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ץ נ א ק ןועמש

 :טעטימאק־עיצקאדער

ינאשטלאשזאג בוד שאקורב בוד
א ר ו ג ןושרג
א ק נ א ל ב א י ןרהא

:טר״געראק ווא טריטסוידא טאה לא׳רעטאמ עשיערבעה טאד

י ק ס א ל ש קחצי

הכרבה לע ודמעי
ןוא טייקנבעגעגרעביא עקידשפנ תריסמ ,עיירט רעייז ןבאה עכלעוו ,יד
ןיא ןזיוועגסיורא ךוב רוכזי רעוועשזישט ןופ ןעניישרעד םוצ ןליוו ןסייה
ערעייז טימ טגנערבעג ןבאה ייז סאוו ,ףליה רעלעיסנאניפ רעסיורג רעד
:ןעגנורעייטשאב

שטיוועיקאפושטשדיבויטס לטאמ
קראי־וינ

יקסנישטפאק־אדווארפ החמש
עקיסקעמ

רעמלאוו עשוהי
ארוגאראקינ

שודקה םרכז םע םידחיתמ ונא ונינפלש הז רפסב
המויא הכ הרוצב ודמשוה רשא ,םירקיה ונריע ינב לש
הראתל תומדא ילע שונא יפב םילמ ןיא רשאו הדירחמו
.םשב התונכלו
.דוע הנניאו הבידי׳צב לארשי תליהק התיה היה
ביצהל ומיחרו וליחדב םישגינ ,םילצומ םידוא ,ונא
.םשו די הל
למע ייח ,הרייעה ייחמ םיקרפ רזשלו ץבקל וניסנ
םהיתורוצ לכל םיססות םייח ,חורו רמוח ייח ,הריציו
.םהיתופוקתו
םייחה לש תרשרשה הכשמנ תורוד לע תורוד
וחמצ םיינווג־בר םיידוהי םייח .הבי׳זי׳צב םידוהיה
.םישרש וקימעה ,ןאכ
ןורכזה ירפס לכבכ ,הזה רפסב ואצמי םיאבה תורודה
¬יאב תוצופתב היהש המל יארו תודע ,האושה תונברקל
םייחל רכז לכ החמנש ינפל ,לודגה ןברוחה ינפל הפור
.ונריעב םיידוהיה
¬וצ לכ תא ףקשל רמייתמ ונינפל חנומה רפסה ןיא
וילא תשגל ןיאו הנטקה ונתריע לש םינווגמה םייחה תור
.הירוטסיהו עדמ תורפס לש ,םתס רפס לש הדימ הנקב
ינזאמב ולקשיי אל הלא םיפדב םיזונגה םייחה יכרע
לש ותובישח .עדמו הירוטסיה תולקשמב אלו תורפס
םניא וירבחמש ,הזב אוה ,עדמה ןעמל ףאו ,ןורכז רפס
.עדמ ישנא
הברהמ טעמ ונראשנש ,הבי׳זי׳צ תליהק יאצוי ונא
יכ ונשח ,לארשי־ץראב תדלומה ינוב לא ףרטצהל וניכזו
.ונתליהקל םשו די ביצהל  -השודק הבוח אלמל ונילע
.הכאלמה תא ונמייס םא דע ונטקש אלו ונחנ אל
.באכהו ןוגיה ,שדוקה תכאלמ
תבצמ םיקנ ,םירוהטו םישודק רכזל רימת רנ הלענ
.הדחכנו הדמשוהש הליהקה רכזל דע
!םלוע ןורכזל דע־לג רפסה אהי

...שדקתיו לדגתי

ןאסלענעצאק קחצי

זנענופ דיל סאד
קלאפ ושידיי ןטעגרהעגסיוא
? טסיוו רימ טלעוו יד זיא׳ס זא — ןעגניז ךיא ןאק יוו—
? טנעה ענעכארבראפ טימ ןליפש ךיא ןאק יוו
.טסימ ןדעי ןיא ,טאג ,עניימ עטיוט יד ךוז ךיא ?עטיוט עניימ ןענעז ווו
? טנעז ריא ווו רימ טגאז ,א : -שא לגרעב ןדעי ןיא

,ןייטש ןדעי רעטנוא ןופ ,דמאז ןדעי ןופ םיורא טיירש
 רייר ןדעי ןופ ,ןעטאלפ עלא ןופ ,טיירש ןביוטש עלא ןופ,ןייב רעייא ןופ ךראמ רעד זיא םע ,טפאז ןוא טולכ רעייא זיא׳ס
!ךיוה טיירש ,סיורא ,םיורא טיירש !ןנעל ןוא בייל רעייא זיא׳ס

 ךייט ןיא שיפ ןופ ,דלאוו ןיא דייוועגניא־תויח ןופ םיורא טיירש,ךייא ןופ ,לוק א ,יירשעגייוו א ,דלאוועג א ליוו ךיא
,םיורג ןוא ןיילק טיירש ,סנוויואכלאק ןופ טיירש .ןסעגעג ךייא ןבאה ייז
!םיורא יירש ,קלאפ שידיי טעגרהעגסיוא ,יירש
טנעה יד קערטש ,ךיז זייוואב ,קלאפ ןיימ ,רימ ךיז זייוו ,א
,טכידעג טפארפעגנא ןוא גנאל־ןליימ ןוא ךיט רעבירג ןופ םיורא
,טנערבראפ ןוא ןסאגאב ךלאק טימ ,טכיש רעטנוא טכיש
י טכיש רעטספיט רעד ,רעטשרעטנוא רעד ןופ טגייטש ! ךיורא !ףיורא

,שישטנעוושא ןופ ,ראביבאס ןופ ׳עקנילבמערט ןופ עלא טמוק
!ךאנ ןופ ,ךאנ ןופ ,ךאנ ןופ ןוא יראנאפ ןופ טמוק ,טמוק ץישזלעב ןופ
,םיטש א ןא ןוא דלאוועג א ,יירשעג א עטרעווילגראפ ,ןסירעגפיוא ןגיוא טימ
 -ךאמ ןליופ ןופ ,ךיט ןעקנוזעגנייא סעטאלב ןופ ,טמוק ןפמוז ןופ

,םיוא ךיז טלעטש ,טמוק ,ענעבירעצ ,ענעלאמעצ ,עטנקירטעג ,טמוק
 הקיר עסיורג ןייא ,רימ סורא ןסיורג א דאר א ,דאהאראק א ןיא— םיוש ןיא ךעלרעדניק יד טימ םעמאמ סעבאב ,סעדייז
.־ןייז ךעלקיטש ןופ םעקשארפ ןופ עשידיי רענייב ,טמוק

ןעזעג טאה םאוו ,טקוקעגוצ ךיז טאה םארו ,ןאמ רעד ןיב ךיא ,רבגה ינא
טייל עטלא עגיימ ןוא עגנוי עגיימ ,ןעיורפ עגיימ ,עגיימ רעדניק יד טאה ןעמ יוו
,ןעפש יוו ,טראד טרעדיילשעגניירא ייז רענייטש יוו ,ןפראוועג רענעגעוו ןיא
.טיישראפ ייז וצ טדערעג ןוא תונמחר ןא ראג ייז ןגאלשעג ןוא

,וצ ךיז טקוק ריא ,טציא ןענאגאוו־טסאל ,ןענאגאוו טנעז ריא ?טציא ןוא
!טיונ א אזא ןופ ןוא ןייפ א אזא ןופ ןוא אזא טסאל א ןופ תודע עמוטש ריא
ואוו ,ןענאגאוו טגאז ,א ,טקוקעגוצ עטכאמראפ ןוא עמוטש ךיז טאה ריא
? טיוט םוצ טריפעגסיורא ,עשידיי סאד ,קלאפ םאד טאה ריא ,טריפ ריא

טשייה םע ,ענעזאלראפ ךעלמימותי ,רעדניק ןזעוועג ׳ןעז ןעגנערבוצמוא עטשרע יד
,ערעטצניפ יד ,דרע יד םאוו עטסנעש סאד ,טלעוו רעד ףיוא עטסעב םאד
!טגאמראפ
זדנוא ןסקאוועג טלאוו ןעמייהרעדגיק ןוא ךעלמימותי עטסטגלע יד ןופ ,א
,טסיירט א
,זדנוא טגאטעג טלאוו ,עקידכשוח יד ,ךעלמינפ עמוטש ,עטסקיטעמוא יד ןופ
!טצנאטעג טלא ו

,רופ רעד ףיוא עטשרע יד ,טיוט םוצ ענעמונעג יד ,עטשרע יד ןעוועג ׳ןעז ייז
 טסימ *וו ,טסימ םנפיוה יוו ,ייז עסיורג יד רענעגעוו יד ןיא ןפראוועג טאה ןעמרופש ןייק זיא׳ס ,ייז טבינראפ ,ייז טעגרהעגסיוא ,ייז טריפעגקעווא ןוא
זיא דניוו ןוא רימ זיא ייוו ךא !רעמ ןבילבעג טינ ,עטסעב עגיימ ןופ ,ייז ןופ
!טסיוו ןוא רימ

עטיל ןיא עלעטעטש א ןיילק רעביא גייטשפיוא ריא ןיא רעמ ןוז יד טעווסע
דיי א ןיוש ןפערט טינ ןליופ ןיא
ןוא םיליהת לטיפאק א ןקידנגאז א ,ןקשטיטלא ןא ,רעטצנעפ ןיא ןקיטכיל א
 לוש ןיא קידנעייג ןטייווצ אייז ,ןראפ ןגעקטנא ריא ןגעוו עלא ףיוא ןרופ ןיא ןרעיופ ךאנ ץלא ןלעוו םע
,דיראי םוצ ןראפ ףאנ ץלא ןלע ו
קראמ רעד ,קראמ רעד ןוא !רעירפ יוו ךאנ רערעמ !דלאוועג  -םייוג ליפ יוזא
!לופ טינ זיא ןוא לופ זיא קראמ רעד טיוט זיא

,ייז ןבעלאב רעמ טינ ,םורא טייוו ןדיראי יד ןעניישאב רעמ טינ דיי א טעוו םע
טסייג א ייז ןיא ןזאלבניירא רעמ טינ
קעז טימ קרעמ רעביא עטאפאק עשידיי א ךיז ןכאפעצ רעמ טינ טעװ׳ם ןוא
טנאה א ןוא ,םעשאק ןוא לעמ ,לפאטראק
ןייק טינ לבלעק א ,ןוה א ךײװ ןאט פאט א ןוא ןאט בייה א טינ טעוו עשידיי א
טםײמש רע ,רערוכיש א לריופ םאד ...ןאט טעלג
...ןיירא ־ראד ןיא קירוצ רופ עלופ יד טפעלש רע ,רעצ ןיא עלעדרעפ ןייז
!דנאל ןיא רעמ ןדיי ןייק אטינ !אטינ

תומולח ןופ ,ןיוש ףאלש ןופ ןפאכפיוא טינ ךיז ןלעוו ייז — עשידיי רעדניק ןוא
 ירפ רעד ןיא ןדעי קיטכיל,רעמ ןפיטש טינ ,ךעלעגייפ ףיוא ךיז ןקוקראפ רעמ טינ ,רעמ רדה ןיא ןייג טינ
,דמאז ןיא ךיז ןליפש טינ
ןענאוו ןופ ...ךעלמיכאימ !ךעלעגיוא עקידנענייש ,א ,עשידיי ריא ,ךעלעגניי ,א
!יה ןופ טשינ ןוא *יה ןופ ?ריא

;קידוועקנאש ,איימ ײ:

טבירעגנייא שטאכ ,עקיטכיצ ריא
.טמעקראפ טשינ ןוא ךעלמינפ יד

־ירתכ ףיוא ךוז טינ ,םי ןטייז ענעי ףיוא טראד טינ טגערפ ,א !ןיוש ייז אטינ
!ךאמעג טזאל ...ץעפוהעי ףיוא טינ .עקוועל
,םדיגנ המלש ייד ,םרעקיכלימ־היבוט יד ,ךעלעדנעמ־םחנמ יד טינ,םענייק טינ ךוז
!ךוז טינ א ,םבנג עקטאמ יד
םומע ,עשוה יוו ,לאקזחי ,הימרי ,היעשי יוו ,עניייד םיאיבנ יד יוו ,ריד ןלעוו ייז
ך״נת ןקיבייא םעד ןופ
ןופ ,ןעמכילע־םולש ןופ ריד וצ ןדיירסיורא ,ןקילאיב ןופ יוזא ןענײװםיורא
.ךוב א םשא םולש

ןייק ןופ ,רעמ תובישי ןופ ןרעה ןזאל טינ ךיז הרות ןופ לוק םאד טעוו םע
,םאלב ךעלמירוחב ןוא ,שרדמה־תיב
...ךיז עטכארטראפ ןוא ,ארמג רעד ןיא ךיז ןפיטראפ ןיא ,ןענרעל ןיא עטלדייאעג
!ןייש א אזא זיא םע ,םאלב טינ ,ןיינ ,ןיינ
ראווק ןוא ראד םינואג ,רענרעל ןדיי ,תובישי ישאר ,םינבר ...ןיוש ןשאלראפ
,ם״ש טימ טליפעגנא ןוא ךאווש ןוא
ןגיוא ,םנרעטש עכיוה טימ ,פעק עםיורג טימ ךעלעדיי עניילק ,םיקסופ טימ
.ןייז טינ רעמ ןלעוו ייז ,ןיוש ייז אטינ — ראלק

ר< פנ<* ר א
־עפס רעד אליממ ןוא עטבעלעגכרודניילא סאד ,טנעמעלע רעוויטקעיבוס רעד
ןעגנורעדליש עלא יד ךיוא םתוח א ןגייל — ןשינעעשעג ןעז ןופ ןפוא רעשיפיצ
ץלא ןייז וצ טשינ ןרידנעטערפ ייז זא ,םרוג ןענעז ןוא ןדיי רעוועשזישט יד ןופ
ןיא םיורא ןעמיווש עכלעוו ןעמעלבארפ עלא ןרעפטנעראפ וצ ןוא קידנפעשסיוא
.תופוקת ערעדנוזאב יד
א ןענעז עוועשזישט ןקילאמא ןגעוו ןטעברא עטשרע יד זיולב
םענופ ןםעצארפ־גנולקיװטנא עשימאנאקע יד ןיא זעטניס םעד ןעניפעג וצ ווורפ
•פא רעד ןיא ןיירא ןעייג םאוו ,ןטעברא עלא ןיא .עוועשזישט ןיא בושי ןשיד י
יד ןופ זילאנא ןופ ץנעדנעט עדעי טלעפ ״תומחלמיטלעװ עדײב ןשיווצ״ גנולייט
.ןבעגעגרעביא ךאפנייא ןוא םעראוו תונורכז ןענעז סאד .ןשינעעשעג ןוא ןטקאפ
•לעוו ןגעוו ,םינינע עלא יד ןיא ןשטנעמ יד ןופ טייקטנוואהאב יד אד זיא קיטכיור
רעד ןגעוו ןטעברא יד ןענעז וצרעד ליפשייב רעטנכייצעגסיוא ןא .ןדער ייז עכ
־נםיװ עקיטכיוו ךיוא ןפראוו ייז .ןייראפ־םירהוס" ןוא ״םאטנעצ״ ןגעוו ״הלהק״
טעבראאב קיטנורג ןוא שיטעטניס טשרע ןפראד סאוו ,ןעמעלבארפ עכעלטפאש
.ןרע ו
טלייצרעד ןרעוו םעיצאזינאגרא־טנגוי עשיטסינויצ יד ןגעוו תונורכז יד
םוידוטש םייב דאנ טשינ קיצונ ןייז ןענאק ייז ,גנורעטפייגאב ןוא טפאשביל טימ
.ןליופ ןיא גנוגעוואב עשיטסינויצ יד ללבב ןרידוטש םייב ךיוא ראנ ,לטעטש ןופ
רעסיורג רעד ץוה ןיידא טמענ ראלקלאפ ןוא רעגייטש ןופ גנולייטפא יד
־יטםניא ענעדישראפ יד ךיוא טחוש ןשידגנתמ ןוא ןשידיסה םעד בילוצ הקולהמ
.לטעמש םעד ןיא עשיפיצעפס סאד ןפאש סאוו ,ןטלאטשעג ןוא ןפיט ,םעיצוט
־עגנבעל םנ א ךרוד יד ןופ תודע־תויבג יד ןענעז םעציזאפ עטסקיטכיוו יד
ךיולראפ ןצנאג םעד טייקראלק רעוויטסעגוס טימ ןרעדליש עכלעוו ,ענעבילב
.אטעג רעוועשזישט ןופ םוקמוא ןופ
םאמ רעניילק א ןיא זיא ןשטייד יד זא ,ןעז וצ זיא ןלאירעטאמ־אטעג יד ןופ
־עג טאה ןעמ .גנוטכינראפ רעשילאראמ רעקידנעטשלופ וצ ןריפרעד וצ ןעגנולעג
סייג יד ןכאפליפראפ ,ןקראטשראפ וצ ידכ ,טייקטנעאג רעשיזיפ וצ ןדיי ןעגנוווצןעוועג תמא ןענעז םע .טייקנקנוזעג עשילאראט יד ןפיטראפ ,טייקטייוו עקיט
םע רעבא .ןשטייד יד תבוטל ךיז ןרישזאגנא ןופ ,הדירי רעשילאראמ ןופ ןלאפ
,תוירזכא רעשידיי ןופ םענעצס ןייק ,הלזג ןוא הבנג ןייק ןעוועג טשינ אד זיא

ןייא ןײק ןעװעג טשינ ךיוא זיא םע .רעדורב ןופ ןדײל יד וצ טײקיטליגכײלג ןופ־
.דראמטםבלעז ןופ לאפ
טנײה לטעטש םאד שטיװאדיװאד .י ךרזד ןרעדליש םאד זיא טנאםערעטניא
טגנעה ענעמוקעגמוא יד ןופ ןײװעג םאד״ .ןברוח ןכאנ ראי קילדנעצ יױוצ טעמכ
טעז ןקאילאפ יד ײב ןסיװעג עטגאלפעג םאד .ןשטנעמ ןוא רעזײה יד רעביא
טײקיטכערעג רעד ןופ טנאה יד ,לטעטש ןרעביא ןעמוק םאװ ןקילגמוא עלא ןיא
־פײא שממ ןבאה םאװ ,ןדיי יד ןדראמ ןפלעה ןיא עקידלוש יד ןגלאפראפ ןוא
״.לטעטש םאד טיובעג
םייב ןשטנעמ ערעדנוזאב יד ןופ תױרחא יד ןטעברא יד ןיא ךיז טליפ םע
.טײקנםעגראפ רעד ןופ ןטקאפ יד ןעגנערבםױרא
־רעטאמ עלופטרעװ ןוא עקיטכיװ א ראפ ךיז טימ םע טלעטש םעצנאג םלא
רא׳ב דוסי א יװ ןעניד רעקיראטםיה ןקיטפניק םעד טעװ עכלעװ ,גנולמאז־ןלאי
־אמ ןפאש וצ רוקמ א יװ ןוא ןזעטנים עכעלטפאשנםיװ ןוא ןעגנושראפ ענײז
עקיזאד יד עכלעװ ףיוא ,ןעמעלבארפ עקיטנורג ענעי ןטכױלאב ראפ ןלאירעט
.רעפטנע ןראלק ןקידנעטשלופ ןײק טשינ ךאנ ןביג ןלאירעטאמ
ךיז טפאש ,זילאנא ןוא גנוטעבראאב ןופ לעאמ םעד שןיוא טקוקעג טשינ
ןוא ןבעל םענופ דליב א ןשטנעמ עטושפ עקיזאד יד ןופ ןעגנורעדליש יד ןופ
טעװ רעקיראטםיה רעד .עװעשזישט ןיא גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ןופ םוקמוא
,ץנעטסיזקע ראפ לגנארעג םעד ,רעגײטש־םנבעל םעד ײז ןופ ןענרעל ןענאק
ןרעפיצ ןופ ןלעטשנעמאזוצ ענײלק .ןדיי רעװעשזישט יד טריפעג ןבאה םע םאװ
זיא םאװ ,טייקיטעט רעכעלטפאשלעזעג רעד ןגעװ גנונא ןא ןביג ןטקאפ ןוא
טעװ רע .םעיצאזינאגרא ןוא ןעײטראפ ײלרעלא דצמ ןראװעג טריפעג טראד
־םיוא ןוא ןבעל וצ ןליװ ןםיורג םעד ,טעטילאטיװ עקיטלאװעג יד ןעניפעג אד
.ןעגנוגנידאב־אטעג עטסגרע יד ןיא וליפא טבעלעג טאה םאװ ,רעיוד
־ודטירעמ םעד ראפ וליפא ןעגנורעדליש עלא יד ראפ שיטםירעטקאראכ
ןענעז ײז רעכלעװ טים ,טײקמעראװ יד זיא ,לאירעטאמ ןראטנעמוקאד םענעק
רע עכלעװ ,דײ רעװעשזישט םעד ןופ טײקמעראװ יד זיא םע .ןבעגעגרעביא
.תומוקמ עטםטײװ יד ןיא וליפא פא טיה

ץנאק ןועמש

יל יללוע רשא ,יבואכמכ בואכמ שי םא וארו וטיבה
)הכיא תליגמ( ןראוועג ןוטעגנא רימ זיא סאוו ,קיטייוו ןיימ יוו קיטייוו אזא אד זיא יצ ,טעז ןוא קוק א טוט

!רוכונ
םישודקה וניתויחאו וניחא תומשנ תא ןורחבו באכב רוכזנ
.םיהלא םלצ ילוטנ םיאמט םיחצרמ ידיב ולפנש םירוהטהו
,לארשי ינב יליצא ,המכחהו הרותה תורצוא ןדבא תא רוכזנ
לכ ,דלי דעו ןקזמ ,םדאה תראפת ,השדחהו הקיתעה תוברתה יריחב
.שפנ תוריסמו תוירבה תבהא ,םידסח תולימגו הקדצ :הנוכנ הדמ
,םיברל וריאהש םיהלא תורנ ,םיריהזמה תונורשכה לכ תא ר ו כ ז נ
דובהא תא ,תומרה תופיאשה תא ,שפנה תואשמו תווקתה ,תומולחה תא
זובהו האנשה תא ,הרובגהו הנומאה תא ,לארשי־ץרא תבהאו לארשי
.םדאה תיחל
הקדצה ידסומ תא ,תושרדמה־יתבו תױסנכהײתב תא רוכזנ
שדוק ויהש םיתבה תאו םירפסה דקע יתב תא ,דומלה־יתב תא ,דסחהו
.ץראהו םעה תדובעל
לכ תא ,ונתובא תורבק תא ,יח לכל דעומה יתב תא םג רוכזנ
.ןמאנה םלמע ירפ
ביפרוטמ םידז ידיב וסרהנו ועדגנו ודמשנש ,םלוכ תא רוכזנ
!חכשנ אל  -רוכזנ ,שפנ־יאמטו

ותמוח י

בירבמי
ץבשראב
 ,1.134ג״ש1ו 1מבש ׳
10 ,
םבושב

־ו "יה רודחש ח

*20,3.10

,םימותי יבאו תונמלא ןייד ,םימחר אלמ לא
ךפשנש לארשי םדל קפאתתו השחת אנ לא
.הניכשה יפנכ לע הנוכנ החונמ ןת .םימכ
עיקרה רהוזכ םירוהטו םישודק תולעמב
ישודק יפלא לש םהיתומשנ תא ,םיריהזמ

.ה ב י ד י ׳צ
,וטחשנו וגרהנש תודליו םידלי ,םישנו םישנא
םלוכ ,םייח ורבקנו וקנחנ ,ועבטנו ופרשנ
תא רורצי םימחרה לעב .םירוהטו םישודק
.םתדיקע ונל רוכזיו םייחה רורצב םהיתומשנ
!םמד יסכת לא ץרא

ןוא רעטיצ םענופ !דעוו טנעה יד רעבא ,ץראה םאר טרעטאלפ םע ןוא טרעטיצ סע
יד ןופ םישודק יד רעביא רעיורט ןפיט ןיא ןעייטש דימ .טואלעגפארא טשינ רעטאלפ
י אד ךיוא ויא טסיירט א רעבא ,ענעגייא ןוא עמנעאו

.לארשי תנידמ זיא טסיירט יד

רימאל רעבא ,ןעמאלפ יוו ,ודנוא ןופ ןעייגפיוא רעיורט רעודנוא ןזאל רימאל
.רעטימעג ערעזדנוא ןשאעצ ;לאו ןעמאלפ יד זא .ןזאלרעד טשינ

קראטש א זדנוא ןופ טרעדאפ ,עטקינייפראפ ערעזדנוא ןופ קנעדנא רעקיטכיל רעד
ןקיררעטייוו רעזדנוא ןיא ןוקית א ןגירק לאז טיוט רעייז ידכ ,ץראה טקיטומעג ןוא
.יוברעביא ןקיטכיל

לעכ הפורעכ ,הנועמ שודק תלוגוג ,יבא שאר ילע הלגנ
תוגלוז םיניעו ,רעצמ םיווד םינפ ןשע יננעב הפצ היפתכ
.םד
>ק־י?1יב .נ .חו

קלמע דל השע רשא תא רוכז
ראפ ךיז טקעלפטנא ״װעשזישט־הבצמ״ יד רעדייא רעטרעוו עקינייא
־ולבעצ ץראה םאד זיא ליפוצ ,לייוו ןוט וצ םאיד רעווש זיא םע .ןגיוא ערעזדנוא
ףיוא ,רבק רעקיזיר רעד זיא שיגארט וצ ןוא ןברוח רעד זיא טאזיורג וצ ,טקיט
.טלעטשעג טציא טרעוו "הבצמ" יד ןכלע ו
עלקרעד ןוא תומדקה ןייק ןיא טשינ ךיז טקיטיונ ךוב־רוכזי עקיזאד םאדםישודק יד ראפ ןלעטש ןענאק רימ עכלעוו ,הבצמ עקיצנייא יד זיא םע .ןעגנור
־עלטיה ןופ הלערתה סוכ םעד ןעקנורטעגסיוא טאה סאוו ,לטעטש רעזדנוא ןופ
־ייה רעזדנוא זיא ,תודע עקידעבעל ןאראפ ךאנ ןענעז םע ןמז לכ .אנד ןזיב םזיר
־עג רימ םאוו ,ץלא ,ןלאירעטאמ עכעלגעמ עלא ןעלמאזוצפיוא בוח רעטסקיל
.לטעטש רעזדנוא ןגעוו ןליפ ןוא ןםײװ ׳ןעקנעד
עכלעוו עטלייצעג ,ענלעצנייא ןופ ןראוועג ןבילקעג זיא לאירעטאמ סאד
עמאזיורג יד ןיא ןבאה םאוו לייט ,טעפארדעגסיורא רבק־םיתמ םענופ ןיז ןבאה
ןוא יינש ןיא טקיטכענעג טראד ,טרעדנאוועג רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד שןיוא געט
ערעטצניפ ענעי ןופ לרוג םעד רעדילג ערעייז ןיא טפאזעגנייא ןוא ,טסערפ ןיא
רעדירב עקידססוג ערעזדנוא ןופ ןעלכראכ םאד ליטש רעד ןיא טרעהעגוצ ,געט
.ןטונימ עטצעל ערעייז ןיא
.רעקיראטסיה ןייק טשינ ,רעביירש עלענאיסעפארפ ןייק טשינ ןענעז רימ
םוקמוא ןכעלרעדיוש םעד ןופ קילבנא ןיא םירוסי עקידנעלםײרטפיוא יד זיולב
־נײא עדעי .קידוועדער ייז טכאמעג ןוא ןפיל עמוטש ערעזדנוא טנפעעג ןבאה
ןטכייל ןוא לכיימש ןדלימ א טימ ןבירשעג וליפא זיא יז ןעוו ,גנונעכייצראפ עקיצ
טאה ראפרעד ,ליפעג־רעצ ןטרירטנעצנאק ןופ קורדסיוא ןא ךאד יז זיא ,ראמוה
םוצ הבצמ־ךוב ןקיזאד ןיא טרעוו ןוא טרא ריא גנורענירעד עדעי ,הרוש עדעי
.עטסרעייט ןוא עטסטנעאנ ערעזדנוא ןופ קנעדנא
•יצאנ יד ןופ טעוועטארעג ןיז ןבאה ןדיי רעוועשזישט עטלייצעג זיולב
־ישט ןיא .ןברוח םעד ןלייצרעד וצ ןבעל ןבילבעג ןענעז זיולב עכעלטע .םיחצור
רעמ אטשינ ןענעז ,ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנא רעטרעדנוה ןיא יוו ,עוועשז
לובמ־רעלטיה םעד ךאנ ןראי ליפ יוזא טרעיודעג םע טאה רעבירעד ,ןדיי ןייק
תוחוכ יד ןעלמאזפיונוצ ןוא ןטרוגוצנא טומ םעד ךיז ןיא ןענופעג ןבאה רימ זיב
.עוועשזישט לטעטש רעזדנוא ןופ ךוב־רוכזי םאד ,לאמקנעד םעד ןלעטש ןוא
ןוא ןעגנונעכייצראפ עטסרעמ יד ןיא זא ,ךעלדנעטשראפ ןוא ראלק זיא םע
ןופ ןייוועג םאד ןעמ טרעה ,ךוכ ןקיזאד ןיא ןיירא ןענעז עבלעוו ,ןעגנולדנאהפא

׳עיגעלע ןוא דפסה ןופ ןאט םעד ןרעהרעד רעדעי טעוו תונורכז יד ןיא ;םילבא
זיא ךוב ןקיזאד ןיא רעמענלייטנא יד ראפ .ןברוח ןקיליורג ןופ רעמאיעג םעד
־ראפ ,עפארייא ןיא ןדיי יד ןופ עידעגארט עניימעגלא יד יוו ,עוועשזישט ןברוח
ןוא ענעגייא ערעזדנוא ךאנ רעיורט טימ ,עידעגארט רעכעלנעזרעפ טיט ןדגוב
־רעד ןוא ןביירשאב ןופ ןעגנורזחרעביא טראד ןוא אד רשפא ךיז ןפערט .עטנעאנ
־יייוצ םאד סנייא רעבא ,ןענאזרעפ ןוא ןשינעעשעג ,םינינע עקיבלעז יד ןענאמ
ןעגנושיוטנא יד ןופ ,רעגייטשסנבעל םענופ דליב םאד טפאש ןוא טצנעגרעד עט
יוו ,ןריולראפ ןבאה רימ ליפיוו טלייצרעד ןעטאזוצ ץלא .ןעגנוכיירגרעד ןוא
.טסולראפ רעד זיא םע ךעלפיירגאבמוא שממ ןוא םיורג
רעייז רעבא ,ענעריולראפ ,עטקינייפראפ יד שןױא ץראה סאד טנייוו םע
ידכ ,ץראה טקיטומעג ןוא קראטש א זדנוא ןופ טרעדאפ קנעדנא רעקיטכיל
.יוברעביא ןקיטכיל ןקידרעטייוו רעזדנוא ןיא ןוקית א ןערק לאז טיוט רעייז
־רעה ערעזדנוא ןענעז ןפיט ןוא ןטלאטשעג עקיזאד יד ןגעוו קידנלייצרעד
ןענעז םאוו ,עלא ענעי וצ טפאשקנעב ןוא טפאשביל טימ ןעגנורדעגכרוד רעצ
רעמינפ יד ךיוא ךאד רימ ןעעז ייז ןגעוו קידנדער .אטשינ רעמ ןענעז ןוא ןעוועג
־נוא ןופ לייט א ןענעז םאוו ,יד עלא ןופ ,רעטסעווש ןוא רעדירב ערעזדנוא ןופ
.המשנ ןוא בייל רעזד
רעסיורג רעד ןופ ןרעוו וצ טעוועטארעגפא ןעוועג הכוז ןבאה םאוו ,רימ
ןבילבעג זיא םאוו ,טאבעג ןטלא־רוא םעד ןגיוא יד ראפ קידנעטש ןבאה ,הפירש
רשא תא רוכז" :טולב ןוא רעייפ ןופ תויתוא טימ טצירקעגםיוא זדנוא ראפ
.טרעדנוהראי ןטסקיצנאווצ ןופ קלמע רעד  -״קלמע ךל השע
םתס טשינ *ךוב ןקיזאד ןופ גנומיטשאב ןוא לאר יד ךעלטנגייא זיא סאד
קנעדנא ןא זיולב טשינ ,טייהנגנאגראפ רעטנעאנ ןוא רעטייוו רעד ןופ תונורכז־רעלא ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ,תומשנ עקילייה ןוא ערעטיול יד ראפ טכיל
עג רימ ןבאה תונורכז ערעזדנוא קידנענעכייצראפ .ןט־יוט עטסכעלרעדיוש יילעשידיי יד ןופ טייקיטכיל ערעדנוזאב יד ןעגנערבוצסיורא שינעפרעדאב יד טליפ
יד ןבעג תורוד עקידנעמוק יד םע לאז .לטעטש רעזדנוא ןיא ןשטנעמ־םקלאפ
.טייקנייש רעטכארבעגמוא רעד ןופ גנונא עפיט
יישאב םעד ייב רימ ןעייטש טנעה ענעכארבראפ ןוא פעק ענעגיובעג טימ.עוועשזישט ןיא הליהק רעשידיי רעמוקענמוא רעזדנוא ראפ לאמקנעד םענעד
.םישודק עטעדראמרעד יד ןופ קנעדנא ןקילייה םעד טימ ךיז ןקינייאראפ רימ

!ץחכתשט אדו ןידבאד דע לבח
ןלעוו עכלעוו ,תרוד־רודל גנונאמרעד עקידנעטש א ןיה ךוב־רוכזי סאד לאז
סאוו ,ןבעל־רעגייטש ךייר א ןופ לגיפש א ןוא טנעמוקאד א ךוב ןקיזאד ןיא ןעז
.אטשינ רעמ זיא
ןרעוו טליטשראפ טשינ ,ךוב ןקיזאד ןופ ־יוא טייג םארו ,יירשעג סאד לאז
.תורוד־ירוד זיב ןענאמ וצ ןרעהפיוא טשינ ןוא

עיצןה&דער יד

וביוהעגנא רימ ןבאה יוזא
־מאזראפ א ףיוא ןראוועג ןעמונעגנא זיא עכלעוו ,עיצולאזער רעד ןופ ןגוצסיוא
 1957.ראי ןיא ,לארשי ןיא טפאשנאמסדנאל רעוועשזישט רעד ןופ גנול

ןרעטלע־רוא ערעזדנוא ןבאה ןראי רעטרעדנוה ןופ ףיולראפ ןיא
־םוקמ א לטעטש םעד ןיא ןעניפעג וצ ,עוועשזישט ןיא םייה רעייז טיובעג
.תורוד עקידרעטעפש יד ראפ ךיוא םייה עמעראוו א ןעיוב וצ ,החממ
גנונפאה רעייז רעבא זיא קיטייוו ןוא רעצ ןסיורג רעזדנוא וצ
ערעזדתא ןעמוקעגמוא םאזיורג ןענעז סע .טולב ןיא ןראוועג ןעקתרטרעד
טשינ טאה אנוש רעד .םירבח ןוא טניירפ ,רעדירב ,רעטסעווש ,ןרעטלע
גנילצולפ זיא לטעטש רעזדנוא ,ךעלעפוע ,רעדניק עגניי ןייק טניושעג
זיא םע ןענאוונופ ,זיוה־טכעש קידארומ א ןיא ןואוועג טלדנאווראפ
.טייהרעקידעבעל ךיו ןעמוקאבוצטיתא טייקכעלגעמ ןייק ןעוועג טשינ
טענייא ןדעי ןופ תורצ ןוא ןשינעפרעדאב עכעלגעט גאט יד ,תמא
טאוו ,קילגמוא ןסיורג םער ןיא ןסעגראפ וצ זדנוא ןעגניווצ זדנוא ןופ
טושפ ןענעז רימ זא ,ךיוא טפערט טע .קלאפ רעזדנוא ןפארטעג טאה
־עג טאה טאוו םוקמוא ןעמאזיורג םעז ןפיירגאב וצ דנאטשמיא טשינ
.םייה ענעזעוועג רעזדנוא ןפארט
רעוועשזישט עלא רימ ןכלעוו ןיא ,גאט רעד ןעמוק רעבא זומ טע
רעראג רעד ףיוא רעדנעל עלא ןיא ךיז ןעניפעג טאוו ,עקידנעמאטשפא
ערעזדתא ,םישודק ערעזדנוא ןיא ןענאמרעד ךיז ןזומ ןלעת ,טלע ו
־זאגראפ רעטנעאנ ראג רעד ןיא ןבאה עכלעוו ,עטסביל ןוא עטטרעייט
־ור ,רעסעב א טפתקוצ רעד ןיא ןעז וצ טפאהעג ןוא טבעלעג ,טייהנעג
.טבעלרעד טשמ טע ןבאה ןוא .ןבעל רענעש ןוא ,קיא
ןסעגראפטשינןלאז׳ם זא ,ראפרעד ןגראז ןוא ,ןענאמרעד ןזומ רימ
טייקכעלגעמ־סנבעל עמערא יד ןעמעוו ייב ,עלא יד ,זדנוא ייב ןרע ו
.ןראוועג ןסירעגרעביא לאטורב יחא זיא
רימ ןבאה ,ןטכענ ,גנאל טשינ טשרע טא זא ,ןעקנעדעג ןזומ רימ
,גראז ןוא טפאשביל רעמעראוו טימ לופ ,ןסורג עקידעבעל ןגירקעג ךאנ
!.טיוט .ןראוועג טמוטשראפ סעלא זיא טנייה ןוא
־רעמ יוזא זיא׳ס ווו ,שזראבלוש ןיא טראד זא ,ןעקנעדעג ןזומ רימ
־יליופ ערעייז ןוא רעדרעמ עשטייד יד ךרוד ״ןראװעג טזיילעג״ ךעלרעד
ןייא ןיא ןגיל טראד .עוועשזישט ןיא עגארפ ןדיי יד רעפלעהטימ עש

רעטצעל רעייז עכלעוו ,עלא יד ןופ רענייב יד ״רבק־רעדירב״ ןסיורג
הימ זא — :ןעוועג זיא המשנ עקילייה רעייז ןכיוהסיוא םייב שטנווו
ןטלאה ךיז ןלאז ,ךיז ןעניפעג דימ דאנ ווו ,ענעבילבעגנבעל םלא יד
!.קנעדנא רעייז קילייה ןטלאה ןוא ,טקינייאראפ ןבעל םייב
־נעשעג ,עטכעוושראפ ייווצ רעוועשזישט יד ןופ ןעניאור יד ףיוא
ערעזדנוא ןופ רענייב יד ןעור סע ווו ,םמלוע־תיב עטרעטשעצ ,עטעד
ןעייטש .לטעטש םעתפ רעיוב ןוא רעדנירג יד ,סעדייז־רעטלע־רעטלע
־םוא יד לאמקנעד א ןלעטשפיוא םייב ,פעק ענעגיובעג טימ טנייה דימ
ןעניד ףראד סאװ ״ךוב־רוכזי״ א ןופ םראפ ןיא ,םישודק עטגנערבעג
־ייט ערעזדנוא ןופ תומשנ יד ןעור םע ןכלעװ ףיוא ",םלוע־תיב" א םלא
.עטנעאנ ןוא ערע
־סיוא בוח רעקילייה א טגיל ענעבילבעגנבעל עלא זדנוא ףיוא
־ראפ טשינ לאמנייק ןלעוו דימ עכלעוו עלא יד ראפ הבצמ א ןלעטשוצ
טקיליטראפ רעזדנוא ראפ ״ךוב־רמזי״ םעד ןיא ןאט דימ ןליוו סאד ,ןסעג
.ע ורעש ז ישט לטעטש
",ךוב־רוכזי" םעד ןפאש ןפלעה וצ ביוחמ זיא רעוועשזישט רעדעי
ןיא ןעז ףראד רע .עטנעאנ ענייז ןופ הבצמ א ןעז ףראד רע ןכלעוו ןיא
לוק סאד דאנ העטרעװ עמוטש עטקורדעג ןײק טשינ ״ךוב־רוכזי״ םעד
סעכלעוו ,םיבורק עטעדראמרעד לאטורב יווא ענייז ןופ תומשנ יד ןופ
:ךיוה טפור

!.ןסעגראפ טשינ זדנרא ןיא טסלאז !קנעדעג -

ץואוועג טקישעגרעדנאנופ זיא טאטלוזער ןיא
:ףור רעקידנעגלאפ רעד רעדנעל עלא וצ

!רעדנעל ןוא טעטש עלא ןיא טיילסדנאל רעוועשזישט יד וצ
רעייפ שילעה א יוו טאה עפארטסאטאק עקידארומ יד טניז ייבראפ ןענעז ראי ןצכעז ןיוש
.עוועשזישט לטעטש־טרובעג רעזדנוא טפאכעגמורא
־עג־רעריטראמ רעד ןיא ךיז וצ ןכיילג ןייק טשינ טאה סאוו ,הטיחש עכעלרעדיוש א
ינוא ןיא ןראוועג טכאמעג סעדראה עשיטסירעטליה יד ךרוד זיא ,קלאפ רעזדנוא ןופ עטכיש
.לטעטש רעזד
ןבילבעג טשינ רכז ןייק וליפא ויוש זיא םע ןוא ,רעבירא ןענעז זיולב ראי ןצכעז
רעטלא רעזדנוא ןופ עידעגארט עטסקיטולב יד טליפשעגפא ךיז טאה םע ווו טרא םעד ןופ
ערעתנוא ןופ טולב ןטימ ,טולב שידיי טימ ןעקנורטעגנא זיא דרע ןאפש רעדעי ווו .םייה
ןוא טניירפ ,םיבורק ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,סעמאמ ,םעטאט ,עטסרעייט ןוא עטסקילייה
ןראי עטסנעש יד טגנערבראפ ןבאה דימ עכלעוו טימ ,ןשטנעמ ענעגייא עביל עלא ,םירבח
.טנגוי רעירפ רעזדנוא ןופ
ןא ,םירבק־רעדירב עקיזיר זיולב ןבילבעג ןענעז .טייקשידיי ןוא ןדיי תורוד ןופ
־רעדיוש יד טלעוו רעד וצ ןעיירשסיויא לאז רעכלעוו ,קנעדנא ןטסידנימ ןא ,הבצמ א
.טריסאפ טראד טאה סאוו ,עידעגארט עכעל
־ראפ ןוא ןקעדראפ עכלעוו ,ןזארג עדליוו ןיוש ןסקאוו םירבק־רעדירב עקיזיר יד ףיוא
רעזדנוא ןסעגראפ טרעוו טימרעד ןעמאזוצ ןוא סנכערבראפ עכעלרעדיוש יד ןופ ןרופש יד ןשיוו
.עוועשזישט ןיא ןבעל קילאמא ץנאג

!ןזאלרעד טשינ םעד וצ ןראט רימ
ןופ דובכ םענופ גנוכעוושראפ א ,תנוא ןופ טכערמוא עסיורג א ןעוועג טלאוו םע
ןגעוו טכארטעג ןבעל רעייז ןופ ןטועמ עטצעל יד ןיא סיוועג ןבאה עכלעוו ,םישודק ערעזדנוא
.זדנוא
ןלאצאב ןזומ דימ ןכלעוו .בוח רעקילייה רעסיורג א עלא תנוא ףיוא רעבירעד טגיל םע
ןוא טבעלעג ןעמאזוצ ןבאה רימ רעכלעוו טימ ,הדע רעוועשזישט רענעטינשראפ־שיגארט רעד
.ןבעל רעסעב א ראפ ,ןטייצ ערעסעב ראפ טבערטשעג ןוא ךיז טלגנארעג ,טמולחעג ,ןטילעג

לאז םאוו הבצמ א !קנעדנא ןקיבייא ןא הבצמ א ןלעטשפיוא ןזומ רימ
־ארט רעד ןגעוו תורוד עקידנעמוק יד ןוא רעדניק ערעזדנוא ןלייצרעד
!םישודק ערעזדנוא ןופ קנעדנא םעד ןקיבייאראפ טימרעד ןוא ,עידעג

ןעױבפיוא ןענאק ןטלאװ רימ ןעװ ,ןעוועג טלאװ הבצמ עטםקיסאפ יד זא ,ןסײװ רימ
־ײצכײלג טלאװ רעכלעװ .לארשי ןיא ןינב ןקילײה רעדא ,ןכעלטפאשלעזעג״רוטלוק ןםיורג א
ןענעז םאװ ,ןדיי רעװעשזישט עלא ןופ לאעדיא םעד ןופ גנוכעלקריװראפ יד טריזילאבמיס קיט
טעד וצ ןעװעג הכוז טשינ רעדײל ןוא ,ןױצ־תבהא ןופ קנאדעג ןטימ ןעגנורדעגכרודא ןעװעג
יד בילוצ ,רעבא

לארשײתנידמ ןרפ גנואײטשטנא יד

 -טײצ רעזדנוא ןופ םנ ןםיורג

טימ ,רימ ןזומ ,ןדנובראפ זיא קרעװ אזא עכלעװ טימ ,ןטײקירעװש עלעירעטאמ ערעיוהעגמוא
.ןרינגיזער ןופרעד .ןרעױדאב םיורג
:ראפ ןגײל רימ
ןפאש ןלאז רימ .הבצמ־רפס א ןיא ,לטעטש רעזדנוא ןופ קנעדנא םעד ןקיבײאראפ
ײוועשזישט ןופ ךוב־רוכזי א
־םנבעל ןכײר א טגאמראפ רעבא טאה םע ,םערא ןוא ןײלק ןעװעג זיא לטעטש רעזדנוא
־ישט ןיא טניוװעג ןבאה ןדיי ,םעיצידארט עשידיי ןוא טייקשידיי עטעוועדנופעגנייא ,רעגייטש
עשינאגילוכ ןוא ןעמארגאפ ,םייוניע ןוא תוינערופ ןענאטשעגםיוא ,ןראי רעטרעדנוה עװעשז
.ןעלצראוו עפיט ןגאלשעג ײז ןבאה ךאד ןוא .תופידר ןוא תוריזג ,ןלאפרעביא
רעזדנוא ,ןבעל שידיי טריזירעטקאראכ ןעמ םאוו טימ ,ץלא ןעוועג זיא עוועשזישט ןיא
םידיסח ,םידמול ,ןשטנעמ־סקלאפ עטנוזעג ןופ ןפיט עטנאסערעטניא טגאמראפ טאה לטעטש
םע ןוא ייז ןגעוו ןלייצרעד וצ ךס א ןאראפ זיא םע ,ןטלאטשעג עקיטכערפ ענעדישראפ ןוא
.ןעמענמורא ץלא םאד לאז םאוו ,קרעוו א קיטיונ זיא
טעטימאק א טמיטשאב לארשי ןיא טפאשנאמםדנאל רעוועשזישט יד טאה קעווצ םעד וצ
,םעטאד עשיראטסיה ,רעדליב ,ןעגנוביירשאב .ןלאירעטאמ ןעלמאז טימ ךיז טמענראפ רעכלעו
.ןדיי רעוועשזישט ןופ ןטנעמוקאד ןוא ,תודע־תויבג ,ןעמענ ,עוועשזישט וצ תוכייש א ןבאה סא ו
ןעניפעג םע ווו ,לארעביא ןטעטימאק־עלאקאל ןרעוו ןפאשעג ןלאז םע ,ראפ ןגייל רימ
.טעברא רעטנאמרעדנביוא רעד טימ דיז ןעמענראפ וצ קעווצ ןטימ ,טיילסדנאל רעוועשזישט ךיז
םאוו ,דיי רעדעי .קרעוו עקילייה עקיזאד סאד ןלעטשפיוא רימ ןלעוו ןעמאזוצ עלא
ןביירשראפ ןיילא ,קרעוו ןקילייה ןקיזאד םוצ טנאה א ןגיילוצ ףראד .עוועשזישט ןופ טמאטש
םאוו ץלא ,םעדנעגעל ,ןדאזיפע ,ןעגנוריסאפ ןוא ןטקאפ ,תונורכז ,ערעדנא ייב ןעמענפיוא רעדא
ןבירשעג ףראד םע .ןדיי רעוועשזישט וצ ,ןבעל רעוועשזישט וצ ,עוועשזישט וצ תוכייש א טאה
רעשירעלטניק ןא .ןטסמעווקאב םוצ זיא םאוו ךארפש רעד ןיא .ךארפש רעטושפ א ןיא ןרעו
םעד ןופ ץראה סאד יוו ,קידתמא ןוא טכע ראנ ,גנוגנערטשנא רעשיטםיליטם ןא ,גנוצופאב
ווו ,רעוועשזישט ןדעי ןופ עבאגפיוא עקילייה יד ןרעוו ףראד םאד .דיי רעוועשזישט ןטושפ
.ךיז טניפעג רע ראנ
עזאב עלעירעטאמ יד ןפאש וצ ידכ ,תוחוכ עלא ןעגנערטשנא רימ ןזומ קיטייצכיילג
םענייא ןדעי ףיוא טגיל םע ,גנופאש עוויטקעלאק עטנאמרעד יד קורד ןיא ןבעגסיורא ןראפ
זא .ןפלעהוצטימ ידכ ,ןטייקכעלגעמ ענייז טיול ןרעייטשאב וצ ריז טכילפ עקילייה א זדנוא ןופ
ץלא ,טלאהניא ןייז ןיא רעלופטרעוו ןוא רעכייר ץלא ןייז לאז ,ךוב־רוכזי רעוועשזישט סאד
.םראפ רעכעלרעםיוא ןייז ןיא רעשיטעטסע
ןשיווצ גנולמאז־ןטנענאבא ןא ךרוד טריפ ,לארשי ןיא טפאשנאמסדנאל רעוועשזישט יד
עלא ראפ רעבירעד ןגייל רימ .קעווצ םעד ראפ עמום־טנורג עטשרע יד ןפאש וצ ,טיילסדנאל יד

עקיסאפ יד ןעניפעג וצ .טאטש ןוא דנאל ןדעי ןיא ,ןרעוו ןפאשעג ןלעוו טאוו ,ןטעטימאק־טרא
.קעווצ ןקילייה ןקיזאד ןראפ גנולמאז־טלעג א ןופ םראפ
םעד ראפ רעייטשוצ ןייז ןבעג ןופ ןגאזפא טשינ ךיז טעוו דיי רעוועשזישט ןייא ןייק
־עג קיבייא ןא ןביילב טעוו

רעכלעוו ,ךוב־רוכזי רעוועשזישט

— קנעדנא םענעדיישאב ןליטש

.תורוד רודל קלאפ ןצנאג ןראפ ךיוא ןוא ,רעדניק ערעזדנוא ראפ שינעכעד
!טיילסדנאל רעוועשזישט ,רעדירב ןוא רעטסעווש
טעברא רעד וצ וצ ךיילג טערט
ןטעטימאק־עקיטרא טפאש
ןטעטימאק ערעייא ןופ ןסערדא יר ןסיוו דלאב זדנוא טזאל

:םורג ןכעלרעדירב טימ

,לארשי ןיא טעטימאק רעד

ביבא־לת  /רכשי ןאקא

ביבא-לת  /ןרהא אקנאלבאי

ביבא־לת  /בד שאקורב

דורח־ןיע  /הילדג שטיווארוס

םילשורי /קיזייא חלדב

ביבא-לת  /לאיחי שאילע

ביבא־לת  /בד יגאשטלאשזאג
דוקת־חתפ  /הירא ינאשטלאשזאג
קרב-ינב  /ןושרג ארוג
ביבא-לת  /והילא ארוג
םילשורי /ףסוי דלעה
הכיח  /םייח אנארא ו

הפיח  /םהרבא שטיווארקוצ
ביבא־לת  /בקעי לעדנאק
ביבא״לת  /לשיפ ץעיפוק
ביבא-לת  /עשילא שטיוואגיבאר
ביבא-לת  /קחצי יקסאלש

רתאי רתא לכב ביזיי* יאנחיל
ונתדלומ תרייע לע ,תחקלתמ שא־תרודמכ ,רבע ארונה ןוסאה זאמ ורבע הנש הרשע ש
.בי׳זי׳צ
יסגלק ידי לע התשענ .ונמע לש םימיאה תליגמב ןוימד הל ןיא רשא ,המויא הטיחש
.ונתרייעב םיצנה
ונתדלוממ ,םוקמה ותואמ רכז םוש ראשנ אל רבכו ,זאמ ורבע הנש הרשע שש קר
־יכה םדב ,ידוהי םדב גופס הנממ המדא בגר לכ רשא ,םימדה־תידגרט הערא הילע ,הקיתעה
,ונלשמ םישנא םירבחו םירכמ ,םיבורק ,תויחאו םיחא .תוהמאו תובא ,ונל םירקי יכהו םישודק
.ונימולע־יביבאב תופיה וניתונש ונילב םתא
רשא החצנהו הבצמ ילב ,םיממוד םיחא־ירבק קר וראשנ ,תודהיו םידוהי תורוד־ירודמ
.םתא העראש הידגרטה לע םלועל הנעושתו הנשערת
םיריסמו ירמגל םיסכמה ,ארפ־יבשע רבכ םיחרופו םיצצ םילודגה םיחאה־ירבק םתוא ךותמ
.בי׳זי׳צב ונלש רבעה ייח םג םיחכשנ הז םע דחיו םתא התשענש תוירזכאהו עשפה תובקע םהילעמ

!הזכ בצמל עיגהל תתל ונל לא
ינפל ,םינורחאה םהיעגרב יאדוב רשא ,םירקיה ונישודק דובכ לולח .הז היהי עושמ לוע
? הזל עיגהל ןתנ םאב — ונילע ובשח ,םישודק־ת־מ םתומ
התואל ,יגרט־הכ ןפואב הדמשנש בי׳זי׳צ תדעל וקלסל ונלוכ לע ,אופיא לטומ .שודק בוח
רתוי םייחלו םיבוט רתוי םימיל ונפאשו ונקבאתה ,ונמלח ,ונלבס ,ונייח התא דחי רשא הדעה
.םירשואמ
םיאבה תורודל ,ונידליל הנרפסת רשא ,חצנ תחצנה ,ןורכז־תבצמ דימעהל םיחרכומ ונא
.ונישודק לכ רכז םימלועל חיצנהל הז םעו ,םעפ־יא התייהש הידגרטה לע
יתוברת־יתורבח לודג ןינב םימיקמ ונייה ול ,התייה המיאתמ ןורכז תבצמש .ונל עודי
,בי׳ז׳יצ ינב לכ לש לאידיאה תמשגה למסמ היה הז םע דחי רשא ,השודקה לארשי תמדא לע
םוק — וננמז לש לודגה םנה ותואל וכז אל םלזמ עורלו ןויצ־תבהא לש ןויערב םירודח ויהש
תעל ונא םיצלאנ ,הזכ לעפמב םירושקה םילודגה םיירמחה םיישקה תאפמ ,םרב .לארשי־תנידמ
.הז ןויערמ קלתסהל התע

:ונטלחה ונא
.בי׳זי׳צ תרייעל רוכזי־רפס רוציל .הבצמ־רפסב ונתרייע רכז חיצנהל
תודהי ,ינוג־ברו רישע םייח־חרוא הברקב הליכה םרב ,הינעו הנטק התייה ונתרייע
ורבע .םייוניעו תויונערופ ולבס םינשב תואמ בי׳זי׳צב ורג םידוהי .תיתרוסמו תססובמ ,תשרשומ
םיקומע םישרש וכה תאז לכבו תופידרו תוריזג ,םימורגופו תויולפנתה ,תוערואמ ינימ לכ
.םתרייעב
םינינעמ םיסופט הברקב הרצא ונתרייע .םיידוהי םייח ןייפאמש ■המ ,לכה היה בי׳זי׳צב
םהילע רפסל הברה שי .הלעמ־ימר תויומד הברה דועו םידיסח ,םידמול ,םיקזח ךמע־ינב לש
.הז לכ תא ףיקת רשא הריבכ הריצי השורדו
,תונומת ,םירואת ,רמוח ףוסיאב תלפטמה הדעוב .לארשימ בי׳זי׳צ־יאצוי ,ונרחב וז הרטמל
םידוהילו בי׳זי׳צ הרייעל תוכייש םהל שי רשא םיכמסימו תודע תויבג ,תומש ,םיירוטסיה םיכיראת
.הב ורג רשא
די תתל וירצ בי׳זי׳צמ ורוקמש דחא לכ .הזה שודקה לעפמה תא דימענ דחיב ונלוכ
.תודגאו תודוזיפא .תוערואמ ,תודבוע ,תונורכז ,םירחאמ לבקל וא דבל םושרל ,ןויערה ותואל
־יכה הפשב ,תיממעו הטושפ הפשב בתכהל ךירצ הידוהילו הייחל ,בי׳זי׳צל ךיישש המ לכה
־שיא בל ומכ ,תיתימאו הנכ הרוצב קר .תינונגס תוצמאתהו יתונמא טושיק ילב ,לכל החונ
.םש אוה רשאב בי׳זי׳צ־שיא לכ לש השודקה הפשה תויהל הכירצ תאז .טושפ בי׳זי׳צ
הריציה התוא תאצוה ןוממל ירמח סיסב רוציל וניתוחוכ לכב ץמאתהל ונילע הז םע דחי
רפסש רוזעל ידכב ,ותלכי יפל לעפמב ףתתשהל השודק הבוח ונתאמ דחא לכ לע ,תפתושמה
.תינוצחה ותרוצב םג רדוהמו הפי ,ונכותב רישע רתוי היהי ,בי׳זי׳צ־ינב לש רוכזיה
.וז הרטמל ידוסיה םוכסה ףוסאל ,הירבח ןיב יתבר המתחה לעפמ להנמ ,לארשיב וננוגרא
רוכזי־רפס — הז עונצ לעפמ תבוטל ותמורת תא תתלמ ברסי אל דחא בי׳זי׳צ־שיא ףא
.תורוד־ירודל לארשי םע לכלו ונידליל חצנךורכזל ראשי רשא ,בי׳זי׳צל
ונל ועידוה .תוימוקמ תודעו ומיקה .הדובעל ףכית ושג .בי׳זי׳צ־יאצוי תויחאו םיחא
.תודעוה לש ןתבותכ ףכית

♦

**

ארונה ןוסאה לע ונל עדונ זאמ םינשב תובר הז וניתובל לע הקיעהש הדבכ הקעו
תאצוה םע ,בלהמ תעכ הלוגנ — וניתוחפשמ ינבו וניריקי תדמשה לש םויאהו
.הז ״רוכזי־רפס,
םיקהלו םישודקה רכז חיצנהל ,המבו דציכ ,הלאשב וללה םינשה ךשמב ונטבלתה תובר
,ונל עריאש ןוסאה לדוג ,אסיג דחמ ,טעמב אולו אטבתש ,המשל היוארו תמלוה דע־תבצמ םהל
וניבורק ,וניתויחאו וניחא ,וניתוהמא ,וניתובא לש תאזה תירזכאה החיצרב .הבי׳זי׳צ ינב
רשא ,ונירחא םיאבה תורודלו ,ונל ןושלו הפ שמשת ,אסיג ךדיאו .הלוכ הרייעה ידוהי ,ונידידיו
,םימדוקה תורודה לש םיעונצהו םיטושפה םייח לע ,ורבע םינמזב תאזה תידוהיה הרייעה לע ורפסי

הנמאנ הירלקפסא ,רוציקב .םינוש םיעוריאו תוערואמ ,הרייעה ינבמ םיסופיטו תויומד וראתי
םוהתל ודריו ומלענ דחי התיא רשאו דוע הנניאו הפלחש אהה הפוקתה לש תישחומ האובבו
.םיטקשהו םיולשה םייתרייעה הייח תא ויחו הורציש הלא לכ ,הישנא
,תולבגומה תויורשפאה ,םלוא .תורוצנו תולודג לועפל ונתובלב דימת ןניק זע ןוצר ,ןכא
ראופמ ןינב תמקה :ןוגכ תזעונ תינכת לכ ומלב ,רתאו רתא לכב הבי׳זי׳צ יאצוי ללכ תלחנ ןהש
דאמ וניצרו ונבשחש יפכ .םיללחה םישודקה םש לע רחא ירובצ דסומ וא ,תסנכ־תיב ליבשב
.תושעל
הנש הנש .ונשפנל עוגרמ הנתנ אל ,איהש לכ תילמס הבצמ רסוח לש תאז הדבוע
,הרכזאה־תפיסאל םהינומהב לארשיב הבי׳זי׳צ יאצוי םיפסאתמ תע ,בא־םחנמ ׳חכ ןורכזה םויב
תאז הבצמ לע טלחוהש דע ,תושק ךכ לע םיעירתמו םיפסאנה להק ינפב תאז היעב תולעהל
.רוכזיה־רפס לש
ךותמ וססה "הנומאה־יגטק״ל םיכיישה וניכותב םיבר .תאזכ הטלחהל ונעגה לקנב אל
.ומשל יואר רוכזי־רפס תאצוה לש תאזכ המישמ עצבל •תינחורהו תירמחה ונתלוכיב הנומא־יא
םיתיעל האכדמ .יתרייעה יווההמ ולמגנ םרטש םישנאל תיניפוא הכ איהש תאזה תונתוונעה
לע העצהה התחדנ ךכ םושמו .םיאמצעה תוחוכב הנומאה תא המ־תדימב תקתשמו חורה תא
לועפל הלחהש הדעו הרחבנ ,תיפוסה הטלחהה תלבק רחאל !הנשל הנשמ ,רפסה תאצוה רבד
,היה וללה םישנאה דחפ יכ ,ררבתה הרהמ דעו רפסה ליבשב שורדה רמוחה ףוסיאב בר ץרמב
.אוש־דחפ
םשפנ הקשחש ,םיבר .ונכותב ולגתנ ללכו ללכ םילטובמ יתלבו םיטעמ אל תונורשכ
האושה לעו הרייעה לע םינוש םירואיתו םירופס ,תונורכז תביתכ לש הרוצב םבל־רמ תא ךופשל
תספדה ליבשב רמוחה בור ףסאנ ךכ .וחילצה םגו וסינ םה ,ןכאו .השאר לע הללוחתנש .המויאה
־הבצמכ וביצהל ,הרטמב הבי׳זי׳צ יאצוימ תבו ןב לכל תעכ ושיגהל םיחמשו םיאג ונאש ,הז רפס
לכבו תוצראה לכב םיאצמנה ונתרייע יאצוי לש תיבו תיב לכב ,םישודקה םיללחה םש לע תילמס
.םהיתובשומ תומוקמ
לבסה תבר ןילופ תודהי םוקת אל רשאכ דוע םוקת אל תובהלב התלעש ונתליהק
לבא ,ודמשוהש םידוהיה םוקמ תא וספת ריעה לש םישדחה היבשוי .תימואלה הריציה תלודגו
םרכז .תוצופתב רחא םוקמ לכבכ היחתל המקה ונתנידמב םידירשה ברקמ םרכז תא וחמ אל
.יחצנה ,ידוהיה םעה לש וייח ךרד תא תורקי רואב ריאי

היתודלותו ה ב ייו ייצ

ליסג׳־ט^ רעזדעוא ןופ <׳־טכיו^עג 1יד

טסנידראפ םעד טייקראבקנאד טימ טנכייצאב טעטימאק־ךוב רעד
"רעד םוצ ןפלאהעגוצ טאט ןוא טאר טימ ןבאה עכלעוו ,םירבח יד ןופ
:ךוב־רוכוי ןקיזאד ןופ ןענייש
!יי!? טזאלסגכרוד טשינ טאה

רעכלעוו ,ינאשטלאשזאג הירא

ןוא ןלעטשפיונוצ ןופ בוח םסד ןענאמרעד וצ טשינ טייהעעלעג םוש
"ראפ רערעי ףיוא ,םוקפיונוצ ןדעי ףיוא .ךוב־רוכוי םאד ןבעגסיורא
ויז ןעמענ םאר טלייאעגוצ ןוא טרעטנומעג ,טנאמעג רע טאה גנולמאז
;טעברא רעקילייה רעד וצ
־וצ ןעוועג טשינ ויא עבאגפיוא

םוש ןייק ןעמעוו ,ןאקא רכשי

־יטעט־ןוגריא רעד ייב ייס ,טיבעג יוויטארטסינימדא ןפיוא ייס רעווש
;טרפב רפס םאר ןעניישרעד ןפלעה םייב ןוא ללכב טייק
עעד תבוטל טייקטיירג־ספליה רעקידנעטש ןייז

ראפ ,דלעה ףסוי

הבצמ יד ןלעמשפיוא סאד ןריזינאגרא םייב םרעדנוזאב ןוא ןוגריא
;םילשורי ןיא ןויצ־רה ןפיוא
בר ןסיורג ןטצעל
טעמכ ןגארטעגסיוא ןבאה

רעודנוא ןופ רעטכאט יד ,ןאזניוועל לדארפ
עכלעוו ),קראי־וינ( םיובנשריק לציא ןוא

־ס־ורא ןראפ ןטייקכעלגעמ עלעירעטאמ יד ןפאש ןופ טסאל עצנאג יד
ףיוא טאט ןוא טראוו טימ ףליהוצ ןעמוקעג ןענעז ,ךוב־רוכזי םאד ןבעג
.לארשי ן״א טעטימאק־ךוב םעד ןופ ףח ןדעי

ל א ט א ,ל א ט א
עוועשזישט ןיא טצעזאב ךיז ןבאה ןדיי עטשרע יד ןעוו ןיייגרעד וצ דעווש ויא סע
" ןיא ן ואוועג טלדנאווואפ קידהגרדהב בושיי םעניילק א ןופ ויא סע יווא יוו
עידעפאלקיצנע עשידײ( "אידעפאלקיצנע איאקסיערװעי״ סרעחאהקארב ןיא .לטוטש
,רעטרע יד וצ טרעהעג טאה עוועשזישט זא !/אנ דימ ןעניפעג )ךארפש רעשיסור רעד ןיא
 1856ראי ןיא זא ןוא ,טכער־ןיווו רעייז ןיא טצענערגאב ןעוועג טשינ ןענעז ןדיי■ ווו
עיצארטסיגעררעביא רעד ךאנ .ןדיי
 1596ןופ ועד

 1457ןוא ןטסירק

 34טניווועג טראד ןבאה

 1785ןפארטאב גנורעקלעפאב רעד ןופ לאצ עניימעגלא יד טאה

1897

.ןד י
עג טלמעד טאה עוועשזישט זא ,ןעגנורדעג ךיוא זיא לאווק רעבלעז רעד ןופ
־שניימעגלא רעד טיול ןגעקאד .עינרעבוג רעשזמאל ןוא טאיוואפ רעווארטסא םוצ טרעה
 1861ראי ןופ עידעפאלקיצנע

ןוא עינרעבוג רעקצאלפ רעד וצ טרעהעג עוועשזישט טאה
.טאיוואפ רעקנעלארטסא

ןטיהעגפא ךיז ןבאה עכלעוו ,טועדנוהראי ןט־ו 8ףוס ןופ ןטנעמוקאד עטלא
 80—1770ןופ ןראי יד ןיא זא ,רעביא ןביג .קאטסילאיב ןיא ןויכרא ןשידאוועיאוו ןיא
־ יה

 47טלייצעג

— לטעטש ןופ ןעזנאנ רעד ןעוועג טלמעד זיא יחא

.ןדיי טרעדנוהיירד רעביא רעטנורעד .רעניווונייא

— אחעשזישט טאה

 370ןוא רעז

ןמנעמוקאד יד לייח ,עמאזגנאל א רעייז ןעוועג טלמעד ,םיוא טזירו דיא גנולקיחטנא יד
.רעניוחנ״א

 811ןוא רעזייה

 74ןגעוו רעטייוו ןלייצרעד

 1827ראי ןופ

.גרוברעטעפ—עשראוו ןשיווצ .טקארט טסאפ רעד טריפעג טאה לטעטש ןרעביא
ועד טימ ןדיימ ,טנכייצעגסיוא טשינ ךאז סוש ןייק טימ לטעטש סאד ךיז טאה רעמ
ןיז ןשימצ לדנאה םעניילק טימ ןעמונראפ סנטסרעמ אד ךיז ןבאה ןדיי יד .טייקמערא
עגפיוא ןענעז סע ".עוואקנאישטשאז עטכאילש" ,רעקימורא רעד טימ ןיוש רעטעפש ןוא
או ךיז טאה ןיימעגלא ןיא רעבא ,תוכאלמ ־ילעב ענעדישראפ טייצ רעד טימ ןעמוק
.טלקיווטנא ך אווש יירעקרעווטנאה
בושי רעד טאה רעבירעי ןוא הסנרפ ןופ ןלאווק ןייק טאהעג טשינ טאה עוועשזישט
;וורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ סקווו ןקישער םעד ןכאמטימ טנאקעג טשינ טייצ ריננעי ןיא
.תומוקמ ע יעו וא ןיא

םאור ,עשראוו-גרוברעטעפ עױילךאב עיינ יד ןראװעג טיובעגפיוא זיא

 1854ראי ןיא

ילבפיוא םוצ ןפלאהעגטימ ליפ ךעלניישראוו טאה םאד .עוועשזישט ךרוד ןגיוצעג ךיז טאה
.לטעטש ןופ
ראי ןופ )ךוברעטרעוו רעשיפארגאעג( "ינשטיפארגאעג קינוואלס" רעשיליופ רעד
גנולקיווטנא רעד ןיא טקנופ״דנעוו א יוו עיניל־ןאב רעיינ רעד ןופ עטאד יד טנאמרעד

1880

רעד ךיוא .האובת טימ לדנאה רעד טרעסערגראפ טלמעד ךיז טאה םע .עוועשזישט ןופ
.טעברא ןייז ןופ רעמענפא עיינ ןיעמוקאב טאה רעקרעווטנאה
ןופ עיצקודארפ יד ,לאווק־הסנרפ רעיינ א ןענאטשטנא אד זיא טייצ רעד טימ
ןבראוורעד טעטילאווק רעטוג רעד בילוצ ןוא טלקיווטנא רדסכ ךיז טאה עכלעוו ,תיציצ
ףיוא ןעגנאגעג ךיוא זיא עיצקודארפ יד .דנאל ןצנאג ןרעביא גנונעקרענא סיורג ךיז
טפיוה ־ועד רעבא ,ןדיי רענאקירעמא יד ן&עיווצ רעמענפא עטוג ןענופעג ןוא טראפסקע
טימ לדנאה רעד .ןדיי עשיסור

— ןעוועג

 1914ראי םוצ זיב זיא ,תיציצ ןופ רעמענפא

סעד ןיא גירק־טלעוו ןטשרע םעד ןופ ךורבסיוא ןטימ ןראוועג טקאהעגפא זיא דנאלסור
האי ןטנאזנרעדנביוא
־עמוא ,דיירפ ןוא רעיורט ןטיבעג ןדיי רעוועשזישט יד ןופ ןבעל ןיא ךיז ןבאה יוזא
טיילגאב ןבאה עכלעוו ,ןבראפ ייווצ

— ןקעלפ עלעה ןוא עצראווש ,געט עקינוז ןוא עקיט

,הפגמ רעניורב רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב ןבעל עשימאנאקע !ףא עכעלטפאשלעזעג סאד
.עוועשזישט ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ םוקמוא ןקידנעטשלופ םוצ טריפרעד טאה סא ו

שטיװאדיװאד ןאילױ

יסעײרפ םצ׳עג׳כג׳כג׳גרעביא ןא ךאע רעריט א
ויו טאה ,אידאר ןשילױפ ןופ טםילאנרושז ןוא רעבײרש א ,שטיװאדיװאד ןאילױ
רעד וגעװ םיטרפ ןעלמאזפיונוצ זדנוא ןפלעה וצ גנודנעװ רעזדנוא ףיוא ןפורעגפא םעראװ
 1959ראי ןיא רע זיא ןבעל ןטימ קידנריקיזיר .עװעשזישט ןופ טראװנגעק װא עטכישעג
,ןקאילאפ יד ןשיװצ ךיז טײרדעגמורא ׳עװעשזישט ןײק עשראװ ןופ ןראפעג לאמ עכעלטע
רע טאה טפאשביל סיורג טימ .סאה ןוא טכאדראפ טימ טקוקעג םיא ףיוא ןבאה עכלעװ
לגיצ טלמאזעג .םוקמוא ןוא ןבעל ןשידײ ןקילאמא ןכאנ רופש ןטםעדנימ ןדעי ןבילקעגפױא
טנײה ןוא לאמא םעד ןגעװ ןטעברא עטנכײצעגךײפ ענײז ןופרעד ןפאשעג ןוא לגיצ וצ
־נײא עשידײ עקילאמא יד ןופ טרא סאד ןעמונראפ ןבאה םײוג װו ׳לטעטש ןטסיװ םעד ןופ
,ןעגיױועג יד ךיז ןיא טפאזעגנײא טאה רע .טסױו ןבילבעג לטעטש םאד זיא ךאד ןוא רענילח
,ןטעברא עכעלטע ןיא ןבירשאב ץלא םאד טאה ןוא טפול רעד ןיא ךאנ ךיז ןגארט סאװ
״ךוב־רוכזי רעזדנוא ןופ ןעגנולײטפא ערעדנוזאב יד ןיא רעטעפש ןעגנערב רימ עכלעװ
טעברא רעזדנוא טגלאפעגכאנ שטיװאדיװאד ןאילױ טאה גנונאפש ןוא םערעטניא טימ
וצ רעטײװ ןעװעג טײרג זיא ןוא ןדײ ענעמוקעגמוא יד ןופ קנעדנא םעד ןקיבײאראפ וצ
יד ןעז וצ ןזיװאב טשינ טאה רע .ךוב םענופ ןענײשרעד םאד ןרעלענשראפ ןראפ ןפלעה
.ןבעל ןײז ןםירעגרעביא טאה טײהקנארק ערעװש א .ףליה רעקידנטײדאב ןײז ןופ טכורפ

ביבא־לת  /ינאשטלאשזאג בוד

םוןלפײא םעד רעביא ןלילברעביא ןא
עווג׳^זי^־ט ןיא בװ^י ן^ידיי ןופ סןלדױ ןוא

ץך

גנוקידירפאב טימ ןוא גנופאגראפ טימ ןפראד רימ ןוא ןענאק רי
שידיי דעווש רעזדתא ןיא גנוניישרעד עקידיירפ יד ןריטאטסנאק *־*
!עטכישעג ןביירש ןדיי עטושפ :ןבעל
טגייטש טאוו ,טקאפ רערעכיז רעבא ,רעקידנעניוטש א ויא סאד
עטושפ זא ,ןלעטשראפ טנאקעג םע ךיז טאה דעוו .ןעזניורט עלא רעביא
ןופ עלהשעמ א ןגירקסיורא טנאקעג סנטכעה טאה ןעמ עכלעוו ןופ ,ןדיי
א ןלעטשפיונוצ ןוא ןבעלפיוא ןעמענ ךיז ןלעוו ,ןעוועג זיא לאמא ,לאמא
ןגעוו ןוא לטעטש ןייז ןגעוו טסייוו רע טאוו ,סעלא ןופ לגיצ א ףיוא לגיצ
ןבעל ןשידיי ןופ ןעלקניוו ןוא ןלייט עלא ןגעוו ,תורוד ענעגנאגראפ יד
םוצ גנארד רעקיזאד רעד טא .רדס ןשיגאלאנארכ א ןיא סע ןלייצרעד ןוא
םענעגייא םענופ עטכישעג יד תורוד עקידנעמוק יד ראפ ןפאש ,ןבעלפיוא
טייקטגאוועג יד ןבעגעג דימ ךיוא טאה ,לטעטש ןטשיוועגפא ןוא ןקידבורח
םעד ןקיבייאראפ וצ גנארד ןוא ןליוו ןקידלאוועג םעד ןעמוקוצכאנ
טשינ לייוו ,שימעדאקא טשינ .לטעטש רעזדנוא ןופ לגנארעג ןקידתודוד
־אב וצ ןעוועג הכוז טאה לטעטש םערא רעזדנוא ןיא רענייק טשינ ,ךיא
טשינ ךיוא ןענעז סע .רעקיראטסיה א ןופ גנוטיירגוצ עקיטיונ יד ןעמוק
עשידיי ריא ןוא עוועשזישט ןגעוו תורוקמ עקידקפסנא ןייק ןאראפ
,ןאמשרעהךורב ׳ר ןיבר ןופ קנעדעג דיא ןכלעוו,סקנפרעטלא רעד .הליהק
,סלדניירק ךורב ׳ר ןעמאנ ןרעטנוא םנעקעג טוג יוזא ןבאה עלא דימ ןעמע ו
ןוא )רעקצאלפ( ס׳בר בעד בקעי וצ ןעגנאגעגרעביא טיוט ןייז ךאנ זיא
ערעדנא ןייק ןוא לטעטש ןטימ ןעמאזוצ ןראוועג טנערבראפ רעטעפש זיא
רעזדנוא טאהטרא קינײװ־וצ לײװךראװעג ןבירשעג טשינ ןענעזםירפס
־יימעגלא ןיא ייס ,עיפארגאעג רעניימעגלא רעד ןיא ייס ןעמונראפ לטעטש
־עלטכישעג עניימ ראפ לאווק רעקיצנייא רעד .ןליופ ןיא ןבעל ןשידיי םעו
רעקראטש ךיא באה ראפרעד .ןורכזרעד ןבילבעג זיא "ןעגנושראפ" עכ
סאוו ,ץלא ןלייצרעדרעביא ןוא ןביירש וצ בוח םעד ךיז ףיוא טליפעג

־קיווטנא ןוא גנוײטשטנא ןייז ןגעװ ,לטעטש רעזדנוא ןגעװ סייוו ךיא
ןא ,ןטייקכעלגעמ ענעדיישאב עניימ טיול ןוטעג סע באה ךיא .גנול
רעד טימ רעבא ךפעשוצסיוא ץלא ךעמענוצמורא ץלא סעיסנעטערפ
־פיוא ןפלעה םייב ןבעגעגפא ךיז באה ךיא סאוו ,טפאשביל רעבלעז
,תונשקע רעבלעז רעד טימ ;ךוב־רוכזי סאד ןבעגסיורא ןוא ןלעטש
לאמאכאנ ןוא ןלייצרעד וצ ,קלאפ ןשידיי ןופ טנייפ־טיוט עלא סיעכהל
עכעלקערש יד ייס ,ןפוא ןייז ףיוא רעקיצנייא רערעי ,ןלייצרעד וצ
.ןבעל ןכעלגעטגאט ןופ ךעלטיפאק עטושפ יד ייס ,ןברוח ןופ הליגמ
ןזיילוצסיוא ראנ טשינ ןעוועג ןסיוא ךיא ןיב ןלייצרעד ןיימ טימ
ןופ אשמ עסיורג יד ךיז ןופ ןפראוווצפארא ,ךיז ןעיירפב ,ןיילא ךיז
ךיז ןיא טליפעג קיטייצכיילג באה ךיא .תונורכז ןוא ןעגנובעלרעביא
טשינ טכילפ ענרעזייא ןא ,תוחילש עטסעפ ןוא עכעלטייד ,עראלק א
לאו ענעמוקעגמוא עלא יד ןופ םוקמוא ןוא ןבעל סאד זא ,ןזאלרעד וצ
םדוק ךיא באה ערעדנא ןופ יוו ךאנ רעמ .רופש א ןא ןרעוו ןענורעצ
סעל קילאמא רעזדנוא ןופ טרפ ןדעי ןעלמאז וצ ךיז ןופ טרעדאפעג לכ
ןייק טשינ ןוא ,הבצמ ןייק זיולב טשינ ויא סאד .עוועשזישט ןיא
םיכסמ טשינ רעזדנוא ויא םאר ,ןייז לבא םחנמ ךיז ןזאל ןוא העבש ןציז
קירנעטש רעזדנוא ויא םאר .ענעמוקעגמוא יד ןופ םוקמוא ןטימ ןייו
סעמאמרכעטאט ענעמוקעגמוא יד ראפ דאנ טשינ טלעוו רעד ייב ןענאמ
ןיוש ןוא ענעריובעג טשינ ךאנ רעדניק יד ראפ ךיוא דאנ ,רעדניק ןוא
ךאנ רעבא .טכארט סעמאמ ןיא ,ןעמאמ רעד טימ ןעמאזוצ ,עטעגרהרעד
־סייג רעייז ןופ ךשמה ןקידרעטייוו םער ךיז ןופ רימ ןרעדאפ רעקראטש
ךעלרעדירב ,ןייש א ןגעוו תומולח ערעייז ןופ ,ץנעטסיזקע רעקיט
.ןבעל ךעלשטנעזי

ויוש זיא םלוע־תיב רעטלא רעד ןוא תושפנ

 800־ישט ןענאטשטנא זיא םע ןעוו ,עטאד עיונעג יד

ןופ חטש רעד ׳ןראוועג טצונאב טשינ ןאד טניז זא ,זיא רעכיז רעבא .ראלק טשינ זיא ,עוועשז
רענעי וצ ןיוש זיא רעטעמ טארדאווק

 4000ךרעב ׳;ינקז .ןראי רעטרעדנוה ןגיוצעג ךיז טאה סאד

.טצונעגסיוא קידנעטשלופ ןעוועג טייצ ענייא ןעוועג זיא עוועשזישט זא ,ןלייצדעד ןגעלפ
טאה גירק־טלעוו ןסייווצ ןופ ךורבסיוא םוצ זיב יס א .טנגעג רעד ןיא םיבושי עשידיי עטשרע יד ןופ
•דאווק ןייא ןעמונראפ עוועשזישט ןופ חטש רעד "ױכש רעד ראפ רעדא ׳עוואיטםא יאפ רעירפ
ףיוא ןענופעג ךיז טאה סאד .רעטעמאליק טאר .במאראז דעש
־יג עשיצירפ יירד עקידנעגלאפ ןופ ןצענערג יד ןעבעז עוועשזישט ןופ טייקטלא רעד ראפ תודע
טאה םורד חרזמ ןוא ןופצ ףיוא ןדאב רעד .רעט עכלעוו ,םלוע־תיב ןטלא ןפיוא תובצמ יד ןעוועג
טאה טייז־ברעמ .יקפוואלאקאס ץירפ םוצ טרעהעג רעוועשזישט ןעור ייז רעטנוא זא ,טלייצרעד ןבאה
ןופ רעדלעפ יד טימ טצענערגעג לטעטש סאד ךיז

 1820ראי ןיא .ןראי רעטרעדנוה טייז ץיוש ןד י

דאפ ץירפ םוצ טרעהעג טאה םאוו ,ףיוה רעשור דרעב לכה־ךסב עוועשזישט ןיא טבעלעג ןבאה
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ן-געלעג זיא לייט רעקידנופצ־ברעמ רעד .יקסנאנ

.חטש ןבלעז ן׳פיוא ןעוועג לייטנטסערג ןיא ךיוא

ץירפ רעקסאק ןופ טוג םענופ ןצענערג יד ףיוא

י־י ןוא שזאטנעמצ רעכעלטסירק רעיינ רעד זיולב
דענופעג ךיז ןבאה ״עציװאגראט״ עקידרעטעפש

.יקסוועלדאג קישזאמ
בושי רעשידיי רעד ךיז טאה סיוא טזייוו׳ס יוו

טעטש עלא יוו יוזא .ףיוה רעשור ןופ חטש ןפיוא

־ץענערג ןפיוא ןעלקיווטנא ןביוהעגנא עוועשזישט

טיובעג עוועשזישט ךיוא ךיז טאה ךעלטעטש ןוא

־ידיי עלא לייוו ,יקסוואלאקאס ץירפ םענופ חטש

םיורג קירעביא ןייק טשינ ",קארב" ,ךייט א ןבענ

חטש ןפיוא ןענופעג ךיז ןבאה םעיצוטיטסניא עש

.טייצ־רעמוז ןיא רעסא ו

עדייב .עיגאמגעה ןייז וצ טרעהעג לאמא טאה םאו

ךייט ןקיזאד םעד ףיוא זיא רעקראפ־ףיש ן״יק

.רעצעלפ עדייב :טגאזעג רעיונעג ,םישרדמ־יתב

זא ,ןסאלשעגסיוא טשינ זיא׳ם רעבא .ןעוועג טשינ

יכאנ סנייא ןענאטשעג ןענעז םע עכלעוו ףיוא

־עג זיא לטעטש םאד ןעור ,ןראי עקילאמא יד ןיא

־תיב עדייב ,שרדמה־תיב רעשיטאטש רעד ןטייווצ

טאה ,רעדלעוו טימ טלגנירעגמורא טכידעג ןעו

!;שידיי סאד ,רעיינ רעד יוו רעטלא רעד ,סנימלע

ןענאדנופ טקישעג ןכאוו־גנילירפ עירפ יד ןיא ןעמ

־עגלא םלא טנידעג ,בגא טאה םאוו ,זיוה־טכעש

םוצ ״קארב״ ךייט ןטימ םעווטארט ףיוא ץליהעג

שדקה רעד ׳ץחרמ רעד ;זיוה־טכעש שיטאטש־ןיימ

ןייק לסייוו רעד וצ ןטראד ןופ ןיו א ".גוב" ךייט

:דאב ןפיוא טיובעג ןעוועג זיא ץלא .וו .א .א

ןופ זא ,הרעשה א ןאראפ ךיוא זיא םע .קיצנאד

.יקסוואלאקאס ץירפ םענופ

םוצ דיוא ץלאה ןראוועג טרעפילעג זיא עוועשזישט

ןענעז םעיצוטיטסניא עשיטאטש־ןיימעגלא יד

.עשראוו טאטש־טפיוה רעד ןופ יובפיוא

ג׳גאל ע^יפארגאג׳ג יד
 107ןפיוא טגיל עוועשזישט

טימ גנודניבראפ־ייסאש ןייק טאהעג טשינ טאה

־אנ יד וצ .קאטסילאיב־עשראוו ךאילש־ןאב םעד

קידמורד .ךעלטעטש עקידתונכש יד ןופ םענייק

ןופ רעטעמאליק

עטלא־רוא סאד :ןרעהעג לטעטש ןופ םינכש עטנע

־נינײלק םאד ןענופעג ךיז טאה עוועשזישט ןופ

־ברעמ־ןופצ רעטעמאליק , 7יוועשזדנעי לטעטש

ןםאלפעג זיא׳ס ןכלעוו ךרוד ,רונ עלעטעטש עק

ל־פ טלייצעג טאה םאוו ,עלעטעטש ןיילק א ,קיד

.״גוב״ ךייט רעסיורג רעד

:געלעגפא ,רעניוווגייא קינייוו ראג רעבא ןחאי ליפ

,רעשיפ עשידיי ןגעלפ ךייט םעד טא ןופ

־ייק טימ גנודניבראפ־ייסאש םוש ןא ,טייז א ןיא

רעטנאקאב־טוג רעד ןראי עטצעל יד ןייא ןוא
שיפ טימ עוועשזישט ןגראזראפ ,שטיוד עשוהי

.םינכש יד ןופ םענ
טראה ,ןראי רעקיסיירד עטעפש יד ןיא זיולב

.םיבוט־םימי ןוא םיתבש ףיוא

,המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורביוא ןראפ

־עשט טאטש יד ןגעלעג זיא קידחרזמ־םורד

רעד ןראוועג טריפעגכרוד עוועשזדנעי ךרוד זיא

רעד טימ טצונאב ךיז טאה עכלעוו ,עצוואנעכ

יברעמ .עווארטסא־עוועשזישט ייסאש רעטצרוקראפ

־טפעשעג ןעוועג זיא ןוא .עוועשזישט עיצאטס־ןאב

מ״ק , 14במאראז לטעטש םאד ךיז טניפעג טייז
עדייב יד ןשיווצ .ןטייווצ ןופ סנייא פא טלייט

סרעדנוזאב ,עוועשזישט טימ ןדנובראפ קראטש ךעל
.רחסמ־האובת רעד ייז טאה ןדנובראפ

טאה םאוו ,שזאבלוש ףראד םאד ןענופעג ויז טאה

־אזאמ־עקאסיוו ןעוועג זיא טייז־חרזמ ףיוא

 1941ראי ןיא רעטעפש

.עוועשזישט ןופ רעםערג טשינ טאטש א ,קצעיוו

במאראז דיוא .ןעמאזוצ עדייב ראפ לאר עכעל

־איוואפ יד םלא טנידעג ןראי ךס א טאה עכלעו

־רעדיוש אזא טליפרעד
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־עג זיא עװעשזישט ןופ ןיופצ ףייא .טאטש עװאט
ךיוא ךיז טאה עכלעװ ,עװארבמאז טאטש יד ןגעל

ןופ ליפ ווו ,הבישי רעטמיראב ריא טימ עשזמאל
.טנרעלעג ןבאה םירוחב רעוועשזישט יד

טשינ ןיא .עיצאטס־ןאב רעװעשזישט טימ טצוגאב

־עגפא זדנוא טאה רעטעמאליק  67ןצנאגניא

־עג ךיז טאה ה״םב מ״ק , 40טפאשהנכש רעטײװ

טאטש רעלעירטסודניא רעסיורג רעד ןופ טלייט

־ציז עקילאמא סאד ןיטקיט לטעטש םאד ןענופ

דלח ןופ טייצ רעד ראפ זיא עכלעוו ,קאטסילאיב

רעטעמאליק ". 50תוצרא עברא דעו ןופ טרא

״אװעיאװ יד ךיוא ןעוועג טפאשרעה רעשיליופ

טאטש־עינרעבוג יד ןענופעג ךיז טאה קידנופצ

,טאטש עשיד

ןפיוא טיר\^ עיס^רע יד

געולקיווטעא וג? גצ׳וו

גתלקיװטנא רעד ראפ ,ןטײצ עירפ ראג יד ןיא

ןלאמעג ןוא טיירדעג ךיז סעגימש עסיורג יד ןבאה

ןיא ןפראװעצ ןעװעג ןדיי ןענעז ,עװעשזישט ןופ

•אבטוג ןוא םירעיופ עקימורא יד ןופ תואובת יד

.טנגעג רעצנאג רעד ןיא רעפרעד ענעדישראפ

ערעייז ראפ עשאפ ףיוא ןוא טיורב ףיוא רעציז

.עווארבמאד רעפרעד יד ןיא ץעמ טניפעג ןדײ

זיולב ןבאה לטעטש ןופ רעדניק יד .םייח־ילעב

־ילעה ,יקטוס ,קצעשזעשפ ,עטאכסאר ,עװעילדאג

־געמ יד טאהעג םיבוט־םימי ןוא םיתבש יד ןיא

!וא ׳עשעילאז ,קסעילדעש ,ןילורב ,יקסאק ,עװאנ

יד ףיוא ןרעטעלק ןוא ןליפש וצ ךיז טייקכעל

רעפרעד עלא יד ןיא .רעפרעד ערעדנא ךם א ןיא

ןלאל ןטניוו יד סיורג יוו .טלמעד לייוו ,סעגימש

¬נרפ עטנאקאב ערעײז טימ ןעמונראפ ןדיי ךיז ןבאה

.טורעג ץלא טאה ,ןייז טשינ
ןענעז ץירפ ןראפ תובישח רעסיורג ראג ןופ

־אפ־ךלימ ,סעינלעשזאג ,ןלימ ןופ סרעטכאפ :תוס
רעװעשזישט רעד טאה סיוא טזײװ׳ם יוו .א .א םרעק

.ןדימש יד ןעוועג ךיוא

.םרעטכאפ ענײז וצ ןטםעבמוצ ןגיוצאב ךיז ףיוה

־באפעג ןפיוא ןלימ־טניוו יד ןופ תונכש ןיא

־מוא רעד ןופ ןדײ רעמ ץלא ןגיוצעג טאה סאד

־עג תורוד רוד םניז ןבאה ןדאב ןשיפיוה ןטעט

־עשזישט ןופ חטש ןפיוא ךיז ןצעזאב וצ טנגעג

־אק ,וואפ תוחפשמ יד סעינשזוק ערעייז טריפ

.ןדאב םצירפ רעװ

.ןהכ ןוא עלדא ו

־עג ןענעז רעניוװנײא עשידײ עטשרע יד ןופ

־אב רעד ראפ טפארק־סגנויצוצ עקראטש א

•בלעז ךיוא סרעטכאפ־לימ־רעסאױ יד ץוח ןעװ

־עג ךיוא טאה עוועשזישט ןיא ןדיי ןופ גנוצעז

.ןלימ־טניװ ןופ םיתב־ילעב עקידנעטש
לטעטש ןופ ץענערג רעקידחרזמ רעד ףיוא

עוועשזישט ןופ חטש ןפיוא םאוו ,טקאפ רעד טאה
.םידירי יד ןעמוקעגראפ ןענעז

טרעהעג ןבאה עכלעװ ׳ןלימ־טגיװ  4ןעװעג ןענעז

י עג ןבאה תוכאלמ־ילעב ןוא רעלדנעה עשיד י

שרעה ןוא ענילג תוחפשמ רעװעשזישט עטלא יד וצ

.עוועשזישט ןייק רעפרעד עקימורא יד ןופ ןגיוצ

ןעװעג רעמוז זיא יקארב ךײט רעד תיויה ,עטאנ

ןראי רעטרעדנוה ןופ ףיול ןיא סע ךיז טאה יוזא

דשינ ןלימירעםאװ יד ןבאה ׳רעםאװ ןיא םערא

ןעמאזוצ ןבילקעגפיונוצ ןוא טלקיווטנא זייוונפוטש

טאה ןעמ ןוא עבאגפױא ערעײז ןליפרעד טנאקעג

ייב

 1820ראי םוצ זיב םקווווצ ןכעלריטאנ ןטימ

עשידײ  4יד .ןלימ-טגיװ וצ ןעמוקגא טזומעג

.תושפנ

800

טיהעגפא םאזכאװ ןבאה ,טלא ןוא גנױ ,תוחפשמ

לטעטש םאד טאה אפמעט ןרעלענש א טימ

טכאנײב ןוא גאטײב .טניוו ןדעי טצונעגםיוא ןוא

םענופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןסקאוו ןביוהעגנא
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.הדעה ינקז עטסנעעזעגנא יד ןופ ,ןייטשלדייא לוונייז 'ר
ךיוא רע זיא קיטייצכיילג .גלפומ ןדמל ןוא דיסח רערעג א
א ,לטעטש ןיא רחוס־רוטקאפונאמ רעטסערג דעד ןעוועג
עלא ןשיווצ טבילאב רעייז ןעוועג זיא ,חרוא סינכמ ןוא ןבדנ
.גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש

ראי ןיא ןריובעג ,גרעבנטאר אכא 'ר

־ברוד זיא לטעטש ןכרוד ןעוו ,טרעדנוהראי ן׳ט־19

טראד ןוא ץירפ רעקסילדעש םייב זיירפ ןרעקיל

ראי ןיא טיובעג( עיניל־ןאב יד ןראוועג טריפעג
טימ גרוברעטעפ ןדנובראפ טאה םאוו 1854),
.עפארייא־ברעמ טימ ןוא עשראו
*ד טיובעגפיוא טאה ןעמ םאוו ,טקאפ רעד
,טאטש רעד ןופ רעטעמאליק ירוצ עיצאטס־ןאב
.םעיסרעוו ענעדישראפ טימ טיילגאב ןעוועג זיא
•ניא עשיראצ יד ןבאה םאד זא ,טגאזעג טאה ןעמ

,קלאוווס ןיא ה״צקת
פאק רעפראש א ,עוועשזישט ןיא י״פרת — ןראחעג רטפנ
ןיא ךרד זנעד ןעז ןראפעג ,הבישי רענישזאלאוו רעד ןופ
טאה רע ווו ,עוועשזישט ןיח :ב לבעג געוו ןפיוא .קצאק
.ןעקייח־ענייש ראפ טאהעג הנותח

".וועשזישט" עיצאטס יד טיובעגפיוא
■-הסנרפ עייג ןפאשעג טאה עיצאטס־ןאב יד
.וו .א .א רעזייה־טסאג ,ןראטידעפסקע ראפ ,ןלאווק
ןביג א ןענכייצראפ וצ רימ ןבאה טייצ רענעי ןופ
־ישט ןייא גגורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ םקווו
.עוועזשז
ךאב רעקידרעטעפש רעד ןופ תונכש ןיא

עיצאטס־ןאב יד טקורעגפא לעיצעפס ןרעינישז

קסילדעש ןוא עלאיב רעפרעד יד ןיא ,עיצאטס

טאה עיסרעוו רעדנא ןא .עוועשזישט ןשידיי ןופ

,םייח םהרבא רעדירב יירד יד טניװועג ןבאה

־עשזישט ןופ ןעגנונכערסיוא יד טיול זא ׳טגאזעג

לדנעמ ריוא ןיא ,קישטלעבול לדיי ןוא המלש

ןעיוב טפראדעג עיצאטס יד ןעמ טאה ,ץירפ רעוי

־עג רעפרעד עטגאמרעד יד ץא ןבאה ייז ,ןאמסוז

ןופ טרעדאפעג רע טאה ראפרעד ,חטש ןייז ףיוא

דאנ .טכאפ־ךלימ יד ןוא עמשטערק יד טעטכאפ

ןראפ זיירפ ןראדנעגעל א גנוריגער רעשיסור רעד

עשיראצ יד טאה

־יב א ראפ ןדאב םעד ןגירקעג ייז ןבאה ,ןדאב

.סעמשטערק ןטלאה וצ ןדיי ןטאבראפ גנוריגער
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 1831ראי ןופ עיגאטסוואפ רעד
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ופלחוה  84׳ 83םיפדב תונומתה
גרבנטור אבא ׳ר איה וימי דצמ הנומתה
ןיטשלדא ליוגנז ׳ר איה לאמש דצמ הנומתה

ןטיבראפ ןענייז  83, 84ןטייז ןיפ רעדליב יד
גרמנעטור אבא ׳ר זיא  83טייז םטכגח
ןייטשלדע לוואז ׳ר זיא  84טייז םקניל

*טסירק קידנעמענוצ ׳ןבעגעג הצע ןא ןדיי דיז ןבאה

החפשמ יד טרעהעג ריוא טאה עיצאטס־ןאב

טרירוגיפ לעיציפא ןבאה עכלעוו ,םיפתוש עכעל

ןכאנ זיא החפשמ רעד ןופ רעבא ,רעוועשזישט
עלא ,ןבילבעג טשינ רענייק גירק־טלעוו ןטשרע

ןעעז ןביוהעגנא ךיז ,םיפתוש עיינ יד ןבאה

ןגעקאד .עקירעמא ןייק טרעדנאוועגסיוא ןבאה

יד ןופ רעמיטנעגייא עמיטיגעל עקיצנייא יד םלא

ןוא קישטלעבויל תוחפשמ יד טגייווצעצ ויז ןבאה

היפתוש עשידיי יד ןסיוטשעגסיודא ןוא תוסנרפ

רעד ייב טצעזאב ךיז ןבאה רעטעפש .ןאמסוז

םייצ רעד ןופ ףיול ןטימ ,םיתבה ילעב יד םלא

.וועשזישט עיצאטס רעד ןופ יובפיוא ןכאג
־ול רעדירב יד טצעזאב עטשרע יד ויז ןבאה
־ידעפסקע יד ןטלאהעג ןבאה עכלעוו ,קישטלעב
ןטלאהעג טאה עכלעוו ,ןאמסוז החפשמ יד ;עיצ
ץועטנוא עמשטערק א טנפעעג ןוא טכאפ־ךלימ יד
ךיוא ןענעז םע ווו ,זיוה־ייט א /׳ענײשט״ ןעמאנ
־עג עקראטש ןראוועג טפיוקראפ לעיציפאמוא

.א,א אנארוו ,ןייזדאמארג תוחפשמ יד עיצאטס־ןאב
עשידיי עלא ןיא ןענעז תוחפשמ

עטנאמרעד יו

,בר רעוועשזישט םענופ קיגנעהפא ןעוועג םינינע
ובאה ייז .ג .ד .א ןימלע-תיב ,הוקמ ,טחוש ןופ
קישטלעבויל המלש ׳ר ןופ ץאלפ ןפיוא רעבא
טלעטשעגראפ ןוא שרדמ־תיב ןגייא ןא טיובעגסיוא
.רוטאינימ ןיא הליהק א ויז טימ

רעד ןופ רעניווונייא עטשרע יד ןשיווצ .ןעקנארט

עיצאטס רעד ייב בושי ןשידיי ןופ רעדנירג יד

רעד ןופ עבאב יד ,רעקסילדעש לדנעמ ןופ יודפ יד
החפשמ־ןאמסיז רעטגייווצראפ
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ראפ רעד ןופ רעטאפ רעד — קישטלעבול המלש ׳ר
החפשמ־קישטלעבול רעטגייווצ

ןוא רעדניק ערעייז עקסוי ןוא םייח השמ ןיז ענייז ,החפשמ עטגייווצראפ
,ךעלקינייא

— ל״ז רעקסילדעש לדנעמ

טרעהג׳ג ןבאה טאוו ,ןדיי־ספראד
הליהק רגחוע^זישט ר<׳ד ו*
־ראפ טאה עוועשזישט ןיא הליהק עשידיי יד

רעבא ,תוחפשמ עשידיי קילדנעצ עקינייא טבעלעג

יד רעביא ךיוא טפאשרעה עקיטסייג ריא טיירפש

דיז ייז ןבאה םזיטימעסיטנא ןופ קורד ןרעטנוא

־רעד עקידתונכש יד ןיא תוחפשמ עשידיי ענלצנייא

םוצ זיב ןוא ,ןבעל ןטימ רעכיז טליפעג טשינ

רעד ןופ רעטעמאליק , 7יטאכסאר ףראד ןיא .רעפ

 1930ראי

־ידיי עקינייא תורוד טניז טבעלעג ןבאה ׳טאטש

ץיק טלדיזעגרעביא ךיז עלא ןבאה

־רעביא דיז טאה ןילורב ףראד ןופ .עוועשזישט

ןענעז עווארבמאד ףראד ןיא ריוא .תוחפשמ עש

בקעי ׳ר דימש רעד ןיירא טאטש ןיא ןגיוצעג

ןעמאחצ עדייב .תוחפשמ עשידיי עטלייצעג ןעוועג

ןייק ןעוועג הלוע רעטעפש טאה רעכלעוו ,קאינפאו

טימ ןענוואד םיבוט־םימי ןוא םיתבש ןיא ןגעלפ

.זבראטשעג רעטלע ןפיט ןיא זיא רע ווו ,לארשי

ענלצנייא ראנ ןבאה רעפרעד עדייב יד ןיא .ןינמ

רעייז ןבאה ןאקא החפשמ עשידלעה יד זיולב

-עשפ רעפרעד יד ןיא .ףוס םוצ זיב ןטלאהעגסיוא

עטעפש יד ןיא זיב ןטלאהעג קסאק ןיא ליימטניוו

ןבאה ,עוואנעילעה ,עוועילדאג ,יקטוס ,קצעשזד

טשינ ךיוא ףוסל ןבאה ייז זיב ,ןחאי רעקיסיירד
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טזאלראפ ןוא קורד םעד ןטלאהסיוא טנאקעג
טבעלעג ןבאה םעדייז ןוא עטאט ווו ,םידד רעייז
.תורוד ליפ טניז
שיליופ א ןיא ןעניוװ ןראפ זיירפ ןרעייט א
ןופ הילדג רענלימ רעד :טלאצאב ןבאה ףראד
 1921ראי ןיא ,עוועילדאג

־,עמאזוצ םיא ןיעמ טאה

.טעדראמרעד יורפ ןייז טימ
,רעציזאב־טוג א ןייז וצ הפצוח רעד ראפ
רעשידיי רעד ,ןבעל ןטימ טלאצאב ךיוא טאה
ןיא דאנ יורפ ןייז טימ ןאספלאוו לשעמ ץירפ
טאהעג ןיוש טאה רע ןעוו םעדכאנ  1905,ראי
*רעד יורפ רעד טימ רע זיא ,ףיוה ןייז טפיוקראפ
םעניא ,ביטש ןיא ןוז ןייז ייב ןראוועג טעדראמ
.עוואנעלעה ףראד

עיצארגימע ןוא בושי ןופ
־ישט טאה טרעדנוהראי ןט־ 17ןופ ףוס םייב
 150טימ ןוא תושפנ

 400ךרעב טלייצעג עוועשז

 2500ךרעב טראד רימ ןעגיפעג ,רעטעפש ראי
ןופ גנורירטנעצנאק רעד ךאנ םאד ןוא תושפנ
עבלעז יד .רעפרעד עקימורא יד ןופ ןדיי עלא
ףוס זיב עוועשזישט ןיא ןעוועג זיא ןדיי לאצ
.טרעדנוהראי ןט־ 19ןיופ
םייב שזואקשזארד רעטמיראב רעד אקבאי לוולע ו
ויא ןייטשרעבליז האל — עודסשזישט ןיא לאזקא ו
ןיטסירוט א

ץנעטסיזקע רעד ןופ ראי  50עטצעל יד ןיא
ןיא טרעדנאוועגסיוא טנגוי יד טאה ,לטעטש ןופ
.עקירעמא ןופצ ןייק ,רקיעב ,ןיירא טלעוו רעיינ רעד
.לארשי־ץרא ןייק ךיוא ראי  20עטצעל יד ןיא ןוא

םיעכש׳ ע^ידיי ־ טש׳יע יד טיט ןדיי יד ןופ ןבעל׳עעטאזו* סאד
םשינ יד טימ ןדיי יד ןופ ןבעלנעמאזוצ םאד

זיא עטכאלש רעשיליופ רעד ייב יוו תויה

ןעמאנסיוא עניילק טימ ןעוועג זיא םינכש עשדי

*יוו רעד טרעגריבעגנייא ןעוועג ןא קידנעטש ןופ

■•ירפ ןופ ןענאטשאב זיא טנגעג עצנאג יד .עטוג א

ןיא ןבאה ייז ןוא הכאלמ ןוא לדנאה וצ ןיליוורעד

״סעקבאראפ״ עטכענקראפ־בלאה טימ ןפיוה עשיצ

ןופ טדערעגפא ןיוש ,רחוס רעדא הכאלמ־לעב

־אפ״ ענעפורעגיוזא ״םעטכאלש״ טשער םאד ןוא

רעדנימ א ןעזעג רעריזיוה ןוא רעלדנעהגיילק

".םעקנאפלופ" ןוא "םענ
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ןכעלטפאשלעזעג ןקירעדינ ןופ ,שטנעמ ןקיטרעו
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ןופ ןרירפוצ ־ואג ןעוועג עקאט ייז ןענעז ,טרעו1
ידיי יד ןופ טאהעג ןבאה ייז טאוו ,גנונידאב רעד

יד ןופ ןייגוצסיורא ןטימעגסיוא טאטש ןיא וליפא
.רעזייה

,םיבצק ,רעלדנעה עשידיי .לטעטש ןטנעאנ ןיא

־לעפאב רעשיליופ רעד טימ טקאטגאק רעד

ןא ׳יירפ ןוא קנארפ טגאקעג ןבאה תובאלמ־ילעב

טעמכ .רעכעלדניירפ א ןעוועג תמאב זיא גנורעק

ןופ רעפרעד יד ןיא ןראפמורא ןוא ן״יגמורא ,דחפ

ענעריװושעג ענייז טאהעג טאה קאילאפ רעדעי

ןוא גאטייב טנגעגמוא רעטייוו ןוא רעטנעאנ רעד

טשינ ייז ןבאה לאמנייק ,םירחוס ןוא רעמערק

־עג ייז טאה זיוה עכעלטסירק םעדעי .טכאנייב

:שידיי א דובכל הנתמ א ןעגנערב וצ ןיסעגראפ

טאה עטרעיופ עדעי .הינסכא םלא ןעגיד טנעק

ראג רעדא ,רעייא לשיוק א ןוה עטעפ א בוט־םוי

ןלעיצעפס םעד ןיא( טכאקעגפא טייקנדירפוצ טימ
)טגנערבעגטימ ךיז טימ טאה דיי רעד סאוו ,לפעט
,הכאלמ־לעב ןשידיי ןראפ םטכעקעג לסיב םאד
־טסבלעז א יוו ןוא ,רעריזיוה ןקידנרעדנאוו רעדא
לאז רע ,דיי םעד ןעמונעגטימ טייקכעלדנעטשראפ
לאז רע ידכ ,וק יד ןקלעמ םייב ןייז קידנזעוונא
ךיילג ןקלאמעגניירא טרעוו דלימ יד זא ,רעכיז ןייז
.ןעקנירט יז געמ רע ןוא לפעט ןייז ןיא

.ןראב ןוא לפע לקעז א
טשינ לאמנייק ןבאה רעמערק עשידיי יד ךיוא
ןטנעילק עבושח עלא ןלייטוצ חספ ראפ ןסעגראפ
ןוא עטנעאנ ראג יד ןייז דבכמ קיטיירפ .תוצמ
.שיפ עטליפעג טימ עקידובכב
־עג טאה ץנעגילעטניא עשיטאטש יד דיוא
־ייטפא רעד לשמל ליפיוו .םידידי עשידיי טאה

דיז ןדיי ןבאה ״ךאוו־אחםפ״ רעד ןיא זיולב

ןדיי טאהעג טנייפ שיטעראעט טאה סיראפ רעק

ישיווצ רעפרעד יד ןייא ןעיירד טפראדעג טשינ

"עג רע טאה ןסעטלאס־רעזייל ׳ר רעבא ,ללכב

ןדיי ןבאה טכאנ־אחספ עמאס רעד ןיא .סיוג יד

.טייקכעלרע ןופ רעטסומ םלא טלעטש

).ןטימניא( גועבנירג סודש טיזנ טדנעחאק־־ועשעלרעייפ עקידיווייופ
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ראי ןיא טקידנעעג ךיז טאה עילידיא יד

ןוטעג ץלא ייז ןבאה ,םיובלעג ראטקאד רעשיד י

1935/36

יד .טרינאקיש םיא ,ןבעל ןייז ןרעוושאב וצ םיא

•עיצקא־טאקיוב רעטפראשראפ רעד טימ
.ןיקסנינאגרא ךרוד טריפעגנא

־עג זיא םיריוטקאד עכעלטסירק יד ןופ גנויצאב
רעד ,סיראפ ךיוא ,עכעלטנייפ שוריפב א ןע ו

ץנעגילעטניא עשיטאטש עפעלטפירק יד
40־ 30א ךרעב טגיװועג ןבאה עוועשזישט ןיא
יד ןעוועג ןענעז סאד .סעילימאפ עשידיי טשינ
.רערעל ,ייצילאפ ,טסאפ ,ענימג רעד ןופ עטמאאב
ךייוו א ׳רעקעב א ,רעמערק  2—3א ,סעקינרזח
־ייטפא ןא ,םישמשמ ערעייז ןוא םיחלג ,רעקנעש
, 2תוכאלמ־ילעב עקינייא ,םיריוטקאד , 2רעק
טליפעג טשיג ןבאה עטמאאב יד .א .א חעפאש
ךאנ ןבאה ייז ,הברדא ,ץנערוקגאק עשידיי יד
־אב רעשידיי רעד ןופ ןצונ עלעירעטאמ טאהעג
דעוועג ךעלכעלפרעביוא אלימב זיא .גנורעקלעפ
ערעייז ןבאה סאוו ,יד ןגעקאד .גנונעדרא ןיא ץלא
־אב עשידיי יד וצ עכעלנע ןופ ןגיוצעג תוסנרפ
סאמ עסיוועג א ןזיוועגסיורא ןבאה ,ןעגנוקיטפעש
ץנעגילעטניא עלענאיסעפארפ יד ,טפאשטנייפ
־גוריטאש עטכער םערטסקע יד וצ טרעהעג טאה
־אב ,טייקכעלטפאשלעזעג רעשיליופ רעד ןיא ןעג

טאה רע ליפיוו טריטאבאס םיא טאה ,רעקייטפא
ןעזעג ךיז טאה םיובלעג ר״ד ןעוו ןוא .טנאקעג
"עפש יד ןבאה ,עוועשזישט ןזאלראפ וצ ןעגגוווצעג
טעמכ ,םיריוטקאד עשידיי םיא ךאנ עקידרעט
.טאהעג טשינ ןטייקכעלגעמ־ץנעטסיזקע םוש ןייק
סאד טזאלראפ ןטייווצ ןכאנ רענייא ןבאה ייז
.לטעטש
־פא טבעלעג ןטסירק יד ןבאה ןיימעגלא ןיא
טאה טנגוי יד וליפא ׳ןדיי יד ןופ טרעדנוזעג
ףיוא ,לאמא ,לאמא ,ןפארטעגנעמאזוצ ןטלעז ךיז
טנדראעגנייא ןבאה רעשעלרעייפ יד סאוו ,לאב א
־ינייא ןבאה ןלאפ־םאנסיוא ענעטלעז ראג ןיא ןוא
־ראפ רעשידיי א ןיא ןעמונעגלייטנא ןטסירק עק
־ידײ יד סאוו ,קעווצ ןקיטעטליוװ א ראפ גנולייוו
.טנדראעגנייא טאה טנגוי עש

רוטקורמס עשימאנאקע יד

־עטש עכעלטנייפ ןוא ףירגאב ןוויטאגענ א ןעמוק

עוועשזישט ןופ רוטקורטס עשימאנאקע יד

־ביל םיורג ןייק ייז ןופ ןעמ טאה ,ןדיי וצ גנזל

הכאלמ .עקיבראפ ליפוצ ץיק ןעוועג טשינ זיא

ןגעווטסעדנופ .ןטראוורעד טנאקעג טשינ טפאש

— רחסמ ןוא

תודוסי־טפיוה יד ןעוועג ןענעז סאד

רעד וצ גנויצאב רעייז זא ,ןרעוו טגאזעג ףראד

־נוא־ירטסודניא םוש ןייק .םויק ןשימאנאקע ןופ

.עטקעראק א ןערועג זיא גנורעקלעפאב רעשידי

רעד ןיא טשינ וליפא ,ןעוועג טשינ זיא גנומענרעט

עוועשזישט ןיא זא ,טהגאדעג ייז ןבאה ךעלריטאנ

־סקירבאפ רעטסטנעאנ רעד וצ .טנגעג רעקימורא

,ןראי יד ןיא .ראטקאד רעשידיי ןייק ןייז טשינ לאז

 67ןראפ טפראדעג ןעמ טאה קאטסילאיב טאטש

רעד טריציטקארפ ןיוא טניװועג טאה םע ןע ו

.רעטעמאליק

תוכאלט־יל׳עב עקידערעדעאוו ןוא עליבאטס
!שיווצ טנגעגאב ןעמ טאה טיילכאפ יילרעלא

ייס ןכלעוו ןיא ,ךאפ ןייק ןעוועג טשינ .א .א רעב

,רעטסוש ,תוכאלמ־ילעב רעוועשזישט עשידיי יד

טאה גנורעקלעפאב עשידיי יד ייס .עכעלטסירק יד

,רעכעלב ,רעלאטס־לבעמ ןוא־יוב ,ןדימש

רעשידיי רעוועשזישט רעד זא ,טקיטיונעג ךיז

•םיבצק ,רעקעב ,רעקעד־ךאד ,רעפאלק־לדניש

.ןלעטשוצ טשינ םע לאז הכאלמ־לעב

,רערעיומ ,סכאמלעטס ,רעכאמ־רעגייז ;רעריזירפ

הוכאלמ־ילעב עליבאטס ןעוועג ןענעז םע

־אמ־ןצלעפ ,רעכאמ־לטיה ,םרעקאט ,רעכירטס

.עכעלגעוואב עיראגעטאק רעד וצ ,עכעלגעוואב ןוא
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־עג ןבאה ,תרכאלמ־ילעב עקידנרעדגאװ רעדא
ןיא חאפםיורא ןגעלפ עכלעװ ,רעלאטם־יוב טרעה
מכאנראפ קיטײרפ זיב קיטגאמ ןופ רעפרעד יד
־אטס רעדא ,בוטש ןייז רעיופ !יראפ זעיוב ןוא

,םיבצק יד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג זיא תומהב
.ןקעווצ־הטיחש ראפ תומהב ןפיוקפיוא ןגעלפ םא ו
ראג ןעגנאגעגנא ןיא םקידעבעל טימ לדנאה רעד
רענייא ןפיוק ןגעלפ םירעיופ ןוא ,םידירי יד ףיוא

טבעלעג ןוא טגיוװעג ףראד ןיא ןבאה ײז .עלאד

רעד ,ךלימ רעדא ,טבוצ ראפ תומהב ןטייווצ םייב

רעד םיא טאה קיטימכאנ קיטײרפ .ךאװ עצנאג יד

,לקיטרא־דירי א ןעוועג ךיוא זיא רחסמ־דרעפ

'׳דכ ,תבש ףיוא םײהא טריפעגפא ״שזראדאפסאג״

ןעמ ווו ,ןלאטש־דרעפ ןעוועג ןענעז סע רעבא

־ד וצ .ןעמענוצ קירוצ םיא ירפ ץנאג קיטגאמ

ךיוא ,דירי ןרעסיוא ,גאט ןמעלנייוועג א ןיא טאה

רעײנ־ןצלעפ טרעהעג ךיוא ןבאה עקידנרעדנאװ

רעד .טעברא רעד וצ ,דרעפ א ןפיוק טנאקעג

זעעז זעמ טגעלפ גאטראפ קיטגאמ .רעדייגש ןוא

־קאפונאמ־עירעטנאלאג יד ןופ לייט רערעכאווש

,רעדיינש םוצ טראפראפ ןגאוו■ רעשירעיופ א יװ

ןקאפנייא ךיוא טגעלפ םירחוס־ךיש רעדא־רוט

ןישאמ ןוא ןלעזעג ןיטימ ןעמאזוצ ףיוא םיא טמענ

עקידתוגכש ןיא ןזאל ךיז ןוא הרוחס לסיב םאד

־טכיל ראפ קיטײרפ םיא ןעגנערבוצקירוצ ידכ

ןטימ ןעמאזוצ דירי ןפיוא ךעלטעטש ןוא טעטש
.הכאלמ־לעב ןשידי

.ןדניצ
טימ ןרעדנאװ ןגעלפ תוכאלמ־ילעב לײט
יד ןיא םידירי ףיוא תורוחס עקיטראפ ערעײז
־עג זיא םאד .ךעלטעטש ןוא טעטש עקידתונכש
.םעקױטעדנאט טראס רענעפורעגיוזא רעד ןעװ
,לוױטש עקיטראפ ןטעבראםיוא ןגעלפ עכלעװ
,ןעלטיה ,ןצלעפ עקיטראפ ,םישובלמ עקיטראפ
ראפ רעדער ,לבעמ ,םילכ ענעכעלב ענעדישראפ
.רעקעב ךיוא ןוא ןיעניפש ראפ ךעלדער ,רענעגע ו
ןוא ןײגמורא ןגעלפ עכלעװ ׳ןדימש ךיוא ןעװעג
װרעזער א טימ םעציװאגראט רעביא ןראפמורא
טרא ןפיוא ןוא ״סעװאקדאפ״ ענעדישראפ ןופ
*סוש עשיליופ עכעלטע רעסיוא .דרעפ יד ןדימש
עשידײ יד ראפ ךיש ןכאמ ןגעלפ עכלעװ ,רעט
־טסירק ןײק טעמכ זיא ,רעקעב א ןיוא ןטפעשעג
.ןעװעג טשינ עװעשזישט ןיא הכאלמ־לעב רעכעל

רחםמ

עירטסודניא־־ץילק
־סודניא־תיציצ רעשידיי־שיפיצעפס רעד ץוח
ךטשראב א טגאמראפ עוועשזישט ךיוא טאה ירט
־עברא  6—4טקיטפעשאב טאה םאוו ,לקירבאפ
לצרווו־זייר ןופ ןטשראב ןרעפיל טגעלפ ןיוא רעט
־עגפא ןיוש ,קסיוואקלאוו ,קלאבוס ,ענדארג זיב
מנגעג רעװעשזישט ןיא .קאטסילאיב טדער
ירא עקיליב ,ץלאה ךייוו ןופ לאווק א ןעוועג זיא
דעקיאעפ רעד .עטריזינאגרא־טשינ ,טנעה־םטעב
ראג וצ דאפ םאד טלקיווטנא טאה םייוויילב להשמ
־טלעוו ןטשרע םוצ זיב .םענראפ ןקידובכב א
־עדנופעגנייא טוג א טריטסיזקע ךיוא טאה גירק
רעד וצ טרעהעג טאה סאוו ,קירבאפ־ףייז עטעו
טנערבראפ זיא עכלעוו ,שטיוואניבאר עילימאפ
־נטערטפא ךרוד לטעטש ןטימ ןעמאזוצ ןראוועג

־ונעגמורא טאה לדנאה רעשידײ רעד ךיוא

יד ךיוא  1915.ראי ןיא רעטילימ־שיסור ןקיד

-אקע םוצ .ןגײװצ עקיטיונ ןוא עכעלגעמ עלא ןעמ

.ןראוועג טנערבראפ טלמעד ןענעז ןלימ־טניוו ריפ

טרעהעג ןבאה לײט־םלדנאה ןרעקראטש שימאנ

ןעגעז ןלימ־טניוו יד ןופ גנאגרעטנוא ןכאנ

יױוצ ,סעדאלקס־ץלאה , 3—2רעמערק־ןזייא יױוצ

ןבאה עכלעוו ,ןלימ עוואראפ ייווצ ןענאטשטנא

־ראפ ןופ םירחום־טרוה  3—2א ׳ןטפעשעג ךיש

לעמ ןופ ךיורבעג ןצנאג םעד ןקעד וצ ןזיוואב

ךיוא זיא ןעלקיטרא־יוב ןוא־לאינאלאק ענעדיש

ןופ ראי א ןיא ץוא •טנגעג רעד ראפ עשאפ ןוא

טשער םאד .ןטפעשעג־רוטקאפונאמ ענײפ עכעלטע

ץיק לעמ ןריטראפסקע וצ דאנ שינעטערעג־ץייוו

־אג ,רעמערק־זײפש ענבארד ןופ ןענאטשאב זיא

ןבאה ןלימ עדייב יד .עשראוו ןוא קאטסילאיב

-בת ,רעקנעשךײװ ,רעמערק־טינש ןוא־עירעטנאל

*ילעב יד טימ ןעמאזוצ גנוקיטפעשאב ןבעגעג

װפ רחסמ רעד .רעלדנעה־דרעפ ןוא םירחום־הא
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.תוחפשמ  20—15וצ — םיתב
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עיצאקינומאןר

•לעוו ,םידיסח ןוא םינינע־החפשמ ךרוד ןדנובראפ

סנרפמ ךיז ןבאה תוחפשמ קילדנעצ עקינייא
?ארט ,טראפסנארט ןוא עיצאקינומאק ןופ ןעוועג
גנודניבראפ עקידרקיע יד זיא ,עיניל־ןאב רעד
ןעוועג ךעלטעטש ןחא טעטש עקידתונכש יד טימ

עכעלגעט ץיק ןיא טקיטיונעג טשינ ךיז טאה עכ
.עיצאקינומאק

טראפסנארט

־יל־עיצאקינומאק עליבאטס .ןגאוו־ןוא־דרעפ רעד

־אפ םעד ןטלאהעג ןבאה תולגע־ילעב לייט

המלש ׳ר ךרוד ןראוועג ןטלאהעגנא ןענעז סעינ

םעד ייב .עיצאטס־ןאב רעד טימ רעקראפ־רישזאס

 50ןופ ךאילש א עשזמאל ןייק .ןאמפאה ןמלז

.סעילימאפ טכא םורא טקיטפעשאב ןעוועג ןענעז

־וקסיורא רע טגעלפ גאטראפ ןדעי .רעטעמאליק

־נארט־תורוחס טימ ןעמונראפ ךיז ןבאה ערעדנא

טימ טנאפשעג ,קראמ ןפיוא דיוב ןייז טימ ןעמ

תוחפשמ עקינייא .קירוצ ןוא ןאב רעד ןופ טראפס

יסייהעג םע טאה ךארפש ןייז ףיוא( דרעפ יירד

ןוא ןדאלפיוא ןופ ,יירעגערט ןופ טבעלעג ןבאה

־ועד וצ ןוא ןרישזאסאפ יד ןבײלקפיוא )״רעלדא״
.ץירא געוו ןיא ןזאל ךיז העש רעטמיטשאב
ןטלאהעג טאה רעטעמאליק

 22עווארבמעז ץיק

.תואשמ ערעווש ןדאלפא

שעיסעפארפ עיירפ ןוא שדוק־ילכ

־אנעכעשט ץיק ;ןעלעי ןמלז המלש ׳ר ע!יגיל יד

־עשזישט ןיא טבעלעג טאה טייצ עסיוועג א

, 20עצ

גנאל רעבא טאה עכלעוו ,החפשמ־ןטסיטנעד א עור

טאה םיא ךאנ ןוא ,ךעבענ רעזייל ׳ר ,עיסעצנאק

־וקעגוצ זיא סע ןעוו טרפב ,ןטלאהעגסיוא טשינ

א טיול יוו ׳טריפעג טאה ,רעטעמאליק
.לדנעמ הדוהי ןיוז ןייז טגשריעג

טאה טייצ עגנאל א .ןיטסיטנעד עשיליופ א ןעמ

־לעב רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא במאראז ץיק

,ראטקאד רעשידיי א טריציטקארפ ןוא טבעלעג

זיא במאראז ץיק ,ןאילשאק עקלאומש ׳ר הלגע

־עג ןענעז ןראי רעקיסיירד עקידרעטעפש יד ץא

־עד ,רעקידמאז א ,געוו רעטסרעווש רעד ןעוועג

¬על  6—5ךיוא רערעל־סקלאפ עשידיי יירד ןע ו

־גאק ץיק ןעוועג טשינ לאמנייק עקאט זיא רעביר

רעד יוו ןלוש עשידיי שיפיצעפס יד ןיא רער

.עקלאכימ ןוז ןייז טנשריעג טאה םיא ,ןטנערוק

.הרותה־ידוסי רדח ,לוש־בקעי־תיב ,ןקותמ־רדח

־ישט ןופ לטעטש עטסטנעאנ סאד ,עוועשזדנעי

,םישמש ייווצ ,םיטחוש יירד ,שדוק־ילכ רעטייוו

ןדנובראפ ןעוועג זיא רעטעמאליק  8םורא ,עוועשז

,ם״תס־ירפוס ,םרעצירק־הבצמ ייווצ ,רעדעב ןייא

.עיצאקינומאק־ןגאוו־ןוא־דרעפ רערעלוגער א טימ

עטצעל יד ראפ .בר א ןוא ןסאלק עלא ןופ םידמלמ

־נעי עלעב וצ טרעהעג טאה תוכז רעד רעבא

'יאומש יבר :גירק־טלעוו ןטייווצ םוצ זיב ראי 36

ןעוועג זיא רע לייוו ראפרעד רשפא ,רעוועשזד
.םעדייא רעוועשזישט א
,סעיניל־עיצאקינומאק יירד עטנכערעגסיוא יד

.ל״צז רעוואדאלוואז דוד

תוסנרפ ענעדישראפ

יד ןופ ביוהנא ןיא ץענעז ,ןעייסאש עטוג טימ

א ,קירבאפ־עטאוו א עוועשזישט ןיא ןעוועג

-ןוא־דרעפ .ןראוועג טרידיווקיל ןראי רעקיסיירד

טאהעג ןבאה תוחפשמ עכעלטע ,עינראילפמעוג

ןראפ ץאלפ םעד ןטערטפא טזומעג טאה ןגאו

־ףייז א ,ךעלקירבאפ־רעסאוו־עדאס ,םעינראילא

.ליבאמאטיוא ןקידנעמוקפיוא
ןוא ,ןידרעטס ,רונ ,קצעיוואזאמ־יקאסיוו טימ
טשינ גנודגיבראפ עליבאטס ץיק זיא עוואלאקאס

.רעטכאפ ,רעלדנעה־תופוע ןוא־רעייא ,קירבאפ
־נארק־דרעפ ראפ טסילאיצעפס א ןוא ןרעטיליפש
.גנודיליב רעשימעדאקא ןא ןטייה

ךרוד ןראפעג ןעמ זיא ץירא טאיוואפ ןיא .ןעוועג

־•*-ר א ןבאה ןליופ ןופ גנואייטשטנא רעד זיב

׳ירוג" .ןאב רעד טימ עוואטעפעש עיצאטס רעד

רעמייהעג טימ ןעמונראפ ךיז ןדיי רעוועשזישט

טימ ןגעקאד .רעגעגעוו עריא טימ ןעמוק טגעלפ

ןטנארגימע טלגומשעג טאה ןעמ .ה .ד ,עיצארגימע

ןעוועג עוועשזישט זיא עוואלאקאס ןוא ןידרעטס
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.עקירעמא ץיק ץעגערג רעצראווש רעד ךרוד
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ןכעל עכעלטםאשלעזעג םאד
יד זיא רעדנוהראי ןט־ 18ןי1פ ףוס םוצ זיב
.טצענערגאב קראטש ןעוועג טייקכעלטפעשלעזעג
־אב ןעוועג געט עקידעכאוו עלא ןיא ןעגעז ןד י
—ופ עיירפ יד ןיא .תוסנרפ ערעייז טימ טקיטפעש
ןיא ןייג ןדיי ןגעלפ ןעהעש־טכאנראפ ןוא־ןגראמ
'ינוא בירעמ ךאנ .ןינמ טימ ןענוואד ןיירא זיולק
־עראוו םייב שרדמה־תיב ןיא לסיב א ןציזרעט
־ישראפ ןגעוו ךיז ןסעומשכרוד ןוא ןוויוא ןעמ
־עג טייצ רענעי ןיא ןענעז סאוו ,םינינע ענעד

ןופ ןעוועג וליפא ןוא רענזיוו ןטימ ןטלאהעג רעו
וצ טרעוו זיא םע .דצ ןקיזאד ןופ רעריפנא יד
ןיא הקולחמ רעד ןופ ףוס םייב זא ,ןענעכייצאב
בר סלא ןעמונעגפיוא עוועשזישט טאה

 1903ראי

סאד זא ,םיוא טזייוו .דיסח רעוואנישמא ןא אקוד
רעד ןופ טייקדימ רעד ךאנ הרשפ א ןעוועג זיא
טגנערבעג ,ןראי ןגיוצעג ךיז טאה עכלעוו ,הקולחמ
וצ רעמ ךאנ ןוא םימד־תכיפש ןוא תופירש וצ
.תונויזב ןוא תופרח
*עג ןעגעז הקולחמ רעד ןיא םידדצ טפיוה יד

ריז ןגעלפ םידמול .םלוע לש ומורב ןענאטש

דעווש טשינ עקאט זיא ראפרעד ןוא רערעג יד ןיעו

*עגסיוא ראנ ,ןטייקשיראנ טימ ןעמענראפ טשינ

ןופ רעמענפיוא־טפיוה יד סאווראפ ,ןייטשראפ וצ

־ד ריוא ןוא ןעהעש־ןגראמירפ עירפ ראג יד טצונ

ייווצ יד אקוד ןעוועג ןענעז בר ןגניי םעיינ םעד

.המשל הרות ןענרעל ראפ ןעהעש־טנווא עטעפש
ןבאה טרעדנוהראי ןט־ 19ןיופ ביוהנא ןיא
עשידיסח לטעטש ןיא ןעגנירדניירא ןביוהעגנא
־טפאשלעזעג יד זיא טייצ רעד ןופ ףיול ןיא .ןטגיוו
טנעה יד ןיא ןעגנאגעגרעביא עינאמאגעה עכעל
ןבאה ייז ןשיווצ טרינימאד ןוא ,םידיסח יד ןופ
טקריוועגטימ וצרעד טאה ךעלגיישראוו ,רערעג יד
־בר ןיבר םעד ןופ לטעטש ןיא ךיז ןצעזאב סאד

־לארשי׳ר לביטש רעדנאסקעלא ןופ םידבוכמ
*לעוו ,ןיטקיט לארשי ׳ר ןוא ינאשטלאשזאג קחצי
ווא אקנעלארטסא ץיק ןראוועג טקישעג ןענעז עכ
םוצ תונבר־בתכ רעוועשזישט םעד ןבעגעגרעביא
.רעוואדאלוואז דוד לאומש ,ר ןואג ןקיראי־ 23ןיגנוי
זוייצ רעד ראפ זא ,ןענאמרעד וצ יאדכ זיא׳ס
־עגראפ טשינ ןענעז ,גנוריפ סדוד לאומש ׳ר ןופ
*שרדמ־תיב יד ןשיווצ םיסוסכס םוש ןייק ןעמוק

רלייז יד זופ רענײא ,ןישטוטס ןופ אריפאש ךורב

*עג ןבאה ךעלביטש יד הברדא ,םידיסח ןוא ןד י

ןופ רעציטש־טפיוה יד ןופ ןוא ףיוה רעקצאק ןופ

־ילעב עקידמיארונ־םימי יד שרדמה־תיב םעד ןבעג

.ףיוה רערעג ןקידרעטעפש

־קעלא ןא ףסומ־לעב ,רערעג א תירחש־לעב ,הליפת

לטעטש ןיא טבעלעג ריוא טאה טייצ לקיטש א

עג דימת טעמכ זיא ארוק לעב רעד ךיוא ,רעדנאס
.דיי רעקידלביטש א ןע ו

״נירג רעקידרעטעפש רעד ןוא ףיוה רעקצאק ןיא

־יוזא רעד ןעוועג ןענעז ןדיי־שרדמ־תיב יד

לייז א ךיוא ,רענישילאק בייל םייח ׳ר בר םלא
.עיטסאניד־רענישילאק רעד ןופ רעד

־עברא ,תוכאלמ־ילעב עשידיי ךומה" רענעפורעג

יבעל ןכעלטפאשלעזעג ןייא לדיפ עטייווצ סאד

עטצעל יד ןיא ביוא .םידמול עפאנק ראג ,רעט

רערעדנאסקעלא ןופ רעגנעהנא יד טליפשעג ןבאה

ןפיוא ןעגגולקעגפא שרדמה־זליב ןיא טאה ןראי

ערעייז טאהעג דימת ןבאה ןפיוה עדייב יד .ףיוה

-עג םע זיא ,ןוגינ־ארמג רענייש רעד לוק ןכייוה

■אילביב עשידומלת עכייר טימ ךעלביטש־םידיסח

לארשי ׳ר ךרוד טריפעגנא ,ימוי ־ףד רעד ןעו

טרירטנעצנאק ןענעז ךעלביטש עדייב יד ןיא ןקעט
ץא תודמול עצנאג סאד ךיוא תודיסח ץוח ןעווענ

טנרעלעג .דיסח רערעג א ,יקסוואקשטאר הנוי
.טייל־עגנוי ןוא ןדיי עשידיסח רקיעב ןבאה

ןעוועג ךיוא ןענעז םע .לטעטש ןופ םימש־תארי

,שיט א ןעוועג דימת זיא שרדמה־תיב ן״א

י״טצעל יד .םידיסח רעוואגישמא ןוא רעוואלאקאס

טנרעלעג טאה תיבה־לעב רעקידלביטש א װו

ןפיוא ,ןומה ןפיוא העפשה עסיורג א טאהעג ןםאה

!ענעז םע .שרעדנא םעפע רעדא ,הנשמ רועיש א

ןיא סאוו ,זיא ןופרעד הביס יד ,דיי־שרדמ־תיב

-תיב עקידנעלמירד־בלאה ךיוא ןסעזעג ייברעד

רעסיורג רעטמיראב־קירעיורט רעד ןופ טייצ רעד

טעפמיא טימ הרותה דומיל רעבא .ןדיי שרדמה

־אנישמא יד ןבאה רענזיוו־רעוואדאינש "הקולחמ"

ןוגינ ןוואבראקס ןקיטכיר ןטימ תובהלתה טימ
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עטנאמרעד י 1ןיא ראנ ןרעת טנאקעג ןעמ טא1.

,םידגנתמ טרירטנעצנאק ויז ןבאה טראד ",תוינשמ

ץיק טשינ אליממ זיא .ךעלביטש־םידיסח ייווצ

רעבא םירח־ירקוע ץיק טשינ ,ןדיי עשיטאבעלאב

־וקעגוצ זיא ץירא לטעטש ןיא ביוא ,רעדנווו

ןבאה עכלעוו ,ןדיי .עטבערגראפ ץיק טשיי דיוא

,ןדמל א ןאמרעגנוי א ,םעדייא־טסעק רעיינ א ןעמ

,םלוע ןטימ ,תוינשמ קרפ א גאט ןדעי טנרעלעג

,קחצי־לארשי ׳ר לשמל יוו דגנתמ־קאווטיל א

־רועיש רעטשרע רעד .ךדיי־לביטש" ןעוועג ןעגעז

ןייג טזומעג ןליוו ןייז ןגעק ביוהנא ןיא רע טאה

רעטעפש .ץטקיט לארשי ׳ר ןעוועג זיא רעגאז

םנייז ןענופעג רע טאה טראד ראנ .ץירא לביטש ןיא
רעטמיראב רעד ןעוועג זיא םעד ץוח ,ןכיילג

.סהילדג־לארשי המלש ׳ר

ביוא סאוו ,דמלמ רעד בײל ףלאװ ״רענאיםימ״

ןענעז ",תויגשמ־הרבח" רעד ןופ רעדנירג יד

רוחב ןטוג א ףיוא גיוא ןא ןפראוועג טאה רע

יד ,ץזדאמארג עקסונ ןוא לדנעמ רעדירב יד ןעוועג

־עמוקעגקירוצ רעדא ,רענרעל רעטוג א ,דגנתמ א

-יוו לקעי ׳ר ,דאוועינ לדנעמ ןוא השמ רעדירב

רע זיב ,טורעג טשינ רע טאה ,הבישי ןופ רענ

עילאומש ׳ר ,רעמיז רעד םייח םהרבא ׳ר ׳רעקטיב

".רעג" יפנכ תחת טגנערבעגניירא טשינ םיא טאה

.יקסנילרא לדוי ׳ר ,ץנאיאז ןמלק ׳ר ,רעשטאג

•הרבח" שרדמ־תיב רעניאק א ךיוא ןעוועג

.א .א דמלמ רעד שרעה קחצי ׳ר

ןטגיוו־הלכשה ג׳טשוע יד
־עשזישט םאוו ,ןראי רעטרעדנוה עלא יד ראפ

ןעגנאגרעד געוו ןקיזאד ןטימ ןענעז סאוו עכלעזא

ןקיזאד םעד ףיוא ךיז טאה ,טריטסיזקע טאה עו

לאומש םייח :לשמל ,יוו ,גנודליב רעשימעדאקא וצ

.טרעדנעעג טשינראג טעמכ טיבעג
טאה ,ראי יירד ןראוועג טלא זיא עלעגניי א

¬וכ ענעגייא טימ טאה רעכלעוו ,ןוז םטחוש םעד
םע .רענישזניא לטיט םוצ ןגאלשרעד ריז 1ייכ

־קעווא ןוא תילט ןיא טלקיוועגנייא עטאט רעד םע

,באה סאוו ,רערעל עטאווירפ ךיוא ועוועג ןענעז

-׳קדרד ןופ .דמלמ־יקדרד םוצ רדח ןיא ןגארטעג

,ןובשח ןוא שיליופ רעדא ,שיסור םעיצקעל ןבעגעג

־םות טימ ארמג םוצ רעטעפש ,דמלמ־שמוח םוצ

ראנ ןביולרעד טנאקעג םאד ךיז ןבאה ךעלריטאנ

ךעלנייוועג ןבאה פאטע ןטצעל םעד .דמלמ־תופ

.ןרעטלע עכעלגעמראפ

,ןרעטלע עשידיסח ןופ רעדניק ראנ טכאמעגטימ

ןדאה םאוו ",סנציבר" ךיוא ועוועג ןענעז םע

יד ןבאה רעטעפש .םידגנתמ עכייר ןופ ןיז רעדא

.ןענעכער ןוא ןביירש ,ןענוואד ךעלדיימ טנרעלעג

¬ישי עשיליופ ענעדישראפ יד ןיא טריפעג ןגעוו

זיא רעדניק עשידיי ראפ לוש־סקלאפ עטשרע יד

.ערעדנא ןוא עשראוו ,קסידב ,עשזמאל ׳ןודאר תוב

 1916ראי ןיא ןראוועג ןפאשעג

רעשטייד רעד תעב

ןיא .ןילבול ןיא אתביתמ רעד וצ ,רעטעפש ךאג

יול ׳ה טאה לוש רעד טימ טריפעגנא .עיצאפוקא

זיא טפאשרעה רעשיראצ רעד ןופ הפוקת רעד

־אב זיא לוש עקיזאד יד ךיוא .ןייטשניבור קחצי

רעבא ,לוש־םגנאווצ ןופ ץעזעג א ןערועג וליפא

טשרע םוצ .קיטימכאנ ךעלגניי ךרוד ןראוועג טכוז

־פא רעדא ,ןגירשעגפא הריזג יד ךיוא ןבאה ןדי

.לאטיפש ןופ רעמיצ םעניא לוש יד ןעוועג זיא

־עגלא יד טכוזאב טאה םע רעוו ןטלעז .טפיוקעג

.שטיברוס ןופ זיוה ןיא רעטעפש

*ראפ ןעוועג ךיוא רשפא זיא׳ס .לוש־םקלאפ ענײמ

ןבאה ןליופ םעיינ םענופ גנוייטשטנא רעד טימ

טימ ןעמאזוצ ןענרעל וצ תושפנ־תונכס טימ ןדגוב

ר״ד רעשידיי רעד ,ןטנעגילעטניא עשידיי ייווצ יד

.םיצקש הנחמ א

-ארענכאש טסיטנעד רעשידיי רעד ןוא םיובלעג

לוח־ידומיל וצ קשח טאהעג ןבאה סאוו יד

,לטעטש ןיא ראטקאד־ץיצ רעטשרע רעד( שטיוו

ןעוועג ןענעז םע .ןטקאדידאטיוא ןעוועג ןענעז

ןריזינאגרא ןביוהעגנא )טריטסיזקע טאה םע טניז
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טריפעגנא זיא עבלעוו ,לוש־םקלאפ עשידיי א

ןופ טשטאפעג ןגירקעג רעטכאט א טאה רעדיוו .ע ו

ףליהטימ רעד טימ םיובלעג יורפ ךרוד ןראוועג

טימ טדערעג טאה יז זא ,דשח ןזיולב ןראפ ןטאט

זיולב טאהעג טאה לוש יד .סייוויילב ןייליירפ ןופ

ןיא ןיפראוועג עטאט רעד טאה רעדיוו .רוחב א

־ראפ טלאוועג ןבאה טאוו ,יד .ןסאלק־םגנאפנא יד

'ליג םע טאה רע ןעוו ,ךוב שידיי א ןיירא ןוויוא

סקלאפ רעד ןופ םאלק ןט־, 8ןט־ 7םעד ךיוא ןצעז

הלכשה עטשרע יד .רעטכאט יצ ,ןוז םייב טקאפ

רערעסערג א ןיא הרות ןכוז טזומעג ןבאה ,עלוש

טשינ רעבא ,טקירדרעטנוא ןעוועג ןעגעז ןעקנופ

־בעט ערעייז טקישעג ןבאה םידיחי זיולב .טאטש
"ויל ־ לשמל יוו ,טעטש ערעדנא ןיא ןענרעל רעט
ןוא עדווארפ ,קאפעל ,ינאשטלאשזאג ,קישטלעב
.שטיוואמייק

ןעצ טימ םע טאה טכאוועגפיוא ןוא ,טקירדרעד
.רעטעפש ראי
־עג רוד רעגנוי רעד טאה תומחלמ ערעווש
־רעד רעדעי ראפ רוד ןטלא ןטימ ןףיפוצ טאה

א ןעוועג ןיוש זיא ןראי רעקיסיירד יד ןיא

־וקעגנא זיא ןטייקירעווש עסיורג טימ .גנורעבא

־גיק עישידיי ראפ לעיצעפם לוש־םקלאפ עשהכולמ

.קעטאילביב רעד ראפ הריד א ןגירק וצ ןעמ

דאלפ־םגנוריגער ןטיול ןבאה טעטכיררעטניא .רעד

יי ןגעק ןיז־ילכ טפיוה רעד ןעוועג זיא "םרח"

.א .א לעימכ ,ראילק :רערעל־סקלאפ עשידיי יד

־עג טכאמעג ןענעז רועיש א ןא .עקינעפשרעדיוו

ןיא ןטכיררעטניא ןיגעלפ רערעל עכעלטסירק ךיוא

.רעטאעט ןליפש םייב ןעגנורעטש ןראו

.לוש־םקלאפ רעשידיי רעד
טשרע ןזאלב ןביוהעגנא ןבאה ןטגיוו־הלכשה

סע טאה ןראי רעקיסיירד ביוהגא ןיא טשרע
־אק טזומעג טאה רוד רעטלא רעד .טרעהעגפיוא

יד  1916,ראי ןיא עיצאפוקא רעשטייד רעד תעב

׳ אב־רוד ןגנוי ןקידנסקאוורעטנוא ןראפ ןרילוטיפ

׳ןםיװ ךאנ גנארד א ןעמוקאב טאה טנגוי ערעטלע

ןזיװעגםיורא ןבאה עכלעוו ,לטעטש ןיא םיטאבעל

עשיטנאטעליד ערעייז ןצנעגרעד טלאוועג ןבאה ייז

עשידיסח עטלא יד יוו תופיקת רעקינייוו טשינ

־ידיי א ןראוועג טעדנירגעג זיא טלמעד ןוא תועידי

עשיטסינויצ עקראטש יד ןופ טלגילפאב .טלע ו

רעדנירג עטשרע יד וצ .קעטאילביב־םקלאפ עש

עיינ טיובעג לטעטש ןיא ייז ןבאה ןעגנומערטש

.ןישרעש רעטלא :עכעלטנגוי יד טרעהעג ןבאה

.ןטרעוו עכעלטפאשלעזעג־רוטלוק

,עקנאלבאי עשטוב ,שאקורב בד ,ןאראב רעטלא

יד ןיא זיא לוש רעשהכולמ רעד רעסיוא

זענעז גנוטלאווראפ רעטשרע רעד ןיא .רעקצאלפ

ךרוד ןראוועג ןפאשעג ןראי רעקיצנאווצ ערעטעפש

ה ןוא םיובלעג ר״ד ןראוועג ןבילקעגסיוא ךיוא

־תיב" לוש־לדיימ ענרעדאמ א ״לארשי־תדוגא״

.שטיווארענכאש

ןראוועג טגבערבעגפארא זיא לטעטש ןיא ".בקעי

ןראוועג טעדנירגעג ךיוא זיא טייצ רענעי ןיא

־אב ןופ םניטנעוולאסבא עטסעב יד ץופ עגייא

ןציטש וצ קעווצ ןטימ ,זיירק רעשיטאמארד א

א ראנימעס־בקעי־תיכ ם׳רערינעש הרש ןטנאק

.קעטאילביב יד

־יוא זיא לארשי־תדוגא ךרוד .עביוט ׳רפ עסיוועג

ערק ןישיםור־שינאפאי ןופ הפוקת רעד ןיא

רדח .נ .א ךעלגניי ראפ לוש א ןראוועג ןפאשעג

־עגסיוא ןענעז דנאלסור ןיא ןעוו  1905,ראי ןיא

ןעמ טאה ןלוש עדייב יד ןיא ".הרותה־ ידוסי"

עשידיי יד טאה ,ןעורמוא ערענאיצולאווער ןבארב

־ידומל יד ןופ טייז רעד ייב ץוח־ידומיל טנרעלעג

חא םאד ,טריטלאווער ךיוא עוועשזישט ןיא טנגוי

.שדוק

זיא רעכיג ,ףמאקדסאלק זייק ןעוועג טשינ רעבא

־גוא טנגוי רעטמיטשעג שיטסינויצ רעד ךרוד

-עלטפאשלעזעג רעד ןגעק טלאווער א ןעוועג םע

עדווארפ רשא לאיחי ,ר ןופ גנוריפנא רעד רעט

.סעטאט ענעגייא ערעייז ןופ גנופאלקשראפ רענ

ןבאה׳ס ווו ",ןקותמ־רדח" רעד ןראוועג ןפאשעג זיא

־ולאווער רעד ןופ גנוקירדרעטנוא רעד טימ

ןופ קידנביוהנא ,ךעלדיימ טימ ךעלגניי טנרעלעג

ןפאלשעגנייא ךיוא זיא דנאלסור ןסיורג ןיא עיצ

םידומל ערעדנא ןיוא שיערבעה ,רעטלע־לוש־ראפ

־עשזישט ןיא דנאטשפיוא רעכעלטפאשלעזעג רעד

רעד טימ ןריפנא םוצ .ןדאטעמ עברעדאמ טיול
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עטריציפילאװק ןראװעג טגנערבעגפארא ןענעז לוש

־אגרא עשיטסינױצ רעד !׳;פ בולק ,קדצה־תניל

־תוברת יד ןופ ןטנעװלאסבא ,רערעל עגניי עשידײ

ןופ ,לארשי־ץרא ןקידנטעברא ןופ עגיל ,עיצאזינ

עלא יד ראפ .עשראװ ןוא ענליװ ןיא ןראנימעם

־עג זיא םע .ר״תיב ןוא יחרזמ־יריעצ ןוא יחרזמ

עלעיצעפס ןראװעג טיובעג ןענעז ןלוש עטנאמרעד

םירחוס א /׳בקעי־תיב״ ןוא ״ןקותמ־רדח״ א ןעװ

.םינינב

.דנאבראפ רעקרעװטנאה ןוא ןײראפ

ןעייטראפ עשידײ

טקילײטאב ךיז ןבאה םעיצוטיטםניא עלא ןיא

עװעשזישט ןיא ןיעניפעג ךיז ןבאה לאמ עלא

עכלעװ ׳טנגױ רעד ךרוד טריפעגנא ןראװעג רעדא

רעבא ,גנוגעװאב־ןױצ־תבח רעד ןופ רעקיטאפמיס

טײקיטעט ערעקראטש ץלא ןא טלקיװטנא טאה

ךאנ ןעמוקעג םע זיא קורדםיוא םוצ קראטש ראג

ײר עצנאג א ןכעלגעמרעד וצ ןזיװאב טאה ןוא

־אטשנא ןענעז טלמעד ,עיצאראלקעד־רופלאב רעד

וצ הלוע תוחפשמ עצנאג ךיוא ןוא עכעלטנגױ

־נוטכיר ןוא ןעגנוריטאש עלא ןופ ןעײטראפ ןענ

.לארשי־ץרא ןײק ןײז
־עגםיוא זיא

רעד ,עיצאזינאגרא עשיטסינױצ־ענײמעגלא יד :ןעג

 1939רעבמעטפעם ןט־ 1םעד

,לארשי־ץרא ןקידנטעברא ןראפ עגיל ,יחרזמ

א ףיוא ןוא .גירק־טלעװ רעטײװצ רעד ןכארב

־אל טאהעג ןבאה עלא .ימואלה־רמושה ,ר״תיב

.גייטשפיוא םוצ טכאמעג ףוס א ןפוא ןשיגארט

זיא ןעמוקפיונוצ ךיז טגעלפ טנגױ יד ווד ,ןלאק

 1939רעבמעטפעס ןט־ 7םעד

ערעײז ןצנעגרעד ,ןענרעל ,ןםעומש ןטנװא יד

לטעטש סאד זיא

.ןטסירעלטיה יד ךרוד ןיראװעג ןעמונראפ

יד ךיוא .תועידי עשיטילאפ ןוא ענײמעגלא

ןטםירעלטיה יד ןבאה רעבאטקא ןט־ 10םעד

;באה לארשי־תדוגא־יריעצ יד ןוא לארשי־תדוגא

טריפוקא זיא לטעטש םאד ןוא ךיז ןגיוצעגקירוצ

.טייקיטעט עקיטפאהבעל א ןזיװעגסיורא

.ןטעיוואס יד ךרוד ןראװעג
־ונראפ ײנםאדנופ

־ד ןזיװעגסיורא ןבאה ןיבעל קינײװ רעײז
־יטראפ עשיטסינומאק יד .סעיצאזינאגרא עקניל

.ןטסירעלטיה יד ךרוד ןראװעג ןעמ
—

ןענעז סעצװאדנוב ןײק .ןטאבראפ ןעװעג זיא
.ןעװעג טשינ עװעשזישט ןיא ךעלנײשראװ
ןקרעמ טזאלעג ךיז טאה

 1923/26ןראי יד ןיא

ייא סאד .עקניל יד ןופ טײקיטעט עםיװעג א
קעטאילביב־סקלאפ יד ןכערבעצ ןיא ןענאטשאב

—

 1941ינױ ןט־ ?2םעד

, 1941בא־םחנמ ׳חכ ,טסוגיוא ןט־ 15םעד
, 1750עיצקא עטשרע יד

־ראמעגםיוא ןענעז ןדײ
.שזאבלוש ןיא ןראװעג טעד
־תיראש רעד טאה

 1941רעבמעטפעס רעטױס

.לטעטש ןיא אטעג א ןפאשעג הטילפה
־קיל יד ןעמוקעגראפ זיא

ןװיטארטסנאמעדךײר ןופ ןטאט ערעדנא ןיא ןוא

 1942רעבמעװאנ

-־טסינומאק א ןעמוקעגראפ זיא סע .רעטקאראכ

ענעבילבעגנבעל םייב עלא .אטעג ןופ עיצאדיװ

עקינײא ןענעז טאטלוזער ןיא .סעצארפ רעש

עװארבמעז ןײק טריפעגפא ןראװעג ןענעז ןדײ

ראי עקינײא ףיוא ןראװעג טפשמראפ עכעלטנגױ

.ןראשאק יד ןיא
־עשזישט ךעלטשער יד ןעײג

.הסיפת

סעיצומיטפניא
•על יד ץוח טריטםיזקע ןבאה עװעשזישט ןיא
װא ענימג עשיליופ יװ ,סעיצוטיטםניא עמיטיג
•ילער ןופ ןטוטיטסניא יד ןוא הליהק עשידײ יד
־ביטש־םידיסח ןוא םישרדמײתב ,רעטקאראכ ןזעיג
עשידיי א :םעיצוטיטםניא עקידנעגלאפ ךיוא ׳ךעל
־ױצ רעד ײב םעםאק דסח־תלימג ,קנאב־סקלאפ
־תוברז, 1לארשי־תדוגא ייב ןוא טנגױ רעשיטםינ
,םילוח־רוקיב /׳זאט״ •״םאטנעצ״ .קעטאילביב
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 1943ראונאי

.עיראטאמערק ןיא ץיװשיוא ןײק ץזיי רעװ
•עטאר וצ ןעגנולעג זיא סאװ ,עטלײצעג יד
ןעװעג הלוע ןבאה עכלעװ ,יד טימ ןעמאזוצ ךיז ןעװ
־עשזישט רעד ןופ ףליהטימ רעד טימ ןוא לארשי ןייק
־וב ,עקיסקעמ ,קראיױינ ןיא טפאשנאמסדנאל רעװ
רעד ןיא םידיחי רעװעשזישט ןוא סערײא־םאנע
םוצ ךוב־רוכזי״ ןיקיזאד םעד ןפאש טלעװ רעראג
ז־א ,ןעװעג זיא סאװ ,עװעשזישט ןופ קנעדנא
סשינ רעמ לאמנײק ןיוש טעװ ןוא אטשינ רעמ
.ןייז
106

ןופ עטכישעג רעד וצ באגוצ א יוו ןעניד ןאק םאוו ,טרפ רעניילק א
.עוועשזישט ןיא ןד י
רעיירש ,ה רוטרא ׳פ
.י .נ ,ןילקורב
:רעיירש ׳ם רעבושח רעייז
טרעוו םארו וועשזישט עלעטעטש םעד ןגעוו עגארפ רעד טימ ווירב רעייא ןבאה רימ
.םולבלעגניר .ע ר״ד ןופ רוב א ןיא טנאמרעד
רניוא ןיא ןדיי עשיליופ יד :טסייה ,עלעטעטש םאד טנאמרעד טרעוו םע יוו ,ךוב רעד
ןופ עבעגסיוא ןא יוו , 1937,עשראוו ןיא םיתא זיא ןוא

 — 1794אקשושטשאק ןופ דנאטש

ךיז טניפעג ווב םאד .אוויי טוטסניא ןכעלטפאשנםיװ ןשידיי ןופ עיצקעס רעשיראטסיה רעד
־עג ריא טעוו ןטנוא  63—64.׳זז יד ףיוא טלייצרעד טרעוו וועשזישט טימ דאזיפע רעד .אוויי ןיא
.טפאשנאמסדנאל רעייא ראפ טריפאה ובאה רימ סאוו ,טינשפא םעד ןופ טסקעט םעד ןעניפ
,ןסורג ןכעלדניירפ טימ
שטיוואמארבא הניד
ראקעטאילביב מ״מ
,טסניד־רעטילימ םוצ ןדיי ןעמונעג טשינ טאה ןעט עכלעה ןיא ,ןטעעג יד ןיא"
ןגעוו .גנורעקלעפאב רעכעלטסירק ועד דצמ ןעורטוא ןסערבסיוא ןדאב םעד ףיוא ןגעלפ
השעמו .יקסוועשלא ראסימאק ןופ טראפאר ןיא דימ ןענעײל טנוב ןשימאן? לעיב א אזא
)0־7־61״(  37וועשזישט לטעטש ;יופ עטכאילש יד טאה ןעמ ןעוו

— .היה ךכ היהש

טשינ ךיז ייז ןלעוו גנאל יווא זא ,טרעלקרעד ייו ןבאה ,טסניד־רעטילימ םוצ ןפורעג
י , 1ייז ןפראד סאוו וצ .ןייגטימ טשינ ייז טימ ןלעמ ןדיי יד ויב ,ןיידא געוו ןיא ןדאל
ךיז לאז טכאלש יד ,הלוגס א בילוצ רשפא ? ןדיי ןבאה .רעמטרק עטינעג ןוא רעטיר
יד" ארומ טושפ ןבאה ייז .שרעדנא ץנאג םעפע סיורא ךיז טזייוו ? ןבעגנייא טוג יד
ןוא רעבייוו ערעייז ןטכעשסיוא ...טשינ ןלאו ,םייה רעד ןיא ןבילבראפ ןענייז סאמ ןד י
".ןדיי ןופ םארגאפ א ראפ טאהעג ארומ ןבאה ייז ,טראוו ןייא טימ "..:רעדניק
־אב טשינ ךיז ןבאה וועשזישט ןופ םירעיופ ןוא עטכאילש עטזיורבעגפיוא יד
־עג ),לטעטש ןופ( ןדיי יד טכוזעגסיוא םוטעמוא ןבאה ייו" .סעקנושארטס טימ טנגמ
רעד ןיא רעוועג ייז טקעטשעגניירא ןוא ץאלפ־סגנוריטשומ ןפיוא ןפעלש וצ ייו טכארב
ביוא זא ,טרעלקרעד ןבאה םיצירפ ןוא עטכאילש עטעוועטנובעצ יד ,רעמ ךאנ ".טנאה
יווא ןטלאהעג טאה סע .עקיבלעז סאד ןוט ייז ןלעמ ,םייהא ןרעקמוא ךיז ןלעמ ןדיי יד
םיא טאה ןעמ סאוו .גנוריגער רעלארטנעצ רעד ןופ רעטקיטכעמלופאב רעד זא ,לאמש
ןליוו סעד" ןבעגכאנ לאז רע ,טנאדנעמאק סעד ןטארעג טאה ,עגאל רעד טימ טנעקאב
".קלאפ ןופ
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ינ׳צל׳זוג בד

התירחאו חתי^איב הביײי*
לש התמוקת ךיראת אוה רורב יתלבו לפרועמ

תע םימודק םימיב יכ ,החנחה תא תורשפא ללכמ

התוחתפתהלש יאדול בורק ךא ,הבי׳זי׳צ— ונתרייע

¬קומה ביבא ימיבש — תורעי תפקומ .דתיה הבי׳זי׳צ

ועדי רודה ישישי .םינשב תואמ לש ךילהת םדק

םשמו ״גוב״ רהנל תורבוד וכרד םיחלשמ ויה םימד

התנכש במורזל וא בורטסואל הברהב המדקש רפסל

תקפסאש הרעשה תחוור .גיצנדל "הלסיו״ה ךרד

םיידוהיה םיבושיה תשרל הנושארה תינונסה התויהב

.האב ,הבי׳זי׳צמ — אשרוו הריבה תמקהל םיצעה

־עה־תיב שמשל לוכי וז החנהל החכוהכ ,הביבסבש
םיפלא תעבראכ לש חטש לע ערתשהש ןשיה ןימל

יפרגואיגה הבצמ

 • -תובצמ םוקמ ספא דע אלמ םיעבורמ םירטמ

'וליקה לע קוטסילאיב — אשרוו ךרדה םא לע

הב״׳זי׳צ ידוהי םתחונמ ואצמ ןתחתמש תורשאמה

107־ה רטמ

.תורוד הזמ

רטמוליק  7לש קחרמב .הבי׳זי׳צ תנכוש

— רתויב הבורקה התנכש — ברעמ־ןופצ דצמ

הבי׳זי׳צ הספת הינשה םלועה תמחלמל דע

תלעב וז םינש תקיתעו תנוטנטק הרייע ,ביי׳זדני

¬וחא שלש תפקומ ,דחא עבורמ רטמוליק לש חטש

אלל ,דצב היובחו תדדובמ תאצמנ הלד היסולכוא

ץירפה תזוחא — יחרזמ־םורדהו ינופצה דצהמ .תוז

ךומסב םישולשה תונשב קר .הנממו הילא השיג יכרד

",יקסוק״ה ץירפה תזוחא ברעמ־ןופצמ .יקסבולוקוס

שיבכ הכרד ללסנ הינשה םלועה תמחלמ ץורפל

רצחד תודשב הלבג ברעממ ולאו יקסבילדוג קי׳זאמ
.יקסננזופ ץירפה לש ותולעבב היהש ״ישורה״

.בורטסוא — בי׳זי׳צ — ךרדה תא רצקש
¬מדוקכ איה םג .במורז הרייעה תנכוש ברעממ

חטשהמ הארנכ ואב םינושאר תוחתפתה ינצינ

הודירפה רטמוליק , 14השיג־שיבכ אלל הת

ךכל תודע יקסבולוקוס ץירפה םעפ־יא טלש םהילע

עודיה ״דובלוש״ רפכה הצח םהיניב .הביהי׳צמ

:ןוגכ םיידוהיה תודסומה יזוכר תושמשמ
ץחרמה־תיב ,ןימלעה־יתב . 2שרדמהײתב 2
םימיה תוברב רשא ידוהיה םייחבטמה תיב ,שדקהה

דירחמ דיקפת אלמ

 1941תנשב רשא הצמשל

.ןהיתשל תעזעזמ תוחילשו
התוא ",רונ" תנוטנטקה הרייעה

— םורדמ

חטש לע ברעממ ולאו ,יללכ ינוריעכ שמשל ךפה

םהיניבו םיידוהי םיגייד ",גוב" לודגה רהנה הצח

ןמזבו ירצונה תורבקה־תיב היה ״ישורה״ רצחה

"גוב״ה ימימב םתסנרפ ואצמ ,שטיוד עשוהי ונעדוימ

־וגרט״( ״קוש״ה הז חטש לע םג םקוה רתוי רחואמ

.םיגחו תותבשל .םידוהיל םיגדה תכורצת םקפסב

/׳הציב

־יסמ תנחת ,הצבונכ׳צ הרייעה — חרזמ־םורדמ
ול ךומסבש ״קארב״ רהנה ןייפא הבי׳זי׳צ תא

שגפמ־תדוקנ הל השמש הבי׳זי׳צ לש לזרבה־תל

רהנה ימימ ועפש אל ץיק ימיב .הרייעה התיהו המק

יבשות םע הרשק םתוא םיקודהה רחסמה־ירשקל

איצוהל ןיא ,םרב ׳תורבוע תוניפס וב וארנ אלו
109

).תואובתה רחסמב רקיעב( הבי׳זי׳צ
110

רטמוליק 2־ב לזרבה־תליסמ תנחת תקחרה(

התלע אלש הרייע .קציבוזמ־יקוסיו — חרז מ
־ריעכ תובר םינש השמש ךא ,הבי׳זי׳צ לע הלודגב
.זוחמ

ןוגכ םינוש םישורפב השרופ .הרייעהמ
"אצה םיסדנהמה יסיסכטב וז הדבוע םילות )א

התוא ,בורבמז ריעה הנכש הבי׳זי׳צל ןופצמ
דעו" לש ובשומ םוקמ ןיטקיט הרייעהמ ודירפה
.דבלב רטמוליק 40־כ — זאד ״תוצרא עברא
,הדמול — ךלפה ריע — הנופצ רטמוליק 50־ב
ירוחבמ םיברו ןיטינומ האצי הבש "הבישי״ל רשא
.הילתכ ןיב םכוניח תא ואצמ הבי׳זי׳צ

תא וקיחרה הנווכב רשא לארשי־יאנוש םייטסיר
.ידוהי בושימ תבכרה־תנחת
לעש ץירפה לש ותודגנתהב הצוענ הבסהש )ב
םוכס הרומתכ שרדש ,ללסהל הליסמה הדמע וחטש
הללסנ ךכ בקעו תיסורה הלשממהמ יתדגא ףסכ
".יאקסילדש״ה ץירפה לש וחטש לע

"סילאיבמ הבידי׳צ תא ודירפה םירטמוליק 67

םישדח הסנרפ תורוקמ הרצי תבכרה תנחת

ימיב השמש רשא ,הלודגה הישעתה ריע — ,קוט

/וכו תויצידפסקא ,תוינסכה־ילעב ,םיאקדנופ רובע

),ז״עלב אוטסדוביוו( .הפנ ריעכ םינלופה ןוטלש

בושיה לדגו ךלה הנחתה לש התמקהל תודוה
.הבידי׳צב ידוהיה

תוחתפת ה
,יקטוס ,קצזשפ ,הטחסור .הבילדוג ,הבורמוד
הלא ,דועו קסילדש ,השילז ,ןילורב ,יקסוק ,הבונילה
רוקמ .םידוהי ורג םהב הביבסה ירפכ לש תומש םה
.רכש תישעת ,תונחט־ירכוח :היהי ירקיעה םתסנרפ
רצחה חטשל ורהנ הביבסה ידוהי .רכו תובלחמ
,וירכוחל דהוא םחי הליג ץירפהש ןוויכ .יאבזיצה
,חור־תונחט עברא ויה םיקיתוה םיבשותה ינושארל
ויה םהישרוי םהינבש )הרייעה לש יחרזמה הלובגב(

השלש וררוגתה קסילדשו הלאיב םירפכב
.קישטלבויל־לדויו המלש ,םייח־םהרבא :םיחאה
חרזמ־יתב ירכוח ויה םה .ןמסיז לדנמ ןכ־ומכ
הרסא

 1831תנשב ,דרמה רחאל .םירפכב תובלחמו

י־יתבב קיזחהל םידוהיה לע תיראצה הלשממה
םידוהיה תא לשנל ידכ האב וז תירזכא הריזג ,חזרמ
¬מיזמב וחילצה אל התישארב תוחפל ךא ,םתסנרפמ
הז רוסא קוח תא ףוקעל םידוהיה ועדי יכ םת

,קילארשי ,הנילג לדנמ .עטנ־שרעה  :תומשב םירכומ

ועיפוה רשא םיירצונ םיפתוש םהילא םחפסב

רהנה לש םידודרה םימה ),רנלימ( ןחוטה לדנמ

תצורמב ,לבא .קסעה לש םימושר םילעבכ הכלהל

וצלאנ ןכל ,תונחטה תענהל וקיפסה אל ״קארב״

השעמל ם םמצע תא םירצונה םיפתושה ואר ןמזה

בטיה ועדי ל״נה תוחפשמה .חור־תונחטב שמתשהל

ילגר תא ירמגל וקחדו קסעה לש םייקוח םישרויכ

,תונחטה יפנכ" תענה ןעמל ריואה ימרז תא לצנל

.םתסנרפמ םידוהיה

-יבסה ירכיא לש םהיתואובת ןהב ונחטנ הלילו םמוי

תנחתל ךומסב ובשיתהש תוחפשמה ינושארמ

ילכאמלו — םחל תייפא ךרוצל ,תוהחא־ילעבו הב

־קא״ב קיזחהש ,קישטלבויל המלש ׳ר :ויה תבכרה

.תומהב

לדנמ םשב עודיה ,ןמסיז לדנמ ׳ר ".היצידפס

םג ויה ״ץירם״ל הלעמב הנושאר תובישח

־לחמהו )הנײשט( ״הטה־תיב״ ול רדס — רקסילדש

,וואפו ןהכ ,הלדאוואק :תוחפשמה הלא ויהו ,םיחפנה

םיבשיתמה ןיב ויה רבו׳זי׳צ תחפשמ םג .תוב

.תורוד־ירודל םיחפנה ינושארמ

הקירמאל הרגה טא טא רשא ,הנחתב םינושארה

הבי׳זי׳צב תידוהיה תובשיתהל ףסונ םרוג

תא םינורחאה ואצי הנושארה םלועה תמחלמ רחאלו

,םילכור םירחוס ,הכאלמ־לעב ".םידירי״ה וויה

־פשמ ופעתסהו וכלה התמועל ,הבי׳יזי׳צ — תנחת

לש ךילהתב ךכו הביבסה לכמ םהילא ורהנ םירגת

¬פשמה םג םהילא ופרטצה ,ןמסיזו קישטלבויל תוח

--

 1820תנשב הנמש בושי חתפתה םינשב תואמ

־ש לזרבה־תליסמ הללסנ

 1854תנשב .שפנ

.םירחאו הנודוו ,ןיזדמורג :תוח

800

,טחוש ,בר :ןוגכ םיקהבומ םיידוהי םינינעב

תוצרא רתי םעו גרוברטפ םע אשרוו תא הרשק
.הפוריא ברעמ

׳זי׳צ תליהקל וכייתשה המודכו ןימלע־תיב -דוקמתמדא לע םמצעל ומיקה שרדמדויב קר .הרייעה הבי

111
112-

־ריעזב תיאמצע הליהקב ועיפוהו קישטלבױל

םינלופה םינכשה םע םיסחיה
ויב םיניקת םיסחי וררש םיטעמ םירקמל טרפ

.ןיפנא

םהיתרשמ לע םיצירפה .םידוהי אלה ןיבל םידוהיה

םירפכב םידוהי

.״תינלוםה־הרבחה״ וויה ,הלוצאהו )םידבע טעמכ(

תליהקו םידדוב םידוהי וראשנ דוע םשו הר

היה ״סעקנאפלופ״ וא ״סענאפ״ הייונכב הלוצאל

ויהש ,הלאה םידוהיה לע החורמ הליצאה הבי׳זי׳צ

ןכלו .הכאלמלו רחסמל ילילש םחי דימתמו זאמ

¬וליק  7״הטחסור״ רפכב ,הביבסה ירככב םירוזפ

לב רסח רוצי הכאלמ־ילעבבו רחוסב ואר

ול ךומסה רפכב םג ןכו הבי׳זי׳צמ תקחורמ רטמ

יעבט רבד אופיא הז היה ,יתודבחו יתוברת ךרע

םסנכתהבו תוידוהי תוחפשמ רפסמ ויה ״הבורבמוד״

.םהיתורישמ תונהל ,םהל

¬חבו תותבשב הליפתל ךינמ" םייקל ורשפיא דחי

ןפואב וטטוש הכאלמ־ילעבו םיבצק ,םירחוס

דע דמעמ וקיזחה הלאה תודדובה תוחפשמה .םיג

,הינסכא םהל שמש רכיא תיב לכ ,םירפכב ישפח

םיבורקה םירפכה ידוהי םלוא ,המחלמה ץורפ

תלשבמ וא תממחמ ןוצרב ,דתיה הינלופה הרכאה

ולדח הבונילה ,הבילדוג ,יקטוס :ןוגכ הבידי׳צל

ידוהיה ומע איבהש רשכ ילכב ןבומכ לכוא םהל

¬יטנאה ץחלה רבגו ךלה תע םייחל ןוחטב שיגרהל

ךותל רשי הרפה תא תבלוח — )לושיב ךרוצל

 1930תנשל דעו ימש

.הבי׳זי׳צל םלוכ ורבע

ידוהיל ול רשפאל תנמ לע ,ותוחכונבו רשכה ילכה

הדיחיה החפשמה עיגה ךומסה ןילורב רפכמ

רוקב ירצונה החספה גחב ,םלוא .בלח סוכ תייתש

הלע ןמזה תצורמב רשא .קאינפאוו בקעי ,חפנה

הזב היה םימעפלו ירשפא יא היה רפכב ידוהי

םימלוע־תחונמ הב ואצמ ותשאו אוה ,לארשי־ץראל

.תושפנ־תנכס םושמ

ןאקוא תוחפשמ קר .תגלפומו הבוט־הבישל םעיגהב

¬לופה םיבשותה םע םיסחיה ויה ללכ־ךרדב

״קסוק״ רפכב חור־תנחטב הקיזחהב הרובגב הדמע

וא ינונח — ינלופ לכל טעמכ ,םייתודידי — םיינ

וז החפשמ ףא תורחואמה םישולשה תונשב ךא

*יברעב םרקבל וחכש אל םג .עובק ידוהי רחוס

...התיב תא רוקעל הצלאנ

¬נרת :ןוגכ תונתמ םמע םאיבהב םיילארשי םיגח

 1921תנשב דוע יכ ,ןייצל יאדכ

םג .המודכו םיסגאו םיחופת ,םיצב ,הנמש תלוג

תחפשמ המלש

רקי ריחמ — הבילדוג רפכב רשא ןחוטה הילדג

םהיתוחוקלל בישהל ועדי םיידוהיה תויונחה ילעב

וילע תרוכה םק — .ינלופ רפכ יבשות םתויה רובע

םיגד ,חספב תוצמ םהל וקלח .םלומגכ םיירצונה

.שפנ םוחצרו ותשא לעו

םידידי ורסח אל .דועו תותבש יברעב םיאלו מ

דוע עדיאש רחא יגרט ערואמ הז חצרל םדק

,אוה יניפוא ,םידוהיה ןיבמ תינלופה הלוצאל םג

היהש ימ םהייחב ומלש הבונילה רפכב  1905.תנשב

¬ה ותאנשב עודי היהש "סירפ" ינלופה חקורה יכ

םינוירבה ולכי אל הזה רפכב )ץירפ( הזוחא־לעב

־לאס רזייל ׳ר תא גיצהלמ םסה אל םידוהיל תיסרא

םוחצרו הזוחא־ילעב תויהל םתפצוח םהל חולסל

םויק םנמא תוניגההו רשויה למסכ )שזאגנעוו( סעט

.ד״יה .ותשאו ןאספלוו לשעמ ויה הלא רק־םדב

םע

םיידוהיה רחסמה יתב לע תומרחהה לושחנ תעפוה

הריגההו בושיה לודג
־כ הבי׳זי׳צ תליהק התנמ 17־ה האמה ףוסב
דע הנש

150־כ ךשמב הלדג וז הליהק ,שפנ

םידוהיה לש םתוזכרתה בקע תאזו שפנ

 1935/36תנשבו בר ןמז ךרע אל הז יתודידי

400
250־ל

דע םייק היה הז בצמ .הרייעב — הביבסה ירפכמ
טא םירשעה האמה תליחתב קרו 19.־ה האמה ףוס

¬ל םג ץקה אב תיסראה תימשיטנאה התסהה לגו
׳הנידמה לכב תוריהמב השפש הז עגנ ,תאזה תודידי
'גרוא" רבכ גאד ךכל ,הבי׳זי׳צב םג ויתותוא ןתנ
.הצמשל עודיה יקסנינ

םיינוריעה םירצונה

לבתה יבחרל הרייעה ינב לש הריגהה התבר טא

תירצונה היסולכואה תא וויה תוחפשמ 40״כ

ומש תונורחאה םינשה םירשעבו ,ב״הראל רקיעבו

,תימוקמה הצעומה ידיקפ :הלא ויה .הרייעה לש

.י׳אל םג םהימעפ
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לעב ,הפוא ,םינונח רפסמ םירומ ,הרטשמה ,ראודה

114

םיאפור , 2חקור ,היתרשמו הרושבה .חזרמ׳־תיב

:רמולכ ״דיינ״ היה הלא עוצקמ ילעבמ קלח

םירחתמ ויה אל .םידדוב הכאלמ־ילעבו ,םיגהנ 2

היה אל ותדובע םוקמו הביבסה ירפכב רזוח היה

,םינלופה םיישפחה עוצקמה ילעכל םידוהיה ןיבמ

,םיאנבו ןינב־ירגנ רקיעב ךייתשה הז גוסל .עובק

ןימיה תוגלפמל וכיתשה םהיניבש םילאוטקלטניאה

םהיתוחפשממ םיקתונמ ויהש ,תוורפ־ירפות םגו

הכרעהבו ילילש ןעטמב ודיוצ םשו תינלופה הרבחב

םייקתה וב םויב .ישש םויל דע עובשב ינש םוימ

סחיל ןבומכ ופצ אל םהמ ,םידוהיה לע תפלוסמ

וילא ורהנ ,תוכומסה תורייעב וא הרייעב "דיריה"

ןיע־תיארמל תוחפל ולדתשהש יפ־לע־ףא ,דהוא

םתרצות תא םמע םאיבהב םהינימל הכאלמה ילעב

־ש ,יעבט אופיא הז היה .ןגוהה םסחי תא ןיגפהל

ףאו המודכו .םישובלמ ,םיפגמ :הריכמל הנכומה

— ידוהי אפור הבי׳זי׳צמ עונמל ינשקעה םצמאמ

איבהל רשוכ־תעש ואצמ םיחפנה םג ,הפאמ ינימ לכ

.ירפ אשנ

ראשו תושרחמ ףאו םוקמב םיסוס לוזרפל תוסרפ

םתלוכיבש המ לכ תא ושע ,םובלג ר״ד ימיב

ילעב ואצמנ אל יכ ,ואיבה תיחפנ תרצות ינימ

.לבסנ יתלבל אפורכ ודמעמ תא תושעל תנמ לע

טרפ םירצונה הכאלמה ילעב ןיב הלא ןוגכ הכאלמ

םתביאבו םתאנשב וטלבתה םיירצונה םיאפורה

רקיעב ויה םתרצותש םירלדנס רפסמלו הפואל

ותועשר אישל עיגה םירפ חקורה ,וילא היולגה
¬ה םתוחילש יולמב םרזעל ידכ םהילא ופרטצהב
תא בוזעל םובלג ר״ד תא הצליא וז תיזח .תינטש
ץלאנ ומוקמב אבש רחא ידוהי אפור לכו הבי׳זי׳צ
.אבש תמועלכ רוזחל היה
¬מב ורג םירצונה הרייעה יבשות לכ טעמכ
¬חמה ינשמ רעונה ןיב .םידוהיה םהינכשמ דדוב
,הז ץיח ,יהשלכ תודדיתה וא םישגפמ ויה אל תונ
¬מל ףשנ םייקתה תע .דחא ברעל םימעפל "םלענ"
.שא-יבכמ" םעטמ ךרענו ןגרואש תירובצ תרט
בורק עגמ ןמתסהו הציחמה הקרופ הז ידיחי ברעב
.ןיע-תיארמל וליפא הז אהיו רעונה ןיב

ילכלכה גצמה
ברה הנמתסה אל הבי׳זי׳צ לש ילכלכה בצמב
¬הו רחסמה וויה ילכלכה המויק תודוסי .תוינווג
טרפ הביבסה לכב תמייק התיה אל הישעת .הכאלמ
,םלוא ,םירטמוליק 67־ב תקחורמה קוטסילאיבל

.תוידוהיה תויונחה רובע

רחסמ
.םינוש הלכלכ יפנע ףיקה ידוהיה רחסמה םג
 2וויה תובישחה־תבר הלכלכל חתפמהש קפס ןיא
רחסמ״יתב ,ןינב־ירמחו לזרב תורוחסל תויונחה
תויונח םינמנ רתיה לע ,םיגירא רכממלו םיצעל
האובת־ירחוס .חזרמ־יתב רפסמ ,םיריעז תלכמ
לש ןילופונומה היה תומהבב רחסמה .םיסוס ירחוסו
תומהבב רחסה ,רשכה־יקוושמ םג ויה הלא םיבצקה
םירכיא ידיב אצמנו םיקוושב קר םייקתה ,היברל
םיריעזה םירחוסה .םמצע ןיבל םניב ונתנו ואשנש
הכאלמה־ילעבל םה ףא ופרטצה "הירטנלג״ה ףנעמ
םידירילו םיקוושל םיאצויו םתלוכרמ תא םזראב
.םהיתורוחס עיצהל

הריעז־הישעת
םינפל ויה תויציצה תיישעת ללכהמ איצוהל

תיציצ־תישעת לש המויקמ םלעתנ אל ,קוידה ןעמל

הישעת־יתב ינש )הנושארה םלועה תמחלמל דע(

ידוהי תיצחמל טעמכ התרצות הקוושש תפעוסמ

הססבתהו הראשנ ןמזה תצורמב לבא ״תושרבמל״

.וז הישעתמ םתסנרפ ואצמ תוחפשמ 30־כ .םלועה

לש תושרבמה תישעת תאז התיה .ןהמ תחא קר

הכאלמ
לש ןווגמו בר רחבמב הבי׳זי׳צ הל הכרבתה
,םיחפנ ,םירלדנס .םיטייח הב ויה .הכאלמה תועצקמ
,םינעש ,םיטרח .םיאנב ,םיחחפ ,םיטיהרו ןינב־ירגנ
,תוורפ-ירפות ,םימותחנ ,םיבלג .םיבצק .םינעבוכ
.םירחאו םימ־יבאוש

דסחה־בר ונורשכב חילצה רשא ,םייוויילב ל׳השמ
¬רואמ יתלבה םילעופה לש הלוזה םתדובעל תודוהו
וקסעוה .םילודג םידממל וז הישעת חתפל — םינג
,קלבוס ,התורגל הקווש ותרצות ,םידבוע השש־כ הב
היהש םיצעה גוס ףא .השרוו קוטסילאיב ,קסיבוקל ו
התיהש הבי׳זי׳צ תוביבסמ אב וז הישעתל שורד
.בזכא אל רוקמ ול השמשו — םהב הכורב
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תמחלמל דע תמייק התיה ןובס־תישעת םג

הלבוה

,ץיבוניבר תחפשמ לש התולעבב הנושארה םלועה

רתוי וא תימינפ הרובחת םג תמייק .דתיה

 1915תנשב םיסורה תוליח תגיסנ םע

ינש ויה "הרוחס תלבוהו" "םיעסונ תעסה" ןוכנ

־תיב לע םג וחספ אל תובהלהו שאב הלוכ טעמכ

םיעסונ קרו ךא וכילוהש הלא ,הרייעב םינולגע יגוס

חור־תונחטה תעבראה רפאל וכפהנ ןכ .הז תשורח

¬מ הרוחס וליבוהש הלאו ,הנממו תבכרה תנחתל

רוטיק־תונחט יתש ןכ־ירחא ומקוה .הרייעב רשא

םילבס םג וקסעוה םדי לע .הילאו תבכרה תנחת

הרייעה התלע

¬תה תוחפשמ 20־כו ׳תושו קאפעל־ןאהאק תולעבב
לכל חמקה תכורצת תא וקפיס הלא .םהמ וסנרפ
־איבל ףא — תכרובמ לובי תנשבו הביבסה יבושי
.םתרצותב ועיגה השרוולו קוטסיל

הרובחת

.הקירפו הניעטב םהל ורזעש

םיישפח תועצקמו שדוק־ילכ
*אפור םג הבי׳זי׳צב היה תיסחי הרצק הפוקת
םיינש־תאפור לש האוב םע ףפורתה ודמעמ ,םיינש
.ידוהיה יללכ אפורל סחיב םג ןידה אוה .תירצונ

לע התיח תוחפשמ תורשע המכ לש םתסנרפ

: 3הב״וזי׳צב ויה ,תורחואמה םישילשה תונשב

טרפ( תירקיעה הרובחתה .תולבסהו תונולגעה

־רדח״ל םירומ , 6םייתכלממה רפסה־יתבב םירומ

".הלגעהו םוסה" תועצמאב התיה )תבכרל
״הזמול״ וקב לעפ ןמפוה ןמלז המלש ׳ר

״הרותה־דוסי״ רדחלו ״בקעי־תיב״ ס״יבל ,״ןקותמה
תובצמ־יטרח , 2דחא ןלב ,םישמש . 2םיטחוש 3

םע עיפוה רקובה תרומשאב )מ״ק  50ךלהמ(

ץורפ דע .םינוש םיגוסמ םידמלמו ם״תס ירפוסו

םיסוס השלשל המותר )ז״עלב דיוב־ "ותבכרמ"

ברה ״אתמד בר״ תנוהכב אשנ הינשה המחלמה

ץבקהבו "םירשנ" וארקנ ונושלב רשא )בחרב(

.ל״צז רעוואדאלוואז דוד לאומש יבר ןואגה לוגדה

םריבעה — שארמ תומוקמ ונימזהש םיעסונה
.םדועיל
וקה תא להנ )ןילעי( רעשטאג עילומש ׳ר
ןכ־ירחא רבע רשא )מ״ק  22ךלהמ( ״הבורבמז״
.ןמלז־המלש ׳ר ונבל
¬ונומה היה )מ״ק  20ךלהמ( ״עצבונכעשט״ל
רבע רשא )״ךעבענ״ הנוכמה( רזייל ׳ר ידיב ןילופ
.לדנמ הדוהי ׳ר ונבל השוריב וירחא
במורז" וקב ידיחיה ןולגעה היה הקלומש ׳ר

תונוש תוסנרפ
ויה ,ןפג־רמצל ר״חיב םג הבי׳זי׳צב היה םייק
קר קפיס — היהש למשחה תשר ,די־תונוכמ הלא
תוישעת תויביטימירפ ,ןמש־תוישעת כ״כ ,רואמל
תולחמל החמומ ףא ,םיציבו תופוע ירחוס זוזגל
.היה — )תיאמדקא הלכשה ילב ןבומכ( תוימהב

םיירובצה םייחה
תוליעפ לכ השגרוה אל 18־.ד האמה ףוס דע

.עקלאכימ ׳ר ונבל וייחב ותוא ריבעה אוה םג רשא

הרימשל ושמש םירופאה לוחה ימי .תססות תירובצ

לוח ךרד .םירחתמ ול ויח אלש ידיחיה וקה הז היה

וסנכתה ברע — יללצ תוטנבו הסנרפה תורוקמ לע

.תירשפא "תורחתה" ינפב ןגמכ ול .דתיה ,וז השק

בירעמ תליפת רחאל .ןינמב הליפתל תסנכה־תי ב

ה״סב( הבי׳זי׳צל רתויב הבורקה ״הב׳זדני״

לש ומורב םידמועה םינינע לע הפוטח החיש —

הרובחתב בי׳זי׳צל הרושק .דתיה איה םג )מ״ק 8

¬רוח תולילב קסומה רונתה י״ע הבישי ךות םלוע

,רב׳זדני עלעב הכז הל םלוא ,םימדוקה לש וז ןיעמ

¬טקב וקסע אל םהבש הרות יעדוי .םידמולמה ,םייפ

תבל יושנ ותויה ללגב וילא עיגה הארנכ תאז תוכז

ךותמ הרותה דומלל םנמז תא ושידקה םה ,תונ

.הבי׳זי׳צ

.המימתו הרוהט הנומאו ,םימש־תארי

¬ארב ולסוח םינושארה הרובחתה יוק תשלש

תישארב קר השגרוה תססות תירובצ תוליעפ

— תונוכמה ועיפוה תע .םישולשה תונש תיש

טא העיבטמו תבשונ הלחה תודיסחה חור *19.ה האמה

¬הו םישיבכהמ "הלגעהו םוסה" ילגר תא םקחדב

בר ןמז רבע אל .הרייעה לש הנויבצ לע המתוח טא

.תולולסה םיכרד
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תעפשה לש ןהיתותוא תורכנ ויה רבכ הרבחבו
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שי /׳רוג״ ידיסח ובציתה םשארב רשא םידיסחה
יברה ר״ומדאה לש ותוססבתהל וז העפשה םיפקוזה
דחא ,הבי׳זי׳צב — ל״צז ןי׳צוטסמ אריפש ךורב ׳ר
¬הלנה ויכמותמו ",יקצוק רצח" לש ךוותה ידומעמ

בייל םייח ׳ר .ןכמ רחאל "רוג רצח" לש םיב

בידיסח רקיעב םש ודמל .רוג ידיסחמ יקסבוק׳צר
ןחלוש דימת אצמנ שרדמה־תיבב ,םיריעצ םירוחבו
אל םידיסחה דחא תוינשמ קרפ דמל וילע יונכ
ןוגינה ילוסלס ,םייתניב ומנמנש םידוהי םג ורסח
רשפא הבר תוקיבדבו תובהלתהב רשומה יתרוסמה

קרפ ןהיכ .קצוק־רצח ישארמ אוה ףא רנישילאק

אופיא אלפ ןיא "ךעלביטש״ב רקיעב עומשל היה

תלשוש דוסי ףקזי ותוכזלו הבי׳זי׳צב ברכ ןמז

.ןדמלו ריעצ םלע )םעדייא א( שדח ןתח ףסותה םאב

.תמסרופמה ״תיאנישילקה״
.רדנסכלא ידיסחל התיה הלעמב הינשה העפשה
תוינרותה תוירפסה בטיממ ויה תונחמה יתש יתבב.
לש ןעטמה לכ ןהב וזכור תדיסחה תורפסל ץוחמו
.הרייעב םימש־תארי
התיה ״בונישמאו בול׳ןקוס״ ידיסח תעפשה
םתויה בקע ןדיי־שרדמ־תיב "ןומהה" לע תרכינ
הלודגה תקולחמה תעב ״רנזיװה״ לש םיבהלנ םיכמות
■ ־ רנזיוו״ :םידדצה ינש ןיב תרעצמהו הריעסמה
¬בו ,םינש רפסמ הכשמנ תקולחמה ".רבודאינש
בר תנוהכל הבי׳זי׳צ הלבק תיכחונה האמה תלחתה
הז דעצב היה ילואו בונישמא ידיסחמ דחא ,אקוד —

וילע היה ,קחצי לארשי ׳ר ומכ דגנתמ־קאוויטל
,ושקובמ תא אצמ םש קר יכ ,לביטשב רקבל חרכהב
ףלוו ׳ר דמלמה ,עודיה ידיסחה ״רנױס־מ״ה םג היה
■דז רזחש ןדמלו דגנתמ־ריעצ לע וניע ומישב בייל
טקש אלו חנ אל ,ונממ הפרה אל הבישיהמ התע
".רוג" יפנכ תחת וסינכהו וריבעהש דע
״תױנשמ״הרבח״ לש שרדמ־תיב םייק היה ןכ
םינדמל ויה אל הלא .םידגנתמ םידוהי וזכרתה וב
הלא ויה ,הברה םתונעדיב םירה ורקע אל .םיגלפומ
¬הב אתוצב תוינשמ קרפ םוי לכ ודמלש םידוהי
המלשו ןיטקיט לארשי ׳ר ;״ןדיי־לביטש״ה תכרד
םיחאה :םינמנ הרבחה ידסימ לע .ס׳ילדג לארשי

תאז תקולחממ ואלנש םיביריה ןיב הרשפ ןיעמ

-עינ לדנמו השמ םיחאה ,ןיזדאמארג עקסונו לדנמ

־תוכפשו תופידש ןויזב ,ןולקו הפרח ךא הטימה רשא

)רמיז( םייח םהרבא ׳ר ,רעקטיביוו לקנעי ׳ר ,דאו

תעפוה םע — .הדבועה חבשל ןייצל שיו ,םימד

שרעה קחצי ׳ר ,יקסנילרא לדוי ׳ר ,ץנאייז ןמלק ׳ר

.לילכ תקולחמה הככש ,ברה
,רוג ידיסח ודמע הזכרבו תקולחמה שארב(
רדנסכלא תיב ידבכנ עינה המ ,רורב הז םעטמ
,ןיטקיט לארשי ׳רו ינ׳צל׳זוג קחצי לארשי ׳ר

)שודיקל ןיי רציימ( רעכאמניוו לדנמ ׳ר ,דמלמה
.םירחאו
הלכשה

בתכ תא רוסמל תנמ לע הקנלורטסואל תאצל

תונש תואמב יונש לכ לח אל הלכשהה חטשב

דוד לאומש ׳ר 23־ה ןב ריעצה ןואגל תונברה

דימתמו זאמ התיה הטישה ,הרייעה לש המויק

).רבודולבז

,שלש ליגב רבכ .לדבה ילב דלי לכ יבגל הדיחא

׳ר לש ותנוהכ תעב טלחומ טקש דרש ,רומאכ

־וקדרדל ויבא ידי לע תילטב ףוטע דליה אבוה

ןיבש תותגולפהו םיכוסכסה לכ ורתוא .דוד לאומש

"שמוחה" דמלמל םייתנש וא הנש רובעכ םשמ ,דמלמ

םיארונה םימיב ,אוה ךופהנ ,םידגנתמו םידיסחה

ועיגה ןורחאה בלשל .תופסותו ארמג דומלל ףוסבל

תירחשל — לודגה שדמה־תיבב הביתה ינפל רבע

ינבמ םירישעהו םידיסחה ינב קר םירקמה בורב

ידיסחמ — ףסומלו רוג־ידיסחמ הליפת־לעב —

תובישיב דומלל ואצי ןכמ רחאלש ,םידגנתמה

עובק ןפואב טעמכ היה הרותב ארוקה םג ,רדנסכלא
.םידיסחה ןיבמ

:ןוגכ תונוש
.תורחאו השרוו קסירב ׳הזמול ,ןודר

הכאלמ־ילעב וכייתשה שרדמה־תיב ידוהיל

ראצה ימיב םייק היהש הבוחה־ךוניח קוח תא

ועקב תונורחאה םינשב םאו רכו ם־לעוכ .םהיגוסל

אל דבלבו םינוש םיעצמאב ףוקעל םידוהיה ועדי

הז היה— םייתרוסמה הרמגה ינוגנמ םילילצ ונ מ

,בגא ךרד ,לארשי ידלימ ו״ח הרות־לוטיבל םורגל

הנו״לארשי 'ילש ותכרדהב דמלנש ימויה־ףדה

-יעב בור יפ לע ךורכ היה הלא רפס־יתבב רוקב
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םידוהי אלה םידומילה לספסל וירבח דצמ דליל םייונ

יתורבחה דובעשה דגנ תויעבט תוינטנופס תויוצ

—

¬ה הככשש םשכ ,םלוא .םה םהירוה םהילע ופכש

ףאו תיללכ הלכשה השיכרל ,לוח ידומלל םנוצר

לש תוממוקתהה םג ךכ .הלודגה היסורב הכפהמ

היה זע רשא הלאו .תושפנ־תונכסל דע טעמכ

םירומ לש םתרזעבו םהיצמאמב ואלנ אל .הובג

.הכעד — םהירוה דגנ רעונה

םייח ׳ר לש ונב המגודכ( םשקובמל ועיגה םייטרפ
).הובג תיאמדקא הלכשהל עיגהש ,טחושה לאומש
"סניצבר״ה .דבלב םירישעה תלחנ הז היה ללכ־ךרדב
בותכו אורק טעמ ,הליפת ןהיתונבל דמלל וגאד
.ןובשחו
ס״היב דסונ ינמרגה שובכ ימיב

 1916תנשב

תיב םייק היה וב רדחב ןסכאתהש ,ןושארה יממעהםירהצה רחאלש תועשב םידלי וב ודמלו םילוחה
םע קר .ןייטשניבור קחצי יול רמ לש ותלהנהב
¬מה םיאפורה ינשל תודוהו השדחה ןילופ תמוקת
ס״יב דסונו םק ץיבורנכש ר״דו םובלבג ר״ד םידמול
לש התרזעבו םובלג ׳בגה לש התלהנההב ידוהוי יממע
םידימלת ,תותיכ  6ליכה הז ס״יב .סייוויילב המלעה
תאז תושעל םהילע היה תיעיבש" םייסל וצרש
ס״יב םג םקוה םישולשה תונשב .תרחא ריעב
¬ה לש םתכרדהב םיידוהי םידליל דחוימ יתכל מ
םירומ םג םהיניבו ,דועו לימכ ,ראילק :םירומ
).ינלופה יתכלממה ןקתה יפל( םיינלופ

ותומדקל רזח לכהו
הדושח התויהב היבא י״ע תב התקלוה בוש
יפד שאה הכחל בוש ,רוחב םע תוחיש לוהינב
רטשמ ,באה לש וחור תרומל היהש רפס לש תוריצי
םיעצמאה לכ .ידמל םירומח םיעצמאבו טקננ ינדפק
.רעונה הנפ וילא שפוחה אכד ןעמל םירשכ וארנ
לע םירוהה ורבג וליאכ היה הארנ הרואכל
.תינמז — רעונה תעינכ .דתיה ,השעמל — םינבה
לע םהיתובלב ורמש םינש 10־מ הלעמל ךשמב
וטהלתה ,םנמאו .םויה אובב שדחתיש קבאמה תלחג
לש תוחקלתהבו תובבלה תא וממחו שאה יפשד
!תובא לומ םינב .וקבאמל רעונה םק תטהול תבהלש
וקבאנ ,םינשושב הגוס דימת התיה אל םקבאמ ךרד
לקנב אל םנוחצנל ךרדב בלשו בלש לכ לע הרמ
היה "םרח" ,הירפסה רובע רדח שוכרל םהל הלע
אישלו "םירפוכה" דגנ .םידרמתמה דגנ ירקיעה קשנה
.ןורטאיטה תגצהב עיפוהל ודמע תע ועיגה תוערפהה

ךולה וכלה ,תובשנמ ולחהש הלכשהה תוחור

.םקבאמב םנוחצנ תא רעונל ואיבה םישולשה תונש

־ה ,תינחור תוררועתהל ףחדנ ריעצה רודה .רובגו

¬שהב .םילג התכהש תינויצה העונתה ךכל המרג

,ויקפוא תבחרהלו תמלשהל זעה ןוצרה ,תעדל ןואמצ

הביבס הדכלו הפיקה — הקזחתהו הכלהש התעפ

לע הכוסנ התיהש םינשה תבר תמדרתמ ררועתה

םתואו וז הרכה םחומל הרידחהו םיבשותהמ םיבר

ליה לא ליחמ ךלהו הלועפל רעונה תא ץליח ,לכה

,הבר הכ תופיקת ולג םושלש לומת ךאש םיבשותה

ודועי תארקל םינוש ךרד־ילושכמ לע ורבגתהב

,תוברת־יתב תמקהל םכש וטנ םידיסחהמ תוחפ אל

.ותרטמו

.םיירובצ הרבח תודסומו
תיממעה הירפסה המקוה הלועפל ןושאר דעצכ

ףסונ ךבדנ םקוה תורחואמה םירשעה תונשב

,שקורב בד ,ןשרש רטלא :םינמנ הידסימ לע רשא

",בקעי״תיב" תונבל ם״יב לארשי־דוגא י״ע דסוהב

.הקנולבאי ה׳צוב ,שקורב יכדרמ ,ןאראב רטלא

רנימסה לש תודימלתה יבוטמ תחא ךכ םשל האבוה

המקוה ןכ .ץיבורנכש ר״דו םובלג ר״ד ,רקצולפ

דצב ,הביוט ׳גה — ררינש הרש ש״ע בקעי־תיב

ךומתל היה הדיקפתמש ״תיטמרד־הקהל״ ןכמ־רחאל

-דוסי" רדח םינבל ס״היב םג םקוה בקעי־תיבה

.תויבמופ תוגצהב תועפוה י״ע הירפסה תא קזחלו

־ידומל םידליה ודמל הלא רפס יתב ינשב ".הרותה

ועיפוה רעונה ברקב םינושאר תוררועתה ינצנ

.שדוק ידומל לש םדצב לוח

¬ה תוכפהמהו תומוהמה םע דבב דב 1905.־ב דוע

םישדח םינינב ונבנ תינויצה העונתה ידי לע

¬תה םג האב ,ןפי—היסור תמחלמ בקעב תויללכ

לאיחי ׳ר לש ותלהנה תחת "ןקותמ־רדח״ה רובע

הכפהמ תאז .דתיה אל ךא ,יאבי׳זי׳צה רעונה תוממוק

םיכמסומ םירומ ואבוה הז דסומל ,אדבארפ רשא

¬רפתה הלא ויה ,הררש תמחלמ וא ידמעמ דרמ וא

ודמל .הנליומו השראוומ "תוברת" רנימסה ירגוב
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םביחרהב תירבעה ןושלב תונבו םינב וב וכנחתהו
.תיללכ הלכשהב םתעידי קפוא תא

תוידוהי תוגלפמ
תעונתל םידהוא הבי׳זי׳צב ויה דימתמו זאמ
ןתמ רחאל ועיגה קזח יוטבל םרב .ךויצ־תביח"
*ילעב תוגלפמ ונגראתהו ומק זא .רופלב־תרהצה
הגיל" "יחרזמה" ",םיללכ־םינויצ" :םינוש םימרז
,דועו ״ימואלה־רמושה״ ״ר״תיב ,״תדבועה י״א ןעמל
ירועש ,תוחישל רעונה ףסאתה םהב םינודעומ םלוכל
.יטילופהו ינויצה חטשב םהיתועידי תמלשהו ברע
־תדוגא יריעצ לצא םג תרכינ .דתיה הרע תוליעפ
תגלפמ .לאמשה" תגלפמ לש םמושר היה לד .לארשי
¬ומוקה הגלפמה .הבי׳זי׳צב תמייק התיה אל דנובה
תטלבה םשל ךא ,קוחל ץוחמ הנותנ התיה תיטסינ
־ה תסירהב יוטבל ואבש םישעמב וניגפה םמויק
םיריעצ רפסמו טפשמ זא להנתה .המודכו הירפס
.םינוש רסאמ תונשל ושנענ

תודסומ

וחילצהו ירפ אשנ להנ ותוא הרבסהה עסמ .םיחטשה
*ץראל תולעל תומלש תוחפשמ ףאו םיבר עינהל
.לארשי
הקספ הרייעה לש התוחתפתהב תומדקתהה
תמחלמ ץורפ  1939.רבמטמסל 1־ב — ןיטולחל
דרוה .הילכל — הניד־רזג לע המתח הינשה םלועה
המחלמל ןושארה עובשב רבכ .הבי׳זי׳יצ לע ךסמה
וגוסנ רבוטקואב 10־ב .רלטיה יסגלק ידיב השבכנ
22־בו םיטייבוסה לש קזחה ץחלה ינפב םינמרגה
 1941ינויל

טסוגואל 15־ב .םיצאנה וטלתשה בוש

־כ ,תונערופה תלחתה א״שת בא־םחנמ״חכ 1941,
10־ב ,׳זובלושב וחצרנ ןקזו רענ השאו שיא
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¬ב ,הטילפה תיראשל וטיגה םקוה

 1941רבמטפסל

ולבוה םייחב םירתונהו וטיגה לסוח

 1942רבמבונ

םילבומ

 1943ראוניב םשמו םיניטקרסקל בורבמזל

.ד״יה .ץיושואב רשא םיזאגה־יאתל הבי׳זי׳צ ידירש

לארשיב הבי׳זי׳צ ינב
תופוקתב ואבש הבי׳זי׳צ ינבמ הלא ךותב

¬ה הצעומה :ןוגכ םירכומה תודסומל טרפ

םידוא םידדוב םידיחי — םג ובלתשה תונוש

הבי׳זי׳צב ויה םייתד תודסומו הליהקה דעו ,תימוקמ

¬המ םהיתושפנ וטלמו םפכב םשפנ ומשש ,םילצומ

י״עש ,ח״מג־תפוק .יממעה־קנבה ומכ תודסומ םג

םרכז חיצנהל הרטמל םהל ומש םהו המויאה תפות

,םוטנצ ,תוברת תירפס ,לארשי־תדוגאו ינויצה רעונה

.הבי׳זי׳צ יבשות לש

¬ה תגלפמ ןודעומ ,קדצה־תניל ,םילוח־רוקב ",זאמ"

.וקיסקמ ,קרוידינב ריעה־ינב לש םתרזעב

¬ה לש תודסומ ,תדבועה י״א ןעמל הגיל .םינויצ

־ה רפס תא רואלדניאצומ ונא ,םירחאו הניטנגרא

,םירחוסה תודחאתה ,ר״תיב ,יחרזמה־ריעצו יחרזמ

רכזל דע-תבצמו חצנ־תדועת שמשי ןעמל "רוכזי"

התיה ,תודסומה לכב .הכאלמ־ילעב ןוגרא ,רפס־יתב

.דוע הניאו— התיהש,-הבי׳זי׳יצ הרייעה

הארהש ,רעונה לש הליעפה ותופתתשה תרכינ
לכב הרייעה ינפ םודקב בר ןורשכו הבר תלוכי
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ינבא ףסוי

— תירבעל שידיימ
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הרבחה ייח

שרדינזו־תיכ סאד
 1959תנשמ

— הנומת

תואובת ןסחמ תעכ שמשמ !יניבה

ינאשטלאשזאג בד

יסײןלייכג׳ט ןוא םוןלפיוא ריא  -זךליהןל ץשידיי יד
זיא ,רערעווש ריוא לאמא ,ןליופ ןיא תוליהק עשידיי ערעדנא ךס א י ן
הליהק רעשידיי רעוועשזישט רעד ןופ לגנארעג רעקיטולב רעד ןעוועג
־נעמאזוצ ןקיאור ןופ ןראי עליטש ןעוועג ,תמא ,ןענעז םע .םויק ריא ראפ
ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ריוא רעבא ןענעז םע .םינכש עכעלטסירק יד טימ ןבעל
־עשזישט ןיא ןדיי יד ףיוא ןוא האנש ןופ טזיורבעג טאה טלעוו עקימורא יד
עשימאנאקע רעייז טארדאב ןבאה סאוו ,תוריזג ערעווש טישעג ריז ןבאה עו
־לעזעג א טאהעג קידנעטש עוועשזישט ןיא ןדיי יד ןבאה ראד .ץנעטסיזקע
,עיצידארט רעקידעבעל ןופ ןרילאק עכעלרעדנווו עלא ןיא ןבעל רעלטפאש
.טייקנייש וצ גנובערטש ןוא רשוי ןופ טאט ןיא
ערעדנא ןופ טדײשעגרעטנוא ריז טאה עוועשזישט ןיא הליהק עשידיי יד
ןא ףיוא יוו ,ריא ףיוא טקוקעג טשינ לאמנייק ןבאה ןדיי יד םאוו ,טימרעד
ןשטנעמ ןעוועג ןענעז להקה־ישאר ןוא םיסנרפ יד .טכאמ ענעגנוווצעגפיורא
ווא טייקנבעגעגרעביא רעייז בילוצ עטצעשעג ןוא עטבילאב ,קלאפ ןופ
יד זיא עכלעזא .להק ןופ ןטיונ ןוא ןשינעפרעדאב יד ראפ גראז רעיירט
ןופ ייס ,גנוראפרעד רענעגייא ןופ ייס ,ןורכז רעזדנוא ןיא ןבילבעג הליהק
.םעדייז ערעזדנוא ןופ ןלייצרעדרעביא טרעהעג ןבאה רימ םאוו םעד
־ניא ןטרעדנוזעגפא ןייק ןופ טסווועג טשינ ןבאה עוועשזישט ןיא ןד י
ץוביק ןשידיי ןצנאג םעד ןופ לייט א ןעוועג זיא דיי רעדעי .םזילאודיוויד
־נײמעג ןופ טסייג םעד ןיא טעוועדאהעגפיוא ןעמ טאה זדנוא .לטעטש ןיא
ליפעג עקיזאד סאד .הזל הז םיברע לארשי־לכ ןופ ,טייקירעהעגנא רעמאז
דנאזניימעג ;טסורב םרעטומ רעד ןופ רלימ רעד טימ טפאזעגנייא רימ ןבאה
ןופ ,ןבעל רעזדנוא ןופ געוו רעד זדנוא ראפ ןעוועג קידנעטש זיא טייק
ןעוועג הליהק ףירגאב רעד זיא זדנוא ראפ .ןוט ןוא ןטכארט רעזדנוא
טרעטשעצ םע ןבאה םאוו ,יד ןרעוו ןלאז ןטלאשראפ .םעראוו ןוא קידעבעל
.טעטכינראפ ןוא
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־<ג קידנעטש ףיוא ןענעז טאוו ,ןכאז יד וצ
ןעגנורענירעד יד ךיוא ןרעהעג ,ןורכז ןיא ןכילכ
.לטעטש רעזדנוא ןיא הליהק רעשידיי רעד ןגעו
סאוו ,םאד ראנ טשיג ןלייצרעד ןווורפ לעוו׳כ
ךירא ראנ .טייקיטעט ריא ןופ קנעדעג ןיילא ךיא
׳וםעומש זייוולגניי טרעהעג באה ךיא סאוז ,םאד

רעטעפש .להקה ישאר ןוא ןדיי עכייר יד ךיז
ילכ יד ".עליישטאפ עטית" יד ןוטעג םע טאה
־אנאמ" יד ןופ ןטלאהעגסיוא ךיז ןבאה שדוק
עטסקיטיונ יד ףיוא טאהעג ןבאה ייז םאוו /׳ןלאפ
הפ ףליה רעד טימ ,ןווייה ,ץלאז יוו ,ןעלקיטרא
".םימרח" ןוא "םירוסיא"

ןופ יאבג םעד ,ןיבר םייב רדח ןיא ,בוטש ןיא

עשידיי יד ןעוועג ןענעז הסנכה ןופ ןלאווק

־םידיסח ןיא ,שרדמה־תיב ןיא ,השידק־הרבח רעד
ןענעז עוועשזישט ןיא ןדיי ווו ,םוטעמוא ,לביטש

לענעז םאוו ,רעטלעג יד ,ןימלע־תיב רעד ,הטיחש
ראפ ןראוועג טדנעווראפ ןענעז ,ןלאפעעיירא

עקילאמא ןגעוו טדערעג ןוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז

עשילהק ןוא סע״צוטיטסניא עשילהק ןטלאהסיוא

.ןשטגעמ עקילאמא ןוא ןטייצ

ךיז עוועשזישט ןיא טאה םורא יוזא .ןשטנעמ

־עגסיורא ךיא באה ןסעומש עקיזאד יד ןופ

.הליהק ךיז טפור םאוו ,טפאשרעפרעק יד ןפאשעג

לראי רעקילדנעצ ליפ טימ דאנ זא ,ןעגנורד

 1924ראי םוצ זיב

זרעוו ןביוהעגנא טאה עוועשזישט ןעוו ,קירוצ

־.צ םעראזאד יד ןענעז

־ירפ רעייז א ףיוא ןראוועג טלייוועג הליהק רעד

־תיב א ןלעטשפיוא ןביוהעגנא ןוא בושיי א

־עגלא רעד וצ ןלאוו יד יוו יונעג ,ןפוא ןוויטימ

טזומעג טאה ,זימלעדדיב א ׳הוקמ א ,שרדמ

גאש ־קראמ א ןיא .גנוטלאווראפ רעשיטאטש־ןיימ

רעמיטנגייא ןא יוו ןרירוגיפ לאז סאוו ,ץעמע ןייז
־ערפער לאז ןוא םעיצוטיטסניא עקיזאד יד ןופ
עלעירעטאמ עכעלגעוואבמוא עקיזאד יד ןריטנעז

רעד ןופ שמש רעד ןזיוואב ךיז סאג ןיא טאה
קיופ עלענאיצידארט רעד ןיא קידנפאלק .ענימג
טמיטשאב זיא׳ס ןעוו ,גאט םעד ןדלאמעג ןוא

;עמעוז ייב ,טנעיער רעד .טכאמ רעד יפלכ ןטרעו

טאר־ענימג א טימ טיאוו א ןליױו וצ ןראוועג

ןטפיוקעג םעד ןביירשראפ ןעגנאגעג זיא ןעמ

ןופ ןינב ןראפ ןעמ טאה גאט ןקיזאד םעניא

,םלוע־תיב ןראפ רעדא ,לוש רעד ראפ ץאלפ
א טימ רענייא רעד .ןעמאנ א טרעדאפעג טאה
,לטעטש ןופ ריבג רעד ןעוועג בור׳ס זיא ןעמאנ
.םכח־דימלת רעסיורג א ,דיי רענייש א םתס רעדא
םורא ןראי ןיא ןענעז ןופרעד טאטלוזער ןיא

ייב ,לשיט א טלעטשעגקעווא עדניימעג רעד
־׳ידנריטמא רעד טצעזעגקעװא ךיז ןבאה׳ס ןכלע ו
עטסאראטס רעד ,ראטערקעס ןטימ טיאוו רעק
טאה ץעמע .ייצילאפ רעד ןופ ,רעייטשראפ א ןוא
,ןגאלשעגראפ טאה רע עכלעוו ,ןעמענ ןפורעגסיוא

זא ,ןפארטעג טאה םע .ןעיירעסייר ןעמוקעגראפ

ראפ ,טיאוו א ראפ ,ןלייווסיוא ייז לאז ןעמ זא

ןוא ,ןאמערא ןא ןראוועג רעטעפש זיא ריבג רעד

עטלמאזראפ יד .טאר־ענימג םעיינ ןופ רעדילגטימ

םוצ סעיזנעטערפ טכוזעג ןבאה עכלעוו ,םישרוי יד

רעדא ,םעד ראפ טנעה יד ןביוהעגפיוא ןבאה

',׳ומוא ןפארטעגנא ךיז ןבאה ,ןגעמראפ סנטאט

־עג ןבירשראפ זיא לאקאטארפ ןיא רעבא .םענעי

־ראפ ןעוועג זיא םאוו ,ןגעמראפ ןשילהק ןקיזאד
סלאוועג טשיג ןבאה ןוא ןעמאנ ןייז ףיוא ןבירש
.ייז וצ רעהעג םע זא ,קידנטלאה ,ןטערטפא
ןבאה ייז .ןעמוקראפ ןגעלפ ןלאפ עכלעזא
א ןעוועג ןענעז ןוא טולב זייב ךס א טפאשראפ
.ןראי עגנאל תוליכר ןוא ןסעומש ראפ עמעט

־דעד .טלאוועג טאה ״טכאמ״ יד םאוו ,םאד ןראו
.רודעצארפ־לאוו יד ןראוועג טקידנעראפ זיא טימ
ךיוא ןבאה טייקוויטימירפ רעייז טימ ךעלנע
יד .הליהק רעד וצ ןלאוו יד ןעזעגסיוא
.שרדמה־תיב ןיא ןעמוקעגראפ זיא גנולמאזראפ
ןופ ןעמענ טקורעגסיורא ןבאה םידיסח רערעג יד

ענעדישראפ ןגעוו טלייצרעד ךיוא טאה ןעמ

.לביטש רעייז ןופ רעדנאסקעלא יד ןוא עקירעייז

־סיוא ןופ תואצוה יד ,לשמל ,יוו ,םינינע ערעדנא

ןופ רעייטשראפ א ןעמוקעגוצ ךיוא זיא רעטעפש

ייא .שדוק ילכ ערעדנא ןוא בר םעד ןטלאה

-ורעג ןוא למוט םייב .לביטש־רעגרובמעלאש

ףיוא ןעמוגעג ייז ןטלאהסיוא סאד ןבאה ביוהנא

*עגסיוא ןעגעז ,םידדצ ענעדישראפ יד ןופ רעד

131

132

ןוןכז ןיימ ןיא .הדעה־יסנרפ יד ןראוועג טלייוו

ןעגנוציז יד .טשיג ךיוא ראטערקעס ץיק ,טאהעג

,גוצרעסאוו לדיי םייח ׳ר :ןעמענ ןבילבראפ ןענעז

־אב יד .בוטש ןיא בר םייב ןעמוקעגראפ ןענעז

עקידרעטעפש ,ינאשטלאשזאג קחצי לארשי ׳ר

זיולב ,ךעלדנימ ןראװעג ןעמונעגנא ןענעז ןסולש

־אמ לשרעה ׳ר ,להקה שאר ןאמדירפ שירעב ׳ר

תונקת רעדא ,םינינע עקיטכיוו ךעלנייוועגרעסיוא

לארשי ׳ר ןוא קאפעל ךורב לסוי ׳ר ,שטיוואניל

סקנפ ןסיורג םעד ןיא ןראוועג ןבירשראפ ןענעז

ןעוזעג ןענעז ייז ןופ ירוצ .יקסוואקשטאר הנוי

םימ טורעג טאה רעכלעוו ,השידק הרבח רעד ןופ

־מעלאש״  1ןוא רעדנאסקעלא , 1םידיסח רערעג

עקפאש־לקניוו רעלעיצעפס א ןיא דאראפ םיורג

".רעגרוב

רעד ןופ יאבג ),ןאמשרעה( דמלמ ךורב ׳ר ייב

טשינ הליהק יד טאה בוטש עלעיצעפס ןייק

.השידק־הרבח

ןעטועראפ ךיז ןבאה ןעטג׳ליבארפ עכלג׳וו טיט
י סיס״תפ רעווג׳י4׳זי^ט יד
ןענעז ןעמעלבארפ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא

ןכאמ לאז ןעמ זא ,טרעדאפעג ןוא שינעיגיה טשינ

;יא עכלעוו ,הטיחש רעד ראפ ןזיירפ יד ןעוועג

קראטש ךיז טאה בר רעד .ךיוה רעד ןיא ,דוקמ יד

־יצנייא רעד טעמכ ןעוועג ןראי עטצעל יד ןיא

־עג א ייברעד ןזיוועגסיורא ןוא טלעטשעגנגעק

ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ לאווק־הסנכה רעק

.תונשקע עקיטלא ו

־אב זיא םיסנרפ יד ןופ טעברא יד .עוועשזישט
הסנכה יד ןלייטרעדנאנופ ןקידרשוי ןיא ןענאטש
.םיטחוש יד ןוא בר ןשיווצ
,דוקמ יד ןעמונעגוצ ךיוא טאה טייצ ךאס א
ןעמ טאה טייצ וצ טייצ ןופ םאוו ,םעד רעסיוא
־טאדידנאק ןוא רעדעב א ןעמענוצ טפראדעג
:עוועג ךיוא ןענעז ,בורל ןעוועג דימת ןענעז
טאה עכלעוו ,טכאמ רעראטינאס רעד ןופ תורצ
ראפ ןלאקאטארפ ןכאמ וצ טרעהעגפיוא טשינ
ךיז ןבאה ייז רעדא ,טייקנייר רעקידנגונעג־טשינ
ץאלפ םוצ רעדא ,אפוג ,דוקמ רעד וצ טעפעשטעג
זא ,ןפארטעג טאה טפא ץנאג .הוקמ רעד סורא
ןיא ןציזפא ןייג טזומעג טאה להקה־שאר רעד
זיא םאוו ,ףארטש יד ,ייווצ רעדא גאט א ״עזאק״
־נײרמוא״ ראפ ןראוועג טגיילעגפיורא םיא ףיוא
.תוריבע רעדנא ןוא "טייק
־נוא״ ןא ןעוזעג זיא הוקמ רעוועשזישט יד
ןייז לבוט טלאוועג ךיז טאה ןעמ זא ".עטשרעט

רעוועשזישט םעד קנעדעג ךיא ליפיוו ףיוא
טשינ רע זיא רעוואדאלוואז דוד לאומש ׳ר ,בר
ןייק

טשינ אליממ ןוא דיסח רערעג ןייק ןעוועג

רעד ןופ לאפ םעד ןיא רעבא ,יאנק רעפראש
וא ,ןטלאהעג רע טאה ,הוקמ ״רעטשרעטנוא״
ןוא לאטש ןענאטשעג זיא ןוא רובעי לאו גרהי
,.דוקמ רעטשרעביוא רעד ןגעק ןזייא
סעראזאד רערעג יד טציטשעג ןבאה בר םעד
־פא טשינ ךיז ןבאה ייז .שארב להקה שאר ןטימ
עכלעוו ,סעיסימאק עראטינאס יד ראפ ןקארשעג
־אב לטעטש ןיא ןעמוקפארא לאמ ןדעי ייב ןבאה
א ןבירשעגפא ךיילג עקאט ןוא ירוקמ יד טכוז
טשינ ץלא ךאנ זיא יז םאוו ,םעד ראפ לאקאטארפ
ךיילג זיא ןופרעד טאטלוזער ןיא ".עטשרעביוא" ןא
.הליהק רעד ןופ גנוציז א ןראוועג ןפורעגפיונוצ
,םיאנוש יד ןגעק תולובחתו תיוצע ןכוז וצ ידכ
...תד ןשידיי ןפיוא טגיילראפ ךיז ןבאה סאו

.פערט קיצרעפ ךרע ןא ןייגפארא טזומעג ןעמ טאה

עכלעוו ראפ ,םינינע עקיטכיוו ראג יד וצ

זיא םאד זא ,ןטלאהעג טאה טכאמ עראטינאס יד

םאד ןעוועג זיא ,ןגראז טזומעיג טאה הליהק יד
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יד ןכעלגעמרעד לאז םארו ".בוריע" ןא ןגיילראפ
םוא ךיז טימ סעפע׳ ןגארט וצ לטעטש ןופ ןדי
יד ןיא רימחמ א ןעוועג זיא בר רעזדנוא .תבש
טלאוועג טשיג טאה ןוא תבש ןטיה ןופ םינינע
־ישראפ עטריניבמאק םוש ץיק וצ ץיז םיכסמ
.בוריע ןא ןטערטראפ ןלאז םאוו ,םינפוא ענעד
לטעטש עצנאג םאד ןעמיוצמורא טזומעג טאה ןעמ
.סעפולס עכיוה רעביא ןגיוצעג ,טארד א טימ

יד ןופ ןעיירעזובאל יד ןופ קיגגעהפא טשינ
.םיצקש
טימ ןעמאזוצ זא ,ןסאלשעגסיוא טשינ זיא סע
ףיוא טנגוי רעד ןופ העפשה רעקידנעגייטש רעד
־עג ךיז ןטלאוו ,הליהק רעד ןופ טייקיטעט רעד
.הליהק רעד ןופ ןעמעלבארפ יד ךיוא טרעדנע
יד וצ טכאמעג ףוס א ךיוא ייז ןטלאוו רשפא
.בוריע םע 1ןסייררעביא ןופ קיטש עשיצאקש

ןגעלפ ועלנייוועג .ןטארד־ףארגעלעט יוו לידבהל

רעקיליורג רעד ןעמוקעג זיא םעד טאטשנא רעבא

.ןטארד יד ןסייררעביא ןוא סיעכהל ןוטפא םיצקש

ןסירעגרעביא קידתוירזכא יוזא טאה סאוו ,ןברוח

.ירפרעדניא תבש ןוטעג םע ייז ןבאה םנטסרעמ

.ןדיי רעוועשזישט יד ןופ ןבעל עקידתורוד םאד

סאד .ןטכיראפ ןענעק טשינ ןיוש לאז ןעמ ידכ

ןופ ףוס םייב הקולחמ רעסיורג רעד טניז

־עג ,לאמנייא טשינ .קילגמוא ןא שממ ןעוועג זיא

ושידגנתמ ןוא ןשידיסח םעד בילוצ .ה .י ןט־19

גיא ןייטש ןבילבעג עטאט ןיימ זיא ,ךיא קנעד

ןטימ ןראוועג טקידכעראפ זיא רעכלעוו ,טחוש

ןבעגעגרעביא רימ רעטגראזראפ א ןוא סאג ןטימ

ןיא רעמ ןענעז ,םידיסח רערעג יד ןופ ןוחצנ

םיצולפ םיא ןעמ טאה םאד .תילט םעד ןגארט וצ

*עגראפ טשיג ןעיירעגירק עסיורג ץיק לטעטש

ןסירעגרעביא זיא בוריע רעד זא ,ןעוועג עידומ

םידיסח רערעג ןעוועג ןעבעז םיטחוש יד !.ןעמוק

.ןגארט טשינ ראט ןעמ ןוא

יד ןוא טלא ןראוועג ןענעז ייז ןעוו וליפא ןוא

ענרעדאמ יד ןבאה ןראי עקידרעטעפש יד ןיא

טאה ,טרעטיצעג רשפא יד ייב ןיוש ןבאה טגעה

יריזינרעדאמ ךיוא לאז׳מ זא ,טרעדאפעג םעראזאד

ןוא יד וצ ריז טעפעשטעג טשינ רענייק ךאד

,העיצאניבמאק יד טימ ךיז ןצונאב ,בוריע םעד

ןעוועג טינשפא ןקיזאד ןפיוא זיא לטעטש ןיא

יענעז ןוא ןיד יפ לע טביולרעד ןענעז עכלעו

.קידהוולש ץא ליטש

רג׳גײט^ םג׳ערג׳דאיפ ןפיוא ןלא ו
ןהיטנייה ןופ( ןראי רע־ 20יד ןופ ףוס םייב

טזאלעגוצ טשיג ןוא םנקעטש טימ טנפאוואב םענ

ןראוועג טריפעגגייא זיא ןליופ ןיא ןעוו .),ה .י

,הביס יד ןעוועג זיא םאד .ןעמיטש םוצ ןדיי יד

־טעטש ערענעלק יד ראפ ץעזעג־לאוו עיינ סאד

ןפארטאב ןבאה ןדיי יד ווו ,עוועשזישט ןיא םאו

־ראפ ןלאוו יד עוועשזישט ןיא ־ץוא ןענעז ,ךעל

,גנורעקלעפאב רעניימעגלא רעד ןופ טנעצארפ 90

א טימ ,רעגייטש םענרעדאמ ןפיוא ןעמוקעג

יכאמד ןאיאר ןצגאג םעד ןופ טנעצארפ  50ןוא

ןופ תומישר ןוא עטקיטכעראב־לאוו ןופ המישר

־ראפ רעשידיי ץיא ץיק ןעוועג טשינ זיא ,יקנילג

ייס ,ענימג רעשיטאטש רעד וצ ייס ,ןטאדידנאק

טשינ ןוא גנוטלאווראפ־ענימג רעד ןיא רעייטש

.הליהק רעשידיי רעד וצ

.טאר ןטרעטיירבעגסיוא םעד ןיא

ןלאד־ענימג יד ךייש סאוו זא ,זיא תמא

ןבאה ץויטאמ עשידיי־יטנא עבלעז יד בילוצ

טאהעג טשינ לטעטש ןיא ןדיי יד ראפ םע טאה

־ימאב יד טאטלוזער םוש ץיק טגנערבעג טשינ

־לאוו יד ראפ לייוו ,גנוטיידאב עשיטקארפ ץיק

,עויעשזישט ןופ סוטאטס םעד ןרעדנע וצ ןעגנו

־אגילוכ עשיקעדגע יד ןענאטשעג ןענעז םענרוא

א טימ טאטש א ץפ טכער יד ןבאה לאז סע ידכ
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ןבילבעג ףוס ןזיב זיא עוועשתשט  .טארטסיגאמ
).אדאסא( בושי א ןופ טכער יד ףיוא
־עגניירא ץעזעג־לאוו עיינ סאד טאה ןגעקאד
־עג רעד ןיא ןעגנורעדנע עכעלטנזעוו טגנערב
לעטשפיונוצ ןוא הליהק רעד ןופ גנוקיטלאטש
.רעייטשראפ יד ןופ

־מוא טשינ ןענעז םינינע עטאווירפ םוש ןייק
־יטסינויצ ןייז ןופ ןסיירוצפא םיא ןעוועג דנאטש
— החפשמ ,לדנאה .טייקיטעט רעש

תא ץלא

.טנעמאמ ןטימ טייז א ןא ןראוועג טלעטשעגקעווא
םעפע ןיא ןקילייטאב טפראדעג דיז טאה רע ןעיו
גנורעייפ א ,סערגנאק א וצ ןלאוו ןיא ׳עיצקא ןא
רה ןפיוא טעטיזרעוויגוא םעד ןענעפע םעד דובכל

ראפ ןעזעגסיואראפ טאה ץעזעג עיינ סאד

ןוא ןפא ןוטעג ץלא םאד טאה רע .םיפוצה

־אזאד  8ןופ גנוטלאווראפ־הליהק א עוועשתשט

,טיילעגנוי עשידיסח ערעדנא יוו טשינ ,טסיירד

טאה ןטפירשרעטנוא קיסיירד ןופ ךמס ןפיוא .םער

ערעיד ןגארטעג ןצראה ןיא ףיט ןבאה עכלעו

־ידנאק ןופ המישר א ןלעטשסיורא טנאקעג ןעמ

־םיורא טשיג רעבא ,םתנויצ ןראפ םע;יטאפמים

־ער עשיליופ יד םאוו ,זנעצ־רעטלע רעד .ןטאד

טקילפנאק ןיא ןעמוק וצ טשינ ידכ ,ןפא םע ןזיוועג

•אטרא רעשידיי רעד ןוטעג בילוצ טאה גנוריג
טאה ןוא ,עיצאנאס יד ןציטש ריא ראפ עיסקאד
יד ןופ ריט יד ןכאמראפ וצ ליצ א ראפ טאהעג
טנגוי רענעטירשעגראפ רעד ראפ תוליהק עשידי
ךאד .עוועשזישט ןיא ךיוא טקריוועג ,תמא ,טאה
ןלעטשראפ וצ קידנעטשלופ ןעגנולעיג טשינ זיא
ןסירעג ךיז טאה םאוו ,טנגוי רעד ראפ געוו םעד
רעשידיי רעד ןופ טייקיטעט יד ןסולפנייאאב וצ
לאמ ןטשרע םוצ ןענעז
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־עג ןעייטראפ עשיטסינויצ יד עוועשזישט ןיא
טלייוועג תא סע .ןלאוו־הליהק יד וצ ןעגנאג
רבח רעכעלסעגראפמוא ןיימ ראזאד םלא ןראוועג
.עדווארפ רשא לאיחי טניירפ ןוא
־עטניא ןא ןעוועג זיא עדווארפ רשא לאיחי
־םינויצ ןראפ רעפמעק א ןופ טלאטשעג עטנאסער
רעוט־יחרזמ רענעבעגעגרעביא ןא ,לאעדיא ןשיט
.תונרק עשיטסינויצ יד ראפ חוכ רעטסקיטכיוו ןוא
סעיצקא עכיירגלאפרעד יד ראפ ןטסנידראפ ענייז
רעזדנוא ןיא דוסיהךרק ןוא תמיק־ןרק ןופ
ךיוא רע זיא ייברעד .ערעיוהעגמוא ןענעז לטעטש
־קעלא ןיא טנוואדעג ,זעיגילער־גנערטש ןעוועג
ןענאטשעגסיוא ,בגא ,זיא רע ווו ,לביטש רעדנאס
טאה ןעמ .םזינויצ ןייז ראפ תורצ קינייוו טשינ
ןפראװםיורא טימ טעשארטסעג ןוא טפדורעג םיא

.הביבס רעשידיסח רע״יז טימ
טלמעד ןענעז גנוטלאווראפ הליהק רעד ןיא
:ץירא
םידיסח רערעג
םידיסח רערעג

— דראבסארג ןולובז )1

— יקסוואקשטאר הנוי לארשי >2

םידיסח רערעג

— ןאמדירפ שובייל )3

)להקה שאר( רעדנאסקעלא — רעמלאוו רתלא )4
רעדנאסקעלא

— וועיל לדניז )5

רעגרובמעלאש — קאפעל ךורב לסאי )6
ןטסינויצ

— עדווארפ רשא לאיחי )7

שרדמה־תיב

— שזראקנאמ ריאמ )8

יד זא ,ןעז ןעמ ןאק לעטשמאזוצ זקיזאד םענופ
־יילק א ראג ןעוועג זיא ןטסינויצ יד ןופ העפשה
־רעטלע םענופ טאטלוזער א ןעוועג תא סאד .ענ
־לאוו ןייק ןבעגעג טשינ טאה רעכלעוו ,זנעצ
לבאה ןעיורפ ךיוא .ראי  25ןופ ערעגניי טכער
ןבאה םעראזאד ןוא ,טכער־לאוו ןייק טאהעג טשינ
סינויצ יד .ראי קיסיירד ןופ רעטלע ןייז טזומעגןענאטשאב זיא עוועשתשט ןיא גנוגעוואב עשיט
.ןשטנעמ עגניי ןופ
טשינ ןעוועג הליהק רעד ןיא זיא לעיציפא

רעטגוא טשינ ריז טאה רע רעבא ,לביטש ןופ

טשינ רעבא .ראזאד רעשיטסינויצ ןייא יוו רעמ

עיצקא םוש קיק ןופ טרינגיזער טשינ ,ןבעגעג

־נאק טאה רעכלעוו ,קאפעל לייוו  — 2,לעיציפא

תא עכלעוו ,ןויצ תביש ןופ עעדיא רעד ראפ

ןעוועג ךיוא תא ,רעגרובמעלאש יד דצמ טרידיד

.םעלא רעביא ןענאטשעג םיא ייב
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־טריזיערג׳דאט ־טרג׳װ טייקיטג׳ט־הליהק יד
:יא עדװארפ רשא לאיחי ןופ ןײגנײרא םאד

םאד טרירטנעצנאק ךיז טאה םע ווו ,זיוה־םקלאפ

עסיורג א טאהעג טאה גנוטלאווראפ־הליהק רעד

.לטעטש ןופ ןבעל עפעלטפאשלעזעג־ןרעדאמ עצנאג

ןופ טייקיטעט יד ןריזינרעדאמ ןראפ גנוטיידאב

קעווצ ןקיזאד ןראפ ץאלפ םעד ןעמוקאב םאד

.הליהק רעד
.עקידוועעזנא ןעוועג ןענעז ןעגנורעדנע יד

ןבאה טכאנ ןוא גאט .גנירג ןעמוקעגנא טשינ זיא
יענעז עכלעוו ,םיטאבעלאב עשיטסינויצ עגניי יד

־לעוו ,ראטערקעס א ןראוועג ןעמונעגוצ זיא םע

ןבאה ןוא רעלאצ־טאטע עטשרע יד ןופ ןעוועג

סע .גנונעדרא עסיוועג א טריפעגגייא טאה רעב

ערעדנא ענעדישראפ ףיוא ןםולפנײא טאהעג ךיוא

יד ןבעל ןיא ןיירא לאמ ןטשרע םוצ ןענעז

טשינ ןבאה ,ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןופ ןטיבעג

ןראוועג טריפעגנייא זיא׳ס ןוא ,ןרעייטש־הליהק

דאנ ךעלדנע .ןענאמ ןוא ןרעדאפ וצ טרעהעגפיוא

ןלאצפא־הטיחש יד ייב גנונדרא עגנערטש א

ןעגנולעג זיא גנוגנערטשנא ןוא ימ רערעווש

טראטעג טשינ טאה םיטחוש יד ןופ רענייק

האד ןעיובפיוא ןוא ץאלפ םעד ןעמוקאבוצסיורא

דעד ןופ לטעצ א ףיוא ראנ ,ןמוזמ ראפ ןטכעש

רעינרעדאמ א ןענופעג ךיוא ךיז טאה םע ווו ,זיוה

.הליהק
.ועגנורעדנע יד ןופ ןסאנעג טאה בר רעד ךיוא
יור" רעד ןופ רעטקאראכ רעד ןדנווושראפ זיא םעיד ןעמוקאב טאה טלאהעג ןייז ".עליישטאפ רעט
טסאפ׳ס יוו עייסנעפ א ןופ תובישח ןוא טייקליבאטס
.הדע רעטריזינאגרא ןא ןופ רעריפ ןקיטםײג ןראפ
ןראוועג ןפאשעג זיא .דוקמ רעשיטאטש רעד ןיא
טאה ןעמ .סעיננאוו ראפ גנולייטפא עלעיצעפס א
רעד ןיא ןעלבוט ךיז אקווד טזומעג טשינ ןיוש
ךאנ טאה ןעמ רעכלעוו וצ ,הוקמ רעניימעגלא
א ראפ 6.ערט קיצרעפ ןייגפארא טזומעיג ץלא
־אב טנאקעג ןיוש ןעמ טאה לאצפא ןטמיטשאב
םעד תפ .עננאוו עסייה א רעדעב םייב ןלעטש
רעכעלטסירק רעד ןופ ןלייט ןסאנעג ריוא ןבאה
־אס יד טכא ןיא טמענ ןעמ ןעוו .גנורעקלעפאב
לטעטש רעזדנוא ןיא ןעגנוגנידאב־םגנוניװו עראטינ
רעד ןופ גנוטיידאב עסיורג יד ןעמ טייטשראפ
.םעיינ רעקיזאד
־הליהק עיינ יד טאה טייקמאזקרעמפיוא רעמ
רעד .ס׳םלוע־תיב יד ךיוא ןעקנאשעג גנוטלאווראפ
־עגמורא ןענעז םלוע־תיב רעיינ רעד ןוא רעטלא
.לגיצ עטיור ןופ םנאקראפ טימ ןראוועג טמיוצ
םאד ןעוועג זיא שינעעשעג עטסקיטכיוו סאד
שיטסינויצ א ןעיוב וצ ףיוא ץאלפ א ןעמוקאב

ךעלגניי ראפ רערעל עשיערבעה עגנוי טימ רדח
ןעמוקעגראפ ןענעז זיוה ןקיזאד ןיא .ךעלדיימ ןוא
־אגרא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעגנולמאזראפ יד
־ןרק ןוא תמיק־ןרק ןופ םינקסע יד ןופ ,עיצאזינ
.לג .ד .א דוסיה
רעדיוו עוועשזישט ןיא ןענעז
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.גנוטלאווראפ־הליהק רעד וצ ןלאוו ןעמוקעגראפ
ןיוש ןענעז םע ןוא ןסקאוועגרעטנוא זיא טנגוי יד
.ןטסינויצ עטקיטכעראב־לאוו רעמ ליפ ןעוועג
יד ןופ גנורעטילפשעצ רעד ףיוא טקוקעיג טשינ
ןופ םולפנייא רעגיימעגלא רעד רעבא חא תוחוכ
־ראטש ליפ א ןעוועג הנחמ רעשיטםינױצ רעד
טלאמעד זיא לאמ ןטשרע םוצ .לאמא ןופ רערעק
יד ןופ לאפאנאמ רעד ןראוועג ןעמונעגקעווא
־לוזער רעד .להקה־שאר ןופ טמא ןפיוא םידיסח
רעדנעשאררעביא ןא ןעדועג זיא ןלאוו יד ןופ טאט
.ןטסינויצ יד תבוטל
דענעז גנוטלאווראפ־הליהק רעיינ רעד ןיא
:ןראוועג טלייוועג
רערעג

— דראבסארג ןולובז )1

רעדנאסקעלא

— ןאמצלאמ ןבואר ילא )2

רעדנאסקעלא־רעג
יחרזמ

— ןאמרעבליז עשטיא )3

_ עדווארפ רשא לאיחי )4

זטסינויצ עניימעגלא — שטיוועקאפושטש םייח )5
ןטסינאיזיווער

— סייוויילב השמ )6
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ןהידנטעברא ןראפ עגיל
שרדמה־תיב

— םיובלגיז לווייפ )7

.ינורעקלעפאב עשידיי יד .תונורסח ןוא תולעמ

לארשי *ץרא

עשיטסינויצ יד ןענאטשראפ רעראלק ץלא טאה

— שראקנאמ ריאמ )8

*סינויצ יד ןבאה טייקוויטקא רעייז טימ .עעדיא

ןטייקבעלגעמ עלא טאהעג ןבאה ןטסיגויצ יד

־אנ ןופ גייטשפיוא םעד ןפלאהעג םעראזאד עשיט

עשידיסח יד .להקה־שאר םענעגייא ןא ןלייוווצסיוא

־אב רעשידיי רעד ןשיווצ ןייזטסווואב ןלאנאיצ

*ויצ םעד טצאשעגפא רעטכינ ןבאה רע״יטשראפ

־עג ןענעז סאוו ,רענדער עשיטסינויצ .גנורעקלעפ

־יגכאג ןזיױוםיורא ןביוהעגנא ןוא חוכ ןשיטסינ

ןיא ןטערטעגסיורא ןענעז ,עשראוו ןופ ןעמוק

רעד טליפרעד ,רעדייל ,ךיז טאה אד רעבא .טייקיב

טאה ןויצ־תביש ןופ קנאדעג רעד .שרדמה־תיב

־רא עשיטסינויצ יד ןשיווצ טייקינייא ןיא לגנאמ

ןופ ןטכיש עלא ןשיווצ ןעלצראוו עפיט ןגאלשעג

׳.א ,וצרעד טריפרעד טאה םאד ןוא סעיצאזינאג

עגניי .עוועשזישט ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד

־םארג ןולובז ןראוועג טליױועגםיוא רעדיוו זיא׳ס

־אד רעד טימ ןבעגעגפא דיז ןבאה ערעטלע ןוא

.להקה־שאר םלא ,דיסח רערעג א ,דראב
גנוטלאווראפ־הליהק עיינ יד טאה ראי ריפ
עקיטראנגייא עריא טימ טייקיטעט ריא טריפעג
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המשנ רעייז ןופ ןערב ןצנאג ןטימ עעדיא רעקיז
ןוא ןברוח רעסיורג רעד ןעמוקעג זיא םע זיב
.טשיוועגפא ץלא טאה
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ישנאבש ןובנה עק׳לאיחי ידוד רכזל שדקומ
.קנבה תלהנהב ומוקמ יתשרי ונממ ,הבי׳זי׳צ

ןלעאכ עװיץבארעפאאןל יד
,עיצאלפניא רעד ךאנ

 1925/26ןראי יד ויא

ךיז טאה ןליופ ןיא ןבעל עשימאנאקע םאד ןעו

ראנ ,ייטראפ ןייק — סעיצוטיטסניא עכעלטפאש
".ךעלביטש־םידיסח" יד — ךעלכעזטפיוה

ינא טאה לדנאה רעד ,טריזיליבאטס רעקינייוו רעמ

:ןופ ןענאטשאב זיא גנוטלאווראפ עטשרע יד

.יורטוצ ןוא טידערק ףיוא ןרעוו טיינאב ןביוהעג

ןוא יקסוואקשטאר הנוי לארשי ,ינאשטלעשזאג .י

ןענימרעט עגנאל ףיוא סעסאקניא־קנאב ,ןעלסקעו

).טסינויצ א ,רערענ א ,רעדנאסקעלא ןא( לעפראנק

ןיא לייט־דנאטשאב רעקיטכיוו א ןראוועג ןענעז

ןופ ןענאטשאב זיא קנאב רעד ןופ טאר רעד

־לעוו א ןא ןעניפעג עוועשזישט ךיז טאה .לדנאה

,ןאמצלאמ .ןאמדירפ ,דראבסארג :ןאזרעפ סקעז

טאה קנעב עסיורג .עיצוטיטסניא־קנאב זיא םע רענ

יירד( ,סייוויילב שרעה לואש ,רעמלאוו ,עדראג

*פא ןענעפע וצ טניולעג טשינ ךעלניישראוו ךיז

־רעפ םאד ).רעדנאסקעלא יירד ןוא םידיסח רערעג

.ךעלטעטש־ץניווארפ עניילק עכלעזא ןיא ןעגנולייט

*קעס — לעבעה :יירד ןופ ןענאטשאב זיא לאנאס

א טריטסיזקע טאה קצעיוואזאמדוארטסא ןיא

םייח — חילש א .רעריסאק — אקרעס .ראטער

גנולייטפא ןא טנפעעג יז טאה /׳יװאדױל־קנאב״

.אריפאש

,טניוו רעשיטימעסיטנא רעד רעבא ,עוועשזישט ןיא

לאנאסרעפ סאד ןוא עדאר יד ,גנוטלאווראפ יד

רעד ןוא עיצוטיטסניא רעד ןופ טעייוועג טאה סאו

ןראוועג טלייטראפ תודוסי עטעטיראפ ףיוא זיא

*מוא רעד דאנ וצרעד ןוא םזיטארקארויב רערעווש

רעד .םידיסח רעדנאסקעלא ןוא רערענ ןשיווצ

רעד ןופ רעטייל רעקידמטמוטמ טעמכ רעקיאעפ
סאד טכאמעג ךעלגעממוא טאה ,רעקעב ׳ה קנאב
ןענעז רעבירעד ,יוואדויל־קנאב רעד ןופ ןסינעג
׳ר !םירחוס עשידיי עפורג א ןעמוקעגפיונוצ ךיז
׳ר .קישטלעבויל לשיפ ׳ר ,ינאשטלאשזאג היעשי
ןולובז ׳ר ,ןאמצלאמ ןבואר ילא ,ר ,ןאמדירפ שובייל
,ינאשטלאשזאג עקלאיחי ,לעפראנק ןד ,דראבסארג
ןוא שטיוועקאפשטש ,קאפעל .רעמלאוו רתלא ׳ר
ןדנירג וצ ןראוועג ןסאלשאב זיא טראד ןוא ערעדנא
־סקלאפ" עוויטארעפאאק עשידיי א עוועשזישט ןיא
".עסאק

א ןראוועג ןפראוועגוצ זיא ןטסינויצ יד ןוא טנגוי
.רעייטשראפ רעקיצנייא ןייא ,לדנייב
.גנאל ןראי ןגיוצעג םע ךיז טאה יוזא טא
אב זיא קנאב רעד ןופ טייקיטעט טפיוה ידןופ ךיוה רעד ןיא תואולה ןבעגסיורא ןיא ןענאטש
ףיולראפ ןיא ןלאצוצסיוא .םעטאלז טרעדנוהיירד
קנאב יד .טנעצארפ ןכעלצעזעג טימ ראי א ןופ
לסקעוו .םירחוס ערעסערג ראפ טאהעג ךיוא טאה
־ראפ דיוא ךיז טאה ,םעטאלז

 1,200זיב טנאקסיד

־טרוה ערעסערג .ןעלסקעוו ןופ עסאקניא טימ ןעמונ
:םראפ ןיא קנאב רעד ןופ ןסינעג ןגעלפ םירחוס
.ןטכארפ טיול סעסאקניא־קנאב

עויעשזישכ ןיא זא ,ןקרעמאב וצ טרעוו זיא םע

,ןענאטשאב ןענעז קנאב רעד ןופ ןוויטקא יד

*לעזעג יד טרילארטנאק טשינ טלמעד ךאנ טאה

טפראדעג טאה דילגטימ רעדעי םאוו ,ךעיאפ" ןופ
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 10%ןגארטניירא

־לאווראפ יד ראנ יוו רעבא .לביטש רעדנאסקעלא

טאה יז ווו עלארטנעצ רעד ןופ ןטידערק ןופ ןוא

 1טידערק ןייז ןופ דיוה רעד ןופ

,םינקסע עוויטקעיבא יד ןופ יירפ ןבילבעג זיא גנוט

־ימרעטגנאל ערעסערג ןופ סעטנאקסידער טכאמעג

ןביוהעגנא ״קנאב״ ןינע רעצנאג רעד ךיז טאה

.ןעלסקעוו עקינ

.פארא־גראב ןעלקייק

־עג קראטש עקאט טאה רעבא דוסי רקיע רעד

ןעוועג זיא יקסוואקשטאר הנוי לארשי ׳ר ,תמא

רעקרעווטנאה םעד ,רעמערק םעניילק םעד טצונ

טנאקעג טשינ רעבא טאה רע ,טנאה עקראטש א

.ג .ד ןוא
טאה .ןראי רעקיסיירד יד ןופ ביוהנא ןיא

ןעמוקעגוצ ךאנ זיא וצרעד .קורד םעד ןייטשייב
־בוב רעד ,ראטקאפ רעוויטאגענ רעקיטכיוו ראג א

־עג־ספאנש ןוואטרוה ןייזי טרידיווקיל לעפראנק

,ךאפ ןיא ״טםילאיצעפס״ א ןעוועג זיא רעטלאה

טרעקעגמוא ךיז ןוא עוועשזישט טזאלראפ ,טפעש

א ,לרעפ שממ ,טפירש־טנאה ןייז ,אבר־ארפס" א

־ראפ ךיוא זיא׳ס .עווארטסא טאטש־־םייה ןייז ןיא

א רעייז רעבא ,שטנעמ רעקיטפנופראפ רעגולק

׳ר .גנוטלאווראפ רעד ןיא גנורעדנע ןא ןעמוקעג

־ניא ןא ןעוו ,זיא רעגייטש רעד יוו ןוא ,רעכעלעמאפ

םיא טאה םע ןוא ץאלפ ןייז טזאלראפ טאה היעשי

*ראפ ,לאמראנ ״ןפאלק״ וצ ףיוא טרעה עיצוטיטס

טרא ןפיוא .ינאשטלעשזאג עקלאיחי ןעמונראפ

טרעסערגראפ טעברא יד ןוא גנוווש םעד םע טריל

־דירפ שובייל ,רערעג א ןעמוקעג זיא לעפראנק ןופ

,םיוול וצ ןעגנודנעוו ארטסקע ,ווירב ארטסקע .ךיז
־עג טשינ ראטערקעס רעד טאה ןפוא םושב ןוא

.ןאמ
ןטערטעגניירא זיא ןבעל ןכעלטפאשטריוו ןיא
טשינ לטעטש רעזדנוא ךיוא טאה סאד ןוא סיזירק א
.ןטימעגסיוא
ןיא ןיירא ןענעז תוכאלמ־ילעב ןוא רעמערק
םירחוס ערעסערג עקינייא .ןטייקירעווש־םגנולאצ
ןריראנאה טנאקעג טשינ ןוא טיירדראפ ךיז ןבאה
ןטערטעגניירא ךיוא זיא׳ס .ןעגנוטכילפראפ ערעייז
טאה עיצוטיטסניא יד ,םיזירק רעשיגאלאכיספ א
״קנאב״ סיוא ןראוועג זיא׳ס ,ןעמאנ ריא ןריולראפ
.״לזײרק־שימײה״ א ןראוועג ןופרעד זיא םע
ךיא באה ןעמעװ ראפ״ ,פארא זיא דחפ רעד

ןפאשעג ךיז טאה םע ןוא טעברא יד ןגאינא טנאק
־ינע עטקידיילרעד טשינ ענעגעלראפ טימ גראב א
ןופ ןסנאלאב עטקיטראפעגסיוא טשינ יד וצ ,םינ
־לאהכוב רעד ןיא גנוקיסעלכאנראפ ,ראי עכעלטע
־טשינ עקיליווזייב םאד ןעמוקעגוצ דאנ זיא עירעט
טאה ןעמ ןוא טייצ ךס א רעבירא זיא םע .ןלאצ
ןיא קילעטשרעטניה ןענעז ייז זא טסווועג טשינראג
טאה ,סעלארטנאק עריא ייב ,עלארטנעצ יד .ןלאצ
ןוא טארדעג ,טרעדאפעג ,טכאמעג םמאזקרעמפיוא
טלעטשעגפא ,גנוארד ריא טריפעגסיוא ףוס םוצ
.ןטידערק יד

ךימ טעוו גנוטלאווראפ יד ,סאוו ?ןבאה וצ ארומ

,גנוריפ־ךוב רעד וצ ףליהעג א ןעמענוצ ןגע ו

ןעמ טעוו ,ןריבארפ ראנ ייז ןלאז ?.ןוט־סטכעלש

יד ןיא .ןייז טנאקעג טשינ דייר ןייק ראג טאה

"!!ןענעייל טשינ לביטש ןיא תבש ןיוש

־נײא ןייק ןעוועג טשינ זיא ןזיירק עשידיסח־רערעג

רעד ןופ ןטערטסיורא ןכאנ זיא ךאנ וצרעד

רעקיצנייא רעד ,טיבעג םעד ףיוא ןאמכאפ רעקיצ

־עוו — ינאשטלאשזאג עקלאיחי ןופ גנוטלאווראפ

זיא ,ןעניפעג אי ךיז טאה םאוו ,ןאמכאפ רערעג

יד ךרוד ןראוועג טריזיראיאמ זיא׳ס העד םנעמ

ןצינערג יד רעםיוא ןעוועג טייצ רענעי וצ ןיוש

־ונימולש־ישנא" ןא ןראוועג ראג— רערעג ייווצ

ךיז לארשי־ץרא ןיא ןיוש טאה רע ,עוועשזישט ןופ

.קנאב רעצנאג רעד ןופ ןינע "רעקיד
־לאשזאג עקלאיחי ראפ רעדא לעפראנק ראפ

־ארעפאאק עכעלנע אזא ןלעטשפיוא ןטימ ןעמונראפ
.לארשי־תדוגא־ילעופ יד ייב ,קנאב עוויט

םאד טאה ייז ףיוא ,טאהעג ארומ ןעמ טאה ,ינאשט

אי דארג ןענעז ןזיירק עשיטסינויצ יד ןיא

לביטש ןיא ןענעייל סאד ןלעטשפא ןטימ ןעארד

־ראפ וליפא ןבאה ייז .רעריפ־ךוב עטינעג ןעוועג

־עג טשינ ,טאהעג טשינ גנוקריוו םוש ןייק תבש

,ראראנאה ןא ,ףליה עקילייווטייצ רעייז טגיילעג

םעניא טנוואדעג טאה עקלאיחי סאוו ףיורעד טקוק

ייז ןליוו םאד זא ,ןעוועג דשוח ייז טאה׳מ רעבא
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ןענעקאב ךיז ,קנאב רעד ןיא םופ א ןלעטשניירא

ןבאה םיוול .טלעג ןסילפניירא ןביוהעגנא ןבאה

לאמא ןאק סאד ןוא תודוס עכעלרעניא יד טימ

עקידנעטשלופ א ןראוועג זיא םע ,ןלאצ ןביוהעגנא

.רעריפ יד ןגעק טלאווער א וצ ןריפרעד
ןעוועטאר זא ,ראלק ןעוועג זיא ןעמעלא ראפ
יד רעבא .תוחוכ עגניי עשירפ דאנ ןענאק קנאב יד
סעפע ףיוא טראוועג טאה גנוטלאווראפ עשידיסח
,ןעמוקעג טשינ ןפוא םושב זיא רעכלעװ ״סנ״ א
ןוא רערעווש לאמעלא ןראוועג זיא׳ס .טרעקראפ
רעד ןיא זיא

 1936ראי ףוס ןיא זא ,יוזא .רעגרע

עקידנעטשלופ א ןטארטעגניירא טייקיטעט־קנאב
טשרע .ןסאלשעג טעמכ ןעוועג זיא יז .עיצאנגאטס
־נוװצעג ךיז ןעזעג הנוי־־לארשי ׳ר טאה טלמעד
.ןטסינויצ יד טימ ןעלדנאהראפ ןביוהוצנא ןעג
־עג ,גנולמאזראפ א ןראוועג ןפורעג זיא׳ס
,טאר א ןוא גנוטלאווראפ עיינ א ןראוועג טלייוו
עגניי יד ןופ רעייטשראפ ייווצ ןיידא ןענעז סע
.ןאמסיז עיניפ טימ ןעמאזוצ תוחוכ

.גנואיינאב
ראי ןיא גנו^מאזראפ רעכעלרעי רעד ייב
־אב רעכעלריפסיוא ןא ןראוועג ןבעגעגפא זיא

1938

ןא וצ ןראוועג טריפרעד זיא גנוריפ־ךוב יד ,טכיר
ןראוועג טלעטשעג זיא רעטלאהכוב רעד .גנונדרא
,טעברא יד סיוא טריפ רע רעדא — ,עבארפ ףיוא
׳גנוטלאווראפ רעד ןופ רענייא םע טוט םע רעדא
.טיילכאפ ייווצ ןענופעג ןיוש ךיז ןבאה םע
אקווד ןעוועג זיא רעבעגרעביא טכיראב רעד
טיטעפא רעד .גנוטלאווראפ רעד ןופ רעטסגניי רעד
קידנבאה ,ןםע ןטימ ןםקאװעג ןטסינויצ יד ייב זיא
ןוא .רעמ טגנאלראפ ייז ןבאה רעייטשראפ ייווצ
יד ןרעסעבראפ וצ ןעגנולעג טשינ זיא

 1938ןיא ביוא

רעכיז םע טלאוו .טנגוי רעד ןופ טפאשרעייטשראפ

טלעטשעגראפ ךיז טאה גנוטלאווראפ עיינ יד

ךטידנאב רעקיטולב רעד רעבא  1939,ןיא ןעגנולעג

־עג טאה ןוא ,עשראוו ןיא עלארטנעצ רעד ראפ

תונובשח עלא טאה ,היח רעשיצאנ רעד ןופ לאפנא

.טידערק רעד ןראוועג טיינאב זיא םע זא ,טקריוו

רעטלא רעד ןשיווצ םיכוסכס עלא ,טכיילגעגסיוא

רעראפש ,ןסקאוועג זיא טאטש ןיא יורטוצ רעד
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.טרידיווקיל — טלעוו רעיינ ןוא
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!יפל עשוהי ירבח רכזל רנ
.םינקסעה ינמאנמ דחא

סעסאןל-םידסח  -תליטב
דמוע םלועה םירבד השלש לע
.םידיסח־תלימג לעו הדובעה לעו הרותה לע

לייז רעטירד רעד טלעפעג טאה לטעטש ןי א

ןטימ דייא •רעדניק ןוא ןעיורפ ךיוא טנאפשעג

.םויק טלעוו םעד רעטנוא טלאה ,טנאקאב יוו ,סא ו

־יוא םעד ןעניד — הדובע ןופ שטייט ןטייווצ

־תלימג עקיטכיר עטנדראעגנייא ןא :זיא סאד

.ןענאטשעגפא טשינ עוועשזישט זיא — ןטשרעב

.עסאק־םידסק

־עג ןדיי ןבאה םאד ,ם י ד ס ח ־ ת ל י מ ג

ןיא ,סאמ רעסיורג א ןיא ןעוועג זיא ,הרות

־נײא ןא טלעפעג טאה׳ס רעבא .ךיז ןשיווצ טריפ

סאד טרעהעג ןעמ טאה רענעט ענעדישראפ

ןבעג לאז עכלעוו ,עיצוטיטסניא עטנדראעג

ןהעש־ןגראמירפ ראג עלא ןיא .ןענרעל־הרות

ןסיורג םעד דיגנ רעד ראנ טשינ ,דסח־תלימג א

םענופ ןטייצ עלא ןיא ןטכאנראפ יד ןיא ןוא

־לעירעטאמ םעד ,רקיע רעד ןוא ,ךיוא דאנ ,רחוס

םאוו ,ימוי־ףד רעד ןעוועג זיא סאד יצ .ראי

.ןקיטפרעדאבטיונ םעד ,ןכאווש

ןשיווצ שרדמה־תיב ןופ ןרעה טזאלעג ךיז טאה

ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז ופאש וצ סאד ידכ

ן ו ג י נ ־ א ר מ ג ןטנאקאב ןטימ בירעמ־החנמ

ןסאלשאב ןוא םינקסע עשיטסינויצ עגניי עפורג א

,םעוואטקא עטסכעה יד זיב עטסקירדינ יד ןופ

עטשרע יד ןשיווצ .עסאק־דסח־תלימג א ןדנירג וצ

ןענרעל עקיאור עליטש ענעדיישאב םאד רעדא

לעפראנק ןד .קאפעל עשוהי ןעוועג ןענעז רעדנירג

״תױנשמ־הרבח״ םעד ןופ לשרדמ־תיב םעניילק ןיא

,עדווארפ רשא לאיחי ,ןאמסיז עיניפ ,ןייטשלדע חנ

־סיז יד ראג רעדא ,ןהעש־גאטראפ עליק יד ןיא

בקעי ,אקרעס ןרהא לאיחי ,גרעבנירג למהרבא

ערעייט יד ןופ ךעלעמיטש עשרעדניק עקידנעגנילק

ולדביו .ד .י .ה .סנאמטיל לסאי ,עקנאלבאי

.דעלגניי־רדח
־רא ןא ןעוועג זיא עוועשזישט ,הדובע
זיא לטעטש עצנאג םאד טעמכ .לטעטש־סטעב

,סייוויילב להשמ ,שטיוועקאפושטש לטאמ :םייחל
תורוש יד ןופ רעביירש רעד ,שזאגנעוו לארשי
.ץישעבייא ןרהא ׳ר ןוא ינאשטלאשזאג בד

ןבאה םע .עינאוועראה ןיא ןעקנוזראפ ןעוועג

־אב ךיז טאה עטלמאזראפ יד ןופ רעדעי

זיולב טשינ טעוועראהעג רעטיב ןוא דעווש

 100ןופ עמוס א טימ טרעייטש

זיא םאד סעטאלז

ןוא רעמערק יד ךיוא ראנ ,תוכאלמ־ילעב יד

עכעלגעמראפ .לאטיפאק םגנודנירג רעד ןעוועג

־נײא דיז ןבאה טעברא רעד ןיא .רעייג־ספראד

־ימרעט עצרוק ףיוא טגראבעגסיוא ןבאה םירבח
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ןביוהעגגא דיז טאה׳ס ןוא ןעמוס ערעסערג ןענ

ןפאשעג רערעג יד ןבאה — ,עיצוטיטסניא עשיט

־סיורא ןענעז תואולה רעטרעדנוה .טייקיטעט א

ךיוא טאה עכלעוו ,עסאק־םידסח־תלימג עטייווצ א

־לעירעטאמ יד וצ טנעצארפ ןא ןראוועג ןבעגעג

רעייז .טייקיטעט עטפאהבעל רעייז א ןזיוועגסיורא

עלאמראנ יד .לטעטש ןיא ןשטנעמ עטסכאווש

־קיטנוז יד ןיא ןראוועג טריפעג ךיוא זיא טעברא

 100ןעוועג זיא .דאולה א ןופ סיורג

המלש ׳ר ייב ןעוועג זיא לאקאל רעד ןוא ןטנווא

סע .סעטאלז

סע ןעוו ,ןעמאנסיוא ןעוועג ךיוא רעבא ןענעז
.ןעמוס ערעסערג ןראוועג ןבעגעג ןענעז
ןבעגעג טאה עשראוו ןיא ״טניאשזד״ רעד
יד  — 1— 1.עסאק רעד תבוטל עידיסבוס ןייז
סאד ןבעגסיורא םאד יוו ,טעברא עוויטארטסינימדא
זיא .וו .א .א גנוריפ־ךוב ,ןריסאקנייא סאד .טלעג
סגנוטלאווראפ יד ךרוד קיליוויירפ ןראוועג ןוטעג
ןוא גרעבנירג ,עקנאלבאי ,קאפעל :רעדילגטימ
,סייוויילב :םייחל ולדבי ןוא .ד .י .ה ןייטשלדע
.ינאשטלאשזאג ןוא שזאגנעוו ,שטיוועקאפושטש
.ןעוועג טשינ ןענעז תואצוה־לאקאל ןייק ךיוא

.עציווישז
רעד ןיא םינקסע עטסנבעגעגרעביא יד וצ
.עציווישז המלש :טרעהעג ןבאה עסאק רעשהדוגא
.א .א אטעדיפ סחנפ בקעי ,יקסנישטוטס אביקע
סעסאק עדייב ןבאה ןעמונעג וויטקעיבא
רעד רעבא .לטעטש םעד טצונעג קיטכירפיוא
רעד .עציטש ןייז טלעטשעגפא טאה ״טניאשזד״
ראפ ןייטשראפ טנאקעג טשינ טאה ״טניאשזד״
־תלימג ייווצ ןבאה זומ לטעטש ןיילק אזא םאו
.סעסאק־םידסח
ןווורפ ענעדישראפ ןראוועג טכאמעג ןענעז׳ס
ןופ ןטאגעלעד ,םעסאק עדייב ןקינייאראפ וצ

ןיא טריפעג עסאק יד ןעמ טאה גנאפנא ןיא

עצנאג טלדנאהראפ ןבאה ״טניאשזד״ ןלארטנעצ

,רעטעפש .ינאשטלאשזאג עקהשמ ןופ בלעוועג םעד

טנאקעג טשינ גנוקינייאראפ ץיק וצ ןוא ןטנווא

ענעפורעגיוזא יד ןופ שרדמה־תיב םעניילק םעניא

טייצ רענעי ןיא ןענעז קראטש וצ .ןריפרעד

םעד ןעיובסיוא ןכאנ ףוס םוצ ןוא ,רעגרובמעלאש
.לאקאל םענעגייא ןא ןיא םע־תיב
־םיורא ראפ ןעוועג עסאק יד זיא קיטעט

ןיא ןרעגאל עדייב ןשיווצ ןצנערעפיד יד ןעוועג
־יליופ רעד ןיא ךיוא יוזא ןוא טעטש עסיורג יד
.ץניווארפ רעש

.טנווא קיטנוז ןדעי .ןריסאקנייא ,תואולה ןבעג

ןפיוא ןייז רתוומ טנאקעג טשינ טאה רענייק

טרירו1שזיד ןבאה רעדילגטימדכגנוטלאווראפ יד

לאז׳ס טלאוועג טאה רעגאל רעדעי ,שזיטסערפ

יד טאה טאנאמ עכעלטע ןצנאגניא .ייר א טיול

עוויטיזאפ ןייז ןרעוו ןכארטשעגרעטנוא טלוב

ויא טגיניקעג עסאק דסחדולימג עשיטסינויצ

ונאב המשל אלש ךותמ ןוא טייקיטעט עכעלצונ

יד .טיבעג םעד ףיוא עקצינייא יד םלא לטעטש

סאד טאה םלוע ןקידנקיטיוג טידערק םעד ,המשל

ןיא טארדאב ןעזעג ךיז טאה ״לארשי־תדוגא״

*ח״מג ןייא טאטשנא ,אברדא .טרעטשעג טשינ

־לעזעג רעוועשזישט רעד רעביא עינאמעגעה ריא

טאה עדייב ןיא ןוא ייווצ ןעוועג ןענעז עסאק

סאוו ,ףיורעד טקוקעג טשינ ןוא טייקכעלטפאש

.האולה א ןגארקעג רעדעי

טשינ ןענעז עסאק־ח״מג רעשיטסינויצ רעד ןיא

ןרעוו טנאמרעד טייהגגעלעג רעד ייב לאז

ןבעגסיורא םייב ןעמאנסיוא ץיק ןראוועג טבאמעג

יד וצ טליפעג ןבאה עלא םאוו טייקראבקנאד יד

יד ועוועג זיא עירעטירק עקיצנייא יד ,תואולה

סעסאק־ח״מג עדייב ןופ םינקסע ענעמוקעגמוא

רערעג ליפ ןוא ,הוול םענופ טייקיטפרעדאבטיונ

.טעברא רעקיליוויירפ רעכעלדימרעדמוא רעייז ראפ

רעד ןיא םיוול יד ןשיווצ ןעוועג ןענעז םידיסח
־עג זיא םאד םאוו ,ראפרעד עקאט רשפא .עסאק
־אטש עניימעגלא עכעלצונ ערעלופאפ א ןראו
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.לטעטש ןראפ הכרבל ןעוועג תמאב זיא עכלעו
ןראי עגנאל דאנ ןלאז ,ענעבילבעגנבעל יד
.ללכה תבוטל ןייז קסוע ןייז הכוז
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ביבא-לת /

שאקורב בד

םילדח ירקיב ןוא קד2ה תעיל
־נײה ןופ ןראי עטשרע יד ןופ םענייא ןיא

ןוא ,ןפורעג ייז זעמ טאה ןלאפעגקעווא ץעמע

־עגםיוא עוועשזישט ןיא זיא טרעדנוהראי ןקיט

־אמ א ןבירעגנא דלאב ןקנארק םעד ןבאה ייז

טפאכעגמורא טאה הפגמ יד ".ערעילאכ" יד ןכארב

עצנאג םאד זא ,רעפרעק ןצנאג ןרעביא שזאיס

יוו ןלאפעג ןענעז ןשטנעמ ןוא סיורג ןוא ןיילק

טאה ןעמ .טיור־רעטנוצ ןראוועג םיא ייב זיא בייל

ןצנאג א ןעמ טאה םישרדמ־יתב יד ןיא .ןגילפ יד

ןבאה ייז ןוא ןפלאהעג טאה םאד זא ,טגאזעג

ץעמע זיא עלייוו עלא ןוא םיליהת טגאזעג גאט

.טיוט ןופ טעוועטארעגפא ןשטנעמ רעטרעדנוה

־עג ךעלרעמאי א טימ ןפאלעגוצ ןוא ןלאפעגניירא

•ןיז טאה הפגמ רעד ןופ ךיז ןלעטשפא ןשימ

טאה ערעילאכ יד רעבא ,שדוק־ןורא םוצ ןייוו

ווא קדצה־תניל ןופ עיסימ יד טקידנעעג ךיוא

.ןטיירפשראפ ןייא ןיא ןטלאהעג ךיז
ןיא .טרעטצניפראפ ןעגנאגעגמורא ןענעז עלא
•עג ןוא ןשטנעמ ךעלדער ןענאטשעג ןענעז קראמ
ןיפ טלייצרעד טאה ןעמ ".ריא" ןגעוו ראנ טדער

.םילוח־רוקיב הרבח יד זיולב ןבילבעג זיא םע
ןגראבוצסיוא עבאגפיוא יד טאהעג טאה עכלעו
*םעראוו א ,ךעלרער ענעמוג ,םעקנאב עקנארק יד
.םילכ עקיטיונ ערעדנא ןוא שאלפ

עקילאמא יד ןופ ןוא םערעילאכ עקילאמא יד

יד טימ טעטלאווראפ טאה שטנעמ רעלעיצעפס א

טלעטשעג ןחא םירבק ןטסאמעג טאה ןעמ ,ןעלטימ

עיינ ןפיוקוצוצ ףיוא טלעג סאד .ןכאז עלא

לדיימ םערא ןא ןופ הפוח א םלוע־תיב ןפיוא

טאה ןעמ סאוו ,תובדנ ןופ ןעמוקעג זיא םילכ

עכלעוו ,הנותח רעד ףיוא .רוחב ןעמערא ןא טימ

• עפס ןוטעג ןבאה סאד .ךאוו עדעי ןעמונעגפיונוצ

־ראפ ךיז ןבאה ,טכאנראפ קיטיירפ ןעמוקעגראפ זיא

זענעז עכלעוו ,ךעלגגיי־רדח ענעבילקעגוצ־לעיצ

ןסייוו טימ .לטעטש ןופ ןשטנעמ עלא טלמאז

בוטש ןופ ןעגנאגעגמורא טנאה ןיא עלעכיב א טימ

יד םורא סאפ א טנכייצעגנא ןעמ טאה דיירק

,הרבח רעד ןופ יאבג ןברוד ןראוועג טיירגעגוצ זיא

רעקיצנייא רעד .רעטצנעפ יד רעטנוא רעזייה

ןופ ןעמענ יד ןבירשעגניירא טראד טאה רעכלעו

ןבאה רעשדלעפ רעד ןחא ראטקאד רעכעלטסירק

,הרבח רעד ןופ יאבג ןברוד ןראוועג טיירגעגוצ זיא

.תואופר ןבירשראפ
עוועשזישט ןיא ךיז טאה טייצ רענעי ןיא
טימ טריפעגנא .קדצה־תניל הרבח יד טעדנירגעג

הפ ןעמענ יד ןבירשעגניירא טראד טאה רעכלעו
.תובדנ יד ןופ ךיוה יד ךיוא ןוא םיבדנמ יד
ןראוועג טמיטשאב ןיב ךיא ןעוו ,קנעדעג דיא

טימ )טענאק( רעכאמ־תיציצ לדנעמ ׳ר טאה ריא

ןייגוצמורא דעלגניי־רדח יד ןופ רענייא םלא

.טיילעגנוי עקיטפערק ןוא עטנוזעג עכעלטע ךאנ

יאבג רעד ןעוועג טלמעד זיא ,ז^ובדנ יד ןביולק

•עגניירא שפנ־תוריסמ םיורג טימ ךיז ןבאה ייז

דסינ עשוהי ׳ר םילוח־רוקיב הרבח רעד ןופ

גאט טיירג ןענאטשעג ןוא טעברא רעד ןיא ןפראו

ןעוועג ריוא זיא רע ).ץעיפוק( רעכאמ תיציצ

זיא׳ס יוו יוזא .ןעוועטאר ןפלעה וצ טכאנ ןוא

ןיא ,םיארונ־םימי יד ןיא ףסומ־לעב רעד ,גנאל ןראי
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־עגרעביא טאה םעדכאנ .שרדמה־תיב ןשיטאטש

ןעמאזוצ

 1935ראי ןיא זיא ןסינ עשוהי ׳ר

־נאמ רעזייל ׳ר רעדא ,סלסאי רעזייל ׳ר ןעמונ

ןראפעגקעווא עילימאפ ןייז ןופ לייט ןטסערג ןטימ

־ץוא ןוא םילוח־רוקיב ןופ תואבג םאד — ,ראשט

? 0טימ ןבראטשעג זיא רע ווו ,לארשי־ץרא ץיק

־תיב ןיא םיארונ־םימי יד ןיא ףסומ ןענוואד םאד

.רעזייל ׳ר רעבא .הוקת־חתפ ןיא ,רעטעפש ראי

.שרדמה

.אטעג ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןוא ןבילבעג זיא

־ ת ס ; כ ה םיחרוא
טאה המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד וצ זיב

רעד זיא המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןיא

א .םיחרוא־תסנכה א טריטסיזקע עוועשזישט ןיא

ןטסערג ןטימ ןעמאזוצ ןראוועג טנערבראפ ןינב

־פיוא םיחרוא־תסנכה םעד רעביא טאה ןראי ךס

ןופ רעזייה יד זיולב .לטעטש םענופ רעזייה לייט

גירק ןראפ ראי עכעלטע .שמש ןרהא ׳ר טסאפעג

טגערבראפ טשינ ןענעז סאג רעשידימש רעד

.םענראשט לשרעה ןעמונעגרעביא םע טאה

.ןראוועג

כאװ ,ןרעמיצ יירד ןופ ןינב א ןעוועג זיא םאד

!עמונעג ךיז טאה לטעטש םאד ןעוו רעטעפש

־יצ יד ןיופ םנייא .טאטש קע ןיא ןענאטשעג זיא

טלעטשעגפיוא רעדיוו טאה ןעמ ,ןעיובפיוא קירוצ

טאה םאוו ,רעד ןעמונראפ לאמעלא טאה ׳ןרעמ

ןעמ טאה ,ךעלביטש־םידיסח ןוא םישרדמ־יתב יד

יעבעז ייווצ ערעדנא יד ןיא ןוא ןבעגעג גנוטכא

םע .םיחרוא תסנכה םעד ןיא ןסעגראפ ןצנאגניא

.יורטש טימ םעראנ ןוא ןטעב ראפ א ןעוועג

־ראפ טימרעד ריז לאז םע רעוו ,ןעוועג טשינ זיא

ןעמוק דמערפ רעד ןופ ןגעלפ םאוו ,טייל־עמערא

•עד ןגעלפ טייל־עמערא ענעמוקעגנא יד .ןעמענ

ץאלפ א טאהעג טראד ןבאה ,עוועשזישט ץיק

םישרדמ־יתב יד ןיא ןקיטכענ ןביאב רעביר

םענייק ייב קידנגערפ טשינ ,ןקיטכענוצרעביא ווו
.שינעביולרעד ץיק

לוש־רעבייוו יד ריוא .ךעלביטש־םידיסח רעדא
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.טייל־עמערא ראפ רעגעלטכאנ םלא טנידעג טאה
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לאומש־ובא בוד

ג׳יצאזיעאגחא יד  -ייסאיסעע*"
רג׳דעיןל ע^ידיי ראפ ףליה ןדפ

ןופ ־ןורבסיוא ןראפ ראי עכעלטע עטצעל י ד
־ירק רעשימאנאקע רעד טאה גירק־טלעוו ןטייווצ

־יטסירעלטיה יד ראפ ןדגאי טנדראעגנייא ןבאה
.ןראטסינימ עש

דחא ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןשיווצ םיז

־עגוצ ךיוא עוועשזישט ןיא טאה רעדנוזאב

.ןעמראפ עפראש ראג ןעמונעגנא לטעטש רעזד

־ינאגרא זיא עכלעוו ,עיצקא־טאקיוב יד טליפש

ןסאמ עשידיי יד ןופ )טייקמערא( עיצאזירעפיופ יד

ןיא טאהעג טאה ןוא ןיליופ ןיא ןראוועג טריז

־כיזצרוק יד וליפא זא ,טייוו יוזא ןעגנאגרעד זיא

-דדיייד ייב .ףיולראפ םענעסיבראפ א עוועשזישט

ראג .טליפרעד ןוא ןעזרעד סע ןבאה עטסקיט

ךעלגעט־גאט ןענעז ןטאטשראוו ןוא ןטפעשעג עש

ימינפ יד ףיוא טלגיפשעגפא ךיז םע טאה קראטש

.הנוק ץיק טזאלעגוצ טשינ ןוא ןטעקיפ ןענאטשעג

ןעוועג ןענעז ייז .רעדניק עשידיי יד ןופ ךעל

טנדראעגנייא ןענעז םידירי ןוא געט־קראמ יד

טשרעהעג טאה םאוו ,טיונ רעד ץופ עטרעצעגפא
ןעז ןעמ טגעלפ עקירעגנוה .ןבוטש ערעייז ןיא

.תבש םוא ןחאוועג
ןדעי טימ ןבוטש עשידיי יד ןיא זיא טיונ יד

יד ןיא סנגראמירפ יד ןיא ןפיול ךעלגניי יד

רערעטצגיפ ץלא ןוא ,רעסערג ץלא ןראוועג גאט

ןיא ןעגנאגעג ןענעז ךעלדיימ יד .ןיירא םירדח

יד ןופ ךעלמינפ יד ףיוא טגיילעג ךיז םע טאה

ךייש ןוא ךעלפעק עטמעקראפ־טאלג טימ לוש

.רעדניק

ערעייז ךעלמיגפ יד רעבא .ךעלפעצ ענעטכאלפעג

עגנוי עפורג א ןפאשעג ךיז טאה טלמעד

רעשירעדניק רעד ןא ,םאלב ,לעג ןעוועג ןענעז

.ןשטנעמ ענעבעגעגרעביא ןוא עשיגרענע ,םינקסע

.ייז ףיוא טייקטילבעצ
יראפ ןעוועג ןענעז םיזירק םענופ תוביס יד

־גא וויטאיציניא יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןבאה סאוד
.עיצקא־םפליה עטסנרע ןא ןביוהוצ

טאטלוזער א יוו עטקעריד יד לכ םדוק .ענעדיש

־תלימג א טריטסיזקע טלמעד ןיוש טאה םע

יד .דנאל ןצנאג ןיא םיזירק ןקידנשרעה םעגופ

עכלעחו ,םעסאק ערעדנא ךיוא ןוא עסאק־םידסח

טײבןענאטשעג טלמעד ןענעז םאוו םעקינוואקלופ

־נעצארפ ןא ,םעמוס עסיוועג טגראבעגסיוא ןבאה

ךיז ןבאה ,ןליופ־עיצאנאס ץיא רעדור ןשהבולמ

־נײלק ןוא הכאלמ־לעב םעד ןכעלגעמרעד וצ ,רעט

.ןעמעלבארפ ״עראטינאמוה״ טימ ןעמונראפ רעמ

האד רעבא .םיפ יד ףיוא ךיז ןטלאה וצ רעלדגעה

.תומהב יד ןופ עגאל יד ןרעסעבוצסיוא יוזא יוו

־נײא עכאווש א יוו ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא

רעד ראפ טהגאדעג טאה עװאראטםירפ ינאפ יד

־ידנעווטיונ יד טליפעוג ךיז טאה םע :גנוצירפש

ערעדנא .תומהב יד ןופ הטיחש רעראטינאמוה

.טעברא־גנוזייפשאב א ןריפ וצ טייק
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רעדןראװעג ןפאשעג זיא ןעגנוגנידאב יד ןיא

־שטאר הרובד ,שטיװארוס עבש ,יקסװאקשטאר
.רעס־יקםװאק

.״סאטגעצ״
וזיטקא רעײז ןליופ ןיא טאה טײצ רענעי ןיא
זיא ףליה סנעמעװ /׳טניאשזד״ רעד טעבראעג
ןופ ענײא .גנוטײדאב רעקיטלאװעג ןופ ןעװעג
טפאשלעזעג יד ןעװעג זיא םעיצוטיטםגיא ענײז
יצ ןעװעג זיא עבאגפיוא םנעמעװ /׳םאטנעצ״
ןופ בצמ ןשיזיפ םעד ןרעםעבראפ ןראפ ןקרױו
•ןליופ ןיא דגיק ןשידײ
ן-א טלעטשעג ךיז טאה ,םינקסע עפורג יד
,טעטימאק־ןאיאר רעקאטסילאיב ןטימ גנודניבראפ

־ארט א ףיוא עלא ןענעז ןעיורפ עקיזאד יד
־טיה יד ךרוד ןיראוועג טכארבעגמוא ןפוא ןשיג
.ןטסירעל
דיוא ןבאה טײקנעיבעגעגרעביא םיורג טימ
־אק םענום םנירעדילגטימ ערעדנא יד טעבראעג
־תל ),דנאלוױלק ןיא טגײה( ןאמםוז לחר ,טעטימ
״ילאמ הכלמ ,קישטלעבױל־ינאשטלאשזאג עבש
.א .א ,שטיוואנ

־ראפ ןײז טקישעגפארא זדגוא וצ טאה רעכלעװ

ווו ,ךיק־םקלאפא ןראוועג טעדנירגעג זיא סע
־ירפ ןדעי טאה ,םאנסיוא ןא ,דניק שידיי סעדע-

מעד ןחא ,ד״יה קאפעל עשוהי ׳ה ןטימ שארב טעט

א טימ ךלימ עמעחאוו זאלג א ןעמוקאב ןגראמ

־ימאק א ןראװעוג טמיטשאב זיא סע ןוא רעײטש

.למעז רעשירפ

.תורוש יד ןופ רעבײרש
־אד םעניא רעמענלײטנא עטסוױטקא יד וצ

זדנוא ךיז טאה טייהנגעלעג רעבלעז רעד ייב

־הנח :ןעיורפ יד טרעהעג ןבאה טעטימאק ןקיז

ךאנ הנמלא יד ןעקהיח ןענדראוצגייא ןבעגעיגנייא

,רעדנעילאב־ןײטשלדע עשאר ׳ינאשטלאשזאג עשט

יז .רעדניק עניילק ייווצ טימ רעדיונש םעד םייח

עקהרובד ),רערעל ןשידײ םעד ןופ יורפ יד( לעימכ

.ןיכעק םלא ןטעברא ןביוהעגנא טאה

.קיטשירפ םייב רעדניק עפורג א
159

160

עשיטימעסיטנא־לאנאיצאנ( םעקעדנע עוויטקא יד
םזאלעיגוצ טשינ ןבאה עוועשזישט ןיא )ייטראפ
הליהק רעשידיי רעד דצמ .ראטקאד ןשידיי ןייק
־נא עסיורג ןראוועג טכאמעג לאמ ליפ ןענעז
רעדעי רעבא .גנוטכיר רעד ןיא ןעגנוגנערטש
,לטעטש ןיא ןעמוקעג זיא םאוו ,ראטקאד רעשיד י
רעירפ ןטימעסיטנא יד ןופ קורד ןבילוצ טאה
.ןזאלראפ סע טזומעג רעטעפש רעדא
ןעוו ,טייצ רענעי ןייא ןעוועג ךיוא זיא יוזא
־יפ יד ןוא טאקיוב דעד ,טעוועשובעג טאה םע
־קאד רעקיצנייא רעד .האנש טעייזעג ןבאה ןטעק
סאד ןסעגעג רעדניק יד ןבאה גאט ןקידרמזנוז א ןיא
.טפול רעיירפ רעד ףיוא גאטימ

־ווארבמאד קאילאפ רעטלא רעד ןעזוועג זיא ראט
,ןטייהקנארק עלא וצ טנידעג טאה םאוו ,יקס

ןיא טנדראעגנייא רימ ןבאה ךיק־סקלאפ יד

יורטוצ םיורג ןייק טאהעג טשינ ןבאה רימ רעבא

¬ייל ייב ןעיגנודעג ןבאה רימ ןכלעוו ,לאקאל םעד

עלאיאל ןייז ךיוא נןטײקיעפ עשיניצידעמ ענייז וצ

ןעגנאגעגרעביא יז זיא רעטעפש .ןאמדירפ שוב

רימ .דשח ןכסנרע ןא רעטנוא ןעוועג זיא גנויצאב

רעד .אלגיא בייל־השמ ייב לאקאל ןטייווצ א ןיא

ערעזדנוא ןופ ןבעל ןראפ טאחעג ארומ ןבאה

עיינ טימ ,טנדראעיגנייא ןייש ןיעוועג זיא לאקאל

ןפאש וצ ןגיװואב זדנוא טאה םאד .ךעלרעדניק

>קנעב ןוא ןשיט

.גנולייטפא־״עזא" יד ״םאטנעצ״ םייב

ןגאטימ יד זא ,טכא סיורג טגיילעג ןבאה רימ

־עג ןענעז רעדניק עשידיי ,םאנסיוא ןא עלא

יעג טאה ןעמ .שינעגיה ןוא קאמשעג ןייז ןלאז

עדעי .טכיזפיוא רעשיניצידעמ רעטנוא ןענאטש

.טיורב טימ שיילפ ,םוז ןבעג
ןענעז ןגאטימ ןוא ןקיטשירפ יד וצ
שטאכ .לטעטש ןופ רעדניק עשידיי עלא ןעמוקעג
.ןרעטלע עכלעזא ןופ רעדניק ןעוועג ןענעז םע
.םיריבג וליפא ןוא הסנרפ טאהעג טאה סאו
־אב וצ ןטייקכעלגעמ עלא טאהעג ןבאה עכלעוו
טימ ןוטעג םע ןבאה רימ ,רעדניק ערעייז ןזייפש
ןדישרעטנוא ץיק ןפאש וצ טשינ ידכ ,הנווכ רעד
ןליפ טשינ ,ןעמעש ששינ ךיז ןלאז רעדניק יד ןוא
ןרעטלע עכעלגעמראפ יד .קיטרעוורעדנימ ךיז
־לאמ יד ןופ ףערטאב ןלופ םעד טלאצאב ןבאה
.ןטייצ
ץוח ,עיצוטיטסניא רעד םתא ןטעברא עלא
"יוויירפ ןראוועג טריפעגסיוא ןענעז ,ןיכעק רעד
ייז.טעטימאק םענופ סנירעדילגטימ יד ךרוד קיל
םייב ,ןפיוקנייא םייב ,ךיק ןיא ןפלאהעגוצ ןבאה
.שיט םוצ ןעגנאלרעד ןוא ןריוורעס
ןראוועג ןוטעג ךיוא זיא טעברא עסיורג א
.טיבעג־םטייהנוזעג ןפיוא
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יד ןופ טעברא עקיליװײרפ יד ףליהוצ ןעמוקעג
טעמכ ןגעלעג זיא עכלעװ׳םנירעדילגטימ־טעטימאק
־לאשזאג עבש־תב ןופ םעצײלפ יד ףיוא ןצנאגניא
.ינאשט
־עג באה ךיא ןוא לאמא ןפארטעג טאה םע
רעד .ראטינאס א ןופ לאר יד ןריפםיוא טזומ
ײיצאטם־ןאב רעד ןופ ענארװ רעב־לאלצב רעטלא
ראטקאד רעד זא ,טראפשעגנײא לאמא ךיז טאה
ןפלאהעג טשינ טאה סע .זןכוזרעטנוא םיא לאז
ראטקאד רעד זא .ןײטשראפ וצ םיא ןבעג סאד
׳;אלמ״ רעד עלאקאס ןופ וארק ראטקאד רעטבילאב רעד
.רעדניק עשידײ רעװעשזישט יד ןרפ ״עישומה

זא ,טהנעטעג טאה רע .רעדניק ראפ זיולב זיא
.דניק א וצ ןכילגעג זיא רעטלא ןא

דעשידיי רעד עולאקאס ןחפ ןעמוקעג זיא ךאו

טאה ראטקאד רעד זא ,ןעװעג זיא ףום רעד

־נוא ןוא רעטםעװשנקנארק א טימ וארק ראטקאד

םיא ןפאצוצפא טײקידנעװטיונ יד טלעטשעגטסעפ

עקנארק יד .ייר רעד טיול רעדניק יד ןכוזרעט

טזומעג באה ךיא ןוא ...זאלב רעד ןופ רעסאװ

רעד רעסיוא ןראװעג טכוזרעטנוא ןעסעז רעדניק

־פעוושנקנארק רעד ןופ לאר יד ךיז ףיוא ןעימענ

.ײר

־קאד רעד עכלעװ ,עיצארעפא רעד תעב רעט
גנוכוזרעטנוא רערעלוגער רעקיזאד רעד ךאנ

.ךאווטימ ןקידנעמוק ןיא טריפעגכרוד טאה ראט

ןיא( רעדניק יד ײב ןכויזאב־זיוה ןעמוקעגראפ ןענעז
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ןא טשרעהעג עװעשזישט ןיא טאה

ןגעלפ םאװ ),ענעםקאװרעד ײב ךיוא ןלאס עםיװעג

וארק ראטקאד .ןטײהקנארק־רעדניק ןופ עימעדיפע

ײא אד ריוא .טכאנ רעבלאה זיב ןרעיוד טפא

־םיוא ןא ,רעדניק עלאו ןכאמ וצ ןםאלשאב טאה

.םאנסיוא ןא רעדניק עמערא ןוא עשיריבג !עמוקעג גאטימ ןוא קיטשירפ סוצ ןענעז ןדײשרעטנוא ןײק ןפאש 1צ משינ ידכ
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ןייז ראפ טלאצאב ןעמענ ןופ ,ךיז טגאזעגפא שיר
.החרט
־גנערבעג יד טימ ןעמוקעג רע זיא גאט ןדעי
ץירא טפעשעג ןיא רימ וצ ןטנעמאקידעמ עט
ןיוש םיא ןבאה עקנארק יד ןופ תוחפשמ יד ווו
.ןטנעמאקידעמ יד ןעמענוצפא טראוועגפא
־ראפ ןבאה עוועשזישט ןיא ןדיי עלא טשינ
םע .ןטפעצער יד ןופ טייקיטכיוו יד ןענאטש
ןרעטלע עקיסעלכאנ ןעוו ,ןלאפ ןפערט ןגעלפ
*ענפא טשינ ןוא טכא ןייק טגיילעג טשינ ןבאה
:סטכער ןופ גאטימ םעו ולייטרעדנאנופ םייב םינקסע

טייקיסעלכאנ עקיזאד יד .ןטנעמאקידעמ יד ןעמ

יצאלפ הקבר ) 3שטיווארוס עווייש ) 2קאפעל עושוהי

־באילש רעד עדלאג ייב זא ,וצרעד טריפרעד טאה

— רעביא ןגעק .רעק

ןופ .דניק א ןיבראטשעג זיא רעטכאט סעקגישט

הרובד ןוא קינזאלעז עקייח

.רעכאמזיעק

־קאליפארפ עקיזאד יד .סעיזופסנארט־טולב ,םאנ
.לטעטש ןיא זדגוא ייב סעיינ א ןעוועג זיא קיט
ןיימ ,טאה יקסווארבמאד ראטקאד רעשיליופ רעד
תא םאד םאוו טאהעג טשינ ףירגאב ןייק ,ךיא
,סעכלעזא
־עג ךעלגעממוא זיא סעיזופסנארט עקיזאד יד
עכעלנייוועג יד ןופ ןעמאר יד ןיא ןכאמ וצ ןעו
־רעביא ןעוועג ריוא יוזא ןענעז עכלעוו ,םכאווטימ
ראפרעד זיא םע .ןעגנוכוזרעטנוא יד טימ ןדאלעג
־קאד רעגנוי א ךאנ זדנוא וצ ןראוועג טקישעגוצ
וצ הריד ץימ ןבעגעגפא באה ךיא ןעמעוו ,ראט

בוה םעד ןעמונעג ךיז ףיוא ךיא באה ןא טלמעד
ףכית ןטנעמאקידעמ יד ןגארטוצרעדנאנופ ןיילא
.ייז ןטלאהרעד ןכאנ
דניק א ןעוו ,לאפ א ןעוועיג ךיוא זיא םע
רעקיטרא רעד ןוא ןראוועג קנארק קראטש זיא
רימ .טרינגיזער ץיוש םיא ןופ טאה ראטקאד
־קאד א ןפורעגסיורא שינאפעלעט טלמעד ןבאה
טנוזעג זיא עלעגניי םאד .קאטסילאיב ןופ ראט
ןקידובכב א םיא ןיא רימ ןבאה טנייה .ןראוועג
ןיא טיילסדנאל רעוועשזישט יד ןשיווצ רעגריב
.לארשי

ןופ ךשמ ןיא טאה רע ןוא ,עיציזאפסיד ןייז

דז יירד ןיצונוצסיוא ןזיוואב דאנ ןבאה רימ

•־נארט־טולב יד טריפעגכרוד ןכאוו םקעיז עפאנק

־עפס יד ןיא רעדניק יד ןקישוצסיורא ףיוא ןרעמ

.רעדניק עטנוזעג עלא ייב סעיזופס

:ןליופ ןיא ןעוועג ןענעז סאוו ,רעטרע־רוק עלעיצ

¬אפ ,לטעטש ןיא רעקייטפא רעקיצנייא רעד

־עג טאה ״סאטנעצ״ ווו ,קינעקסורד ןיא עקבאר

ינא ןא רעבא ,שטנעמ רעטנעגילעטניא ןא ,סיר

לאצפא רעלאמינימ א .סעיראטאנאס־רעדניק טאה

•ינוא וצ ןגיוצאב ךעלדנייפ ויז טאה ,טימעסיט

־געמראפ־טשינ יד ןופ ראנ ןעמונעג ןראוועג זיא

ןוא ןיזיוועגסיורא ןפא םע טאה רע .טעברא רעזד

רימ ןבאה ,םישדח־רעטניוו יד ןיא ךיוא .עכעל

רעבירעד ןבאה רימ ,ןזיירפ עכיוה וצ ןעמונעג

יד ןופ טנוזעג ןראפ ןגראז וצ טרעהעגפיוא טשינ

רעד טימ גנודניבראפ ןיא ךיז טלעטשעג ךיילג

זעמוקאב ריוא ייז ןבאה ערעדנא ןשיווצ .רעדניק

־איב ןיא ״סאטנעצ־עזא״ ןופ קייטפא רעלארטנעצ
ןלעג םענופ גנולטימראפ רעד ךרוד ןוא ק׳אטםיל

.ןארט־שיפ גאט ןדעי
א טנדראעגנייא ןיילא רימ ןבאה
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ןענעז ,עטנאג ןעמאנ ןרעטנוא טנאקאב ,םודארג

עינאלאק יד .טאטש רעד רעטנוא עינאלאק־רעמוז

ןפיוא ךיילג ןראוועג טגראזאב ןטנעמאקידעמ יד

,רעדניק עכעלגעמראפמוא ראפ רקיעב ןעוועג זיא

רעדעי ןופ ןעמוקאב טאה עטנאג .גאט ןקידנגראמ

־ניא טכא ןופ טגנערבראפ טראד ןבאה עכלעו

ןעוועג זיא סאד רעבא .ןשארג קיצנאווצ טפעצער

־פיוא רעד רעטנוא טנווא ןיא סקעז זיב ירפרעד

־אגעטאק טאה רע .לאצפא רעשילאבמיס א רעמ

טעברא עצנאג יד .רעיצרעד ןוא רערעל ןופ טכיז
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רעד רעטנוא ןעגופעג ךיז טאה עינאלאק רעד ןיא

ןופגלאפרעד ןראפ טקריוועגטימ טייקנבעגעגרעב

"ראפ ןוא ןכעלסעגראפמוא םעד ןופ גנוריפנא

.עינאלאק רעל

עשוהי ׳ה רעוט ןכעלטפאשלעזעג ןילופטסניד

־ולפ רעד ןופ גאט ןיא טסוגיוא ןט־ 24םעל

טאה טעטימאק־ןעיורפ רעד ךיוא ,ל״ז קאפעל

ךיז עינאלאק יד טאה ,עיצאזיליבאמ רעקילמיצ

־יא םיורג טימ ןוא ימ ןייק טעוועלאשזעג טשינ

.טרידיווקיל

טײקיטצ׳־ט רעעיי^ א ןופ ףוס ־ועד
,ןכארבעגסיוא טשינ ךאנ טאה המחלמ יד

ןופ ןענעז ,ריביס ץיק טריפעגסיורא החפשמ עצ

ךיוא זיא ,טייצ רענעי ןיא םוטעמוא יוו רעבא

יורפ יד ןבעל םייב ןיבילבעג םינקסע־״סאטנעצ" יד

ןבאה רימ .טנאפשעג ןעוועג עגאל יד זדנוא ייב

ןופ ביוהנא ןיא ךאנ זיא עכלעוו ,ןאמסיז לחר

טנזיוט( עידיסבוס עכעלשדוח יד ןעמוקאב טשינ
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יז ווו ,עקירעמא ץיק ןראפעגקעווא

קאטסילאיב ןיא עלארטנעצ רעד ןופ )םעטאלז

־עגפא ךיוא זיא םע .גאט ןקיטנייה ןזיב טני־וו

שאט רענעגייא רעד ןופ טלמעד ןבאה רימ רעבא

,שטיוואנילאמ הכלמ יודפ יד ןראוועג טעוועטאר

־וצ ןראפ רעשיפ עשוהי :תובוח יד טלאצאב
,םקעבעג ןראפ עכידג־עשוהי ,ךלימ יד ןלעטש
.יא .א שיילפ ןראפ בצק םעד הימחנ
־פעם ןטשרע םעד ,רעטעפש געט ןמיז ןיא
־עג טרידאבמאב לטעטש רעזדנוא זיא רעבמעט
־עז םע ןוא תופירש ןכארבעגסיוא ןענעז םע .ןראמ
,טלעג םאד ןגירק קירוצ ןופ .םיגורה ןעוועג ןענ
טאה ,טגיילעגסיוא טאה זדנוא ןופ רעדעי םאו
לטעטש עצנאג םאד .דייר ןייק ןייז טנאקעיג טשינ
רעד ןופ ליורג ןיא ןראוועג ןפראוועגניירא זיא
,בוטש ןייק טעמכ ןעוועג טשינ זיא םע !.המחלמ
םעפע ןופ ןראוועג ןפארטעג ןבאה טשינ לאז סא ו
־ועקיאיירש ךאנ ןראוועג זיא טיונ יד .קילגמוא ןא
ןשיליופ ןיא עיצאזיליבאמ יד .רעכעלרעדיוש ןוא

.לארשי ץיק ןעוועג הלוע טאה עכלעו
־אד יד ןופ ןמילבעג טשינ רענייק זיא רעמ
טפאשביל ליפ יוזא טימ ןבאה סאוו ,ןשטנעמ עקיז
.דניק ןשידיי ןופ טנוזעג ןראפ טעברא יד ןוטעג
־עגנייא ןביילב קיבייא ףיוא ןלעוו ןעמענ ערעייז
.רעיצרעה ןוא ןור כ ז רעזדנוא ןיא טצירק
־עג ענייש יד ןיא טשינ ךיוא ןסעגראפ רימ
ןוא ןבעל םייב ןבילבעג ןענעז םאוו ,ןטלאטש
*ד טימ ןדנובראפ גאט ןקיטנייה ןזיב ךיז ןליפ
יד ןענעז סאד .לטעטש רעזדנוא ןופ ןשטנעמ
עכלעוו ,עקירעמא ןיא טיילסדנאל רעוועשזישט
.טעברא־״םאטנעצ״ רעזדנוא טציטשעג ןבאה
־עגפארא עוועשזישט ץיק זיא

 1938ראי ןיא

עשידיי עגנוי יד ךיוא ןפארטעג טאה רעטילימ

ןופ לדנאק עדייה יורפ יד ךוזאב א ףיוא ןעמוק

וצ ןעוועג הכוז טשיג רעמ ןבאה ךאס א .םינקסע

יעזעג ןגיוא ענעגייא יד טימ טאה יז .עקירעמא

ויא קאפעל עשוהי ךיוא .ןטייווצ םעד רענייא ןעז

־יטםניא־״םאטנעצ״ רעד ןופ טעברא עסיורג יד

.יימרא רעשיליופ רעד ןיא ןראוועג ןגיוצעגניירא

•עג םורג םעד טאה יז !.עוועשזישט ןיא עיצוט

יטשרע םענופ ץנאג םיורא ןענעז עכלעוו ,יד

,עקירעמא ןיא טיילסדנאל ערעזדנוא וצ טגנערב

ןסיורג םעניא ,רעטעפש ןעמוקעגמוא ןענעז ,רעייפ

רעד תעב גנודנעװ םערפםקע רעזדנוא ףיוא ןוא

־גדיי ןשיליופ םעד ןפארטעג טאה סאוו ׳ןברוח

דימ ןבאה ןטייהקנארק־רעדניק ןופ עימעדיפע

.לטעטש רעזדנוא ךיוא ןטימעגסיוא טשינ ןוא םוט
.עוועשזישט

.ראלאד טרעדנוה שיפארגעלעט ןעמוקאב ךיילג
ראפ םע זיא עציטש רענעעזעגנא רעד ץוח

־עג ןענעז עכלעוו -יורפ ןיימ טימ רימ ץוח

טעטיראדילאס יד ןליפ וצ דיירפ א ןעוועג זדנוא

־ד םאוו ,לאפוצ םעד ךרוד ןראוועג טעוועטאר

ןיאטיילסדנאל ערעזדנוא ןופ טייקכעלרעדירב ןוא

־גאג יד רעטעפש ןוא טריטסערא ךימ ןבאה ןסור
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.עקירעמא ןטייוו םעד
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ג׳װע^זי^יס ןיא ןײראפ־־םירחוס רעד
ןליופ ןיא ךעלטעטש ערעדנא ךס א ןיא יװ
ןופ ךיז ןריזינאגרא םאד עװעשזישט ןיא ךיוא זיא

יז ןוא ,ןרעײטש־הסנכה ןוא ץאזמוא יד ןופ ךיוה.טלאוועג ןבאה ײז יוו יוזא טצאשעגפא ןבאה

־לוזער א ןעװעג ןײראפ א ןיא םירחוס עשידײ יד

םעיםימאק עקיזאד יד ןגעלפ עװעשזישט ןיא

־סבארג ןעװ  25—1924,ןיראי ערעװש יד ןופ טאט

םע .רעפסאמטא עקידבאב־העשת א ןעגנערבגײרא

םוטרחוס ןשידײ םעד טאה םעטםים־רעײטש סיק

־הסנרפ ןטצעל ןופ גנאגרעטנוא טימ טארדעג טאה

.עגאל רעלאפארטסאטאק א וצ טריפרעד

־עג טריפרעד ןענעז לטעטש ןופ ןדיי יד .טלאהנא

ןבעגעגפא ךיז ןבאה עװעשזישט ןיא ןדײ יד

דביוהעגנא ךיז טאה סע .גנולפײװצראפ זיב ןראװ

טליצ םעטסיס־רעײטש רעקיזאד רעד זא ,ןובשח א

,ןצנאטסניא ערעכעה וצ סעיצאמאלקער ןופ הרדס א

יכלעװ ,םוטרחוס ןופ לײט ןכאװש םעד ןטכינראפ וצ

ענעשטנוװעג יד טגנערבעג ןטלעז ןבאה עכלעװ

•־ליופ ןיא ןדיי יד טלעטשעגראפ ךיז טימ ןבאה סע

־עג רעד ןעמוװשעגפױא זיא טלמעד .ןטאטלוזער

ןגעװ ץעזעג םעד ןיא ןיוש ןעזעג סע טאה ןעמ

.ןייראפ א ןיא ךיז ןריזינאגרא ןופ קנאד

־רעד טגאקעג ןבאה םאװ ,םירחוס .רעייטש־ץאזמוא

־אב זיא עװעשזישט ןיא ״םוטרחוס״ םאד

עלעמראפ ןופ ףליה רעד טימ ץאזמוא רעײז ןזײװ

.רעמערק־זײפש קילדנעצ עכעלטע ןופ ןענאטש

 %ןבלאה א ראנ טלאצעג ןבאה ,רעכיב־סלדנאה

־יווצ ,םעשזנארב עטשימעג ןופ סעקינװאטרוה ײװצ

טשינ ןבאה עכלעװ ,יד ןגעקאד .רעײטש־ץאזמוא

״ץלאה רעד ןופ םירחוס ײװצ ,רעמיטנעיא־לימ

־ואפרעד טושפ ,ץאזמוא רעײז ןזײװרעד טנאקעג

־עלטע ןיוא עשזנארבךזײא רעד ןופ ײװצ ,עשזנארב

.עירעטלאהכוב ןײק טריפעג טשינ ןבאה ײז לײװ

דאנ ןענעז םעד ץוח .רעמערק־רוטקאפונאמ עכ

ןעװעג םאד זיא לעיציפא  % 2.ןלאצ טזומעג ןבאה

־לעװ ײב ,ךעלרעמערק עמערא ראג ערערעמ ןעװעג

שיטקאפ .רחוס ןםיורג םעד ןופ רעמ קיכאפריפ

״ראפ ןסײהעג טאה עיצקאזנארט עסיורג א עכ

מיכאפ ףלעװצ ןוא טכא זיב ןעגנאגרעד םע זיא

ןענעז ײז ןשיװצ .לאמאטימ גנירעה ןצנאג א ןפיוק

דרוד ןראװעג טצאשעג זיא ץאזמוא ןײז לײװ ,רעמ

ןעװעג ,לשמל ,ןענעז םע .סעיצאדארג ןעװעג ךיוא

־פיונוצ ךיז זיא עכלעװ ,עיסימאק רעלעיצעפם א

ןסיוק טנאקעג טאה ןעמ עכלעוו ייב ,עכלעזא

¬ד ןלעטשוצטסעפ ראי ןיא לאמ ײװצ ןעמוקעג

ךליט״ יר
ןא ,םעצלעט לדנעמ ןעװעג זיא רחוס אזא
לעג ןיילק א טימ רעכיוה א ,דיסח רעדנאסקעלא

.גנירעה א ןופ קלח א וליפא

"עשזעארב
רעלגניי יד םארו ,זעק רעסייוו ךעלקיטש ;הרוחס
.רדח םוצ געוו ןפיוא טפיוקעג םיא ייב ןבאה

ראנ ,טאהעג טשינ רע טאה בלעװעג ןײק .לדרעב

ןופ ,טעבראעגסיוא ןייילא רע טאה זעק םעד

,לקנעב ןרעצליה א טימ סאג ןיא ןײטש טגעלפ

•עשזישט ןיא טפיוקעג טאה רע סאוו ,ךלימ רעד

עצנאג יד ןענופעג ךיז טאה סע ןכלעװ ףיוא

זעזעג םיא ןעמ טאה טכאנראפ ןדעי .ףיוה רע ו
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־רעװש ןוא עטצופעגסױא־קיצנאלג ענײז טימ ןײג

־ראפ ךאד םיא טאה ןענאק יד גאט ןדעי ןגארט

רעשעדימש רעד רעביא לװיטש עטעקעװשטאב

רעד ראפ ןראי עטצעל יד ןיא ןוא טרעטאמ

םוצ גנוטכיר רעד ןיא ,טניװועג טאה רע ווו ,סאג

וצ חוכ ץיק טאהעג טשינ ןיוש רע טאה המחלמ

־אליק א רעביא ןענופעג ךיז טאה סאװ ,״ףיוה״

ךיז טאה םעד ץוח .ךלהמ אזא ךלימ יד ןפעלש

רע טאה קירוצ .סאג רעד ןופ רעטײװ רעטעמ

עכלעװ ,ײרעקיכלימ עכעלטםירק א טריזינאגרא

־אק עקידרעטיל־קיצנאװצ עםיורג ײװצ ןגארטעג

ןוא /ךפיוה״ יד ןופ ךלימ יד ןעמוגעגפא טאה

דע זיא רעטעפש .טנעה עדײב ןיא ךלימ ןענ

רע ׳ןבילבעג טשינראג ןיוש זיא ןעלדנעמ ראפ

־עפס ףיוא ןגארטעג ײז ןוא לכש םוצ ןעמוקעג

.הסנרפ יד ןריולראפ טלמעד טאה

םאד .רעגערט־רעסאוו א יוו ,םעילםימאראק עלעיצ

האובת ןוא ג׳ירג׳טעצ׳לאג ,־ח־טקאפועאט
טשינ ךיוא ןבאה םעגראפ ןרעםערג ליפ ןײק

־עפיל עשירעיופ עליבאטם ערעײז טאהעג ןיוש

טאה ןעמ װו ,ךעלרעמערק־רוטקאפונאמ יד טאהעג

םוצ טקעריד ןראפוצ ןײלא ןגעלפ עכלעװ ,ןטנאר

ירילאק רעדא ,עםײװ רעטעמ א ןעמוקאב טנאקעג

,רעטעפש ןיוא האובת יד ןטישפארא ,רעלכײפש

רעד װו ,ךעלמערק־עירעטנאלאג יד ;טנװײל עט

ועמוק ,קראמ ןפיוא זײרפ יד ךיז ןסיװרעד ןכאנ

׳םידאפ לכעלופש א ןופ ןענאטשאב זיא לאװםיוא

.טלעג ךאנ

־יטנעצ עכעלטע ,ךעלדנעבנקאז ראפ א ,לפענק א

־סערג רעד .קינײװ רעײז ןעװעג ןענעז עכלעזא

ןעמארק ערעכײר יד ןיא .דנאב ןטרילאק רעטעמ

עקינײא טרעהעג ןבאה םע ןכלעװ וצ ,לייט רעט

םאװ ,םידאפ ןטרילאק ןעמוקאב ךיוא זעמ טאה

שאװ ׳יד ןופ ןענאטשאב זיא ,תוחפשמ קילדנעצ

בײב ןשימוצוצ ףיוא ןפיוק ןגעלפ םירעיופ יד

־עפאסראפ ןפאלעגמורא געט־קראמ יד ןייא ןענעז

רעמ יד וצ .ןעגנוטעבראםיואךײל ערעײז ןבעװ
ךיש ײװצ יד טנכערעג ךיז ןמאה עכעלגעמראפ.םירחוס
טקיטפעשאב ךיז טאה לײט רענעעזעגנא ןא

טימ רעדא ,סעציילפ יד ףיוא לקעז א טימ עט
.לסקא ןפיוא לקעז קידײל א
•רעדניק יד רחםמ םעניא ןפלעהוצ ןגעלפ םע
.רעבײװ יד ךיוא לאמא

•ינײא טימ זיב טאה רעכלעװ ׳לדגאה־האובת טימ

־ילעב ריוא ןעמונראפ ךיז ןבאה לדנאה טימ

־םילשםיוא ךיז ןענופעג המחלמ רעד ראפ ןראי עק

ערעײז ןבאה םאװ ,רעטסוש ,רעקעב יוו ,תוכאלמ

.טנעה עשידײ ןיא ךעל

יד ףיוא טפיוקראפ לוױטש עטעבראעגםיוא־ןײלא

ײירפ מא קיטםניד ,געט־קראמ יױוצ יד ןיא

— רעדײנש ,ךעלטעטש עקימורא יד ןיא םידירי

יד טימ ןעמוקעג ןענעז םירעיופ יד ןעװ ,קיט

־אמ־לטיה ,רענשזריק ;םישובלמ עטײרג ערעײז

■־ד ךיז ןבאה ,ןרופ ערעײז ףיוא האובת! ךעלקעז

־רעװטנאה עכלעװ ייב ,עכלעזא ךאנ ןוא רעכאמ

־קעז יד טפאטאב ,ײז ןשיװצ טײרדעגמורא םירחוס

,יד .ןעמאזוצ ןעגנאגעג זיא לדנאה טימ ײרעק

ןוא טנאה יד טקעטשעגנײרא ׳חנובעגפיוא ,דעל

טימ ךעלסילשםיוא ןעמונראפ ךיז ןפאה םאװ

ךיז טלדנאהעג ,הרוחס יד טקוקאב קידתוניבמ

שינעפרעדאב ןײק טליפעג טשינ יבאה ,הכאלמ

־עג ךעלדנע זיא ןעמ ןעװ .תירפ ןרעביא ז׳יעש
ןוטעג םענ א דיי רעד טאה ,םכסה א וצ ןעמוק

־רעײטש רעד .ןייראפ א ןיא דיז ןריזינאגרא וצ
.רערענעלק ליפ א ןעװעג ײז ףיוא זיא קורד

וגארטעגקעװא ןוא םעצײלפ יד ףיוא לקעז םאד

ןריזינאגרא וצ םנועמש לװײפ ןופ װורפ רעד

*עג רע טלאװ רעמאט .ןײרא ״רעלכײפש״ ןיא סע

־רעקרעװטנאה א המחלמ רעד ראפ ראי עכעלטע

ןיוש םיא טלאװ ,טלעג־רעגערט ןלאצאב טפראד

־מא ענײז ןופ ןעװעג טריטקיד רעכיג זיא ןײראפ

.טםנידראפ ןײק ןגילבעג טשינראג
ןבאה םאװ ,עכלעזא ןעװעג ךיוא ןענעז סע
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־טנאה יד ןופ רעײטשראפ א ןרעװ וצ םעיציב
.הליהק רעד ןיא ראזאד א ןוא ,רעקרעװ
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געאגרג׳יסעוא ן^יטאעאקג׳ ןגג׳ק געוקידײטדאפ
דעבירעד טאה ןייראפ א ןופ םעלבארפ םאד

טכאקעג טראד ךיז טאה קראטש םרעדנוזאב

ייכלעוו ייב ,םירחוס יד ייב לכ־םדוק טריטסיזקע

,רעבמעצעד ןיא ,ראי םענופ שדוח ןטצעל םעניא

ןופ ,ץנעטסיזקע ןופ עגארפ א ןעוועג זיא םאד

יד ןופ ןאזעס רעד ןביוהעגנא דיז טאה םע ןעו

.גנאגרעטנוא ןשימאנאקע ןגעק ךיז ןקידייטראפ

ןפיוקסיוא טזומעג ןבאה םע עכלעוו ,ןטנעטאפ

ץעגגולמאזראפ טימ ךיז םע טאה ןביוהעגנא
־עפורעגיוזא םעניא ןעמוקעגראפ ןענעז עכלעו
־תיב ןסיורג ןבענ ",לביטש רעגרובמעלאש" םענ
ווו ,טרא לארטיינ א ןעוועג זיא סאד .שרדמה
רערעג ייס ןפערטפיונוצ טנאקעג ךיז ןבאה םע

ןא תוכאלמ־ילעב ןוא רעמערק ,םירחוס עלא
.םאנסיוא
לאז רע ,ןענולובז ׳ר וצ ןעמוקעג ןענעז עלא
ןוא רעטכאט םנולובז ׳ר .םעטיב ןביירש ייז ראפ
־אפ יד ןביירש ןטאט םעד ןפלאהעגוצ ןבאה ןוז

טימ ןבאה עכלעוו ,םידיסח רעדנאסקעלא ייס ןוא

.למוט רעסיורג א ץחועג זיא קנעש ןיא .סעינאד

עכעלטפאשלעזעג־טפיוה יד טלעטשעגראפ ךיז

הצע ץיק טנאקעג טשינ ךיז טאה עכישטנולובז יד

לטעטש ןיא תוחוכ
־מאזראפ עקיזאד יד וצ ןעגנודאלנייא ןייק
עלא .ןקיש טפראדעג טשינ ןעמ טאה ,ןעגנול
.ןעמוקעג ןוא טסווורעד ךיילג ךיז ןבאה

,ךעלרעבעל ענעטארבעג יד ןעגנאלרעד ןטימ ןבעג
.טשער א ןבעג ןוא ייט רעזעלג ןסיג
יד ןיא ןעוועג ריא ראפ זיא רערעווש ךאנ
ןפיוקראפ וצ ןטאבראפ ןעוועג זיא םע ןעוו ,ןראי
םייהעג ןיא ןוט טזומעג םע טאה ןעמ ןוא ןפנארב

ויאב ןענעז ןעגנולמאזראפ יד ףיוא ןעמוקעג

ןעוועג עקאט ןענעז םע .רעמיצ ןקיטייז א ןיא

־עז ,טקירדעגוצ טוג ןיוש טאה םע זא ראנ ,רענעמ

טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא ןבאה םאוו ,עכלעזא

׳ובאה עכלעוו ,תונמלא יד ךיוא ןעמוקעג ןענ

ןטארבעג א ןעגנולשעגפארא טקרעמאבמוא ץא

טריפעג רעטייוו רענעמ ערעייז ןופ טיוט ןכאנ

־יז .גנירעה ןטריניראמ א רעדא ייא ןא ,לרעבעל

־חוס םוצ טרעהעג אלימב ןוא ,ךעלמערק ערעייז

עטאלז רעבלאה רעד טימ זא ,ןטלאהעג ןבאה

.ןייראפ־םיר
ןעוועג זיא ןייראפ םענופ רעציזראפ רעד

־נא עטיב רעד ראפ ןביג ייז סאוו ,עטאלז רעדא
...ךיוא לרעבעל ןראפ ןיוש ייז ןלאצאב ,ןביירש

ךב א ,שטנעמ רעליטש א ,דראבסארג ןולובז ׳ר

טאה ןעגנולמאזראפ יד .ה .ד ,ןייראפ םעד

א טאהעג טאה רע .דיסח רערענ א ןוא הרות

זםײהעג טשינ ץא ,קיליוויירפ טריפעג ןולובז ׳ר

ןייז .אירב ןגארטעג ןוא דראב עדנאלב־בלעג

ריוא גנונדרא־גאט רעד וצ .ןלאצאב ראפרעד ךיז

ושיוא טקורעגסיורא םיא טאה םאוו ,הלעמ־טפיוה

זלייווסיוא םאד טרעהעג טאה ןעגנולמאזראפ יד

םאוו ׳סאד ןעוועג זיא ,ןטסאפ ןקידנריפנא ןקיזאד

־אמ זיא ןרינעוורעטניא וצ םעיצאגעלעד ןקיש ןוא

.שיליופ ןביירש ןוא ןדער טנאקעג טוג טאה רע

־חוס רעקאטסילאיב ןיא ,טמא־רעייטש ןשידאוועי

רעייז ןעוועג רוד ץועטלע ןופ ןענעז עכלעזא

,עשראוו ןיא עלארטנעצ רעד ץא ןוא ןייראפ־םיר

.עוועשזישט ןיא קינייוו
יעד ןופ ןגיוצעג ןולובז ׳ר טאה הסנרפ ידזיא רעסאוו קיכאק טימ לסעק רעד ווו ,קנעש
תבש וליפא .ןראוועג טליקעגפא טשינ לאמגייק

וצ רעדא ,םוירעטסיוימ־סנאניפ ןיא ךיוא לאמא
עטסנרע ןא .םירחוס ןופ ץנערעפנאק־ןאיאר א
־ידנאק ןעמיטשאב םאד ןעוועג ךיוא זיא עגארפ
.םעיסימאק־סגנוצאש יד וצ ןטאד

טימ לטעטש ןצנאג ןופ ןעמוקעג ןיהא ןעמ זיא

ןעגנולמאזראפ עקיזאד יד ףיוא למוט רעד

לזעלג א ףיוא רעסאוו םייה ןעמענ םעקיניישט יד

טכאקעג דיז ןבאה םע .םייה ןוא םיורג ן׳עוועג זיא

.טנעלאשט ןקידתבש ןכאג ייט
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ןעוועג דעלקריוו זיא םע עכלעוו ,יד זיולב טשינ
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םאװ ,עכלעזא ראנ ,ןצראה ןפיוא טקיטיױועגנא
־םתס ראנ ןרעײטש ןײק טאהעג טשינ ללכב ןבאה
.תולווע םמענעי ךיז ןעמונעגנא יוזא

יד ןופ טסניד םוצ טלעטשעג טייקנבעגעגרעביא
.עוועשזישט ןיא םירחוס עשיד י
טגיילעגפיורא טלמעד זיא רימ ףיוא ךיוא

ןעגנולמאזראפ יד ךיז ןגעלפ קידנעטש טעמכ

*עד יד ןיא ןעמענוצלייטנא עבאגפיוא יד ןראוועג

;ןבילקעגסיוא טאה ןעמ םאװ ,םעד טימ ןקידנע

ווא שטיוועקאפושט לטאמ טימ ןעמאזוצ סעיצאגעל

לטאמ ,ןאמצלאמ ןבואר ילא ,טראדרארג ןיולובז

רעדעי ףיוא ןעוועג ןענעז רימ .קאפעל עשוהי

ילא ןוא קישטלעבויל לשיפ ,שטיוועקאפושטש

־ןגעק רעד טימ טפמעקעג ןוא עיסימאק־םגנוצאש

.ןאמטנעמיד

־בוא .רעמערק עשידיי יד ץויניאור וצ ץנעדנעט

םע ןעוו ,ןראי עקידרעטעפש יד ןיא טשרע

יד ףיוא :עקיכאפייווצ א ןעוועג זיא טעברא רעזד

ערעסעב ,םירחוס ערעגנוי ןסקאוועגרעטנוא ןעגעז

םעד ןריקסאמעד ןוא ןזייוופיוא אפוג ןעגנוציז

רעד טרעדנעעג ךיוא ךיז טאה ,רענעק־שיליופ

"לגטימ־עיסימאק עשיליופ יד ןופ גנאגוצ ןשלאפ

.סעיצאגעלעד יד ןופ דנאטשאב

־םטעברא םעד יונעג ןענאק קיטייצכיילג ןוא ,רעד

•גאסקעלא ןוא רערעג יד ןבאה ביוהנא ןיא

ידכ ,טמא־רעייטש םענופ ןפיצנירפ ןוא םעטסיס

,קנאדעג ןטימ ןכאמ םולש טנאקעג טשינ רעד

—זיי יד תבוטל ןיטנעמאמ עכאווש יד ןצוגוצסיוא

ןלאז ,ןטסינויצ ךאנ וצרעד ,רעמינפ עטריזאר זא

יד ןבירשעג ןיילא ןבאה רימ .רעלאצ־רעייטש עש

ןופ זיא עגאל יד רעבא .רעייטשראפ ערעייז ןייז

טימ ךיוא לאמלייט ןוא ,סעיצאמאלקער ןוא םעטיב

םאוו ,טעד ץוח .ןראוועג רעגרע ץלא ראי וצ ראי
ךיוא ןענעז ,ערעסערג ןראוועג ןענעז ןרעייטש יד
רעד .רעמערק עכעלטסירק רעמ ץלא ןעמוקעגוצ
.האובת טימ ןיעלדנאה ןביוהעגנא טאה "קינלאר"
זרידיווקיל ןפלאהעג ייז טאה טמא־רעייטש רעד
ייטש ןופ קינלעשטאג רעד .ץנערוקנאק עשידיי ידוצ לטעטש ןיא ןעמוקעגפארא ןיילא זיא טמא־רע
טזאלעג ךיז טאה ןוא עיסימאק־סגנוצאש רעד
ידכ .םירחוס עשיליופ יד וצ טסאג סלא ןדאלנייא
עיינ ןבאה טפראדעג ןעמ טאה ןקריוווצנגעקטנא ייז
ןוא טייקסיירד רעמ טימ ,ןשטנעמ עיינ ,ןעלטימ
־יצעד יד טימ ןייגמוא ןוא ןעמוקוצנא טייקיעפ
ןענופעג ־זיז ןבאה עכלעזא .ןראטקאפ עקידנריד
.ןטסינויצ יד ,םירחוס ערעגנוי יד ןשיווצ אקווד
ייז םאוו ,הלעמ יד טאהעג ריוא ןבאה עכלעו
־סלדנאה טריפעג ןטפעשעג ערעייז ןיא ןבאה ןיילא
עג קיגנעהפא טשינ רעבירעד ןענעז ןוא רעכיב.עיסימאק־םגנוצאש רעד ןופ ןע ו
יד וצ ןדנאוועג ןע-וועג ןענעז ןגיוא סנעמעלא
רעצנאג רעד טימ דיז ןבאה עכלעוו ,ןשטנעמ

.גלאפרעד
ערעדנא ףיוא ךיוא קיטעט ןעוועג ןענעז רימ
ןענעז רימ .ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןופ ןטיבעג
רעד ןופ ",סאטנעצ" ןופ רעדנירג יד ןופ ןעוועג
טאה טיבעג םוש ןייק ףיוא רעבא ,קעטאילביב
אזא ףיוא ךיז ןפארטעגנא טשינ טעברא רעזדנוא
ןקיזאד ןפיוא יוו גגונעקרענא רעקימיטשעיא
.טינשפא
־ראפ יד ן׳פורעגסיורא טאה קעטאילביב יד
,עבלעז יד ,םידיסח יד ןופ ףמאק ןוא גנורעטיב
טראוועג דלודעגמוא ליפיוזא טימ ןבאה עכלעו
ןעגנולמאזראפ יד ףיוא ןעניישרעד רעזדנוא ףיוא
•מוא טימ זדנוא ןעקנאשאב ,ןייראפ־םירחוס ןופ
עלא טימ ןבאה רימ ןכלעוו ,יורטוצ ןטצענערגאב
.ןשיוטנא וצ טשינ ךיז טימאב תוחוכ
ןגעוו טלדנאהעג ךיז סע טאה רעבא רעמאט
םיאנוש ןעזרעד זדנוא ןיא דיילג ייז ןבאה .רוטלוק
רעצנאג רעד טימ טפמעקאב זדנוא ןבאה ןוא
.טייקנסיבראפ

שאקורב בוד

עגייז םאור ,יבר רעשידיסח ןייק ןעוועג טשינ זיא טאטש רעזדנוא ןי ן7
טשינ .תוליהק ערעדנא ןופ ןעמארטש םיא וצ ןלאז רעגנעהנא*'
א ןעוועג רעבא זיא׳ס .םייבר ןופ ״ףיוה״ ןייק עוועשזישט ןיא ןעוועג
עשיבר עסיורג טימ ןדנובראפ ןעוועג ןענעז טאוו ,םידיסח ןופ טאטש
רעד ןיא סעיטסאניד עשיראטסיה ןופ ןיז ,םיר״רומדא ערעייז טימ ,ףייה
־אס ,וואנישמא ,רעדנאסקעלא ,רעג :רקיע רעד ןוא ,טלעוו רעשידיסח
ןראפ ןגעלפ סאוו ,םידיסח עקיצנייא ןעוועג ריוא ןענעז םע ןוא וואלאק
ןגעלפ םידיסח יד ןוא .עיטסאניד רענעשזיר רעד ןופ םיקידצ יד וצ
םימי יד ףיוא ןוא םיבוט־םימי ןוא םיתבש ףיוא ןיבר רעייז וצ ןראפ
,הליפת רעד ןיא ןיבר רעייז טימ ןייז דחיתמ ריז ןגעלפ ייז .םיארונ
.רעלטיווק ןוא תונוידפ ןבעג ויא ןוא "ושיט" יד ייב
יד ןיא ריז ןעמ טאה ןשיט עשיבר יד ןופ ריז קידנרעקמוא
סניבר ןגעוו ,ןתוגהנתה עכעלרעדנווו ןגעוו טלייצרעד גנאל דעלביטש
ןגעוו דייר עכעלדנעטשראפמוא טימ טצריוועג ,הרות ירבד ןוא שודיק
,םינוגינ עיינ יד ןעגניז ןוא ןצנאט טגעלפ ןעמ .תואירטמיג ןוא הלבק
ןסעומש ןוא םינוגינ יד .ףיוה סניבר ןופ טגנערבעגטימ טאה ןעמ םאו
ןיבר ןדעי ןופ תודיסח ןיא געוו ןקיטראנגייא םעד טלגיפשעגפא ןבאה
עלא ןופ דוס ןיא עטרעלקראפ ,עליטש ,עשיריל ןעוועג .רעדנוזאב
עקישער ,עשימרוטש ןעוועג ןוא ,טלעוו רעד ןופ המשנ רעד ןיא ,תודוס
יד ןיא ריילג ןראפש םאוו ,םרעטייל ,תובהלתה רעקידרעביפ טימ
יד ןענערבראפ ,דנעוו ןוא רעק ןדעי ייב ןגאלש ןעמאלפ ',ןעלמיה
אנראפ ןוא רעדנעלבראפ ןקיבייא םעד ,רעציירנא םענופ טירטםענעלאווקעגנא שירפ טימ ןא ןטרוג ,טילבעג ןכעלשטנעמ םענופ רער
.ארובה תדובע וצ הרובג רעטיינאב טימ ןוא טעפמיא
.שא ןשאלראפ ןבילבעג זיא םעלא םעד ןופ
רעקיטלאוועג רעד ראנ תובצמ יוו ועניד ןטסקעט עקיזאד יד ןלאז
.ןשאלראפ ןראוועג ןענעז סאוו ,טכיל יד דאנ ,טייקגייש

ע־חע^די^־ס ןיא םידיסח ןוא ןעלבייכ^־םידיסח
־אב רעשידיי רעוועשזישט רעד ןשרוצ

ךיז ןבאה טרפב רערעג ןוא ללכב םידיסח

:ןסאלק ייווצ טרינימאד ןבאה גנורעקלעפ

־עג ןדעי ףיוא — םידגנתמ יד ןופ טלייטעגסיוא

םידיסח יד ייב ךיוא רעבא .םידגנתמ ןוא םידיסח

םייב ןוא ,ןענוואד ןטימ ,גנודיילק רעד טימ ,טיב

־עז םע .ןעגנומערטש ענעדישראפ ןעוועג ןענעז

ןעוועג סע ןענעז םידיסח רערעג .ןענוואד

־אלאקאס ,רערעדנאסקעלא ,רערעג :ןעוועג ןענ

טנעקעג טעמכ טאה ןעמ ךדײ־למײרטש״ יד

־אטש ןעמענ יד .ערעדנא ןוא רעוואנישמא ,דעו

א טייג למיירטש ןדעי רעטנוא" :זא ןלעטשטסעפ

רעד טניווועג טאה םע ווו׳ ךעלטעטש יד ןופ ןעמ

ןבאה עמערא ץנאג ןיוש יד ראנ ".דיסח רערעג

ןפוא ןייז ,ךרד ןייז טאהעג טאה יבר רעדעי .יבר

.לטיה ״ןטעמאס״ א פאק ןפיוא ןגארטעג תבש

.ארובה תדובע ןופ

וצ ןעוועג טשינ ,לביטש ןיא זיא רעבא ראפרעד

ןופ טייוו טשינ ,עלעטעטש ןיילק א ,רעג

ןא .עטאפאק רענעסאלטא ןא ןא דיסח א ןעז

ןופ הריטפ רעד ךאנ ןראוועג הלגתנ חא .עשראו

,ןעז טנאקעג ךאנ ןעמ טאה תילט ןפיוא "הרטע"

הידיסח רעקצאק יד ןעוו .ל״צז רעקצאק וטלא

.עטאפאק ענעסאלטא רעד טימ קידנעטש רעבא

א ןכוז ןעמונעג ןוא טרעטילפשעצ ךיז ןבאה

ייז ייב זיא סע סאוו סעטאפאק ןעוועג ןענעז םע

םער ןטערטראפ וצ יואר ןייז לאז רעכלעוו .גיהנמ

ןעוועג לאמא זיא סאד זא ןכייצ א זיולב ןבילבעג

־עג זיא טמיראב ןטסקראטשמוצ רעבא .רעקצאק

ןבילבעג ןיוש זיא םע ".עצעפישז ענעסאלטא" ןא

"תמא תפש" רעד ןוא ם״ירה ישודיח רעד ןרא ו

ענעסירעגפא עלעג ראפ א זיולב סאלטא םענופ

רעקיזיר א טריפורג ךיז טאה סע עכלעוו םורא

־רעטנוא רעד יוו גנאל יוזא רעבא ,סעקסאפ עלאמש

.םידיסח םלוע
־אס ,רערדנאסקעלא :םייבר ערעדנא יד ךיוא
־אב ןעוועג ןענעז רעוואנישמא ןוא רעוואלאק

ןעלסקא יד ףיוא ןטלאהעג ךאנ ךיז טאה קאלש
־תבש א םלא טנידעג ״עטאפאק״ יד ךאנ טאה
.דגב רעקידבוט־םוי

־ייז טאהעג עוועשזישט ןיא ךיוא ןבאה ןוא .טמיר

םידיסח ייב ןיימעגלא ןיא זיא ןענוואד סאד

ערפדנא יד ןיא יוו טקנופ רעבא .רעגנעהנא ערע

םענופ ןפוא רעד זיא קידריווקרעמ ".דרפס" חסונ

־עג רערעג יד עוועשזישט ןיא ךיוא ןענעז טעטש

םושב זיא וצרעד רערעג א ןיא דיסח א .ןענוואד

.לאצ ןיא עטסערג יד ׳עפורג עטסקראטש יד ןע ו

ז^יט םייב ןציז וצ ןעוועג טניווועג טשינ ןפוא

א זיא ןעוועג יוזא זיא סע סאווראפ הביס יד

ןופ טייצ רעד ןיא טרא ןא ףיוא ןציז ללכב רעדא

טקנופ זא ,טקאפ א •דיז ראפ גנושראפ ערעדנוזאב

ךיז טלקאשעג ןוא ןפאלעגמורא זיא רע .ןענוואד

ךיוא ןענעז לטעטש ןוא טאטש רעדעי ןיא יוו

טימ טשטאפעגוצ ןוא ןגירשעג .תובהלתה םיורג ןיא

־נא יד ןעוועג םידיסח רערעג יד עוועשזישט ןיא

ןוא גנעל רעד ןיא קירוצ ןוא ןיה א — טנעה יד

.עטסנעעזעג

לאמא ןעמ טאה ,לביטש םענופ טיירב רעד ןיא
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ןטגעצ םלא דיסח אזא ןטעבעגניירא לאפוצ א ךרוד

רערעג יימ ןוא רעדנאסקעלא ייס עדייב ךיז ייז

ןעוועג םיא ראפ םע זיא ,ןינמ ןשידגנתמ א וצ

.רעוואנישמא ןוא רעוואלאקאס יד וצ ןגיוצאב ךיז

טשינ ןעמ ראט ןגאזפא .שינעמוקפא עטסגרע םאד

עוועשזשט ןיא ןעוועג ןענעז רעוואנישמא יד

".זנכשא" חסונ ןענוואד ךעבענ זומ רע ןוא

׳ר ,בר ןטימ שארב לאצ רעניילק א ראג ןיא
ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעוואדאלוואז דוד לאומש

ע־ילימאפ יד ןוא םייה יד
עקילייווטייצ א ןעוועג םייה יד זיא םידיסח ייב
־גשיווצ רעד ןיא ףיוא ךיז טלאה רע ווו ,עיצנאטס
.ןטייווצ םעד ןוא ןיבר םייב טיזיוו ןייא ןופ טייצ
םוצ טייצ וצ טייצ ןופ ןראפ ןופ גהנמ רעד
״רערעג״ ייב לעיצעפס ןוא םידיסח ייב זיא ןיבר
.ךאז עכעלריטאנ ץנאג א ןעוועג

גנאפנא ןיא ,ןטכיש עלא ןופ טצעשעג ןיא טבילאב
־אקאס יד ןבאה טרעדנוהראי ןקיטנייה םעד ןופ
א ויילא דיז ראפ ןעגנודעג םידיסח רעוואל
ךיוא ןענעז טראד ןוא ןענוואד םוצ לביטש
טייצ רענעי זיב רעבא ,רעוואנישמא ןעמוקעגניירא
.שרדמה־תיב ןיא טנוואדעג ייז ןבאה
ןענוואד םענופ חסונ רענעמונעגנא רעד שטאכ

,טי־צ־תוחילס ןראפעג ןעמ זיא לייטנטסרעמ

־נופ ןענעז ״דרפס״ חסונ :םידיסח עלא ייב זיא

־עג -שרדמה־תיב ןיא טרעגלאוועגמורא ךיז טראד

םעד ןיא ןדיישרעטנוא עטלוב ןעוועג ןגעווטסעד

־ילק םעד טימ קנאב רעטראה רעד ףיוא ןפאלש

".רערעג" יד ייב סרעדנוזאב ,ןענוואד ןופ ןפוא

רעקיליב א ןיא ץעגרע ,רעדא ,פאק ןרעטנוא קעמ

טכאמעג רערעג יד ייב תא םטכאנ־וצ־קיטיירפ

רכש רעד .טלאצאב רעבא ךיז טאה סע ,הינסכא

,בירעמ ןוא תבש־תלבק ןשיווצ הקספה א ןראוועג

הציחמ רעד ןיא ןעניפעג וצ ךיז ןבאה האנה ןופ

טנרעלעג טשינ יקאט ןעמ טאה ארמג רועיש ןייק

ךיז ןענרעלפא ,הרות ןייז ןדעה ,קידצ םענופ
־נעמוקמײה א רעטעפש ןוא ,תובוט תודימ ענייז
עקידמיאלפ־יאלפ יד ןלייצרעד ןענאק וצ קיד

ןראוועג טצונעגסיוא תא טייצ עצרוק יד רעבא
־השעמ ןלייצרעד רעדא רפס א ןיא ןקוקניירא ףיוא
.םיקידצו םילודג ןופ ךעל

טאה ןיילא םעד בילוצ טא ,/םיא" ןופ תוגהנתה

ןעמ טאה רעמוז ןוא רעטניוו ,ירפ ץנאג תבש

עכעלטע יד ןופ שינעגאלפ םאד טניולעג ךיז

־לעוו ,ךלימ רעדא ,עוואק ,ייט ",ןימח" ןעקנורטעג

תב לאמא ןוא םיארונ םימי רעביא זיב ןכא ו

ןוויוא־רעקעב םענופ ןעמענפארא טגעלפ ןעמ עכ

.תוכוס רעביא

,טכאנ עצנאג א טמעראוועג ךיז טאה סע ווו

־עג ךיז ןטסטנעאנמוצ ןבאה עוועשזישט ןיא

קיטיירפ ןפיוקסיוא ןגעלפ םידגנתמ יד ןגעקאד

ןבאה ייז .רערדנאסקעלא יד טימ רערעג יד ןטלאה

ןוא ״ענײשט :רעשיאיוג רעד ןיא ״ךעלטיװק״

ךעלביטש ערעייז טאהעג ןראי רעקילדנעצ ךס א

ןעמענפא ןעגנאגעג רעדעי תא תבש ,ןגראמ ףיוא

ןשיטאטש םעד רעביא קאטש ןפיוא ןעמאזוצ

.טלאצאב טאה רע עכלעוו ראפ ,ייט רעזעלג יד

גנודיילק ,גנוריפפיוא רעייז שטאכ ,שרדמה־תיב

״סמעראװ״ ןעקנירט ןכאנ ןענעז םידיסח רערעג

ןייק ,ןעזעגנא טלוב ךיז טאה רעטקאראכ ןוא

ץנאג ,".דוקמ" רעסייה רעד ןיא ןפאלעג טשרע

ןיא .ןעמוקעגראפ טשינ ייז ןשיווצ זיא תקולחמ

־נא ןא ךיוא ןקרעמאב טנאקעג ןעמ טאה ןטלעז

הקילחמ ״רעװאדאינש־רענזיװ״ רעטסווואב רעד

רעכלעוו ,אתמד בר רעד לעיצעפס ןוא ,דיסח ןרעד

עוויסאפ א ןעמונעגנא רערדנאסקעלא יד ןבאה

בוט־םוי ןייק ןוא תבש ץיק טלעפראפ טשינ טאה

טימ טריזיטאפמיס וליפא ןבאה לייט ןוא גנולעטש
.רענזיוו ןראפ דצ רעד — םידגנתמ יד

.ןענוואד ןראפ ,הוקמ רעד ןיא ךיז ןעלבוט וצ
יד ייב תולב תא ,ףיסומ ןוא תירחש ןשיווצ

ןיא רעדעי טנרעלעג ןבאה םירוחב־לביטש יד

ןופ הקספה א ןכאמ וצ גהנמ א ןעוועג רערעג

ןעוועג ןענעז ךעלביטש יד שטאכ ןוא לביטש ןייז

טאה טלמעד ןוא העש א יוו רעקינייוו טשינ

־רעביא טשינ םידדצ יד ןופ רענייק טאה ,תונכשב

טנרעלעג ןבאה עקינייא .ארמג טנרעלעג ןעמ

ןבאה שרעדנא .ןטייווצ םענופ לעווש יד ןטערטעג

־נפורג טנרעלעג ןבאה ערעדנא .ךיז־ראפ ,תודיחיב
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־עגראפ טאה הדעה־ינקז יד ןופ רענײא וװ ,זײװ
רעד ,טיילעגנוי ייב רעדא ,רועיש א טנעײל
.ןדמל רעטםנעעזעגנא

ךכוט" א ןגארטעג תבש וליפא טאה רע ,ןוז םרעצ
!דייז א ןענוואד םייב ראנ ,לפאק א ןא "לטיה
.עלעטראג

־אקע רעד ןיא יוו טקנופ ,ןענרעל ןיא שטאכ

יד ייב ןעזעגסיוא םע טאה שרעדנא ץנאג

־עםיד ענעעזעגנא ןעװעג ןענעז ,עגאל רעשימאנ

ןופ טיבעג ןפיוא ביוא .םידיסח רעדנאסקעלא

,ךיילג ןעװעג עלא ןענעז ,לביטש ןיא רעבא ,ןצנער

ןופ ןלאפעגפארא טשינ ײז ןענעז ״ךײלג־עלא״

ינפ תרדהו" רעד טרידיצעד ראנ טאה ,טראד

ייז ייב ןעמ טאה ,רעבא ראפרעד ,רערעג יד

ױנראפ לאמעלא ןבאה םידיסח ערעטלע יד ״ןקז

וליפא ןענרעל ןיא ןציז םירוחב ןעז טנאקעג

רעבא זיא סע ,טנאװ־חרזמ יד ,ןאנביוא םעד ןעמ
־לא עלא יד אקװד םאװ ,לאפ רעקידריװקרעמ א
םירחוס עטםכײר יד ןעװעג סע ןענעז טײל עט
רעגאז־העד־טשרע יד אליממ ןוא ,לטעטש ןיא
.םינינע עשיטאטש ןיא

.לטראג םעד ןא ןיא עקלומראי רעד ןא
ןבאה עכלעוו ,עכלעזא ןענופעג ךיז ןבאה םע
ןוא ״ךעלספינש״ טימ ״ןגארק״־ןםײװ א ןגארטעג
ענעפורעג יוזא יד ןשיווצ .ךטאווארק" וליפא
ןגעלפ ״רערעג״ יד יוו ,םירוחב עשיטארקאטסירא״

דיפקמ קראטש ןבאה עכלעוו ,יד ןופ רענייא

םרעדיזנפייז םעד ףסוי ןעוועג ןענעז ,ןפורנא ייז

זיא "השבלה" רעלענאיצידארט רעד ףיוא ןעוועג

־נעװ( ,ןוז סעטלאס רעזייל ,לרעב )שטיוואניבור(

האובת רעכייר א ,ןאמדירפ שירעב ׳ר ןעוועג

ןוא )עדראג( ןוז סהכרב עניב ,רעטלא )שזאג

ןגארט טהמעג טאה רוחב־לביטש רעדעי .רחוס

־סיוא טאהעג וליפא טאה רעטצעל רעד .ערעדנא

,לטראג א ןוא עקלומראי א ךיוא לטיה ןרעטניה

רע עכלעוו ",טנייה" גנוטייצ־גאט יד ןבירשעג

וורעזער ןיא ןבאה קידנעטש יקאט טגעלפ רע

םעניא עקאט יירפ־ןוא־קנארפ ןענעיילראפ טגעלפ

טלייטעג טאה רע עכלעוו ,ןעלטראג טימ ןעלפאק

ןגעלפ םע ריט םנעמעוו ייב לביטש־רעדנאסקעלא

־עג טשינ טאה רעכלעוו ,רוחב ןדעי וצ יירפ

ןרעהוצ ךיז ןוא םירוחב עכעלטע ןייטש הבינגב

עדײב רעדא ,״לטראג״ רעדא ,״לפאק״ ןייק טאה

־נוװאב ןוא ״גנוטײצ־טאלב״ א ןענעייל ןייז וצ

.ןכאז

".תואיקב" ןייז ןרעד
ןעמ לאז סאד זא ,ןבעגעג גנוטכא טאה רע

,סאג ןיא ",טנעוו־לביטש" יד רעסיוא ךיוא ןגארט
־טימ ענייז רעדא ,רע ביוא .ריצאפש ןפיוא
ןאמנגנוי א רעדא רוחב א ןעזעג ןבאה רעפלעה
שידעב ׳ר טגעלפ ,ןכאז ייווצ יד ןא סאג ויא
םעכלעזא זא ,טראוו ןבראה ןטימ ןענעראוו םיא

ןבאה םידיסח רעוואנישמא ןוא רעוואלאקאס
טימ טעמכ גנוריפפיוא רעצנאג רעייז ןיא ךיז
.םעקיבשרדמה־תיב יד ןופ טדיישרעטנוא טשינראג
־ראפ ןעוועג זיא ערעייז גנודיילק יד ,םידגנתמ יד
.לעודיווידניא ץנאג רעבא ,ןדיש

םירוחב ךס א .ןעשעג טשינ לאמ טייווצ א לאז

יד ןוא ייז ןשיווצ ךיילגראפ רעקיצנייא רעד

.תורוש יד .ןופ רעביירש רעד ךיוא ייז ןשיווצ

ייז םאוו םאד זיולב ןעוועג זיא םידיסח ערעדנא

ףארטש םלא לביטש ןופ ןראוועג ןבירטראפ ןענעז

ןגעלפ תודועס־שלש וצ .דרפס־חסונ טנוואדעג ןבאה

שירעב ׳ר ןופ גנורעדאפ יד ןגלאפ טשינ ראפ

טקנופ תורימז ןעגניז ןוא ןעמוקנעמאזוצ ךיז ייז

קידנעעז טשינ ןכאמ ךיז טגעלפ רע .ןאמדירפ

רערעג יד ,תוינשמ־הרבח יד ,םינכש ערעייז יוו

־עגוצ א ",האפ" עטצופעגוצ א ןופ ןקוקקעווא
־עג רתוומ טשינ טאה רע רעבא .לדיעב ןריוש
".לפאק ןטימ לטראג" םעד ףיוא ןעו

.םידיסח רעדנאסקעלא ןוא
םאד ןענעז המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ראפ
עלא ,הריד םבר ןשיטאטש םעד ןוא שרדמה־תיב

לביטש ןיא ןעוועג זיא רוחב רעקיצנייא־ןוא־ןייא

רעד ןיא ןעוועג תוינשמ הרבח טימ ךעלביטש

־יווירפ רעלעיצעפס א וצ ןעוועג הכוז טאה םאו

ךיז טאה ךאוו עצנאג א ךיוא .סאג רעקיבלעז

־ירק־הבצמ םעד היעשי ןעוועג זיא סאד ,עיגעל

םיניגינ־ארמג יד ןופ ״אכע״ רעד ןגארטעג טייוו
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יד טרעהעגפיוא טשינ טעמכ ןבאה "תבש" רעבא

רעדעי וצ טריפס

 96%ןלעטשוצ טגעלפ רע

־עג ןענעז סאוו יד ןופ סעידאלעמ ענעדישראפ

־ייז ןעוועג ןענעז ןטייהנגעלעג ןוא ,טייהנגעלעג

,ךעלביטש עלא ןופ ,ןענוואד םייב ןראוועג ןעגנוז

— םויס א ,הקשמ — טייצ־ראי א .ךס א רע

־דעד ןוא ,ןסע םייב גנאזעג תורימז םאד רעטעפש

תירב א ,הנותח א ןופ טדערעגפא ןיוש ,הקשמ

־ישמא יד ןגעלפ טלמעד ,תודועס־שולש ייב ךאנ

.דגב םעיינ א ןוטנא םייב וליפא ,תיבה־תכונח א

אתמד בר םייב ןעמוקנעמאזוצ דיז םידיסח רעוואנ
עטירד יד טעווארפעג ןיוש ןעמ טאה טראד ןוא
.הכלמ־הולמ טימ הדועס
ענעעזעגנא דיוא ןעמוק ןיוש ןגעלפ בר םוצ
ףסוי ׳ר יוו ׳םינגנמ עטוג ,םידגנתמ םיתב־ילעב
קחצי םהרבא ׳ר ,ל״ז טענאק לדנעמ ןוא טענאק

ןייק ןעוועג טשינ ראג ןיוש זיא םע ביוא
־ייא" עכעלטע ןעמונעגנעמאזוצ ךיז ןבאה ,החמש
ןעמונעג ןוא ״םינתח״ עקיטפנוקוצ טימ ״ךעלמעד
.תוכרב האמ ןייז וצ םילשמ ידכ ,הקשמ לסיב א
עלא ןבאה סאג ןיא גאט ןקידנכאוו א ןיא
.עילימאפ ןייא יוו ןעזעגסיוא ןדיי רעוועשזישט

.א .א ל״ז רעפלעב
־ביטש עדייב טקינייאראפ טאה סאוו ,קירב יד

יד ןגארטעג ןבאה םע סאוו ,סעקלומראי יד זיולב

׳ר ןעוועג זיא ,רעדנאסקעלא טימ רעג ,ךעל

ןריטסיזקע םע זא ,טלייצרעד ןבאה םידיסח רערעג

־תיציצ ןוא רעצירק־הבצמ רעד סלשיפ עקלאומש

.םידגנתמ ןוא םידיסח ",תונחמ" ייווצ

רע ,ךעלביטש עדייב טנידאב טאה רע .רעכאמ

־עייז ןוא םידיסח יד ןעוועג ןענעז עכלעזא טא

ייס ,ייט ףיוא עיסעצנאק יד טאהעג סע טאה

םידגנתמ יד ,עוועשזישט ןיא ךעלביטש־םידיסח ער

.ךקית" ...ןוא ,רעטניוו ייס רעמוז

.םישרדמ־יתב ערעייז ןוא

ךעלכיש^־סידיסח סי^רדס־יתב ןוא
טכיזרעביא רעצרוק
ןוא לטעטש ןיילק א ןעוועג זיא עוועשזישט
עכלעוו ןיא ,ךעלביטש־םידיסח עכעלטע טאהעג טאה
עטסנעעזעגנא יד טנרעלעג ןוא טנוואדעג ןבאה׳ס
יד ןיא .טסעק ףיוא םמעדייא ,טיילעגנוי ןוא ןדי
ףיז ןבאה ,טכענ־רעטניוו עגנאל ןוא סנגראמירפ
־ארמג ענעגיוצעצ יד ןגארטעג לטעטש ןירעביא
רעביא םילופלפ עסייה יד ןופ תולוק ןוא םינוגינ
ןופ ,םיארומאו םיאנת יד ןופ ןעקנאדעג עפיט יד
,םישרפמ עשינואג ערעדנא ןוא א״שרחמ ,תופסות
,עקידתופיקת סאד ךיוא אלימב ןוא ,עטסערג סאד
ןשיווצ .לביטש־םידיסח רערעג םאד ןעוועג זיא

שירעב ,רעקנעשנייוו רעד לקנעי השמ ,רעק
ןוא ןייטשלדייא לוואז ,גרעבנירג עקסאי ,ןאמדירפ
.ערעדנא
ןעורעג ןענעז לביטש רעדנאסקעלא ןיא ךיוא
ןיא רעקינייוו רעבא ,םיסחוימ ןוא םידמול ןד י
.ערעדנא ןשיווצ ,ןזהועג טראד ןענעז סע ,לאצ
םעד ףסוי :יוו טיילעגנוי ענעעזעגנא עכלעזא
סהכרב־הניב רעטלא )שטיוואניבאר( ,סרעדיזנפייז
)שזאגנעוו( ,ןוז סעטלאס־רעזייל לרעב ,עדראג
סאד ,ערעדנא ןוא םיאפ עגייפ לטאמ והיעשי
־־׳ענעלק ליפ ןעוועג זיא לביטש רעדנאסקעלא
.רערעג םענופ

עסיורג א ןענופעג ךיז טאה םידיסח רערעג יד

.׳׳־ךמע" רעמ ןעוועג ןיוש זיא שרדמה־תיב סאד

ליא ןשטנעמ עטסבושח ןוא עטסכייר יד ןופ לאצ

טאהעג טאה )יקסוואקראטס( רעביירש רעד חרז

־יצנאד םייח ,עילעוו יכדרמ :ייז ןשיווצ ,לטעטש

טנרעלעג טאה רע עכלעוו טימ ,ןדיי עפורג ןייז
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ןופ .בקעי־ןיע

— בירעמ־החנמ ןשיווצ גאט ןדעי

*אש יד ןענאטשטנא רעטעפש םע ןענעז עפורג רעד
טשינ טסייוו רענייק שטאכ ,םידיםח־רעגרובמעל
.ןעמאנ רעד ןיעמונעג ךיז טאה םע ןענאוונופ

טעפש זיב ןעיצראפ ךיז טגעלפ םע ןוא בירעמ
.טכאנ רעד ןיא
,לגיטש רעוואלאקאס א ןעוועג ךיוא זיא םע
,רעקעב רעד המלש ןעוועג ןענעז עטסבושח יד ווו

עשעפ בקעי טאה עפורג רעטייווצ א טימ

רעהא .ערעדנא ןוא )דמלמ רעד( סלדניירק ךורב

קחצי ,םדא־ייח ןוא ךורע־ןחלוש טנרעלעג םעטוי

עכלעוו ,םידיסח רעוואנישמא ןעמוק ךיוא ןיגעלפ

— עפורג א טימ טנרעלעג טאה ןרהא

ןעוועג טשינ ,לאצ רעניילק רעייז בילוצ ןענעז

.ארמג

־החנמ ןשיווצ ןביוהעגנא ךיז טאה ןענרעל םאד

191

.לביטש ןגייא ןא ןטלאהוצסיוא חוכב

192

קראיױינ /

רעװאדאלװאזדאםניװעל לדארפ

— עטאיס רג׳סיורג ןייט
רערעראפ ץא םידיסח ,ןעטעלנבארפ עעייז
ןעװעג טראד ןענעז םע .טאטש עשידיםח א ןעװעג זיא עװעשזיש ץך
*ערעדנא ןוא רעװאלאקאם,רעװאנישמא ,רערעדנאסקעלא ,םידיסח רערעג ■י
.ךעלביטש־םידיסח ענעגײא טאהעג ןבאה ,רעוואנישמא יד ץוח ,עלא
ןעװעג ךיוא ײז ןענעז ,םידיסח עפראש ןעװעג ןענעז ײז םאװ ,םעד ץוח
טכיל טימ ךיז םורא טלארטשעג טאה ןענרעל קידתובהלתה רעייז ,םידמול
.טײקמעראװ ןוא
עכלעװ ,ןדיי עטושפ יד טאהעג ביל ,םיורג ןטלאהעג טשינ ךיז ןבאה ייז
רעײרפ רעד ןיא םיליהת טגאזעג ןוא שרדמה־תיב ןםיורג ןיא טנװאדעג ןבאה
ןבאה םידיסח עכלעװ ראפ ,תוכאלמ־ילעב עכעלרע ןעװעג ןענעז םאד .טײצ
.טאטש עשידיםח א ןעװעג זיא עװעשזישט .ץרא־ךרד ןוא טעטעיפ ןזיװעגםיורא
ןבאה ײז רעבא ,םיליכשמ לםיב שביה א ןעװעג ךיז טײטשראפ ןענעז םע
— טרעלקעגפיוא ןעװעג זיא ןעמ .הלעמ רעד ןיא ןטלאהעג םנטםרעמ ךיז
־ײטראפ ,קעטאילביב א בילוצ טגירקעגמורא וליפא ךיז ןעמ טאה רעטעפש
םידיסח יד ןופ טײקנײש יד ןענאטשראפ ןעמ טאה קיטייצכײלג .ןכאז עשיא
.ייז טימ טםיורגעג ןוא טרבחעג ךיז טאה ןעמ .ןדיי עמורפ ןוא
ןקיזאד ןיא טכאקעג טאה ןבעל ליפיוזא ןוא ןדיי עקיצראה ,עליטש
.לטעטש ןביל
׳ר ברה רעטאפ ןײמ זיא לטעטש ןקיזאד ןיא
ןפיוא ןסעזעג ל״צז רעװאדאלװאז דוד לאומש
.ראי  36תונברה אסכ

רעטספיט רעד טימ ךיז ןייז וצ בירקמ ןעוועג
.טפאשביל
ןעוועג זיא רעכלעוו ,יבר רעוואנישמא רעד

רעטכאט א ,דימ ראפ דעווש רעייז זיא םע

טאה ,ןליופ ןיא ם״ירומדא עסיורג יד ןופ רענייא

ןייז ןופ טייקסיורג עצנאג יד ןעגנערבוצסיורא

ראי םקעז טימ הריטפ ןייז ראפ טגאזעג רימ וצ

תולדג עסיורג ןייז ןצאשוצפא ,טלאטשעג רעקילייה

:קירוצ

רעטוג םלא ןוא ארתאד ארמ רעיירט ,בר םלא

טנזיוט ןופ רענײא ןעװעג זיא רעטאפ רעייא״

־ניק ענייז ראפ ,עדייב ראפ .רעטאפ רעקיצראה

ןאילימ א ןופ רענייא ןוא םינבר יד ןשיווצ

טיירג ךיילג רע זיא טאטש רעד ראפ ןוא רעד

".ןדיי םתס ןשיווצ
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,רעטאפ ןיימ ןגעוו ןביירש ןא ביוה ךיא ןנחו
־רעביא ןפלעה דימ לאז רע ,ת״ישה ייב ךיא טעב
ףראד םאוו ,תולדג ןייז ןופ לייט א שטאכ ןבעג
.תורודל ןביילב
:ןלייצרעד זדנוא טגעלפ רעטומ ןיימ
עוועשזישט ןייק ןעמוקעגנא זיא עטאט רעד
ןאמרעגניי א ןעוועג זיא , (1905),ד״סרת ראי ןיא
*ישמא םייב טסעק ףיוא םעדייא ןא ,ראי  24ןופ
שרעה ׳ר םכח דימלת ןסיורג ןוא דיסח רעוואנ
.אקנעלארטסא ןופ
רעטלא רעד טנכדשעג עקאט טאה ךודיש םעד
טרעהעגנא ךיז טאה רעכלעוו ,יבר רעוואנישמא
ןדמל רעסיורג א ,ןדייז ןטייווצ ןטימ טפאשנתוחמ
ךיז רע טאה ,החפשמ רעקידסוחי א ןופ ןוא
.ויבר רעוואנישמא ןטימ ןעוועג ךדשמ
רעוואנישמא ןעוועג ןענעז םעדייז עדייב תויה
.ךודיש םעד טריפעגכרוד יבר רעד טאה םידיסח

*עלרעביא עסיורג א ןייז טזומעג טאה סאד
םורא ןראי ןיא לייוו ,בוטש רעזדנוא ןיא גנוב
־רעביא סיורג טימ ץלא ךאנ רעטומ ןיימ טאה
־םיוא טאה םע יוו טלייצרעד רימ טייקנעמונעג
עטסנעעזעגנא יירד יד ןעוו ,גאט רענעי ןעזעג
וצ ןעמוקעג ןענעז עוועשזישט ןופ םיטאבעלאב
םעד ןדאלעגנייא ןוא אקנעלארטםא ןייק ןראפ
תונברה אסכ םאד ןעמענרעביא לאז רע רעטאפ
טקישעגניירא ייז ןבאה רעטעפש .הליהק רעייז ןיא
ךיז טאה טאטש יד ןכלעוו ויא ,תונבר־בתכ א
לבור  25ךעלטנכעוו ולאצ וצ ןעוועג בייחתמ
.תוריכש

עילימאפ רעזדנוא
ןופ ,רעדניק ןעצ ןריובעג טאה רעטומ ןיימ
יירד .ריפ ראנ ןבעל ןבילבעג ןענעז םע עכלע ו
.ןוז ןייא ןוא רעטכעט

טשינ ןעוועג טלא טלמעד זיא רעטומ ןיימ
ןעוועג זיא רעטאפ ןיימ .ראי ןצכעז עצנאג ןייק
.רעטלע ראי ייווצ טימ
ןופ ןלייצרעד טרעהעג באה ךיא םאוו ,ץלא
יד ןגעוו ןשטנעמ ערעדנא ןופ ןוא רעטומ ןיימ
זא ,טקיטעטשאב ,רעטאפ ןיימ ןופ ןראי עגניי
־יוליע סיורג ןזיוועגסיורא רע טאה זייוולגניי ןיוש
עסיורג ןופ תונברל ןראוועג ךמסנ זיא ןוא טפאש
.רודה ינואג
ןסעגעג רעטאפ ןיימ טאה הנותח רעד ךאנ
־עג הלילו םמוי זיא ,אקנעלארטסא ןיא טסעק
טמשעג םודא טייוו טאה ןוא טנרעלעג ןוא ןסעז
־נא עלא ךיוא טגאמראפ םאוו ,ןואג רעגניי םלא
ראפ שיטסירעטקאראכ ןענעז עכלעוו ,תולעמ ערעד
.ןואג ןקידנגייטשפיוא ןא
־ישט רעטלא רעד ןראוועג רטפנ זיא סע ןעו

,סקניל ,עפתג רעד ןופ רעטשרע ־ועד
.ןוז םבר םעד סייח

יז .היבצ ןסייהעג טאה רעטכאט עטסטלע יד
ןש־דיסח א ראפ

 1927ראי ןיא טאהעג הנותח טאה

רעשידיסח ןוא רעשירחום־ךײר א ןופ ,ןאמרעגנוי

,ןייטשפע יולה קחצי ׳ר ברה ,בר רעוועשז

ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טאה רע ,החפשמ

זיא ,ןואג רעסיורג א יוו טמיראב ןעוועג ךיוא

ןיא םש א טאהעג ןוא טײקםטוג ןוא טייקלדייא

א ןענאטשעג עוועשזישט ןיא תונברה אסכ סאד

םענייא ראפ עשראוו ןיא טלעוו רעשירחוס רעד

,ןטאדידנאק ךס א ןעוועג ןענעז םע .קידייל טייצ

.םירחוס עטסכעלרע יד ןופ

־פיוא ןסאלשאב טאה הליהק רעוועשזישט יד רעבא

ןופ ךורבסיוא םייב .ןיז ייווצ טאהעג ןבאה ייז

לאומש ר ברה ןואג ןגניי םעד בר םלא ןעמענוצ

טלא רענייא זיא המחלמ טלעוו רעטצעל רעד

.רעוואדאלוואז דוד
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.םקעז רעטייווצ רעד ןוא ראי ןעצ ןעוועג
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 1940ראי ןיא

רע ןוא טפעשעג סיורג א ןבעגעגקעווא ייז טאה

ןראװעג ןםירעגפא עשראװ זיא

ןופ טרעהעג טשיג רעמ ןױש ןבאה רימ ןוא

המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב טניווועג טאה

ןעװ ןוא יוזא יוו טשיג וליפא ןםײװ רימ ײז
.ןעמוקעגמוא ןענעז ײז

.ענשטעדאלאמ ןיא
זיא ןראוועג טנערבראפ זיא עוועשזישט ןע ו

־רעםיוא ןא ןעװעג זיא ,םייח רעדורב ןײמ

־עג ןוא ןפיולוצ ןעמוקעג תושפנ תונכס טימ רע

.תולעמ עםיורג טימ רוחב רענעטארעג ךעלנייװעג

עסיורג א ןוא שעוו עמעראוו ןדעי ראפ טגנערב

טאה רע .רעשל ןיא ןעװעג זיא טײקסטוג ןײז

.ןכאז ענעדישראפ טימ עזילא ו

רע ןעװ .הבישי רעקצעלק רעד ןיא טנרעלעג

זיא ענליוו ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ךאנרעד

טגעלפ ,בוט־םוי ףיוא םייח א ןעמוק טגעלפ

.ןעעז ךימ ״עקװארעדנאמאק״ א ףיוא ןעמוקעג רע

טמוק רע זא ןעיורטראפ ןוא ןפורנײרא ךימ רע

זיא טפעשעג סאד ןעמונעגוצ םיא טאה ןעמ
־אאק" ןסיורג א ןיא רעטלאהכוב א ןראוועג רע

.טגערפעג םיא באה ךיא .תובוח ךם א
ךאד באה ךיא ?ןייז סע ןאק יוזא יװ —

ייב ןענדראנייא ךיז ןעמ טגעלפ יוזא ".וויטארעפ

זדנוא טםאח וד ליפיװ טאנאמ ןדעי טקישעג ריד

עלא טרידיווקיל ןבאה ייז ןעוו ,ןטעיוואס יד

ןענאװנופ ,ןבאה טספראד וד זא ,טנבערעגםיוא

־בוב ערעדנא יד טימ טכאמעגפא טאה רע

?תובוח ליפיוזא ריד וצ ןעמוק יװ ןוא עשז־

.תבש ןטערטראפ םיא ןגעלפ ייז ןוא סרעטלאה

:טרעפטנעעג רימ טאח רע
יװ ןקוקוצ ןוא ןםע ןײלא טשינ ןאק ךיא

.ןעגנומענרעטנוא עטאווירפ

—

טשינראג ךיז ןענאק םירוחב עמערא ערעדנא
ןגירק ײז םאװ הקולח ןופ ראנ ןבעל ןוא ןפיוק
ןלײט ךיז זומ ךיא .טיונ ןדײל ײז .הבישי רעד ןיא
.טלעג ליפיוזא קעװא רימ טײג ראפרעד ,ײז טימ

.ןייז תבש ללחמ ןפראד טשינ לאז רע
רע זא ,רעטאפ םוצ ןעגנאגרעד זיא םע ןעו
ןבאה ןסור יד ייב ןטסאפ א ןעמונעגנא טאה
.ןגיוא ענייז ןופ ןעניר ןעמונעג ןרערט עסייה
זיא רע סאווראפ טגערפעג םיא באה ךיא ןע ו
.טרעפטנעעג רע טאה ,טרעיורטראפ יוזא

־עגפא ךײלג ןבאה רימ זא ,ךיז טײטשראפ

רעטייוו יוזא ןענאק טעוו רע יצ ,טסייוו רעוו —

זיא רע ןעװ רעבא ,תובוח ענײז עלא טלאצ

־נײרא אי לאז רע ,ןעגניווצ םיא ןענאק ייז .ןייגנא

רעדיװ ךיז טאה ,לאמ עטײװצ םאד ןעמוקעג

טראטעג טשינ טאה רע .טפעשעג ןיא תבש ןעמוק

.תובוח יד טימ ךאז עבלעז יד טרזחעגרעביא

.ןטסאפ ןייק ייז ייב ןעמעננא

ןראפ םישדח םקעז טאהעג הנותח טאה רע

ראג ןעוועג זיא ,לטיג רעטסעווש עטסגניי יד

יז ,ענשטעדאלאמ ןופ לדיימ א ןעמונעג ,גירק

.ןכארבעגסיוא זיא המחלמ יד ןעוו לדיימ גניי א

רעטאפ רעד ןוא רעטכאט עטסגניי יד ןעוועג זיא

.החפשמ רעזדנוא ןעוועג זיא סאד

העכס רעסיורג א ןיא תריטט
ה״ע רעטומ ןיימ ןופ טלייצרעד ,המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ דאזיפע ןא
 1915.טסוגיוא

*טנא טראד ןופ ןוא עצוואנאכעשט ןייק קעווא

יד ןעוו ,גאט ןטירד ןפיוא ןעוועג זיא םאד

־אבסיוא ךיז ןבאה ערעדנא .דנאלסור ןייק ןפאל

ךיז ןבאה ןסור ןוא ןשטייד יד ןשיווצ ןטכאלש

עסיורג א .םלוע־תיב ןשידיי ןרעטנוא ןטלאה

עשידיי יד ןוא עוועשזישט וצ טרעטנעענרעד

*עג זיא עילימאפ ערעזדנוא טימ ןעמאזוצ עפורג

ןענעז ךס א .ןפאלעצ ךיז זיא גנורעקלעפאב

.רעלעק ןיא ןייטשלדע לוואז ייב ןטלאהאב ןעו
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א ןעוו טכאנראפ קיטשרענאד ןעוועג זיא םע
־נ־וא ןיא ץירא זיא ןטסאפ־ריפשסיוא רעשטייד
־אב עליוויצ יד ןעעזרעד ןבאה ייז .רעלעק רעזד
:טגאזעג ןוא גנורעקלעפ

*ראפ דיז ןוא ןביילב ןלעוו עלא רימ .ןשטנעמ
תוכז םעד ץא טעוו רע ןוא ,ת״ישה ףיוא ןזאל
.ןייז ליצמ זדנוא
א טקאפראפ טאהעג ןיוש ןבאה עלא שטאכ

ןגראמ לייוו ,ןענאדנופ טפיולטנא ,טקנעדעג —

־סיוא רעבא ,געוו ןפיוא ןעמענוצטימ זייפש לסיב

ןיא אד ןייז טעוו ירפרעדניא רעגייז א סקעז

עלא ןבאה ,ןטאט ןופ דייר עסייה יד קידנרעה

טשינ טעוו ןייטש ץיק זא ,טכאלש אזא טאטש

ןלעוו ייז ןוא טשינ ־ץוא ןעייג ייז זא ,טגאזעג

.ץנאג ןביילב
ןעמונעג עלא ןבאה רעטרעוו יד קידנרעה

.בר ןטימ ןביילב

טאה רעטומ ןיימ .ןפיולטנא םוצ ךיז ןטיירג
ןוא ןסע םעפע טיירגעגוצ ,רעדניק יד ןעמונעג
־ראפ רעלענש ןזומ רימ זא ,רעטאפ םוצ טגאזעג
עלא ריוא .ןעוועטאר וצ ךיז ידכ ,טאטש יד ןזאל
.ץיג וצ טיירג ןעוועג ןענעז ערעדנא
ךיז טאה ץיגסיורא ןעמונעג טאה ןעמ ןעו
־םיוא ךיז ןבאה םאוו ,יד ןשיווצ זא ,ןזיוועגסיורא
סאוו ,עטריזילאראפ ייווצ ןעוועג ןענעז ןטלאהאב
טגאזעג ןבאה ייז .ןייגטימ טנאקעג טשינ ןבאה
טימ אד ןייז טעװ סאוו" :םעניימ רעטאפ םוצ
"?ןעמוקמוא אד ןזאל זדנוא טעוו ריא ?זדנוא
.ךעלגעממוא ןעוועג זיא ייז ןעמענטימ
:ןפורעגנא ךיז טאה רעטאפ ןיימ
!ץיג טשינ ץעגרעניא ןלעוו רימ ,ןדיי —
עקנארק ייווצ יד ןזאלרעביא טשינ ןלעוו רימ

.ןעגנאגעג טשינ זיא רענייק
ןעמענ לאז ןעמ ןסייהעג טאה רעטאפ ןיימ
.םיליהת ןגאז
םיליהת טגאזעג ןוא ןסעזעג עלא ןענעז רזא
.טכאנ עצנאג א
טפראדעג ךיז טאה טכאלש יד ןעוו גאטראפ
ןא ןפיולטנא ןעמונעג ןסור יד ןבאה ןבייהגא
ץירא זיא יימרא עשטייד יד ןוא דנאטשרעדיוו
.טכאלש א ןא טאטש ץא
זיא טכאלש רעד ןופ הנכס יד זא קידנעעז
וצ םיחילש טקישעג רעטאכ רעד טאה רעבירא
ייז זא ,ךעלטעטש עטנעאנ יד ןיא ענעפאלטנד יד
,ךרודא זיא ראפעג יד ,ןעמוקקירוצ ץוש ןענאק
־ישט ןופ טייוו ןעמוקעגראפ ןענעז ןטכאלש יד
.עוועשז

ןידה תדייפ ןוא סי<פחרה .תדי<פ
ץיק ןעמוקעגנא זיא ל״צז רעטאפ ןיימ ןעו
הליהק רעוועשזישט יד טאה ,בר םלא עוועשזישט

יד ןוא עשאפ רעד ףיוא טכא ץיק טגיילעג טשינ
.ןעגנול יד ףיוא ןראוועג קנארק ןענעז תומהב

׳ר ,ל״ז לאומש־םייח ׳ר :םיטחוש יירד טאהעג

ןסעזעג ץהעש עצנאג זיא ה״ע עטאט רעד

רעשעפש .ל״ז המלש־ףסוי ׳ר ןוא ל״ז שרעה־השמ

גיירא טגנערטשעגנא ,טעבראעג ןוא םיטחוש יד טימ

חולב ץוש ןענעז ןבראטשעג זיא לאומש־םייח ןעיו

.ןכאמ רשכ ןענאק לאז ןעמ יוזא יוו טכארטעג

ןבראטשעג זיא המלש־ףסוי ׳ר ןעוו ןוא ,ייווצ ןעוועג

־ראפ ןעוועג זיא הלאש רעד ןופ גנאגםיוא ןטימ

.ל״ז לווייפ־םולש ןוז ןייז טנשריעג ץאלפ ןייז טאה

זיא המהב א ןעוו .ץנעטסיזקע עצנאג רעייז ןדגוב

גאש ןדעי טעמכ ןגעלפ ייז יוו קנעדעג ךיא

.ןראוועג תולדב בצק רעד זיא ןראוועג הפירט

ןגעלפ םאוו תולאש טימ בוטש ןיד־תיב ןיא ןעמוק

־קעווא טזומעג רע טאה שיילפ עגהפירט םאד לייוו

ןבאה םירעיופ יד לייוו ,טפא רעייז ןכאמ ךיז
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םיבצק יד ייב הלאש א ןעוועג זיא םע ןעו

ףיוא טכאמעג לאמעלא ןעמ טאה בתכ םעד

טימ ןפיולניירא לאמעלא ןעיורפ ערעייז ןגעלפ

טעברא םע יוו ןעעז וצ ידכ ,טייצ רעסיוועג א

־סיורא םיוק עטעפאסראפ ןוא רעמינפ עטגראזראפ

טאה ,טקידנעעג ךיז טאה ןימרעט רעד ןעוו ןוא

:ךיז ןופ ןגירקעג
?םע טלאה יוו ?ךיז טרעה סאוו —

רעטייוו זיא ןעמ רעדא ,טרעגנעלראפ םיא ןעמ
רעדיוו ךיז טאה םע זיב ,רעדנוזאב ןעגנאגעג

זיב ,רעהפיוא ןא טרזחעגרעביא ךיז טאה סאד

ןעמ ןוא םעלבארפ עבלעז סאד טרזחעגרעביא

ןעוו .קספ רעד ןראוועג ןגארטעגסיורא זיא םע

־יוו ,בתכ ןט־ 2א ןכאמ טזימעג לאמאכאנ טאה

ןעוועג דיירפ יד זיא "רשכ" טנקספעג טאה ןעמ

.טייצ רעסיוועג א ףיוא רעד

הפירט המהב א זיא הלילח רעמאט .רעשל ןיא

,םיבצק רעוועשזישט יד טקנעדעג םע רע ו

ןיימ .גנולפייווצראפ עסיורג א ןעוועג זיא ןראוועג

,טריניפאר ןוא גולק רעייז ןעוועג ןענעז עכלעו

א ןעגנאגעגמורא דנאנאכאנ געט זיא ה״ע רעטאפ

ןיימ ןופ טײקכעלנעזרעפ עםיורג יד טייטשראפ

.רעקירעיורט

ןצנערעפיד עכלעזא ןכיילגסיוא םייב ה״ע רעטאפ

יוו רעמ ןעוועג עוועשזישט ןיא ןענעז םיבצק

עקינייא סאוו סעילימאפ עשיבצק  30יד ןשיווצ

ןסקאוורעד ןיא בצק םייב ןעוו .טפראדעג טאה ןעמ

ערעדנא ןוא ךעלגעמראפ ץנאג ןעוועג ןענעז

וצ דיז סאוו וצ ןעוועג טשינ זיא ןוז א ןראוועג

ןבאה טפראדעג טאה ןעמ .טיילעמערא עסיורג

.בצק א ראפ טכאמעג ךיוא םיא רע טאה ןעמענ

ידכ ,ןטיונ ערעייז ראפ שינעדנעטשראפ עפיט

ןוא ןסקאוועג תוחפשמ עשיבצק יד ןענעז יוזא
םע .םיבצק ןופ םולפרעביא ןא ןראוועג זיא םע
ייז ןוא ץנערוקנאק עסיורג א ןענאטשטנא זיא
.ןזיירפ יד ןפראוו ןוא ןגאי ןעמענ ךיז ןגעלפ
שיילפ םאד טזאלעג ןבאה םיבצק ערעכייר יד
ןגיילרעד טזומעג ןבאה עמערא יד ןוא רעקיליב
ןעמוק ייז ןגעלפ טלמעד .ןשארג ראפ עטצעל יד
!בר םוצ ןפיולוצ
!רעטנוא ןעייג רימ זדנוא טעוועטאר ,יבר —
םיבצק עלא ןפורפיונוצ טגעלפ רעטאפ רעד
זיב ,ןעלדנאהרעטנוא ייז טימ טכענ ןוא געט ןוא
א טכאמעג ,ךיילגסיוא ןא וצ ןעמוקעג זיא סע
יד טימ ןגאי טשינ ךיז לאז ןעמ ידכ ,תופתוש
ןפיוא ןריטנאראג טפראדעג טאה ןעמ .ןזיירפ
עסיוועג ןערק לאז רעדעי זא ״בתכ־תופתוש״
ןוא תוחפשמ יד ןופ סיורג יד טיול רעטנעצארפ
ןעמ טאה ךיוא .טפעשעג ןופ םענראפ םעד טיול
טשינ לאז טאטש יד זא ןענעראוואב טזומעג

טשינ ךיז לאז רענייק זא ,יוזא ןריפכרוד סאד
ןשרעה ייז ןשיווצ לאז םע ןוא טעדווירקעג ןליפ
.םולש
ןיימ ןופ חוכ רעסיורג רעד ןעוועג זיא סאד
םולש ראנ טצנאלפעג טאה רעכלעוו ה״ע רעטאפ
ייס הקולחמ ץיק ןייז טשינ ץעגרעניא לאז םע
ןשיווצ ייס ,טאטש ןיא ייס ,שרדמה־תיב ןיא
.םיטאבעלאב
רעבא ,רעשל ןיא ןעוועג זיא טייקסטוג ןייז
םע ןעוו ,גנערטש ןייז טפראדעג טאה ןעמ ןעו
זיא ,טייקשידיי רעדא ,ןיד א ןיא ןעגנאגעג זיא
־בייא טשינ ןוא בייל א יוו קראטש ןעוועג רע
סאד רעבא .תורשפ םוש ץיק ףיוא ןעגנאגעג
טאה רע םאוו ,טנוזעג ךס א טסאקעג םיא טאה
ןעוועג זיא םאד לייוו ,טראה ןעלדנאה טזומעג
.רוטאג ןייז ןגעק
־נערטש ןופ ןלאפ עכעלטע קנעדעג ץילא ךיא
.ןעגנולדנאה עג

ןרעייט ץיק ןעמענ ןראט טשינ לאז ןעמ .ןדייל

־אטש א ןגעוו טלדנאהעג ךיז טאה לאמנייא

־רעדמוא ןעוועג זיא ה״ע רעטאפ ןיימ .זיירפ

ערעדנא ןא טאהעג טאה רע םאוו ,ץנע ןשיט

קעווא ןלאז עלא זא ,טעברא ןייז ןיא ךעלדימ

רע זיא ,םיטאבעלאב עטסבושח יד ןופ גנוניימ

ןדנעוונא טזומעג ייברעד טאה רע ;ענעדירפוצ

טצעל ןייז טגאזעג ןוא ןעמעלא ןגעק םיורא

ןבאה עלא .עיטאמאלפיד ןוא המכח עסיורג ןייז

עלא ייז ןענעז דאנרעד .טראוו קראטש ןוא

.ץרא־ךרד סיורג טאהעג םיא ראפ

ייז זא ,טגאזעג ,ה״ע רעטאפ םוא יײ׳ײיײג
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־ײז ראפ ןטעבעגרעביא םיא ןוא םיכסמ ןענעז
ךײלג ןבאה ײז .טפאשרענגעק רעקידרעירפ רע
.טגאז בר רעד יװ ןעײטשאב עלא זא טרעלקרעד

שטאכ /ךענרעל ויא טשינ רימ רעטש״ :טגאזעג
.דימתמ רעםיורג א ןעװעג זיא רע
־ראפ ןעװעג רע זיא גאט ןופ לייט ןםיורג א

זיא ,קנעדעג ךיא םאװ ,לאפ רעטײװצ א

,םעטםאבעלאב ןופ תולאש ןענעקספ טימ ןעמונ

.ד״ע רעטאפ םוצ ןעמוקעג זיא ןעמ ןעװ ןעװעג

,תורשכ ןיא טיהעגפא רעײז ןעװעג ןענעז םאװ

יד װפ ׳בצק ןסיװעג א ײב זא טלײצרעד ןוא

־ײלק רעדעי ףיוא תולאש ןגערפ ןעמוק ןגעלפ

רעטאפ רעד .תועט א ןעוועג סעפע זיא ,עטסכייר

־רעטנוא טגעלפ םע ןעװ ןכאק םײב ײם ,טײקינ

לאז רע ,בצק םעד ןפור טקישעג ךיילג טאה

־ראפ רעדא ,סקישײלפ רעטנוא םקכלימ ןפיול

־לאהכמ א טאהעג טאה בצק רעד .ןעמוק ןױש

.טרעק

רעבא .ןרעפטנעראפ טקישעג םיא רע טא,ד ,רעט

.תופוע ףיוא תולאש ןײז ןגעלפ םנטםרעמ

טנגונגאב טשינ ךיז טאה ה״ע רעטאפ רעד

ןא ןטכעש רערעי טעמכ טגעלפ תבש ףױא

.ןעמוק ךײלג ןײלא זומ רע זא ,טגאזעג ןוא

טגעלפ ףוע ןטײװצ ןדעי ףיוא טעמכ ןוא ףוע

טשינ טמענ ןעמ םאװ ,טסאפעג טשינ טאה םענעי

טשינ ןבאה םירעיופ יד לײװ ,הלאש א ןײז

טאה ,שטנעמ ןײז ךרוד ךיז ןרעפטנעראפ סאד ןא

ןבאה ןםע םײב ןוא ײז ףיוא ןבעגעג גנוטכא

ןאק ךיא״ :טגאזעג ןוא ןעמוק טלאװעג טשינ רע

.א .א םעקליפש ,סעקעוושט ןעגנולשעגנײא ײז

דײלג טאה ה״ע רעטאפ ןײמ .״ךױא תובצק ןא ןבעל
זיא רע זא ןפורסױא טזאלעג םנגראמוצפיוא

ױצ ןטימ ןעמונראפ ןײז ןגעלפ רעדניק רימ

שײלפ ןײק םיא ײב ראט רענײק ןוא טרםאעג
ןעמוק טשינ טעװ ןײלא רע זיב ,ןפיוק טשינ
־עגםױא זיא לושכמ רעד יוזא יװ ןרעלקרעד
.ןעמוק
,טרסאעג ןעװעג רע זיא ןכאװ  4ךרע ןא
זא ,שטנעמ ןבלעז םעד טקישעג טאה רע זיב
־רעביא ןוא ןעמוקפיורא ןביולרעד םיא לאז ןעמ
טלדנאהעג ה״ע רעטאפ ןיימ טאה יוזא .ןטעב
ןעגנאגעג זיא סע ןעװ ,גנערטש ראג לאמ ךם א
רעדא ,תורשכ ןטיהראפ וצ עגארפ א ןגעװ
.םינינע עשידײ ערעדנא

כוטש ןיד־תיכ ןיא
בוטש ןיד־תיב ןיא ןציז טגעלפ רעטאפ ןײמ
טגעלפ רע .רפס א ןיא ןקוקנײרא רדסכ ןוא
ןעװ ןוא לוק ןפיוא ןענרעל טשינ לאמנײק
־פיוא םיא רע טאה ,ןעמוקעגנײרא זיא רעצעמע
טםעומשעג ןוא טײקטסטוג ךס א טימ ןעמונעג
ףיוא טלאװ רע יוו ,קשח אזא טימ םיא טימ
טשינ לאמנײק טאה רע .טראװעג גנאל םיא

טשינ ןענעז ןעיורפ יד לײװ ,תולאש יד ןגארט
.בוטש ןיד־תיב ןיא ןײגוצנײרא ןײלא טסײרד ןעװעג
עמערא עםיװעג א זיא ,חספ ברע ,לאמנייא
ןבעג געמ יז יצ .הלאש א ןגערפ ןעמוקעג יורפ
טאה .ד״ע רעטאפ רעד .תוסוכ עברא ראפ ײט
ןםײהעג טשינ טאה ראטקאד רעד יצ ,טגערפעג
זא ,טרעפטנעעג יז טאה ,ןײװ ןײק ןעקנירט
וצ ףיוא טלעג ןײק טשינ טאה יז ראנ ,ןײנ
־נײרא ךימ טאה ה״ע רעטאפ רעד .ןײװ ןפיוק
.ןײװ ףיוא טלעג ןבעג ריא ןסײהעג ןוא ןפורעג
טרעדאפעג ךיז טאה גנוגנערטשנא עסיורג א
טזומעג טאה ןעמ .הרות־דומלת יד ןגראזאב וצ
־עװ רעדניק עמערא יד ראפ םידמלמ יד ןלאצ
ןײק ןלאצ טנאקעג טשינ ןבאה ןרעטלע סנעמ
־רעד ה״ע רעטאפ רעד טאה סאד .דומיל־רכש
טאה םע לײװ ,שפנ־תריסמ ךס א טימ טליפ
ןענאק וצ גנוגנערטשנא ךס א טרעדאפעג ךיז
ןוא הרות־דומלת דעד ןופ תואצוה יד ןקעד
ךעלגנײ עמערא יד לאז ןעמ ,ןזאלרעד טשינ
.רדח ןופ ןקישמײהא

.ןענרעל ןיא םיא טרעטש ןעמ זא ,ןזיװעגסיורא

םאװ ,םיחלושמ ,םידיגמ םיחרוא עקידובכב

,טדערעג ןרעג רע טאה דניק א טימ וליפא

ןענעז ,תובישי ראפ טלעג ןעלמאז ןעמוק ןגעלפ

טשינ לאמנײק ןוא ,לכיימש א טימ קידנעטש

ײז לאז רע ,ה״ע רעטאם םוצ ןעמוקעג עלא
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ערעייז ראפ טלעג ןעלמאז וצ םרעײג ןפאש

ךס א טימ טדערעג טאה רע לייוו ,תושרד יד

.ןקעװצ

.טנוזעג טסאקעג םיא טאה םע ןוא רעייפ

ןדאלעגנײא ןדעי לכ־םדוק טאה רעטאפ ןײמ

ןעוו ,גאט רעד ןורכז ןיא ןבילבעג זיא רימ

יצ ,עגארפ ןײק ןעװעג טשינ זיא םע .ןםע םוצ

רענורבח םעד דאנ דפסה א ןטלאהעג טאה רע

דעכלעװ ןיא .ךאנ רעדא ,גאטימראפ זיא סע

יד ןוא טנייוועצ קראטש ךיז טאה רע ,םארגאפ

םיא ןעמ טאה ןעמוקעג זיא חרוא רעד טײצ

ןדעי וייז ןופ .טנייוועגטימ טאה לוש עצנאג

ןעװ געט ןייז ןגעלפ סע .ןסע םוצ ןדאלעג

ןוא לארשי־תבהא טימ טמעטאעג טאה טראו

זיא רערעדנא רעד ןוא םיורא זיא רענײא

.הרצ עשידיי עדעי טבעלעגרעביא ףיט טאה רע

־ראפ ןעװעג גאט ןצנאג א ןענעז רימ ןוא ןײרא

שמש רעד ןרהא טגעלפ טכאנראפ קיטיירפ

.בוטש ןיד־תיב ןיא שיט םוצ ןטײרג טימ ןעמונ

טשינ ןעד טקנעדעג רעוו .ןיידא לוש ןיא ןפור

שמש רעד ןרהא
ןיא גאט ןצנאג א ןסעזעג זיא שמש ןרהא
א ,קידצ א דײ א ןעװעג זיא ,בוטש ןיד־תיב
טמוק לאמנײא .שטנעמ רעלעדײא ןוא רערעײט
:טגערפ ןוא רעטומ ןיימ וצ ןיירא רע
..:זבר םעד טנעק ריא ,ןציבר״
:טגאזעג ןוא טלכײמשעג טאה רעטומ יד
״?םעד טימ ריא טנײמ םאװ״

א טימ "ןיירא לוש ןיא" ןפור ןייז
־עג טשינ טאה רענייק טאוו ןוגינ ןלעיצעפס
ןראוועג רטפנ זיא רע ןעוו .ןעגניזכאנ טנאק
טנאקעג טשינ רענייק טאה

 1939ביוהנא ןיא

לוש ןיא ןפור םעד ןופ עיצידארט יד ןצעזראפ
ןראוועג זיא טרא ןייז ףיוא .רע יוו יוזא ןיידא
טאה ןעמ ןכלעוו ,רעקצאלפ בקעי שמש־ןיד־תיב
רעקאט א ךאפ ןופ( רעיירד רעד בקעי ןפורעג
־יפש ראפ ״ךעלדער״ עוויטימירפ עכעלטסירק ןופ
שמש רעטייווצ רעד ןוא )םקאלפ ןוא לאוו ןענ

,זיא בר רעד רעװ טשינראג טםײװ ריא״

ןבאה עדייב רעבא ,רעשוק לדנעמ ןעוועג זיא

ןײז רעדנוװאב ןוא בוטש ןיד־תיב ןיא ץיז ךיא

םעד ןופ ןוגינ םעד ןעגניזכאנ טנאקעג טשינ

ליפ ךיא .טייקטסטוג ןייז ,המכח ןײז ,טייקםיורג

.ןיירא ליש ןיא ןפור

רעד ןעװ .םיא ןבענ קידנציז ןביוהרעד ךימ

ןבאה ףור ןייז טרעהרעד ךיז טאה סע ןעו

אזא טרעװ שרדמה־תיב ןיא ןיידא טמוק בר

ןשטנעב ןיוש ףראד ןעמ זא ,טסווועג ןעיורפ עלא

־כרוד גילפ א ןרעה ןאק ןעמ זא ,טײקליטש

ןעמוקעג ןענעז טאוו ,םירעיופ יד וליפא .טכיל

רעד זיב ןא טלאה טייקליטש יד ןוא ןעילפ

־עג ןיוש ןבאה ,קראמ םוצ קיטיירפ טאטש ןיא

רעדיװ טרעװ ןאד ,שרדמה־תיב םאד טזאלראפ בר

םעפע ךאנ ןפיול לענש ףראד ןעמ זא ,טסווו

/׳ץעגרעניא טשינ ןעמ טעז ץרא־ךרד אזא .למוט א

.ןעמארק יד ןעמ טכאמראפ דלאב לייוו ,ןפיוקנייא

־תיב ןםיורג ןיא טנװאדעג טאה רעטאפ ןײמ

יד ןענעייל זדנוא ייב רע טגעלפ םירופ

יד ןענװאד ןעמוקעג ןענעז םע ווו שרדמה

ןוגינ םענעגייא ןייז טאהעג טאה רע .הליגמ

ראי ןיא לאמ ײװצ .תוכאלמ־ילעב ,ןדיי עטושפ

טגנילק גאט ןקיטנייה ןזיב .הליגמ רעד ןופ

ןוא הבושת־תבש :תושרד ןטלאה רע טגעלפ

*רעטיוא רעטיז ןייז ןרעיוא יד ןיא ךאנ דימ

טאטש עצנאג יד טגעלפ טלמעד .לודגה־תבש

ןופ רעמ באה ךיא טאוו ,ןוגינ רעכעלנייוועג

השרד יד ןרעה שרדמה־תיב ןיא ןעלמאזראפ ךיז
.העש ריפ ןוא יירד ייב טרעיודעג טאה עכלעװ

טאה םעט ןקיצראה אזא .טרעהעג טשינ םעגייק
.ןענעייל הליגמ ןייז טאהעג

יד ראפ ראנ טשינ ןעוועג זיא השרד יד

*םיוא טאה רעכאמ־תיציצ לדנעמ יוו םעדכאנ

ראפ ךיוא לייט רעסיורג א ראנ ןדיי עשידמול

הנשה־שאר םוא הרמיזד־יקוטפ ןענוואד טרעהעג

רעטאפ ןיימ ןעוו .תוכאלמ־ילעב ןדיי עטושפ יד

םאד ןעמונעגרעביא ןרהא טאה ,רופיכ־םוי ןוא

ןסייררעביא טזומעג רע טאה ךאווש ןראוועג זיא

רעכלעוו ,סלשיפ עקלאומש ןעוו ןוא ,ןענוואד
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זיא — ,ארוק־לעב רעליבאטס רעד ןעוועג זיא

׳ןיטיח תועמ ראפ טלעג ןפאש טפראדעג טאה

ןעמונעגרעביא שמש ןרהא טאה ,ןראוועג רטפנ

עכעלטע טימ ןעגנאגעגסיורא רעטאפ רעד זיא
טאה רע ןעוו .טלעג םאד ןעלמאז םיטאבעלאב

.הרותה־תאירק ךיוא
 1938ראי ןיא

־עג רעטאפ רעד טאה תובדנ עסיורג ןגירקעג

יד ןיא ןקז א ןעוועג ןיוש זיא רע .ןראוועג

טשינ ןשטנעמ יד ןענאק רעמאט :רעצ ךיוא טאה

קנארק רעווש שמש ןרהא זיא

ראי פאנק א ןראוועג רטפנ זיא רע .רעקיצכא

.בר ןבילוצ םע ןעוט ראנ ,ליפיוזא ןבעג

.המחלמ־טלעוו רעטיױוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןראפ

ןעמוק ןביוהעגנא טאה םע ןעוו רעטעפש

עצנאג יד ןוא ןעוועג דיפסמ םיא טאה ןאמ ןיימ

טאה ,חספ ברע ןדעי ףיוא עקירעמא ןופ טלעג

זיא רע .טנייוואב קראטש םיא טאה טאטש

טלעג ןעלמאז ןייג טרעהעגפיוא רעטאפ ןיימ

זדנוא לאז תוכז ןייז .קידצ א ןעוועג ךעלקריוו

ןיילא םיטאבעלאב יד רעבא ,ןיטיח־תועמ ףיוא

.ךורב ורכז יהי .ןייטשייב

בוטש ןיד־תיב ןיא תופיסא יד

־וקנא טגעלפ םע ןעוו .ןעלמאז רעטייוו ןגעלפ
־וצ ךיז ןענעז עקירעמא ןופ טלעג םאד ןעמ
־סיל טכאמעג ןוא םיטאבעלאב יד ןעמוקעגפיונ

ןרעוו טלדנאהאב ןגעלפ בוטש ןיד־תיב ןיא

זיא טייקמערא םאד .טיילעמערא יד ןופ םעט

ןעוו קגעדעג ךיא .ןעמעלבארפ עשיטאטש עלא

ראי ןדעי טימ ןוא ראי וצ ראי ןופ ןסקאוועג

ןעמענ וצ לייטנא ןביוהעגנא טאה םיובלעג ר״ד

.םילבקמ יד ןופ לאצ יד טרעסערגראפ ךיז טאה

טשארעביא ןעוועג רע זיא ,תופיסא יד ןיא

־אפ

 500ןופ זא ,טייוו יוזא ןעגנאגרעד זיא םע

עכעלטפאשלעזעג ןריפ ןדיי עטושפ יוו קידנעעז

.עציטש וצ ןעמוקנא טפראדעג

ןוא טייקכעלטראווטנאראפ ליפיוזא טימ טעברא
.טייקנבעגעגרעביא
יוו ןעוועג זיא תופיסא עלא ןופ עמעט יד
.טאטש ןיא טייקמערא יד ןרעדניל וצ יוזא
,טריזינאגרא רעמ ךיז טאה הליהק יד ןעו
א .סעזערפ א טימ סעראזאד טכא ןייז ןגעלפ
ןעוועג ןאמדירפ שירעב ׳ר זיא טייצ עסיוועג
רעטלא טלייוועגסיוא ןעמ טאה רעטעפש .סעזערפ
טמא םעד ןטלאהעגנא טאה רעכלעוו ,רעמלאו
,המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב
־לעזעג ןעגנאגעגנא ךאנ זיא םע יוו גנאל יוזא

 120ןבאה סעילימ

ץלא ןראוועג ןענעז טיילעמערא יד יוו יוזא
ןופ רענעלק ןראוועג תוניתנ יד זיא יוזא ,רעמ
ןיימ טאה ןראי עטצעל יד ןיא .ראי וצ ראי
רעמ ופאש ויוש זומ ןעמ זא ,טגאזעג רעטאפ
םאוו טלעג סאד לייוו ,טאטש רעד ןופ טלעג
ןייק טשינ דלאב ןיוש זיא ,עקירעמא ןופ טמוק
.גנוזעל
ןדעי וצ ןרעוו טקישעג טגעלפ טלעג םאד
טכעלש ןליפ טשינ ךיז לאז רענייק ידכ זיוה ןיא
.ראלאד ראפ יד ןעמענפא ןעמוק םייב

־יטקא ןא ןעוועג זיא רע .טעברא עכעלטפאש

טכארבעגטימ רעדעי טאה הפיסא רעד ייב

-עגפא ךיז רע טאה טפאשביל טימ .ןקסע דעו

ןבעגעגרעביא טאה רע סאוו ,ןעמענ ראפ א ךאנ

.םינינע עשילהק יד ןבעג
קאפעל ךורב לסוי ןוא ןאמרעבליז עשטיא

ןעמ ,ןטעב ןעמוקעג זיא רעד ןוא רעד זא ,דוסב
ראנ ,עטסיל רעד ןיא ןלעטשניירא םיא לאז

.םינינע עשילהק ןיא ןעמונעג לייטנא ךיוא ןבאה

.ןסיוו טשיג הלילח לאז רענייק זא יאנת א טימ

ןופ ןטעבראטימ ןעמונעג ךיוא ןבאה רעטעפש

־יא ןלאמעג ךיז טאה רעמינפ םנעמעלא ףיוא

־אפושטש ,םיובלגיז ,םייוויילב יוו ,ערעגניי יד

־עגוצ ןרעיודאב טימ טאה ןעמ ןוא גנושארעב

.א .א שטיוועק
םינינע עשיטאטש ןגעוו ןעמעלבארפ עלא
.בוטש ןיא זדנוא ייב טליפשעגפא ריז ןבאה
ןעמ ןוא חספ ראפ ןעמוקעג זיא סע ןעו

.טלעטשעגניירא םיא ןוא פעק יד טימ טלקאש
־ייווצ רעד ראפ עוועשזישט ןיא ןבעל םאד
ןראוועג גאט ןדעי טימ זיא המחלמ־טלעוו רעט
.רעשיגארט ץלא

207
208

ןואג רג׳ווא^־טאגאר ןטייפ שיוטסיוא־ױױדב רעד
־טלעוו רעטשרע רעד ראפ טייצ קיטש א

זיא םע ןוא טייצ רעזדנוא ןופ רעכעה ליפ זיא

־ברוד ריז ןעמונעג רעטאפ ןיימ טאה המחלמ

־סיורא טאה רוד רעזדנוא םאוו ,רעדנווו א טושפ

טאה רעכלעוו ׳בר רעוואשטאגאר ןטימ ןביירש

.זיר אזא ןבעגעג

ןייז ןיא ןואג ןטסערג םעד ראפ טנכערעג ךיז
.טייצ

סאד .עטיל טכוזאב ןאמ ןיימ טאה

 1938ןיא

־אגאר םעד ןופ הריטפ רעד ךאנ ןעוועג זיא

א ןעוו ,המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןיא

.ןציבר רעד וצ ןיירא זיא ןאמ ןיימ .רעוואשט

ךיוא ןוא ןראוועג טנערבראפ זיא טאטש עבלאה

־עשזישט םעד זיא רע זא טרעהעג טאה יז ןע ו

טאה ,שרדמה־־תיב עטלא םאד ׳ברה תיב רעד

טלייצרעד םיא ןציבר יד טאה ,םעדייא םבר רע ו

עכעלטע ןופ ףליהטימ רעד ייב רעטאפ רעד

ןבאה םע ןעוו טיירפעג ךיז טאה ןאמ ריא יוו

ןייז טקאפראפ שמש רעד ןרהא ןוא םיטאבעלאב

ןעמוק ןביוהעגנא רעדיוו המחלמ רענעי ךאנ

ןוא םנטסאק ןיא םירפס טימ קעטאילביב עצנאג

ןכאנ קידנטלאהרעד .בר רעוועשזישט ןופ ווירב

־עק ןיא שטיוואנילאק היעשי וצ טקישעגקעווא

רע זיא ווירב ןטשרע םעד םיירעביא ןגנאל

רעד טקורעגנא ךיז טאה סע ןעוו ךאנרעד .רעל

.טגאזעג ןוא בוטש רעד רעביא ןעגנאגעגמורא

טאה ,ןפיולטנא טזומעג טאה ןעמ ןוא טנארפ

ןופ ווירב א אד רעטײװ ןיוש זיא םע ה״ב״

טאה רע זא ,ןטאט םעד ןפראוועגראפ רעטומ יד

¬ולפ רע טאה לאמרעדנא ןא ".בר רעוועשזישט

םיבתכ יד ראנ טפאכעג ןגעמראפ ןצנאג םעד ןופ

:ןציבר רעד וצ ןוטעג גאז א םיצ

ייז זא ,טגאזעג טאה רע .רעוואשטאגאר ןופ

םעד ןיא זא ,טלעוו רעד ןיא ןעמ טסייוו יצ"

יד ןגעקאד .ץלא יוו רערעייט םיא ייב ןענעז

םאוו ,בר א טציז עוועשזישט לטעטש םעניילק

רעבליז ןטימ גנוריצ סאד טפאכעג טאה עמאמ

יוו רעמ אטשינ ןליופ ןיא ןיא ןכיילג םנייז

.טעוועטארעג ייז טאה סאד ןוא
־עג טלאוו ןעמ ,טגאזעג טאה רעטומ ןיימ
ןטאט םייב רעבא ׳ןעוועטאר םעפע ךאנ טנאק

" !?םינבר ףניפ א
־נזײװ ןגאז קידנעטש רימ טגעלפ עטאט רעד
:קעטאילביב רעכייר ןייז ףיוא קיד

יוו ןוא ׳םיבתכ יד ןעוועג רקיע רעד ןענעז

זיא םאוו ,ןגעמראפ ןיימ זיא סאד ,טסעז —

.ךיז טימ ןגארטעג ייז רע טאה ןפאלעג זיא ןעמ

עכלעזא באה ךיא םוראוו ,ןצאשוצפא טשינ

־אק יד זיא גירק םענעי ןופ טייצ רעד ןיא

ןייק ראפ טשינ טגירק ןעמ םאוו ,ןקיטנא םירפס

ןסירעגרעביא רעוואשטאגאר ןטימ ץנעדנאפסער

ןטסערג ןופ רעמ טרעוו ןענעז ייז ,טלעג םוש

יז זיא ךאנרעד .ראי עכעלטע ףיוא ןראוועג

.ןגעמראפ

רטפנ זיא ןואג רעד זיב ןראוועג טיינאב רעדיוו

ןענעז בוטש ןיד־תיב ןופ טנעוו עלא

 1936.ראי ןיא ןעוועג זיא סאד זא טכוד רימ .ןראוועג

זיא ץלא םאד .םירפס טימ טלעטשראפ ןעוועג

ןא ןופ ץנעדנאפסעראק א ןעוועג זיא םאד

־סירעלטיה יד ןעוו דלאב ןראוועג טנערבראפ

טאה דאוו רעד ןיא לאמ ייווצ .ראי  25ךרע

טאטש יד טרידאבמאב ןבאה ןענאלפארעא עשיט

ךאוו רעד ןיא לאמ ייווצ ןוא ןבירשעג רע

 1939רעבמעטפעס ןט־ 8םעד

עצנאג יד ןוא

ןעוועג זיא סאד .םרעפטנע יד ןעמוקעג ןענעז

ךיוא ןענעז יוזא .ןעמאלפ ןיא קעווא זיא טאטש

ןיימ ןוא ןלאירעטאמ עשינואג טימ טלעוו א

.רעוואשטאגאר ןופ םיבתכ עלא ךיור ןטימ קעווא

.בוט־ןבא ןא יוו ןטלאהעג םאד טאה רעטאפ

ןראפ געט ייווצ ,ךאווטימ ןעוועג זיא םאד

.רפס א ןיא ןקורדוצפא םע טמולחעג טאה רע

ןיא רעטאפ ןטימ קידנציז ,ערק ןופ ךורבסיוא

תונואג םרעוואשטאגאר םעד זא טגאזעג טאה רע

טפול יד זא .ןעזעג טאה ןעמ .בוטש ןיד־תיב
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רעטאפ רעד רעבא ,רעוולופ טימ טליפעגנא זיא
,טפאהעג דאנ טאה ןוחטב ןסיורג ןייז טימ
ןבאה תונמחר רעטשרעביוא רעד טעוו רשפא
טפור .הטיחש יד ןרעוו ןטימראפ טעוו םע ןוא
:רימ וצ ןא ריז רע

ןוא ןטלאה ריז לאז ןעמ ,טסיירטעג ןעמעלא
ראנ לאז ןעמ ,ןפלעה טעוו רעטשרעביוא רעד
.גנולפייווצראפ ןיא ןלאפניירא טשינ
.תורצ עיינ טקורעגנא ךיז ןבאה םע
ןגעק ןסעצארפ ןריפראפ ןעמונעג טאה ןעמ

:׳םירפס יד טימ ןייז טעוו סאוו ,לדארפ—

.קלאפ עשיליופ סאד ןקידיילאב ייז זא ,ןדי

ןגיילפארא ןוא ןקאפ ןעמענ ןעמ לאז רשפא

רחוס םעד טימ זדנוא ייב ןעוועג זיא לאפ אזא
ןוא םיורא זיא בייוו ןייז ןעוו ;יקצאטסילאיב

?רעלעק א ןיא
'ביב רעסיורג רעד ףיוא טקוקעג באה ךיא
:טרעפטנעעג ןוא קעטאיל

־ילוכ יד טימ ןהנעטנייא ןעמונעג ןטוג טימ
־ראפ ,ןבעל טשינ ןזאל ייז סאווראפ ,סענאג

םירפס ליפ יוזא ךעלגעמ םאד זיא יוו —

דיז טאה םע .טיורב לקיטש א ףיוא ןעניד

תוחוכ ןעמענ רימ ןלעוו יוו ?ןקאפ ןעמענ וצ

־יילאב טאה יז זא תודע ןא ןענופעגפא דיילג

ןגירק טשינ ןעמ ןאק ףליה ןייק ?ןוט וצ םאד

־ראפ טאה ןעמ ןוא קלאפ עשיליופ םאד טקיד

.ךיז טימ ןעמונראפ זיא רעדעי לייוו

ריא טאה סאוו ,םעצארפ א ריא ןגעק טריפ

־עג טשינראג רעמ ןיוש טאה רעטאפ רעד
־עז עכלעוו ,םירפס ענייז ןעוועטאר ןגעוו טדער
.ןבעל עצנאג םאד ןעוועג םיא ייב ןענ
ןופ טייקמערא רעד רעכיא רעצ ספר םער
ןופ טייצ רעד ןיא םירחוס רעוועשזישט יד
טאקיוב

.עמרוט ןראי טימ טארדעג
טאקאוודא ןא ןעמונעג טאה טניאשזד רעד
.לובלב םעד ןופ טפעלשעגסיורא יז םיוק ןוא
ןיימ ייב טלגיפשעגפא דיז ןבאה תורצ עלא יד
.בוטש ןיד־תיב ןיא רעטאפ
ףיוא ןפורעגפא קראטש ךיז טאה ץלא םאד
רעטאפ ןיימ זיא

 1935ףוס םייב .טנוזעג ןייז

רעד וצ ןעמוקעג זיא רעלטיה טניז  1933.ןופ

רעד טיול ןוא זילאראפ א ףיוא ןראוועג קנארק

ןראוועג ןליופ ןיא זיא ,דנאלשטייד ןיא טכאמ

טאה םיריוטקאד רעוועשראוו ןופ גנונעדראראפ

ןבאה סעקעדנע יד .גאט וצ גאט ןופ רעגרע

רע ווו ,קצאווטא ןייק ןראפקעווא טזומעג רע

.םירחוס עשידיי יד ןגעק טאקיוב א טריזינאגרא

ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טאה

םיצקש ןלעטשקעווא ךיז ןגעלפ עוועשזישט ןיא

.ןטסילאיצעפס

רעוו ןוא םארק ןטייז עדייב ןופ םנקעטש טימ

ןיא ןעוועג טשינ עטאט רעד זיא ראי ייווצ

ןפיוק ןעגנאגעגניירא זיא סע םירעיופ יד ןופ

טאה ןאסניוועל ברה םעדייא רעד ןוא טאטש

־עגפיוא ןוא ןגאלשעצ ייז ןעמ טאה ,דיי םייב

.ןטערטראפ םיא

טפיוק ריזח רעד" :עציילפ רעד ףיוא ןבירש

־עג טעמכ ןעמוקעגקירוצ רע זיא

 1937ןיא

יד ןשיווצ גנולפייווצראפ ןוא טיונ יד ".ןדיי ייב

רעטכער רעד ןוא טנאה עטכער יד ראנ טנוז

טאה ןעמ .ןסקאוועג זיא םירחוס רעוועשזישט

זיא רע ןוא דאװש לסיב א ןעוועג ןענעז סופ

זיא׳ס ןוא ףליה דאנ טניאשזד םוצ ןדנאוועג דיז

זיא פאק רעד .ןקעטש א טימ ןעגנאגעגמורא

ןופ ראטקעריד רעד זדנוא וצ ןעמוקעגפארא

טאה רע .לאמא יוו ףראש יוזא ןעוועג רעטייוו

ןפורעגפיונוצ טאה ןעמ .ןאמרעטוג ׳ה טניושזד

ייב טעברא פאק רעד זא ,טגאזעג לאמא רימ

ןציטש וצ ייז טגאזעגוצ טאה רע ןוא םירחוס יד

־קנארק רעד ראפ יוו רעסעב דאנ רשפא םיא
.טייה

־פיונוצ דיז ןענעז טנווא ןדעי .טייצ ערעווש יד

ןריפ םאד ןעמונעגרעביא קירוצ טאה רע

ןטלאהרעביא ,ןרילראפ טשינ ריז לאז ןעמ ןוא
םעראזאד יד ןוא םירחוס יד זדנוא ייב ןעמוקעג

סאוו ןעמעלבארפ ערעווש עלא טימ תונבר םאד

טאה רעטאפ ןיימ .עגאל יד טדערעגמורא ןוא

ןבאה רימ יוו יוזא .ןפאשעג טציא דיז ןבאה םע
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עג ןעמ טאה ,שרדמה־תיב ןופ טייוו טניווועג.זיוה ןיא זדנוא ייב ןינמ א טכאמ

זא ,טלאוועג קראטש יוזא טאה עטאט רעד
ןיא ןסעגראפ בוט־םוי ןוא תבש ןלאז ןדיי יד

ןעוועג טשינ ןענעז ןטאט םייב תוליפת יד

טאה םיא ןעוו .ןגראז ןוא תורצ ערעייז עלא

תוקבד ענעגנוווצעגנייא ןא !קידנשער ,שימרוטש

,טניישעג ןגיוא ענייז ןבאה ,ןבעגעגנייא םע ךיז

רעייפ טעשודעגנייא ןא ,ןטאזעג ייז ןיא טאה

טעוועטארעג טרעוו טאוו ,ןכעלקילג א ייב יוו

־הקד־הממד םאד רעבא ,טעילטעג ייז ןיא טאה

.הנכס רעטיורג א ןופ

עג דיז ןבאה תוליפת יד טאוו ףיוא ,לוק עקיד

רימ ןוא ןשטנעמ יד ףיוא ןקוק געלפ ךיא

ץראה םאד ,טפיורשעצ םירלא יד טאה ,ןגארט

טאוו ,טראוו ןדעי טימ זא ,ןזיוועגסיוא ךיז טאה

.ןוחטב טקעוועג ןוא ןביוהרעד

־עגייוו א טליטשראפ ,סיורא טגאז עטאט רעד

!ןונחו םוחר א ךאד זיא ךרבתי םשה

עקידנטכייל ענייז ןופ שטשילב ןדעי טימ ,יירש

ןעוועג לופ קידגעטש זיא םיתבש יד ןיא

.ץכערק א ךיז טשעל ןגיוא

טימ טלגנירעגמורא ןוא טצעזעגמורא ,שיט םייב

־ישט עלא יד ןופ םינפ א ךאנ םינפ א ןוא

טאה סאוו ,םלוע ןא טימ ,ןדיי עשידיסח עמורפ

־עג ביל יוזא םיא ןבאה טאוו ,ןדיי רעוועשז

.הרות סבר םעד ןעגנולשעג
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.ךיז טלעהעצ ןוא ףיוא טנייש ,טאה
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ארוג ןושרג

לבייכ^ רערג׳ג סאד
׳טייצ רענעי זיב ךיא ךיירגרעד ןורכז ןיימ טי מ

*עג ןופ רעמיצ ןסיורג ןטשרע םעניא שיט ןגנאל

ןיב ןוא ןעוועג טלא ראי ףניפ םיוק ןיב ךיא ןעמ

.םירפס עגעפא יד ןופ טנרעלעג ןוא לביטש רער

ןיא ןענעוואד םוצ רעטאפ ןיימ טימ ןעגנאגעגטימ

.ןסקאוועגסיוא ןיב דיא ,טקורעג ךיז ןבאה ןראי יד

ןטלא ןרעביא ןענופעג דיז טאה טאוו ,לביטש רערעג

רערעג ןיא טסאג דערעטפא ץלא ןא ןראוועג

.שרדמה״תיב

־נא טשינ ,קידנעטשבלעז ןיוש רעבא ,לביטש

גגונא ץיק טאהעג טשינ טלמעד דאנ באה ךיא

יוו טקנופ .סעלאפ סנטאט םייב ךיז ןטלאהעג

־עג קידנעטש ףיוא רימ זיא ךאד ןוא תודיסח ןיא

לייטש סאד זיא ךעלגניי ערעדנא רעקילדנעצ ייב

ןופ טייקיטכיל עקידנלארטש יד ןצראה ןיא ןבילב

םעד טכא־בראפ באה ךיא ווו ,םייה ןיימ ןראוועג

.רוד םענעי ןיא ןטלאטשעג עשילאכראירטאפ יד

.תעלדועמ ןופ לייט ןטסערג

־טאפ רעד ןעוועג זיא ןאמדירפ דוד קחצי ׳ר

־נוה רעביא יד ייב ןעזעגסיוא םע טאה יוזא

,רעקיסקווועג־קירדינ א ,הרובח רעד ןופ ךראיר

ןבאה עכלעוו ,השעמ־ישנא ןוא םידיסח טרעד

ןופ ראה ןוא תואפ הראב יד ,יורג ןצנאגניא

־נעײז .לביטש ןיא טכארבראפ ןבעל ץנאג רעייז

*עראוו ןטכיולעגסיורא ןבאה םינפ ןסייוו ןופ .פאק

ייז ןבאה הסנרפ ראפ ףמאק םוצ ןדנובעגוצ קיד

סייוויילב םענוב רעטעפ רעד .ןגיוא עצראווש עמ

גאט־קראמ רעד ןעוו ,העש רעד דאנ טקנעבעג

,ןאמדירפ דוד קחצי ׳ר ןופ ץאזגעק רעד ןעוועג זיא

.לביטש ןיא קעווא דיילג ןוא ןקידנע דיז טעו

ןפיוא לכיימש ןקידנעטש א טימ רעכיוה־קיזיר א

.טלעפעג טשינ טאה טראד ןוט וצ סא ו

טאה טייקיורג ןייז ףיוא טקוקעג טשינ ,םינפ

.םירפס טימ ןעוועג לופ ןענעז קנעש עלא

ןיא .סיפ יד ףיוא ןטלאהעג טסעפ דאנ דיז רע

.ארמג רעד ןיא טפיטראפ ךיז טאה ןדמל רעד

,עלעדוי רעטלא רעד ןעוועג זיא רעטלע ןבלעז

םייב טצעזעגקעווא דיז טאה רערעכאווש רעד

ןעוועג דאנ זיא לדרעב ענבארד ןיילק ןייז רעבא

א ראג יצ ,תוינשמ א ייב רעדא ",בקעי ןיע"

.ץראווש גונעג
טרעהעג דיוא ןבאה עידראווג רעטלא רעד וצ
םיא ןעמ טאה ןפורעג .גרעבנטיר אבא־םהרבא ׳ר

טימ לופ ןעוועג ןענעז קנעש יד .לרפס שידיסח
יילרעלא טדערעגמורא ןבאה םאוו ,םירפס עכלעזא
.תודימ ןוא תוגהנתה עכעלשטנעמ ןופ ןטיבעג

עקסאי ׳ר ןוא אריפש בקעי ׳ר ;"קירב ןופ אבא"

םע טאה טכאנ טעפש זיב ןיגאב ןפיט ןופ

,רעקיצנאד םייח ׳ר רעמערק־טינש רעד ,גרעבנירג

־יש יד ייב ןוא סרענוואד םינינמ טימ טזיורבעג

עקות־לעב רעד ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא םאו

.תורבס עבראה טימ טלמוטעג ךיז טאה םירוע

ןוא ךאנ ןוא המלמ לוולעוו־שרעה ;לביטש ןיא

.םילופלפ עקיציפש ןיא ןכארבעג דיז ןבאה תוחומ

םייב טצעזעגסיוא ׳םינקז עקידמינפ־תרדה דאנ

ןוא עגניי ןופ םינוגינ ענעגיוצעצ ןוא תולוק
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רעד ןיא ןסירעג ,טלקיוועג ךיז ןבאה עטלא

אבא ׳ר עדייז ןיימ ןעוועג זיא םינקז יד ןופ

ךעלעמיטש עקניניד ריוא ייז ןשיווצ ןוא ךייה

ןיא ןעגנאגעגרעביא ךיוא זיא רעכלעוו ,גרעבנטיר

ןיא ץוש ןבאה טאוו ,עקירעיניינ ןוא־טכא ןופ

־נײא רדסכ ךיא עז םיא .לביטש רערעג ןטצעל

,םאד ץיה טימ טדזחעגרעביא יהעש־ןגראמ עירפ יד

,רהוז א יצ ,שרדמ א ,ארמג א ,רפס א רעביא ןגיובעג

.טנרעלעג רעירפ גאט א טימ ןבאה ייז םא ו

זיא םעלא םעד טימ — ך״נת א טימ וליפא ןוא

רעד טימ ןטכאלפעג ךיז גאט רעד טאה ױזא

ץיק .ןטענקעגסיוא גייט ןייא ןופ יוו ןעוועג רע

.גאט ןטיינאב א ןיא טבעוועגניידא ךיז ןיא טכאנ

־עג טשינ הרות לוטיב ןופ רע טאה טונימ ןייא

ןשיווצ ןדיישרעטנוא יד ןדנווושראפ ןעבעז אד

,רהוז־ ,םישרדמ !ס״ש טקידנעעג ראי רעדעי .טסווו

ןוא םישובלמ עשידיגנ .עטוג יד ןיא םיריבג יד

.ןכאז עשילהק ןיא ךיז טשימעג קיצניוו .תוינשמ

.ךלוה ןעמערא ןיא עכעלגעמראפמוא יד
/׳םוקמל םדא ןיב" ןופ םינינע יד טימ ךיילגוצ
־בארפ עלא ךיוא ןעמינעגמורא לביטש םאד טאה
טאה ךאז םוש ץיק ".ורבחל םדא ןיב" ןופ ןעמעל
טימ ךיז ןגיוצאב טשינ ,טצעשעגנייג טשינ ןעמ
.שאר תולק
־עג זיא םע .געט ןוא געט ןעגנאגראפ ןענעז
ןעגנאגעגרעביא זיא ןעמ ןוא הפירש עסיורג א ןע ו
יינספיוא זיא סאוו ,לביטש רערעג ןטייווצ ןיא
־טלעוו רעטשרע רעד דאנ ןראוועג טיובעגפיוא
־ופעג ךיז ןבאה םע ווו ,זיוה םעד ןיא ,המחלמ
־עג ,רעדנאסקעלא סאד ,ךעלביטש יירד עלא ןענ
.רעוואנישמא ןוא רער
־נוױראפ ןבאה ,ןעוועג ייז ןענעז םינקז יירד
־עג ערעייז ןוא םימי תכירא רעייז טימ טרעד
.ןגיוא יד ראפ ןייטש וצ ףיוא טשינ ןרעה ןטלאטש

.לביטש רערעג ןופ דימתמ רעד ןעוועג זיא רע
־עדוי רעסלא רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רעטירד רעד
ןטסגנעלמוצ .עידראווג רעקצאק רעד ןופ ךיוא ,על
ביל ךיוא רעבא ,טנרעלעג טפא ,טבעלעג עלא ןופ
.ןעגנוריסאפ רעדא ,תוישעמ וצ ןרעהוצ ךיז טאהעג
־עג ךיז ןשיווצ ןבאה םאוו ,טיילעגניי יד ןופ
.םינינע עשידיסח ןוא עכעלטלעוו ןגעוו טסעומש
רערעג ןופ םינקז רוד ןרעדנא םוצ רעביא ייגכ
".חרזמ" םעד טניישאב םאוו ",ינפ" רעד וצ ,לביטש
א ןיא לייוו ,טנאוו־חרזמ יד טשינ ךיא ןיימ סאד
ןוא ,דיי רעטסארפ א ןציז חרזמ ןיא ןעק לביטש
םעד טניישאב" ,ןדמל רעטסערג רעד ברעמ ןיא
רערעג" ןופ חרזמ ןקיטסייג םעד ךיא ןיימ "חרזמ
".לביטש
,עטסנעזעגנא יד ".ינפ" רעד ןופ עטשרע יד
.לטעטש ןופ םיטחוש יירד יד ןעוועג ןענעז

רעטעפ רעד ןעניז ןיא רימ טגיל רעטשרע רעד

םיטחוש יירד יד ןופ רעטשרע רעדי

ןופ םיטלאס רעד ןעוועג זיא רע .סייוויילב םנוב

ךאד ןוא םיגלפומ םינקז ןעוועג ןענעז עכלע ו

טאה ,ןבעל טימ לופ ,ךעליירפ קידנעטש .טאטש

זיא .הטיחש רעד ץא םינמוא עטסערג יד ןעוועג

עלא ףיוא .ץיוו ןפראש א ןגאז יצ טאהעג ביל

־סיוא רעד .ןייטשניבור לאומש םייח ר ןעוועג

טגעלפ ןתירב ןוא תונותח ,לטעטש ןופ תוחמש

.טכארטראפ ויז ץא קידנעטש ,לבוקמ א ןופ קוק

.ןייז חמשמ ןענאק טגעלפ רע לייוו ,ןייז ןזומ רע

־עגסיוא ןכיוה א ןוא ,לדרעב יורג ןיילק א טימ

םעד טנאקעג ,קצאק ןיא ךאנ ןעוועג זיא רע

א ןופ קורדנייא ןא טכאמעג .ןרעטש ןטשטיינק

רע זיא ןדמל רעסיורג ץיק שטאכ .רעקצאק

סייוו׳כ ןעוו ןוא ,סינטסיא ןא ,ןאמלעדא ןסיורג

זייוונטייצ ןפערט םיא ןעמ טגעלפ ,ןעוועג טשינ

טשיג ךיא טלאוו ,טחוש א זיא רע זא טשינ

ןעמ־וק טגעלפ םע ןעוו .רפס ןשידיסח א ייב ןציז

ןאמ רעלעדייא יוזא רעד זא .ןביולג טנאקעג

ןייגפיורא רע טגעלפ ,םירופ ראפ ,רדא שדוח רעד

גאט ןדעי טלאה ,םינפ ןטכארטראפ קיבייא ןטימ

־י■ •יירשעג ךיוה א טימ ןפורסיוא שיט ןפיוא

לביטש ןיא .תומהב טחש ןוא טנאה ןיא ףלח א

זא ,גאזנא רעד ןעוועג זיא םאד "..םידוהיל"

טאהעג ביל .ןדיי־לקניוו יד ןופ ןעוועג רע זיא

רעטייווצ רעד ".החמשב ץברמ רדא סנכנשמ"
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.ןענרעל טראד ןוא שיט גערב א ייב ןציז וצ
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.שרעה השמ ןעוועג זיא טחוש רעטייווצ רעד

יודפ יד ,םירוסיב לפוטמ א ןעוועג קידנעטש

.ןראוועג יורג טשינ לאמ ןייק זיא דראב ןייז

לדוד ־ויחירב א טאהעג ,ןעוועג קנארק קידנעטש

טאהעג טלאוו רע יוו קורדנייא ןא טכאמעג

זיב .טצריקראפ ןבעל סאד טעמכ םיא טאח סאו

־עג ןוא טכאנ־ןוא־גאט ןסעזעג .הסיפת ערעווש א

־עגסיורא ךיז ןוא טזאלראפ ןצנאגניא םיא ףוסל

ףיוא רעגניפ םעד קידנעטש קידנטלאה ,טנרעל

־נעגרא ןייק טלעוו רעסיורג ראג רעד ןיא טזאל

רעטלע ןפיט ראג ןיא .לטייט םלא ,ארמג רעד

ןוט טנכערראפ ןעוועג זיא היעשי ׳ר ךיוא .עניט

.תומהב ןליוק זיוה־טחש ויא ןייג דאנ רע טגעלפ

קידנעטש ךיז טגעלפ — לביטש ןופ םידמול יד

.טרעטיצעג טשינ לאמנייק םיא ןבאה טנעה יד

.הדמתהב טנרעלעג ןוא ארמג רענעפא ןא ייב ןציז

־רעדנוזעגפא ןוא רעליטש א רעייז ןעוועג ךיוא

'ר ןטלא םעד ןופ ןוז א ,ןאמדירפ שירעב

.רעט

ןופ ךותה דומע רעד ןעוועג זיא רע ,דוד קחצי
־עדאינש" רעד ןעוועג זיא ,טחוש רעטירד רעד

רעכלעוו רעד ,יירד יד ןופ רעטסגניי רעד "רעו
־אב ןופ טרא ןפיוא ןראוועג ןעמונעגפיוא זיא
ךיז טאה םע ןכלעוו סורא ",ןזח רענזיוו" ןטמיר

ןוא תובישח טימ טילגעגכרוד ןצנאגניא ,לביטש
,רוד ןגנוי ןפיוא ךיוא ןבעגעג גנוטכא טאה רע
ןייג ךיז ןלאז ,טיילעגניי יד טימ םירוחב יד
רענעי ןיא זא ,ךעלגעמ .תודיסחה ךרד ןפיוא

לביטש רערעג םאד .הקולחמ עטסווואב יד טריפעג

טאהעג גראווגניי םעד ןופ ךס א רשפא ןבאה טייצ

זיא טחוש רעוועדאינש רעד ןוא טריפעגםיוא טאה

ןזאל טשינ טגעלפ רע םאווראפ ,תונעט םיא וצ

־ירפ יד וצ ץאזנגעק ןיא .ןראוועג טלייוועגסיוא

ךיז רעדא ,סרענלאק יד וצ ״סעדניב״ ןייק ןגארט

ןיא ןציז קידנעטש רע טגעלפ ,םיטחוש ייווצ עקידרע

ןייק םעלא ףיוא רעבא טאה רע .ןצופ ליפוצ

ךיוא זיא רעוועדאינש רעד .ןענרעל ןוא לביטש

־פא טלאוועג טאה רע לייוו ,טגיילעג טשינ טכא

ןוא ,םיארונ םימי יד ןיא הליפת־לעב ןעוועג

ןוא .לביטש ןופ ןעזסיוא ןלעניגירא םעד ןטיה

־עג ןפורסיורא ןענוואד ןקיצראה ןייז טימ טגעלפ

־עגרעביא ןבעל ץגאג ןייז דיז רע טאה םעד וצ

.רענעוואדטימ יד ייב ןייוו
־עג וענעז "ינפ" רעד ןופ עפורג עטייווצ יד
,שטיוואנילאק היעשי ׳ר .ןייטשלעדע לוואז ׳ר :ןעו
׳ד ,סעקלאומש רתלא ׳ר ,ןאמדירפ שירעב ׳ר
,יקסוואקשטאר הנוי לארשי
,לטעטש ןופ ריבג רעד ןעוועג זיא לוואז ׳ר
רעטסערג רעד .לביטש ןופ עטםבושח יד ןופ
קידנעטש ןעמ טגעלפ םיא וצ ,םיחרוא סינכמ
ןעוועג זיא םע ןוא ,םיחרוא לביטש ןופ ןקיש
טראד טגעלפ הדועס ןייק םאוו ,בוטש א םיא ייב
ןעוועג ךיוא ,םיחרוא עכעלטע ןא ןעמוקראפ טשינ
־ירפ יד ןיא ןוא סטנווא יד ןיא ,עקידנעטש יד ןופ
א ייב ,ןענרעל קיסיילפ .לביטש ןיא סרעציז ,םנגראמ
טאה רע םאוו ,ארמג רענליוו רעגנאל רעסיורג
.בוטש ןופ טגנערבעגטימ ךיז
יד וצ טרעהעג ךיוא טאה שטיוואנילאק היעשי׳ר
.םארק־טינש א טאהעג לטעטש ןופ םיריבג
.פיט רערעדנא ןא ןצנאגניא רעבא .לוואז ׳ר יוו

.ןבעג
רעקידתומימת א רעייז ןעוועג זיא שירעב ׳ר
יד ןופ ךיוא .תודיסח ןיא ןעוועג קסוע ,די
עלא ףיוא .לביטש ןיא םיחרוא יסינכמ עטסערג
טראד זיא רע ווו ,רעג ןייק ןראפעג םיבוט־םימי
רופיכ־םוי .םרעציז־שיט עקידנעטש יד ןופ ןעוועג
ןופ רענייא רעג ןיא ןעוועג רע זיא ירדנ־לכ ראפ
םעד ןגאז ןגעלפ סאוו עטלייוורעדסיוא יירד יד
תרשע ץנאג .ירדנ־לכ ראפ "םוקמה תעד לע"
ןפעש ןוא .רעג ןיא ןייז רע טגעלפ הבושת ימי
.תודיסח טראד
א ןעוועג רעכיג זיא ,סעקלאומש רתלא ׳ר
.לביטש ןיא ןעמוק קיצניוו ןכאוורעדניא .להא בשוי
טאה ןביירש םאד ןוא רפוס א ןעוועג דאד רע זיא
םיתבש יד ןיא .טייצ בור םעד ןעמונעגקעווא םיא
ןיא ןעמוק טגעלפ רע ןעוו םיבוט םימי רעדא
־ראפ ,טחומראפ ןעוועג קידנעטש דע זיא ,לביטש
ןוא רהוז ןיא העידי עסיורג א טאהעג .טכארט
םייח ןופ הקזח יד ןעמונעגרעביא .הלבק ןיא

עקות לעב רעקידנעטש רעד ןעוועג ןוא רעקיצגאד

ןייז ןבאה ןיוש רע טגעלפ .טכענ־רעטניוו יד ןיא

זיא עפורג רעד ןופ רעטצעל רעד .לביטש ןיא

ווו ,ןוויוא־לכאק ןעמעראוו םייב ,רערעהוצ זיירק

רעסיורג א .יקסוואקצאר הנוי לארשי ׳ר ןעוועג

עשיטאטש רעדא ,קיטילאפ ןסעומש טגעלפ רע

־ראפ רעקידנעטש רעד ןעוועג חא ,םכח דימלת
־תיב ןסיורג םעד ןיא ,ימויה ףד ןופ רענעייל
טימ טריפעגנא לביטש ןיא ךיוא ןוא ,שרדמה
רעטשרע רעד ןעוועג חא רע .ארמג ןופ םירועיש
־עג חא סאוו ,לטעטש ןיא ,הלהק יסנרפ יד ןופ
.לביטש רערעג ןופ רעייטשראפ םלא ןראוועג טקיש
ןייא ערעטלע יד ןופ ןעוועג ןענע\ז ךאג
ןייז ןעמונראפ טאה רענייא רעדעי סאוו לביטש
־אלאק םעניימעגלא םעד ןיא ,טרא ןלעיצעפס
.לביטש ןופ טיר

.םעיינ
עטסנעעזעגנא רעייז יד ןופ ,ץראווש םהרבא ׳ר
רעד ןעוועג ,לטעטש ןיא קנעש א טאהעג .סידיסח
עלא ראפ ןטסאק טזאלעג ךיז טאה םאוו ,רעטשרע
ךיוא .ןפאשעג טאה לביטש םאד םאוו ןכאז עשילהק
.לביטש ןופ םיחרוא־יסינכמ עסיורג יד ןופ
טקיטלאטשעג ןוא טמעראפעג ןבאה סאוו ,יד וצ
יד ךיוא ןרעהעג ,לביטש רערעג םעניא ןבעל סאד
שרעה לואש ׳ר ,דראבארג ןילובז ׳ר :טיילעגניי
,םעדייא ם׳הנוי־לארשי לטאמ םייח ׳ר ,םייוויילב

ארוק־לעב רעקידנעטש א ,רפוס דוד השמ ׳ר

׳ר ,יקסגישטוטס לאנתנ ׳ר ,שטיוועיאטיק ןויצנב ׳ר

ןייז .ןוגינ ןלעיצעפס םעד טימ ,רופיכ־םוי ןיא

עשטיא ׳ר ,ןאמדירפ שובייל ׳ר ,אטעדעפ םחנפ־בקעי

ךאנ טראוי ,טפאהרעטסומ ןעוועג חא ןענעייל

דנאט קחצי טימ דמלמ לסאי־םהרבא ׳ר ןאמרעבליז

.לרעפ טלייצ׳מ יוו שממ ,טראו
־וב וטלא םעד ךאנ ,סייוויילב סמענוב קחצי ׳ר
ףיוא .ןדמל רעסיורג א ןעוועג חא רע .ןוז א סמענ

לציא ׳ר ןוא ,סלדוי קחצי ריאמ עשטיא ׳ר .קאב
 2ענייז טימ רעכאמ־תיציצ ריאמ .עקנאלבאי
.ל׳השמ ןוא לארשי ,ןוז

רע טגעלפ ,ןראוועג דנילב רע חא רעטלע רעד

עטנאמרעדנביוא עלא יד זא .ךיז טייטשראפ םע

־רעדנילב ןוא ,לביטש ןיא רועיש ןדעי ייב ןציז

םאוו ,רוביצ ןםיורג םעד ןופ סנפארט ראנ ןענעז

רעייז ןעוועג זיא רע ,ארמג יד ןגאזכאנ טייה

יד ןעוועג ןענעז סאד ,לביטש ןיא טנוואדעג טאה

״רעסײװ־קיטילאפ״ יד ןופ ןעוועג ןוא ,רעגולק א

ןיא ןעמונעגלייטנא ןבאה עכלעוו ,ןענאזרעפ עטלוב

.לביטש ןיא

ןיא ריז ייב ןוא ,ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןשיטאטש

ןופ רעגלאפכאנ רעד .סיטלאס רעד רזעילא השמ

ןעוועג ןענעז םע ,תודיסח סאד טריפעגנא לביטש

־געטש ןוא ,דיי רעכעליירפ א .םנוב רעטעפ ןטלא

טימ טיילעגניי ענעמוקעגוצ .ייז ןופ ערעגניי דאנ

־ייטאב ־ץז .רעטרעוו עפראש ענייז טאהעג קיד

ײז טימ םאוו /טצעל יד .םירוחב עגניי ייר א

־ייא טאהעג .לטעטש ןופ תוחמש עלא ןיא טקיל

.המישר יד ןיוש ךיז טסילש

־עג טשינ ראטקאד ןייק לאמנייק ,תואופר ענעג

.השמ־ןימינב .םעדייא םעציווישז המלש ןמלז

ןגאמ רעד ןעוו זא ,ןגאז רע טגעלפ יוזא .ןפור

*ייא םרעכאמרעסאוו קחצי ,לכימ ןוא ירבע היעשי

האופר עטסעב יד חא ,גנונדרא ןיא טשינ טרעו

ןעוועג קסוע רדסכ ןבאה ,טיילעגניי יד טא ,םעד

־עט א ןיא טקארבעגנייא ,טיורב ץראווש טראה

־הדועס שדוח־שאר טנדראעגנייא ,תודיסח ןיא דאנ

האופר יד .טריפש םענייר טימ ןסיגראפ ןוא לרעל

ןעוועג םבורו םשאר ןיא ,ס׳הכלמ־הולמ ןוא ךעל

.ןפלאהעג םיא טאה םע ןוא טצונאב דימת רע טאה

־וצ ןענעז ייז וצ .הדובעו הרות ןיא ןוטעגניירא

־נאלש רעכיוה א .ס׳המלש לארשי לדנעמ ׳,י

ןא םרעכאמרעגייז םייח :טיילעגניי דאנ ןעמוקעג

׳פאק ןפיוא לטיה ןדייז טיירב א טימ ,דיי רעק

־ייא יד ןופ לסיב א ןוא רעוועשראוו א ,םעדייא

לגלוגמ טראד חא רע ןעוו דנאלסור ןופ טגנערבעג

־וטס אביקע יוו ,עטאהעג הנותח ,עשיטאטש ,ענעג

א רעייז .המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןיא ןראוועג

עטצעל יד — .א .א ןאמרעבליז לשרעה ,יקסנישט

סרעדנוזאב ןוא ,טנווא ןדעי .ןעוועג רעקיניזפראש

הכולמ א ןיא הכולמ א טריפעג ןבאה טיילעגניי
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ויז ראפ ןוא ,ךעלהדועס טעווארפעג ךיז ראפ
.תודיסח ןיא ןעוועג קסוע

םאד ,טבעלעגטימ ויא באה ראי קיצנאווצ
באה ראי קיצנאווצ ,לביטש םעד טא ןופ ןבעל

:ןעוועג ןענעז לביטש ןיא םירוחב יד ןופ

־נײא ,ערעפסאמטא יד טפאזעגנייא ךיז ןיא ךיא

־עג הנותח ןבאה עטצעל יד( קעראילטאק עשוהי

־ראה ןוא עמעראוו יוזא עלא יד טימ ךיז טבעלעג

יקסוואלזאק בייל םייח ,דארגאניוו ׳יעשי ),טאה

טייצ עצנאג יד טלבוטעג ךיז ,ןטלאטשעג עקיצ

א ןיא ןעגנאגעגרעביא עדנע םייב( ןאמנייש ןתנ

ןראפ רענייא טייקנבעגעגרעביא ןופ םי א ןיא

־רעבליז לשרעה ,גוצרעסאוו לכימ )רעגאל ןטייווצ

ןוא ,םיחרוא־תסנכה ,םידיסחה תלימג ןופ ,ןטייווצ

ייווצ עטצעל יד ןוא עקנאלבאי השמ ןוא לרעב ,ןאמ

ןוא הרות ראפ ,טייקשידיי ראפ שפנ תריסמ ןפיט

ךאנ ןענעז עכלעוו ,ארוג ןושרג ןוא ץעיפוק לשיפ

.תודיסח ראפ

.לארשי־ץרא ןייק ןעוועג הלוע האוש רעד ראפ

עכלעוו ?/ביטש רערעג ןופ םירוחב עשידיסח עפורג א
.לארשי תדוגא יריעצ ןיא רעדילגטימ עוויטקא ןעוועג ךיוא ןענעז
־אניוו :ןעייטש םע .אקנאלבאי ,ןייטשרעבליז ,ןאמייש ,ןאדרעק ,רעקינלעצ :סקניל ףיוא םטכער ןופ ,קידנציז
.אקנאלבאי ןרהא ׳ארוג ,רעצלעמ ,אקנאלבאי לרעב ,דארג
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ביבא-לת /

סעיאש לרעב

לביטש רעדעאסןלג׳לא ןייט
־ראפ ךיא באה ןראי־טנגוי עטסנעש עניי מ

־צאק םוצ הטונ ןעוועג טשינ ןענעז עכלעוו ,יד

ךיא סאוו ץלא םאד .לביטש ןקיזאד ןיא טכארב

רעדנאסקעלא סאד ןפאשעג ןבאה ,חסונ רעק

זיא טבעלעגרעביא ןוא טרעהעג ,ןעזעג טראד באה

.לביטש

ןעוועג זיא םע .ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ףיט

ח״לרת ראי ןיא הפירש רעסיורג רעד וצ זיב

םאד זא ,ןזיוועגסיוא ךיז טאה רימ ןעוו טייצ א

טניד רעכלעוו( שרדמה־תיב ןופ ץאלפ ןפיוא זיא

ןטימ ןסקאוועגפיונוצ זיא לביטש רעדנאסקעלא

־עשזישט יד ראפ רעלכייפש־האובת םלא טנייה

טניז ןופ טריטסיזקע טלאוו םע יוו סעפע ,לטעטש

יד .לוש עשיטאטש יד ןענאטשעג )םייוג רע ו

.עוועשזישט ןיא בושי םעד ןופ םוקפיוא םעד

־עפוצ ןיא טלקיווטנא ךיז ןבאה םינינמ עשידיסח

זא ,ןראוועג ראלק רימ ראפ זיא רעטעפש טשרע

הפירש רעד דאנ טשרע .תוריד ענעגנודעג עקיל

ןעמוקעגפיוא זיא םע רעדייא רעירפ ךס א ךאנ

סאד ןראוועג טיובעגפיוא ץאלפ ןרעדנא ןפיוא זיא

בושי רעשידיי רעד זיא ,גנוגעוואב עשידיסח יד

*תיב ןרעביא ןוא ,שרדמה־תיב עשיטאטש עסיורג

עקיטכערפ ןופ ןענאטשאב ןיוש עוועשזישט ןיא

*עג טיובעגפיוא ןענעז קאטש ןט־ 2ןפיוא שרדמה

־עג ןבאה םאוו ,הכאלמ־ילעב ןוא םידמול ,ןדי

רעדנאסקעלא סאד .ךעלביטש־םידיסח יד ןרא ו

.ןבעל שידיי םעראוו א טריפעג ןוא הרות טנרעל

רשפא ,לייט ןרענעלק א ןעמונראפ טאה לביטש

״רעקרוװ״ ןטלא ןופ הריטפ רעד ךאנ טשרע

.רערעג ןקידתונכש םעד ןופ טפלעה יד

־קעלא עקידרעטעפש םאד ןצארפש ןביוהעגנא טאה

טימ לאז רעסיורג רעגנאל א ןעוועג זיא סאד

׳קירוצ ראי טרעדנוה ךרעב טימ .תודיסח רעדנאס

־סיורא ןבאה עכלעוו ,טייז־םורד וצ רעטצנעפ יירד

עלעווייפ ׳ר ןופ ןוז רעד ,רעקיצנאד לאיחי ׳ר ןעו

טאה לאז םעד .םלוע־תיב וטלא ןפיוא טקוקעג

,ריבג רעוועשראוו ןסיורג ןופ לקינייא ןא ,רעצירג

טימ ןוויוא רעוואלפאק רעסיורג א טלייטעגכרוד

טאה רעקיצנאד שרעה יבצ ׳ר דגנתמ ןוא ןדמל

זיולב טשינ טנידעג טאה רעכלעוו ,םורא קנעב

דיז עוועשזישט ןיא טאה ,הגהנה יד ןעמונעגרעביא

יד ןיא למירד א לאמא ןפאב וצ םינקז יד ראפ

־עגניי עשידמול ןופ ןינמ רעטשרע רעד ןפאשעג

הציחמ א יוו ךייא ראנ ,געט עקידרעטניוו עטלאק

םענופ ןטלאהעג קראטש ןבאה עכלעוו ,טייל
,םיכרד ענייז ןיא ןייג ןביוהעגנא ןוא גיהנמ םעיינ
.הליפת ינמז ענייז ןטיה ,םינוגינ ענייז ןעגניז

.רעסעומש ןוא רענרעל יד ןשיווצ
.ןינמ טימ טנוואדעג ןעמ טאה ןגראמירפ ןדעי
ןהעש־ןגראמ עירפ ראג יד ןופ ,ןענוואד ןראפ

־עשזישט ןיא ךיז ןבאה טייצ רענעי ןיא ןיוש

*עג ןוא םמעדייא־טסעק ,טיילעגניי ןסעזעג ןענעז

רעג ןשיווצ ןדיישרעטנוא יד ןליפ ןביוהעגנא עו

טנאקעג ריא טאה טראד .רועיש רעייז טנרעל

־עג טאה אריפאש ךורב ׳ר .רעדנאסקעלא ןוא

קילעז ׳ר רחוס־ץלאה ןטשרע םעד ןענעגעגאב

".תמא תפש" םוצ ןראפ וצ טדערעגוצ ןוא ןטאר

םנייטשפע ,קחצי לארשי ׳ר ,שטיוועקאזעשפ לקעי
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׳ר ׳עקאסיוו ןופ קאווטיל רעמוקעגוצ א ,םעדייא

לביטש רעדנאסקעלא ץא ץא ןענעוואד םאד

*לעב רעליבאטס רעד !יקסוואנאי קחצי לארשי

טלקאשעג ליפוצ טשינ ,תחנב ,קיאור ןעמוקעגראפ

א ,דיי א ,עדווארפ השמ ׳ר ,לביטש ןופ ףסומ

"דחא" םעד ןגירשעגסיוא ךיוה וצ טשינ .ךיז

.דרש בוד ׳ר .רעלציוו רעסיורג ןוא םכח־דימלת

ייב ןעוועג ךיראמ ליפוצ טשינ ,עמש תאירק ייב

רעטכיר ריאמ ׳ר ,קראמיינ ןתנ ןועמש ,סעטע

.הרשע הנומש

רעסיורג ןוא ןיטקיט לארשי ׳ר ןופ רעגאווש א

.ןעמאנסיוא ךיוא ןעוועג ךעלריטאנ ןענעז םע

זיא רעטכיד ריאמ .תואובת ןוא לאוו ןופ רחוס

ןוז ס׳בר רעגארפ םעד ,ןאמרעבליז עשטיא ׳ר

־קעלא רעקיטכיר ןייק ןעוועג טשינ ךעלטנגייא

רעייז ךיז ןגעלפ םעדייא סניטקיט לארשי ׳ר ןוא

רעקרוו ןטלא ןופ הריטפ רעד ךאנ רערדנאס

רעד עקאט זיא ,ןענוואד םייב ןעלקאש קראטש

רעבא .ץיווינרעקס ןייק טקעמשעג ראג רע טאה

תורצוי יד ןטיבעג טאה רע זא ,ןעוועג רענייז ףוס

־קעלא ןיא ללפתמ א ןעוועג רע זיא הרירב תילב

.ץירא לביטש רערעג ןיא ןענוואד קעווא זיא ץא

רעקצאק ןטלא ןופ הריטפ רעד ךאנ רערדנאס

לארשי ׳ר ןופ הריטפ רעד ךאנ טשרע ךעלריטאנ

ןוא ןוז ןייז ראפרעד .ןראפעג טשינ רע זיא

.ןיטקיט

־קעלא עקידנעטשלופ ןעוועג ןיוש ןענעז םעדייא
לביטש רעדנאסקעלא ןיא ןענעוואד םאד .רערעדנאס
זיא תירחש ךאנ ןוא ",הנמזב הליפת" ןעוועג זיא
ענייז וצ רערעי ןעגנאגעגרעדנאנופ םלוע רעד ךיז
ןענעז קיטשירפ ןכאנ ,תירחש־תפ ןסע ןוא םיקסע
.סמעדייא־טסעק ראנ ןענרעל ןעמוקעגקירוצ
ןזיוואב רעדיוו הרובח יד ךיז טאה החנמ וצ
,רפס ןייז וצ רערעי ןעמונעג ךיז יינסאדנופ ןוא
ארמג טאלב א ןענרעל םוצ דעוו ןויע וצ דעו
זיב ןגיוצראפ םע ךיז טאה יוזא ןוא םישרפמ טימ
.טנווא ןיא טעפש
זיא ןענרעל ץירא לביטש ןיא ןעמוק סאד
טצונעגסיוא .תושר א ראנ בוח ץיק ןעוועג טשינ
עניילק טאהעג ןבאה סאוו ,יד בור׳ס םאר ןבאה
גונעג טאהעג טשינ טושפ ןבאה ןוא ןעגנוניווו
ןבאה רעדניק לייוו דערא ןענרעל ראפ טרא
עמעווקאב עטוג טאהעג ןבאה םאוו ,יד .טרעטשעג
.רוביצב הליפת וצ זיולב ןעמוקעג ןענעז ,תוריד
ןענרעל ,ןעוועג זיא ךרד רעדנאסקעלא רעד

ןאמצלאמ ןבואר ־והילא ׳ר

ראנ ,םשור םשל טשינ ,עמאלקער םשל טשינ
א ,ןענרעל ףראד דיי א םאוו ראפרעד טושפ

ןעוועג ךיוא זיא ,ןייטשרעבליז עלעוולעוו ׳ר

ןאק םאוו ,דיי א רקיעב ןוא ןענרעל זומ דיי

רעד ןעוועג זיא עלעוולעוו ׳ר .םירימחמ יד ןופ

.ןענרעל ןייז ןיא םעט א ־ץוא טליפ ,ןענרעל

ןעמ לאז טיהעגפא ןוא לביטש ןיא "ארוק לעב"

םוש ץיק טליפעגסיורא טשינ ןעמ טאה אלימ

ןופ ץיפש א טקאפעג טאה רע ביוא ןרעוו ןעמ

.לביטש רעדנאסקעלא ןיא ןענרעל ןיא עיצאזינאגרא

.ןפלאהעג טשינראג טאה ןאד ,ןבירעגפא ״ןיש״ א

ןבאה ערעדנא ,לוק ןפיוא טנרעלעג ןבאה לייט

ןוא הרות־רפס רעד ןיא טקוקעגניירא ןבאה םיניבמ

.טקוקעגניירא זיולב
227

*ילעב ערעדנא ,טשינראג זיא׳ס זא ,טלעטשעגטסעפ
228

עלעװלעװ ׳ר רעבא השכ טגאזעג ןבאה םארוק

טאה לביטש ןיא םידיקפת עקידובכב יד וצ

רע ,עקינייז סאד ייב ןטלאהעג דיז טאה

ןיא החנמ־לעב ןוא רעביוהנא רעד טרעהעג ךיוא

ןעמ ראט תבש יוו תויה .רעטייוו טשינ טנעייל

־עג ןיא דיוא ןוא םיבוט־םימי ,םיארונ־םימי יד

יד ןטייב טזומעג ןעמ טאה ,ןטסאע טשינ ךאד

הקזח א טאהעג טאה וצרעד .םיתבש עכעלגייוו

.הרות־רפס

א ,דיי רענעדיישאב רעליטש א .ישי המלש ׳ר

.לביטש ןיא תבש

ןייז ךאנ .רעמורפ א רעייז ןוא הרות־ןב רעסיורג

־עגרעטנוא ןענעז "ידוד הכל" וצ םינוגינ יד

ןופ פאלק א ןגירקעג טאה רע( טיוט ןקיטייצירפ

רעדנוזאב ןוא םלוע ןצנאג ןכרוד ןראוועג ןטלאה

־רעשיליופ רעד תעב ראי ןט־ 20ןיא רענלעז א

־עג זיא ןוגינ רעיינ א .ךעלגניי־לביטש יד ךרוד

טפאכראפ םיא טאה ןעמ ןעוו ,המחלמ רעשיםור

יפ־לע טרעהעג טאה תבש תלבק .בוט־םוי א ןעו

םיא זיא .ןעמוקקירוצ ןכאנ .תומהב ןביירט םוצ

*עג ךיז ןבאה ייז וצ .תירחש־ילעב יד וצ בור

פאלק רעקיטםײג ערעםערג א ךאנ ןעמוקעגרעטנוא

ןרעגניי ןופ ,שטיוועקאזעשפ לקעי קילעז ׳ר :טנכער

.דראב יד ןטינשעגפא םיא ןבאה םעקישטרעלאה יד

.שאילא עשטוב ׳ד ,ינאשטלאזאג היעשי ׳ר רוד

רע טאה פעלק עקיטסייג ןוא עשיזיפ עדייב יד

דיסח ןייק ראג זיא רענייז עטאט רעד בגא ךרד

טייהרעגניי זיא ןוא ןגארטרעביא טנאקעג טשינ

ןופ םיללפתמ ןוא רעדנירג יד ןופ ,ןעוועג טשינ

עניילק טימ בוטש א קידנזאלרעביא ,ןראוועג רטפנ

ןעוועג ךדשמ ךיז טאה רע זא ,רעבא ,תוינשמ הרבח"

ןטנאמרעד םעד ,ןטאט וטלא ןא טימ רעדניק

ןייטשרבליז אביקע ׳ר דיסח רעדנאסקעלא ןטימ

ןייז ןעמונעגרעביא טאה )עדווארפ השמ ׳ר דיסח

רע זיא ,רעדנאסקעלא ןיא סרעציז־שיט יד ןופ

־ייא םרעקעב רעוועזדנעי המלש ,לדנעמ ׳ר עיסימ

רעדנאסקעלא ןיא רעווש ןטימ ןעגנאגעג ןיוש

ןוא ״םטכעביוהנא״ ץוח טאה לדנעמ ׳ר .םעד

)בקעי ךורב( עשטוב ׳ר יוו ,תויה ןוא ןיידא לביטש

"שודיק" ןקידהרות־תחמש םעד טגאזעג ם׳החנמ

תוירבה ןיב ברועמ א ,ןוירוא־רב א ןעוועג זיא

.ץל רעקידלביטש רעד ןעוועג רע זיא םירופ ןוא

ךיז רע טאה ,לוק םיז א טאהעג דאנ וצרעד ןוא

טשינ ןעוועג ויוש זיא רענטיב רעזייל ׳ר

.תירחש־לעב ןייז וצ ןגאלשעגכרוד טכייל עקאט

־עג ןיוש טאה ןענעוואד ןייז .הליפת־לעב זיולב

זיא רע .טדערעגפא ואד זיא ןהיעשי ׳ר ןופ

טאה םיתבש יד ןיא זיולב ,תונזח טימ טקעמש

ןיא זיולב טשינ םירבדמה ישאר יד ןופ ןעוועג

יד ןיא ןגעקאד .לביטש ןיא ףסומ טנוואדעג רע

־רעד .םינינע־טאטש ןיא ךיוא ראנ ,םיניגע־לביטש

־סיוא טזומעג לביטש סאד םיא טאה םיארונ םימי

.הניגנ ראפ ליפעג ףיט א טאהעג רע טאה וצ

רע טאה טראד .שרדמה־תיב ןסיורג םעד ןגראב

יוו ףכית תירחש־לעב ןראוועג רע זיא ראפרעד
.תילט א ןיא ןענעוואד ןביוהעגנא טאה רע

.ףוס ןרעטיב םעד זיב םיפסומ טנוואדעג
־עג זיא לביטש ןיא עבאגפיוא ערעדנוזאב א

ןבאה ,םמעדייא ענעמוקעגוצ ,עגניי ראג יד ןופ

תופקה יד ןוא תוילע יד וצ רעפורפיוא רעד ןע ו

־ליס ןוא .רעמלאוו רתלא ׳ר םיתרחש טנוואדעג

טימ טריפעגסיוא טאה סאד .הרות־תחמש ןיא

־ילעב .ץנארקנעמולב על׳השמ ׳ר םעדייא סעק

,שראקנאמ עקלארשי ׳ר ,ראמוה ןוא ןח םיורג

קחצי־לארשי ׳ר ןעוועג ןענעז לביטש ןיא ףסומ

תודועס תעב םלוע םעד ןייז חמשמ טגעלפ רעכלעו

ליפיוזא טימ רעבא ,לוק ךעלקירעזייה א ,יקסוואנאי

.ןשודיק עקידלביטש םתס ייב רעדא ,סהכלמ הולמ

וצ םיא ןעוועג היחמ א שממ זא ,תוקיתמ

עטסנעש יד ןופ ,דגנתמ א ןעוועג זיא רעטאפ ןייז

םש א ןעוועג זיא ןענעוואד קאמשעג ןייז .ןרעה

.לטעטש ןיא םיטאבעלאב

ןעמוקעגוצ זיא לסיב א רעטעפש .לטעטש ןיא רבד

רעד ןיא ןעוו ,ןתושמשה־ןיב עקידתבש יד ןיא

ןועמש ׳ר ןופ רעגאווש א ,ןאמרעגניי רעװאםאק א

דצ ךיז םלוע רעד זיא לביטש ןופ טייקלקנוט

לכש ןשיטילאנא ןייז בילוצ טאה ןעמ ןכלעוו ,ןתנ

תיזכ םעד ,תודועס־שלש יד ןקידנע ןעמוקעגפיונ

.חקפ רעד :ןפורעג
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־ארטא־טפיוה יד זיא ,גנירעה לקיטש א טימ הלח
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ס״הױללה״ יד .ןעגניז־תורימז םאד ןעוועג עיצק
׳ר — ״הרמשא יכ״ ,היעשי ׳ר ןעגנוזעג טאה
״הוצי״ רעד .עשטוב ׳ר — רעטעפש ,לקעי קילעז
ןעוועג ןענעז םע .רעזייל ׳ר וצ טרעהעג טאה
טאה )שזראגנעוו( סיטלאט רעזייל ׳ר ןעוו ,ןטייצ
ךיוא טגעלפ רע ".םהיוללה" יד ןעגניז טגעלפעג
טאה רעטלע רעד ףיוא רעבא ,תירחש ןענעוואד
רעד ראפ ןבראטשעג זיא רע .טרינגיזער רע
.רעטלע ןפיט ןיא המחלמ
־עז תוליפת ענעדישראפ יד ייב םינוגינ עלא
־לביטש יד ךרוד ןראוועג ןטלאהעגרעטנוא ןענ
יד ,הליפת עקידרופכ־םוי ןייא זיולב ,ךעלגניי
׳ר ךרוד ןראוועג ןעגנוזעגסיוא זיא ",הדובע"
ןופ ףליהטימ רעד ייב ,יקסוואנאי קחצי־לארשי
וליפא .עשטוב ׳ר ןוא היעשי ׳ר תירחש־־ילעב יד
ןיא תירחש ןענעוואד טגעלפ עשטוב ׳ר ןע ו
ןעמוקעג ףסומ וצ רע זיא ,שרדמ־תיב ןסיורג
.ןיידא לביטש ןיא ןייגוצ
עלא ןגיוצעגוצ טאה לביטש רעדנאסקעלא םאד
־לעבול לשיפ ׳ר ,לשמל ,יוו ,םיטאבעלאב עדילאס
םעד ץארט ,שרדמה־תיב ןסיורג ןופ ןעמוקעג ,קישט
,דיסח רעקצאווטא ןא ןעוועג זיא רעטאפ ןייז סאו
.א .א ןאמטנעמיד ילא ׳ר

קעבמאלאג קילעז לאומש ׳ר

.א אקרוס שרעה־יכדרמ ׳ר ןתנךועמש ׳ר ,ןיטקיט
טשינ ייז ןבאה סעלעטש־תונבר ןייק ןופ רעבא .א

טשרעהעג דימת טאה םיללפתמ םלוע ןשיווצ

־עג אי וליפא זיא ןיטקיט לארשי ׳ר .טמולחעג

עצנאג םאד .רעפסאמטא עכעלדירפ עשינאמראה א

טאה ,עוועשזישט ןיא בר טייצ עצרוק א ןעו

,החפשמ עסיורג ןייא יוו טליפעג ךיז טאה לביטש

.רחסמ וצ ןעמונעג ריז ןוא טרינגיזער דלאב רעבא

,טיונ א ןיא ןטייווצ םעד רענייא ןפלאהעגסיורא

'א ןיא ןעמ טאה ןסטכאנ־וצ־קיטיירפ יד ןיא

טשינ קנעדעג׳כ ..טלעג טימ ןוא הצע ןא טימ

־וא יוו םיחרוא רעמ ןעעזעג לביטש רעדנאסקעל

.לביטש ןיא הקולחמ ןייא ןייק

ראפ טמשעג ןבאה םידיסח רעדנאסקעלא .םוטעמ

טפראדעג טאה לביטש רעדנאסקעלא םאד זא

ייב ןייטש טגעלפ יאבג רעד .הקדצ־ילעב עסיורג

ןעמ טאה ,םעראזאד ראפ ןטאדידנאק ןלעטשסיורא

־וצ ,תבש ףיוא חרוא ןא ןבעגטימ ןוא ריט רעד

לאמא ,ןשטנעמ יד ןעגניווצפיוא טזומעג טושפ

ןטלאהעג טאה רע יוו טיול,ןדעי ראפ טסאפעג

זיא יווא ״ןפראװ־לרוג״ ןופ ףליח רעד טימ דיוא

־עצנאק יד טאהעג טאה היעשי ׳ר .קיטכיר ראפ

־ילאמ לשרעה ׳ר בוטש־ראזאד רעד וצ ןעמוקעג

םיחלושמ .לשמל ,יוו ,םידבוכמ םיחרוא ףיוא עיס

.ןאמצלאמ ןבואר־ילא ׳ר ,וועל לדניז ׳ר ,שטיוואנ

עכלעוו ,הבישי רעד ןופ ,ףיוה רערדנאסקעלא ןופ

.ערעדנא ןוא קישטלעבול לשיפ ׳ר רעמלאוו רתלא ׳ר

זיב ,ןכאוו יירד ןוא ייווצ םיא ייב ןציזפא ןגעלפ

.ןשטנעמ יד ןטיבעג ךיז ןבאה ץנעדאק דאנ ץנעדאק

.לביטש ןיא םינינע ערעייז טקידיילרעד ןבאה ייז

.םידמול עסיורג רערעדנאסקעלא יד ןשיווצ ןעוועג

טלייוועג טשינ זיא לביטש ןיא תוגיהנמ יד

עקידלביטש יד ןשיווצ זיא תונבר ףיוא תוכימס

ןא יוו ,ןיילא ויז ןופ ןעמוקעג ראנ ,ןראוועג

לארשי ׳ר יוו ,גנוניישרעד עכעלריטאנ א ןעוועג

ןראי עטצעל יד ןיא .עיכרארעה עשיטאמאטיוא
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קילעז־לאומש ׳ר ןופ טנעה יד ןיא ןבילבעג םע זיא
רעד ,אקרוס שרעה יכדרמ ׳ר ןוא קעבמאלאג
לע" םעד ירדנ לכ ראפ ןגאז סגעלפ רעטצעל
ךעלנייוועג םאוו ",להקה תעד לעו םוקמה תעד
.בר רעד ןגאז םע טגעלפ שרדמה־תיב ןיא
א ןגארטעג ןטלעז ןבאה רעדנאםקעלא יד
ענעדייז ןיא ןעגנאגעג ייז ןענעז בור׳ס ,למיירטש
תבש דובכל .ענעסאלטא ןיא טשינ ןוא םעטאפאק
ןעוועג ןענעז ןעמונעגנא .לטיה ןטעמאס א —
,ןשאמאק עטצופעג טימ ןזיוה עטסערפעג עגנאל
טריבורפ ןבאה סאוו ",רדג יצרופ" יד רעבא
ןיוש טאה ,םעקראניראמ עצרוק טימ ןעמוקניירא
ןוא .ןייז לבוס טנאקעג טשינ קילעז לאומש ׳ר
־שקע יד .טקורדעגסיוא םע ןפוא ןטקעריד א ףיוא
ןבאה שובל םענרעדאמ ןופ רעגנעהנא עקידתונ
ןייק טימ טשינ רעבא ,לביטש סאד טזאלראפ
רעד וצ טקנעבעג ייז ךיז טאה םע .ץראה טכייל
־אמטא רעכעלטפאשלעזעג רעמענעגנא רעקיזאד
.רעפס
ענייז טאהעג ךיז טאה לביטש־םידיסח םעדעי

ןייטשרעבליז לוולעוו ׳ר

טרעהעג טאה ייז וצ .םיבוט־םימי עשיפיצעפס
־רפס א ןביירש ןקידנע םאד ,״רפסה םויס״ א
ראי ןיא .םייבר יד ךאנ ןטייצראי יד ןוא הרות
־עג לביטש רעדנאסקעלא סאד טאה ,ךרעב

1912

־עג רעד ייב ןוא הרות־רפס א ןביירש טקידנע
רעד ןיא ןדאוועג טנדראעגנייא זיא טייהנגעל
־לאומש ׳ר ןופ קנעש רעד טימ הריד רעסיורג
ימאל .ןצראקרוטש .גנורעייפ עסיורג א קילעז
־רעייפ ,ריפאפ קיבראפנדישראפ ןופ םענרעט
ןוא בוט־לכ ןופ הדועס א ,שיראמזעלק .קרעו
.ןיירא גאט ןעיורג ןיא ןזיב םידוקר עשידיסח
ללכ ךרדב טאה לביטש רעדנאסקעלא סאד
ורבחל םדא ןיבש םינינע ףיוא טכא רעמ טגיילעג
,טימרעד ןוא ,םוקמל םדא ןב לש םינינע ףיוא יוו
־גנירפשרוא םעד ייז ןליפרעד ,טביולגעג ייז ןבאה
טבערטשעג טאה םזידיסח רעד םאוו וטפיוא ןכעל
.ןייז וצ ןקתמ
־עג רערעדנאסקעלא יד ןבאה טכיוועג סיורג
־אס ןוא ןכעלטפאשטריוו ןופ םינינע ףיוא טגייל
עדראג רתלא ׳ר

2:1.1

־טימ טרעטשעג טשינ ייז טאה׳ס ,טיבעג ןלאיצ
234

־םינויצ יד היפ ןוא ןריזינאגרא םייב ןפלעהוצ

זיא רעטעפש ,ןסיוו ןרעדאמ טנרעלעג םיא ייב

טאה טקילייטאבטימ .עםאק־םידםח־תלימג עשיט

.הליהק רעד ןופ ראטערקעס רעד ןעוועג רע

בר רענידרעטס ןופ ןוז א ,ץישעבייא ןרהא ׳ר ךיז

ןייק ףיוא ןפארטעגנא טשינ ךיז ןעמ טאה ללכב

.םעדייא סקילעז לאומש ׳ר ןוא
תודימ יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ץנארעלאט

תונרק עשיטסינויצ יד ראפ ןעגנולמאז ייב גאזפא
.דיסח רעדנאסקעלא םוש ץיק ייב טעמכ

¬לפתמ טרירעלאט ןבאה ייז .רערעדנאטקעלא יד ייב

ריז ןבאה׳ס ןעוו ,ןראי רעקיסיירד יד ןיא

־זמ ,ןטסינויצ ,לשמל ,יוו .עקידנעקנעד שרעדנא םיל

עלא ןענעז ,םיבושי עשיפראד עלא טרידיווקיל

ףיוה רעדנאסקעלא רעד םאוו ,םעד ץארט ,ןטסיחר

ןיא ןעמוקעג טייל־םפראד יד ןשיווצ הרות ינב

;םזינויצ םוצ גנולעטש עוויטאגענ א טאהעג טאה

עדלאג עקסונ ׳ר יוו ,ןיידא לביטש רעדנאסקעלא

טנעקעג ריא טאה עקידלביטש יד ןשיווצ רעבא

.ערעדנא ןוא ןוז ןטימ

ןויצ־תביש ןופ עעדיא יד טאוו ,ליפ ןענופעג

,רעמינפ רעקילדנעצ רימ ןעייטש ןגיוא יד ראפ

-עג ןוא ןפלאהעגטימ ןבאה ןוא טפושיכראפ טאה

ךיא .ןורכז ןופ םיורא רימ ןענעז ןעמענ םנעמעו

,אשטנעט עשוהי םייח ׳ר טרעהעג יד וצ .טציטש

־כעלרע רעייז ןסעגראפ טשינ לאמנייק רעבא לעו

־גא ןוא תירבע ןופ רענעק רעסיורג א ליכשמ א

ןגולק ןוא שינעדנעטשראפ ,טייקיצראה ןוא טייק

ןבאה רוד ןיימ ןופ עלא טעמכ .ןכארפש ערעד
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.ןבעל ףיוא קוק
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ןג־תמר  /ןאמדירפ סחנפ

ל־טעטיע ןיא הדע דעװאעײעטא יד
.םידיסח וליפא ,לזמב יולת לכ ה

ןאמאניצ לדנעמ חסוי

וצ ןעוועג הכוז ןבאה ערעדנא עלא ווא רעג
־ביטש ענעגייא טגאמראפ ייז ןבאה ,ס׳הדע עסיורג

דיי א ןעוועג זיא רעקעב רעד לדנעמ ףסוי

םידיסח יד ןטראד ןגעלפ ךעלגעט גאט יוו דעל

עצנאג יד ןעוועג זיא הכלמ בייוו ןייז ,קידצ א

,ןסעומש ןוא ןציז םתס לאמא ןוא ןענרעל ,ןענעוואד

יוו טסווועג טאה יז .יירעקעב רעד ןיא עטרחוס

־אמ םתס רעוו ווא םינינע עקיטסייג ןגעוו רעו

־קראמ א ןיא ןגעלפ םאוו ,םייוג יד טימ ןייגוצמוא

.ןסעומש עלעירעט

־עב רעד ןיא לופ ןייז דירי א ןיא רעדא ,גאט

לזמ אזא רעבא ןבאה םידיסח רעוואנישמא יד

ליטש ןדער וצ ןעוו טסווועג טאה יז .יירעק

־יילק א ןעוועג זיא ערעייז הדע יד .טאהעג טשינ

עבראה טימ ןרעזייב וצ דיז ןעוו ,טשרעהאב ןוא

טשינ ייז ןבאה לקניוו ןגייא ןייק וצ זא יוזא ,ענ

.קילב ןגנערטש א טימ ןטסעמפא רעדא ,דייר

ענייש טגאמראפ עקאט ןבאה ייז .ןעמוקוצ טנאקעג

ןוא ,המר דיב טפעשעג ריא ןריפ יז טגעלפ יוזא

ןופ בר רעד וליפא ,השעמ ישנאו םידיסח ,ןדי

ןטימ ןעמוקסיוא םיוק טגעלפ ,לדנעמ ףסוי .רע

רעבא דיסח רעוואנישמא ןא ןעוועג זיא טאטש

...גאט

ןבאה ייז לפיוו ןוא עניילק א ןעוועג זיא לאצ יד

ןביוהנא םיא ייב ויז טגעלפ גאט רעד

ייז ןבאה ,לביטש ןגייא ןא ןופ טמולחעג טשיג

ןוא תוינשמ קרפ א ןענרעל ,ןענעוואד ".תולעכ"

לטבתמ ךיז .ןכעלקריווראפ טנאקעג טשינ רעבא םע

לייט ןסיורג א ןעמונעגוצ םיא ןבאה ״קח״ םעד

ןבאה ערעדנא ייב טייהרעדנימ א ןריוו ןוא ןייז

־עב רעד ןיא ןיידא רע זיא רעטעפש .גאט ןופ

.טלאוועג טשינ ייז
.ךיא קנעדעג דניק א ןעוועג ןיב ךיא ןעו

ליז ןפיול ןוא טראד ןוא אד ןוט קוק א ,יירעק
.אבה םלוע לסיב א ןטיירגנא

ןיא שטיוואקרעב השמ ייב ןענעוואד ןגעלפ ייז זא

א ראפ טלעג ןעמעננעמאזוצ ןעמ ףראד טא

,ןינמ ןטייווצ םייב ןענוואד ייז ןגעלפ רעטעפש ,בוטש

טימ דיסח א ןעמוקעג זיא אד ,דיי םענעלאפעג

ןבאה ןראי עטצעל יד ןיא שרדמ־תיב ןסיורג ןיא

זיא ווו .ןפלעה םיא לאז׳מ ,ןיבר ןופ ווירב א

עכלעוו ,םידיסח רעוואלאקאס יד טימ ןעמאזוצ ייז

.ןעלדנעמ ףסוי וצ ?םערדא רעד

א ןפאשעג ,לאצ עניילק א ןעוועג ךיוא ןענעז

ןבעגסיורא םוצ ףליה ןטעב רבחמ א טמוק טא

ןעמ טגעלפ בוטדכוי ןוא תבש ןדעי ווו ,לביטש

רעבא .ןעניישרעד בורקב טעוו סאוו ,רפס ןייז

עטלייצעג ןענאמרעד אד ליוו׳כ .ןעמאזוצ ןענוואד

דאנ טאה רע זא ,בייוו ןייז םיא טנאמרעד אד

םישעמ ןוא תודמ ערעייז םאוו ,םידיסח רעוואגישמא

ןאק ןוא תבש ףיוא םיחרוא יד טגראזאב טשינ

.תורוד עקידרעטייוו יד ראפ רעטסומ א ןייז ןענאק
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.חרוא ןא ןא תבש ןביילב ןיילא הלילח
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דיז ייברעד ןוא ןפיולמורא רע טגעלפ יוזא

*עג ,םינושארה םידיסח יד ןופ ןעוועג זיא רע

לב לבת ,לבת ,טומת לב לבת" ןעגניזרעטנוא

םלצב ארבנש םדאה ביבח" רמאמ ןטימ טבעל

,דיל טבילאב ןייז ןעוועג זיא םאד "".טומת

ךרד ,ןעוועג דובכב עגופ טשינ םענייק "!.םיקלא

,ןוגינ ןכעליירפ א טימ ןעגנוזעג טאה רע טא ו
ךיוא טעבנגעגניירא ךיז טאה םע ןכלעוו ןיא
־םיוא טימרעד רע טאה םאד .ןאט רעקיטעמוא ןא

.דניק א ראפ וליפא טאהעג ץרא

רעקצאלפ לקנעי

רע .ךשמה ןגעוו גראז עקיצנייא ןייז ןסאגעג

שטנעמ רעקיזאד רעד זיא ןעמענ עכעלטע טימ

ףיוא טשרע ".םינב רסוחמ א ןעוועג גנאל זיא

עשעפ לקנעי םדוק .טאטש ןיא טנאקאב ןעוועג

רעבא .ןראוועג ןפלאהעג רע זיא רעטלע רעד

לקנעי .ןסייהעג ענייז עמאמ יד טאה יוזא .סעטיא

רעד טימ ןייג וצ ןביוהעגנא םיא טאה טלמעד

.רעקאט א ןעוועג רע זיא ךאפ ןופ ,רעיירד רעד

ןראוועג זיא רע .הסנרפ רעד ןיא םארא רעטופ

תיב ןב א ןעוועג זיא רע לייוו ס״בר םעד לקנעי

.דרוי א

ןפורפיוא םיא ןעמ טגעלפ רפס םוצ .בר םייב

רעילאמ רעד לקחצי
־עילימאפ ןייז .ןפורעג םיא ןעמ טאה יוזא
באה׳כ זא ,ןייז ןאק םע .טשינ ךיא קנעדעג ןעמאנ

.םחנמ םייח ׳רב הירא בקעי
ןיא םיאבג יד ןופ ,שטנעמ רעקיעפ רעקיטכיט א
טשינ הרהט ןייק ךיז טאה םיא ןא .אשידק הרבח
.טרירעג

טגעלפ רפס םוצ .טסווועג טשינ לאמנייק םיא

"הניל" א ףיוא .לביטש רעוואנישמא ןיא יאבג

יצ .לצעג םיקילא ׳רב קחצי ןפורפיוא םיא ןעמ

א .רעטשרע רעד ןפיול רע טגעלפ ןעקמרבא ייב

ךיא סייוו

— טעוועילאמעג לאמא .סעפע טאה רע

.טשינ ךיוא
קירדינ א רימ ראפ רע טייטש יוזא טא
ןקיזיר א ןוא דראב רעיורג רעסיורג א טימ לדי
ןייז טגעלפ ץאלפ ןייז .םערא ןרעטנוא קאזדוילט
,שרדמ־תיב ןיא רעדא ,בוטש ןיא בר םייב רעדא
.ירפ ץנאג קידנעייטשפיוא ,ןענרעל טגעלפ רע ווו

.לוש ןיא הליפת־לעב
ןיא טנידעג המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ןיא
רעד ןופ ךעלטשער יד טימ ,רעטילימ סוואנאסמאס
.דנאלסור ןייק ןגיוצעגקירוצ ךיז יימרא רעטפאלקעצ
לשכנ טשינ המחלמ רעד ןופ טייצ עצנאג יד
.תופירט טימ ןראוועג
תחמש ןעמוק רע טגעלפ זאטסקע ןטסערג םוצ
.הרות רעד טימ טצנאטעג טאה םלוע רעד ןעוו הרות

טנרעלעג ,טינש ןטלא ןופ םכח דימלת א

־עבעל" :ןגירשעג ןוא קנאב א ףיוא ףיורא זיא רע

ןיא .םילופלפ ןיא ןכירקראפ טזאלעג טשינ ,טושפ

זיא םאוו ,םעד וצ ןפיולוצ טגעלפ !"ןייז לאז קיד

א אלימ .ףסומ־לעב רעד ןעוועג רע זיא לביטש

.לדער ןיא םיא ןעמענניירא .ןטייוורעד ןופ ןעגנאגעג

ראפרעד ראנ ,ןעוועג טשינ טייוו רע זיא רעגניז

ןציזנייא טנאקעג טשינ רע טאה החמש א ףיוא

רעקיסאפ רעד זיא רע זא ,טסווועג עלא ןבאה

דיסח א .ןעגנאלרעד ,ןטיירגוצ ןפאלעג .טרא ןפיוא

־עג טאה רע ןעוו .ןענעוואד םייב רוביצ־חילש

רעקידתומימת א רעבא ,סעיצאריפסא עסיורג ןא

ןעמ טאה ",ךומכ ימ הנרמאת יתומצע לכ" טגאז
.טרעטיצ םיא ייב לדנייב רעדעי שממ זא ,טליפעג
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.דיי רערעייט
.ןיחכשתמ אלו ןידבאד לע לבח
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אעדיװעטנאמ

 /ןיטשרוב קחצי

וץשעלרג׳ייפ ר ע ד
־עג טאה ,לביטש רעוואלאקאס ןיא ׳זדנוא ייב

־ייה א ןעװעג ןראי עלא זיא רע ,״סיבאה״ עכעל

,רעבא ןעמ טאה םיא ןפורעג ,בקעי ׳ר טנוואד

־אפ" רעטריזינאגרא טוג א ןופ רעגנעהנא רעס

זיא סאוו ,ךאפ ןייז בילוצ ,רעיירד רעד ליקעי

וצסרעדנוזאב ).רעשעלרעייפ( "עדנאמאק ענראשז

רע ,יירעכאמלעטש ןוא יירעקאט ןשיווצ ןעוועג

ןיא הפירש א דאנ ןעוועג רע זיא ךעלגנירד

בוטש ןיא ךיז ייב טאהעג קעווצ םעד ראפ טאה

ןעוועג קידנעטש רע זיא הפירש א תעב ,לטעטש

דאר א ןופ עיצאניבמאק א ",טאמאטיוא" ןימ אזא

־רא יד ,רעייפ סאד ןשעל םייב עטשרע יד ןופ

ףיוא ךעלצלעה עטפינקעגפיונוצ ןוא קירטש טימ

ןא יוו ,טייקטינעג טימ ןוטעג רע טאה טעב

טפראדעג ראנ טאה רע זא ,ןפוא ןקיצנוק אזא

.הוצמ עסיורג א יוו דאנ וצרעד ,קינראשזאפ רעתמא

דאר םאד .לטערב א ףיוא ןוט קורד א סופ ןטימ

 1924םורא

־ינאגראער עוועשזישט ןיא זיא

ןעיירד ןייז ןופ ןוא ןעיירד ןביוהעגנא ךיז טאה

א ףיוא עדנאמאק־רעשעלרעייפ יד ןראוועג טריז

טימ ,ןישאמ עצנאג יד טגעוואב ךיז טאה ךיז

א ןעוועג זיא רעריפנא רעד .באטשסאמ ןטיירב

ךעלצלעה ענייז טעשטאטעג טאה בקעי ׳ר רעכלעו

רעייז ,טאדלאס רעטנידעגסיוא ןא ,קאילאפ רעגניי

ראפ טאהעג קיטיונ טאה רע םאוו ךעלעקעטש ןוא

,עיצאזינאגרא ראפ שוח ןטוג א טימ ,רעקיעפ א

םיא ןעמ טאה ראפרעד ,ךעלדניפש עשירעיופ יד

יד ,ןקאילאפ ןוא ןדיי ןבירשראפ ךיז ןבאה׳ס

.רעיירד רעד ליקעי :ןפורעג
־ישמא ןיא טנוואדעג ליקעי טאה ראי ץנאג א
־עג רע טאה רעבא םיארונ־םימי ,לביטש רעוואנ
טאה רע ווו ,שרדמה־תיב ןסיורג ןיא טנוואד
טאה םעד רעסיוא .תירחש ףיוא הקזח א טאהעג
םוצ רעטנענ סאוו ןייז טלאוועג געט יד ןיא רע
ןוא םידיסח עטסייה יד ןופ ןעוועג זיא רע .בר
םיא ןעמ טגעלפ םעד בילוצ ,בר ןופ רערעראפ
.םבר םעד ליקעי :ןפור ךיוא

טלייטעגוצ ןענעז ןעמעלא ,טנגוי ,ןדיי טייהרעמ
,פענק ענעשעמ טימ ,ןרידנומ עלעיצעפס ןראוועג
ןגעלפ קיטנוז עלא ,סעקשאד־ריקאל טימ ןעלטיה
,עפאש רעד ייב ץאלפ ןפיוא ןעגנוביא ןעמוקראפ
עקיליוויירפ יד טריטשומ טאה טנאדנעמאק רעד
וצ טייצ ןופ ,ןטאדלאס עתמא יוו .סעקינראשזאפ
ןיא שראמ א ןראוועג טריפעגכרוד ךיוא זיא טייצ
־ןאב רעד זיב ,טאטש רעד רעסיוא ןוא טאטש
טנכייצעגסיוא ריז ןבאה ןעגנוביא יד ןיא ,עיצאטס
ןייטשפע בקעי ןעוועג זיא רעטסעב רעד .ןדיי עקינייא

־יהעגפא ןא ןעוועג זיא רעיירד רעד ליקעי

,רוחב רעקנילפ ןוא רעכיוה א ןעוועג זיא רעכלע ו

ךיז טגעלפ רע ,יאנק לקיטש א וליפא ,דיי רענעט

לענש רעטייל ןכיוה ןפיוא ןרעטעלק טגעלפ רע

דבורפ ןיא םגפ ןטסעדנימ ןרעביא ןגערפיוא טכייל

־נא עלא ךרוד טרעדנווואב ןרעוו ןוא ,ץאק א יוו

־שידיי ראפ תוגאד ענייז טימ ןעמאזוצ ,ךאד ,טייק

־ארקא ענייז ראפ ןטנעמסידאלפא טימ עקידנזע ו

־טלעוו ענייז טאהעג רע טאה ,הסנרפ ןוא טייק

.ןצנוק עשיטאב
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טןליעײאראפ ־טאה יסױ־ףד

1x1

םידגעתט ןוא םידיסח
ןענרעל ןביוהעגנא עוועשזישט ןיא טאה׳מ ןעו

ןשטנווועג דיז ןטלאוו םרעטאעט ענרעדאמ ךס א

ןראוועג טנרעלעג רועיש רעד זיא ,ימוי ףד םעד

רעוועשזישט םאד יוו קיטסוקא עטוג אזא ןבאה וצ

רענרעל בור רעד שטאכ ,שרדמה־תיב ןסיורג ויא

־בולקעגפא קיכליה טאה ןענרעל םאד ,שרדמה־תיב

דעטעפש .ךעלביטש־םידיסח יד ןופ ןעוועג ןענעז

־תיב ןופ ללח ןיא ןטלאהעג ךיז גנאל ןוא ןעג

ןעמ טאה ,רענעלק ןראוועג זיא םלוע רעד ןעו

.שרדמה

הדומ רעבא זומ ןעמ .לביטש רערעג ןיא טנרעלעג

,ןדמל רעפראש א ןעוועג זיא הנוי לארשי ׳ר

ןראוועג ןענרעל םאד זיא שרדמ־תיב ןיא זא ,ןייז

זיא׳ס טניז ןופ ,הרבסה חכ ןראברעדנווו א טאהעג

.רעכעלרעייפ

־וצ רע טאה ״ימױ־ףד״ רעד ןראוועג טריפעגנייא
טריפעגנייא םע םידמול עכעלטע ךאנ טימ ןעמאז

״ףד״ םעד ןענרעל םייב לוק ס׳הנוי לארשי ׳ר

ןגיוצעגוצ וצרעד ןענעז םע .עוועשזישט ןיא ךיוא

,גנאלקפא ןקיטכערפ א טאהעג שרדמ תיב ןיא טאה

,ךעלגניי דיוא ראנ ,ןדיי ערעטלע ראנ טשינ ןראוועג

טראוו םעדעי טרעהעג ךעלטייד ןוא ראלק ןבאה םע

טאלב א ויז ראפ ןענרעל טנעקעג ןיוש ןבאה סאו

םורא ןסעזעג ןענעז םאוו רענרעלטימ יד ראנ טשינ

־ישט ןיא ןבאה עכלעזא ןוא ,תופסות טימ ארמג

ןוא ןענאטשעג ןענעז םאוו ,יד ךיוא ראנ ,שיט ןסיורג

רער זא ,ןטלאהעג טאה ןעמ .טלעפעג טשינ עוועשז

־עמע ווו ,שרדמ־תיב ןצנאג ןרעביא .טרעהעגוצ ךיז

רעד ןיא ,םידגנתמ יד ןופ זיא שרדמ־תיב רעסיורג

־עג ןעמ טאה ,ןענאטשעג ןבאה טשינ לאז רעצ

,ןעמעלא ראפ שרדמ־תיב רעד ןעוועג רע זיא ןתמא

.תורבס ןוא ןעגנושטייטטיוא ם׳הנוי לארשי ׳ר טרעה
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.דישרעטניא ןא
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ביבא-לת /

לאנברבא לאומש

ג׳ווע^/זי\^י 0ןיא גאט א
עשיליופ־שידיי עלא יוו לטעטש א ,עוועשזישט

ףייוא קאז־עבראט א טימ ,טעקשאק ןשיווטיל א

־תיב א ,ךעלמערק עשידיי ׳קראמ א ,ךעלטעטש

גנוגעוואב א טכאמ ,ןיירא טמוק ,סעציילפ יד

ןדיי ,ןדיי ןוא ךעלביטש־םידיסח עכעלטע ,שרדמה

טצעז ,ןרעטש טשינ ךיז לאז ןעמ ,טנאה רעד טימ

ןוא תילט טימ ירפרעדניא קיטנוז א ןעייג סאו

יעטצעל רעד ףיוא ,לייוורעד ףיוא יוו ,וצ ךיז

,קראמ ןיא פא דיז ןלעטש ,ןענוואד ןופ ןיליפת

ןכאנ .טגייווש ,טגייווש ןוא ריט םייב קנאב

א ןעזרעד ,רחסמ ,קיטילאפ ,טעומש א ןפאב

טרעפטנע .םולש פא ןביג ,וצ ןעייג ךעלגניי ,רועיש

ינופ .םכילע־םולש ,וצ ןעמ טמוק ,לרוחב דמערפ

טדער ןוא טנאה רעפייטש רעטלאק א טימ רע

באה יוזא ? רע טכוז ןעמעוו ז רוחב א טמוק ןענאו

א ,קיאורמוא סעפע ןרעוו ךעלגניי ,טראוו ןייק

.קירוצ ראי  35טימ לטעטש סאד ןעזעג דיא

ןעמ טקוק ?ןייז טע ןאק רעוו ,ןיושראפ רענדאמ

י סרעדנוזאב םעד ןיא ןאראפ זיא טאו

א ,החנמ טנוואדעג טכאנראפ .ךאנ ףראש םיא

ראג טראוו םאד טגנילק רעבא רימ ראפ

.טגעוואב טשינ ךיז ,.ךיילג ןענאטשעג העש עצנאג

עטייוו טימ לפאצ א טיג ץראה םאד ,שרעדנא

,גאט ןסעלנייוועג א ןיא ״אטח־לע״ טגאזעג

.תוקיפס ,הנומא ,טנגוי טנאמרעד םע ,תונורכז

ןעקנורטראפ ,לביצ טימ טיורב ןסעגעג רעטעפש

ףיוא טכאוו ןעגנובעלרעביא ןופ ליונק רעצנאג א

רשפא .קידנגייווש יוזא ץלא ,רעטאוו טלאק טימ

עטשרע סאד ,ךאנ רעמ .קידעבעל ייז עז׳כ ןוא

טאה ווו ץעגרע ,ןצעמע ,ןיינ רעבא ?רעמוטש א

־ישט" ןעמאנ םעד טרעהרעד באה׳כ ןעוו לאמ

רעד טמוק ןעוו — ןוטעג גערפ א ליטש רע

,ע־רעטסימ טימ ןדנובראפ ןעוועג טע זיא "עוועשז

קנאב רעטראה א ףיוא ןפאלשעג טכאנייב ?יבר
טראפ רעוו ",תוצח" טכירעגפא ,שרדמה־תיב ןיא

.דוס
:היהש השעמ א

?.״הבושת־לעב״ א ראג רשפא ?ןייז טע ןאק

־ימ א ,הבישי םנבר ןיא ,וואלאקאס ,ה״פרת

סעפע ויז טאה סאד ?...קינ־ו״ל" א ראג רשפא

רועיש םייב טפיטראפ ןציז רימ ,גאט־רעמוז רעד

,ןעלכש עקיראי  14ערעזדנוא ףיוא טגיילעג רעמ

",הטיש" ערעווש א סעפע ,הבישי־שאר החמש ׳ר ןופ

...שינעטראוו קידתודוס טימ ןעוועג לופ רימ ןענעז

ןוא רדסכ טקיט עלעקנאדעג ןיילק א םעפע

־שינמייהעג א טכיילשעגמורא יוזא ךיז רע טאה

דגנתמ א קאווטיל א םע טמוק יוו" ,טרעטש

ןקיבלעז םעד רעבא .געט עכעלטע ,רעמוטש ,רעלופ

,ליטש ,גנילצולפ ,..״? הבישי־שאר אד ןייז וצ

טאה .ןעמוקעגקירוצ זיא "יבר" רעד ןעוו ,ןגראמירפ

טזייוואב םע ןוא ריט יד לטיבא ךיז טנפע ליטש

עשזסאוו .ןפאלטנא ןוא עבראט ןייז ןדנובראפ רע

,דיי רעראד רעכיוה א ,טלאטשעג ענדאמ א ךיז

— ,ןטייוו ךעלגניי  ?...ןיהווו ןוא רע טפיולטגא

ןפיוא ,דראב רעיורג ,רעקיציפש ,רעגנאל א טימ

טאטש א ןיא "הרימש" ףיוא אמתסמ טייג רע

ט ימ לטיה שידיי א ןופ הרשפ ןימ א םעפע פאק
245

...אטשינ טראד זיא קידצ ןייק ווו
245

רעד טימ ךאד טזיירפש רע ...עז ...רעבא
•"רדח םניבר םוצ ךיילג לסקא ןפיוא עבראט
ערעטסיירד ךיז ןבאה ,סיורא זיא שמש רעד זא
ןרע,ד ייז ,ךאל־לסילש םוצ ןוטעג ףראוו א הרבח
:רעטרעוו ענדאמ םעפע
*אנאס החמש ...הלותב א ,...בר רעוועשזישט"
א לסיב א ,רעכלעזא זדנוא ייב ןעוועג( — רעק
עטרעביושעצ עדליוו טימ רוחב רעטרעטלעראר
א ,ןמוא עטרעגנוהעגסיוא עקידנרעקאלפ ,תואפ
עצנאג טנרעלעג הימתמ א ,יוליע ןא שממ ,ןדמל
).רעסאוו ןטלאק ןיא סיפ יד ןטלאהעג .טכענ
לסיב א ,םירשעו האמ ירחא ,תונבר־אסכ —
...טסעק ,ןדנ
ןוא ייז ןעמוק עטשיוטנא ,עטמעשראפ לטיב א
רעבא ,ןכדש א ראג ךיז טכוד םעפע ,ןלייצרעד
זיא׳ס ,רעכיז ףיוא ןיוש רימ ןטייוו טציא !ןיינ
א אד ךיז טלאהאב סעפע ,טושפ יוזא טשינ
...ץהחמש ראפ השא ןא טגנערבעג טאה ,קינ־ו״ל
...ןכאז עסיורג ראג ןעמוקסיורא ןופרעד ןענאק׳ס
טראוו םאד ןוטעג ףראוו א וליפא טאה ץעמע
"...חישמ"
?רע זיא ווו ראנ
!..ךיק רעד ךרוד סיורא !ןראוועג םלענ !אטשינ
?םיורא טשינראג רשפא ןוא

.רסומ ןרזח םאוו םירוחב עטחמראפ ,עקיטעמוא
־ייס ןעמ טנרעל ןענרעל ,ןצכערק ןוא ךיז ןקינייפ
אד ןפערט לעוו ךיא ,טניימעג באה ךיא ,טשינ יוו
זיולב ןפארטעג ",תודימ ןוא הרות ןופ זעטנים״ א
ראפ דחפ ,טלעוו רעד ראפ דחפ ,דחפ ןוא תובצע
דימ זיא .,.לארטש רעקיטכיל ןייא ןייק ,תוריבע
געלפ ליטשרעדניא ןוא ןראוועג קירעיורט יוזא
רעזדנוא ךאנ טפאשקנעב ןופ ןענייוו טושפ ךיא
רענייש רעד ,חיגשמ רעד הפי־םחרבא ׳ר .חסונ
־טאפ רעדנאלב־לעג א טימ דיי רעשיטעטסעיאמ
טאה ,לכיימש ןדלימ םעד טימ ,דראב רעלאכראיר
:טימעג ןיימ טקרעמאב ןגיוא עניימ ןיא
.תובצע ןייק טשינ סע זיא ,לאומש ,ריד ייב —
!ךיז קראטש — ״הרוחש־הרמ״ ראנ
א רימ רע טאה — טנעה יד ןיא ךיז םענ —
...ןוטעג גאז
־עג טשינ רעמ באה׳כ ...טקיטשעג טאה ךימ
ןסאלשאב טסעפ ןיוש באה׳כ ןעוו ראנ ....טנאק
וא ןזיוועגסיורא רעבא ךיז טאה טראד ןופ קעווא
־תואצוה ףיוא טשינ באה׳כ ",םיכהמ הטורפ הלכ"
,ןקארשעג טשינ ךימ טאה סאד רעבא .ךרדה
טשינ ןלעוו ךעלטעטש עשידיי זא טסווועג באה׳כ
.הדות־םוקמ א ןכוז טראפ םאוו רוחב א ןזאלראפ
ןעמוקעגנא ךיא ןיב קיטיירפ א םענייא ןיא
געוו ןפיוא עיצאטס־ןאב עטשרע יד( "יפאל" ןייק

 ?...ןדנווושראפ םתס

סיפ עניימ ןבאה וויטקניטסניא ).עוועשזישט ןייק

,קנאדעג ןיא טלעטשעגפא יוזא סע ךיז טאה

ךיא באה אד ןוא שרדמה־תיב םוצ טריפעג דימ

עקידתודוס טימ ןדנובראפ םעפע זיא עוועשזישט

-וטנא עטסערג עגיימ ןופ ענייא טבעלעגרעביא

...ןטלעו

.ןעגנוש

־עג טשינ ןיוש ךיא באה ראי ןטייווצ ןפיוא

באה ןריט ענעפא יד ךרוד ןטייוונופ ןיוש

ןופ םילופלפ ןוא תורבס עטלאק יד רעמ טרעה

־סאה ןעמונעג טאה ץראה םאד ...ןעזרעד םיא ךיא

רעביא טגאיראפ ךימ טאה ורמוא ןיימ ,ן׳החמש ׳ר

־ראפ ןיימ ...ךאד רע זיא סאד ,אי ....ןפאלק קיט

,םידיסח רעוואלסערב עגניי טימ ךעלטעטש עשידי

ןיא מעזעב ןסיורג א טימ ,״קינ־ו״ל״ רעקיראי

־יטוקיל ,טכייל יוזא ןעוועג זיא המשנ רעד ףיוא

־ראפ א ,שרדמה״תיב םאד רע טרעק טנאה רעד

־תופתוש םייב דוקיר ,ןיבר ןופ תוישעמ ,ן״רהומ

טימ טנגעגאב ךימ טאה ,רעזייב א ,רעטציווש

ןייק ןראוועג ןפראווראפ ראג ךיא ןיב .::ךאד

יוו ךאנ ,טדערעג אי ויוש רע טאה אד( :תונעט
)! ? טדערעג

ןיא ,הבישי ״רעקידראװאנ״ רעד ןיא קאטסילאיב

טאה — עסאק עשילהק ןייק טשינ זיא יפאל —

יר ףיוא עדייבעג רערעטצניפ־בלאה לקנוט א

ראפ טלעג ןייק אטשינ — טגאזעג רימ וצ רע

ןעמ ףראד ןענרעל רעבא !...טוג״יוו־ייא ,טייצלאמ

״סעקײנאכ״
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...תובישי ןופ ןפיולטנא םאוו ןעגניי עשידיסח
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דימ דיא באה ,רעטמעשראפ א ,רעטקידיילאב א
עיצאטסךאב רעד ייב טיירדעגמורא העש עכעלטע
־קירוצ ךיא ןיב טייצ־החנמ ןיוש ,טכאנראפ ןוא
באה וױטאדטםנאמעד .שרדמה־תיב ןיא ןעגנאגעג
ןעגרעל טצעזעג דיז ןוא ארמג א ןעמונעג ךיא
־רעגניי א טאה ,תבש־תלבק דאנ .לוק ןפיוא ךיוה
שיט םייב קידנציז .תבש ףיוא ןפורעג דימ ןאמ
׳"שמש" ןפיוא ןוטעג גערפ א םיא באה ךיא ןעו

ןענעז רימ .ןראוועג ןלעפעג ייז ןיב ךיא ןוא
.שימייה ןראוועג ןיוש
ןעמ ,למוט א ,שער א ,לביטש רערעג ןיא
־יירפ ,שידיסח ,טסעומש ןעמ ,טנרעל ןעמ ,טנוואד
,טנעאנ יוזא ץלא ,ךיז ייב רעדיוו ןיב ךיא .ךעל
־עצ םלוע רערעטלע רעד זייווכעלסיב ,טנאקאב
םיורא םירוחב עכעלטע זענעז לייוורעד ,ךיז טייג
,תואצוה עניימ ראפ טלעג ןעלמאז לטעטש ןרעביא

,לוטיב טימ טנאה רעד טימ ןוטעג ךאמ א רע טאה

.ןיילא ןבילבעג ,ךסייבנא" רימ ראפ טגנערבעג

ןדעי ,ץראה־םע ןא ,עשר א דיי א ,סאוו־ךיא־סייוו"

יד — ןכאז ענדאמ עז ןוא םורא רימ קוק דיא

׳ןעלטעב רעזייה יד רעביא ךיז רע טזאל רעמוז
קידצ א ראפ ךיז טלעטשראפ ,םיבודש ןריפסיוא
".שורפ א

״לביטש־רערדנאסקעלא״ םוצ טריפ ריט עטייווצ
?ךאד ןייא רעטניה רעדנאסקעלא ןוא רעג ? ןכתיה
!סע זיא יוזא !אי — ?יליוזא עקאט םע זיא

ריא ןיב ןלאב־רוטקאפונאמ ףיוא טעבעגסיוא

ימוא ...םוטעמוא ןלייצרעד ןפראד םע טעוו ןעמ

טנאקעג טשינ ,טכאנ רעד ןיא טעפש זיב ןגעלעג

עםײװ אד ןגארט םירוחב עז ךיא ...האנש עטסיז

טרעטבאלפעג ךיז ןבאה פאק ןיא .ןפאלשנייא

ןיא ,ןוטעגנא ןייר יוזא ,ךעלספינש טימ רענלעק

ןראוועג זיא ץלא ״סעקינױ״ל״ ״םיקידצ עשלאפ״
עלעטלעפש עטשרע םאד" ,רימ טכוד ",..קפס"
.ךינב־הנומא" ןיימ ןופ טנעוו עבארג יד ןיא
רימ חרוא־סינכמ ןיימ טאה םטכאנוצ־תבש
םייב ןעמונעג רע טאה סאד ,עטאלז א ןבעגעג
ןיא ,קיטנוז .רעטייוו ןראפ ןענאק לאז ךיא ,יאבג
ןעמוקעג ךיא ןיב ,ו״פרת תועובש ןופ ךאוו רעד
.עוועשזישט ןייק
ןעייטש קראמ ןסיורג ןפיוא ,עלעטעטש ליטש א
ןוא םולש ןעמונעגפא ,ןסעומש ןוא ןדיי ךעלדער
טגערפרעד דיז ןוא קידנדיימסיוא טרעפטנעעג
,תוכייש לקיטש א ךאד ךיא באה םיא טימ .בר םוצ
־אס החמש ןפערט טראד ןיוש ךיא לעוו רשפא
קיטייז א ןיא .ןעוועג םע טלאוו טוג יוו ,רעקאנ
ןיא ןיירא ךיא ןיב ,ןגיטש עכיילג ףיוא ,לסעג
ןעמונעגפיוא ךימ טאה בר רעד .לביטש־ןידדויב

א דאד םע זיא ץניווארפ רעשיליופ ףיט רעזדנוא
...ןוט טכארט א ןפראד טעוו ןעמ ,ענדאמ ,אטח
ןיא קירוצ טרעקעגמוא עלא דיז ןבאה ןכיגניא
א טגנערבעג ןעמ טאה רימ ראפ ,ןיירא לביטש
טשינ וליפא ןעמ טאה םארמג יד .רצוא ןצנאג
ןכלעוו ףיוא ,םעומש א קעווא זיא םע ,טנפעעג
סאוו סעומש א ,טכירעג טשינראג ךיז באה ךיא
סיוא טזייוו ,ןקארשעג ןוא טשארעביא דימ טאה
"תובשחמ" ןבילקעגנא ייז ייב ךיז ןבאה םע זא
םעיינ א ראפ ןגאזסיורא טזומעג ןבאה ייז עכלע ו
ןגעוו טלייצרעד ייז באה ךיא ןעוו ,ןדמערפ א
ןייז טפראדעג טאה סאוו רעד ,רעקאנאס החמש
ףראוו א עלא ךיז ןבאה — םעדייא ם׳בר רעייז
זיא ייז ראפ ".תילכת" עמעט רעד ףיוא ןוטעג
תילכת ןייק טשינ זיא׳ס זא ןראוועג ראלק ןיוש

־עג ,טגערפעגסיוא ,לכיימש ןעמעראוו א טימ

אטשינ ,תונבר ףיוא ןטראוו ,ןענרעל ןוא ןציז

ןעוועג דבכמ ,ןענרעל ןיא טסעומשעג ,טסיירט

לטעטש ןדעי ףיוא ,ךעלטעטש עיירפ ןייק ןיוש

טמעשעג ךיז ךיא באה ןהחמש ןגעוו( ייט טימ

סאד ,ללכב ,םמעדייא־טסעק  10א ןיוש ןטראו

־עלטע ךיז וצ ןפור טקישעג ,רעטעפש ),ןגערפ וצ

ןא .דעווש זיא ךעלטעטש עניילק יד ןיא ןבעל

ןטעבעג ,עגאל ןיימ טלייצרעד ייז ,םירוחב עכ

ןייק ןפיול ,ןפיול ףראד ןעמ ,תילכת ןוא םעט

ןיא ןעמונעגטימ דימ ןבאה ייז .ןפלעהסיורא רימ

ראג רשפא רעדא ",ינומכחת" ןיא ןענרעל ,עשראו

געוו ןפיוא סעומש א טפאכעג ,לביטש רערעג

.לארשי־ץרא
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ראפ יד ןופ רעטלמוטעצ א ןטעזעג ןיב כ

רימ ראפ ךיז טאה םעיינ ,רימ ןיא ךיז טבערב

םעד ןריפוצטיורא ןווורפ עגיימ ,רענעט־עיינ רימ
דחו ראפ ,״תודיםח־רעװאלםערב״ ףיוא טעומש

...טקעלפטנא
ערעטנעענ יד ,עכעלטע ןעוו ,טנווא ןיא טעפש

טשינ ןבאה ,ןטלאהעג ךיז באה׳כ "חלושמ" םנעמ

רעמינפ יד( ,ןעמענ ערעייז טשינ קנעדעג׳כ —

ןוא טמעראוועצ ךיז טאה םלוע רעד ,ןפלאהעג

־אב ךימ ןבאה — )ןגיוא עגיימ ראפ טלוב ןעייטש

־עג ,ןריצאפש םיורא ןענעז רימ ,ןראוועג טסיירד

ראפ ךיוא ןיוש זיא ,עיצאטט־ןאב רעד וצ טיילג

רעטייוו ךיז טאה טעומש רעד ,לטעטש םאד ןעז

טשינ זיא עװאלאקאם״ זא :ןעוועג ראלק רימ

ןיב ךיא ןעוו ןוא .רעדנוזאב ןדעי טימ ןגיוצעג

ןכוז םייה א ,םייה א ראפ׳כ ",ליצ ןוא טרא ןיימ

רדח־רעטניה א ןיא ןטעזעג טייצ־החנמ ,טכאנראפ

".תילכת"

ןבאה ןרעטלע ענייז טאוו ,רוחב א םענייא ייב

יאנ ,ןענופעג טשינ תילכת ןייק באה׳כ ביוא

,טיורב־טנווא ןסעגעג — עיצאראטסער א טאהעג

*ישט" וטזיב — ןגעוו עיינ ףיוא טעשזדנאלבעג

טעב ןרעטגיה לטסעק א ןופ רוחב רעד טאה

.וצרעד םרוג רעד ןעוועג "עוועשז

־עלב־עשירארעטיל" ןרעמונ עכעלטע ןגיוצעגטיורא

קילייה רימ טזיב ,עוועשזישט ,ךיד ךיא קגעדעג

ןוא ןעקנאדעג טנעיילעג גנורעטטייגאב טימ ",רעט

טימ ןעמאזוצ ןברוח ןייד ףיוא ןייוו׳כ ,דאש א

סעפע זא טליפעג ךיא באה ,טראד ןופ — רעדיל

.םיבשות עקילאמא ענייד
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.ד.י.ה עילימאפ ןייז ןוא אנכש־הירא רעדורב ןיימ

יקסוואקילקאז דג

םידיסח ןי^יוד* ליכ^ט א
רעטסליטש רעד ,אזא רעליטש־ליטש א ,הירא

,עמעט רעד ףיוא םעומש א קעווא זיא סע

עוועשזישט ןיא הנותח ןייז ףיוא .החפשמ רעד ןיא

ןיימ דאנ .ןרזחרעביא טשינ אד ליוו ךיא עכלע ו

טייוו רעייז ןופ יורפ ןיימ ןוא ךיא ,רימ ןענעז

:טקידנעראפ טאה עטאט

רימ ןבאה טראד ןוא ,םיגפ־תלבק םוצ ןעמוקעג
ןענעז ,םידיסח .ןפארטעג החפשמ עצנאג רעזדנוא
יד ריוא יוזא ,ןעוועג דצ סהלב רעד ןופ ךיוא
ןדיי ,ןח ןקידבדט־םו־י־תבש טימ ,טסעג־הנותח
ענעסעלטא טימ םידיסח ןוא תואיפ ןוא דרעב טימ
.עטאט ןיימ יוו יוזא ךעלמיירטש ןוא סעטאפאק
.גנודיילק רעשיאעפארייא ןיא זיולב רענייא ךיא
טימ טשינ באה ךיא יצ ,דימ טגערפ עטאט ןיימ
טזייוו ןוא שוילעפאק ןיימ ןטייבראפ וצ סאו
־עגנא ךיז טאה עכלעוו ,יודפ ןיימ ףיוא ןא דימ
זיא סאוו ,לאש םענעדייז א פאק ןפיוא ןוט
א זיא יז ,ראה ענעגייא עריא יוו רענעש ךס א
זא טסווועג טאה יז .דימ ןופ רעשיטקארפ ךס
.םידיסח ןשיווצ טמוק יז
זגעוו זא ,זיא תמא

— ,ךיא גאז

— ,עטאט

זענעז ,ןעיורפ ייב יוו ,רענעמ ייב ראה עזיולב
ענעדישראפ ןעוועג תומוקמ ענעדישראפ ןיא

ןענרעל ןיא .רוכב ןיימ ,םיוא ךימ רעה

—

רעבא ,ןרעהראפ טשינ ריד טימ ךיז ךיא ליוו
.פאק ןזיולב ןיא טשינ טייג דיי רעכעלרע ןא
ירמוח וילע ןינתונ" :הנשמ יד טגאז יוו ןוא
ינפמ ,םדא הנשי לא" :ןוא "םשל ךלהש םוקמ
טריפ ןעמ יוו ןריפ ךיז ףראד ןעמ ",תקולחמה
ןדיימוצסיוא ידכ ,טמוק ןעמ ווו טרא םעד ןיא ךיז
.הקולחמ א
,םיבורק םהלכ יד ךיוא ןעמוקעגוצ ןענעז םע
ןבאה׳ס ןכלעוו ןיא ,סעומש םוצ ןרעהוצ ךיז ידכ
.םידיסח ערעטלע עכעלטע ןעמונעגלייטנא ךיוא
םוצ ךיז טרעהעגוצ האנה םיורג טימ באה ךיא
זיב ,םעומש ןשינדמל־שידיסח־קיטפאז רעוועזשישט
.ךיז טפאכעג רעקידגעלכיימש א טאה עטאט רעד
ןוא טייז א ןא קעווא ןיוש זיא סעומש רעד זא
:ןוטעג גאז א טאה

ןעגנאגעג ןעמ זיא ןטסרעמ םוצ רעבא .םיגהנמ

קידנקירד קראטש( דדג וטסגאז םאוו זיא —

ףיוא ןבאה ל״זח יד ךיוא .פעק עטקעדעגפא טימ

םעד יוו יוזא ,ןעמאנ ןיימ ןופ תלד תוא םעד

*תיב ןיא וליפא ןוא ןעוועג דיפקמ טשינ םעד

הלילח לאז׳ס ,עמש־תאירק ןיא ,דחא ןופ תלד

ןטקעדעגפא ןא טימ ןעגנאגעג ןעמ זיא שרדמה

),טאג טראוו םייב יוו ,תיט א יוו ןעמוקסיורא טשינ

•פאק

:טפאכעגרעטנוא ךיילג טאה ןתח רעד הירא רעבא
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יוו יוזא — טגאזעג רע טאה — ,עטאט —

י ןסיוא םעפע הלילח ןענעז ייז ,טסניימ —

הרות רעד ןיא ׳ךיבא תא דבכ" ןופ ״תא״ רעד

א טימ םעומש א ןפאכ — ,״יוזא םתס״ זיא׳ס

ףראד רעבירעד /׳רוכבה ךיחא תא תוברל" :זיא

,ערעייט ,ךאד ייז ןעק ךיא .ןעגנוטייצ יד ןופ שטנעמ

ןריפ טשינ ןוא דובכ ןבעגפא )רימ( ץדג ךיא

.ןדיי עליווו

־ורב רעטסגניי רעד ןוא .םיחוכיו ןייק םיא טימ
,ענעשעק ןיא הארוה־רתיה רעד טימ ,דוד רעד
:טגאזעג טאה
רעבא ,תונבר ףיוא תוכימס עקאט באה ךיא"
־הכלה ןיא זא יוזא ,ךיא טשינ ,רע ןאק ,ןענרעל
,ןרעהראפ טשינ םיא טימ ךיז ךיא לעוו םינינע
ראנ ןיד יפ לע טשיג ןענעז ,םיגהנמ יד רעבא
".םימחר יפ לע
םוצ רעיוא ןא טגיילעגוצ ריוא טאה עמאמ יד
:ןפורעגנא ךיז קידניפוליגב ןוא סעומש
םבר א ךאד ןיב ךיא ,ךיוא ךיא סייוו םיניד"
".רעטכאט א
:ריא וצ ךיא גאז אד
!ןוז א םבר א עטאט רעד ךאד זיא
־ישט א ,רעוואלאקאס רעד ,עדנאל למהרבא
קידנזייוונא ,ןפורעגנא ךיז טאה ,םעדייא רעוועשז
:רימ ףיוא
אמתסמ ךייא טעוו רע .טגייווש רע ,טעז ריא
".ןגאז םעפע דלאב

,ליוו עטאט רעד זא ,ןענאטשראפ באה ךיא
.ןעגנערבראפ ייז טימ לאז ךיא
:טגאזעג טאה רע
"...ןרעפטנע ייז ךאד ףראד׳מ ,יאדווא"
:טגאזעג ןוא ןפורעגנא רעבירעד ךיז באה ךיא
— :ןכאז ייווצ ןעשעג ןענעז אד ,יתובר —
ןבאה רימ םאוו ,עטייווצ םאד ןוא תועט א ,סנייא
עלא םאוו ,זיא תועט רעד .ל״זח א ןעוועג םייקמ
רעקידובכב ןיימ עכלעוו ןגעוו םיגהנמ ןוא םיניד
ךיז ןלאז רימ ,טעב "ךמסומ" רעד רעדורב
ךאד זיא ,םימחרה תדימ טימ ייז טימ ןייגאב
ןזיולב ןטימ ןייג ןגעוו ",שאר־יולג" ןגעוו ראנ
רעד סאוו טימ םעד ןגעוו טשינ רעבא ,פאק
יצ ,שוילעפאק א טימ יצ ,טקעדעגוצ זיא פאק
ןבאה רימ םאוו ל״זח רמאמ רעד ?,.לטיה א טימ
ףד תבש תכסמ ןיא ארמג יד ,זיא ןעוועג םייקמ
".ארגת הב ימר אלד הבותכ אכיל" :טגאז ׳לק
ןוא )הקולחמ א ראפ טמוק ,הנותח רעדעי ףיוא(
ןייק ןבירשעג טשינ ואד טייטש םע יוו יוזא

רעוועשזישט עקידמינפ־תרדה ערעטלע יד

ףראד הקולחמ יד םאוו רעביא ןוא ליפיוו רועיש

־דמלמ רימ ףיוא ןבאה לייט .טלייטעצ ךיז ןבאה

ןטימ ןעוועג אצוי ןיוש ךאד רימ ןבאה ,ןייז

ווו ,םוקמ אזא ןופ םוק ךיא לייוו ,ןעוועג תוכז
יד רעבא .יוזא ךיז ןדיילק וליפא םינבר יד
ןבאה םידיסח רעקצאק עפראש עכעלטע ,ערעדנא

.ל״זח רמאמ
!הפוח רעד וצ ךאנרעד !ןקעדאב הלכ םוצ

,רשאב ,טאהעג לביאראפ רימ ףיוא רעמ ךאנ

שיט םייב ןסעזעג ןיוש ןענעז הלכ־ןתח ןעו

ןבאה ייז .ןקז־תמיתח ןייק טשינ וליפא באה ךיא

א טנאמעג רימ ייב ייז ןבאה הפוח רעד ךאנ

:טימרעד טסיירטעג ראנ ךיז
־ריזאר( ״רעת״ ןייק טימ טשינ םע זיא אמתסמ״

:.טגאזעג

".עקנישאמ א רעדא ,עלערעש א טימ ראנ )רעסעמ

טלעטשעגרעביא שרעדנא "הלכ" תויתוא יד"

,טרעדנווועג קראטש ראג ראנ ךיז ןבאה ייז

"ןתח" ןופ תויתוא יד ןוא "לכה" ךיז טנעייל

אזא ,בוטש עשידיסח אזא ןיא םע טמוק ווו
1

ייז וצ ךיא באה .בוט־לזמ םעד ץוח א "הכרב"

״ךוליה״
:רימ וצ טגאזעג טאה עטאט רעד
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".תחנ" זיא טרעדנעעג רעגייטש ןבלעז ןפיוא
טעוו ,ןעמאזוצ ןענעז הלכ ןוא ןתח ןעוו .רעבירעד
".תחנ לכה" ןייז
256

״טלעװ״ א ןענעכײצראפ טנאקעג אד טלאװ ךיא

?רעדורב רעליטש־ליטש ןיימ ,הירא ,וטזיב ווו

ןגעװ ,תבש םענעי ןופ ןםעומש עשידיסח טימ

עיגי רעקיצנייא רעד ,קינשאפאדאה רעקיצנייא רעד

יד ןיא ווו ,בוטש ןיא הלכ רעד ייב ןינמ םעד
א ייב ןעמונעגנעמאזוצ ךיז ןבאה ןרעמיצ ייווצ
אזא טימ ןבאה עכלעוו ,ןשטנעמ םינינמ סקעז
עטצראהאב ןופ ללש א טימ ,טייקרעטייהעגפיוא
ןראוועג ןעגנוזעג זיא םע םאוו תורימז עשידיסח
.טייקשימייה רעקיצראה־םעראוו ליפיוזא טימ
ן עוועשזישט עלעטעטש קיצראה־ביל וטזיב ווו

.החפשמ רעד ןיא קינמיפכ
ןייד ראפ ,ריד ראפ ןוט ןעד ךיא ןאק םאו
־ישט יד טימ ןעמאזוצ שידק ןגאז יוו רעמ ,רכז
טעטש עטסקיצראה־שידיי יד ןופ םנייא ,רוועשז
?ךעלטעטש ןוא
:ןייוו ןוא ןייטש א ףיוא ךיז ךיא ץעז יוזא

זיא םאוו ?רבק רעקידרבקנא ןייד זיא ווו
?ןבילבעג ריד ןופ
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".שדקתיו לדגתי"
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אלדאוואק )לשנא( ןאמײח

ה ןל ו ל ח מ עסיורג יד
קעװא דיא ןיב עקירעמא ןײק עװעשזישט ןו פ

.ןזח רעטריציפילאווק א ךיוא ,להומ ןוא טחוש

קיצנאװצ קידנעייזטלא  1906,ראי ןיא ןראפעג

־ד־תיב ןיא רע טאה ,םיכרבמ־תבש א ןייא ןוא

ןענעז ןלײצרעד לעװ ךיא סאװ ,ןעגנוריסאפ יד .ראי

שרדמה־תיב רעד .שינעטנעק ןייז ןזיוואב שרדמ

זײמ ראפ ראי ןעצ עפאגק טימ ןעמוקעגראפ

ןופ וליפא ,רערעהוצ ןופ טקאפעג לופ ןעוועג זיא

טצירקעגנײא ףיט ךיז רימ ןבאה ייז .ןראפקעװא

׳דעלביטש םידיסח רעדנאסקעלא ןוא רערעג יד

טכארט ךיא ןעװ לאמעלא זא ,יוזא .ןיתכז ןײמ ןיא

קאטש ןטייווצ ןפיוא ןענופעג ךיז ןבאה עכלעו

ראפ ףיוא ײז ןעמװוש ,םײה רעטלא ןײמ ןופ

זעמוקעג ךיוא ןעמ זיא ,שרדמה־תיב םעד רעביא

טשרע טלאװ סאד יוו ײז עז ךיא .קידעבעל יװ רימ

.לופ ןעוועג זיא לוש־רעבייוו יד ךיוא .ןרעה םיא

ןעגעז טלמעד ןופ שטאכ .ןעעשעג גנאל טשינ

ןביולפא גונעג טנאקעג טשינראג ךיז טאה ןעמ

.ראי קיצכעז יװ רעמ רעבירא ןיוש
־תונכש ערעדנא ן״א יוו יוזא ,עװעשזישט ןיא
זופ גנורעקלעפאב א טימ ׳םורא ךעלטעטש עקיד

ןיופ תוקיתמ םאד .םיררושמ ענייז טימ ,ןזח םעד
־ראפ טאה ןשטנעב שדוח־שאר ןוא ןענוואד םעד
.םלוע ןצנאג םעד טפאכ

,רעלדנעה־ןיילק ,םירחוס :ןםאלק ענעדישראפ

טייצ רענעי ןיא אתמד בר רעד יוו םעדכאנ

ןשיװצ ,רעייג־םפראד ,תולגע־ילעב ,תוכאלמ־ילעב

םעד רענזיוו םייב ןעזעג טאה ,ל״צז לאוי השמ ׳ר

¬גנתמ ןוא ,ךעלביטש ענעדישראפ ןופ םידיסח ײז

םינבר ענעעזעגנא ליפ ןופ םיבתכ יד ןוא ,ףלח

,שרדמה־תיב ןיא טנוואדעג ןמאה עפלעוו ,םיד

ףיוא טגאזעג תודע ןבאה עכלעוו ,םיטחוש ןחא

ןוא ןעיירעגירק ענעדישראפ ןעמוקראפ ןגעלפ

,להומ ןוא טחוש םלא טייקיעפ ןוא תורשכ ןייז

עשילהק ענעדישראפ רעביא םיכוסכס עניילק

־תיב ןיא ןזח םלא ןראוועג ןעמונעיגפיוא רע זיא

אד לעוו דיא םאוו ,הקולחמ יד רעבא .םינינע

יטאטש יד ןיופ טרעדאפעג טאה ןעמ ןוא שרדמה

.טעעשעג סעכלעזא ןעוו ןטלעז זיא ,ןלייצרעד

טאה רע .טחוש סלא ןעמענוצפיוא םיא םעראזאד

־ייצרעד ןיימ זיב ןראי עקידרעירפ יד ןיא

ריוא טייהנגעלעג א טאהעג ןיוש טייצ רעד ןיא

ןעויעג עוועשזישט ןיא ןענעז ,ןא ךיז טביוה גנול

רעטריזילאיצעפס סלא ,טייקיעפ ןייז ןזייחואב וצ

.ל״ז בייל ףסוי בר ייז ןופ רענייא .םיטחוש ייווצ

.להומ

*עג רע טאה רעטלע רעד ףיוא קידנעייז ןיוש

רעד .הקולחמ יד ןביוהעגנא ךיז טאה אד ןוא

־עג טאה ןעמ ןוא ,תונמוא םאד ןבעגפיוא טלאו

.לביטש רערעג ןירפ סרעדנוזאב ,םלוע רעשידיסח

.עלעטש קיז ףיוא טאדידנאק ןטייווצ א טכוז

־יגימאנ רעד ןגעק ,דלאוועג א טימ סיורא ןענעז

*עגראפ ןבאה עכלעוו ,עלא יד ןשיווצ ןופ

םושב ןלעוו ייז .טחוש סלא רענזיוו םעד ןופ גנור

יאמרעגנוי א ןעוועג זיא ,רוטאדידגאק רעייז ןגאלש

לאז עוועשזישט ןיא זא ,ןזאלרעד טשינ ןפוא

רעטוג א רעסיוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ענזיוו ןופ

ןטאנ ןופ ןענוואד םייב טגניז םארו ןזח א ןייז
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סאד רעטנוא טרעש ןוא ,רעמזעלק א יוו טקגופ

*עגפא ךיז ךעלביטש רעדנאסקעלא ןוא רערעג

.טחוש םלא ןרעוו ןעמונעגפיוא לאז רע ,לדרעב

עטכעלש ןא ראג רשפא ,זיוהראפ ןיא טלעטש

עוואדאינש ןופ ןאמנגנוי א ןענופעג דלאב ןבאה ייז

־עג דשוח ןבאה סעקינשרדמ־תיב רעבא ,תונווכ

,להומ ןוא טחוש רעטוג א ןעוועג זיא רכלעו

־תיב ןיא ןסיירניירא ךיז ייז ןליוו םאד זא ,ןעו

םעדבאנ רעבא .הליפת־לעב רעטוג א דיוא ווא

ןענעז סע .תופקה יד ייב ןרעטש וצ ידב שרדמה

־זיוו םעד טרעהעג ןבאה טייל־שרדמהיתיב יד יוו

זיא סע ןוא ןגעלשעג עכעלרעפעג ןפארבעגסיוא

טלאוועג טשינ ןפוא־םושב ןיוש ייז ןבאה ,רענ

ןעיירשעג יד .לטעטש ןצנאג ןיא למוט א ןראוועג

ךעלסיבוצ ןוא .ןרעדנא ןא ףיוא םיא ןטייבראפ

יירעלדיז יד ןוא ,ענעגאלשעצ טולב זיב יד ןופ

־א זיא עכלעוו ,הקולחמ א טרעקאלפעצ ךיז טאה

.םימשה בל דע שממ ןעגנאגעג זיא ןומה םעד ןופ

םע זיוא ןגעלשעג־טנעה וצ יירעלדיז ןופ רעביר

־טכאמ ןעוועג חא ייצילאפ עקיטרא יד לייוו ןוא

םאד .גנוסיגראפ־טולב זיב ןעיגנאגנאברעד זיא

יד ןלעטשקירוצ טנאקעג טשינ ןבאה ןוא ,זאל

ןוא ,.זזונחמ ייווצ ףיוא ןראוועג טלייטעצ חא לטעטש

ןופ קינלאשטאנ רעד טאה ,לטעטש ןיא גנונדרא

רעבירא טשינ זיא ראי ירוצ ןופ ףיולראפ ןיא

'ילאפ ןוואטאיוואפ םעד וצ טריפארגעלעט טסאפ

ןייק ןעמוקראפ טשינ ןלאז םע זא ,גאט ןייא ןייק

רעצרוק א ןיא ןוא ,עווארטסא ןיא רעטסיימ־ייצ

רעגנעהנא ,םידיסח יד ןשיווצ ,ןגעלשעג עטיקולב

־אפ טימ עירעמאדנאשז טראד ןופ ןעמוקעג זיא טייצ

ןשידגנתמ םעד טימ ,דצ רעוזאדאינש םעד ןופ

ןענעז סע .ןטסערא עסיורג טריפעגכרוד ןוא ייציל

.רענזיוו ןופ רעגנעהנא ,םלוע

ןשטנעמ קילדנעצ עכעלטע ןראוועג טריטסערא

־ייצילאפ וצ דיוא ןעמוקעג םע זיא ןכיגניא

*עג טצעזעגפיורא בוט־םוי םוא ןענעז עכלעו

ןגעלשעג עטפא יד בילוצ ,גנושימניירא רעשיא

דלאב ןענעז ןוא רענעגעװ עכעלטסירק ףיוא ןראװ

וצ ןראוועג ןגארטרעד ןענעז עכלעוו ,תוריסמ ןוא

.עמרוט ןיא עשזמאל ןייק ןראוועג טריפעגפא

*עג טאה םאד ןחא .םידדצ עדייב ןופ ,ייצילאפ
.םיטפשמ ןוא ןטסערא עטפא וצ טריפ
"ירפ ןגעלשעג יד ןעמוקראפ ןגעלפ טפא ראג
ועלביטש־םידיסח יד ןופ ןעוו .םטכאנוצ־קיט

רעבא ,טרעהעגפיוא ןבאה ןגעלשעג־ןסאמ
ןייא ןופ תוריסמ ןיוא ךעלציפש ענעדישראפ בילוצ
לאמ עלא ןעמוקעגראפ ןענעז ,ןטייווצ ןפיוא דצ
.ןטסערא

וליפא ןוא טיילעגנוי ןלעטשקעווא ךיז ןגעלפ

יד ןופ ליפ ןעמ טאה טייצ רעצרוק א ךאנ

־תיב ןופ רעטצנעפ יד רעטנוא ןשטנעמ ערעטלע

לגנאמ בילוצ ייז ןופ לייט א ,טיירפאב עטריטסערא

סרענזיוו םעד וצ ־ןיז ןרעהוצנייא ידכ ,שרדמה

עכלעוו ,ערעדנא ןוא .דלוש רעייז ןזייוואב ןיא

־שרדמ־תיב ןופ ןרעוו ןלאפאב יד ןגעלפ ,ןענוואד

.דלושמוא רעייז ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג חא םע

זיב ,געלשעג קיטולב א ןראודעג זיא סע ןוא ,טייל

ןא ןיוש ךיז ןביוה סע זא ןעזעגסיוא טאה׳ס

טריטסערא ןוא טשימעגניירא ריז טאה ייצילאפ

לטעטש ןיא ןבעל סאד ןוא רעטימעג יד ןקיוראב

.עקידנגאלש ךיז יד ןופ עקינייא

ךרוד רעבא ,רעטקאראכ ןלאמראנ א ןיוש טגירק

ןוא סעקינשרדמ־תיב ןעוועג ןענעז םיבצק יד

טעמכ םאד טאה ,ןעעשעג זיא םאוו לאפוצ א

ענייז רענגעק יד ןגעלפ .דצ רענזיוו םוצ טרעהעג

.ןכארבעגסיוא רעדיוו ,רעייפ־הקולחמ עטעשודעגנייא

םוצ ףיוא זיולב םיטחוש ערעדנא יד ןקיטפעשאב

,ןייטשלדע לוונאז ייב הפרש א ןעשעג זיא סע

טאה ל״צז אתמד בר רעד שטאכ ,.תופוע ןטכעש

*שרדמ־תיב ןופ עכעלטע טריטסערא טאה ןעמ ןוא

.טרסא־עג טשינ הטיחש סרענזיוו םעד

ןדגיצרעטנוא ןופ גנוקידלושאמ רעד ףיוא ןשטנעמ

רעייפ־הקולחמ סאד טאה דארג ןטסכעה םוצ

ןופ ןבאה םאד :ןעמ טאה טגאזעג .זיוה םלוונייז

יד ייב ןעוו ,הרות־תחמש א ןיא טרעקאלפעצ ךיז

רעד ייב םידגנתמ יד ףיוא ןזיוועגנא דצ ןישידיסח

רענזיוו ןופ טריפעגנא ,שרדמה־תיב ןיא תופקה

.הפירש רעד ןיא טנאה א ןבאה ייז זא ,ייצילאפ

ןופ ,טיילעגנוי עכעלטע ןבאה ,ראב ן״יז טימ ןזח

טעמכ ןופ ףיולראפ ןיא ןענעז עטריטסערא יד
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־אװאדעילס רעד .ןראוועג טשראפעג ראי ץנאג א

ןריווושעג טאה ןוא ,שרדמ־תיב ןוא המיב רעד

־וצ ןיא עװעשזישט ןײק ןעמוקעג טפא זיא לעט

תוכייש םוש ןייק טאה רע זא ,הרות רפס רעד ייב

רעבא טאה .ןעגנושראפםיוא יד טימ גנאהנעמאז

ןיא זיא רע רעבא .הפירש רעד טימ טשינ

ןוא ׳ןגירק טנאקעג טשינ ןזייװאב עטקעריד ןײק

ןשטנעמ לייט ןמאה אד .ןבראטשעג ראי ןבלעז

.טײרפאב ןעמעלא טאה ןעמ
שיגארט א טריסאפ טאה םורא טײצ א ןיא
.שינעעשעג
פענופ ןראװעג טײרפאב זיא ה״ע היבוט ןעװ
םלװנאז ןדנוצרעטנוא ןיא ןעמענ לײטנא ויא דשח

שלאפ ןראפ למיה ןופ ףארטש יד םעד ןיא ןעעזעג
יגירקעג טאה רע ,טגאזעג ןבאה ערעדנא .ןרעווש
־יא טנאקעג טשינ טאה רע לייוו ,גאלש־ץראה א
•רצ הפרח רעד ןופ שפנ־תמגע■ םעד ןגארטרעב
.גנוקידלושאב רעשלאפ רעד ביל

זיא דשח רעד זא ׳ןזײװאב טלאװעג רע׳ טאה ׳זיוה

רעד ןיעוו ,הקולחמ יד ךיז טאה טקידנעעג

זא ,טאהעג ארומ טאה רע .העטסיזמוא ןא ןיעװעג

ןא ןופ טקאחטנאק א ןגירקעג טאה ןזח רענזיוו

.בצק םלא הסנרפ ןייז ייב ןרעטש םיא טעוו סאד

ךזח ןראוועג זיא רע ווו ,לטעטש רענאקירעמא

ףיוא ףיורא ,ןענעייל ןראפ תבש א ךיא רע זיא
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.להומ ןוא טחוש

264

עקרױװעיװ .א

םדל'*' רעסידרכ ר ע ד
)ןטייצ עטלא יד ןיא עוועשזישט ןגעוו עלהשעמ־סקלאפ א(

ןעמאנ ןייא טימ עקאט םע טסייה ןסייה

־עג ןגעקטנא םיא ןענעז ןרופ םקעז .בר א דאנ

-ידיי י י ו ו צ תמאב םע זיא ןזיא ראנ ,עוועשזישט

־אלפ( ץאקרוטש א טימ דמלמ ףסוי־השמ .ןראפ

קירב א ,ךייט א לייוו טשינ ןוא !ךעלטעטש עש

ןיא הקשמ ךס א ןוא טנאה ןיא )ןקעטש־רעק

־וצגנע םאד רעדנאנופ טלייט דלאוו א רעדא

־לעוו ףיוא ,רופ רעד ראפ טצנאטעג טאה ,פאק

ןענעז ךעלטעטש ייווצ ;לטעטש עטסערפעגנעמאז

־עג ךיז ןוא ,ןסעזעג זיא בר רעיינ רעד רעכ

־קעלא ןוא רערעג ,םידיסח תותיכ ייווצ בילוצ םע

הרבח .׳ךלמה יחי" לגראג ןקירעזייה ןייז טימ ןסיר

ךיז ןשיווצ טריפעג ןבאה עכלעוו ,רערעדנאס

ןוא ןעקנורטעג טכאנ עצנאג יד ןבאה םידיסח

טימ טקידגעעג ךיז ןבאח סאוו ,תקולחמ עפראש

ףיוא רערעג יד" םינוגינ רערעדנאסקעלא ןעגנוזעג

,םינבר ייווצ ןבילבעג ןענעז לטעטש ןיא זא ,םעד

־עג טאה לטעטש עצנאג סאד זא ",שינעקופעצ

.םישמש ייווצ ןוא םיטחוש ייווצ

לטעטש םאד ןיוש טאה ירפ רעד ןיא ןוא טרעטיצ

־נאסקעלא רעטלא רעד ןעוו ,ןעוועג זיא סאד
רעסיורג א ןוא ןראוועג רטפנ זיא יבר רערעד

".םילשומ" ייווצ טאהעג
גיסמ" ,ןכתיה :ןסארדראפ רערעג יד סע טאה

קידנטלאה טשינ ,טאה םידיסח ענייז ןופ םלוע

טלמעד ,בר א ךאנ ןעגנערבניירא !,..ןייז "לובג

ןעמונעג ןוא ןעוועג בשיימ ךיז ,ןוז םענופ קראטש

ןיא בר ראי קיסיירד ןיוש זיא על׳הנוי ׳ר ןע ו

־ישט ןופ בור רעד זיא רעירפ .רעג ןייק "ןראפ"

,דיי רענעדייז א !בר א ראפ סאוו ןוא ,טאטש

׳ר בר רעד ןוא ,ןדיי ענייש ,הרות־ינב רעווישז

ןענעז ...ןבעגקעווא המשנ יד ןדיי א ראפ טע ו

רערעדנאסקעלא ןופ ןעוועג ,םכותב ךיוא עלהנוי

גאט ןטירד ןפיוא ןוא המחו םעכ אלמ ןראוועג ייז

.ייטראפ ערענעלק יד ןעוועג זיא רערעג רעד ,םלוע

םעד ייז ןבאה יוזא( ״קעינש״ םעד ייב ןיוש זיא

דיילג ןראוועג ןעייטראפ עדייב ןענעז רעבא טציא

רעטצנעפ ןיא ביוש ןייא ןייק )ןפורעג בר םעיינ

יד ןופ ןעוועג ךיוא זיא בר רעד יוו יוזא .םיורג

םאד יטקאהעגסיוא ייז טאה דעוו ...ןבילבעג טשינ

־נאםקעלא עקירעביא יד םע טאה ,םרעייגרעביא

א טאה גנילצולפ !טשינ םויה־דע ןעמ טסייוו

טאהעג ןיוש ןבאה ייז ;ןסארדראפ קראטש רערעד

טאה זאלג םאד ,טקאהעג ןביוש יד ויא ןקעטש

¬חוש יד טימ בר רעד זא ,ןראי ליפיוזא ןופ הקזח א
־נערבוצפארא ןסאלשאב ייז ןבאה

—ייז רעהעג םיט

רערעדנאסקעלא ןא ,בר ןרעדנוזאב א ךיז ןעג
.דיסח

.ןראוועג םלענ זיא ןקעטש רעד ןוא טעגזארבעג
םענעגייא םעד ןיא דאנ זא ,ךיז טייטשראפ
ןביוש יד ןראוועג טקאהעג ןענעז טכאנרעדפיוא
־השמ ןיוש טאה אד .עלדזנוי ׳ר בר ןטלא םייב

־פיוא םענייש ןייא ןיא ;ןאטעג ןוא טגאזעג

אקווד סע טאה רע ,ןביוש יד טקאהעג דמלמ ףסוי

לטעטש ןיא טכארבעגניירא ןעמ טאה טכאנרעד

ןדעי ךאנ ןוא ,קידנלייא טשינ ,תומיענב ןאטעג
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רוכיש טיור ןייז טקעטשעגניירא רע טאה פאלק

קידנעלכיימש ןגאז רע טגעלפ ,ךאד־המ ןוא ,ךאז

דיילג בר םעד קידנקוק ןוא ךאל־ןביוש ןיא םינפ

,טוג זיא בר ןייא ,ןיירא דראב רעיורג ןייז ןיא

:ןגירשעג קירעזייה ןיירא םינפ ןיא
!םירחמ ךיד ןיב ךיא ,רוכיש רעטלא —
םיא ןבאה "רערענ" ייווצ א טימ שמש רעד
עדייב ןופ ןיוש זיא קראמ ןטימניא .טגאיעגכאנ

ןיא יאמלה !טוג יאדווא םינבר ייווצ ךאד ןעגעז
...םינבר ליפ יוזא אד ,ערה־ןיע ןא ןא ,ןענעז עשראו
וצ טשינ ךיוא ךיז טאה עוועשזישט ,השקשינ
...הליהק עשידיי עקידהשקשינ ץנאג א ,ןעמעש

.ןפאלעגנא ןעוועג םלוע רעסיורג א ןעייטראפ

דיי א ןעוועג טאלג זיא רעדיוו בר רעיינ רעד

רעגניפ ,דרעב ןיא ןכארקעגניירא ןענעז טנעה

ףיורא ןעיירדמורא ךיז טגעלפ רע ,רעגייווש א

ןבאה שטעפ ,תואפ ןיא טרעטנאלפראפ ךיז ןבאה

ןייז ןיא ״בוטשךיד־תיב״ ןייז רעביא פארא ןוא

,קאב וצ קאב ןופ ןגיולפעג ןוא ןעגנולקעגפא

ןעמ םאוו ץלא ןרעהסיוא .קארפאלש ןטלמילבעג

רעד טאה ,טקידנעעג דיז טאה טכאלש יד זא ןוא

ןייז טימ ןעלקאשוצ םוטש ןוא םיא טלייצרעד

*עגסיוא ןגיל ךעלטיה ןינמ א זא ,ןעזרעד םלוע

רעד וצ ןייגוצ ןאד הראב רעצראווש רעגנאל

עטמעשראפ ןוא ליטש .עטאלב רעד ןיא ןטערט

ןקוקכאנ ןוא רפס א ןעמענסיורא ,קנארש־םירפס

ןעמונעג טאה רעדעי ,ןגיובעגנייא ךיז ייז ןבאה

רע זא ,ןזיוועגסיורא קידנעטש ךיז טאה׳ס ןוא

.םייהא ןעגנאגעצ ךיז ןוא לטיה ןייז
ןראוועג עוועשזישט ןופ זיא ןא טלמעד ןופ
,ןעזעגמורא ךיז ןבאה ״רערעג״ יד .ךעלטעטש ייווצ
ןבילבעג עדייב ןענעז לטעטש ןופ םיטחוש יד זא

־רעד םיא טאה׳מ םאוו טסווועג טשינראג טאה
...טלייצ
־נאסקעלא יד ןבאה היהש השעמ א ךרוד
.בר וטלא םעד ןפדור וצ טרעהעגפיוא רערעד

וצ ךיז טמיטשאב ייז ןבאה ",רערעדנאסקעלא"

,בייוו א סהלגע־לעב א ,ענעדיי עמערא ןא

טאה םיטחוש יד .טחוש םענעגייא ןא ןעגנערב

בר םעיינ םוצ הלאש א ןגערפ ןעגנאגעג זיא

ןופ רענייא ךיז טאה ,טקעמשעג טשינ השעמ יד

־ילפ ןכארבעצ א טאהעג טאה םאוו ,ןוה א ףיוא

־עגרעביא ןוא ןעוועג בשיימ ,םנוב החמש ,ייז

־ןמ ךאד טרעוו .הפירט ןעוועג זיא ןוה יד ,עלעג

םיטחוש ייווצ עבלעזיד ןענעז .רערעג יד וצ ןעגנאג

טאה יז ,ץראה ןפיוא רעטיב ענעדיי רעד םתסה

ןזיוועג טאה רענייא — טלייטעצ ראנ ,ןבילבעג

ףראד רע זא ,טיירש סאוו ,ןאמ ןראפ ארומ בגא

.םעיינ םעד רענייא ןוא בר ןטלא םעד םיפלח יד

בשיימ ךיז יז זיא .תבש ףיוא רעניה ןייק טשינ

יד — טלייטעצ ןעוועג ךיוא ןענעז םיבצק יד

רע טנקספ .בר ןטלא םוצ ןוה רעד טימ טייג ןוא

יד ןוא ערעייז ייב שיילפ טפיוקעג ןבאה רערענ

ןיא ןרערט בר רעד רעבא טעז .הפירט :ךיוא

עלא יד טא זא ןוא .ערעייז ייב רערעדנאסקעלא

רימ טזייוו :ענעדיי רעד וצ רע טגאז ,ןגיוא עריא

*עדרא ןיא ןראוועג טגנערבעג ןיוש ןענעז םינינע

לעוו רשפא ,ןקוקכאנ לעווכ ,ןוה יד לאמאכאנ

עתמא יד וצ ןעמונעג טשרע ךיז ןעמ טאה ,גנונ

טייג ,ןוה יד רע טמענ .רתיה א ןעניפעג ךאד ךיא

.ןתקולחמ

טמוק םורא עגר א ןיא .ךיק ןיא ןיירא ריא טימ

־עג ןוא ןעגנאגעגמורא זיא דמלמ ףסוי־השמ

רעד יז טינ ׳טנאה ןיא ןוה א טימ קירוצ רע

"לטב רבוע" רעטלא רעד זא ,קדצ ןהב ןריוווש

.רשכ זיא ןוה יד ,אי :החמש טימ טגאז ןוא ענעדי

השמ־םייח ןוא ,ןענעקספ טשינ תולאש ןייק ןאק

ןיא ןוא עכעלקילג א קעווא טפיול ענעדיי יד

־עג טושפ טאה "םלוע" רערענ ןופ דמלמ רעד

־קעלא רעצנאג רעד ןיוש טאה ,םורא העש ייווצ

א ,ץענייש א זיא ״קעינש״ רעד זא ט׳הנעט

רעד :לסעק א יוו טכאקעג םלוע רערעדנאס

.לובג־גיסמ

!ןוה ענהפירט א ןעוועג רישכמ טאה ״רעטלא״

׳ר ,טגאזעג טשינראג ןבאה ןיילא םינבר יד

ןבאה אירבח רעצנאג א טימ דמלמ ףסוי־השמ

־עג טאה ןוא םימת א דיי א ןעוועג זיא עלהנוי

תולוק טימ בוטש ןיא בר םוצ ןסירעגניירא ךיז

עסואימ א זיא תקולחמ זא ,ןרסומ ןייא ויא ןטלאה

,םלוע אזא ןעזעג טאה בר רעד .ןעיירשעג ןוא
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ןוא לוטש־רעטאפ ןפיוא טצעזעג דיז רע טאוו

ןיא יוו ...טייצ עצראווש א ...ןויסנ א זיא׳ס

:טגערפעג קיאור

טלאז ריא ,ןדיי ,ךייא טעב ךיא ...טייטש קוספ

?ןדיי ,ריא טליוו סאוו

—

—

טעב רעבייוו יד ןוא ...טנעה יד ןכערב ןרעהפיוא

:רעסערג דאנ ןראוועג רעבא זיא םראיל דעד

םיאנוש טשינ ןלאז ...ןעגייוו טשינ ןלאז ייז ,ךיא

...תולאש ןענעקספ ,הפירט .".ןוה ...ןוה ענהפירט

ןוחטב םעד ןריולראפ הלילח ןבאה רימ זא ,ןעניימ

:סיוא טיירש ןוא םעכ ןיא בר רעד ןיוש טרעו

לאז ...ןוצר ןייז זיא יוזא ...טאג רעזדנוא ןיא

!...הפירט ןיילא טייז ריא —

ורפרעדניא ןוא ןאק רע םאוו ןעמענ רעדעי

ןעמוקעגניירא זיא ןציבר יד ,ןעוועג זיא קילג א

.טאטש ןופ ןייגסיורא רימ ןלעו

זא ,ןראוועג רעיווועג ריא ןופ זיא םלוע רעד ןוא

ןופ הללי עסיורג א ןראוועג רעבא זיא אד

ענעגייא ןייז ןבעגעגקעווא ענעדיי רעד טאה בר רעד

יד ףיוא ןענאטשעג ןענעז עכלעוו ,רעבייוו יד

...ןוה ענעטכאשעג א

ןוא טליהעגנייא םעליישטאפ ןיא רעמינפ יד ,קנעב

השעמ רעד ךאנ ןיוש ןבאה רערעדנאסקעלא יד

טאה שמש רעד .ןייז קיספמ טזומעג טאה בר רעד

ןעייטראפ יד ראפרעד ,ורוצ טזאלעג ״ןטלא״ םעד

ןבאה רעבייוו .ןחלוש ןפיוא ןאטעג פעלק ייווצ

.םיאנוש ערעסערג ךאנ ןראוועג ךיז ןענעז אפוג

טאה בר רעד .ךיז ןיא טקיטשרעד ןעפילכ רעייז

יוו ,ךיז ןשיווצ ןעוועג ךדשמ טשינ ךיז ןבאה ייז

:רעזייב א טימ ןיוש ,טדערעג רעטייוו

ןוא ךיז ןשיווצ טלדנאהעג טשינ ךעלגעמ טייוו

ווו !...ןענייוו טשינ לאז׳מ ,רזוג ןיב ךיא —

ענעגייא יד טימ ןראוועג זגורב ןענעז סרעווש

־ראפ טאג ...ייז טימ הניכש יד טייג ,ןעייג ןדי

.דצ ןשירענגעק םוצ טרעהעג ןבאה סאוו ,םמעדייא

ךיז לאז קיאור ...קלאפ ןייז טשינ הלילח טזאל

*

גאט ןטימ ןוא ןאק רע סאוו ןקאפנייא רעדעי

**

געט יירד טייז טאה סאוו ,טנאדנעמאק רעד
טשינ ךיז טאה ,עוועשזישט רעביא טשרעהעג

ךיז טעוו טאג זיב ...קעווא רימ ןלעוו ךיילגוצ
,..ןייז םחרמ

עדייב יד ןופ רעוו ,תוריקח ןיא טזאלעגניירא

דעדעי ,ןעגנאגעצ לענש ךיז זיא םלוע רעד

רעתמא רעד זיא׳ס רעוו ןוא טכערעג זיא׳ס םידדצ

ףסוי־השמ .ןוט ןאק רע סאוו ,ןעז ןפאלעג זיא

— בר

ענייז םיטאבעלאב יד וצ ןפאלעגמורא זיא דמלמ

ןייק לאז ירפרעדניא זיב זא ,ןעוועג עידומ ייז

־עדיי .שדוח ןבלאה א ראפ שטאכ ןטעבעג ךיז ןוא

ןוא םינבר עדייב דאנ טקישעג טאה רע
.לטעטש ןיא ןביילב טשינ רעמ המשנ עשידי

־נײא םוא ןקאב יד טפיינקעג ליטש ךיז ןבאה םענ

ןענעז שמש ןייז טימ בר רעטלא רעד ןע ו

.ןסייהעג טאה בר רעד יוו ,ןייוועג רעייז ןטלאהוצ

טקנופ זיא ,זיוה םטנאדנעמאק ןופ ןעגנאגעגסיורא

־עג ןיוש טאה לטעטש עצנאג סאד שטאכ

יד .שמש ןייז טימ ןעמוקעגנא בר רעיינ רעד

ןגעווטסעדנופ זיא ,הרושב עקירעיורט יד טסווו

טקוקעגניירא ףיט עגר א ךיז ןבאה םינבר עדייב

זיולק רעייז ןיא ןעוועג םלוע רערעדנאסקעלא רעד

ןייז ןעגנאגעג ךיז זיא רעדעי ןוא ,ןגיוא יד ןיא

.טרעהעג הרושב יד לאמאכאנ בר רעייז ןופ ןוא
רעטלא רעד םאוו ,טסווועג ןיוש טאה בר רעיינ רעד

.געו
יד םאוו ,לאמ עטשרע םאד ןעוועג זיא םאד
ןטייווצ םעד רענייא ןעזרעד ןבאה םינבר עדייב
.ןענאטשראפ ךיז ןוא

םיכסמ רע טאה ,ןענייוו וצ טשינ ןעוועג רזוג טאה
.ןבעגעגסיורא רזג ןבלעזמעד ךיוא ןוא ןעוועג
ךיז םעוועשזישט עדייב ןבאה ירפרעדניא ןוא

־עג םורא עלייוו א ןיא זיא זיולק רערעג ןיא

טימ רערעדנאסקעלא יד .קירב רעד ייב טלמאזראפ

ןוא םלוע רערעג רעצנאג רעד טלמאזראפ ןעו

רערעג יד ןוא ,שארב טחוש ןוא שמש ,בר רעייז

־עג זיא בר רעד .דצ ןטייווצ ןופ לייט א ךיוא

ןרופ ןייק .שארב טחוש ןוא שמש ,בר רעייז טימ

־עג ןבאה טנעה ענייז ,המיב רעד ףיוא ןענאטש

,ןעוועג טשינ טנגעג רעצנאג רעד ןיא זיא דרעפ ןוא

:לוק ןייז ךיוא טאה טרעטיצעג ןוא טרעטיצ

־עג טשינ ךיז ייז ןבאה ןלעטשפא לטעטש ןייק ןיא
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רעדניק טימ ןעגנאגעג תונחמ יד ןענעז ,טראט

ןוא ןענאטשעג זיא עלהנוי ׳ר בר רעטלא רעד

.סעציילפ יד ףיוא ךעלקעפ ןוא סמערא יד ףיוא

טאה רע .הנחמ רעקידנפאלש רעד ףיוא טקוקעג

'ירפס ןגארטעג ןבאה םישמש ןוא םינבר עדייב יד

ראפ טעילוטעג ךיז ןבאה םאוו ,רעדניק יד ןעזעג

טנאקעג טשינ ךאד ךיז טאה ענעדיי א ,תורות

טרעהעג טאה רע ,סמעזוב םרעטומ יד וצ טלעק

׳טקורעגפא ךיז יז טאה ,ןענייוו ןופ ןטלאהנייא

־נפאלש יד ןופ םעטא ןקידנצפיז ןקיאורמוא םעד

ןיא טעפילכעג ןוא הנחמ רעד רעטנוא ןבילבעג

ןפראווראפ רעדניק םטאג ןעזעג טאה רע .עקיד

.ץירא ךוט ריא

עזאלמייה .עקידנעלגאוו ,עטנלע יוו דלאוו א ןיא

ןענעז ייז ווו ,ךעלטעטש עקיאייברעד יד
ןופ קידייל ןעוועג ןיוש ןענעז ,ןעגנאגעגכרוד
ידישז" :ןגירשעגכאנ ןבאה םעסקיש עכעלטע .ןדי
םעלאפ ערעייז ןופ ןבאה םיצקש ".יניטסעלאפ אד
םוטש זיא הנחמ יד רעבא ,רעיוא־ריזח א טיירדעג
טימ הנחמ עדעי ,רעטייוו ,רעטייוו ןעגנאגעג
טציא וליפא ןבאה ערעייז ןגיוא יד ;בר ריא
ןבאה טדערעג רעבא ,האנש טימ טקוקעג טשינ
זיא זגורב — ןטייווצ םוצ רענייא טשינ ךיוא ייז
!זגורב
־עשפ ןיא ןעוועג ייז ןענעז טכאנ רעד ףיוא
ןקיטכענ וצ אד ןבילבעג זיא׳ס ןוא ,דלאוו רעווער
.ןייג וצ רעטייוו ירפרעדניא ןוא

םייב ןאטעג יצ ןקראטש א םיא םע טאה ,תויח
.ןצראה
םרעטלאה־ךאוו עקירעביא יד ןופ ךיז טאה רע
א וצ ןלאפעגוצ זיא ,טייז א ןא טיירדעגקעווא
:ןעפילכ ןביוהעגנא ןוא טרעמאלקעגמורא םיא ,םיוב
...םל—וע לש ונ—ובר ..,םלוע לש ונובר
דכוא ךיז טאה רע .טרירעגנא םיא טאה םעפע
ייב ןענאטשעג זיא בר רעיינ רעד — טקוקעג
,טסורב רעד ףיוא ןעקנוזעגפארא פאק םעד ,םיא
.ןלאפ וצ דיז טגיוב סאוו ,םיוב א יוו
־עג ליטש רע טאה — יבר ,לחומ רימ טייז —
טנאה עקיראה ןייז טקערטשעגסיוא ןוא ,טלמרומ
.ןעלהנוי ׳ר
־פיוא .ךיז טאה הנחמ יד זא ,ירפרעדניא ןוא

ןענעז םינבר יד טימ ןעניושראפסנאמ עכעלטע

ןעוועג ןיוש זיא ,ןרעדנאוו וצ רעטייוו ןביוהעג

ןבאה עקירעביא יד ןוא ,ךאוו ןטלאה וצ ןבילבעג

ןעגנאגעג ןענעז ץיפש ןיא .עוועשזישט ןייא

יד ןשיווצ ,דרע׳רד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז ליטש

עטעשטומעגסיוא ןא ייז רעטניה ןוא ,םינבר עדייב

־עג ןגייווצ ערעייז טימ ןבאה עכלעוו ,רעמייב

ןטכיולעג טאה ןגיוא עקירעיורט יד ןיא ןוא הדע

.טלקאש

.גנונעפאה ןופ טכיל יינ א
)״טביל ענעשאלעגסיוא״ ךוב ןופ(
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ביבא־לת ) /הקנולבי( יחופת ןרהא

הרייעכ םידיסחה

¬ה ,היסלופו ןילהוו ,הילודופ ,הניארקוא תולילגמ התורעתסה הלחהש תודיסחה

תעונ י־ך

תויזכרמהו תולודגה הירעל הרדח איה .תיזכרמה ןילופל םג ביתנו ךרד המצעל העיקב ! 1
לע אל םג היתולובגב תורוזפה תורייעה תואמ לע החספ אלו הכלהו הרות ירצבמ ויהש
םינק ,לודגה םקלחב ווהו הרות יזכרממו םיידוהי םיצובקמ ויה םיקחורמש םיבורמה הירפכ
.תוצראה־ימעו תורעב לש
ןלודיגל ,היירופ עקרק דימתמו זאמ התווה ןילופ תודהי לש תרדוקהו המוגעה תואיצמה
.תונווגמו תונוש תוינכפהמ תועונת לש ןתושרתשהלו
תיחישמ העונתכ

— םידרחה םעה ינומה ידי לע הלבקתנ תודיסחה תעונת םג

¬ו החמש לש הלדנ יתלב ךיעמ" ואצמ הב ,םהינומהב הילא וכשמנ ,ךכ םושמו .תלאוגו תמחנמ
.המלש הלואגל רעש ,ןוחטבו הוקת ,תולעתהו תוממורתה לש בזכא אל רוקמ ,תובהלתה
םה .םויל םוימ הקזחתהו הכלה יתברה ןילופ תודהי לע "םהיתורצחו םירומדאה" תעפשה
.םעה ינומה לש םהייח חרוא לע ינחורה םמתוח תא ועיבטהו הילע םתוסח תא ושרפ
ישנא ,םינתשרח ,םילודג םירחוס םהמ ישמ״יכרבאו םיריעצ םירוחב ,םישישיו םינקז
,קידצה ר״ומדאה לש ותוישיא םסקמ םימשבתמ םלוכ .הסנרפ ירסוחמ םינויבאו םילד םגו השעמ
ויפמ עומשלו ותצעב לואשל ",םכילע־םולש" תכרב לבקלו ודי תא ץוחלל ידכ יברל םיעסונ
םיקבד .ותציחמב המ־ןמז תויחל ידכ יברה לש ורצחל םיצבקתמ םה קוחרמו בורקמ .הרות ירבד
.םה םהיתוחפשמב רשאמ רתוי קידצב םה
םיבר לצא ,ךרדה תואלת לשב םיצוצרו םירובש םהמ ,םיאבו םירהונ הנידמה יוצק לכמ
קר ,םלוא ,ףוגה ייונע ראשו )םירטמוליק תורשע( לגרב הכילה בורמ תועוצפו תוחופנ םילגרה
.שפנהו ףוגה תמהוז לכמ רהטהל ידכ הרשכ הנקמב םילבוט דימ םצפח זוחמל עיגהל וקיפסה
תומוקמ סופתל םיזרדזמ ,קידצה לש ותציחמב גחה ינפ תא לבקל םיזפחנ םירהוטמו םיננער
תונהלו יברה לש וינפ רתסלק תא תוארל תוכזל ידכ תוכורא תועש םידמועו תסנכה־תיב
.וחור תוליצאמו ורדה ויזמ
)הינשה םלועה תמחלמל דע( תאזה האמה תישארו תמדוקה האמה ףוס לש םינשה תורשע
םלועב םימסרופמהו םילודגה םיר״ומדאה
.רדנסכלאו רוג
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— ,תורצח יתש לש הפוקתכ ,ןילופ ידיסח לצא תובשחנ

— ולוכ ידוהיה
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!ונירקה ,רבע לכל היקיז הזיתה ,םהיתורצחמ העקב העפשה תבר תודיסח לש הגונ רוא
םיכושחה תולגה יונש תא הריהבהו הריאה ,הלוכ ןילופ לש הבחרו הכרא לע התשודק רהוזח
.םהה םיסיב ונמע לע ופיכש םירדוקהו
איה םיגחב .תודיסח לש ןחלופורטמל הכפהנ הריבה השרוו די־לעש הנטקה הרייעה ,רוג
— יברה לש תסנכה־תיב ,הטמ לש םילשוריל התמר

,וביבסמש הלודגה רצחהו טעמ שדקמל

םלוע ליבשב השמש ,ןילופ תריב השרוו .ןיפנא ריעזב הרזעל
תודיסחה תריב

— לגר־ילוע םידיסח האלמה

— הנטקה רוג התמועל ,עובשה תומי לכל ןילוחהו רחסמה זכרמ

.בוט־םויו תבש־ידוהיל םהל ינחור זכרמ

— ידיסחה

— השודקהו

םידיסחה תא ךילוהל תונוטלשה ידי לע הנקתוה )ז״עלב הקילוק( תדחוימ הנטק תבכר
.לגר־ילוע םידיסח השודגו האלמ דימת איהו רוגל השרוומ

התיה תיפרגואיג הניחבמ ,ונתרייע הבי׳זיצ
ינק לש תורייע תעבט תפקומ ,ידיסח־יא

םהינש וחצרנ ,תולילה דחאב .רדוסמ ירפכ קשמו
.םיינלופ םידדוש ידיב ותשאו הילדג

¬ה לש יעבטו ףוצר ךשמה ויהש םידגנתמ

*תיב( םיחצרנה תיב תא ומרת החפשמה יבורק

תאז הדבוע ןכ־יפ־לע־ףא ,יאטילה רוזאה תעפש

דומלת תמקה םשל )הרייעל רבעוהו קרופש ץע

הבשחמהו םייחה חרוא תא המואמב התניש אל

יתב ינש ןכ־ירחא ונכתשה הז תיבב .םרכזל הרות

ינמאנמ ויה םלוככ םבורש ונתרייעב םידיסחה לש

הפוקתב .רדנסכלאו רוג לש ךעלבוטשרםידדסחה

¬ש םה תאז הניחבמ ".רדנסכלאו רוג" — תורצחה

ןטק רדחב( םמוקמ תא וב ואצמ תרחואמ רתוי

םירטונ ",רפסה ליח" ישנא לש דיקפתב ושמי

־ו בונישמא לש םידיסחה ץמוק םג ))גג־תיילעב

לובג לע תודיסחה תעונת לש םינמאנ םירמושו
.תיאטילה העפשהה רוזיא

.בולוקוס
העמק בכעתנ ,הבי׳זי׳צב םידיסחה לע ונרבדב

סרהנ הנושארה םלועה המחלמ תעב  1915,תנשב

לש םייתוהמה םילדבהה לעו יפואה יוקב יונשה לע

־ה יתב ינש לע לודגה תסנכה־תיב ןינב ברחנו

יפכ "רדנסכלאו רוג" וללה םידיסחה יגלפ ינש

זא .וב ונכשש רדנסכלאו רוג — ךעלביטש־םידיסה
תורידב הלפת־יתבו םינינמ ינמז ןפואב ונגראתה
.המחלמה םות דע ךשמנ הז הככו תויטרפ
¬ה תסנכה־תיב ןינב שדחמ םקוה

וננירכזב םייח םדועו זא וניניע דגנל ופקתשהש
.הזה םויה דע
¬ה גוסמ םעבטמ ויה םיינוצק ",רוג ידיסח"

 1918תנשב

,םיקהבומ םינדמל םבור רעשב םידמועה" םישנא

.תראופמהו הלודגה "םישנ־תרזע״ה םע םעפהו לודג

ינפל םהיתוחפשמו םהיתב תא בוזעל םיגהונ ויה

־ביטש־םידיסחה ליבשב םוקמ ריתוה אל הז שודיח

םג ,רדנסכלא ידיסח וליאו ,יברל םיעסונו םיגחה

ןכשמ־יתב םמצעל שפחל ךכ־םושמ וצלאנ םהו ךעל

דחוימ ןויצ אלל םלוא הרות יעדוי םידוהי םה

.םישדח

¬פתסמ ויה .ךכ לע תמוערת אללו תונדמל לש

¬ה ןילופ לש תישארבה תפוקתב .איהה תעב

ישנא .ליגר תבש םויל םעפ־יא יברל העיסנב םיק

לש םידדוש תויפונכ ונרזיאב וללותשה תררחושמ

םע יתרוסמה שובלה לע דאמ ודיפקה עודיכ רוג

לע םתמיא תא וליטיהש םינלופ םיחצרמ

תואקמזופה ךותב םילפוקמהו םיצווכמה םיסנכמה

םידימא םידוהי לעו םיכרדב םידדונה םילכורה

.וכו ׳וכו הבינע אלל ןוראוצ

תנחת י״עש ״הבולדוג״ רפכב .םירפכה ינכוש

םיריעצ ,לובג העדי אל הז חטשב םתוינוצק

,תידוהי החפשמ הררוגתה הבי׳זי׳צב תבכרה

וצלאנ ,הבינע םע ןבל ןוראוצב אקוד הקשח םשפנש

ןחוטה הילדג ,ויה םינב יכושח השאו לעב

׳ר :ומכ םיאנקה ,״לביטש״ל םסנכה ינפל הריסהל

הלידג חור תנחט לעב היה אוה ,ול וארקש יפכ

רטס ענאס ׳ר ,ץראווש למהרבא ׳ר ,ןמדירפ שירעב
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לע ודמע ״ךעלמײרטש״ה ישבוח םירחאו יקסני׳צ
םאו .רדגה תא ץורפל םהמ שיא זיעי לבל רמשמה

!אל .דחי םג תופוקה יתשב הכימתה תא קיספהל
!ידו ,םירחא םע הלועפ ףותיש ןיא .םהלשב םה

םינפל הבינעה תא חירבהל והשימ חילצה תאז־לכב

רדנסכלא ידיסח םגש שיגדהל שי תמאה ןעמל

¬ה תאירק תא הז ללגב םיבבעמ ויה ,לביטשה

ידיסח לש םהישעמ בור םע והדזה םהיתובשחמב

תחא ,תרחא הימ הריסהל היה ץלאנ חירבמהו הרות

*תולועפ םמצעב ומזי אל םלועמ םה ,אלא ,רוג

לש ךרד יכ ".םלועלו דימ לביטשה תא בוזעל" וניד

.רוג ידיסח דימת תאז ושעש יפכ ולאכ הפונת

.תויהל היה לוכי אלו !ויא רוג ידיסח לצא הרשפ
יפל דחא לכ ושבלתה רדנסכלא ישנא םתמועל

ימ לע םהל שיש רדנסכלא ישנא ועדי ,הארנכ
...ךומסל

םיגהנמ לע שגד תמיש ילב ,ויניע תואר יפלו ומעט

רוג-ידיסח לש םחוכ יטילופה חטשב םג עודיכ

־דנגתה וליפאש םהיניב ויה .הלא םיידיסה םילגרהו

,םהידי־השעמ איה ״לארשי־תדוגא״ תגלפמ .בר היה

ינקז .אוהה ןמזה גהנמכ "םינבל ימוג־יבקע״ב ור

.םינשה לכ ךשמב הוחפטו הודסי םה

שרעה־יכדרמ ׳רו ,גילז־לאומש ׳ר :ומכ םידיסחה

לש ונתח( םעקלאצ המלש ׳ר הז היה ונתרייעב

.ןורחאה הז לש ונב אקוד .הלא םירבדל בל ומש אל

־ימולש" ףינס לש דסימה ),דמלמ שרעה קחצי ׳ר

...לביטש־םידיסחב ,ישאר ךרדנג״כ עודי היה

־תדוגא תגלפמ לש ןושארה הלוגלג "לארשי־ינומא

ידיסח וחיכוה תונלדבו תוינוצק לש תאז הנוכת

.היה רוג ידיסח לש םיריעצה םיאנקהמ .לארשי

המכ ירהו ללכב יתורבחהו ,ירובצה חטשב םג רוג

,קהבומ םכח־דימלתו גלפומ ןדמל ,םימש-ארי

:תופלאמ תואמגוד

.אתמד ברהל עייסמ םיתעל היה הארוהל ךמסומכ

התיהו הבוח־ךוניח קוח לבקתנ ןילופב רשאכ

םה .ומע הלועפ ופתיש אל רדנסכלא ידיסח

רפס־יתבב דומלל הנצלאית לארשי תונבש ,הנכס

יכ .הז יטילופ ןוגראל ודגנתה ףאו דצהמ ודמע

םגו םייתכלממה )דחי תורעגו םירענ( םיברועמ

םידיסח יגלפ ינש לש םהיתונוכתב היה בר ינוש

,םיכרד ונתרייעב רוג ידיסח ואצמ ,םיינולח םידומל

¬ו חור רצוק ,הפצוחהו זועה תא הלמיס רוג .הלא

,ידגנ לקשמכ ,ודסיו ודמע .קוחה תא ףוקעל דציכ

— רדנסכלא ישנא וליאו תלוזה לוטיב

ךפהה תא

הדק המוד רבד ״בקעי־תיב״ תונבל רפסה־תיב תא

״תיתיב־לעב״ תוידילוס ,תונלבסו חור־ךרוא ,הזמ

הבי׳זי׳צב דסונשכ .םינבה ךונח לע םקבאמב םג

ידיחיה ףתושמה הנכמה .ץרא־ךרד םע הרות תניחב

םג ודמל ובש ״ןקותמ־רדח״ םשב םדקתמ רפס־תיב

וללפתה םהינש" :הזב היה הלא םידיסח תונחמ ינשל

רדח ודסיו ״רוג־ידיסח״ .םה ומק .לוח־ידומל

תורמל הניגנה תא ובהא םהינשו "דרפס" חסונ יפל

תינכתב רשא ״הרותה־דוםי״ :םשב םהלשמ

.הרישה טהלב ינושה

לוח ידומל תצק םה םג םנמא ובלש וידומל

ויהי "תובינג" םימעפל ועריא ,הניגנה עקר לע

"ןכוסמה" רדחהמ םידליה תא קיחרהל דבלבו

לואש ׳ר :רוג דצמ םינגנמה ןיב םירבד יפולח

־ל וארקו והוניכש יפכ )תיזנכשא הרבהב ,ןקותמ(

,םייח־לטאמו לדוי םייח ׳ר ,ןסינ עושוהי ׳ר ,שרעה

¬ב תוליעפל סחיב םג רבדה אוה ".ןקותמה-רדח"

׳ר ,לקנעי גילז ׳ר :רדנסכלא דצמ םינגנמה ןיבל

תבשל ולכי רדנסכלא ידיסח .םיירובצה תודסומ

עשטוב ׳ר ,ינצלזוג היעשי ׳ר ,יקסבונאי קחצי לארשי

¬ב םייללכ םינויצו יחרזמ ישנא םע תחא הפיפכב

.רנטיב רזייל ׳רו םאילא

תבוטל ףתושמב לועפלו דסח־תולימג תפוק תלהנה

*כ םמצע תא ושיגרה דחי םג תוינסכאה יתש

אל םלועמ ,רוג ידיסח וליאו הלוכ הרייעה יבשות

לודגה שרדמהדויב יללפתמל םיינחור םיספורטופא

הפוק ודסי םהו הזכ תכל-קיחרמ דעצל ומיכסה

םימיב ,ונייהד ,םנעמל םהיתוחוכמ ושירפה םהינשו

עונכש יעצמא םוש וליאוה אל .םהלשמ — תדרפנ

"יחילשכ שרדמה־תיבב הביתה ינפל ורבע םיארונה

םדעב רוצעל תנמ לע טניו׳גה יחילש י״ע ולעפוהש

ירהאו ,םלשיפ עקלאומש ׳ר תירחש־תליפתל רובצ

םצעל הנכס ובוחב ןמוטש הזכ השעמ תושעלמ

ידיסחמ ןסינ עשוהי ׳ר ומוקמ תא שרי ותריטפ

הז בקעב לולע טניו׳גהו רחאמ ,תופוקה לש ןמויק

,רדנסכלא ידיסחמ רנטיב רזייל ׳ר ןכמ־רחאלו רוג
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"שטאר הנוי לארשי ׳ר ,:דרות ידומילב רבדה אוה

שפחל ידכ "ומצעב" ןנובתהלו קימעהל םדא ךירצ

¬ה ףדה תא תסנכה־תיבב דמל רוג ידיסחמ יקסבוק

ורקעלו "ינאה" תא ,הזה רתסנה בנגה תא אוצמלו

להקה ינפל דמל תוינשמ־הרבחב וליאו ארמגב ימוי

"ומצע ךותמ האיצי" :יקצוק ןושלבו .ובל ךותמ

¬כלא ידיסחמ ,ןיטקיט לארשי ׳ר — תוינשמ יקרפ
ולדתשה ,רדנסכלא ידיסחכ רוג ידיסח ,םהינש רדנס
תסנכה־תיב יללפתמ לע םתונדמלמו םחורמ ליצאהל
הכאלמ ישנא ,הלאה םיטושפה םידוהיה ,םידגנתמה
.למעו
ידיסחמ הילעה ינבמ המכ לש תינחורה םתומדל
¬ב .םייללכ םיוק הלא־יא ףיסוהל םויסב יאדכ ורג
םשובל ראפ לע ודיפקהש םירחא םידיסחל דוגינ
ירסח םירבדל ועש אל ,םה — תינוצחה הרוצה לעו
ויה תונפומ םהיתובשחמ ,יכ .ללכו ללכ ,הלא ךרע
¬ומשנל ןוקית דימת ושפח וליאכ תונוילעה תוריפסל
תבהא ,םהב ססות דימת היה ימינפ טקש־יא ןימ םהית
םלצא אב ׳ךשפנ לכבו ךבבל לכב" :תניחבב םשה
תיהטל ושידקה םנמזמ הברה .ישחומ יוטיב ידיל
םיתעל רזוח ,דיה ,ןאמדידפ שירעב ׳ר .שפנהו ףוגה
,דיה "ינאה" :ל״ז קצוקמ יברה תורמא לע תובורק
וליערמו םדאה לצא בנגתמ ,רתסנ בנג אוה — רמוא
.אוה רבדב עוגנ יכ עדוי וניא לערומה .םיעדוי ןיאב
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.הינפו העיגנ לכמ יקנ תויהל
שקבל ידכב אל יברל ועסנ בורל ,רוג ידיסח
...שפנה תילע שקבל ולע םה ,רוגל ,ףוגל הפורת
דמצה וא היעשי השמ ןימינב ׳ר םימתה ךרבאה
¬ה לסוי םהרבא ׳ר ורבחו קבמוט קחצי ׳ר דמח
יכ ,דימת המדנ היה ,םתומכ םירחא דועלו דמלמ
עירפמו םהיתומשנב םש יא תרבטצמ קבא תבכש
יברה לא ךרדל ואציו ומק ןכבו םתולעתהל םהל
םיקדסהו םימגפה תא קודבל שדחתהלו רענתהל
אלל .הנורחאה םעפב ולצא םתויה זאמ ווהתנש
תימצע תרוקב תחת ןחבמה תדרחב דימת ודמע ףרה
...ךיניעב קידצ היהת לא :םהיפב הרוגש הרמא
םהיתוינסכא ויה הלאכו ,םידיסחה ויה םה הלאכ
םהמ רשא ,הבי׳זי׳צ הנטקה ונתרייעב ׳ךעלביטש״ה
רשאו ונלש תישארבה ןוזמ תא םיריעצה ונחנא ונקני
.הזה םויה דע םינוזינ ונא .םייובח םירוריפמ
.תרשרשה הקתונ אל דוע !ןכ
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קרױױינ  /יולה סחנפ ףסוי ברה

— ל״2ז דוד־לאװפ^ יבר ןואגה
הבײזײ* ןורחאה הבר
יזכרמ ןיב ,תנכוש התיה ןילופו הטיל לובג לע

לכו גלפ לכ .החקרמכ הרייעה ,דתיה ,הבי׳זי׳צל

ירצבמו אסיג דחמ ןילופב רשא םיססותה תודיסחה

יכ ,ונומיא תא קינעה הל ,ותגלפמ דצל ןעט גוח

המצע הבי׳זי׳צ ,םלוא .ךדיאמ םיאטילה םידגנתמה

ויה תוטעמ אל תובירמו רשויהו קדצה המע קר

ידיסחמ םיבר הב ויה .התיה תודיסח לש רצבמ —

.הז עקר לע תוצרופ

-ןכש ,םינפל .םירחאו בונישמאו רדנסכלא ,רוג

הבי׳זי׳צב הצרפ תוחורה תא הריעסהש תקולחמ

ודימלת ,ל״צז אריפש ךורב יבר ר״ומדאה םג דובכ

לע הדמעש תעב תמדוקה האמב םייוסמ הרקמב

— ל״צז קצוקמ ילדנמ יבר לש

עקר לעו ,הלהקל ב״וש לש ויונמ תלאש קרפה

התיה הרייעב םידיסחה לש םתעפשה .םידיסח

הלא ״רנזיװ״ :הרייעב םידדצ ינש ורצונ הז

םייחב םיארנ ויהו האריו הרות הב וציפה ,הבר

היהש ןוויכמ הנזיוו לש דמעומה תא לבקל ושרדש

םה ויה ,השעמל .דאמ תטלוב הרוצב םיירובצה

תא תונמל ושרדש — ״רוואדאינש״ו ,ןזח םג

ןבומ אולמב תידוהיה הבי׳זי׳צ לש התומד יבצעמ

¬ב תורגתהו תובירמה .עוואדאינש ריעהמ טחושה

¬הו םינוגראה יגיצנ הב העיפוה רשא דע ,הלמה

התאר הרטשמהש ,וליאכ םידממל ועיגה הרייע

תויתד תוגלפמ לש ריעל הכפה הבי׳זי׳צו תועונת

םיברועמ ויהש םידחא ורסאנ ,רבדב ברעתהל ךרוצ

־תדוגא״ :תוגלפמ הב ונגראתה ,דחאכ תוינוליחו

םניח תאנש ,תקולחמ לש רוחש ןנע ,השרפב

־ילעופ״ו ״ר״תיב״ ״םינויצ״ ,״יחרזמ״ ,״לארשי

הוולשה הבי׳זי׳צ ימש לע ביעה תובבל דוריפו

גוח הביבס הזכר ןהמ תחא לכש ,תורחאו ךויצ

ךשמנש רבשמ ידיל עיגה ,םוקמב ידוהיה ץוביקה

.ומצעל תבש השעש ,דרפנ גלפו דחוימ

...דע .בר ןמז

תדע הב להינו

¬לפמה ןיבש תויוצצורתההו םיככתה ,הסיסתה

הרייעבו ,םימשה ןמ סנ וליאכ שחרתהש דע

ברקתה םע ,זועו תאש רתיב תוצרפתמ ויה תוג

ול דגנתה אל שיאש ץרענהו שדחה הבר עיפוה

.תימוקמה הליהקל וא ינלופה םייסל תוריחבה דעומ

ינתוח ,יבר ירומ :אוה ,םלוכ תעד לע הנמתנו

הבי׳זי׳צ ןיב ודירפה םירטמוליק האממ הלעמל

היהש ),ד״יה( ל״צז דוד לאומש יבר קידצהו ןואגה

המ םושמ ,םלוא ,תינלופה הריבה ריע ,אשרוול

לש רתויב הלענה ןבומב םולש־ףדורו םולש־בהוא

¬שוהו יאשרוו רברפ ןיעכ ,התוהמב הבי׳זי׳צ התיה

,הרותב ולוכ לכ עוקש ,דובכו עצב־אנוש ,הז גשומ

ףא התיה וליאכ אשרוו לש החורמ לילכ העפ

הליצאה ותוישיא לקשמ חכבו ׳ד תארי תמכחבו

לכ .תינלופה תודהיה לש םיבצעה זכרמ ,איה

טינרבקכ בצייתהל ליכשה הנותמה ותנובת חורבו

םא םיידוהיה םייחב קרפה לע התלעש הלאש

תוחורה תא עיגרהלו תפרטנה הניפסה שארב

עגנ רבדהשכ טרפבו ןילופב םאו ולוכ םלועב

"ה הליהקה .הרייעה תא גלפו הב ריעסה דועש
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׳תרשואמ המצע תא זא השח הבי׳זי׳צב תידוהי

םוסרפ ול קינעה הכלה ילופלפב קומעה ונויגהו

,ברל רוחבל תחלצומ הכ הרוצב התכזש לע

וברה ורוד ילודג לכ .רהוז תליה וביבס ורציו בר

תא ריזחהו עישומ ךאלמכ הל היהש שיאה תא

וצירהו הכלה ירבדב ומע עשעתשהלו וצירעהל

.םדוקה ןיקתה םלולסמל הרייעב םידוהיה ייח

ןואגה לש םיבורמה ויבתכ .םהיתולאש תא וילא

םיגלפהו םיגוחה לכ לע בבחתהל ברה עדי ןכש

רגישש םייתכלהה םיבתכמה תואמו דוד לאומש יבר

.הרותל ןברקמו תוירבה לע בוהא היח ,הרייעבש

םינינעמ םיינרות םישודח לש םולב רצוא וויה
םע וענצוה םה .הכלהב םימכח־ידימלת יניע וריאהש

ויתודלות
,רעוואדאלוואז דוד לאומש ׳ר היה אשרוו דילי
םסרפמה ןואגהל יעישת רודו תראופמ החפשמל רצנ
".בוט־םוי־תופסות״ה לעב רלה ןמפיל בוט־םוי יבר
הלעו םלתשה הבו וירוענ שרע התיה אשרו
תויאטילה תובישיב דמל אל אוה .הרותה תולעמב
דומילה תטיש תא ומצעל לגיס תאז לכב ,םלועמ
לש הדוסב .ןילופב הגוהנ התיה אלש תיאטילה
¬סרופמה םינברה דחא ותוא איבה וז דומיל תטיש
לש ודימלת ,ומש היחתפ יברו אשרוובש םימ
.קסירבמ ,ל״צז קי׳צייבולוס בד־ףסוי יבר ןואגה
יבר ןואגה ררוגתה הכורב םינש תפוקת ךשמב
הלשממה ידי־לע הלגוהש רחאל ,אשרווב ,בד־ףסוי
ותעיגפ ןוועב ,קצולס— ברכ ותנוהכ ריעמ תיראצה
־ה תריזג לע ןושארה ילוקינ ,רסיקה דובכב
אבצה תורשל לארשי ידלי תפיטח( ״םיטסינוטנק״
ויה ,אשרווב ותולג תונשב ,זאו )םתד תרמהו
הרות םידמולו ותיבב םיצבקתמ הרות־ילודג םינבר

ודבאו הריפחב ,הינשה תימלועה המחלמה ץורפ
.בלה־תניגמל האושב
ןואגה דמע םיקודה םיינרות םיבתכמ ירשקב
"בושטגור״מ יוליעה םע ,ראשה ןיב דוד לאומש יבר
ימ ",חנעפ־תנפצ" לעב ןיזור ףסוי יבר ןואגה
ס״שה" םשב ול םיארוק ויהו וייחב הדגאל ךפהש
תומימ :יכ וילע רמוא היה ל״צז ינתוח וליאו ,יחה
יתפש" שוריפ רבחמ ,ןהכ יתבש יבר( ״ך״שה״
ךשוח ךורעךחלושל )״ך״ש״ :תובית ישאר( ״ןהכ
— )הנש תואמ שלש ינפלמ הלעמל יחש ,טפשמ
םינברה לכ .הרותה ינמכמ לכב והומכ יקב היה אל
¬ו םתרות ישודח תא וילא םיחלוש ויה ,ורודב
בורל סחייתהש יפ־לע־ףאו ,תוינרותה םהיתולאש
:תורצק םהילע ביגמ היהו ,לוטיבב םיבתכמה
לע בישמ היה ךא — )טרעדיולפעג( לבה ירבד
,םלוא ,שקבמו לאוש לכל ויתורעה תא רתא
ןואג .תוניצרו דובכ לש םחי דיעוה ח״ומ יבתכמל
,הבי׳זי׳צ לש ןובר דוד לאומש ׳רמ בתכמ ולבקב הז

היחתפ יבר םג הנמנ היה וללה םינברה ןיב .ויפמ

ןויעבו האירקב קמעתהו שאר־דבוכב םהל רסמתה

דומילה תטיש תא בד־ףסוי יברמ לבקש ,ל״צז

רפסל העדי ףא ןיזור תינברה .ויתובושתב םג ןכו

יבר ריעצה ודימלת תא םג הב ךניחו תיאטילה

שדוחמ רתוי רבעו םעפ הרק" :דחא הרקמ לע

.דוד־לאומש
תרמ תינברה יתומח םע ןתחתה ריעצ ליגב
יבצ ׳ר דיגנה ה״ה תסחוימ החפשמל תב ,דבכוי
םינש ׳דכ ול ואלמ ךא .הקנלורטסאמ ץיבורקס
לבקתנו הבי׳זי׳צ לש הברכ ראפ ןהכל ארקנ רבכו
הדובעו הרותב קסע הלילו םמוי .רקיו דובכב הב
םג האילפמ התיה המוצעה ותדיקש ,הדמתהב
רוב״ל המוד היה ונורכזו ותואיקבו םיבוטו םילודג

תא גיאדה רבדה ,ח״וממ בתכמ עיגה אלו םימי
:קופיסב ןייצ ,בתכמ לבקתנ ףוס־ףוסשכו ,דואמ ןואגה
,יאבי׳זי׳צה ברהמ בתכמ םג רבכ יתלבק ׳ד ךורב"
םיעודי םינבר השלש קר ,יכ השיגדה םג תינברה
׳רו ןואגה לש ותצרעהו ותכרעהל וכז םש־ילעב
...םהמ דחא היה דוד לאומש
םלשה םדאה

לכב יקב היה אוה ",הפיט דבאמ וניאש דיס

לכב קידצ .הבי׳זי׳צ לש הבר היה הלעמה שיא

־לעב — ותיירפס תא ורישעהש םיברה םירפסה

לע רפסל ועדי ויברוקמ .וישעמ לכב דיסחו ויכרד

אל בוש וחומב םעפ־יא הטלקנש הלמ לכ ,הפ

,תולצאנה שדוקב ויתוכילה לעו םיאלפומה וישעמ

"רבד־םש״ל התיה ותופירח ,םימלועל ונממ השמ

החורל חותפ היה ותיב ,הקדצל רזיפ שממ ןוה
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שפנ קוצמו לד ידוהי ׳ךרצנ וא חרוא לכ ינפל

אל שרדמה־תיב ןינב קרו תוינמרגה תוצצפההמ

ןייטצה םיחרוא תסנכה תדימב .ל״קצז ברה לא הנפש

הבי׳זי׳צל םיצאנה ורדח הנשה שאר ברעבו סרהנ

םינפ רבסב לארשימ םדא לכ לבקו תגלפומ .דדמב

לכ תא ואיצוה שרדמה־תיב תא םג ותיצהש ינפלו

חונ ,ליצאה ויפוא תא הנייצ שפנ תונידע .תופי

,ברה ,םותיצהו טפנ םהילע וכפש הרותה ירפס

ףכא אל ,שיא םע חכותה אל םלועמ ,היה תוירבל

¬ב גגומתה תאזה תעזעזמה העומשה תא ועמשב

לכו בבלמו םיענ החיש שיא ,ותלוז לע ותעד

.ויתחת ערכו תועמד

¬טב םירבדמ .בהזב הלוקש התיה ויפמ איצוהש הלמ

רהמנהו רמה םויה אוה בא־םחנמ שדוחל ׳חכ

,רמשמ לכמ רהזנ היה תוליכר לש ץמשמ וא םיל

לאומש יבר ןואגה הבי׳זי׳צ לש הבר חצרנ וב

,ולשמ םידחוימ יוטב ישיבגו ןושל יסופד ול ויה ןכ

תינברה ותשא םע דחי םשה שודק לע ,דוד

.םנויקנב םינייטצמ םיבינ

י״ע — ד״יה ,הבי׳זי׳צ ידוהי לכו םתב ,דבכוי תרמ

הרבע ימיב

.ש״מי םירוראה םיצאנה

ברה הלח ה״צרת תנש זומת שדוח שארב

ותיב ינב

ונמזוהש םיאפורה תצע יפלו .השק הלחמב ח״ומ

האשינש ,היבצ תרמ ח״ומ לש הריכבה ותב

־י׳זי׳צ תא בוזעל חרכהו ךרוצ היה ,אשרוומ וילא

אריו םינומא שיא ,אשרוומ ,דאינש דוד ׳רל

הרייעהו ותליהק תשיטנ .קצווטואל רובעלו הב

ילודגמ דחא לע הנמנו רשועב ךרבתנש ,םימש

לבס ול המרג םינשב תורשע בר רותב ןהיכ הב

ובו םימכחל דעו תיב היה ותיב ,תוורפה ירחוס

םירשקב דומעל ףיסוה אוה םלוא ,בר ישפנ

,אשרווב ורקבש םי״רומדאה ילודג לכ ונסכאתה

םייחב קוחרמ ןיינעתהו היבשות ונע םיקודה
םירוטה בתוכ ,ונתחשכ םג הבי׳זי׳צב םיידוהיה

.האושב ודבא םהינב םע דחי
ןדמלכ היה םסרופמ ,םייח ׳ר ברה לש ונב
הנ׳צדולומ ריעב ןתחתה ,הובאד אערכ ארב ,לודג

.ומוקמ תא אלמ וללה
רידקהל םירוחש םיננע ולחה ןמז קרפ ותואב

.ד״יה .האושב דבאו המחלמה ץורפל דע הב ררוגתה

םרחה ,םכותב הבי׳זי׳צו תידוהיה ןילופ ימש תא

םירוטה בתוכ ונתחו לדארפ תרמ תינברה ותב

תילכלכ תוששורתה ידיל ואיבה םימורגופהו ילכלכה

םיאצמנ םה ,לשרעה םידיחי םנב םע דחי ולצינ

רובעכ .םחלל ובער םהיניבש םירישעה ףאו תיללכ

םעויסב ורדתסה םש ,קראי־וינ .הקירמאב תעכ

תא דדועל הברהו הבי׳זי׳צל ינתוח רזח ,ןמז

.הבי׳זי׳צ ישנא לש ברה
עמדב בתוכה

.םיאכדנה — םוקמה ידוהי לש תוחורה

יולה םחנמ ףסוי )—(

תנשב ןילופ לע םינמרגה תורעתסה ץורפב

ןאסניוועל

וסרהנש תונושארה ןיב הבי׳זי׳יצ .דתיה ט״צרת

ביבא-לת /

ארוג ןושרג

ל״צד רבודולבז דוד לאוט^ ברה
ותומדל םיוק
ירחא הנש ,חספב חספ ידמו ,הנש םישלשכ הז

,תודודמה ויתוכילהב דעוצ .הנשה לכ ויתרכה

ותוא ,הלצאנה תומדה התוא ינפל הריאמ הנש

לש תסנכה־תיבל ,שמשה ןרהא והולמ ודי לעו

לכ ינפל דימת רשא .שודקהו ןידעה ןינוקיאה ויז

.הליפתל הרייעה

הלעמ היהו ותושי לכ תא ןירקמ היה חספה גח

¬ב ,תונוש תויונמדזהב הרייעב דימת ויתיאר

הרות לש תומלועל תועש יבג לע תועש ותוא

¬ב ,תמ־תויולהבו לבאב "דוצמ תודועסו תוחמש

.הדגאו הכלה ,השודקו
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תומדה התוא דימת ,הלימ תירבבו ןישודק רודס
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םעו ,וינפ לע ישפנ ךויח םע ,רימתו ףוקז .הלצאנה

וילעש דחאו דחא לכל ריהבהל ,ולש תוארוהה לכ
,ותושרבש ץמח ינימ לכ לש קיודמ טוריפ טרפל

.דחאו דחא לכל םידובא םיטבמ
הנש םיעבראכ .הרייעה לש הבר היה אוה
ויהו .ותדע ינבל הארוה הרוהו ןידמ לע בשי
.םייוניש־תוברו תונווגמ ,םינש תוירישע עברא ולא

היה ,לכה ירחאו .ץמח ששחו ץמח תובורעת וא
ריכזהל ליחתהו המישרה לע רבוע ומצעב ברה
ילוא ,ולש "וינק תלבק" ינפל תיבה־לעב לכל
וילע שיש רחא ןימ וא הז ןימ חכש הרקמב

םיבטוחמ ויה היבשות לכשכ ,הרייעב לבקתנ אוה

םהב איצומ היה םיעודי םיעבצב םגו ,ץמח ששח

,םידיסחל םיקלוחמ ויה םנמא םאו .דחא בצחממ

דחא לכ לש המישרה התיה דימתו ,ץמח קפס

דצה לבא ,תויסנכ יתבלו ׳ךלביטש״ל ,םידגנתמו

הרבעש ירחא םילפכב טעמס תלדגתמ דחאו

"-לביטש״הו שרדמ תיבהש ,היה םלכבש הושה

םילוע וללה םימיה רשאכ — .ברה לש ותקידב

״לביטש״ה יכרבאו ״רדח״ה ,הרותה דומילו הליפתה

הלענה ותומד שדחמ יניע ינפל העיפומ ,ינורכזב

הארוה .הרייעב םירצמ ילב ןוטלש וטלש םה —

התוא אל .תרחא ירמגל רבכ תומד לבא ,ברה לש

רוערע אלל הלבקתנ ,אתמד ברה י״ע הנתינש

,התציחמב בורק רתוי יאצמה ינפל ,היתרכהש

.רובצ ינינע לכב עבוקה אוה היה דימתו .קופקפו

ןודל וילע לבקמו תולאש קסופה ברה ותוא אל

ללפתה ,הרייעה ינב לכל ברכ הרייעל אב אוה

לכ תללוצ ,תיאליע ,השדח תוישיא ",הרות ןיד"

לכו ,םילבסהו תולגעה ילעב ,םיטייחהו םירלדנסה םע

.הכלההו הרותה לש לודגה־םיב םויה

םלוכ םע דחי ליחתה אוה .הרייעה לש "ךמע״ה
וברקב לבא ".ודוה" ינפל "תכונח ריש רומזמ"

,םינטק םיכרח ינפל וחתפנ .העמק ,העמק

התוא .תיבונישמאה תודיסחה דוקי דקי המינפ

,םיעונצה וייח ךותמ .ויאובחמ ךותמ םיריעז םיבנשא

לתוכב ודמעבו .ולצא םעפ ףא התבכנ אל ,הבהלה

רדח" ותוא לש ויתומא ׳ד ךותב ורתתסה רשא

ריקה יפלכ וינפ םע שדוקה ןורא די לע חרזמה
.ללפתמ אוה קר אלש ריכהל וירוחאמ רשפא היה
יתומצע לכ — .ןשקנ אדל אד ויתומצע לכש אלא
,׳ד הנרמאת
םוימ ,ויתרכה בר ןמז ,ויתיאר םינש הברה
בור לבא .הרייעה תא יבזע דע יתעד לע ידמע
.תיתיב־לעבו תיחטש העידי קר ויתעדי יתונש
ימו .אתמד ברה תא ריכה אל הרייעב הז ימ יכ
םירקבב .תסנכה־תיבבו בוחרב ותוא האר אל הז
רתוי וריכהל ,וירותסמל עיגהל

1

םיברעב וא

הריהב הנומת לבקלו ושפנ ךותל רודחל ,בורק
וז המישמ ,הקומעהו תינחורה ותוישיא ךותמ

.ולש םצמוצמה ךידה־תיב
־תיב רדח״ל ,רקובה תחורא ירחא סנכנשכ
תישאר .רישעו ןנכותמ ומוי רדס היה רבכ ",ןידה
ךותמ ,ינשה ירחא דחא םירפס איצוהל ליחתה ,לכ
רשא ,םירפס םישודגהו םיאלמה ,םיהובגה םיפדמה
היה טעמכ ןחלושהש ירחא ,רדחה לכ תא ואלמ
ןייעל ליחתהו ,אסרוכה לע בשיתה ,םירפס םע אלמ
ויה םירפסה בור .ללכהמ תאצוי תוקמעתהב ,םהב
םישדח תובושתו תולאשו םינוש םיקסופ ירפס
וא ,רודה ותוא לש הארוהה ילודגמ ,םינשי םג
.םימדוק תורודמ

בורש אלמ הפב דיגהל רשפאו ,דאמ השק התיה

עמש יקוסעל םישדקומו םירוסמ ויה ,וייח לכ

והוריכה אל םידגנתמכו םידיסחכ ,הרייעה ינב

היעב וזיא וינפל העיפוהשכו — הכלהה יפל אתת

.וחורל וניבה אלו
רכזנ ינירהו ,םיברקתמ חספה ימי רשאכ ןכלו
ברהשכ ,םינש תורשע המכ ינפל ,םימיה םתואב
"ןיד־תיבה רדחל" ,התיבה וילא יננימזמ היה ,ל״צז

תבשל לוכי היה ,תכבוסמ הלאש וזיא וא תיתכלה
התוא ררבל הלילו םמוי .הילע םישדחו תועובש
.ןידה יפל תיתימאה הכלהה לא ועיגה דע הרקחלו
אוה .הרות דמול היה תינינעו תיתטיש הרוצב

חספה ינפל ךרעב םימי  10ךשמב ול רוזעל ,ולש

ירפסב ףכתו ,םישרפמה לכ םע — ארמגב ליחתה

תא תואלמל דיפקהלו "ץמח תריכמ" םושירב

.וננמז לש "תובושתו תולאש״ה לע — הארו ה
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רשא ,םירפסב וינויעמ תואל םעפ ףא עדי אלו
,הלילב רחואמל דע וכשמנ דימת
אל" קוספה תא םייקו ,דאמ יבקע היה אוה

הריזשהמ הליחתמ תיציצ תיישע רקיעש ,םנעטב
ברה םהל ריתה ,בר ןויע ירחא םנמאו .ךליהו
.הז תא תושעל בורבמזמ

םירקמ ורקו .ונבומ אולמב "שיא ינפמ ורוגת

רשכהה לע ,ברה ינזאל העיגה תאזה העידיה

,הז לע רפסל העדי הרייעה לכ רשא ,םידדוב

תא תושעל ,תיציצה תיישעתמ "םילודג״ה ולבקש

,םידיסחה יגוחמ ,םיתבה־ילעבמ דחא םעפ אב רשאכ

,ארקנ היהש יפכ ,םתריזש ינפל ,םינושארה םיטוחה

לעו ,הרייעב בצמה לע וינפל ןנואתהל ליחתהו

¬ו .ארבג חכ ילב ,חכ־תנוכמ י״ע ,ךיפש״ראפ"

ןודינב ,תואלמל ךירצ "אתמד בר״הש םידיקפתה

תיציצה תא רצייל וללה םילודגה וליחתה םנמאש

הזש ,שיגרהשכו ,םידי קוביחב תבשל ילבמ ,הז

ןימזהו ,יראכ ררועתה זא .שדחה רשכהה יפל

",םידיסחה" לש םידבוכמהמ היהש ףא וינפל דמועש

תיציצה תא רצייל וליחתהש ,םילעבה תא וילא

ויפלכ אלו ,ויפלכ וירבדב ,ותאס תא שידגה לבא

רבדה תא םסרפיש ,םריהזהו ,שדחה רתיהה יפל

אלא ,אלמ רותיו רתוומ היה הז לע יכ ,ומצעב

.תולוספ ןהש ןהלש תיציצה לע םינותעב

התואב גהנתה ,אתמד בר יפלכו ,הרותה דובכ יפלכ

וחילצה אל הז תא לטבל ויתויוצמאתה לכ

ןתנו ׳רב םיעגופ םיאנק" לש ןידה יפל ,העשה

־ויציצ תא לוספל ,יבמופב תאצלש ינפמ .ןאולמב

רבדל ותפצוחו ותזעה לע "יחל תריטס" ןנולתמל

.םדיב היהש רשכהה לשב ,לוכי היה אל םהית

.ברה לע

םינותעב םימוסרפ ואצי םעפב םעפ ידמ לבא

תונש  40ךשמב ורק ולאכ ״יחל תוריטס״

רשכההש וגאדיש ,הבי׳זי׳צמ תיציצ ינוק לכל

םעפו ",בצק" הזיאל םעפ ,דאמ טעמ ותנוהכ

היה רבכ הז .רחא ברמ .אלו ,אתמד ברהמ היהי

ןינע היה הזל הבסה דימת לבא ".סנרפ" הזיאל
.תונברה וא ,הרותה דובכ לש
,תובר םינש ודעב םחל רשא ,היה דחא ןינע

.דאמ קיפסמ
־תדוגא לש "ונכרד״ב םג ומסרופ הלאכ םיבתכמ
".ב" ןוילגבו ׳"א" ןוילג אשרוו לארשי

הלאש וזיאל רשקב הזו .ןורחאה ומוי דע טעמכ

םוקמ הברה ולצא הספת תאזה הלאשה

םילודג םגו ןילופ ינברמ םיבר רשא ,תיתכלה

םעפ ,ינרוכז .הב קוסעי אלש םוי רבע אל טעמכו

.וז הלאשב םיקלוחמ ויה

,םיבתכמ הברה קיתעהל ינשקבו התיבה וילא ינארק

התלעוה רשא "תיציצ" ןינעב הלאש תאז התיה

ךורע בתכמ הז היהו .ידיל רסמש דחא בתכממ

הדיחיה הרייעה טעמכ התיהש ,בזיצ ותרייעב וינפל

שקב רשא ,רכו הירגנוא /ינלופ לש רודה ילודגל

תשורח־יתב תורשע המכ ויה הב ,ולוכ םלועה לכב

םהילא בתכמב .תרכזנה הלאשב םתעד תווח םהמ

תורוזפ לכל ןתוא וחלשו "תיציצ" ורציש םינטק

ןהו רתיהל ןה תויארהו תורוקמה לכ תא איבה

.לארשי

.רוסיאל בתכמה ותואב ותעד תא עיבהו ,רוסיאל

תושענ תיציצה לש תודובעה לכ ויה הליחתכל

־ל ,ל״צז קסניודמ ןואגהל וחלשנ הלאכ םיבתכמ

לחה ,תיציצ םשל המשלו ,ןידה יפל םדא ידי לע

־ניזדורג רזוע םייח ׳רל ,ל״צז ןוסלריצ .ל ׳ר ןואגה

רמצל ,ילאירה רמצה תכיפה לש ןושארה עגרהמ

¬ה ןיבו .הינלופמ םינבר הברה דועלו ,ל״צז יקס

םיילויה רמצ יטוחל כ״חאו ,היוטל ןכומו קרוסמ

לש ותבושת דאמ ןיינעמ היה ,לבקש תובושת

לע דאמ השקה הזה הדובעה רדס .םירוזש יתלב

תומוקמ הארמ קר הללכ היולגה ,קסניודמ ןואגה

םעפש דע ",תיציצ״ה לש ריהמ רוציב םינתשרחה

קסע םימי המכ .םש ןייעו ,םש ןייע ,םש ןייע

לש ברהל םיניישעתה ילודגמ םידחא וכלה ,תחא

רשא קסניודמ ןואגה לש ותיולג רוריבב ברה

םש םג רשא ,בורבמזל ,הבי׳זי׳צל הכומס הרייע

ההז התיה ותעד .ןויעל םירפס תורשע המכ הללכ

¬ש רתיה ונממ ושקבו ,הארוה לודגו ןקז בר ןהכ

.הנוכמ ידי לע ׳ךיפש ראפ״ה תא םג רוסאל ברה םע

ינפל ,םיילויהה רמצה יטוח תא תושעל םהל רישכי

הטלחה םוש ילב .דתיה םתבושתש םילודג הלאכ ויה

— ארבג הכ ילב ,למשח־תנוכמ ידי לע הריזשה
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׳הרייעה ייחל בנגתהל וליחתה תושדח תוחור

,תיתימא הרכה והוריכה םלוכ אל ,תרמאש יפכ

ךותל .תונתשהל הליחתה הרייעה לש תוירובצה

היה דימתו .םילכה לא אבחנ דימת אוה היה יכ

־המ םידחא וסנכנ ,ריעה יסנרפו הלהקה דעו

,ולש ןיד תיבה רדחב ,הכלה לש ויתומא ׳דב רוגס
דאמ הברה וילע ועדי םלוכ ןילופ ינבר לבא

".תינויצה תורדתסה״ו "יחרזמ"
םיעובקה םיספהמ תצק תדרל הליחתה הרייעה
,הרייעה לש םיעובקה "םירדח״ל ,םינש תואמ הזמ

ונממ ושקבש ,וילא תועיגמ ויה תולאש ?יברהו
.תיתכלהה ותעד תא

רפסה־תיבל ״הרותה־ידוסי״ לש הרות דומלתל

קתורמ ראשנ האושה יגפל תונורחאה ויתונשב

םעטמ ךקותמ־רדח" שדח רבד ףסותנ ״בקעי־תיב״

זא םגו .ותפקתש קותישה תלחמ ללגב ותטמל

הירפס ,םינוש רעונ ינוגרא ודסונ ,םינויצהו יחרזמה
לבוקמהמ תוטסל היה םלוכ תרטמ רשא ,תינוליח

הכלהב עוקש ולוכ היהו .היסדיגמ הימופ קספ אל
.הרותבו
םויה ותואב ,הרייעה לש רמה םויה ותוא עיגהב

.הרוסמהמו
וירתסמבו ,ברה לע דאמ ועיפשה וללה םירבדה

לגרב ולבוה שיא תואמ שמחו ףלאמ הלעמל רשא

התיהשכ .הרייעל אב אוה יכ ,ושפנ התכב דימת

וב רשא ,זרובלוש רפכל םיינמרגה םיטוידרסה י״ע

ףאו .זוחא האמב תיתרוסמו תידוהי הרייע הלוכ

ידוהי ליבשב םייקנע םירבק שארמ םינכומ רבכ

וליחתי תודהיה ידומע הלאש ותעדב הלע אל םעפ

לאומש ׳ר ברה תא וסינכה — הבי׳זי׳צ הרייעה

.טטומתהל ו״ח

ותוא העינתהש ,הלגעב קתושמה רבדולבז דוד

טעמכ ותנוהכ ןמזבו .םולשה תא בהא ועבטמ
אוה היה דימתו .הרייעב תקולחמ התיה אלש
היה ,הלהקה דעו ינוידב םגו ,םיברה ןיב רשפמ

,ותדע ינב לכ םע דחיו ,הרייעה ישנא םע דחי
רבק ותואב ןכושו ,הירי תנוכממ םינמרגה י״ע חצרנ
.רפכה זרובלושב רשא לודגה םיחאה

תא עירכמ דימת ותעפשהבו וירבד קתמב אוה
.םייתדה םינינעה תבוטל ףכה

.ומד םוקני ׳דו ,ךורב ורכז יהי

'=?'=*3^35
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ארוג ןושרג

ה כ י ׳ז י ד ב תוגנרה
תושולק תועידי ונל ורתונ םש ריעז .דפ ריעז

םידיסחה ילבח ןיבש לובגה רצימ לע ,רפס־תרייע

".תבי׳זי׳צב תונברה" לע קרפל וידחי תופרטצמה

הרייעה .דתיה הצובר ,אטילבו ןילופב םידגנתמהו

ןמז אובי יכ ,םעפ־יא ומצעל לליפ אל שיא ירה

הרותה ירידאו ינואג לש םהירצבמ ןיב ,ךוותב

ראופמ רבעל ביצהל ידכ הז גוסמ רמוחל קקדזנו

תא הפי הריבסמ וז הדבוע .תודיסחה יללוחמו

םושיר ונתרייעב להנתה םנמא .ןורכז־תבצמ הז

¬ו םידיסח ובשי הלש תונברה סכ לעש העפותה

ולעוה וב /׳אשידק ארבח״ה סקנפ לש קדקודמ

ידימלתו אטיל תובישי יכינח םהמ ,דחאכ םידגנתמ

¬ה ייחב תודחוימה תויווחהו םיעוריאה לב בתכב

ופפותסהש וילופ ידילי — םהמו הנליומ ןואגה

ירוטסיה רמוחל רוקמכ שמיש הז סקנפו ,הרייע

,קצוקו החסישפמ םימסרופמה ם״ירומדאה תורצחב

וב ספת תונברה קרפ ףא .םינשב תואמ לש בר
הז סקנפ םג דרי וננובאדל םלואו .דבוכמ םוקמ
.הבי׳זי׳צ לש םויאה הנברוח םע ,ןוימטל

.םירחא םייבר וא ,לשמל
תונברה לע זכורמ רמוח ונידיב ןיא— רומאכ
ונל אצמוהש רמוחב ,אופיא ,שמתשנ .ונתרייעב

טטרשל לכה תורמל התע ונאובב ,תאזל יא

תועידי טקל אוהו ץיבוניצ השמ ברה רפוסה ידי לע

ץלאנ ",הבי׳זי׳צב תונברה" קרפל םישולק םיוק

לחה המודקה הפוקתה לש םייתורפסה םיצבקה ןמ

לע םירוזפה תועידיו םימושיר הלא־יאב שמתשהל

ןיא רתוי םימודקה םינמזה לע ,ט״צקת תנשמ

וא תינברה תורפסה לש תונוש תוינסכא ינפ

ןוירוטסיהה לש ודיקפת הז היהיו ,תועידי לכ ונל

תלבקתמ םהמ ,תובר םינש ינפלמ תירבעה תונותעה

תונברה תליגמ לכ תא רפס ילע תולעהל אוביש

¬ה לש הירוטסיהה לע תפקשמו הריהב הנומת

.המויאה האושב רמה הפוסל דעו התישארמ הינלופב

.ונתרייעב תונבר
:אוה ,תטלחומ תואדוב עובקל ןתינו רורבש המ

ל״צז ןייטשפע יולה בייל הדוהי םייח ברה

הבשחנו דימתמו זאמ הינברב הנייטצה הבי׳זי׳צ יכ

תפוקתו ט״צקת תנשמ הבי׳זי׳צב ד״באו בר

ןילופב תורופסה תורייעה תחאכ תופוקתה לכב

ותמיתח העיפומ קרפ ותואב .ןכ ירחא הכורב םינש

םילודג םינבר אנד תמדקמ דוע ובשי הב ,הלוכ

רוביח( "רשיה ליבש" רפס לע הבי׳זי׳צ ימתוח ןיב

רתכ תא םשארל ודנעש ,םימסרופמ םינואג ,הרותב

¬מ םקסוש לאומש יבר ןואגהל )ף״ירה רפס לע

*ש ךכל הביסה .ותוא וראיפו הבי׳זי׳צב תונברה

־ב ד״באכ שמיש ןכ ינפל .ט״צקתב ספדנש הנליו

הצוענ וז הרייעל המ םושמ ורהנ הלא םש־ישנא

¬ו בולוקוסל רבע הבי׳זי׳צמ .).ד״צקת( ל׳זרוה

תרחבומו תנייוצמ הבכש וויה הלהקה ישנאש ,ךכב

.רטפנ םשו ,ןישולק לש הברכ ןהיכ וימי תירחאב

והשמ .םיקלא יארי םידיסחו השעמ ישנא לש

םשב ןייטשפא ברה לש תובושתו־תולאש" רפס

רתי לכמ התוא דחייו הבי׳זי׳צ תא ןייפאש ףסונ

.ג״ערת תנשב ותריטפ ירחא ספדנ "םייח ירפ"

.דתיה איה .יפרגואיגה הבצמ אוה ,ןילופ תורייע

.דיה יכ םידמל ונא הז רפס לש ןיטישה ןיבמ
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׳קצוקמ עדונה יברה לש קהבומ דימלת ורבחמ

חסונה יפל ליכשמ בר היה אוהש רעשל ןתינ

היה אוהש דאמ ןכתיו ,ל״צז לידנמ םחנמ יבר

ודסיימ ,ןמרבליז רזעילא היה וסיג .םימיה םתוא לש

¬ב תודיסחה תרות לש ןושארה ינחורה עיפשמה

ףא ",דיגמה" ןושארה ירבעה ןועובשה לש וכרועו

הרייעה הכפה ותעפשהל תודות ילוא .ונתרייע
.תודיסח לש רצבמל יאטילה לובגה לעש הנטקה
תונברה סכ לע בשוי ותויהב ,ט״צקת תנשמ
רתיה ןינעב הבושת ונממ םיאצומ ונא הבי׳זי׳צב
יבר ןושארה יאזמולה ברה לא הבתכנש הנוגע
הירא לאקזחי :וינייד ינשו ן״רהמ ןב ןמלז המלש
.עוואלברעוומ ג״הומב ןמלז המלשו ףסוי ה״ומב
םע תינרות םיבתכמ תפילחב הפוקת התוא אב ןכ
ליבייפ יבר קידצה םהיניבו ורוד ילודגמ םיבר
.רדנסכלאמ ם״ירומדאה תלשוש יבא .אצירגמ
ונא "םייח ירפ" ורפסבש תושרדה רודמב
¬ה ר״ומדאה לע וידפסה תא ראשה ןיב םיאצומ
לע ),ח״רת :רטפנ( אקרוומ קחצי יבר םסרופמ
בקעי יבר דורגשיו לש הבר לעו בשטרופ לש הבר
ברה רשאכ ׳ג״כרת תנשב ורטפנש ,שטירזממ דוד
.ןישולק ריעב ותונבר להינ ןייטשפע
תולהקב ברכ ןהיכ ,ןייטשפע החמש ברה ,ונב
ותודליב לדוגו ךנוח ,קסוטלופב וימי ףוסבו תונוש
.ויבא תונבר ריע הבי׳זי׳צב
"רשיה ליבש" ורפס לע םימתוחה תומש ןיב

.ןגניטרק שיא אוה
ירויפיטנומ השמ רשה ןנכית ,ח״כרת תנשב
טייגסמר וירוגמ ריעב תידומלת הינסכא םיקהל
ילודג םינבר רפסמ ךכ םשל איבהלו ,הילגנאבש
,םהיתויוכרטצהו םתסנרפ לכ ונממ ולבקיש הרות
תשלש ןיב לאומש רזעלא יבר יאבי׳זי׳צה ברה היה
לע םדוהמ וליצאהו וז הרטמל ורחבנש םינברה
להא תבישי" םשב הארקנש תידומלתה הינסכאה
.דתיה "דיגמה" ךרוע וסיג דיו ןכתי ".תידוהיו השמ
.בר ןמז דמעמ קיזחה הז לעפמ .וז הריחבב םג
לש ותריטפמ םינש  3רובעכ ,ח״מרת תנשבש דע
יפסכמו ולסחל דסומה יספורטופא וטילחה ,רשה
ידמולל םייוציפ ומליש ול דיעוה רשהש ןובזעה
םוקמ לכב םהייח ימי לכ םלכלכל ,םינברה הבישיה
ל״צז לאומש רזעילא ברה .וב תבשל ורחביש
םשו ,םיאפורה תיב דיל ,רטסשטנמב רוגל רבע
.ד״נרת תנשב רטפנ
תודלות" :םהמ .וייחב סיפדה רפסמ םירוביח
לש ונמגרותמו ורזוע ,יולה רזעילא אוה "יולה
םיכוראה וייח תונש לכב ותייול ןבו ירויפיטנומ
רפס" תירבעל ודי לע םגרות ןכ .תירבעב

—

ראשה ןיב םיעיפומ הבי׳זי׳צ לש םיתבה־ילעבמ

ללכו הלוגדה רשה תשא ידי לע בתכנש "תידוהי

לאימש ׳ר ,לזוי ףסוי ׳רב םייח ׳ר :לש םהיתומש

¬ב .ט״צקת תנשב היתועסמ ןמויו הימשר תא

׳ר ,באז ׳רב ןרהא ׳ר ,בייל הדוהי ׳רב ריאמ

הלעפ לע םגרתמה רפסמ רפסל הלודגה ותמדקה

השמ ׳רו קדוס רפכמ גילז קחצי ׳רב ןמלז המלש

ירויפיטנומ "תידוהי" הריבגה לש הייח תודלותו

.ןוזלזיימ קיזייא קחצי ׳רב הירא

ל״צז לאומש רזעילא ברה

לש ןדובכב םירבדמה םיבר ל״זח ירמאמ טטצמו
םירפסב .דומלתה ימכח יניעב לודג היהש םישנ
אוהש םשכ ,םגרתמה ברה לש ומש רכזנ אל הלא

¬ילה טומאזבש )הנבוק ךלפ( ןגניטרק דילי

לע םירוזפה םיברה וירמאמב םש םוליעב עיפומ

וימולע ימיב .ךרעב ,ה״פקת תנשב דלונ .תיאט

סרטנוק ברה סיפדה נ״רתב .״דיגמה״ תונוילג ינפ

הפוקתב ,תמסרופמה ןי׳זולאוו תבישי דימלת היה

— ״תופיסא ילעב״ לודגה ורפסמ אמגודל

רפס

דסיימ לש ונב ,קחצי יבר ןואגה מ״רכ שמיש הב

םידומלתה ינשב םיארומאהו םיאנתה ירמאמל ףסאמ

 20ליגב .ןי׳זולאוומ םייח יבר ןואגה הבישיה

קיפסה אל ותוא ,תיתיבפלאה הטישה יפל ךורע

¬ו ותדלומ תרייעל הכומס הרייעב ברל הנמתנ

.ותנקז תאפמ םילשהל רבכ

ןנשי .הב״זי׳צ לש הברכ רתכוה ןמז רובעכ

לע ויתומישרב יכ ,בגא ,ןייצל יוארה ןמ

ברכ הבי׳זי׳צב ןהיכ ח״כרת תנש דע יכ תוחכוה

תנשמ "דיגמה״ב ירויפיטנומ רשה לש ותבישי

.אתמד
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תונברה ריע תא ריכזמו ברה ןייצמ )(37
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םימכח האלמה" ריעכ ,הבי׳זי׳צ הלש תמדוקה
".םירפוסו
רמאמ םסרפתנ )(3

ביה םסרופמ היה ותודליב" דוע יכ וילע דיעמ
ןואגל םיבר תב רעשב ותוא וללהו הזה רבחמה

 1894תנשמ ״ץילמה״ב

רפסל םירחאה םימיכסמה לע ".לודג דיסחו ףירח

קחצי תאמ ,ל״ז לאומש רזעילא ברה לע הכרעה

דראבורג שירב רכששי יבר :ראשה ןיב םינמנ

.ןודנולמ ןרבשריה בקעי

ל״צז ןיטקיט לארשי ,ר ברה

דראבורג בייל הדוהי יבר ויחא ;ןידנב לש הבר
לש הבר רנרוא בקעי יבר !בושאטס לש הבר
לש הבר יקסמילשורי םוחנ השמ יבר ,בושטכוס

),לארשיב תעכ( ץיבולוטס ןמלז ׳ר ירבדל

לש הבר ץישפיל דניקסיז רדנסכלא יברו ץלק

קרפ הבי׳זי׳צב תונברה תא ןיטקיט ברה להינ

וחבשב גילפמ אוה .רבחמה לש ונתוחמ ,בוקרזוא

תריחב ןיב ונייה ",אכלמל אכלמ ןיב" ,רצק ןמז

רתסנבו הלגנב ,הרותב םוצעו בר היה״ש בתוכו

רזעילא ברה לש ותריטפ םע ,והנשמל דחא בר

תושירפבו תודיסחב גהנתה םגו ,תזזי רשע ול

רישעו לודג םכח דימלת היה אוה .ל״צז לאומש

לש ןבר ידי לע םימ קצי וימולע ימיבו ,הריתי

תונח להינ ,ונחלש לע ודחאתה הלודגו הרותש

ילודגמ היהו ם״ירה ןרמ הרותה רש לארשי

*ה לעב ידי לע ךמסנו לזרבב רחסמל הלודג

שי דחוימב ".דאמל דע ובבחמ היהו וידימלת

¬ה ויקסעב לפוטמ ותויהב .רוגמ ם״ירה ישודיח"

םייח יבר יאטילה ןואגה לש ותמכסה תא ןייצל

לש ותוכמסל הארוהה ינינע תא ריבעה םיפעוסמ

רבחמה לע אוה ףא דיעמה ,קסירבמ קיצייבולוס

ידוהי ,ל״צז סודארג שריה ןרהא יבר

".םסרופמ ןואג" היהש

ר ,הרייעה יבשותמ הארוהב קרפ עדויו ןדמל

ןייטשניול ףסוי ברה קצוריס לש הבר ירבדל

לש תונברה תרשמב םיינשה ושמיש אתווצב

רוביח ןמרגה ברה ךרע ,רפסה שארב םיאבומה

יבר ,שדחה ברה לש ותריחב תעל דע הבי׳זי׳צ

המכ לעו "טפשמ ןשוח" ךורע ןחלש לע רדוסמ

.ןמרגה לאוי השמ

ל״צז ןמרגה לאוי השמ ברה

.ודבאו ופרשנ םהש אלא ,תונוש תויגוסו תותכסמ
םע ןמרגה ברה לפלפתמ תויתכלהה ויתובושתב
הבר םולבנזור יבצ ךורב יבר :םהיניב ורוד ינואג

׳ם״ירה ישודיח״ה לעב לש קהבומה ודימלת

,קנורט עשוהי יבר אנטוקמ ןואגה בוקרטויפ לש

תחפשמ עזגמ רטוח .תידיסחה רוג תלשוש יבא

ןואגהו םקאוו רזעלא םייח יבר שילאקמ ןואגה

יבר לבוקמה ןואגה היה ומא בא .םידיסחו םינבר

:דיתעב( ץיבונשרק לש הבר ןייטשנרוב םהרבא יבר

ויבא ).ץלק תוביבס( ,שיקלאמ ץיברוה יולה דוד

ילדנמ ׳ר יברה לש ונתח ,בושטכוסב ר״ומדאו בר

'יד לעבו ז״טה ,ח״בהל סחייתה ,המלש בקעי יבר

וירבד ךותב ןמרגה ברה בתוכ הז ןואגל .קצוקמ

".בוט־םוי תופסות"

ינקינהו וינפל יתדמע תע ,םדקמ םימי יתרכז"

רפס ךותמ םידמל ונא הרותב ותולדג לע

קדצ ילגעמב ינחני ,ינושל תחת בלחו עלסמ שבד

ךורע־ןחלשה יקלח לכ לע ולש תובושתו־תולאש

ןעשמל יל היה םיבר םימי דוע ,םידומילה תלסמ

ותריטפ ירחא בר ןמז עיפוהש ",ארומל יש" םשב

לכל וינפ ויז יתיאר תעב דסומ ןבאל ,הנעשמו

ינואג לכ לש םהיתומכסהב ),ב״ערת בוקרטויפ(
.רודה יקידצו

".דומילה יכרדב הלאש ישפנ רשא
ןמרגה לאוי ,דשמ ברה יכ ךכל ןיכומיס שי

ל״צז רוגמ רתלא יכדרמ םהרבא יבר ר״ומדאה

,ןייטשנרוב םהרבא יבר ןואגה םע דדיתהו עדוותה

דיסחה ןואגה ברה" הז רפס רבחמ לע בתוכ

רס יל׳מהרבא ׳ר :ול וארקש יפכ ןוכנ רתוי וא

ם״יצומה ישארמ ,םיובנגייפ קחצי ר״גה ;"קיתוה

ךומס ותויה תפוקתב ",רזנ ינבא״ה לעב רבושטכ

םסרופמה דיסחה ןואגה" ראותב וריתכמ אשרוומ

¬ש ןכיה ,קצוקמ ןקזה יברה ונתוח ןחלש לע

חאכ קבדו ודידי היהש ...ותושירפבו ותשודקב

ישודיח״ה לעב רוגמ ןושארה יברה םג ףפותסה

)א״תב רטפנ( בושריוומ השמ לואש ר״גה ".ול

יאצוי לש םהיפב רוגשה רופיס יפל ".ם״ירה
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בדה יכ ,רווחתמ לארשיב התע םיאצמנה שיקלא

תודיסחה תרות לש הרואל תיתדה הריקחהו ל״זח

ודמל בושטכוםמ ןואגה םע דחי ןמרגה לאוי השמ

לכב וימי לכ קובד היה הב ,ט״שעבה לש ודוסימ

דומלל וכישמהו דחא "רדח״ב אתווצב םתודליב
היהו ,םתדלומ ריע שיקלאב ,שרדמה־תיבב וידחי
,רקוב ידמ .לארשיב םינברל ורתכוה םרטב הז

.ושפנו ובל ימינ

ל״צז ןייטשפע יולה קחצי בקעי ברה

,לאוי השמ ורבח תא ררועמ יל׳מהרבא יבר היה

*ה סכ לע ותבש ימי ויה הנש הרשע עברא

תא דומלל שרדמה־תיבל וידחי םייעסופ םהינשו

רטפנ אוה ג״סרת דע ט״מרתמ .הבי׳זי׳צב תונבר

.עובקה םרועיש

העידי העיפומ ותריטפ לעו .ז .ש רדא ז״כ םויב

ןמרגה ברה ןהיכ "ארומל יש" ורפסב ןייוצמכ

¬ה  71),רפסמ ןוילג( וז הנש לש ״הריפצה״ב

—ה״לרת תונשב ;ףיזעי לש הברכ ז״ירת תנשב

אוהשכ ריעצ ליגב ומלועל קלתסנ ברה יכ תרסומ

דבע םשמו הבי׳זי׳צב ד״באו ברכ — ז״מרת

השמחו הריעצ הנמלא וירחא ריאשהו  42ןב זא

רחאל ,דובכ ותחונמ םשו )ץלק לילג( ה׳צבונראזל

).יקסבוקרטס חרז ׳ר עידומה( .םינטק םידלי

.לרעב ד״נרת תנשב רטפנש
םיאצומ הבי׳זי׳צב תונברה סכ לע ותבש ימיב
הכלה ינינעב "בישמ" 'לאוי השמ יבר תא ונא
יבר ;במוראזמ קחצי יבר :ןוגכ ,הביבסה ינברל
ברה :קצוריסמ ןייטשניול ףסוי יבר :רונמ לאקזחי
לאקזחי עשוהי יברו )הזמולל הכומסה( הבודאינשד
הנופ ח״לרת תנשמ דחא בתכמב .הבורטסואד ץ״ומ
הפירש תודוא הלאשב "היח שפנ״ה לעבל אוה
הב ופרשנו הבי׳זי׳צב שדוק תבשב הללוחתהש
םהמ ורתונו םילוספו םירשכ הרות־ירפס המכ
.ןתזינגב םיכורכה םינידבו ,תורופס תועירי
לש וראשל תונפומ הכלהב ויתובושתמ םידחא
והילא סחנפ יבר דיסחהו ןואגה ,רוגמ ר״ומדאה
תפילח םייקמ אוה ןכ .ץליפ לש הבר גרבנטוד
לאיטלפ קחצי יבר ויחא םע תינרות םיבתכמ
הבר טרביורג בייל הדוהי יבר םעו שיקלאב ץ״מוד
דיעמ ,רפסל ותמכסהב ,ןורחאה הז .בושאטס לש
ירא ,םסרופמה לודגה ןואגה" היהש רבחמה לע
קמועב ןל וימי לכו רבגתמה ןיעמ ,הרובחבש
".הכלה לש

לאיחי יבר ןואגה םעו ,אטילמ היה ואצומ
ךורע" לעבו קודהרבונ לש הבר ןייטשפע לכימ
לש םכינח .תיתחפשמ הברקב רושק היה "ןחלשה
םייח יברו ןי׳זולאוומ ב״יצנה םימסרופמה םינואגה
־אוו תבישיב ופפותסה וימיב ,קסירבמ קיצייבולוס
.תמסרופמה ןי׳זול
¬רופמה תקולחמ" ונתרייעב הללוחתה וימיב
יאנזיו׳ה טחוש־ןזח״ה ןיב בירה עקר לע "תמס
¬ה תא השיערה רשא ",יאבודאינש״ה טחושה םע
תקולחמ .תונוטלשל דע ועיגה הידהו הלוכ הביבס
ינשל הרייעה תא הגליפו התעשב החקלתהש וז
.הזע האנש והער שיא ומטשש םיבירי תונחמ
תודיסחל רצבמ :תקולחמל עקרה היה הזכ
תודיסחה הב השרתשה דחוימב ,ונתרייע התייה
יריחבמ היהש ,ל״צז לאוי השמ ברה לש וימימ
ם״ירה ישודיח״ה לעב לש םינושארה וידימלת
,הנהו' .קצוקמ ןקזה יברה לש ותיב יאבמו רוגמ
הסונמ ב״וש הבי׳זי׳צד הלהקה השפיח ןמז קרפ ותוא
הגלפתנ ןאכו .עובק חרואב וז הרשמב ןהכיש
וללפתהש םיטושפה םיתבה־ילעב ,ןומהה :הדעה
טחוש שפחל ועבת תוכאלמה ילעבו שרדמה״תיב

ונב ידי לע סופדל אבוה "ארומל יש" ורפס

ינפל רובעל לכויו ןזח םג תויהל עדיש הזכ

ונתח — ןמרגה הדוהי קחצי ׳ר ברה ודימלתו

יללפתמ לש םבור וליאו .םיארונה םימיב הביתה

ןהכה דניקסיז רדנסכלא יבר בוקרזואד ברה לש

-ל( קצוקו רדנסכלא ׳רוגד םידיסחה ,ךעלביטשה

,בגא .ה׳צבונרז תונברב ומוקמ אלממו ,ץישפיל

לש םתעדל ופרטצהש בונישמא ידיסח תא איצוה

תפקתשמ ;ורפסל רבחמה ךרעש הלודגה החיתפב

בייח טחוש יכ ונעטו ךכל ודגנתה )םיתבה־ילעב

לודג שדחמכ םג תינורשכהו הריהזמה ותומד
ישרדמב ןייטצמכ ,שורדה תונמאו הדגאה הדשב
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אלא ,דמולמ ןזח אלו לודג םימש ארי תויהל
.ליגר ידיסח "הלפת לעב"
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ךרבא ותייעב עיפות תחלקה לש המוציעבו

רחאל תורופס םינש הבי׳זי׳צ תונברב ראפ ןהכל

חפוטמ ןקז םע םינפ תרדה לעב ,אנזיומ ריעצ

,םיבהלנה בונישמא ידיסח לע הנמנ אוה .ותנותח

— םיירפסמב יושעו

לכ ידי לע החמשבו ןוצרב לבקתנ ךכל תודותו

התורשכב הלילח תמגופ הניאו אטיל תוביבסב

קופיס םושמ םג ךכב היה .הבידי׳צ ידוהי תדע

עדויו אלפומ ןזח היה ךכל ףסונ — הטיחשה לש

יכמותל יוציפ םושמ םגו םידיסחה לש םנוצר

¬כ ומצע תא הלה עיצה .הניגנ־יותב ריכמו ןגנ

¬ו םנימיל ודמע בונישמא ידיסח רשא ,יאנזיוה

¬ה תבשב .הרייעב ״טחוש־ןזח״ תרשמל דמעומ

רב השמ יבר םסרופמה דיסחה ןקזה םשארב

לכ תא אילפהו הביתה ינפל רבע ואובל הנושאר

םיאצמנ דבכוי ותבו דוד בקעי ונב( ל״ז ץיבקצק

ברה .הרמזבו הרישב וחוכ תא וניגפהב ויעמוש

).לארשיב התע

ער לכ הב ןיאש העפוה

לע אוה עדוי םא ןוחבל ,ונקנק לע ההת אתמד

¬ה דחא אוה הבי׳זי׳צב תונברה לש הז קרפ

-ןיכס תא קודבל ןכו הקידבו־הטיחש תוכלה ןיירוב

הרייעה ייחב רתויב םינינעמהו םיראופמה םיקרפ

ןחבמב הפי הלה דמע ןכאו ",ףלח" ארקנה הטיחשה

הרותה ילודגמ דחא דוד לאומש יבר ברה היה יכ

הטיחש ינידב ויתועידי תניחבמ יכ עידוה ברהו

יוצר היהו ותונבר לגד תא המרב אשנש ורודב

וכימסמ אוהו ןורסחו םגפ םוש וב אצומ וניא

םינש תפוקת ךשמב םהילע לבוקמו ותדע ינב לכל

םיתבה־ילעב ותוא ונימ וירבד ךמס לע ,טוחשל

תחא ,דתיה ותונבר תפוקת .םינש לבויכ לש הכורב

־ה ידיסח ועמששכ אלא ".טחוש־ןזח״ה תרשמל

.לארשי םע ייחב רתויב תורעוסהו תושקה תופוקתה

העודיה וז — ,הבי׳זי׳צב םידמוע יכ ךעלביטש

ףוסבלו םלועה תומחלמ יתש וללוחתח הז קרפב

חרואמ גתו גת לכ לע תינדפקה התרימשב זאמ

בור תא הדיחכהש הפוריא תאוש ףתחכ האב

"טחוש" תונמל ,םידיסחה לש םילבוקמה םייחה

הפוריאב לודגה ידוהיה ץוביקה לש ונינבו ונינמ

ונקזו םיות לש טרופו ןגנ עדויו "ןזח" אוהש
לודג שער ומיקה דימ

— ״ץפושמ״ו חפוטמ

.היולג המחלמב וחתפו

.הבי׳זי׳צ ונתרייע םג הדחכוה םכותבו
ייח תכסמב רהוז לש ףד ףיסוה וייח קרפ
אלו הולש ייח הרייעה העדי וימיב .הרייעה

ידיל ןייטשפע ברה תא האיבה וז תקולחמ

¬ש תורמל .היתוצוחב תקולחמו ץרפ לוק עמשנ

ןינעב ברעתהל לוכי היה אל בוש .דאמ השק בצמ

ןמזה תוחור הכותל ףא ורדח הנורחאה הפוקתב

תקולחמהו תוריהמב ולגלגתה תוערואמהש רחאמ

תא וגליפש תויטילופ תויורדתסהו תוגלפמ תרוצב

ועיגה םירבדהש דע םילבוקמה םיספה ןמ הדרי

־ו םינויצ ,יחרזמהו לארשי־תדוגא :ומכ ,בושיה

תדוקנמ .רכו תונשלהו םימד תוכיפשו תורגת ידיל

ודלונש תוגלפמ ,רכו דנובהו ןויצ־ילעופ :ר״תיב

ותונזחו וישובל ,יאנזיוה ןזחב ןוע אצמ אל וטבמ

¬ה םייחב תובר תורומתו ןיכרע יונישמ האצותכ

אוה ןכש ,לושכמ ודעב וויה אל חפוטמה ונקז וא

¬ל ברה עדי תאז לכ ףרח — ןילופב םיירוביצ

.אד ןוגכב םיליגר םשו היה אטיל דילי ופוג

ץרפב דומעלו ותנובתו ותמכח בורב תולעתה

יכ ,םידסחה לש םחורל הפי הפי ןיבה ,ךדיאמ

תא םלית לע ןנוכל ,תאז שרדש ןמזו םוקמ לכב

־כ תידיסח הרייעל האיו האנ הז היה אל םנמא

¬יא ,ויתודלות .הוחאו םולש יכרדב הלהקה ינינע

.הזכ ״טחוש־ןזח״ הברקב תונמל הבידי׳צ

.טרופמבו דרפנב רפוסי ךכ לע — ותריטפו ותויש

)דחוימ םוקמב רפסב תראותמה( וז תקולחמ

לאומש יבר ברה היה הבי׳זי׳צ ינבר ןורחא

אוהו ,וייח תא ורציקש םימרוגה דחא ,דתיה

םידוהיה ,ותדע להק םע דחי .ל״צז רבודולבז דוד

42.״ה ותנשב ,דאמ ריעצ ליגב ,רומאכ ,רטפנ

ל״צז רבודולבז דוד לאומש גרה

*תומב ללח ולפנ ,םירשיהו םימימתה םידיסחה
רהמנו רמ םוי ותואב םשה שודיק לע םירוביג

¬ה לעו הרותה לע בשי הב ,וקנולורטסואמ

.ש״מי םיצאנה םיררוצה ידיב ,א״שת בא םחנמ ח״כ

יבר דיגנה ינברה ונתוח ןחלש לע ךומס הדובע

הרייעה ,הב׳זי׳צ לש הרבק לע ללוגה םתסנ הכ

רבודולבז דוד לאומש יבר ארקנ ,ץבורקס יבצ
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ארוג ןושרג
. . .י נ ןל ז

הבהא וזיא .ושפנב ישפנ הרשקנ יתודלי רחשמ
ןיעכ יתשח .וילא יתוא הכשמו יברקב הדקי תימינפ
תענכה ןיעכ ,ול יתענכנ ילוכ לכ .וילא יעבט רשק
.ויקבחמו ויפטלמ ידיב דליה
יתמקר וביבס .יתומולחו יתובשחמ אשונ היה אוה
.יתודלי תונויזח תא
¬ה ,םייתימאה םירוענה ,ירוענ תא יתבאש ונ מ
¬מ ,םייאליע תומולח םיגופסה ,םילענהו םירוהט
.םישדוק
האמצה יתמשנ תא וניזה ויניע טהלו וינפ־תרדה
.תגרועהו
¬ל ישפנ התלכ רשאכ ,ךר דלי ינדועב ,ינרוכז
דליל תונקהל ידכ םהב שיש ,םירופיסו תוישעמ
םולח־ירוקב ותמשנ תא ףופאלו הלענ ינחור ןכות
ריתעמו ויכרב לע דימת ינלטונ אוה היה — םיגונע

ויניע ומב התוארל ,לארשי־ץראל האצי ושפנ
.תומשנ ריווא ,הריווא תא ופאב םושנלו
.לארשי־ץרא תא תוארל הווקתב עשעתשה דימת
הגה הבו וחור תא וז הווקת הדדוע ותודלי רחשמ
.םולחבו ץיקהב ,ומוקבו ובכשב הלילו םמוי
קיספמ היה ,ודומלתב עוקש ותויהב ,םימעפל
עסינ עוסנ ,ןכ ,ןכ" :יל רמואו ילא שגינ ,טק עגרל
"...ךרבתי םשה תרזעב הרהמב
.יתלאש ׳ד ןאל"
".לארשי־ץראל"
"?יתמיא לבא"
תא תוארל ונלוכ הכזנ דוע .הרהמב ,הרהמב"
".אבו אוה שמשממ רבכ הנה יכ ,חישמה ינפ
תרבוע ותושגרתה התיה הלא םירבד ורמאבו
.דיערמו תיתרמ ולוכ היהש דע ,היתודג לע

לע תוישעמ יל חס אוהשכ ,ךורו הביח יפוטיל ילע

ויתפש לע ״לארשי־ץרא״ תא הלעהש תמיא לכ

עלוב יתייה ינאו /׳םילודג״ו ״םיקידצ״ ,״םייבר״

,רשוא תועמד הלא ויה .תועמדב תורשקתמ ויניע ויה

.ושפנמו ובלמ ,ויפמ ואציש בינ לכו הלמ לכ אמצב

תא טעמב וורה רשא תועמד .םחונו הוקת תואלמ

יבל ירדח לכ תא חתפ וליאכ שיגרמ יתייה זא

לש תועמד .תטהולה ותבהא תאו ינחורה ונואמצ

יתמשנ תא ביהלה אוה .םיבחר םיקפא ינפל הליגו
.ךורו הנדע ילוכ לע הרשהו

...ההימכ לש ,םיעוגעג
לודגה םלועה .םילהא בשוי םת שיא היה אוה

.םילענה תודהיה יכרע תא ישפנב רידחה ךכ

אל םלועב רסנמה םייחה לגלג לוק .ול היה רז

ףפורה יחומב שביג םיקידצה ייח לע ויתוישעמב

ול התיה אל וימי לכ .היה םת שיא .וינזאל עיגה

¬יעבצ ללש חכונל רשא ,םיינחור םייח לש םיגשומ

ןוחג והוניאר רידת .הלטב לש ,תונקיר לש העש

.רמוחה ייח וממעתיו והכי םיגונעה םה
הזב — שפנה־ןוילכו ההימכ ,םיעוגעגו הגרע
וייח ימי לכ .לארשי־ץראל סחיב ושפנ האטבתה
ריצ לע .לארשי־ץראל םיעוגעגו ההימכ יאלמ ויה
.וייח תוערואמ לכ ובבוס הז

רידת .רהוז וא שרדמ וא ארמג םא ,רפס יבג־לע
תא םייסמ היה הנשו הנש לכ .דומילב היה עוקש
,דעומל םייסל קיפסי אל יכ שיגרהש ןויכו .ס״שה
.רסחה תא םילשמו םימימת תוליל רע בשוי היה
ונממ רסו וחוכ שת רשאכ ,םינורחאה וימיב םג

רשא הדיחיה הלמה התיה תאז — ״לארשי־ץרא״

וירדס תא ךישמהל וחוכ יצמאמ לכב לדתשה ׳וליח

לש לט וילע הפיערה איה .ותמשנ לכ תא האלמ

¬ב וירועיש תא דמלו ,בוטרוק עורגל ילבמ ,דימתכ

.הלואגו היחת לש ,םחונו הווקת
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זחא יוד־שרע לע שונא הלוח ובכשב וליפא

הב שיש ,תניינעמ הדבוע איבהל יוארה ןמ

ויפו ותרמג תא תודייוגמהו תומונצה וידיב דימת

ושפנדווריסמ העיגה ןכיה דע ונל תוארהל ידכ

יכ םא ,הברע המיענב דמל אוה .דומילמ קספ אל
ומד תיראש תא ונממ הצצמ ויפמ איצוהש הלמ לכ
.ודשלו
ינאש העשב" ,תופוכת רמוא היה ",הברדא"
םילג םילג יברקב ומרז וליאכ שיגרמ ינא דמול
יתשלוח תא ינממ םיחיכשמה ,תוננערו תויח לש
ילע המוד ,הרות דומלל לוכי יניאש העשבו .יבאכו
¬ל ריוא וב ןיאש קינחמו רצ אלכב יתבשי וליאכ
".המישנ
.המישנל ריוואכ שממ ול היה הרותה דומיל
...םילהוא בשוי אוהו

.יברה לא העיסנה דעב
,תדלל הערכ יתבס רשאכ ,לגרה ינפל תחא םעפ
חיטבהל ידכו .יברה לא עסי אלש לכה ונממ ושקב
דעימ ינפל הליל ויפגמ תא ונימטהו ולטנ עסי אלש
ויפגמש ותוארבו רקובב ומיכשהב רחמל .העיסנה
יתבס ילענ תא לענ אלא הברה ססיה אל ,ומלענ
.יברה לא עסנ ךכו
,רוהטה תודיסחהךײעמ ,הזה ןייעמה ימיממו
עוטנל לדתשה דימתו וידכנו וינב תא םג הקשה
תאו תודיסחה ןויער תא םילודגהו םינטקה בלב

¬ה תונייעממ באש חלודבכ םירוהטה וימימ תא

לדתשה אוה .םפיקה אולמ לכב תודיסחה תדובע

ל״צז ץצוקמ יברה תודוא רבדמ היהשכ .תודיסח

ליכי רשא ידרח ךונח םינטקה וידכנ בלב רידחהל

םע דחי ובל קמועמ תצרפתמ השונא החנא .דתיה

חצנל דומעי ןעמל ,תיתודליה תיחולחלה ןמ םג

...יתיכז אל םנמא" :באכ תואלמו תוישירח םילמ
"...יתיכז אל
ערואמה תא יל חס םיפוסיכו ןוגי יוור לוקב

.תודיסחב אצמ הז לכ תאו .םהיתובלב
...וימי לכ ךכדזה תודיסחה ימימב

,םידיסח לש הרובח םע דחי ,ןיכה רבכ דציכ ,הזה

־תבשב לחש זומת שדוח־שאר ,ןורחאה ומויב

םימיב( קצוקל תכלל תונכהה לכ תא ותורחב ימיב

ורועיש תא דמל ,םכשה רקובב וגהנמכ ץיקה ,שדוק

רחא ונובאד לדוגלו ),לגרב םשל םיכלוה ויה םהה

,-ד־תיבל ךלה רחא .תועש שולש םיתשכ ארמגב

יברה רטפנ הנש התואבו ,הריישה תאצ דעומ תא

הליפתה דעומ ינפל םש ואובבו ללפתהל הליפת

.ל״ז קצוקמ
.דימת יל רמוא היה ",םייחב ותוארל יתיכז אל"
.ושפנ הטקש אלו וימי לכ רעטצה תאז לעו

אל אוה .עובשה תשרפב דמלו "שרדמ" ודיב חקל
הלעתת טעמ דוע יכו םירופס ויעגר יכ ללכ זא עדי
לכב יכ ,תאז קר עדי אוה .םורמ ימשל ותמשנ

"ם״ירה ישודח״ה לעב לצא ןקית הזה תוועמה תא

ול רובצלו שוכרל אוה לוכי יח אוהש עגרו עגר

זאמ — םהייח ימי לכ .ל״ז ״תמא־תפש״הו ל״ז

,יחצנה אבה םלועל םיינחור םינמכמו תורצוא הברה

,ל״ז ם״ירה יברה לא עוסנל וליחתה םידיסחש
עסנ — ל״ז ״תמא תפש״ה לש ותריטפ ןמזל דע
¬ל ילבמ ,םהילא םימעפ שולש הנשב הנש ידמ
¬ושכמ םוש וינפל ויה אל .תחא םעפ ףא ריסחה
.יברה לא ועסנב םירוצעמו םיל

¬ה ויזמ תורוהטה תומשנה לכ הנגנעתת וב רשא
דגנל דימת הוויש הזה רבדה תא ,ןכאו .הניכש
טק עגר וליפא בשוי ויתאצמ אל םלועמו ויניע
.תינחור הדובע ילבמ
"שרדמ״ה תא רגס "ודוה״ב ןזחה חתפ רשאכ

םצע וליבשב ,דתיה יברה לא "לגר״ל העיסנה

עגר ךא .הליפתב אוה םג ליחתהו ותילטב ףטעתה

םירשואמה םימיה וליבשב ויה םימי םתוא .וייח

החינג ,ובלמ תחא החינג הצרפ תילטה תפיטע רחאל

ידיל האב םהב ,הנשה תומי לכמ רתויב םיבוטהו

ותמשנו ,ףוגה ןמ הדרפהב המשנה תחינג ,תישירח

טלבתה ןכו ,יברה לא ותוקבדתהו ותורשקתה יוטיב

ףטועמ ותויהב ,שדוק־תבש םויב ,םימורמל התלע

.יתימאה ידיסחה ופוצרפ םהב
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ה^צכודהט דחא
ינפל לש יסקנפב ,יתרייע ינב לש ,תומישרב
המישרה תא ארוק יננה ,לארשי־ץראל יתעיסנ
:הנושארה¬ל ״וכו לחר־הקבר ןב היעשי־השמךימינב״
,ינשה .דחא ,יברעמה־לתוכב אקתפה תא ריאשה
הרבק תא ףיקהש טוח יל חלשתו ונמא לחר רבקב
לכב ימש תא ריכזהל רוכזת ...ונמא לחר לש
ןב היעשי־השמ־ןימינב — .;.םישודקה תומוקמה
...לחר־הקבר
םתוא רכוז ינדוע ,ודי םצעב בותכ םושרה
וליחד״ה תא ,וללה םילימה תא בתכש תע םיעגרה
וביטרהש ,תוצצונה תועמדה יתש תא ",ומיחרו
".לחר" תלמבו "ןימינב" תלמב וגפתסנשו םשה תא
,הקיתשב ידי תא ץחל ,ויניע תא םירה אוה
וליאכ ,רובדה חכ ול דבא וליאכ ,רמואו בינ ילב
וא םיר״ומדאה תורצחבש םינקתשה םתואמ היה
.ןושלה תרימשב םיקסועה ,תפומה ילעבמ
יתיכח ,והומכ יתמלאנ — וב יתלכתסה םיעגר
ןמזה לכ ליגר היהש ןיעמה ותוא ינפל חתפיש
.חתפל — יתעיסנ ינפל לש ןורחאה םויה דעו
,אושל ,לבא ,דודעו הדירפ־ירבד רפסמל יתיפצ
תובוטר םיניע יתשב ,יב לכתסה ,הימודב דמע אוה
ףוס ףוסש דע רבגתהו ץמאתה ,תוקנוחמ םילמבו
— :תורופסה ויתולמ תא טלפ
לכ .תוקזחתה תשרוד לארשי־ץרא ,ןושרג ,עד"
ו״ח תרבגתמ ,רתוי הלודג השודקהש המכ
רקיעבו חלצה ,עס ןכב ,צ״לר הפילקה םג
!״קזחתה

תוקזחתה תשרוד לארשי־ץרא" :םילמהו וידי תא
.תברוצ שאכ יבלב וחדק
בוש וטיטרהב ידי ךותמ ודי תא איצוה אוה
:םילמה םתואב יבל תא
זא ינאו !תוקזחתה ,תוקזחתה !רוכז לבא"
דימת יתבשחש ןויערה ותואו "...דוע ינניא —
וידי ומב ופיקהב ,ימצעב ותוארל הכזא דועש
הבשחמה התוא ,הלוגסל לחר־רבק תא טוחה םע
,ץראב הפ םיינחורה םילויטה םתואבכ ךישמנ דועש
בותכ בתכמב ןכ לע יכ — ...ושענ אלכ — ויוואמ
!"ברחנ לכה" — :רומאל
*

¬ה םהיניב ושחלתה ,ואובל םינושארה םימיב
ב״וש יבצדדשמ יכ השעמה ישנאו םינקזה םידיסח
םהימימ הזכ ךרבא .ותיבל הבוט תילגרמ םינכה
.ואר םרט
ךפה ותרידו התשמה ימי תעבש םצעב ונדוע
".לביטש״ל
,םירהצב ,רחשה תולע ינפל רקובה תמכשהב
היעשי השמ ןימינבו הלילה לש הינשה הרומשאב
לע ןכרומ ןתח־ידגב שבולמ אוהשכ ,ול בשוי
.םירחא םידיסח ירפסבו רהוזב ,ארמגב ןייעמ ,וירפס
ריכה אל ,עונצ ,ןקתש היה םינושארה םימיב
תא ויכרבא תא "לביטש״ה תא ןחב ,הביבסה תא
בחסנ וילא שדחה ומלוע תא בקוע ומכו ,וינקז
ותדובעל אוה םיאתמ םא — ויאושנ־תירב בקע
ימי לכבש ,הזב ךישמהל לכוי םאו תינחורה
,תודיסח .וייח תמגמ

1

הרטמל ול םש וימולע

ויה הלא — םהיכרדב תוקבדתה ,םיקידצ תנומא

רבע סקנפה .ודרפתה תובבל ינש .הימוד בוש

קר אל לבא .וינפל הווטהש םיירקעה םיווקה

ויוואמו ויתושקב דחא לכ .םימשור םלוכ ,דיל דימ

לכ ,וידיג ה״סשו וירבא ח״מחה ליבשב ומצעל

יתצחל .היעשי־השמ־ןימינב די לע ןידע דמוע ינאו

תוארהל םיבייח והזל הז םיברעו םירבח לארשי
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קבאתמ לכל ,הנוהנה ךרדה תא דחאו דחא לכל

חורו ןמזה יעגפמ ועגפי אל ו״חש הנוכנה ךרדל

עבשב קדב הז ללגב .םיינחורה וייחב טבלתמו

? םלועל ןורחאה ןמזב ןלצל אנמחר הדריש האמוטה

ויטבמב לכתסה ,םנכנ הב הביבסה תא תוקידב

רבכש הלאמ ,םילבש םילבש טקלמ היהו

—

דלי לכב ףא ,רוחב לכב ,ךרבא לכב םירדוחה

רבכ ליחתה "בוט־רצי״הש הלאמ ,תווצמל ועיגה

ףוס אצמו שפח ,רת "לביטש״ב עיפומ היהש

,םהיתובלב — ערה־רצי״ה םע ששוגתהלו קבאהל

,הלועפל בחרנ רכ וינפלו ומוקמ "לביטש״ב יכ ףוס

םיבוהאה וירופיסבו ויתוחישב םפטלל ליחתה אוה

.לודג הדובע הדש

ויפנכ לצב םסינכה טא טאו תודיסחה ילודג ייחמ

ההת ",לביטש״ה ישנא תא ריכהל לחה אוה
דחאו דחא לכ לש ויפא תא תעדל דמל ,םנקנקב
.ה י ש מ ח — ולשמ גוח ול דסי ףוסבלו

.רקי לכמ רקי ץפחכ םהילע רמשו
,לארשי־ץרא תכסמ" ולצא הספת דחוימ קרפ
אמלעב הצצהב קפתסה אוה .םינותע ארק אל אוה

ותושארב "לביטשה לש ראפ" ,םיכרבא השמח

עדי ,השענה לע עדי תאז לכבו ןותעה תרתוכב

רצק ןמז ךשמב וויה ,םה ,היעשי־השמ־ןימינב לש

םהיתונכהב ,ידרחה רעונה ברקב הסיסתה לע

.לביטשה לש ״יחה־קרועה״ ״ןוכיתה־חירבה״ תא

.הילעל

,םיינעל הרזע ,םידיסחדוולימג ,הקדצ ינינע

היה ושפנו ובבל .רעונה לש וחורל ןיבה אוה

— דבוכמ הניל םוקמ ,ןוגה חרואל הבדנ

לע ףא הילעל דמעומכ םשרנ ומצעב אוה ,ותא

־השמ־ןימינב לש ותמזיב ״הישמחה״ י״ע רדוס

הרסח יכ ,ןיידע רשכומ ונניא יכ שיגרהש יפ

הז לכ

.לארשי־ץראב השורדה תינחורה הנכהה דוע ול

.היעשי
תיבב יכ היעשי השמ ןימינבל עיגה יכ לוק
...רדסב םניא "םיטיהרה" רודס "לביטש״ה שיא

לש טפשמה תא ,םיריעצה ונל ריכזמ היה דימת
:״םידרחה־רפס״

",רעש־תעירפב" םעפ הלזלז ינולפ לש ותשא יכ

י״א תא בבחל לארשימ שיא לכ ךירצו"

"הדומ״ה הסנכוה ינולפ לש ותיבל יכ תקהבומ תודע

ןב אבכ הלודג הקושתב ץרא יספאמ הילא אובלו

— צ״לר

הילעל ןנוכתהל וליחתהש םירבחלו "ומא קיח לא

ונימזה ,אד לעו אה לע החיש ותא חתפ םוי ותואב

הזיאב ריכהל ידכב ״ה״לשה״ רפסב ןייעל ץילמה

דועו ,ולש תישיאה ותבוגת האב דימ
.הרייעל ץוחמש לויטל םג

אלא עלק וילא ןינעב דימ עגנ אל ,ויתוחישב

¬ה רודס אוה המו הילעל ידוהי לכ בייח תונכה
.י״אב — םש םייח

תוישעמ ירופס ,תודהיו תודיסח לע חחש רוחס רוחס

.ל״זח רמאמ ",ךלמ לש ןירטלפ הז לארשי־ץרא"

רשאו םינוש םיגהנמ לע ,םש־ישנאו םיר״ומדאמ

היה — ?םיטושפ םייח י״אב תויחל רשפא ךיאו

,םלוא ,םידיסחה יתבל ורדח םיברה וניתונוועב

אל .םלועל םחכשא אל .ונל ריכזהל דימת ליגר

וילא יכ והשמב שיגרי אל וחיש־ןב יכ היה רהזנ

השמ ןימינב ימע לייטש תועשה ןתוא תא חכשא

רבדל אל ,דתיה ותחיש תטיש .וירבד םינווכמ

הלועה תויהל הלפנ ילרוגבש ול עדונשכ היעשי

,רוא לש ןיקוקז בלל סינכהל הלא ׳ךשוח״ה לע

— ונתרייע לש םידרחהו םיריעצה ןיבמ ןושארה

.םלעי אליממ ךשוחהו המשנה ךותל שא ץוצנ

היהש ךרדב האמה ינב םיתובעה תונולאה ןיב

ןתוא ךותל תודיסח לש ןיפיט ףטפטמ היה ךכו

ינשה יצחב ,ףרוח תוליל ".ידיסח ליבש" :לכ יפב

תומשנה ןתוא ךותל םילפרועמהו םימוגפה תובבלה

,ופקת םצעב היה רופכה ,ד״צרת טבש שדוח לש

אליממש דע ,ןהב רודחל הליחתה ןמזה חורש

,ןבל לכה ,תועיספל תחתמ דהדה אופקה גלשה

.ורהוט

וככסש םיפנעה ,םיקזחה םיצעה ,תודשה םינבל

יכו .רמוא היה "םישיית ןיא םיידג ןיא םא"

העבגה ,הפוחכ — ךרדה ידצ ינשמ ונישארל לעמ

,תודיסחב קוסענו םיכרבא השמח בשנ ,קפתסנ הזב

יספ תא םירטמוליק לש ךרואב הבג לע האשנש

ונמולש ישנאו וניתובא יכרדב ךלנ ,הרות דמלנ

תויומד יתש ,ונחנאו קוטסילאיב־אשרוו תבכרה

םתוא ןווכנ ךיא י ונידלי הלא םיידגה םע היהי המו

־תוורפב תופטועמ ,ורבח עורזב שיא תובלושמ
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"ןבולה" תילידיא תא ונערפהש םידיחיה ונייה ףרוח

וקוחצ־תב ,לכה לעו תוזוהו תומלוח דימתו םימשה

םיללצ ינש ,אלמ חרי לש הרואל ,ונינפל ונקרזב

התוא הוולמ התיה תיתורבח החיש לכ ,ידימתה
המסקב ותחיש־ןב לע העיפשהש תינניח ״קוחצ־תב״

.םיכרואמ
בהלתה ,םאנ ,חחוש אוה ,ונלויטב ונייה םידיחי
לארשי־ץרא לע ,םימרוזה ויתונויער עובמ תא חתפ

.התויבבלבו
...הנש הרשע־שמחכ ינפל —

,ויתועיספ ירחא ךרשנו יתקתש .הב רשא םייחה לעו

םינמיס וב שפחמ ,בתכמה לע רבוע יננה תעכו

אצויה בינו רובד לכל תדחוימ הנזאהב יתבשקה

עצמא ילוא ילוא ,תורושה ןיבל ארוק ,םייח לש

־ץרא תשודק תשרפ תא ינפל ללוג אוה ,ויפמ

תאפש הלוגס־ידיחי םתוא ךותמ םידחא תוחפל םש
...אושל לבא ,חורה ייח תא הב וסינכהש ,הרייעה תא

.לארשי
*

...ברחנ לכה

ריעצ הרייעל עיגה ,הנש הרשע־שמחכ ינפל

,יקנעה תורבקה־תיב ךותב ,לודגה ןימלעה־תיבבו

םייחל לעב ,המוק דומנ ,םירשעמ רתוי ןבכ

יננה ,יתודלי תרייע לש יבבל יאובחמב םקוהש

תחתמ םינטק ןקז ינמיס ,ךרו ןדועמ ,תומדואמ

תויומדה תחא לש ןנערה רבקה לע עמדב רבוע

ויתואיפ די לע םינמיס הלא יא הלעמלו ורטנסל

לכב ,ראות ילבו םש ילב ,הרייעה לש תוריהזמה

תורישי ודרי קר לוסלסל ולגתסה אלש תוכוראה

חכשי אל הנקוידש ,הלענו הבושח תומד תאז

,עצמאבש ונקז תחרק תא וסיכ וליאכ םינפה לע
הטימקמ ווהתנש םימלת רפסמ םע בחרו לודג חצמ
ןיעכ תולוכת םיניע ,רהוזהו הלבקה ירפס די לע
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.ינורכזמ םלועל
:ישמה־ךרבאה לש הליצאה ותומד יהוז
.לחר־הקברךב־היעשי־השמךימינב
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ביבאילת ) /אקנאלבאי(יחופת ןרהא
וילע ורמא ללה תמשכו
.דיסח יה ,וינע יה
.ג״י הטוס ,אתפסות

ןולובז •ד

ד ר  3סר ר ב

ןקז .תוטקשו תונובנ םיניע ,ףוקזו רשי ףוג

םידודמ וישעמ לכ .הובג הלעמו ומכשמו ,להק

תורדוהמו תוריאמ ,תוריבסמו ,תורוטע םינפ .ףעוסמ

,הז לכ ףא לעו תוניצרו שאר דבוכ ךותמ םיבשוחמו

דובכ תרמוא ותוישיא לכ .תוניצרו תונידע תועיבמה

לכל ,דגנתמו רערעמ לכל ןזוא תוטהל תע לכב ןכומ

:תניחב ,בבר אלל רדוסמו יקנ דימת ושובל .תוליצאו

,תחנבו טקשב ריבסהלו בישקהל ,זגורו בל־רמ

".ודגב לע בבר יהי לא םכח דימלת"
*
❖

.דגנתמהו ביריה בל תא שובכלו ענכשל
* *
*

ההימכ ךותמ יברל עסנ .םיקיתוה רוג ידיסחמ

,תויבמופ תועפוהב ,תויונמדזה הברהב ויתיאר

"לבוקמו דבוכמ" תויהל ידכ אלו תישפנ הרכהו

טלתשהל דימת עדי ר״ויכ אוהו ,םירעוס םיחוכיוב

םלשו רשי ,היה יניצר שיא ".ןחלושל" בורק

הנושארו שארב ,אלא רדסה לעו להקה לע קר אל

לכב רשי .םיהלאה םעו ,ותלוז םע ,ומצע םע

ראשנ דימת אלא חצנמכ אל וכרד ומצע לע —

.וידעצו ויתוכילה ,וישעמו ויכרד

,המישמה שיא ומצע תא האר .עונצהו טקשה

היוצמ חור םוש .םלועה רואל אציו ארבנ הזכ

,םרב ,רפסה שיאו ןירוא רב ,וינווגל רובצה־תרשמ

,ותוישיא לע עיפשהל ולכי אל היוצמ יתלב אלו

ולכשב היה וחוכ ,םירה רקוע אל ,םילופלפמ קוחר

תדוגא" שיא .תעגורה תישפנה ותוביציו ולקשמ־יווש

טעב ךושמל עדי .ותואיקבבו ותדמתהב ,רשיה

־יבתכו ןותע לכ ויה ונחלוש לע .היה "לארשי

בתכב תינלופו תיסור ,תירבע תופש שלשב טלשו

הגלפמה תוטלחה לכל ןתייצ ",הדוגא״ה םעטמ תע

¬ה ויתועידיב שמתשה אל תאז ףא לעו רובדבו

קבד אל .תויתגלפמה לכ לעמ הלעתה ,תאז םעו
בהלתה אל םלועל תואנקו תושקונ לש ץמש ףא וב

".הב רופחל םודרקכ" תובורמ
*

ותלוזל ןיזאהל היה ןכומ דימת אלא חתרתה אלו

הפק תיב ,היה הרייעב יאקדנופו הפק תיב לעב

אל םעפ ףא .ףוסה דע םינפ־תרבסהבו תונלבסב

־בשומכ .הילבסו ריעה ינולגעו הינסכא שמי ש

םיער־תוחישב אל יוקחו געל עדי אל ,וילכמ אצי

םש ברעהו םויה תועש לכב םהל היה עבק

.המינפ ובלב אל םגו םידידיו
*

**

שמשל הארבנ ולאכ ,הרידנו תדחוימ תומד

וא הדובעל תונמזהל ,תוחוקלל וניתמהו ובשי
הדובע ןיב תוקספהב תונרק־יבשוי לש הבישי םתס
אלו ,האב תבכרל תאצוי תבכר ןיב ,הינשל תחא

לש למס ",שדקו האר הזכ" תניחב ,אמגודל

רחאל דימת רמולכ ותריגס םע אלא םוקמה תא ובזע

ףקומ דימת ,תוירבה ןיב ברועמ ,ןמאנ רובצדדילש

םכרדכ וטפטפו ובשי בור יפ לע .תוצח
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ןולובז ׳רל ועירפה אל םרב :םינולגעו םילבס לש

.קתש ,בישקה ,וקזחלו ודדועל ובל לע רבדל וסינ

הת םוב גזומ ,הנוקל הנועו דמוע ,ותדובע רדסב

ודיב עיבצהו הנע ךישמהל לוכי יניא" ,באדו

ימוי־ןותעב ץיצמ ףאו ,הגוע וא םחל־תנמ שיגמו

והוניבה םלוכ — ,ובלל

תונוטלשל השקב אהד־ןאמל בתוכ םגו ,תע־יבתכבו

ןמז־ותואבו להקה־שארכ ןהכי אל אוה —

םהלשב םה ,ןוטלשהו הנידמה יקוחב יקב ותויהב

יפלכ ררוצה לש תוינודזה ויתונווכ תא ריתסי
.ותדע

.ולשב אוהו
¬וז♦
*

הלש הליהקה שארו םינש הברה הרייעה סנרפ

.םהילע םישבוכה ןוצר הפכי אל אוה —
־ילכ שמשי אלו ודיקפתב לועמי אל אוה —
םינילתה ידיב תרש

םלועה תמחלמ ץורפ דע תונורחאה םינשב היה

¬ה אלמ לע דעומ דועב דמע ,הברה ותנובתב

שארל הנמתמ ,םיצאנה י״ע הרייעה שובכ םע .הינשה

¬טלחהב .תוינטשה םהיתושירדבש תעשפנה תועמשמ

תועובש קר לבא הרייעב ןושארה "טארנדוי״ה

".טארנדוי״ה תא בזעו םק תוי

.ותורטפתה תא שיגה ןולובז ׳רו ופלח םיטעמ

רשיהו שפנהדידע ,םילעפה-בר ןקסעה ,אוה

".רמא — רתוי ךישמהל לגוסמ ינניא״ —

¬יחימ דחא — עגפנ אלו אכבה־קמעל ץיצהש ,םדאב

.הדעה ינפ וכשח ותורטפתה רבד עדוהב
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:ד .י .ה .ונתרייע ינב לש הלוגס־ידיחימ ,םיד
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ןייטשניבור םוחנת ברה

)* הבײזײעג ךורב יבר ר״וטדאה
¬גנתמ האלמ תיאטיל הרייע
,ךרעב ,ז״נקת תנשב

— ןי׳צוטסב דלונ

תלבק ינפל םייתעשכ .ותיבל ךרדה תא חרואל

— תודיסחל םיעבשומ םיד

הבו הכרד תכרשמ הדובכ הלגעב וריכה תבשה

עשוי בקעי ׳ר ,רישעהו ןדמלה ,דגנתמה ויבא

ולוכ והארמו םירישע ידגב שבולמ האנ ךרבא

עשוי בקעי ׳ר קהבומה ןואגה לש ודכנ .אריפש

רחא שפיחש ךורב ׳ר הז היה .רדהו דובכ רמוא

.ל״צז "עשוהי־ינפ״ה לעב

.קידצה לש ושרדמ־תיב

ודומלת לע דקוש ךורב ׳ר היה ויאושנל דע

ודימ חרוא לש ודי הזז אל תבש התוא לכ

דגיא אביקע ׳ר ורוד ןואג יפמ הרות לבקמ היהו

.םסקו הבהא ילבחב וירחא ךשמנ היהו קידצה לש

הרותב םילייח ריבגהשכ ,ויאושנ ירחא .ל״צז

עידוהו וירוהל בתכמ ךורב ׳ר ךרע ןושאר םויב

בור תמחמ ושארב שח ליחתה ,ותדמתהב ךישמהו

ךרד אצמש ךכ לע דואמ חמש אוה יכ ,םהל

קיספיש רישעה ויבאל וצעי םיאפורהו ותוצמאתה

תיבב בכעתהל ותעדב שי יכו ארובה תדובעל תמא

ותוקמעתה חתמ תא תופרהל ידכ ,וידומל תא

יכרד לע תוקחתהל ידכ ,תועובש המכ שדחה ובר

.תינויעה

וילע ולצאנש תוימורתה ויתודיממ דומללו ותודובע

,םיגירא הנועט הלגע םע ויבא וחלש ךכ םשל

.ל״צז ןילבולמ הזוחה וברמ

-לע ,הריכמה לע םינוממה םידיקפ תווצ םע דחי

רמאו עשוי בקעי ׳ר ץפק הזה בתכמה ארקמל

הרזח םכרדב .רבזגו להנמ שמשי ךורב ׳רש תנמ

ךורב ,וננב לע לבאתהל בשנ יאוב ,הרש :ותשאל

)לקיציא( קחצי ׳ר קידצה לע ךורב ׳ר עמש

.תודיסחה תכל ספתנו הער תוברתל אצי

לעו ,ןילבולמ הזוחה לש ודימלת ,הבורגנוומ

רתויו רתוי קידצה תיב בבחתנ םימיה תוברב

ףסכ תא ךורב ׳ר רסמ דימ .שדוקב ותדובע

םהב ,וירוהל םיבתכמ רגיש הלהו ,ךרבאה לע

הני׳צוטס עוסנל םהילע הויצו ויבא ידיקפל ןוידפה

םג ענכשל חילצהש דע ,ובר לודג חבשב גילפה

.הבורגנוול וינפ םש ומצע אוהש דועב

אלו .׳ה רחב הב תמאה ךרד יהוז יכ ,ויבא תא

ותשאל הבורגנוומ קידצה רמא תבש ברע ותואב

,ובר לש ונב ןיב תודבכנ רביד םג אלא דבלב וז

חרוא ליבשב ;םיאנ םימעטמ יניכה :תינברה

אקטוג הריעצה ותוחא ןיבל ,לאיחי היבוט רוחבה

.ונלצא תובשל םויה אוביש דבוכמ
ותיב ףס לע קידצה דמע ישש םוי ירהצב
תא חלש עיפוה אלשמ .חרואה לש ואובל הפיצו
תורוהל ידכ ךרדה םא לע ול וניתמיש ותיב ישנא

,בוט יכב םייתסנ ךודישהו רבדה אצי ׳המו .אריפש
תחפשמל תידגנתמה אריפש תחפשמ הכפה זאמ
.הלוגד תידיסח
םג ףפותסהל ךורב ׳ר עסנ ובר תעפשהב
.הזוחה לש ונב ,בושטדאימ ףסוי ׳ר קידצה לצב

םירובג םיששו קצוקמ יברה" רפסה ךותמ קתעוה )•
".וו׳ ביבס
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׳ר רבע ,ח״עקת תנשב ,ףסוי ׳ר לש ותריטפ םע
היהש ימ( הבוצרפמ שריה ׳ר ורבח םע דחי ךורב
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לש ושרדמ תיבל )יבושטדאיה לש ודימלתו ץ״שה
.החסישפמ םינוב החמש ׳ר
ימינפה ורדח דילש ןוציחה רדחל םתסינכ םע
ידי־לע הליחת םיריעצה ינש ונחבנ ,יברה לש
םא תוארל ,םינוב ׳ר יברה ידימלת ,איירבחה
.המינפ שדוקה לא סנכהל םה םייואר
םתוסנל ידכ ,םירבדב םרטנקל וליחתהשמ
אציו יברה ךכב שיגרה ,םנקנק לע תוהתלו הזב
,םהב ועגפת לאו םהל וחינה :ארקו וידימלת לא
.םקדבל ךרוצ ןיאו םיאב םה בוט "רדח״מ יכ
).חי תוא בי דנע ״החמש רוא״(

ונל יכ ,והוריזחה ריעה ימוחתב אוה ןיידע םאו
.אוה
ירעש תא רבע רבכ ףסוי יכדרמ ׳ר :ורמא
,לידגמ םחנמ ׳ר םשארבו וירבח םלוא ,סכמה
.רבד ודיגה אלו והוריזחה
םיקהו וברב ףסוי יכדרמ ׳ר דרמתה רשאכ ,םימיל
ךשמו הציב׳זיאב ושרדמ־תיבב ומצעל המב ול
׳רל וירבח ול ורמא — קצוק ידיסחמ תואמ וילא
יברה תצעב ועמש אל יכ לע התלע ךכ :לידנמ
).העומשה יפמ( .החסישפמ
תווצמה תרימשב דאמ קדקדמ היה ךורב ׳ר
־ןחלושבש ףיעסו ףיעס לכ לע דיפקהל דאמ רהזנו

תא ךורב יבר אצמ יאחסישפה שרדמה־תיב

רעד( "דרחה" ול םיארוק ויה ךכ לשב .ךורע

הדמתהב דומלל ךישמה םש ,ול יוארה ומוקמ

רשאכ ,םינוב ׳ר יברה לש ותנקז תעל ).רעמורפ

וברו ,תושירפו השודק ךותמ ,תאש רתיב תינשקע

הויצ ,חספב היורש הצמ לוכאל חרכוהו הלח

.דאמ ובהא

םושמ אקוד .ךורב ׳רל ולש םיירישה תא קלחל

,הבוט הינסכא ול שי םא ,ובר ותוא לאששכ

.היורש הצמ לש םיירישב לשכיי אוה "דרח״ש

רוסחמ ול ןיא םוקמ ספות וניאש ימ :ךורב ׳ר הנע

¬אימולש לכ :תוחצ ךרדב רמוא ךורב ׳ר היהו

חיש"( .ול אוה בוט םוקמ ,אוהש םוקמ לכו םוקמב

תשרפב הרותב וניצמ הנה ".דרח״ל תלפטנ תויל

).הבר תוא א״ח "שדוק יפרש

עתפב וילע תמ תומי יכו" ):׳ט ׳ו רבדמב( ריזנה

סנרפמ היהו םירישע־ןב ,רומאכ ,היה ךורב ׳ר

המ לכ תא רתוס אוה ,־׳ורזנ תא אמטו םואתפ

םג .יאחסישפה שרדמה־תיב ידימלתמ המכ וסיכמ

המלו .תינש רופסל ליחתהל בייחו ותוריזנמ הנמש

וסיכמ ביצקה הציבדיאמ ףסוי יכדרמ ׳ר ורבחל

¬ה יבגל וזכ תימואתפ התימ לע הרות הזמר אל

.עובשל םילבור השולש

האמוט לכמ רהזהל םיבייח םה ףאש ,םינהוכ

לובטל ךורב ׳ר ךלה םעפ :םירפסמ םידיסחהו

רהזומ אוהו םכח אוה ןהכה ,םרב )׳א ׳אכ ארקיו(

ולש ישמה יברגו וילענ תא םירבחה וחקל ,רהנב

אל וילאו הדילמו ןטבמ ותשודק דצמ האמוטה לע

.אתווצב תותשלו הקשמ תונקל ידכ םתוא ונכשמו

תושירפ וילע לבק הז ריזנש דועב ,הער לכ הנואת

היהו ףחי רהנה ןמ רוזחל סונא היה ךורב ׳ר

תוידרח תמחמ ,םירתומה םירבד וילע רסאו הריתי

רבדה עדונשכ .בולעה וכוליה לע דאמ רעטצמ

תצפוקו תוילאימולשה תלפטנ הזכ "דרח״ל ,הריתי

הלבקו םינוב ׳ר יברה הלעב לא הסנכנ תינברל

).די תוא ,ב״ח "ק״שש( .עתפ תאמוט וילע

המל ,הזכ עושו דבוכמ ךרבא ונלצא שי :וינפל

תרהט לכ תא וכותל טלקש ,יאחסישפ דיסחכ

לאש ?ריעה תובוחרב ףחי תכלל והוזיבו והוחפיק

וירוה תיבל ךורב ׳ר רזח ,הנונשה תודיסחה

?הז סדנוק השעמ השעש אוה ימ :םינוב ׳ד

־ה תודיסחה תרוסמ יפל םש גהנתהו ןי׳צוטסב

בוזעל וילע רזג דימ .יאציב׳זיאה :ול הרמא

הליפתה ןמז תא רחאל ליגר היה .תיאחסישפ

וסנכנ העש רובעכ .קלתסהלו ושרדמ־תיב תא

דומיל ירחא ,תרחואמ העשב תבש ילילב שדקלו

לידנמ םחנמ ׳ר םשארבו םיקיתוה םידימלתה

תבש־לילב תחא םעפו .שודיקה ינפל רהוזה

וינפל לדתשהלו םבר תעד תא סיפהל ,בושמוטמ

ויבא טילחה ,שדקל ךורב ׳ר רחיאשכ ,יפרוח

.שרדמה־תיבל יאציבדיאה לש ובוש תא ריתיש

םש ,הינשה המוקה לא תולעל עשוי בקעי ׳ר

תא רבע רבכ םא וארו ואצ :רמאו יברה הנע

תרחואמ הכ העשב הלה קסוע המב תוארל ,ונב רג

,והוריזחת לא זא יכ ,ריעל ץוחמש סכמה רעש

תלדה ירוחאמ דמע .תבשה תדועס תא בכעמו
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זוע" :קוספה תא טטרב ארוק ונב תא עמשו

יבר קעצ — הנומאב םגיהני אוהו םידיסח ףלא

ורמאנ םירבדה /׳ןורחא םויל קחשתו השובל רדהו

םכילא רהונ להקה .התע תועינצ תע אל :ךורב

שיגדמו ןנשמ אוהשכ ,שדוק תדרחו תובהלתה ךותמ

תחת ונתוא לבקיש אלא תרחא הרירב ןיאו

עזעדזנ ".ןורחא םויל קחשתו" םילימה תא ומצעל

הארו ,געת תוא "הלוגה יניע ריאמ"( .ותכרדה

וירוחאל רזח ,דיסחה ונב שפנ תוכפתשהמ באה
יאדכ וזכ םכילע־םולש תליפתל :ותשאל רמאו
דע וליפא תוכחל תרשה יכאלמל םהל חנו םהל
יכדרמ ׳ר שישיה דיסחה יפמ( ...הלילה תוצח
ונב ,אריפש אשוז ׳ר ןתח ,ל״ז יקצוטסילאיב
).ךורב ר״רה לש

).אצר תוא םש
ול ורמא םיאפורב שרדו ךורב ׳ר הלחשכ
יבייה תצעב לאש .האופרל דבסלרק־ימ התשיש
יבר והולאש .םימה תייתשל דגנתה הלהו רוגמ
וז הלחמב הלח םינש ינפל רבכ אלהו :ךורב
םימה תייתשל םיכסהו קצוקמ יברה תא לאשו

ךורב ׳ר הנמנ קצוקמ יברה לש ושרדמ תיב

םויה רמאו רוגמ יברה הנע ?ול בטוה ןכאו

קצוקמ דרפנ היהשכו .רתויב םינמאנהו םיבושחה לע

יבר עמש .רדסה תא עבוקה ינאו גיהנמה ינא

ט״שעבה :ול רמוא יברה היה ןי׳צוטסל רוזחל

תריטפ ירחא ,םימיל .ול בטוהו יבר תצעב ךורב

אלש ,יבלבש הדובעה תא לארשיב רידחהל אב

׳ר ודידיל זא רמאו ותלחמ וילא הרזח ,ם״ירה

היעשי( "הדמולמ םישנא תווצמ״כ םימש־תארי אהת

ירחא ךרטצי הארנה יפכ יכ ,בורטסואמ ןויצ־ןב

זוחמב הרהמ דע הטשפתנ וז ותדובע ).׳גי ׳טכ

תמכסהב םיאפורל בוש קקדזהל רוגמ יברה תריטפ

ךדוד ,קסנזוילמ ךלמילא יברה .ןילווו הילודופ

).טנר תוא ג״ח ק״ששבו ,דכקת םש( .קצוקמ יברה

הדובעל היצילג ישנא בל תא תוטהל חילצה ,ךנקז
שדוקה תדובעל ךרדה עיגה םשמו .וז הרוהט
תא ברקל תדעונ התא .ןילופ תנידמב ונלצא
ךדיקפתל ךבל אנ םיש .וז ךרדל אטיל ישנא
).הפד תוא א״ח ״ק״שש״( .ךתדועתלו
־לכב ול התיה קצוקמ יברל ותופיפכ לכ םע
,יברה ותוא לאששכו .ולשמ תיאמצע הדמע תאז
יכודיש רבדב הצע ונממ לאוש ונניא המ ינפמ
ינינעבש ,ודיב לבוקמ יכ ,ךורב ׳ר בישה וינב
יברה ול ריעה .העידי ול ןיא יברה םג ןיכודישה
.ןתיל יברה םינפ־לכ־לע לוכי הבוט הצע :קצוקמ
).דוי ׳מע ד״ח ״ק״שש״(
׳ר רזחשכ ,קצוקמ יברה לש ותריטפ רחאל
עסנו היולהה ןמ ם״ירה־ישודח לעב ריאמ קחצי
יקיתוו םהיניבו ,םידיסח תואמ םע דחי אשרוול
םהרבא יברהו ךורב ׳ר יבר ומכ קצוק ידיסח
׳רל ריאמ קחצי ׳ר קידצה הנפ — בוסירופמ
עסתש יאדכ ילוא ,ןיבמ שיא התא :ול רמאו ךורב
׳ר הנע ?ונרובע םוקמ שי םא תוארל ץיבבוי ל

יבר היה רבכ רוגמ יברה לש ותריטפ םע
חיסה אל תאז־לכבו .םיעבש ליגל בורק ךורב
יפ־לע־ףא ,ותורמ לבקלו קידצל עוסנלמ ותעד
היה יכ ,הדע גיהנהל והושקבו וילא ונפ םיברש
יברה ובר גהנמכ הזב גהונ היהו ,ךכל יואר
קוספל רשקב רמול ליגר היהש ,ל״צז רוגמ
ירהו ".רוכמת לאו הנק תמא״ )׳גכ ׳גכ ילשמ(
,איה הנווכה אלא ? רוכמי אלש יאדו תונקל הצורה
ןמ היהת לא ,תמאה תא תונקל גישתש ןמז לכש
לע ףסונ הנממ גישהל לדתשת אלא ,םירכומה
התואב רבכו ).׳אק ׳"תמאה דומע"( ךל שיש המ
תא םיאצומ ונא ,ז״כרת לולאב ׳טי םויב הנש
שדחה תסנכהדויב תכונחב ףתתשמ ךורב יבר
קחצי ׳ר ןקזה יברה ינפל ףופכ דמעו זיבסנב
רמאש הרותה תא להקל עימשמו רזוחו ,זיבסנבמ
קחודה תמחמש ןויכ ,תיבח־תכונח תעשב יברה
םירבדה תא עומשל לוכי להקה היה אל לודגה
).׳א ׳מע ,בי ״בוט ןורכ״( .שולחה יברה יפמ

יל שי אלהו רחא םוקמל עסא הז המל :ךורב

קידצה תשודק ויזמ דאמ עפשוה ךורב יבר

מ״ירה ףיסוהשכו .וילא אובנ ונלוכ ונאו ,ןאכ יבר

רוגמ ילביל יברל בתכמ רגשל רהימו זיבסנב

¬מ ךונח יבר( ץינשרפמ ברה תלודגב רבדל

וארש דמ לכ לע )ל״צז "תמא־תפש״ה לעב(

םירשע רוסמל ודיל רשפא יכ ,ןייצו )רדנסכלא
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:בתכמה ןושל הזו ,זיבסנב ויניע
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רקי דיסח ,ןונשו ףירח נ״ואו ידידיל םולש
.י״נ ילביל ,ה״ומ הנובת שיא ,חור

השאר תרמ ,תינקדצה ותשא .היה םילכה לא אבחנ
,םיקסעה תאו תיבה קשמ תא תלהנמ התיה ,לרימ

׳יחיש ברה ׳בכמ ךעידוהל יתפש אצומ תא
...ישונא חכב ןיא ברה תנוכת דע אובל ,הנה ,רומשא
.ורושאל ןיאב םותמ ,אוה יאלפ שיא יפ
תואלפנה ויתורותמ והצק םפא יתאצמ הזמ דבל
היתעדא דבע אל ודועמ רשא ,ויפמ יתעמש
ויבא יכ ,אוה ןטבמ שודק יכ ,הנקתל הישפנד

.הימי לכ התיה תאלפומ הרישעו ליח תשא ןכש
קידצה ןיבו ךורב יבר ןיב וררש תודידי יסחי
ס״ירה קידצה ונקז רטפנשכו .רוגמ ילביל ׳ר
,רדנסכלאמ דינה יברב היניע הנתנ הדעהו רוגמ
ךורב יברל ילביל ׳ר הנפ ,גיהנמל הל היהיש
דובכ תאמ שקבמ יננה" :ותצע שקבו בתכמב

ךרצנ היה אלש ,שודק שובל ול ךשמ ל״צז שודקה

םורע יתראשנ יכ רשאל ,הצע יל ןתיל ותשודק

דחיל שדוקה תדובע ותודובע קרו .הררבל הדובע

לעמ חקלנ יברו ירומו ירוה ...ישאר תרטעו ,לכמ

,לארשי־תיבל בוט בר עפש ךישמהלו םידוהי

...השעא המ עדא אלו רעב שיא יכנאו ,ישאר

.ומוגרתכ ,םלוע דוסי קידצ תניחבב
םיאבל ןורתי המ תעדל שורדל יבל יתתנו
־רבה ןה ,ןורתי ואצמי םלוכ יכ יתיארו ,וילא
ברקיל לקנב וכוליהמ ,ךלהמ םשב הנוכמה תעד
ברה תשודק תעפשה תאמ יכ ןיבו ,שדוקה לא
.תאז ול .דתיה
ותשודקמ עיפשי םידיסח םשב םינוכמה םישנא
בוט תושעלו ערמ רוסל ,האריו הבהא םהילע
.הריתי תומכחתה ילב טושפ
םישענה םיתפומה םתוארב םישנו םישנא ןומה
טפיש םיקולא שי יכ ועדיו וריכי "יחיש ברה י״ע
לארשי תוקת תאז אלה ,לדגתמ םימש דובכו ,ץראב
.ונילע ׳תי ותוכלמ דובכ לדגל
לכ יתשרדו יתרקח ,יבלל יתתנ הז לכ תא
קיזחאו וב הקבדל ישפנ הפסכנ ,המש יתויה ימי
ןעמל ידידי הנהו ,ת״ישה רזעב והפרא אלו וב
יתאב ל״צז ר״ומדא )ךנקז וננודא( ז״א תבהא
.ז״לה יבתכמ רומשל ךל יוארו ,ךילא הלא םירבדב
רבד וניבי אל יכ םהיניעב םימכחה יניעמ
םג רבדל םתושפנב אטחל אוביו ,הנווכה וכפהיו
.קתע קידצה לע
ח״נולב ךבוהא ודידי ירבד
אריפש ךורב
,).ב ׳מע ,וט ״בוט ןורכז״(

הצעב רקיה ובתכמב ינמחניש ק״כ לא יבל יתאשנ
ונמולש ישנאמ םיבר ...אוה תמא שיא יכ הנוגה
)ךינה יברל הנווכה( י״נ ׳ה ׳ר ברהל םיעסונ
דבכנ שיא ,וחיש תאו שיאה תא יתעדי אל יכנאו
רודה גיהנמו יברל לבא ,וניניעב בשחנ דיסחו
"...ונעמש אל ךפהה םגו ונעמש אלו ונעדי אל
׳כ רפס ,גרבמורב ברהל "תודיסחה ילודגמ"(
).׳בכ ׳מע
ותקדצו ותיבל ׳זיבסנמ ךורב בר רזח ,רומאכ
תואמ יכ םאו ,םיברב וילע וזירכה ותשודקו
ונממ לבקל וילא ונפ רדנסכלא ינקזמ םידיסח
.הדע גיהנהל ןאימו וינפ לעמ םתוא החד ,הכרדה
ןימיזדרמ הירא בקעי ׳ר אשידק אבסה רטפנש דע
ןי׳צוטסב םואתפ ועיפוה ),ה״לרת זומת ח״י(
ופרה אלו ,קצוק ישישקמ םידיסח תואמ תיאטילה
םה .הדעה תגהנה וילע לבקל חרכוהש דע ,ונ מ
תא ואלמו ןי׳צוטסב הנשה־שאר ינפל ועיפוה
¬ה םידגנתמה היבשות תעתפהל םידיסח ריעה לכ
לכ םע יברה רבע תוכוס רחאל דימו .םיעבשומ
,רתוי החונ התרובחתש ,הבי׳זי׳צ ריעל ותיב ינב
גיהנמו יברל יוארכ הבחרו הלודג רצח ומיקה םשו
תפומ לעב היה יכ ,ודי לע ועשונ םיברו .הדע
.תועושי לעופכ עדונו
ןקזה יברה ללפתה רשאכ ,ברע םע דחא םוי
ותוחא הביכשה ,ורדחל ךומסה ושרדמ תיב

אבסה יכ ,זיבסנב םימיה ול וכרא אל םלוא

קידצה םייסשמ .קידצה תטימב הדכנה תא אקטיג

ותיבל רזח זאו .ח״כדת טבש א״כב רטפנ אשידק

,ומוי רדס תא רמגו ברעה תחורא לכא ,ותליפת

הרותב ותרמשמ לע דומעל ךישמהו ןי׳צוטסב

¬ה הדליב ןיחבהש ןויכ בכשל ותטימ לא שגנ

יכ ,ומצעל הבוט קיזחה אלו .םשה תדובעבו

"!יתטיממ דימ ידר" :לוקב קעצ ותטימב תבכוש
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ךותמ המא לא הצרו הטימה ןמ הדליה המק דימ
.הילגרב תקתושמ דוע ,דתיה אל זאמ .יכב
.אשרוול רבעוהו ךורב יבר הלח ז״לרת ןויסב

ךא ,הדעה תגהנה וילע לבקיש וידיסח והושקב
היהאשכ אהי המ :תונינשב ובישהב ברס אוה
רשאכו ...ירבק לע )להוא( הכוס יל ומיקי ,יבר

־ה יריישמ ,החסישפמ וירבח ורקבל ואב םש

־תיבל חרב ,דאמ וב וריצפהו ונממ ופרה אל

ויפלכ םתצרעה ועיבה םלוכ .השודקה איירבח

יבר :ךחגו ושאר לעמ ועבוכ םירה ,תחקרמ

חיר תא םיחירמ ותמשנו ופוג לכמ יכ ,םרמאב

ופרה זא ?םכל םישקבמ םתא הזכ שאר־הלוגמ

יפכ ,הנונשהו תינשקעה ,תיאחסישפה תודיסחה
.םינוב החמש יבר םברמ הולבקש

.ונ מ
ןדמלכ עודי היה קסיבטסמ אשיז ׳רה ונב םג

ךורב יבר ריזחה ז״לרת באדכחנמ ב״כ םויב

םידבכתמ ויה ותביבס ינב לכו ,רישע רחוסו לודג

ךומס ,אשרווב הרובקל אבוהו ורצויל ותמשנ תא

ותוחקפל תודוה לכה לע ץרענ היה ןכש .ומשב

ינא .ןימיזדרמ בקעי ׳ר קידצה ורבח לש ולהאל

.ותקדצו

־רנ ישש םוי לכב קילדהל יתייה גהונ בתוכה

,קחצי בקעי ׳ר ,ןדמלהו דיסחה ,ינקז ינתוח

¬ה ורפסו .עובשה לכ קלוד היהש ,ולהאב דובכ

בקעי ׳ר הנוכמה ,הבידי׳צמ םייח ׳ר לש ונב ןב

תוכז :רמא ל״צז "תמא־תפש״ה ןרמש ,םידיסח

םע עוסנל הכזו גלפומ דיסחכ עודי היה ,רבוזי׳צ

הבי׳זי׳צמ קידצהש ,אשרוו ריעל הלגלגתנ הלודג

לע אוה ףא הנמנו ,קצוקל ךורב ׳ר יברה ובס

דומעל ועדיו והוריכה דבלב םיטעמ ןכש הב ןמטנ

ןדמלה היה אוה .ל״צז תמא־תפשה ידיסח ידבכנ

.ותקדצ לדוג לע

.תחנ בור ונממ הוור קידצה ונקזו החפשמה לש

וירחא ריאשה ,םידגנתמה לש םנב ,ךורב יבר

םלוכו ךורב ׳ר יברה וירחא חינה םינב ה ש

ונב .םיאלפומ םידיסחו םיקידצ לש םירשי רוד

אלפל רבדה אהי לאו .השעמ ישנאו םידיסח ויה

לע ,רצליפ הקתנ ׳ר םשב עודי היה ןתנ ׳ר רוכבה

הבי׳זי׳צמ קידצה יבא בקעי ׳ר םא ןכש ,וניניעב

דוד ברה לש ונתח( ץליפמ הירא ברה ונתוח םש

׳ר לש ומא םא ירה ,קהבומ דגנתמכ עודי היה

ק״שש .רגיא אביקע ׳ר לש ונתוחמ ,םיובנריב

םיקידצה לש םתוחא ,דתיה ,הוח תינקדצה ךורב

ם״ירה ידיסח יבושח לע הנמנו  92).׳מע ה״ח

אשיז ׳רו קסנזילמ ךלמילא םיחאה םישודקה

ויבא תריטפ םע .תמאדופשה ידיסח ידבכנו רוגמ
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.ונילע ןגי םתוכז ,ילופינאמ
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תרגלפיכר ראדעה תרערעמ

ןעיייסראפ ןרא ןע-גערגערואב־יסעגחי

ביבא־לת

 /יקסלש קחצי

הבייזייצ ועתרייעכ תיעויצ תוליעפו רעט־יעוגחא
לש םימצמוצמה םידממל תמאותמה תיתוברת־תיתורבחה הסיסת •ך
תיללכה תרגסמבו ונלש הבי׳זי׳צכ ,הנטק תילאיצניבורפ הרייע ^
תפוקתב הב הניטצה ונתרייע םגש ,תונויצה הדשב תינווג־בר תונתלעפ לש
תוליעפ רדהו דוה בורב הרקדזהו הטלבתה ,תיצולחה תונויצה לש תואיגה
תא הריהבהו הריאה וז תוליעפ .םהיגלפל םיינויצ רעונ־ינוגרא לש ,תכרובמ
םיססות־םייח־תשוחת החיפה .תאז תיסופיט תיתולג הרייע לש םירדוקה םימשה
םדמעמ תא הקזיח ,םדרנה ימואלה שגרה תא םהב הררוע ,םיידוהיה היבשותב
.ביבסמ םייוגה יניעבו םמצע יניעב םדובכ תא הלעהו יתורבחה
ברקב שורדה דהה תא הידעצ תישארב האצמ אל ,תאז תיבויח העפות
־רתשהו התוחתפתה ךרדב םילושכמ ומשו הל ודגנתה םיבר .הרייעה ידוהי
¬סילאידיאה ץמוק ,םלוא .הרייעב ידוהיה יוהה לש תואיצמה עקרקב ,התוש
לע רבגתהל וחילצה ,ינויצה ןויערל ,תונמאנו תוריסמ ךותמ ולעפש םיט
.ואבש רבע לכמ םילושכמה
יצולח־ינויצ ןווג ילעב םלוכ םינוש רעונ־ינוגראו ,בר־ןמז רבע אל ,ןכאו
םהב  -וינומהב םירוענ־תובהלתהב םהילא ךשמנ רעונה .ונגראתהו ומק
הרות האצי םכותמ .יצולחהו ימואלה ,יתורבחה וכוניח תישאר תא לבק
,הבש םיידוהיה םייחה לע החורמ התרשהו הרייעב הטשפתהש תינויצ
םיצולחה ינושאר ורשכוה םהב .תישעמ תינויצו תיללכ תימואל הניחבמ
.לארשי־ץראב תדלומה ינוב ,המשגהו הילעל
,הרצקב רוקסל יאובבו רוחאל טבמ תעכ יפיעהב

ןקרופו רורד ונשפח .ינויצה ןויערל ,ונתנומא רהטו

¬תפתה תודלות תא תירוטסיה הביטקפסרפ ךותמ

לש תורשפא ,הבשחמה חתמלו םירוענה ץרמל

,וללה רעונה ינוגרא לש םהיגשהו םתלועפ ,םתוח

ןויער ןעמל ,םוי םוי לש םישעמב ישחומ־יוטב

שפנ־קופיסו חור־תרוק ךותמ עובקל האג ינא ירה

םיריעצ םירוחב ונל המ .הלענו בגשנ םיוסמ

—

ימולש יגוחמ ,תובוט תוחפשמ ינב ,תובישי־יכינח

!םהל ונפטחש תונויערה לכ ותמאתה !הרייעה ינב

הזמ הלענו בגשנ רתוי ןויער — לארשי ינומא

הבוט תואיצמל םהמ םיברלו ונל ךפהנ ,וננוזח

ןינבלו הילעל רעונה־ינב ךוניחו ןויצ־תביש לש

רעונה תבוטל וניתולועפב זא ונקדצ .ןכ םנמא

!ךכל וניכז ונקלחב קרש ,לבח .המיענו

ונבהרה ,דגנמ ונשפנ תא ונכלשה ,ןכ לע ?.ץראה

ונבור .ונייה םיריעצ םירוחב לש הנטק הצובק

ונאצי .תאזה תינושחנה הציפקה תא ונישעו זוע

ונשפנ טהל לכב ונספתנש שרדמה־תיב ישבוח

לכב הלכאש תממעשמה תומימתהו תורעבה דגנ
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הרגישה דגנ ונמק ,הרייעבש רעונה ברקב הפ

,רעונה לש וכוניחל הלודגה םתמורת תא ומרתו

תניוע התיהש ".לארשי־תדוגא" חסונמ תינלטבה

וניכז םאו .המישגמה תונויצה חורב הרבח ייחל

הבוחכ תאז וניאר ,לכל לעמ ,םלוא .תינויצה חורל

האממ הלעמל .לארשיב םויכ םינומ ונאש ,ךכל

־ה דגנ ,הפונת־תמחלמב תאצל ונמצעל השודק

¬ה םקלחב ירה ,הבי׳זי׳צ־יאצוי תוחפשמ םירשעו

תא יתרתחמה ומסקב עפעפש יטסינומוקה סראה

.םהה רעונ־ינוגרא יאצויו םיכינח םה לודג

וב ערז ,חנזומה רעונה לש ,תומימתה תושפנה

,םיליעפה םיכירדמה לש ישעמה םלופיטל תודוה

־ישדוק לכל תישחכתה לש ןברוחו ימואל־סרה

הנינבל ורזע ,םישרש הב וכה ,הצרא ולע םישנאה
תוחפשמ ומיקה .תויממוקה תמחלמב השוביכלו

.המואה

ימואלה רמושה

ונתדובע תא .בר־ץרמכ תאז הלועפב ונלחתה
ןוחטבו הנומא ךותמ .תונמאנבו תוריסמב ונישע

-תנידמ" ,תדלומב ישפח־חרזא ייח ,תעכ םייחו

".לארשי

בר־ןמז רבע אל ,ןכאו .אושל היהת אל ונלמעש
¬ה ןויערל ספתנו ונדי לע שבכנ ולוכ רעונהו
.יצולחהו ינויצ
ליחתהו הבי׳זי׳צב םקש ןושאר רעונ־ןוגרא
וגלפתה ונממ ".ימואלה־רמושה" :היה הלועפב

ב
ינויצה־רעונה ימואלה־רמושה
רעוגה תעונתב גוליפ לח םירשעה תנש ףוסב

,םלוא .םירחא םינוגרא ןמזה תצורמב וחמצו

־ואידיא היטס בקעב .הינלופב ״ריעצה־רמושה״

דחי םלוכש ,תאזב היה םלוכל ףתושמה הנכמה

הנממ ואצי ,תאז העונת דצמ תילאמש תיגול

הרייעבש תימואלה־תודהיה לש הנרק תא ומירה

ינויצה ןויערל םינמאנ וראשנש הישארמ םידחא
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,תימואל תינויצ .ישדח רעונ־׳תעונת ודסיו רותסה

הודח ולוכש םלוע ,ןכות אלמ םלוע .שדח םלוע

¬ש ,ןמזה תצורמב רשא ״ימואלה־רמושה״ :םשב

,שפוח ייחל רעונה תא רישכמו ךנחמה םלוע ,ליגו

".ינויצה־רעונה״ל המש תא התני

רוד הזמ תפסכנה .תדלומה תמדא לע הריציו ןינב

לש ,יזכרמה דעוה תוסחב המדקוה וז העונת

.תורוד

הדהאב ,הלבקתנו הינלופב תינויצה תורדתסהה

בקעי תיבב ,היה חתפנש ןושארה ןודעומה

רחא לכב ,םינויצ־ללכ םירבחה ינומה ברקב הבר

הגהנה ירבח ",רבולדוג לקנעי" :הנוכמה גרבדלוג

םקוח חבי׳זי׳צל הכומסה קציבוזמ־הקוסיוב .רתאו

לכ וב וסינכה ,םהידי ומבו םמצעבו םדובכב

ויכירדמו ףינסה ידסימ ,תאזה העונתה לש ףינס

— םיצופישה

התנכש הבי׳זי׳צ תא םג תוכזל

— ,רמוא וטילחה

.הזכ ףינסב
תנש לש ץיקה יהלשב םיברעה רחאב ,הנהו
'תיבב םיריעצ םירבח תצובק ונפסאתה 1929,

ותוא וטשיק .םישורדה םינוקיתהו

םילמסב ,תינויצה העונתה ילודג לש תונומתב
םידומלה תוינכות לש ןעוציבב דימ ולחהו םייפוצ
הגהנהה לש תודוקפו תוארוהל םאתהב ,םייכוניחה
.אשרוב תיצראה

בישקהל ידכב .ביודטניו ןרהא ׳ר דמלמה לש ורדח

תספות רעונ תעונת לש המרגורפב רכינ קלח

ףינסה ישארמ םירבחה ינש לש ,הרבסה־ימואנל

הלועפ ).ז״עלב ״גניטױקס״( ״תױפוצ״ה ,עודיכ

:םשב הנוכש יפכ וא ףינס לש דוסיל רשקב יקוסיוב

ץיקדוונחמ ,םילויט ,רדס־יליגרתב תאטבתמ תאז

םהיניב — .הבי׳זי׳צב "ימואלה־רמושה לש ןק״

הליחתב קסע הז חטשב .רכו תותיאה יקוח דומלו

ןיזדאמארג לקנעי ,ינ׳צל׳זוג הירא :םירבחה וטלב

דימלת ןמז קרפ ותויה בקע ,ןיזדאמורג .י ׳ ח

.הלאה םירוטה בתוכו

תועידי םש שכר ,הנליוב םיירבע םירומל ןוירנימסה

,הריתי תובהלתהב ורמאנש םימאונה ירבד

הרות תינקהל תובהלתהב רסמתה אוהו הז חטשב

הירופ עקרק לע ולפנ םה .ונתוא םג וביהלה

םירמושה םיאצוי ויה תוצובק תוצובק .םיכינחל תאז

הפיחד ,הארנכ הלעפ .וניתוחומב הפי וטלקנו

.הרייעל ץוחמש תודשל ברעב ברע ידמ תורמושהו

תירובצ תוליעפל ריבכ ןוצרו תוטלבתהל תימינפ

'יליגרת דומלו םינוש טרופס יגוסב למעתהל ידכ

םירודח ונייה ונלוכש תינויצה חורה םג יהשלכ

.רדס

הלועפ־הדש ,ןכ לע ונאצמ .הלש תא הלעפ הב

וצמיא .ינ׳צל׳זוג היראו יקסלש קחצי :םירבחה

.ונב ססותו יח היהש םירוענה חורו ץרמל םיאתמ

םימייקמ ויה ברע ברע .תיתוברת הלועפדדטש םהל

םג םיקהל .ברע ותואב דימ ונטלחה ךכ םושמו

םינוש םיאשונ לע ,םיגוחבו תוצובקב םירבח־תוחיש

ןכאו ".ימואלה־רמושה" תעונת לש ףינס ,הבי׳זי׳צב

"תיללכו תידוהי הירוטסיה" "תונויצו תודהי" :ןוגכ

ןיב ןושארה ,הז רעונ־ןוגרא םקוה םירופס םימי ךות

ומיוק ".לארשי־ץראב שדחה בושיה תודלות״ו

ונתרייעב ןכ־ירחא ולעפש ,םירחא רעונה ינוגרא

'םע" :םיילאוטקא םיאשונ לע תואצרה תורדס

.הנברוחל דע םינשה לכ ךשמב

תוינידמה" "םלועב יטילופה בצמה" "הווהב לארשי

תגהנהל ונמתנ ליעל ורכזוהש םירבחה תשולש

םירועש ונגרוא .דועו "לארשי־ץראב תילגנאה

'חאה דבוכ לכב ,םדיקפת תא אלמל ושגנו ךק״ה

.דתיה םהב תופפתשההש תירבעה הפשה דומ ל

םיינכטה םירודסה לכמ לחה ,םמצע לע ולטנש תויד

.תורמושהו םירמושה לכל הבוח
תוחישל ובישקה .ונירבד תא אמצב ותש םה

תיינקהו תינויצ־הרות תצברהל דעו ןודעומה לש
.הרבח ייחו תוברת ינינעב תוירטנמלא תועידי

ואלמו םיעמשוממ ויה .דובכ־תארי ךותמ תואצרהלו

לש ודוסי לע תאזה הלודגה הרושבה עמשל

טאל ולגתסה ךכו .ןאולמב תוארוההו תודוקפה תא

םורזלו רוהנל ולחה .ןודעומה תחיתפו רעונ־ןוגרא

ורשפיא ,ושכרש תועידיה .םישדחה םייחל טאל

םינב לש רכינ קלח .תובכשה לכמ בר רעונ ונילא

'ןיבה םיחוכיובו תוחישב הרע תופתתשה םהל

הרות אלל חנזומ רעונ .םעחדולדמ םירוהל ,תונבו

השענה לכב רתי־תונינעתהל ,ךכל תודוהו םייתגלפמ

עתפל הלגתנ ,וללה םיריעצה ליבשב .ץרא־ךרדו
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דצ םילמס לש עפשב הדונע )יקחו רופא עבצמ(
וחתמ םה .רדהו דוה תונבלו םינבל הפיסוה ,סייפ
ןואכידהו תובצעה .םתמוק תא ופקזו םוויג תא
תורייעב רעונה ינפ הארמל םייניפוא הכ ויהש
םה .םהינפ לעמ םלענ ןילופ תולג לש תונטקה
"הואג תעפושה ,ימצע־ןוחטב לש תומד ושבל
.תימואל תידוהי
ועבש וללה םיטושפהו םיבוטה תובאהו תוהמאה
¬הו םיחצחוצמה םהיתונבו םהינב הארמל תחנ

.החמשו רוא םהיתב תא ואלמש םייח יססות םיקירבמ
תא אלימש לודגה ינויצה ןוזחהמ וקבדנ םה םג
אמש ,עדוי ימ ומד םבל רתסבו םהידלי תובל
,םעפ־יא וכזיו םהל םג תוכזה לגלגתת םתועצמאב
?/..הב לחנתהלו הצרא תולעל םהיתובקעב
םייק היה ״םיללכה־םינױצה״ ,תגלפמ לש ףינס
רקיעב וב וזכרתה .םימיה רבכשמ ,הבי׳זי׳צב
רשא "ושרפו ונשש" םישנא גוסמ "םיכרבא"
ילעפמבו רחסמב םסבתהל םייטרפה םהייחב וחילצה
.ריעצה רודה ידבכנמ םלוככ םבור ,הריעז־הישעת
תרגסמב רתוי וקפתסהש םייטטס םישנא .םעבטמ
טרפ תישממ תישעמ תוליעפב רשאמ תיתגלפמה
ימואלה רמושהמ םידקפמ 2
ינ׳צלדוג ירא דמוע ,יקסלש קחצי בשוי

־ןרק" רקיעבו תונרקה ןעמל הדובעל ,ןבומכ
םימרותה לכ טעמכ ואצי םכותמ רשא "דוסיה
.תאז ןרק ןעמל הרייעבש

וספתש .םידוקרהו םירישה וויה ומצע ינפב קרפ

תנועב ,קר וחיכוה תססות תיתגלפמ תונרע

.ךק״ב תולועפהו םידומילה תינכתב בושח קלח

לש רחא דחוימ עצבמל וא סרגנוקל תוריחבה

,תורמושהו םירמושה ופסאתה תע ברעב ברע ידמ

¬גובמל הרסחש תאזה תוימנידה .תינויצה העונתה

דע שממ םיעקוב םידוקרהו םירישה תולוק ויה

¬יסנטניאה תוליעפב רעונה ידי לע האלמתנ ׳םיר

םה .ריעל ץוחמ קחרה עמשנ םדה ,םימשה בל

םירגובמה םינויצה לש ןודעומל וסינכהש תיב

םתוא ודדוע ,רעונה לש םקוח־םחל תויהל וכפה

ןילמוג־תלועפב אטבתהש ידדה רשק םקוה ךכו

ןינע םיאלמ םייביסנטניא םייח־תשוחת םהב וררועו

¬ב אצמ ״ימואלה־רמושה״ .רעונהו םירגובמה ןיב

ועיגהש ,םהמ .םישדח םיריש ופסונ םוי םוי .ןכותו

ןמאנו רוסמ טגורטפו םיבהלנ םיכמות וללה םינויצ

¬ה הגהנהה י״ע אצמוהש רמוחב .בתכב ונילא

¬ב ואצמ םירגובמה םינויצה .םתמועלו ,םנוגראל

¬ו םירמוש יפמ ודמלנש םהמו השרוב הנוילע

ומויק ךשמהל הנמאנ הבורע ,דודיעו קוזיח •רעונ

םירעמ ,םהידודנ ךרדב ונילא ועלקנש תורמוש

תידדה הכימת ,ןכאו .דיתעב הגלפמה ףינס לש

ורזע טעמ אל .הרשכה־תודוקנלו םיזכרמל ,תורחא

לכ םהיניב םיררוש ויה ,םיקודה ןילמוג יסחיו

תוחמתהל תירביעה הפשה דומלל וללה םירישה
.םיימוי םויה םייחב התושרתשהלו הב

.םינשה
האטבתהש רעונה תויעבב תדחוימ תונינעתה

םג .רעונה ייחב השדח חור החיפה העונתה

דחוימב וחיכוה ,תירסומו תירמוח ,תונוש תורוצב

הדיחאה תשובלתה .התנתשנ תינוציחה הרוצה

םייח .קאפעל עשוהי ,גרבנירג םולש :םירבחה•
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ןייטשלדע חנ ,גרבנירג םיחאה ,שטיוועקאאפושטש

הכשמנ אל ינויצה רעונה תעונתב תאז הילידיא

:םירבחה םיכורא םייחל ולדביו ,הכרבל םנורכז

יתחפשמה בירה .הנשה תיצחמו הנשכ .קר .בר ןמז

־וג בד ),הקירמאב תעכ( שטיוועקאפושטש לטומ

ידיסח ןיב ,תינויצה העונתב איהה הפוקתב ץרפש

תעכ( סייוויילב להשמ )לארשיב תעכ( ינ׳צל׳ז

לכל רדחו טשפתה ,םינויצ םתס ןיבל יקסניטוב׳ז

¬ה תורבחה יבושחמ .ןכ־ומכ .םירחאו )אדאנאקב

העגפנ ונלש הבי׳זי׳צ םגו הינלופב ידוהי בושי

הרובד ,רדנעילאב הדלוג ,גוצרסו לגיפ :תוליעפ

.טעמ אל ונ מ

־וואז לדארפ ,םיכורא םייחל לדבתו ל״ז ןייטשלדע

גוליפה תא עציבו הילידיאל עירפהש ןושארה

¬וכז ןדוע ).הקירמאב תעכ( ,ברה תב ,רעוואדאל

.ןיזדאמארג לקנעי ,הז היה ימואלה־רמושב ןושארה

ומיקתנש תופתושמה תופיסאהו תושיגפה יל תור

תא בזע ,העונתה יכינח לש הלודג הצובק םע דחי

-תוחישל ם״סנכתמ ונייה דחי .םיגחבו תבשדוולילב

רעונ( ״ר״תיב״ ףינס םיקהו ״ימואלה־רמושה״

ר "תיב

.המיענ התיה הריואה .חרואדוואצרה וא םירבח

¬שה ),יקסגיטוב׳ז תעונת לש ודוסימ יטסינויזיבר

וירישב רעונה .תילארשי־יצרא חור הגופס הלוכ

חנוה הזב יכ תרכינ ,דתיה ןושארה גוליפה תעפ

וכשמנ םה םגו םירגובמה תא ביהלה וידוקירבו

תמקה .ויתובקעב ואבש םיפסונ םיגוליפל דוסיה

םיגחב .וניתוחוכ תולכ דע ונדקרו ונרש ,לגעמל

העונתב ינוציקה ןימיל ךייתשהש ".ר״תיב" ףינס

הלועפ וא זומת ׳כ ",רמועב־ג״ל" :ןוגכ םיימואלה

דגנכש דצה לצא תופיכדו חרכה ררוע תינויצה

,םיפשנ םיכרענ ויה ,ינויצ לעפמ ןעמל תדחוימ

י״א ןעמל הגילה" תעונתו ןימי־ןויצ-ילעופ ישנא

וכרענ םה .הרייעה תובוחרב הכולהת ינגפמו תוגצה

־ל ידגנ לקשמכ ,םהלשמ רעונ ןגראל "תדבועה

¬ש ,םירגובמה םינויצה לש ליעפה עויסב םלוכ

־טנגוי" :רעונ תעונת לש ףינס ודסי םהו ״ר״תיב״

םילושכמה לכ לע רבגתהל ונל וליעוה םתוסחב

םתמגודכ ושע ,רחואמ רתוי תצק םהירחא ".טיוקס

.םהינימל םידגנתמה ונכרדב ומ ש
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״וק״ ודסיו יתדה רעונה תא ונגרא םה .״יחרזמ״

ותולע דע ינויצה רעונה תא להינו לעפש .יקסלש
 1935.תנש לש רבוטקואב ,הצרא

".יתדה־רמושה" לש
לש ותשלחהל םרג הרייעב רעונ תועונת יובר

ד

םינבה רפסמ יכ ןובשחב הקנ םא .ימואלה־רמושה
םינגרואמ רבכ ויה םבורו רעצמ היה הרייעב תונבהו

המויק תפוקתב ,םיעוריאו תויומד המכ םייללכ םיוקב

.תאז העונתב ןכל־םדוקמ
ןיב תיתגלפמ תורחתה המק .ךכמ האצותכ
לכ ירחא הפידרה הלחה .םינושה רעונה ינוגרא
.תאז תורחת .וילא םתוא ךשמ דחא לכ .הרענו רענ
תינויצה הלועפה לש תיזחה ךרוא לכ לע הלהנתה
יתלב םייתגלפמ־ןיב םירעוס םיחוכיוב ,האטבתהו
.םיקסופ
׳הלוכ ןילופ תודהי איהה תעב השפתנ ,עודיכ
תויתגלפמ־ןיב תובירמ לש תאזה תחלקה ךותל
¬מ תאצוי הזב התיה אל ונלש הנטקה הבי׳זי׳צו
תואירב הפיסוה אל תאז תיתגלפמ

טטרשל ילבמ ינויצה רעונה תשרפ םייסל ןיא

תלוברעמ .ללכה

¬ה תא הריבגהש יכ*םא ,תינויצה העונתל דובכו
הינומגהה לע תורחתהה תובקעב תישעמה תוליעפ
.םינוש הלועפ־תודשב

.תאז רעונ תעונת לש התוליעפו
.ויה ןה תורבח עברא
־רמושה״ל ןתופרטצהב ויה תוריעצ תורענ
ןמניש האל ,סוילא רתסא :ןהו גדסוהב "ימואלה
הרש םיכורא םייחל לדבתו ה״ע שזרצנומ הכלמ
תונוכתה .ןה ,ןה ,ןלוכ תא ןייפאמה .רדנלוב הניד
תעדל ,דומלל זע־ןוצרו תועינצ ,תוטשפ ,תולענה
ץרא תאו ללכב םעה ייח תא ,םייחה תא ריכהלו.טרפב לארשי
רעונה לכ םע דחי ופרטצה "ימואלה־רמושה״ל
וטלבתה ןה ,םלוא .תאז העונתל ותישארב רהנש
וטלקש םילאידיאלו תונויערל ןתוריסמב דימ
ןיאל ןתונמאנב ןכו ,םירועישהמו םירבחה־תוחישמ
.דחאכ םיכנחמה םיכירדמל רועיש

־ב ״ינױצה־רעונה״ תודלותב תואבה םינשה

הלועה תויהל התכזו הרשכהל האציש הנושארה

תינויצ תוליעפ לש תחא תרשרש ןה ,הבי׳זי׳צ

הרש ׳הה התיה ,הבי׳זי׳צב "ןק״ה לש הנושארה

םיקלח תעירקו םינושה םיגוליפה ירחא .תיביסנטניא

).ינפג ׳בגה לארשיב תעכ( רדנעילוב

¬תהו ומקש תורחא רעונ תועונת ידי לע .הנ מ

תיניצר דימת .תינלוח הרענ .שזרצנומ הכלמ

ןימימ תוינוציק תוינויצ תורות לש סיסב לע ונגרא

תבתוכ .דתיה ,הקומע הנבה תלעב ,תיגוימדו

תוינשער תואמסיס יפל ולעפש ,לאמשמו

תשרפל( .הימי ימדב הרטפנ איה .םירופסו םיריש

התיהש ״ינױצה־רעונה״ תעונת הראשנ ,תוצצופמ

תורוש שידקנ תקהבומ תינויצ היולה ,התייולה

םנמא הלעפש הדיחיה ,תירוקמה תונויצל הנמאנ
הברקהבו תוריסמב ,םלוא ,םצמוצמ ףקיהבו תועינצב
,תונויצל הכניחו ״םינױצ־ללכה״ םילאידיאה ןעמל
תינויצה תוגלפמה רתי לצא םג .המשגהו הילע
¬ה הרבגתה ,הרייעב וחרזאתהש רעונת ינוגראו
יתגלפמה וקל םאתהב הלהנתהש תינויצה תוליעפ
.תחאו תחא לכ לש יגולואידיאה עצמו
בזע ,ינ׳צל׳זוג הירא ׳הה םג ,םינשה תצורמב

).דוחל רפסמ
.לארשי־ץראל איה םג התלע ,סוילא רתסא
ןכ־ירחא "רטילק־ילבחב הילע ורבע תושק םינש
רזכאתה רמה לרוגה ,םלוא .החפשמ תמקה ,ןיאושינ
הריזחה ,ריעצ ליגבו תראממ־הלחמ התלח ,הילא
הירחא הריאשה .םימורמל הרוהטה התמשנ תא
).תבו ןב( .םיכר םידלי ינש
.ןמניש האל ,רותב הנורחאה

ןגראתהש "יתדה־רמושה״ל רבעו ינויצה רעונה תא

תוריסמה םע ,תאזה המימתהו הכזה המשנה

״יתדה־ימואלה״ רעונה ברקב הפנע הלועפ חתיפו

הזש ,תונויערלו םילאידיאל תטהולהו תינשקעה

.הבידי׳צב

תצובקב הדיחיה .ןמניש תחפשמ ינבל יניפוא הכ

״ינױצה־רעונה״ לש םינושארה םידסימה ןיבמ

שארב ןכ־ירחא הדמע ,הבי׳זי׳צב הראשנש תורבחה

קחצי :רבחה הרובחבש ןורחאה ,ידיחי ראשנ

-ל .הינשה םלועה־תמחלמ ץורפ דע "ןק״ה
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תפיאש םישגהל ׳התכז אל באכהו רעצה תיברמ

עגונש המ ,םלוא .והנשמל דחא ומאות דימת אל

לכ םע האושב התפסנו הצרא תולעל — הייח

םימש וילע ינא דיעמ ,רעונה יגינעב ותוליעפל

.ד״יה .לארשי־תיב

ףויז לש ץמש לכמ היקנו הרוהט .רתיהש ץראו

דגנ איה תדמוע הלא םילימ תביתכ תעב
םייחלה םע תאזה הרימתה הרענה ,ןמניש האל .יניע

ןויערב רעונה ךוניח ןעמל השודק הלוכ .ףוליסו
.לארשי־ץרא ןעמל הלוכ ,ינויצה

־תב ,םימחר ררועמ רדוח ינשקע טבמו ,תומודאה

שופיחל דימת הנותנ .דתיה ותגאד ,ונתאמ דחאכ

לבס ,רעצב הילע ורבע תוטעמה הייח תונשש םיבוט

רעונה לש תורושה תא לידגהלו קזחל דציכ םיכרד

ה$כ תונמאנו תירבח תוריסמ יל החיכוה ,ןוגיו

וראשיש תורענהו םירענה בל לע רבדמ היה .הזה

.הדימלתו הכינחכ

ונווכיש םירוהה לע עיפשמ היה .העונתל םינמאנ

,תועמד תוגלוז יניע ,האל ,ךב ירכזה ידמ

םילויטב ףתתשמ היה .תאז העונתל םהידלי תא

םוקמב הלא תודדוב תועמד הנשמשת ,תועמד

,םיקחרמל תוגלפהב וליפאו ארגפד־אמויב םירפכל

תאצמ תא םג וב ,קנעה םיחאה־רבק לע םיחרפ

־הדיעוב וליפא ,םעפו םייזוחמ םיסוניכב עיפומ היה
.השרוב

.םימלועדוחונמ

ה
החצנהלו הרכזאל היוארה הנימב תדחוימ תומד
רגובמ םדא .גרבנירג םולש :רבחה לש ותומד ,איה
ןקסע ,דחאכ עוצקמ־לעבו רחוס ,הדימעה ליגב
ותוישיא תא טילבהל בהואה השעמ שיאו םילעפ־בר
הז םא הנחבא אלל רובצ ינינעב קסוע ,ולעפו
תונקסע ,שא־יבכמב דקפמ וא שרדמה־תיבב תואבג
םינינע דועו ח״מג תפוק ,תינויצה תורדתסהב
קלח שידקהל ןוכנל המ םושמ אצמ הז םדא .םירחא
םיבר .ינויצה־רעוגה ןעמל תינויצה ותונקסעמ רכינ
,םלוא ,הז רעונל ורזעו וכמת םירגובמה םינויצהמ
אלל .דתיה ,גרבנירג םולש לש ותרזעו ותוריסמ
ףתתשמ היה םיריעצה דחאכ שממ .לובגו ץק
טרפ לכב ןינעתמו בישקמ .תופיסאה לכב טעמכ
.תוינויצ תויעבו ךוניח ינינעב םג .לודגכ ןטק

— העונתה לש תיצרא

וצצולתה םעפ אל םירגובמה םינויצה יגוחב
גלשב אוה .םלוא .גרבנירג םולש "קינדמוש״ה לע
אוה היה ,ןכ־ירחא םגו הבי׳זי׳צ תא יבזע םוי דעו
תא שכר ,רעונל ותוריסמב .העונתב היחה חורה
םהלשמ דחא ,וב האר רעונה םגו ותודידיו ונומיא
ועציב הליעפה ותרזעבו וצעיתה וב ,רבד לכל
ץורפ רחאל .תויצולחו תויכוניח תולועפ ינימ לכ
רסאנ םיסורה י״ע השבכנ הבי׳זי׳צש תעב המחלמה
םיטסינומוקה י״ע .םיינויצ םינקסע דוע םע דחי
היריביסל ודבל אוה חלשנ הליחתב .םיימוקמה
.וירחא וחלשנ וידליו ותשא םג ,רצק ןמז רובעכו
,תיצאנה האושהמ לצנהל וחילצה םידליהו ותשא
£זב זחאיהלו 1,הצרא תולעל המחלמה ידחא וכז
,תועומשה יפלו םויה דע רכז אלל םלענ אוה ,םלוא
לש תדחוימ הארוה יפל .היריביסל ךרדב חצרנ
.ד״יה .יאבי׳זי׳צה טייבוסה

םירושקה םיינכט םינינעל ונמז שידקמ היה רקיעב
.דועו ןודעומה קשמ לוהינ ,היצרטסינימדאב
,םשובלל ".ןק״ה יכינחל גאוד היה רוסמ באכ
התיה אל הלועפ םוש ןודעומב םירודיסלו םנויקנל

ו
תינויצ היולוד
החורל רז היה הז גשומ יכ ןייצל ךרוצ ןיא

תחנזה תשרודה ,םויב היה הז םא .וליבשב השק

םיקסוע ונאש תאז הפוקתב וליפא ,ונתרייע לש

דברבו הלילב רחואמ וליפא וא ,תיטרפה ותדובע

ןותנו שדוק ולוכ עודיכ אוה הז הלועפ־חטש .הב

תובר םימעפ .הז רעונל תלעות םושמ הב שי םא

ןעמל .היאבגו השידק־הרבחה לש תידעלבה הדסחל

הברה ךכ לכ שידקהל הז םדא עינה .דמ" יתבשח

רינכות .ךכ לע רערעל אב אל ונתאמ שיא ,תמאה

ןויערל רעונה ךוניח ןעמל ףסכו תוחוכ ,ץרמו ןמז

והשמב וליפא ועגנ אל תאז היולהל רשקב ונית

המדנ םימעפל .ושפנ ילותפנו יכבנ יתעדי "?ינויצה

¬ב יהשלכ העיגפ וא ,לארשי ינידב ךורכה לכב

וישעמו םילפוכמו םילופכ ויה וייח יכרדש היה

,היה וניצרש המ לכ .אשידק־,דרבחח לש התוכמס
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,לבא-רעצמב אטבתמה ינויצ יפוא .היולהל תתל
םידרומ לבא יפוטע ןבל-תלכת ילגד תאישנב

רתויו רתוי םינומה ךושמלו עיפשהל לדתשה
.יתדה רעונה ברקב לעפ דחוימב .תונויצל

,םלוא .ללוגה תמיתס תעב ,דפסה־ימואנו הצחמל

הגלפמה לש ףינסה שארב דמע ,יחרזמה שיאכ

,אתמד ברה תא וסייגו םיכסהל ובא אל הזל םג

לש תרגסמב יתדה־רעונה תא ןגראו דסי .תאזה

שארו ,ל״צז רעוואדאלוואז דוד לאומש ׳ר ברה

רמושה" רעונהדועונת ןוגראב רזעו יחרזמה־ץולחה

ידכ .ל״ז יקסוואקשטאר הנוי לארשי ׳ר םיאבגה

לש ךותה־דומעו םידסימה ישאר ןיב היה ".יתדה

.םהיעותעתו םינויצה דגנ ץרפב ודמעי םהש
:ותיוהכ ערואמה ירהו

ותלהנהב "הנבי" לש ודוסימ ירבעה רפסה־תיב
.וללה םירוטה בתוכ לש

רגנ שרצנומ לסוי ׳ר לש ותב ,שרצנומ הכלמ

דמוע ותוארל היה רשפא ולש תויונפה תותעב

התלחמ תורמל .תינורכ בל־תלוח .דתיה ,םיטיהרה

.חכוותמו רבדמ אוהו ויתועורזב קונית םע קושב

".ימואלה־רמושה״ל תונושארה ןיב הפרטצה תאז

לכב ותואיקב ,תונויצ לע ןבומכ — ?המ לע

הקומע הנבהב תננוחמו תינורשכ העבטמ התויהב

התיה השדחה לארשי ץראב שחרתמו הוהתמה

¬ויערל התוריסמבו תובורמה היתועידיב הטלבתה

האנהבו תיסיסע;המאתהב אטבל היה ליגר .אילפהל

לרוגה ,םלוא .העונתב הכנחתה תעב הטלקש תונ

לע םקוהו ףסונש שדח בושי לכ לש םש תדחוימ

םויל םוימ הרימחהו הכלה התלחמ .הילא רזכאתה

-ל־תמיקה־ןדקה" תמדא לע םינוברכיצולח ידי

תע ) (1934ד״צרת תנש לש םידופיכה־םוי לילבו

ול תעדונ תדחוימ השלוח ישעמ ינויצכ .לארשי

.הרוהטה התמשנ תא החפנ,.גחה שדקתה

םיפסכ ףוסיאב .םימיכ תוליל השוע היה .תאז ןרקל

-תיבב .ירדנ לכ תליפת תעב ונתעיגה העידיה

הנומ היה לכורכ .תוימואלה תונרקל תומורת

רפסה־תיב ןינבב רשא ינויצה־ןינמה לש תסנכה

,לארשי־ץראב שכרנ לאגנש עקרק םנוד לכ רפוסו

םויסב ).ל״ז קאפעל עשוהי לש ותיב דיל( ירבעה

.המואה ןעמל

תרטפנה לש התיבל םיללפתמה בור וכלה הליפתה

יתושי לכ ,הז ןמאנו בהלנ ןקסעב ירכזה תעב

תונרות הדדוס ןכ־ירחא .אתוצב םיליהת תרימאל

המכ ,יוה .וילא הצרעהו דובכ לש שגר אלמתמ

םויב תרחמל .היולהה דעומל דע םויו הליל לש

׳ר !.ודיב דקפנה םדאה לרוגו ׳ד יכרד תואלפנ

לכ ,תאז הנומת הרזח ,הקספהה תעב םירופכה

ףיטמו םילעפה-בר שיא ,אדווארפ רשא לאיחי

יקרפ ורמאו תרטפנה תיבל וכלה ךינמ״ה יללפתמ

תויחלו הצרא תולעל הכז אל ,וימי לכ תונויצל

¬סנכתה רופיכ־םוי יאצומב .התמשנ תילעל םיליהת

םהיפתושו םיצאנה יסגלק ידי לע חצרנ אוה .הב

םיגיצנ ונמזוה הילא ,לבא־תבישיל ןודעומב ונ

ןוני ומש .ד״יה .האושה תעב ,םירוראה םינלופה

.הרייעב תוינויצה תוגלפמה לכמ

.דע־ימלועל הרייעה ינב ברקב

תינויצה העונתה ןקז ותוחכונב הב טלבתה

לאיחי ׳ר הצר לבאה־תבישיב ותופתתשה י״ע

,השעמה שיא ,םינויצ לש רוד ךנחמו ונתרייעב

ינויצה רעונל ותבהאו ותוריסמ תא חיכוהל רשא

אדווארפ רשא לאיחי ׳ר רוסמהו בהלנה ןקסעה

ותואב הרחבנש היולהה תדעול :ןכאו .וימרז לכ לע

היוארו תאז התיה תינווג-ברו האלפנ תומד ,ל״ז

־ימי תשלש לע הזירכה הדעוה .אוה םג ףרוצ ברע

־רפס״ב תדחוימ החצנהל ,תאז תונמדזהב איה

קלחל הטילחהו םיינויצה םינוגראה לכב לבא

".רוכזי

,תינויצ היולה תכירע י״ע ,ןורחא־דובכ תרטפנל

לבס .היה רדנסקלא ידיסחמ קהבומ יתד שיא

םואל־ילגדב רעונה ידי לע לבא-דעצמ :תינכתב

םיינוציקה םידיסחה תדע לש םהיתופידרמ וימי לכ

,םנמאו רואנה יתוברתה םלועב גוהנכ .לבא־יפוטע

¬ל וחילצה אל לכה תורמל .םהו ,ותונויצ בקעב

לש עוציבל ,תושורדה תונכהה לכב לחוה דימ

המכ לכ ,ןכ־לע־רתי .תינויצה ותעד לע וריבעה

.האולמב תאזה הטלחהה

הכלה תונויצב ותנומא ,וברו וכלה םהיחופידרש

,הרייעב הרהמ שיח הטשפתה תאז העומש

,םיברב םתוא ץיפה אוה ריתסה אל ויתועד .הרבגו

וררועתה רשא םיינוצקה םידיסחה יגוחל העיגהו
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וסייג הז ךרוצל .הז ינויצ "עשפ״ב המחלמל דימ

לא הפמ ןתולגלגתהבו ,העומש הפדר העומש

אל עיגפמב םהמ ושרדו אשידק־ארבח יאבג תא

ףיסוהל ךרוצ ןיא .תוהלב תמיאל וכפהו וחפנתה ,הפ

:ונעט םה .םינויצה ידי לע הזכ תמ־לולח תושרהל

,תמא לש ץמש היה אל וללה תועומשה לכב יכ

תמה־תייולהב הזכ סכט עצוב אל םלועמ —
דגנתהל שיו םויה םג תאז תושרהל ןיאו הרייעב
.ףקות לכב ךכל
.היולהה םויב
תשגרה דימ בוחרל תאצי קר רחש םע רקוב
תועומש יבג לע תועומש .החקרמכ איה הרייעהש
¬ה יכ — .התועירמ הליהבמ תחא $יברב וצפוה
אל רשא םישעמ תושעל לוכיבכ םידמוע םינויצ
לפטל אשידק הרבח ישנל ונתי אל :ןוגכ .ושעי

,ךכב םינינועמה ידי לע ,הליחת הנוכב וצפוה ןלוכ
עיתרהל .םימתה רעונה לע דחפו המיא ליטהל ידכ
לש ,תיללכ תודגנתה ררועלו הז השעממ ותוא
השעמ לשב ,םינויצל הרייעב םידוהיה ינומהה.תאז הבעות
¬הקתה ורצונ היולהה דעומ ינפל רפסמ תועש
לש תוצובק תוצובק .ריעה תובוחרב םינומה תויול
םיחכוותמו םיחחושמ םיללושו םיבייחמ םישנא
.םהיניב

הושיבלי — .הב ולפטי םמצעב אלא התרהטב

הוהתהו דואמ םישגורו םירעוס ויה םיחוכיוה

¬ולגדב רבקה תא ואלמי — .ןבלדולכת יכירכתב

.םיינוצקה םידגנתמה דצמ תויניצר תוערפהל ששח

היולהה ןמזב םיריש ורישי — ,העונתה ילמסו םינ

תויושגנתהו הירורעש עונמל ,התוצרב ,היולהה תדעו

תוגלפמה ינודעומ לכ די לע הנורא תא וריבעיו

ברהל תחלשמ רגשל הטילחה ,םיפסאנה להק ןיב

.דועו ,דועו הודיפסי םשמ רשא תוינויצה

לש תינכתה יטרפ לכ תא וינפב ריהבהלו אתמד

וצפוהש אוש־תועומשה לכ תא םיז,דל הזבו היולהה
.ונחיר תא שיאבהל תנמ לע םיברב

תובירמל ומרגו שממ םיחא־תאנשל ןמזה תצורמב
.תוקסופ יתלב תוטטקו

קידצכ ,אוהש ,ןאכ רכזיי .ל״צז ברה לש וחבשל

תועידי תובורק םיתעל ונארק תונותעה יפד לעמ

,תויתגלפמ תונווכו תוינפ לכ ילב רשי שיאו םימת

תויוצרפתהב ומיתסנש תוינויצ תופיסא לע .תובתכו

ץחלה בקעב ,םלוא .ונירבדל ןימאהו ונחורל ןיבה

תוכמ תוולמ ויהש תויתגלפמ־ןיב םיחא־תובירמ לש

.תאזמ ענמהל ונתאמ שקב והופיקהש םיאנקה לש

.ועיגה ,םימד־תכיפש דע םג םימעפלו

׳ל״צז לוגדה ונברל הצרעהו דובכ־תארי ךותמ

¬מו םיעונצ םידממב םנמא ,תומוד תויושתכתה

היה השקו קוש־םוי הז היה( תוינכט תוביסמ םגו

.ונתרייעב תורידת תועפות ,ויה ידמל םימצמוצ

רתוול ונטלחה )הרייעה תובוחרב הכולהת רדסל

םירצמ ילב ןוטלש ונלצא םג טלש יתגלפמה דורפה

ןנכותמה סכטה לכו הרייעה תובוחרב דעצמה לע

םירעוס םיחוכיו תעב תויגולואידיא תויושגנתהו
¬יעפכ זא ובשחנ ,םירחא םיעוריאו םירבח-תופיסאב

.ריעל ץוחמ לא קתעוה
¬ה הצקב דמעש ירבעה רפסה־תיב לש ןינב
ותשבלתב רעונה ףסאתה ןימלעה־תיבל ךרדב הרייע
¬ה לש ואובל וכיחו לבא-ינמיס םידונע .וילגד לע
.תרטפנה הרבחל ,דובכ הזב םקלחב ,ןורא

ירה ןהב הברמה לכ רשא תיביסנטניא תינויצ תול
.חבושמ חז
דיקפתה תא ןיבהל לקנ ,תאזכ תואיצמ חכונ
,לארשיל־תמיקה־ןרקה האלמש תובישחה־ברו לודגה

לע ונראשנ ללוגה תמיתס םע תורבקה־תי ב

רשא לודגה ינויצה הנחמה ךותב םולשה תנכשהב

הרבח לש רכז םע דחיתהל ידכ ,ןנערה רבקה די

הדוהמ ,הליצאה תימואלה ןרקה .ידוהיה בוחרב

המצעל השכר םייגרטהו םירצקה הייחבש הריעצ

.הלוכ תינויצה העונתה לע תילארשי־יצראה החורמו

¬ה .תונויצהו תודוהיה־יכרעל הנמאנ־תב לש .םש

ךותב םג וניתולועפ לע ברה הרואמ הנירקמ התיה

— הייח םולח תמשגחל התכז אלו הל רימה לרוג

ונלוכ לע העיפשה הישעמ תראפת ,אפוג תוגלפמה

לבא־תיימודו הוקתה תרישב .לארשי־ץראל תולעל

ילדבה ףא לעו .תוחורה תטקשהל עיגרמ ןפואב

.לורב הרכז יהי .םימלועל הנממ ונדרפנ
לארשילדרמיקה־ןרקה ןעמל קושה
)ראזאב תמיק־ןרק(

לש ורזנב תחא הבוט ןבא"
".המש תבשו ה״בקה
הנוכנ רידגתו הנמאנ ףקשת תאז הזרפהרפ

— דחי םלוכ דכללו רחאל ,ןזחילצה תופקשה
.תדלומב עקרקה תלואג לש — וז שדוק־תדובעל
,ונתרייעב תמיקהךרקה ןעמל תולועפה שארב
¬ויצה תוגלפמה לכ יגיצנמ בכרומ היהש דעו דמע
היה )השרומה( שאר־בשויה תריחב לע קר .תוינ
םייטרקומד םיעצמאב יתגלפמ־ןיב קבאמ להנתמ
.םילבוקמ

־הךרקח״ האלמש ;בושחהו לתדגה דיקפתה תא

יפ לע תמיקה־ןרקה ןעמל םירבח־תפיסא לכ

ללכב תימואלה היחתה תודלותב "לארשיל־תמיק

־ץראמ םיחרוא זכרמה יחילש תופתתשהב בור

¬ושארה םינשה .טרפב היתוגלפמל תינויצה העונתבו

התיהו לודג םיחא־שגפמל תכפהנ התיה ,לארשי

¬ה תפוקתל ,עודיכ תובשחנ םישולשה תונש לש תונ

,ןכאו .תידדה הנבהלו תובבלה בוריקל העיפשמ

זא גגח ינויצה ןויערה .תינויצה העונתב תואיג

־ףותישב ועצובש םיעצבמהו םילעפמה ויה םיבר

ידוהי .םייחה יחטש לכב םילודגה ויתונוחצנ תא

החלצהב ורבע ם,ךו תוגלפמה לכ דצמ קודה הלועפ

העונתב תונושה תוגלפמל םהינומהב ופרטצה ןילופ
תורוצב תודמע ושבכו וקזחתה ,ובר רשא תינויצה
.ןילופ תנידמב ידוהי בושי לכ לש ,תיב לכב

.הבר
רשא )ז״עלב ראזאב( תמיקה־ןרקה ןעמל קושה
 1934תנשב םירופב ךרענ ,ןלהל רפוסי וילע

¬וגלפמו תונויצה לש הנרק תיילע םע ,דבב דב

השרומכ ,וללה תורושה בתוכ לש ותנוהכ תפוקתב

יקולח .יתגלפמה םזינוגיטנאה קימעהו ךלה ׳וית

ןושארה עצבמה הז היהו הרייעב תמיקה־ןרקה

וכפה ,ריבכמל תוחוור ויהש םייגולואידיאה תועדה
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).ינצלוזוג( קיצלבול עבש־תב ,ןעילעי עקבוד  :תודמוע
,ץיבק׳צק דבכוי ,רדנעלוב הדלוג ,יקסלש קחצי ,ןיזדמורג עצמורפ ,סנמטיל לחר ,גוצרסו לגייפ  :תובשוי
.ןמדירפ םירמ ,רעקצולפ לגייפ

ןויד תעשב דעוה לש תוליגרה תובישיה תחאב

,רדנלוב .ג ,גוצרסוו .פ :ויה הדעוב תורבחה

־ץוקה לש הסנכהה תרבגהל תודחוימ תולועפ לע

.קיצלבול ןמדירפ ,ןילי .דלה דבכוי ,שרגנו ,םנמטיל

",ראזאב" ךורעלו ןגראל ןויערה הלעו ףצ .תמיקה
לע ופסאייש םינוש םיגצומ לש הכורעת :ונייה
םיגצומה ,תינומה המרתה לש ךרדב ,םינקסעה ידי
.תמיקה־ןרקל שדוק היהת הרומתהו הריכמל ואצוי
ופסונ ,הכורעתה לש ירוקמה ןויערל ביבסמ
לש ומויק ימי לכב ךורעל :ומכ תונוש תועצה
ילעב רודיב יברעו תוגצה ,תוברת־יפשנ ,ראזאבה
רובצ תא ןיינעלו ךושמל ידכ .ינויצו יללכ יפוא
.ראזאבב םירקבמה
המכסהב לבקתנו דואמ ונל םסק הז ןויער
לש תדחוימ הדעו המקוה ,עוצבה ךרוצל .תיללכ

.רקצולפ .פ ,רדנלוב .ג
ןיא טושפ הז עצבמל הררועתהש תובהלתהה
תוירובצ תולועפב הסונמ התיהש ונתרייע .ראתל
תורבח .ןכ־ינפל תאזכ תובהלתה העדי אל תונוש
תא תכרובמה ןתוליעפבו ןתוריסמב וקיבדה הדעוה
.ראזאבל תונכה לש הריוא הרצונ .הרייעה תונב לכ
המק .םינוש םירצומ וגראו ומקר ,ורפת תיב לכב
,דואמ םיברו םיפי םיגצומ תנכה לש תורחתה
.ראזאבה ןעמל
.תושורדה תונכהה לכ ושענ םיישדח ךשמב

־תדעו" התווהש ,השרומה תושארב תוליעפ תורבח

המקיר ירבדל ףסונ .ריבכמל ופסאנ םינוש םיגצומ

השקהו דבכנה דיקפתה לטוה הילע "ראזאבה

םיצפח םתס ונפסא ,יתונמוא ךרע ילעב הגירסו

תוחוכה סויג ,עוצבה לש תטרופמ תינכת ןיכהל

םינרצי תולודג תורבחל ונינפ ןכ .םינוש םיבר

דע ראזאבה לש ולוהינל םישורדה םיעצמאהו

םתא ודמע הבי׳זי׳צ ירחוס רשא הינלופב םיעודי

.ותוליענל
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םהירצוממ תומורת םהמ ונשקב ,רחסמ ירשקב
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תונקידב הננכות איה םג בגאש ,תיגיגחה החיתפב

הפי ןיעב וניתוינפל ונענ םה .ראזאבה ןעמל

¬ה .דואמ הרישע תינווג־בר תינכת ,הללכו הבר

.בר יפסכ ךרע לעב היה לבקתנש רמוחהו
ונרכש ,תינכתל םאתהב שארמ עובקה דעומל

דמעמב המבה לעמ ועמשוהש תוכרבהו םימואנ

זא היהש רתויב ראופמהו לודגה םלואה תא

*תחלו םבל ישחרל ןמאנ יוטב ושמש .הז ירוטסיה

תינלופה הרבחה לש ״קינלורה״ :אוהו הרייעב

.דחאכ םיבישקמה להקו םימאונה לש שפנה־תוממור

.וכרענ םיגצומה .ודילש םירדחה לכ םע ,תואלקחל

תרומזתה תניגנמב התוולש טרסה תריזג רחאל

לכה ,םינוש םירודמב רדס יפל וגצוהו ולתנ

התלגתנ להקה יניעל .ךסמה חתפנ ,שא־יבכמ לש
הררועש םיניע־תביהרמ "תיטנזופמיא הכורעת"

.םעט־בוטב
ידכ ,ןצרמו ןחוכ ,ןנמזמ וכסח אל תורבחה

יניע .םיפסאנה לכ לצא הודחו החמש ,תולעפתה

יכ .חילצהל דבלבו הכורעתה תא טשקלו תופיל

ןה ,ןכאו .רשואו ליגמ ונרק תוליעפה תורבחה

להק לע האנ םשור השעת הכורעתה םא :ונרמא

¬ורמה םיצמאמהו השקה הדובעה .ןקופיס לע ואב

זאו רתוי בר להק הילא ךושמת איה .םירקבמה

ונרעישש יפכ .הודלצהב ורתכוה .ועקשוהש םיב

¬ב הגשוה תאז הרטמ ,םנמאו .תחטבומ החלצהה

.שארמ

ןושארה /׳ראזאבה״ לש החיתפה ברע .האולמ

לכב .ראזאבה לש ומויק ךשמנ םימי הנומש

"ונימב דחוימ ערואמ״כ םשריהל לוכי הבי׳זי׳צב

ואב רשא םירקבממ םלואה המוה םימיה םתוא

.ונתרייעב תוינויצה תולועפה תודלותב

.הרייעבש רובצה תובכש לכמ

לכ תא ליכהלמ רצ היה הזה לודגה םלואה

־תוביסמ ,תונוש תופיסא תוכרענ ויה ברע ברע

חכונ תויהל ואב דחאכ םירגובמו רעונ .םיאבה

לכה ...דועו םינדעמ םיאשונ לע תואצרה ,םירבח

יחר ,רעקצולפ ל.
וג ,יקסלש קחצי

¬הו ראזאבה לש םלואה .שארמ העובק תינכת יפל

.הפוקתו הפוקת לכ לש םינושה תוערואמב ליעפ

¬ל ,הז ןמז קרפב וכפה ודילש םיפסונה םירדח

¬ו ונירוה יפמ םירופיסב תובר ונעמש ךכ לע

םוי םישנא ואב ויליאש םיענ יתורבח ןודעומ
תחישל .אתוצב תומיענ תועש המכ תולבל םוי
תרומזת לש תוניגנמה ילילצל ןיזאהלו םידידיו םיער
.שא־יבכמ
.םויל םוימ וטעמתנו וכלה הכורעתבש םיגצומה
דחא שממ ופטחנ םה ןוכנ רתוי וא ,ורכמנ םה
םירכינ םימוכס ל״קקה לש הפוקל וסינכהו דחא
וכרענו ורדוסש יוולה תועפות רתימ םג .דואמ
,ראזאבה לש ומויק ימי לכ ךשמב הבר החלצהב
.וננועמב התיה החמשהו הלודג הסנכהה התיה
¬ב רבע םעט־בוטב ךרענש הליענה־ברע םג
הבסה הלודגה החלצהה לע ח״ודה .הבר החלצה
התבר דחוימבו םיפתתשמה להק לכל חור־תרוק
.ראזאבה תדעוב החמשה
־ל ותנוכתמבו ותרוצב המוד ןורחאו ינש ראזאב
רבע אוה םגו הינשה הנשב ךרענ .ןושארה ראזאב
.החלצהב
¬ה הביזעה הלחה

 1935תנש .איהה הנשב

.הרייעב םש םינטק םידלי ונתויהב דוע ונינקז
חורל תמאתומ תרבגומו תנווגמ תינויצ תוליעפ
"תמחלמ םות זאמ םינשה לכב ונתרייע העדי ,ןמזה
,ךכ לע רפסל ינממ וביטיי .הנושארה םלועה
,םויה ונתא םייחה םישישקה הרייעה ינב ונירבח
לוע תא םהימכש לע ואשנו ולעפ םמצעב רשא
.הרייעב תינויצה הדובעה
¬ה ןויערה חתמ רשאכ ,םינשה תוברב
הרבגו התלע דחי ותאו ידוהיה בוחרב הלע ינויצ
רוד םהינפל ואצמ רבכ םה .תישעמה תוליעפה
יחש ססותו רע ,רגבתמ רעונ לש רוד ,שדח ריעצ
רעונ ידיב .היתוערואמ לכ לע הפוקתה ייח תא
:אוהו .השקו בושח ירוטסיה דיקפת דקפוה הז
וז םלוע־תרה לש הפוקתב הרייעה תא שובכל
תישעמו תיתוברת ,תיכוניח הניחבמ ,תונויצה ןעמל
ודיקפתב דמע אוהש ןייצל שי םוכסב .ןכאו .תחאכ
.הריתי החלצהב הז

.הרייעה תא תוגלפמה יליעפו םינקסעה לש הלודג

ונילעה תינויצ המשגה ןעמל תוליעפה תא

לכב לודג ללח הריאשה םתילע .הצרא ולע םבור

קלחב ונחלצה ךכל תודוהו ונלש לאידיאה תגספל

ךכו .הרייעב תינויצהו תיתוברתה תוליעפה יחטש

םיירוטסיהה תוערואמה לכ תא רובעל רכינ

ה׳ז רחא הזב וכרענש "םיראזאב״ה ינש וראשנ

ונאצי .ונמע תודלותב הנורחאה הפוקתה לש

-ורכזב המיענ לבא תדדוב הדוזיפא ,םייתנש ךשמב

שפוח לש הלואגל תולגב ןווינ ייח לש דובעשמ

.םויה דע הבי׳זי׳צ ונתרייע לע וניתונ

¬מ ונלצינ .תשדוחמה ונתנידמב יתוברתו ימואל
וניתוחפשמ לע הילכ האיבהש המויאה האושה
םיחרזאכ ,חצנו דיתע ייחל ,ןילופ תולג לש תורייעב

םוכס

.לארשי-תנידמב תויוכז יאלמ
ראתל יתלדתשה ונינפל רשא תאז הריקסב
תינויצה תוליעפה לע הרצקב רפסלו עונצה יטעב
הבש רעונה ינוגראו היתוגלפמ לע .ונתרייעב
־ועידימ םלענ אלו .דבלב תחא הרצק הפוקת ךשמב
תמייק .דתיה ,תונוש תורוצב תינויצ תוליעפ יכ ית
.תאזה הפוקתה ינפל םג םינשב תובר

תאז הריקסב יתאלמ הלאה םירשואמהמ דחאכ
תצקמב יתרפס .ידמל המיענו העונצ תירסומ הבוח
הפוקתב תונויצה הדשב תוערואמו תולועפ לע
המגמב ,הבי׳זי׳צ הנטקה ונתרייעב תאז תססות
לע דע־תבצמ הז ״רוכזײרפס״ב ביצהל הרורב
.דוע הנניאו התיהש תידוהי הרייע לע ,הרבעש הפוקת

םישיאב הניטצה אל םנמא ,ונלש הבי׳זי׳צ

קספנ םהייח ליתפש םישודקה היתונבו הינב לע

עדמו תוברת יחטשב םש־ילעב .םיטלוב םילוגד

דד םיחצרמה ידי לע תעשורמ תוירזכאב ,עצמאב

שחרתמל הרע .דתיה דימת איה ,םלוא .םינוש

.ש״מי .םירוראה םינלופהו םיצאנ

ידוהיה םלועב דחוימבו ,ללכב לודגה םלועב
לבח חקל דימת ,הבש ססותהו רעה רעונה .ונלש
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ארוג והילא

הבייזייצנ "יחרזמה" תורדתסה
¬סה" לש הרסוה דעומ לע םיקיודמ םיכיראת

ונגראתהש היתוחולש לכ לע ״יחרזמה־תורדתסה״

.ונדיב תעכ םיאצמנ אל הבי׳זי׳צב יחרזמה תורדת

דע — םינשה לכ הבי׳זי׳צב םימייק ויהו ןכ־ירחא

החא ףא ,םייחב ראשנ אל ,ברה וננובאדל

.הנברוחל

התונגראתה תסירע די לע ודמעש וללה םיקיתווהמ

ןויערה יצולח ונוזנ ונממש ינחורה רוקמה

האמה תונש תישארב ,רעושמה יפל .לתיהש וז לש

וציפמו "הריפצה" ןותעה רתיה ןיב היה ימואלה

לש םידירשה ץמוקל ןב עודיש המ ,םלוא .תאזה

םסרפמ םג היהש ל״ז יקסוואקראטס חרז ׳ר היה

ויהש ,ונצראב םויכ ונתא םייחה "יחרזמ" ישנא

תאז הלועפ .הרייעב םייחה לע תויצנדנופסורוק וב

יתדה־רעונה לש םיליעפהו םינגראמה ןיב םתעשב

םתעידימ תמלענ .דתיהו "תרתחמב" ןבומכ התשענ

¬ה" לש המויק תודלותש — תאז איה ונתרייעב

םהיניעב היה הז ןותעש םידיסחה םירוהה לש

תישארמ תונמל ליחתהל רשפא הבי׳זי׳צב "יחרזמ

הארי לבב" היה רוסאו ״לוספ-ףירט״ תניחבב

ידוהיה םלועב תאזה העונתה ןויער לש ותעפוה

לש ותעפשה ,ןכאו .ידוהי תיבב "אצמי לבו

האמה תונש לש תונורחאה תורשעב :ונייה ,ללכב

¬נכתמ ויה יאשחב .המוצע .דתיה "הריפצה" ןותעה

.תמדוקה

םשל לודגה־שרדמה־תיב לש ״םישנ־תרזע״ל םיס

לכל השיגר דימתמו זאמ .דתיה הנטקה ונתרייע

םימשבתמו םימשר םיפילחמ .אתווצב ןותעה תאירק

וא תיתוברת ,תיתורבח ,םעה ייחב השדח העפות

ןכ .םהילע ףיערמ .דיה ןותעהש תימואלה חורהמ

״תימואל־היחת״ לש ירוקמה ןויערה .תיללכ ,תירובצ

םיריעצ לש תופיסאו תושיגפ םינגראמ ויה םה

־תביח" לש הדוסימ הז םא ןיב תונווגמה ויתורוצב

".תיתדה תימואלה היחתה" ןויער םהב רידחהל ידכ

ודוסימ תינידמה תינויצה העונתה ,הירחאל וא ךויצ

םייח ׳ר דחוימב ןייטצה ,וז שדוק־תדובעב

,ידוהיה בוחרב טשפתהו ךלהש ל״ז לצרה ר״ד לש

¬ב ,ונתרייעב הלוגס־ידיחימ דחא ,הצנט עשוהי

תובבלב תורוצב תודמע שבכו ונתרייעל םג רדח

ןהיכ .דחאכ ליכשמו דיסח ,הרות־ןב ידוהי ותויה

לש םהינב ישמ־יכרבא םבור ריעצה רודה לש

¬ה הליהקה־דעו ריכזמ לש דיקפתב םינשה לכ

¬כ הבי׳זי׳צש ,השעמ ישנאו הרות־ינב םידיסח

תוליעפב ול ורזעו וביבס וזכרתהש וירבח .תידוהי

.בורל םהב הכרבתנ תודיסחה רצבמ

בקעי 'ר ,קראמיינ השמ ׳ר :ויה תאז תיתגלפמ

¬ב ,ימואלה־יתדה ןויערה לש ותושבגתה םע

,ןייטשנורב לשיפ ׳ר ,יג׳צל׳זוג לאיחי ׳ר ,יודנל

ונממ האצותכש ,תימלועה תינויצה העונתה תרגסמ

׳ר ,רפלב ןרהא-השמ ׳ר ,קי׳צלבויל לשיפ ׳ר

םיכרבא גוח הב ואצמ ",יחרזמה" תעונת הדסונ

־םהרבא םיחאה ,קביר ןועמש־ריאמ ׳ר ,יאטיק םולש

תיתדה םתרכהלו תימואלה םחורל המיאתמ תרגסמ

לאיחי ׳רו טרפמל םהרבא ,יקצולס ןימינבו לסוי

העונתה לש ןושארה ךיערג״ה תא ודסיו וכלה םהו

־תסנכה־תיב יללפתממ םג ןכו .ל״ז הדווארפ רשא

ףינסל דוסיה תא וחינה הזבו ,תימואלה תיתדה

לוולעוו לאומש ׳רו קאפעל דורב־לסוי ׳ר :לודגה
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דבלמ ,האטבתזז םתוליעפ .הכרבל םנורכז לדנק

.תישילשה הילעה תפוקת הלחהו ץראה־ןינב ןעמל

־ןרקה" ןעמל תויבגמב םג הרבסה־תופיסא לוהינ

",יחרזמה" תורדתסה שדחמ הנגראתה הבי׳זי׳צב

.תרחא תינויצ הלועפ לכו "לארשיל־תמיקה

העונתה שארב ".יחרזמה־יריעצ" ןוגרא הדי לעו

תינויצה העונתל וסחיתה הב השודקה תדימ לע

ולעפ דחי ותא ,ל״ז הדברפ רשא לאיחי ׳ר דמעוה

ץראב ׳הפ ויתעמשש רופיסה דיעי ,היגיהנמלו

־נ׳זארטסא בקעי ,וועיל החמש :םירבחה ןכ־ירחא

:ל״ז קראמיינ השמ ׳ר יפמ

,שאילא לאיחי ׳ר םייחל לדביו .רטכיר לדוי ,יקס

וסנכתה םה ׳ל״ז לצרה ר״ד לש ותקלתסה םויב

¬ב .הצרא ולעש םינושארה םיצולחה ןיב היהש

־תסנכה־תיבב ״םישנ־תרזע״ לכיהב הרכזא־ברעל

הנמאנה םתוליעפב וטלבתה .רתוי תרחואמ הפוקת

תוינשמ־יקרפ ודמלו הכלהבו והודיפסה ,לודגה

,וועיל קחצי־לארשי ,קבטיל דוד־השמ :םירבחה

הזיאב לילעב החיכומ תאז הדבוע .ותמשנ יוליעל

,ןמדירפ סחנפ ,ןייטשרבליז ותילא םייחל ולדבו

יחרזמ יריעצו יתדה רמושה

העונתה ללוחמ יבגל וגהנ דובכ־תארי לש שגר

,לארשיב תעכ םיאצמנה ,לדנאק בקעי ,ארוג והילא

תוליעפה הדשב םהידעצ תישארב דימ ,תינויצה

םלוכ .ל״ז רעוואדאלוואז םייח ׳ר ברה־ןב םג ןכו

תינוגרא תוליעפ לש הז בצק ,תימואלה תיתדה

שרדמ־תיב ישבוחמ םמצעב ,םידיסח םירוהל םינב

םליעה המחלמ רמגל דע םינשה לכ ךשמנ תינויער

םעפל הלחהש תימואלה חורהמ ועגפנו וציצהש ,ויה
.ןילופ תודהי ברקב תאש־רתיב

.הנושארה
 1918תנשב

תודסומ ומקוה וז תכרובמ תוליעפמ האצותכ

.ירמגל םירחא םיספל הרבע תינויצה העונתב

רעונה תעונתו "הנבי" רפסה־תיב :ןוגכ ,הגלפמה

תיביסנטניא תוליעפ לש הפוקת עודיכ ,הליחתה

תרדחה ןעמל העונתה הלעפ ןכ ",יתדה־רמושה"

תוליעפה ,רופלבדורהצה ירחא
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םיירובצה תודסומהו םיפוגה לכל המיאתמ תוגיצנ

¬ליז הבוט :תונבה ןכו ,קי׳צלבויל בר ,דרבסורג

,תונרקה־ידעו ,הליהקה־דעו :ומכ ,םימייק ויהש

,ץראווש תויחאה ,שרצנומ ,ןמטור תידוהי ,ןייטשרב

.רכו רכו םיסרגנוקל הריחב תודעו
םע הלחה תססות תוליעפ לש השדח הפוקת
",יתדה־רמושה" רעונה תעונת לש התונגראתה

,עשוהי רמלוו :םירבחה םיכורא םייחל ולדביו ,ד״יה
לדנק ,והילא ןייטשרבליז ,םייח רפלב ),אוגארקינ(
).לארשי( םהרבא

םרזה תקספהל םרג יתדה־רמושה ןקה לש ותמקה

ונילא ואב וללה תונבהו םינבהמ רכינ קלח

¬הו םינבה .תוישפח רעונ תועונתל יתד רעונ לש

העונת לכל עודיכ ודגנתהש רוג ידיסח יתבמ

ולבק ונילא ופרטצהש םידרחה םיתבהמ תונב

.הנממ ףדנ תונויצ לש חיר קר םאב תיתד וליפאו

לע תתשומה תיתדה תונויצה הרותה לוע תא םהילע

טהל לכב תיתדה תינויצה ןויערל וספתנ םה םלוא

לארשי־תרות ,לארשי־םע תבהא לש האנה הגיזמה

הביחו תובהלתה ךותמ ולעפו תוריעצה םהיתושפנ

חוחה יכרעמ םשבתה הז רעוב .לארשי־ץראו

הוקתו הנומא ירודח םתויהב .תחאכ ןויצו תונויצל

לגד תא ןואגב אשנו תימואלה תיתדה העונתבש

התונבל ידכ לארשי־הצרא ולעי םהו םויה אבי אבש

.ונתרייעב יחרזמה

,םהל רזכאתה לרוגה ונבל ןובאדל םלוא .הב תונביהלו

לש הרשכה ץובק םקוה יתדה רעונה תמזיב

דחי ופסנו דקומה לע ולע םבור .ךכל וכז אל םהו

הרצק הפוקת םנמא םייק היהש ״יחרזמה־ץולח״

הללוחתהש המויאה האושב הבי׳זי׳צ ידוהי לכ םע

התיה רעונה לע תיצולחה ותעפשה לבא ,דבלב
ןוגראב םיליעפה םיכירדמה ןיב .דואמ תרכינ
ךורב :םישודקה תא ריכזהל שי ״יתדה־רמושה״
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.ד״יה .תראופמה ןילופ תודהי לע
ונברקמ שומי אל שודקה םרכז
!חצנל
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טרופ הירא

הבײזײצב זדר^כה ץונבק לע תטורכז
ךיבשות לע ,הבי׳זי׳צ יתרייע ,ךרכז ךורבו שודק

¬מ רתוי יריכהב ,םרב .הזכ הדובע־רסוח םוקמב

!דלא לעו ד״יה ,םיחצרמ ידיב ופסנש ,םידוהיה

,המלענ הדרחהו דחפה זג הבי׳זי׳צ ידוהי תא בורק

לכב טלפמו סונמ ואצמש ,םיכורא םייחל ולדבי

אשונ ינאש שגר ,שדח שגר אב הבזכאה םוקמבו

.דפ ונתא םייחה הלא לע דחוימבו לבתה תוצרא

¬ה הדוקנה — :אוהו הזה םויה דע יבוחב

.ונצראב

.תידוהי

ייח תודלותב הינשה הרייעה איה וז הבי׳זי׳צ

ץובקה ירחוש דעו ןגראתה ,יאוב םע דימ

.דתיהו הבהאו םד ,תותובעב הב הרשקנ ישפנש

לע ליטהש — ״ט נ ו ר ט פ״ ומצע תא הניכש

.ינממ דרפנ יתלב קלחל
להנל יתנמתנו הבי׳זי׳צל יתאב

רוציל הדובע תומוקמל גואדל דיקפתה ומצע
 1934תנשב

רבכ התיה תמייקש הרשכה תודוקנמ תחא םש

בער עדי אלש ידכ ץובקה רובע ןיאמ שיה תא
.רוסחמו

ץיבק שארב יתדמע םייתנש .ןכל םדוקמ הנשכ

.הןה טנורטפה ירבח ויה תונוש תופקשה ילעב

רשא ,תונבו םינב שפנ 40־כ הנמש הז הרשכה

םלוכ תא הדחיא תאזה "תידוהיה הדוקנה" ,לבא

.םתהימכ לכו ןילופ תולגב םירז םמצע תא ואר

לע ונמנש םישנאה תומש הלאו .דחאל ויהו —

.לארשי־ץראל הילעה .דתיה םשפנ תאשמו םתגרע

:טנורטפה ירבח

לגתסהל םהילע היה לטומ .רבעמה תפוקתב זא דעו

.קפעל עשוהי ,הדרג שירב ,גרבנירג םולש

הדובעל — השק הדובעל רקיעבו םישק םייחל

בד םייחל ולדביו .הכרבל םונורכז ןיטשלדע חנ

.תיצולח

.׳ץיביקפו׳צש לטומו ינ׳צל׳זוג

קלח ריכהל ידיב היה קפיס הזה ןמזה ךשמב

ויה .םייעראו םיעובק הדובע תומוקמ ונל ויה

יבלב םרכז תרחנ זאמו הרייעה יבשותמ רכינ

םמצעל תושרהל ולכיש ,תלוכיה ילעבמ הלאכ

.םרכזא הבהאבו

בד ומכ ,לשמל םיעובק הדובע תומוקמ תתל

תאז הרייע יל יתראת ,הבי׳זי׳צל יאוב ינפל

ימיה לבז לש הקירפו הניעט תודובעב ,ינ׳צל׳זוג

םידי הרסחה הישעתו הכאלמ ,תשורח םוקמכ

הלאכ םג ויהו .תורחא תודובע ינימ דועו טפנו

וללה "םיקינצובק״ה ידי יכ יתבשחו תודבוע

תאז־לכבו הדובע ףדועמ ולבס אלש יפ לע ףא

¬בש הבורמה הכאלמהו ,היבשותל הכרבל הנייהת

־תדמע — ץובקה ירבחל תתל הבוח םמצעל ואר

תא םייקל לכויש ץובקל הכרבל היהת הרייע

.עבק

ינפל יתוארב יתבזכא הלדג המו .דובכב ומצע

:ןוגכ ,םירוסמ הדובע־ינתונ לש םחבשל תאזו

הינלופבש תובוזעה תורייעה לככ תחדנ הרייע

¬ירפ קוקז־תיב לעב ".קינראילא רעד לדנמ"

.זאו קהבומה יתולגה יווהה םע המחלמה ינפלמ

.הובג ,הז לדנמ היה ןקז שיא ,ןמשל יביטימ

הרשכה־ץובק לש וכשמהו ודיתעל דאמ ידחפ לדג

.ויתפש לע ידימת ךויח םע העימש־דבכו הזר
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ץובקה ישנאמ םינש עובק ןפואב קיסעה אוה

ונרשקתהו ונרשבתה ,תחא הלמב .וניתוגארב ןהו

ללכב ול .דיה אלש וא הדובעה התחפש םויבו

ירבד םיאלמ ויה דימת לקנעי לש ויסיכ .דחי

רפסמו םישנאה םע דחיב בשוי היה םקיסעהל המב

אל אוה .הז לע עדי ונתאמ דחא לכו אמיגרת

הדובעה רכשמ לבא ,רבעהמ תוישעמ ירופס םהל

היה ,הצורה לכ ,ועמשמכ וטושפ אלא ,ןתונ היה

.תיחפה אל

".גלזמה הלעיש המכ" ףולשלו ודי תא סינכהל ךירצ

ורמא ,םינפ־תרדה לעב ידוהי .גוצרסו קחצי

יכ וינפ לע היה רכינ ,הזכ "םויכ" עצבמ תעב

החלצהה לגלג ,םלוא דימא םדא םעפ היהש וילע

ץובקה ירבחמ והשימ הלחשכ .תחנ הוור הז םדא

ידוהיה בלה ,לבא ויסכנמ דרי אוהו ולצא ךפה

תמחרמ די יכ חטבל ונעדי .הטימב בכשל ראשנו

קיסעה אוה .דעו־םלועל ולצא ראשנ ,םחהו בוטה

רוזעתו וב לפטת יאטיק לקנעי תשא הקשיר לש

¬וריעה הווקמב םימה תא ףילחהל ונתאמ םידחא

.הת סוכ וא ןמזב האופרה תשגהב ,ויכרצ לכב

הווקמה תא םיכירצ אל וא םיכירצ ןכ" ,תינ

!יתלוכיו יאולה

יאדוב הדובעה תא םתא .רמוא היה — םויהל

לש םנב עקרזיל ירבד תא חכשא אל םלועל

םכל ודבע "הרות ןיא חמק ןיא םא" .םיכירצ

דוע םתוא עמוש וליאכ ינאו עקשירו לקנעי

.רכשה תא ולבקו

יתילע ברע ,תודווזמ תא יתזראש תעב ,םויה

אל .היה קינ׳הדוגא — ,יקסני׳צוטס ענאס

־ה לכ תא קורז" — רמאו ילא הנפ — :הצרא

ימעפל םוי םוי לחי ",םזינויצ״ה ןמ ךכ לכ לעפתה

".םמוקמב יתוא חקו הדוזמבש הלאה ״סעטאמש״

,הבי׳זי׳צ לש םירופסה תובוחרב ודהדהיש חישמה

דחא רוחבב ינא רכזנ ןכ־ןומכ ...יתלוכיו יאולה

בוט היה ונילא וסחיו היה דמחנ ידוהי תאז םעו

ןב ,ץוביקל ונילא םנכנ היהש ,רעכאמצוק ומשו

־תזיראל םיזגראה תנכה לש הדובעה תעב .יבויחו

הילע התיה ותמגמ לכו הז רוחב היה םיינע

¬תומכש הכאלמ־ילעב ורהזה — :ונריהזמ היה ירפ

םישורדה םיעצמא ול ורסח ,םלוא .לארשי־ץראל

!...םירמסמה תא םכל םקעי אלש ,חורה בשממ םכ

¬ה ויתושקבו ויתורצפה .וז הפיאש םישגהל ידכ

¬וחש תובג לעב .טייחה( רעדיינש רעד ןועמש

די־תלזאב ,יבל תא וחלפ ,ול רוזעל תובורמ

הקרז הביש תצקו היה םישימח ןבכ ,תותובעו תור
וחלש" .ךרו םח ובל לבא ספסוחמו הבע לוק ,וב

רזוע יתייה בל־ץפחב — :בשוחו וינפל יתדמע
.::יתלוכיו יאולה ".ךא ,ךל

וחלש ,רמוא היה — הדובעל םכמ דחא ילא םג

־אמארג הל׳השמ תא ריכזא אלו רובעא ךיאו

,רופתל רותפכ תוחפל עדיש .רבד ןיא ,ותוא

־ימש( םיחפנה בוחרב היה תלכמ־תונח לעב .ןיזד

?.ץובקה ינבל הדובע תניתנב יקלח ערגי המל

חותפ יארשא ונתושרל דימעה אוה ),םאג עשיד

םירדוסמ םיצע־ירזג האלמ רצח ,ןייטשלדע חנ
ןימזמ .דועו דוע הנוק היה םוי םוי ,בחורלו הבוגל

אל םעפ ףאו ותלכרמב ואצמנש םיכרצמה לכל
.םולשתל תושירדב ,תועיבתב אב

וניפלכ ריטפמו הדובעל ץובקהמ םיצעה יבטוח תא

,תינבלחה על׳הנח תא ריכזא אלו חכשא ךיאו

הדובעה" יכ — םידלי וריש ,ונ .די־רחאלכ

אובל .דתיה בלחה תקולחב הכרדש ״ץובקה־םא״

!...״ונליצת הרצ לכמ ונייח איה

הכירדמו האב .דתיה יונפה הנמזב .ץובקל לכ־םדוק

.היה ןינב־יצעל ןסחמ לעב ,׳ץיביקפו׳צש םייח

הסיבכב .לושבב ״תיבה-תרקע״ תוכלהב תונבה תא

טלקמ־םוקמ .ונלש עובק הדובע םוקמ היה ןאכ

דימ .דתיה — והשימ הלח .תיב־תודובע רתיבו

םכמ והשימ םא — :רמוא היה אוה .ונליבשב

היה הז אפור )ירצונה( אפורה תא קיעזהל הצר

קיסענ ,ילא ותוא וחלש הדובע םוי אלל ראשי

םלשל םיסנמ ויה םאו הלילה תוצחב וליפא אב

.והשמב רבכ ותוא
אקוד ויה אל הלא ,יאטיק עקשירו לקנעי

םג יהי ,בלענ שממ היה — ותחרט רובע ול
.ךורב ורכז

ןיב ונתא דחי ונמנ הלא ,הדובעה־ינתונ ןיב

¬ל היהו הרייעה ייחב ץובקה הרעתה הכ

וניתוחמשב ןה לעופב ופתתשה םה .ץובקה ירבח

ףתתשה רתיה־ןיב .תוחפשמה לכ ןיב תחא החפשמ
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,תונוע תועפותב הרייעבש םייתוברתה בייחב םג
ימוקמה יתמרדה גוחה לע הנמנ ןכו תוגיגחבו
לדבתו .שרקנומ דוד ,רקצולפ :ונמנ וירבח ןיבש
.םירחאו ינ׳צל׳זוג עבש ׳בגה םייחל
׳ר ינתוח תא םילימ המכב דיפסא ,ףוסבלו
.יתומחו ל״ז עדראג שירעב רתלא

לבח .תבשה םויב— לארשי*תנידמב

— תילארשי

.״!ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע
יתקסע .ץובקה לוהינ לש דיקפתה םע דחי
ןיב .םירועש תניתנב ,רמולכ .תיטרפ הארוהב םג
םהירוהש םיקודא םיתבמ םידלי םג ויה ידימלת
םהינבש וא ,ללכב לוח ידומלל הליחתכלמ ודגנתה

םיסחיל תימשרה הקנפשוגה הנתינש ינפלמ דוע

טאל טאל ,םלוא .םייוגה ידלי םע דחיב ודמלי

לע תועש .הזה שיאה תא יתבהא ,ןתוחל ןתח ןיב

¬ה בצמה תובקעב הארנכ תוארל םהיניע וחקפנ

םדא הז היה .אתוצב החיש םילגלגמ ונייה תועש יבג

םוי .הזמ סונמ ןיא יכ ןילופב זא ררשש ילפורטסטק

ילאיר טבמ םעו דחמ תידיסח הפקשה םע קודא

דודנלו םמוקממ רוקעל וכרטצי םהידליו ,אובי

ררועמ היה םיטהולה וירבדב .ךדיאמ םייחה לע

קיבדהל ידכ םתוא זרזל ולחה זאו תונוש תוצראל

תיאמצע הנידמ ןעמל קסופ יתלב קבאמל דדועמו

.וצימחהש המ תא

דומעל בטומ" :רמוא היה אוה (.ודלומה ץראב

םיינש ריכזהל ינוצרב ,ידימלתב תעכ ירכזהב

דומעל רשאמ יברע ידיב תמיאמ הפולש ןיכס דגנ

יה םהידומילב םתונייטצהו םהיתונורשכש םהמ

םתא ".הלוגב תונויזבו תונובלע ינפב םוי םוי

יקסבוק׳צר הנוי לארשי ׳ר לש ודכנ :םהו .ינואלפ

םכל שי — ,ףיסומ היה ילאידיא רבדל םיפאוש

הכ ויה הקיטמיטמב דחוימבו םידומילב ויגשיה

חבטל ןאצכ" םילושמ הפ ונא לבא םייחב הרטמ

ךירצ רחאש המ גישה רצק ןמז ךותש ,םילודג

רקיע .קדצ אוה המכ דע זא יתוניבה אל "".לבוי

יתהמת המ .קי׳צלבול עלערעב :ינשהו .םינש הזל

תידוהיה הנידמב תבכרה תובשת ךיא ,התיה ותגאד

הריהמ הסיפת לעב היה הז ילנימונפ ןורכז לע

.ז תבשב

—

וכז אלש ותומכש םיבר לעו וילע לבח ,לבח
תבכר תתבוש םנמא יכ םהיניע ומב תוארל

.בשוימו ןקז שיא לש הנבהו
ןורכז ילעבו תונורשכש לבח דאמ המ !לבח
.תע אללו םימחר אלל ועדגנ הלאכ הנבהו
!חצנל ךורב םרכז יהי
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יקםאלש קחצי

עװע^זי^ץכ ןיא סג׳י^אויעאגחא ע^/ייטסיעריצ יד
.םירוחב עגנײ עפורג ענײלק א ןעװעג ןענעז רימ
־יתב ,תובישי ןופ ןעמוקעג זיא טײהרעמ סנעמעװ

עוועשזישט ןיא קיטעט ןעוועג זיא סאוו ,עיצאזינ
. .ןברוח ןקיטליגדנע םוצ זיב רעטעפש ךיוא

וצ זיא םע ןיהוװ ,ךעלביטש־םידיסח ןוא םישרדמ
רימ .קנאדעג רעשיטסינױצ רעד ןעגנאגרעד זדנוא
ןעזעג ןױצ־תביש ןופ קנאדעג ןקיזאד םעניא ןבאה
ןבעל ןשידײ םעניא גנונײשרעד עטסנביוהרעד יד
קנאדעג וקיזאד םעד ךיז ןבאה רימ ןוא ,תולג ןיא
.המשנ רעזדנוא ןופ ןרעביפ עלא טימ ןבעגעגרעביא
ןיא  1920.ראי םענופ ףוס םײב ןעװעג זיא סאד
זיא ןליופ ןיא ״ריעצה־רמושה״ גנוגעװאב־טנגױ רעד
ןופ ןענעז םע .גנוטלאפש א ןעמוקעגראפ טלמעד
ןבאה עכלעװ ,רעריפנא עקינײא ןטערטעגםיורא ריא
־עדיא ןקניל םעד טימ ןייז םיכםמ טלאװעג טשינ
ןוא גנוגעװאב רעקיזאד רעד ןופ גיונפא ןשיגאלא
־עװאב־טנגױ עשיטםינױצ עײנ א טעדנירגעג ןבאה
רעטעפש טאה םאװ ,״ימואלה־רמושה״ .נ .א גנוג
.״ינױצה־רעונה׳ ףיוא ןעמאנ םעד טרעדנעעג
ןענעז

ךיא ןוא ןיזדאמארג לקנעי ,ינאשטלאשזאג הירא
גנוריפנא יד סלא ןראוועג טלייוועגסיוא ןענעז
וצ ןטערטעגוצ ךיילג ןענעז רימ ןוא ״ןק״ םענופ
־ינאגרא ןשינכעט ןוא ןרעלקפיוא ןופ טעברא רעד
.ןריז
*וצ טאה טנפעעג ןבאה רימ ןכלעוו .בולק רעד
ןופ עכעלטגגוי רעמ ץלא גאט ןדעי טימ ןגיוצעג
־ניק עמערא ךיוא ןעמוקעג ןענעז םע .ןטכיש עלא
ייז ייב טאה ןעמייה ערעייז ןיא טיונ יד סאוו ,רעד
ןענרעל וצ טייקכעלגעמ עטסעדנימ יד ןעמונעגוצ
רעטסערג רעד טימ ןעמונעגפיוא ייז ןבאה רימ .ךיז
עטסראטנעמעלע יד ייז טנרעלעג ,טייקמעראו
ןוא טייקשידיי ןופ ,ןבעל ןוא טלעוו ןופ תועידי
.םזינויצ

 1929ראי ןופ טנװא ןקידרעמוז־ףוס א ןיא

־פא ןא ןיא ןענופעג ךיז טאה םאוו ,בולק רעד

םענופ גנוניוװ רעד ןיא ןעמוקעגפױנוצ ךיז רימ

טימ לופ ןראוועג זיא ,הריד רענעגנודעג רעטזאלעג

יד וצ ןבאה רימ ץוח .ביורטנײװ ןרהא ׳ר דמלמ

־יפנא רעד ןופ רעדילגטימ יד ,רימ .ןבעל ךעלטנגוי

:םירבח יד טרעהעג עפורג רעד ןופ עטסוױטקא

,ןטנאמער עקיטיונ יד טריפעגכרוד ןיילא ןבאה ,גנור

טימ .ןיזדאמארג לקנעי ןוא ינאשטלאשזאג הירא

עשיטסינויצ ןופ רעדליב יד טימ טנעוו יד טריצאב

ײװצ ןטערטעגסיורא ןענעז סעדער־סגנורעלקפיוא

ןוא ןלאבמיס עשיטיוקס טימ ,רעקנעד ןוא רעריפ

ןיא ףינס ןטימ טריפעגנא ןבאה םאװ ,יד ןופ םירבח
.יקצעיוואזאמ־יקאסיוו ןקידנבענרעד

.בושי ןקידלארשי־ץרא ןופ רעדליב
־נוא ןופ טייקיטעט רעד ןיא טרא ןעזעגנא ןא

וצ ןראוועג ןסאלשאב זיא טנווא םענעי ןיא

רעד ןעמונראפ טאה עיצאזינאגרא־טנגוי רעזד

־רמושה" ןופ ףינס םעד עוועשזישט ןיא ךיוא ןפאש

־רעמוז ,ןגולפסיוא טנדראעגנייא טאה סאוו ,טיוקס

־אגרא־טנגוי עטשרע יד ןעוועג זיא םאד ".ימואלה

טימ .ןטסעמראפ־טראפס ענעדישראפ ןוא ןרעגאל
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רע .ןיזדאמארג לקנעי טריפעגנא טאה טינשפא םעד

טעטיוויטקא רעזאלצענערג רעייז טימ טנכייצעג

־בעה םעניא רעליש א ןעוועג טייצ עסיוועג א זיא

רעכלעוו ,שטיוועקאפושטש לטאמ :עביל ערעזדנוא

־אב ןעוועג ןוא ענליוו ןיא ראנימעס־רערעל ןשיער

,סייוויילב להשמ ,עקירעמא ןיא טנייה ךיז טניפעג

.טיבעג ןקיזאד םעניא טנוואה

ןיא טנייה ,ינאשטלאשזאג בד ,עדאגאק ןיא טנייה

ןבאה ינאשטלאשזאג הירא טימ ןעמאזוצ ךיא
טנווא ןדעי .טעברא־רוטלוק יד ךיז ףיוא ןעמונעג
ןפורג ערעדנוזאב יד טימ טריפעגכרוד רימ ןבאה
־ויצ ןוא טײקשידײ״ .:ט.ד.א ןסעומש ןזיירק ןוא
ןגעוו" ",עטכישעג עשידיי ןוא ענײמעגלא״ ,״םזיב
עשיטילאפ יד" ",קלאפ ןשידיי ןופ טראוונגעק רעד
ןוא קיטילאפ עשילגנע יד" ,׳י׳סלעוו רעד ןיא עגאל
םע ".לארשי־ץרא ןיא בושי םעיינ םענופ ףמאק רעד

־אדאלוואז לדארפ רעטכאט םבר םעד ןוא ,לארשי
.עקירעמא ןיא טנייה ,רעו
ןפערטפיונוצ יד ןבילבראפ רימ ןענעז ןורכז ןיא
*םימי ןו,א ןסטכאנוצ־תבש יד ןיא ןעגמלמאזראפ ןוא
יד ,ןעגנוזעלראפ ןוא ןסעומש עשירבח יד ,םיבוט
תובהלתה רעייז טימ טאה סאוו ,ץנעט ןוא רעדיל
.ןטסינויצ ערעטלע יד ךיוא ןסירעגטימ

־עה רעד ןופ םעיצקעל ןראוועג טריזינאגרא ןענעז

־עגנייא רימ ןבאה זומת ׳כ ,רמועב ג״ל ןיא

־נטכילפראפ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ךארפש רעשיערב

רעביא ןשראמ ןוא ןעגנולעטשראפ ,ןעגניטימ טנדרא

.רעדילגטימ עלא ראפ קיד

ןבאה םירבח עטנאמרעד יד ,לטעטש ןופ ןסאג יד

םאד טרעדנעעג טאה טייקיטעט עקיזאד רעזדנוא
טימ טאה עכלעוו ,לטעטש ןיא טנגוי רעד ןופ םינפ
ןוא טייקמאזכאוו רעמ ץלא ןזיוועגסיורא גאט ןדעי

םע םאוו ,ןטייקירעווש יד ןגיזאב ןפלאהעג זדנוא
ענעדישראפ יד געוו ןיא ןלעטש טווורפעג ןבאה
.רענגעק

־ןיימעגלא ראפ ייס ,עשיטילאפ ראפ ייס םערעטניא

'אד סאד ןגיוצעג ךיז טאה ראי ןבלאהטרעדנא

־עלבארפ עלאנאיצאנ־שידיי ןוא עכעלטפאשלעזעג

ריוא זיא םע זיב ,ןבעלנעמאזוצ עשילידיא עקיז

,םעציילפ עטכיילגעגסיוא ןעמוקאב טאה ,ןעמ
.טייקרעכיזטסבלעז ןוא ץלאטש

ןופ םולפנייא רעד ןעגנאגרעד לטעטש רעזדנוא ןיא
ןיזדאמארג לקנעי ןוא רעגנעהנא סיקסניטאבאשז

ןבאה טייקיטעט רעזדנוא ןופ םארגארפ םעד ןיא
,ץנעט ןוא רעדיל יד טרא ןקיטכיוו א ןעמונראפ
טיורב עכעלגעט־גאט סאד שממ ןראוועג ןעגעז סאו
.טנגוי רעזדנוא ןופ

רערעסערג א טימ ןעמאזוצ רעטשרע רעד טאה
״ימואלה־רמושה׳ םעד טזאלראפ עכעלטנגוי עפורג
־ינאגרא טנגױ עשיטםינאיזיװער יד ןפאשעג ןוא
־וקעגפיוא ןענעז ךאנרעד דלאב ".ר״תיב" עיצאז
־רא ןראפ עגיל" יד ,ןויצ־ילעופ עטכער יד ןעמ

ןבעל טגנערבעגניירא טאה טייקיטעט רעזדנוא

יד ןבאה רעטעפש סאווטע ".לארשי־ץרא ןקידנטעב

־ויצ עניימעגלא יד ןופ גנולייטפא רעד ןיא ךיוא

'עג ןוא טנגוי עזעיגילער יד טריזינאגרא ןטסיחרזמ

¬א ,טייצ ערעגנעל א טריטסיזקע טאה סאוו ,ןטסינ
ייז טאה ןעמ ןוא טעברא עכאווש א טריפעג

".יתדה־רמושה" םעד ןפאש

רעב

יד ןוא םוקפיוא ןטימ טשרע ,טליפעג טשינ טעמכ

א טאה ץנערוקנאק עשיאייטראפ עקיזאד יד

'לע יד ןבאה טנגוי רעד ןופ טייקיטעט רעשימאנ

.ןעיירעגירק ןוא םעיםוקםיד עשימרוטש ןפורעגסיור

יניא וא ןזייווסיורא ןביוהעגנא ןטסינויצ ערעט

'ראפ ינאשטלאשזאג הירא ךיוא טאה טייצ רעד טימ

'אב ךיז ןבאה׳ס .טעברא רעקידתושממ וצ סערעט

־גאגעגרעביא זיא ןוא עיצאזינאגרא רעזדנוא טזאל

עושוהי ,גרעבנירג םולש טקורעגסיורא םרעדנוז

רעדנירג עטשרע יד ןופ ".יתדה־רמושה" םוצ ןעג

רעדנעלאב עדלאג ןוא גוצרעסאוו לעגייפ ,קאפעל

ןיימ טריפעג רעטייוו ןוא ןיילא ןבילבעג ךיא ןיב

רעמאזיורג רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעו

ךיא זיב טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןשיווצ טעברא

־םיוא ךיוא ךיז ןבאה םע .עפארטסאטאק־רעלטיה

 1935ראי ןיא באה
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.לארשי־ץרא ןייק ןעוועג הלוע
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ביבא־לת

 /ןאמייש הכלמ

י״א ןןלידע־סג׳ברא ןראפ געוגעוואב יד
עוועשזישט ןיא ןבעל ןלערוטלוק םעד ץוח

לארשי־ץרא ןקידנטעברא ןופ גנוגעוואב יד

רעשיטילאפ א טנגוי רעד ייב ןעוועג ךיוא זיא

וצ ןסקאוועגסיוא םודא טייצ רעצרוק א ןיא זיא

 1927ראי ןיא ןוא .טקניטסניא

ןיא םעיצאזינאגרא־ייטראפ עטסערג יד ןופ רענייא

'לעװ ",קעטאילביב־טנגוי" יד ןפאשעג טנגוי־לוש

טשינ .םורא טנגעג רעד ןיא ןוא עוועשזישט

־אטש רעד ןיא ןסאלשעגנא רעטעפש ךיז טאה עכ

־םיוא ןענעז רימ םאוו ,תופידר יד ףיוא טקוקעג

*ראפ םעד קנאד א זיא םאוו ,קעטאילביב רעשיט

־עלע ןשידיסח ןוא ןעמורפ םעד ןופ ןענאטשעג

עפורג א טאה

טימ עיצאזינאגרא יד זיא ,עוועשזישט ןיא טנעמ

.תוחוכ עגנוי טימ ןראוועג טקראטש

.תוכיא ןוא תומכ ןיא רעקראטש ןראוועג גאט ןדעי
,ןסיוטשנעמאזוצ ןוא ןטנעדיצניא ליפ יד ןופ
ןוא זדנוא ןשיווצ ןעמוקעגראפ ןענעז עכלעו
םענייא זיולב ןלייצרעד אד ךיא לעוו ,עמורפ יד
.ייז ןופ
ןיא ןשינעעשעג יד דאנ דלאב םע זיא ןעוועג
ןופ וויטקא רעד ןעוו  1929.ראי ןיא לארשי־ץרא
:םירבח יד ןופ ןענאטשאב זיא םאוו ,ייטראפ רעד
ןאמטנעמיד עשטהאל )שטיווארקוצ( רוצ םהרבא
טעטימאק ןויצ־ילעופ

ןוא ),ךאבאטינ( ךבדינ םייח השמ ),ןייטשרוב(

עדראג לחר ןוא ןאמטור :ןעייטש סע
ןאמטור עבול ,שזראקנאמ דוד ,ןאכאק עלחר :ןציז םע

ןיא עלא טנייה( ,תורוש יד ןופ ןירעביירש יד

ןאקא עקלומש ,שטיווארקוצ םהרבא ,ןאמייש הכלמ

)עקירעמא ןיא טנייה( שטיווארקוצ לגייפ )לארשי

זיא קעטאילביב־־טנגוי רעד סורא עפורג יד

)ייווגורוא ןיא טנייה( ןייטשרוב קחצי לארשי

ראי ןיא טאה סאוו ,לייט רעד ןעוועג רעטעפש

הכוז טשינ ןבאה עכלעוו .םירבח ערעדגא ךאנ ןוא

1928

ןכעלקריווראפ ןוא לארשי ןייק ןעמוק וצ ןעוועג

ןופ ןיערג רעד( םירבח ערעטלע עכעלטע ןופ

ןוא גנוציז א ןטלאהעגפא ןבאה ,לאעדיא רעייז

ףליח רעד טימ ,עוועשזישט ןיא ןפאשעג

יד ) 1917, 1922, 1925ןראי יד ןופ ןויצ־ילעופ

עגעלאפעג יד ןרעאב ןגעוו עגארפ יד טלדנאהאב

ןקידנטעברא ןראפ עגיל" .גנוגעוואב ןויצ־ילעופ

עשידיי יד טקידייטראפ ןבאה עכלעוו ,ןדלעה

טאה סאוו ",ץולחה" ןוא ״טײהײרפ״ ״לארשײץרא

עגארפ יד ךיוא ןוא ,לארשי־ץרא ןיא םיבושי

ןופ לייט עסיורג א ןעייר עריא ןיא ןסאלשעגנייא

לארשי־ץרא ןקידנטעברא ןופ םערגנאק םעד ןגעו

םירוחב ,רעטעברא עכעלטנגוי ,טנגוי־לוש רעד

ןיא ןעמוקראפ טלאזעג טלמעד טאה רעכלעו

.ךעלביטש־םידיסח ןוא תובישי ןופ
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עכעלטע ןעמוקעגנא טראוורעדמוא ןענעז ,ןילרעב
372

לגייפ ,לעדנאק ענײש ,ןאמסוז ןועמש ,לחר ןאמפאה ,שזראקנאמ יכדרמ )רעטסעווש ןוא רעדורב( אטוקאנמ :ןעייטש סע
עדראג לחר ,ןייטשלרעפ עגייפ ,רעקצאלפ
לבייל ,ןאמטמ עבול ,שטיווארקוצ םהרבא ,ןאנאק עלחר ,יקצולס םייח ,ןאמטאר ,ןאמסוז הקבר ,ץנימ הרש :ןציז סע
.ואמייש עקסמ ,ןייטשרוב ילא םהרבא סיובנשריק םולש ,ןאמסוו לחר ,סעדייא

ןביוהעגנא ןבאה ןוא ערעדנא ןוא םידיסח רערעג

־ילאפ רעזדנוא קנאד א זא ,ךיירטשרעטנוא ךיא

ןעמוקעג ייז ןענעז סאד .לאקאל םעד ןרילאמעד

רענעי ןיא וויטאיציניא ןוא טקניטסניא ןשיט

־סיוא ןענעז םע .רעדניק ערעייז ןעוועטארסיורא

־אלק ןקידשפנ־תריסמ רעזדנוא קנאד א ,הפוקת

־רעד ,ייצילאפ ןעמוקעג זיא׳ס .ןגעלשעג ןכארבעג

ןפוד ןוא לאעדיא ןשיטסינויצ םעד ןיא ךיז ןרעמ

ייז ןבאה םיוא טזייוו סע יוו ראנ .םיטפשמ דאנ

תא ,ןעייר ערעזדנוא ןיא ךיז ןסילשנא טנגוי יד

ןראפ ףמאק רעזדנוא זא ,טגייצרעביא ךעלדנע ךיז

־ץרא ןייק ןייז וצ הלוע ןעגנולעג לייט םעד טא

רעדניק ערעייז ,רעטכערעג א זיא ״םזינױצ״

סאד .ןבעל םייב ןבילבעג ןענעז ןוא .לארשי

יד ןיא ןסאלשעגנא רעטעפש ךיז ןבאה עכלעו

־ישט ןיא תוחפשמ עסיורג ןופ ענלצנייא ןענעז

ןופ וויטקא רעד ןראוועג רעטעפש ןענעז ,ןעייר

 1941ראי ןיא ןענעז עכלעוו עוועשז

.עוועשזישט ןיא סעיצאזינאגרא עשיטסינויצ יד

ןעמוקעגמוא

.רעפלעה ערעייז ןוא םיחצור־רעלטיה יד ךרוד

־הבישי רענעזעוועג א ,ןאמייש עקסונ רעדורב ןיימ

ףיוא ןעוועג זיא טעברא עטגייווצראפ רעזדנוא

׳לארשי ןייק וויטקא ןופ ןראפפא ןכאנ זיא .רוחב

טנגוי יד טלייטעגנייא ןבאה רימ .ןטיבעג עלא

,רעריפ רעקיטסייג ןוא רעשיטילאפ רעד ןראוועג

ןראוועג טריפעגנא ןענעז ןזיירק יד .ןזיירק ןיא

לארשי־ץרא ןקידנטעברא ןופ רעוט ןוא רערעל

־ארקוצ( רוצ םהרבא ,ארוג קחצי :םירבח יד ןופ

.םורא טנגעג רעד ןיא ךיוא ןוא עוועשזישט ןיא

טנייה( .רימ ךרוד ןוא ,שטיווארוס הילדג ),שטיוו
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:׳יול ׳סעמעט עשיטסינױצ ענעדישראפ ךיוא
־ראפ רעביא ןוא ״םעזו־דחא״ /׳יודראנ״ /׳לצרעה״
עיטארקאמעד־לאיצאם רעד ןופ רעריפ ענעדיש
.טלעװ רעד ןיא
־ליבעגםיוא רעטעפש ךיז ןבאה ןזײרק יד ןופ
־עגנא ןיילא ןבאה עכלעװ םירבח ערעגניי טעד
יכדרמ זיא ײז ןופ רענײא .ןזיירק יד טימ טריפ
־סילאיב ןיא ןאזיטראפ רעטםוװאב א .שראקנאמ
דאנ ןוא )עקירעמא ןיא טנײה( טגגעג רעקאט
 1932ןיא 1ײרק ןיקריס
ןייטשרוב האל עטרבח ןופ ראפפא םוצ

רעדורב ןיימ ךרוד רעטעפש ןוא )לארשי ןיא עלא
.ל״ז עקסונ

־לטםעק ןראװעג טנדראעגנײא ןענעז סע .ערעדנא
־רבח ׳ןגולפסױא ,םעמעט ענעדישראפ ףיוא ןטנװא
.וו .ז .א ןסעומש עשי
ןיא קיטעט ןעװעג ןענעז םירבח ערעזדנוא

־ראפ ףיוא ןראוועג טריפעג ןענעז ןזיירק יד

.ל.ק.ק :יוו עוועשזישט ןיא סעיצוטיטםניא עלא

רעטעברא רעד ןופ עטכישעג" :םעמעט ענעדיש

יד ,הליהק רעד ןיא רעטעפש ןוא קעטאילביב

.״םזיװאכאראב״ ",לארשי־ץרא ןיא גנוגעוואב

טאה םוטעמוא ".לארשי־תדוגא" רעד ןופ גנוטסעפ

־אטםיה״ /׳טפאשנסיװ־רוטאנ״ /׳סלגנע ןוא סקראמ״

רימ ןבאה םוטעמוא .טראוו רעזדנוא טרעהעג ןעמ

ןוא ״עטכישעג־רוטלוק״ /׳םזיייאירעטאמ רעשיר

ןשיטאמארד םעד ןיא .טייהרעמ א טעדליבעג

 1931ןיא סירבח־״טײהײרפ״ עפורג א
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גולפסיוא ״סײהײרפ״

ןבאה רימ .םעיצוטיטסניא ערעדנא ןיא ןוא זיירק

עכלעוו םירבח ערעזדנוא .תורדתסה רעד ראפ

טאה רעכלעוו "דבוע" םעד ןפאשעג רעטעפש

תוגולפ יד יוו ,הרשכה־יצובק יד ןיא קעווא ןענעז

לייט עטסערג יד ,ןעייר ענייז ןיא ןסאלשעגנייא

״יח־לת״ ןוא ״והירמש װאראלק״ ״װאכאראב״ ןופ

לייט וסיורג א .עוועשזישט ןיא תוכאלמ־ילעב

.וויטקא רעד ןראוועג םירבח רעוועשזישט יד ןענעז

.לארשי־ץרא ןייק ןייז וצ הלוע ןעגנולעג זיא ייז ןופ

ןופ .ק .צ ןופ ןכוזאב עטפא ןבאה ןגעלפ רימ

רימ ןבאה ןסערגנאק יד וצ ןלאוו יד ייב

,יקסלאפאלאיב :םירבח יד ךרוד ״ןױצ־ילעופ״

ןוא ןעמיטש לאצ עקירעהעג יד ןגירקעג קידנעטש

.ק .צ רעד .ערעדנא ןוא ןאמזיפש ,ןרעטשנגראמ

סאוו טימ טאהעג ןבאה רימ .טייהרעמ א לאמטפא

"ראפ רעזדגוא גנונעקרענא סיורג טקנעשעג טאה

טעברא עוויטקא יד םנטשרע .ןסאמ יד וצ ןעמוק וצ

.טעברא עטגייווצ

־עשזישט ןיא סעיצאזינאגרא עשיטסינויצ יד ראפ

דצ לאמעלא ןכאמ רימ ןגעלפ ןגולפסיוא יד

ןגייווצ עריא טימ ,תורדתסה רעד ראפ ךיוא ןוא ע ו

־טעטש עקימורא ןופ סעיצאזינאגרא יד טימ ןעמאז
־יקאסיוו ,ווארבמעז ,עצוואנאכעשט .במאראז :ךעל

.לארשי־ץרא ןיא
וװ /׳לארשי־ץרא ןקידנטעברא ןראפ עגיל״ יד
ןירעציזראפ סלא טמא םעד ןעמונראפ באה ךיא

־בגעק ןענדראנייא ןגעלפ רימ .א .א ,קצעיוואזאמ
.ןעגנולמאזראפ עקידתופתושב ןוא ןכוזאב עקיטייז
1

־ערקעס( ריכזמ )שטיווארקוצ( רוצ םהרבא ןוא

ןדנובראפ ןעוועג רימ ןענעז במאראז טימ

*יוא ׳רעקיטאפמיס ךס א ןסאלשעגנא טאה ).ראט

בייל לאומש רבח .עיצאזינאגרא ןייא יוו יוזא

״ןױצײלעופ״ ןופ םירבח רעס

־טימ ליפ דעייז זדנוא טאה ל״ז רעקנאלאקסור

טלעג ליפ ןקישרעביא ,עגיל רעד ןופ ןגעלפ רימ

טבייה( םולבנזאר )עקלאצ( לאלצב דבה .ןפלאהעג

״טײהײרפ״ ןוא .ם .צ
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רעזדנוא ןופ לייט א יוו ןעוועג זיא )לארשי ןיא

ןיא קיטעט ןעוועג ןענעז ייז .ןעזעגנא םירבח

־נאק וצ ןטאגעלעד ןקיש ךיוא ןגעלפ רימ .טנגוי

םירבח ריז ןעניפעג טנייה .דדמלפ ןוא "הנגה" ר עד

־עס ךיוא ןוא קאטסילאיב ,עשראוו ןייק ןצנערעפ

ןיא סעלעטש ענעעזעגנא ףיוא ןוא םיצובק ןיא

ערעזדנוא ןענעז לארשי ןיא אד ךיוא .ןראנימ

ביבא לת

.ןגייווצ עריא ןוא תורדתסה רעד

) /ןייטשרוב( ןאמטנעמיד האל

" יס י י ה י י ר פ ״
־ץרא ויא ןשינעעשעג יד ןבאה

 1929ראי ןיא

ןיא טנגוי עשידיי יד ןוטעג לסיירט א לארשי

ןעמאזניימעג א טימ ידכ ,ןטפאשרעפרעק עשיצולח
.לארשי־ץרא ןייק געוו א ןכערבוצכרוד חוכ

רעד ןגיטשעג זיא גאט ןדעי טימ ןוא עוועשזישט

־נעטניא ןא ןעגנאגעגנא זיא עוועשזישט ןיא

־איצאנ יד ןעיוב ןפלעה ןוא ןייז וצ הלוע ןליוו

ךיז טאה סע .גנוריזינאגרא ראפ גנוגעוואב עוויס

ופאש ןביוהעגנא ךיז ןבאה סע ןוא .םייה עלאנ

/׳טײ,ריירפ״ ןוא .ם .צךויצ־ילעופ יד טעדנירגעג

״טײהײרפ״
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רעשיטאמארד א ןוא דאכ א ןראוועג ןפאשעג
רעמוז ,ןעגנוביא־טראפס ראפ עפורג א ןוא זיירק
־עשזישט םעניא ןעמוקעגראפ ןעגנוביא יד ןענעז
ןפיוא רעטניוו ןוא דלאוו רעקטוס רעדא ,רעו
־עג דיוא ״טײהײרפ״ יד טאה םעד רעסיוא .זייא
־עגניירא ןענעז טראד ".ןטיוקס" עפורג א ןפאש
זיב  10ןופ רעטלע ןיא רעדניק ןראוועג ןעמונ
.ראי 14
טגנערבעגניירא טאה גנובעלפיוא עקראטש א
םירבח ״ןױצ־ילעופ״ עפורג א

יד טימ גנודניבראפ עגנע יד ״טײהײרפ״ רעד ןיא
ןוא עטנעאנ עקימורא יד ןיא ןפורג־״טײהײרפ״

טעמכ ,ערעדנא ןוא ״ר״תיב״ .״ימואלה־רמושה״
־ויצ ןיא טריזינאגרא ךיז טאה טנגוי עצנאג יד
.עקניל ןוא עטכער ןפורג עשיטסינ
טשינ דיז ןריזינאגרא סאד זיא ךעלריטאנ
־עג ןבאה ןשטנעמ ערעטלע יד ,טכייל ןעמוקעגנא
טימ ןעמונראפ ךיז טלאוו ןעמ יוו ףיורעד טקוק
ז יא ץלא ןופ רערעווש ראנ .םישעמ עשיסרוקיפא
טשינ טאה טנגוי יד .עגארפ־טלעג יד ןעוועג
ראפ טאהעג טשינ שממ ןבאה ייז ןוא טעבראעג
ןענעז ,לאקאל םעניילק א שטאכ ןעגניד וצ טאו
ןעמוקעגראפ ןעגנולמאזראפ עטשרע יד עקאט
.למיה ןעיירפ ןרעטנוא

־אכעשט ,עווארבמעז :יוו ךעלטעטש ערעטייוו
.עווארטסא טימ וליפא ןוא במאראז ,עצוואנ
ןדנובעגוצ ןעוועג רימ ןענעז ןטסקראטשמוצ
עקאט ןבאה עכלעוו .םירבח רעבמאראז יד וצ
ןעמאזוצ טלייטעג דיוא ןברוח םעניא רעטעפש
־ראפ ןענעז ןוא ,םוקמוא ןופ לרוג ןרעטיב םעד
*לוש ןיא רבק־רעדירב ןייא ןיא ןראוועג טקינייא
.שזאב
עשראוו ןיא ןעמוקעגראפ זיא

 1931ראי ןיא

־נאק רעד וצ ,ץנערעפנאק־״טייהיירפ״ עטייווצ יד
.ןטאגעלעד יירד טקישעג עוועשזישט טאה ץנערעפ
םירבח רעוועשזישט טקילייטאב ךיוא ךיז ןבאה םע
ייב( ״ינאז״ ףראד םעניא עינאלאק־רעמוז רעד ןיא

־טנא לענש רעייז ךיז טאה ״טײהײרפ״ יד

־אק יד זיא ראי ןטייווצ םעניא ןוא )עווארבמעז

ןילא ןעמוקעגוצ ןענעז גאט ןדעי טימ .טלקיוו

־עשט ייב( ״װאקשאז״ ףראד םעניא ןעוועג עינאל

־לוק עמעראוו א טריפעג טאה ןעמ ,םירבח עיינ

רעוועשזישט ךס א ןבאה טראד ךיוא )עצוואנעכ

־עג קיריג ןבאה עכעלטנגוי יד .טייקיטעט־רוט
.עכעלטנכעוו ןוא עכעלגעט ,ןעגנוטייצ יד ןעגנולש
םעד ןוא ״עמיטש־רעטעברא״ /׳גנואײרפאב״ יד יוו
ךיוא יוו ",טייהיירפ־טנגוי" לאנרושז ןכעלטאנאמ
".ץולחה" גנוטייצ עשיערבעה יד
ןפאשעג ךיוא ךיז טאה ראי ןבלעז םעד ןיא
םאד ".לארשי־ץרא ראפ טניירפ" עיצאזינאגרא יד
.י״אפק ראפ עציטש ןעוועג זיא
ןיא טלייטעגנייא ןראװעג זיא ״טײהײרפ״ יד
עלאיצאס ,דאוו רעד ןיא לאמ ייווצ :ןזיירק יירד
ךיוא זיא םע .ןעמעלבארפ עשיטילאפ־לעוטקא ןוא
381

: 1932םעטימאק טייהיירפ
ענייש ,שזראקנ^מ דוד !,אמייש הכלמ ,ןיטשרוב האל
ןאמדירפ יכדרמ ןוא לעדנאק
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 20טםאקעג טאה םע .לייטנא ןעמונעג םירבח
־אק רעד ןיא ןייז םאד רבח ודעי .ראפ םעטאלז
־םױא יד ןקעד ןענאק וצ ידכ ןוא שדוח א עינאל
ףיולראפ ןיא טלמאזעג עקאט ןעמ טאה ,ןבאג
.ןטקודארפ וליפא ןוא ןשארג וצ ןשארג ראי םענופ

*ץרא ןייק ןעוועג הלוע םע ןענעז ראי םעד ןיא
.תוחפשמ ןוא םיצולח עפורג א לארשי
ןופ ףליח רעד טימ ןייז וצ חלוע טשרוד רעד
וליפא ,קראטש ראג ןראוועג זיא ןטאקיפיטרעס
רעד ףיוא טראוועג טאה טאוו טנעמעלע םער ייב

 1932ראי ןיא

ייו םעדכאנ סרעדנוזאב ,חישמה־תאיב ןוא הלואג

ןוא םיצולח ראפ ,טקנופ־הרשכה א עװעשזישט

ץלא ןראוועג זיא ןליופ ןיא םזיטימעסטנא רעד

ןיא ןראװעג ןפאשעג ךיוא זיא

עקאט ןוא .תוחפשמ־ילעב ראפ "דבוע" רעד ךיוא

.רעלאטורב ןוא רעדליוו

קראי־ױנ/אדװארפ והיתתמ

ן־סא־ט ןייט ןופ ריירפ ןוא ןייפ יר
"יחרזט" יר ןריזיעאגחא סייכ
א ןבילבעג עוועשזישט זיא ןורכז ןיימ ןיא

ראפ זיא םאד .לביטש רערדנאסקעלא ןיא ןענ

־עשיטסינויצ ןוא ךעלביטש־םידיסח ןופ לטעטש

סעפע ,ףארטש ערעווש א ןעוועג רעטאפ ןיימ

ןראוועג ןגיוצרעד זיא טנגוי יד .סעיצאזינאגרא

םיא ץלא סאד טאה ואד .םרח א וצ םכעלנע

ןופ ןעעדיא טימ ,ןבעל ןיא טלאהניא ןא טימ

־ויצ רעקידרעטייוו ןייז ןופ ןקארשעגפא טשינ

.קלאפ ןשידיי ןופ ןגראמ ןרעסעב א ראפ ףמאק

רעמ טימ ךאנ ךיז טאה רע .טייקיטעט רעשיטסינ

ןכאנ תא סאוו ,עכעלטנגוי יד ןריזינאגרא סאד

־ארפ ןופ טעברא רעד ןיא ןפראוועגניירא ןערב

 1929ראי

רעד ןשיווצ קנאדעג ןשיטסינויצ םעד ןדיגאפ

זיא ,וויסנעטניא רעייז ןראוועג טריפעג

בור רעד םיראוו ,גנירג ןעמוקעגנא טשינ רעבא
םידיסח ןופ ןענאטשאב זיא עוועשזישט ןיא ןדי
ןטימ זא ,ןטלאהעג ןבאה עכלעוו ,עמורפ םתס ןוא
חישמ זיב ןטראוו ןעמ ףראד לארשי־ץרא ןייק ןראפ
קנאדעג רעשיטסינויצ רעד זיא ךאד .ןעמוק טעו
יד ןופ תוחומ יד ןיא ןעגנורדעגניירא רעמ ץלא
ןשיווצ ךיוא זייוולייט ןוא עכעלטנגוי עשידי
.רוד ןרעטלע

.טנגוי רעזעיגילער
זיא טעברא ןייז ןיא עיצקאפסיטאס עסיורג יד
ענייז ןופ ן׳ייגרעביא עמאזגנאל סאד ןעוועג
טאה רע ".יחרזמ" ןופ רעגאל םעניא רענגעק
ןוא גנונעקרענא ןופ קורדסיוא ןא ןעזעג םעד ןיא
׳קנאדעג ןשיטסינויצ םעד ראפ שינעדנעטשראפ
.ןבעל ןייז ןופ טלאהניא רעד ןעוועג זיא סאו

־קעלא ןא ,אדווארפ רשא לאיחי רעטאפ ןיימ

רע זיא ,ןלאוו־םייס יד ןעמוקעג ןענעז םע ןעו

םאוו ,עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא דיסח רעדנאס

שרדמה־תיב ןסיורג ןיא .ךעלדימרעדמוא ןעוועג

ייטראפ עשיטסינויצ־זעיגילער יד ןפאשעג ןבאה

־עגסיורא הרות יד ןענעייל ןראפ תבש רע זיא

ךיז ןגעק ןפורעגסיורא ראפרעד טאה ןוא "יחרזמ"

טאה רע רעכלעוו ןיא ׳עדעד א טימ ןטערט

ןעגנאגרעד זיא םע .םידיסח יד ןופ ןראצ םעד

־רעטנוא ריא ראפ ״לארשי־תדוגא״ יד טפמעקאב

־עוואד ןרעהפיוא טזומעג טאה רע זא ,טייוו יוזא
383

. 1.רנ ןיקסדוסליפ ןופ עטסיל יד ןציטש
384

אג לרעב ןקסע ןשיטסינויצ ןטימ ןעמאזוצםעד טפמעקאב קידתונשקע ייז ןבאה ינאשטלאשז
.עיצאבאס יד ןציטשרעטנוא ןופ געוו ןקיזאד

טאה טנאדנעמאק רעד לייוו ,ןטלאהאבסיוא ןייז
ןבאה רימ .ףארטש רערעווש א טימ טארדעג םיא
רעד זא ,קידנסיוו ,טאהעג ארומ רעייז טלמעד

רעד ןטלאהעג טאה לארשי־תדוגא רעד ראפ

־ורב ןוא רעגנערטש א רעייז זיא טנאדנעמאק

רעוועשזישט יד ןפורעג דיוא טאה רעכלעוו ,בר

ןטעוועדליוועצ א ייב לאמא טאה רע .רעלאט

.ןיקסדוסליפ ןופ עטסיל דעד ראפ ןעמיטש ןדי

.טנאה א ןטינשעגפא דרעווש ןייז טימ קינוויזירפ

ןדיי עזעיגילער זא ,וכעד ןגעק ןעוועג זיא בר רעד

ךיז טאה ךאוו רעטייווצ רעד ףיוא טשרע

ןבלעז םעד ןיא .גנוריגער רעד ןגעק ןייג ןלאז

טרעהעגפיוא טאה רע ןוא טליטשעגנייא ןראצ ןייז

טאה טאוו ,רענייא ןענופעג וליפא ךיז טאה תבש

־נײרא רעדיוו ךיז טאה רעכלעוו ,ןטאט ןיימ ןכוז

ןיימ זא ,טנאדנעמאק־ייצילאפ םעד ןגארטעגוצ

עגניי ןרעלקפיוא ןופ טעברא ןייז ןיא ןפראוועג

.גנוריגער רעד ןגעק טדערעג טאה רעטאפ
ןיא זיא יירעגירק רעקיטפעה רעד ןטימניא

.לאעדיא ןשיטסינויצ םעד ערעטלע ןוא
־עג עוועשזישט ןיא דיז טאה

 1933ראי ןיא

ןוא טנאדנעמאק רעד ןעמוקעגניירא שרדמה־תיב

ןיא ".יתדה־רמושה" עיצאזינאגרא־טנגוי יד ןפאש

־עג ןענעז סאוו ,ןדיי יד .רעטאפ ןיימ טכוזעג

 1938ראי

־רמושה" ןופ דילגטימ םלא ךיא באה

־פיורא םיא ףיוא ןבאה רעטאפ ןיימ ןבענ ןענאטש

ןבאה ךימ .לארשי־ץרא ןייק ןעוועג הלוע "יתדה

לאז טנאדנעמאק רעד זא ,תילט א ןפראוועג

טלאה" :רעפלעב ןמלז ןופ רעטרעוו יד טיילגאב

.ןעניפעג ןענאק טשינ םיא
טזומעג דאוו עצנאג א דאנ רע טאה רעטעפש

רעטייווצ רעד ןיא ןוא רעקא םעד טנאה ןייא ןיא
".דנאל םענעגייא ןראפ ףמעק .סקיב יד

,רעפלעב ,דראבסארג ,רעמלוו ,עדראג )רעדירב  (2יקסוואקשטאר ,ץיבוניבר ,רעצלעמ :ייר עטשדע
יאטיק ,רעדנעלאב ,קי׳צלעבול לרעב םהרבא ,וועל קחצי לארשי,ןייטשרעבליז והילא ,ארוג והילא ,ץישעבייא :ייר עטייווצ
ןאמסח ,יאטיק ,יקסוואקראטס ,רעדנעילאב ,טנאקעבנוא ,רעקינלעצ :ייר עטירד
.רעטסוש רעקאטס ןופ לגניי א ןוא רעפלעב ,רעטכער ,ןאמצלאמ ,ןאכאק :ייר עטצעל
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ארוג ןושרג

לארשי תדוגא
יד ןעוועג ךיא ןיימ ,זיא ״לארשי־תדוגא״

ןהכ סחנפ ר״ד דנאלשטייד ןיא ״לארשי־תדוגא״

זיב לייוו .עוועשזישט ןיא עיצאזינאגרא עטשרע

םנעמעוו .הכרבל םנורכז ךאבלראק ר״ד ןוא

טשינ עוועשזישט ןיא ןענעז גנודנירג ריא וצ

־פיוא עקיטפאהבעל א ןפאשעג ןבאה ןטירטפיוא

ןיא סעיצאזינאגרא עכעלטפאשלעזעג ןייק ןעוועג

.ןסאמ עזעיגילער עשידיי יד ןשיווצ גנורעדור

־עג רעטעפש ךיז ןבאה ייז יוו ,םענראפ אזא
.טקיטלאטש
־םידיסח יילרענדישראפ טריטסיזקע ןבאה םע
־קעלא" ןוא ״רערעג״ יד טימ שארב ךעלביטש
ךיוא ןענעז ״תױנשמ־הרבח״ רעד ץוח ".רערעדנאס
יוו ןעגנוריפורג עכעלטפאשלעזעג עכלעזא ןעוועג
.א .א םעםאק־םידםח־תולימג ",םילוח־רוקיב"
:ןטכיש ייווצ ןיא טלייטעצ ןעוועג זיא טנגוי יד
־וצ .טרירטנעצנאק ךיז ןבאה עכלעוו ,עזעיגילער
ענעדישראפ יד ןיא ,ןרעטלע ערעייז טימ ןעמאז
־עג טאה ןעמ עכלעוו יד ןוא ךעלביטש־םידיסח
ןענופעג ךיז ןבאה ײז ".ענעטירשעגראפ" ןפוד
־לעוו .ןעמארטש־הלכשה יד ןופ םולפנייא ןרעטנוא
.עוועשזישט ןייק ךיוא ןעגנאגרעד ןענעז עב

יד ןפאשעג טלמעד ךיז טאה עשראוו ןיא
".לארשי ינומא ימולש תדוגא" ןופ עלארטנעצ
טכאמעג זיא ןעמאנ םענופ גנורעדנע עקיזאד יד
־נעצ עקיזאד יד .ןליופ ראפ לעיצעפס ןראוועג
טרעדנוהסקעז רעביא ןעמונעגמורא טאה עלארט
טקישעג ןענעז םע ןיהווו ךעלטעטש ןוא טעטש
ןעגנולייטפא ןדנירג ןגעוו ןוויטקעריד יד ןראוועג
ימולש" עיצאזינאגרא רעשיסקאדאטרא רעד ןופ
".לארשי ינומא
טייקרעכיז רעצנאג רעד טימ ןעענאק רימ
ןופ ןעוועג זיא לטעטש רעזדנוא זא ,ןלעטשטסעפ
־פיוא גנורעטםײגאב טימ ןבאה םאוו .עטשרע יד
־ינאגרא ןא ןדנירג וצ גאלשראפ םעד ןעמונעג
ןופ ףיולראפ ןיא .ןדיי עשיסקאדאטרא ןופ עיצאז

ןיא ״לארשי־תדוגא״ ןופ גנודנירג עטשרע יד

ימולש" ןופ עיצאזינאגרא יד זיא טייצ רעצרוק א

טייצ רעד ןיא ןעמוקעגראפ זיא לטעטש רעזדנוא

־עשעג א ןעוועג עוועשזישט ןיא "לארשי ינומא

חא ןליופ ןעוו ,המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ
ךעלטנגייא .דנאלשטייד ךרוד טריפוקא ןעוועג
־תדוגא" ןופ עטאד־סגנודנירג עטשרע יד זיא
זיא םע ןעוו  1914,ראי סאד ןליופ ןיא ״לארשי
־אטאק ןיא ץנערעפנאק עטשרע יד ןעמוקעגראפ
־אטרא יד ןריזינאגרא עכעלקריוו םאד רעבא .ץיוו

.טקאפ רענע
רעקיזאד רעד ןופ ןענעז רעטעפש ןראי ןיא
עכלעוו ,רעדילגטימ ןעגנאגעגסיורא עיצאזינאגרא
*ויצ ענעדישראפ יד ןופ רעריפנא ןראוועג ןענעז
.ןעייטראפ עקניל וליפא ןוא עשיטסיחרזמ ,עשיטסינ

טשרע ןעמוקעגראפ זיא ןליופ ןיא ןדיי עשיסקאד

רעד ןופ םינקסע עוויטקא ןוא רעריפנא יד וצ

ןעמוקעג ןענעז טלמעד  19—1918.ןראי יד ןיא

ןדיי עשיסקאדאטרא ןופ עיצאזינאגרא רעקיזאד

ןופ ןראטאזינאגרא־טפיוה ייווצ יד עשראוו ןייק

:טרעהעג ןבאה
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)ענאס( לאנתנ ,יקסוואקשטאר הנוי לארשי

זיא ״לארשי־תדוגא״ ןופ ארויב עטשרע יד

,םעדייא סהנוי לארשי ,םייח־לטאמ .יקסנישטוטס

רערעג א ,יקסנישטוטס לאנתנ ׳ר ייב ןעוועג

םהרבא הראבסארג וילובז ,םייוויילב שרעה לואש
.שובייל ןרז ןייז ןוא ןאמדירפ שירעב ,ץראווש

.רחוס־ץלאה ןוא דיסח
*עג עוועשזישט ןיא טאה טייצ רענעי ןיא

:טרעהעג ובאה טנגוי רעד טימ רעריפנא יד וצ

*קחצי ׳ר ןעוועג זיא רע .עקלאצ המלש ׳ר טניווו

־םייח ,ןאמרעבליז לשרעה .קעראילטאק עשוהי

סקווו ןקירדינ ןופ .םעדייא םדמלמ םעד שרעה

.יקסוואלזאק בייל

*געטש ןוא דראב רעצראווש־ליוק רעגנאל א טימ

א ןראוועג טייצ רעד טימ זיא עוועשזישט

טימ זיא רע .םינפ ןלעדייא ןפיוא לכיימש ןקיד

סאוו ,עיצקא עדעי ".לארשי־תדוגא" ןופ גנוטסעפ

רעד ןופ ךוותה״דומע רעד ןראוועג טייצ רעד

תדוגא" ןופ עלארטנעצ יד ןעמונעגרעטנוא טאה םע

רעלענאיצאזינאגרא רעד ןבעגעגפא דיז ןוא "הדוגא"

־עג עוועשזישט ויא טאה ,עשראוו ןיא "לארשי

טעוועלאשזעג טשינ !,ןזאיזוטנע ךס א טימ טעברא

.גנאלקפא ןטסמעראוו םעד ןענופ
לטעטש ןופ םימכח ידימלת עטסנעעזעגנא יד

*אגרא רעד ןופ סקווו ןראפ עיגרענע ןוא ימ ןייק
.עיצאזינ

ןוא ״לארשי־תדוגא״ ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענעז

לואש ׳ר ןוא יקסוואקשטאר הנוי־לארשי ׳ר

ןוא תובישח ןבעגעגוצ עיצאזינאגרא רעד ןבאה

.םידיסח רערעג ןעוועג ןענעז םייוויילב שרעה

.טעטיראטיוא

ןענעז לביטש רערעג ןופ טיילעגניי עלא טעמכ
*גא ךיוא ",לארשי־תדוגא" ןופ רעדילגטימ ןעוועג
*עג ןענעז שרדמה־תיב םאד ןוא ךעלביטש ערעד
־תדוגא" ןופ גנוריפנא רעד ןיא ןטערטראפ ןע ו
".לארשי
ןבאה טנגוי רעד ןופ ןעייר עטשרע יד ןיא
ךורב־םייח :יוו םירוחב ערעטלע יד ןענופעג ךיז
.לאטסירק קיזייא ,ןוז סרעדיינש־םעד־עקלאומש
עדייב ),לארשי ןיא טנייה( ןוז םרעלומ םעד רזעלא
.סרעכאמ־תיציצ השמ ןוא היעשי רעדירב
ןיא הדוגא" רעד ןופ טייקיטעט עטשרע יד
*יטסניא־ךונח ןדנירג םאד ןעוועג תא עוועשזישט
ןטסנרע ןא טגנערבעג ךיז טימ טאה סאד .סעיצוט
*יטלמעד רעד ןופ רוטקורטס רעד ןיא ךורברעביא
טרידיווקיל ןענעז םע .גנויצרעד רעזעיגילער רעק
טעדנירגעג זיא םע ןוא םירדח עטלא עלא ןראוועג
טאה סאוו ,הרות־דומלת עניימעגלא ןא ןראוועג
ריא ןיא ,".דרותה־ידוסי" :ןעמאנ םעד ןגארטעג
*עג טאה ןעמ ווו .תותכ םקעז ןענופעג ריז ןבאה
.תופסות טימ ארמג זיב תיב־ףלא ןופ טנרעל
א ןעוועג זיא "הרותה ידוסי" יד ןפאש םאד

לארשי תדוגא יריעצ עפורג א
י ?א ,קעראלטאק עשוהי ,ארוג ןושרג :ערעדנא ןשיווצ
ןוא ,דארגאניוו ׳יעשי ,יקסויצוטס אביקע ,ןאדרעק לוולע ו
ס׳בר םער סייח
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ןפוא רעיינ רעד .לטעטש ןיא שינעעשעג םיורג
*עביא ןעמעלא טאה ןעיצרעד ןוא ןענרעל ןופ
.טשאר

390

לארשי תדוגא יריעצ עפורג א
קעראלטאק עושוהי ,ארוג ןושרג ,דארגאניוו רעטנעצ ןיא

ןביוהעגנא לטעטש ןיא ןבאה טייצ רענעי ןיא
,ןלוש ״בקעי־תיב״ יד ןגעוו תועידי ןעמוקוצנא
־ראפ ןיא טעדנירגעג טאהעג ןיוש ךיז ןבאה סא ו
!ופ ןעמאנ רעד .ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדיש
ןראוועג זיא רערינעש ,דרש יודפ ,ןירעדנירג רעד
טאה קנאדעג רעקיזאד רעד .טמיראב םוטעמוא
יד ןוא עוועשזישט ןיא ךיוא רעגנעהנא ןעמוקאב

־תיב" רעד ןופ ליצ ןוא קנאדעג םעד טרירעפ
ןא ןראוועג ןפאשעג זיא טרא ןפיוא .לוש "בקעי
.טעטימאק־ריזינאגרא
*יצעד יד ןרעוו ןכארטשעגרעטנוא ףראד םע
םניטסיוויטקא יד עכלעוו טימ ,ימ ןוא טייקטריד
ןופ ףיולראפ ןיא .טעבראעג ןבאה טעטימאק םענופ

א ןבירשעגנא ןבאה "הדוגא" רעד ןופ רעריפנא
עכלעוו ,רערינעש הרש יודפ רעד וצ גנודנעו
ןייק ןעמוק לאז יז זא .עקארק ןיא טניווועג טאה
־תב" א ןופ גנודנירג יד ןריזינאגרא עוועשזישט
,לוש "בקעי
ןפורעגפא ךיז טאה רערינעש הרש יורפ יד
ןעמוקעג זיא ןוא גנודנעוו רעקיזאד רעד ףיוא
ייב ןענאטשעגנייא זיא יז .לטעטש ןיא ןראפוצ
.ןיקסנישטוטס לאנתנ ׳ר
ןופ גנולמאזראפ א ןראוועג ןפורעג זיא םע
־ער טאה רערינעש הרש עכלעוו ראפ ,ןעיורפ
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ךעלדיימ־בקעי־תיב עפורג א

392

טגנערבעגפארא לטעטש ןיא זיא טײצ רעצרוק א
.עביורט ןעמאנ ןטימ ןירערעל א ןראוועג
ןעגופעג דיז טאה ״לוש־בקעײתיב״ עטשרע יד
םענעגנודעג א ןיא םאג רעשידימש רעד ףיוא
ןיא ןעגנאגעגרעבירא יז זיא רעטעפש .לאקאל
.ןינב םענעגייא ןא
םעראוו טגנערבעגניירא טאה לוש עקיזאד יד
ןיהא טקישעג ןבאה םע .לטעטש םעניא ןבעל
־םינויצ ןוא עשיטסיחרזמ וליפא רעדניק ערעייז
.ןרעטלע עשיט

יד וצ ה״נת םוצ .טייקשידיי ןופ תורוקמ יד וצ
יד ןופ תוהמ םעד ןייטשראפ םוצ .םיניד עשידי
יד ןבעגעג דיז טאה ןירערעל יד .תוליפת עשידי
טראוו ןדעי ןופ טייקנייש ןוא שטייט רעד זא ,ימ
עשרעדניק יד ןיא ןרעוו טרעביוצעגניירא לאז
.רעצרעה
•עביורט :ןעוועג ןענעז סנירערעל עטשרע יד
ןבעל ייווצ עטצעל יד( גרעבנטיר ןוא ץעיווארק
טאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ).לארשי ןיא טנייה
־"היתב" רעד טעדנירגעג לטעטש רעזדנוא ןיא ךיז
־רעד יד טרעהעג ןבאה םע ןכלעוו וצ .דנאבראפ

־עג דיז ןבאה ךעלדיימ עזעיגילער יד ראפ

־ראפ־״היתב" ןופ שארב .סנירעליש ענעםקאװ

־יידבעגסיוא ךיז ןבאה םע .ןטלעוו עיינ טנפע

־״בקעי־תיב״ יד ןענאטשעג קידנעטש זיא דנאב

ןוא ןעקנעד ןשידיי ןופ ןטנאזיראה ערעייז טרעט

־עט רעד טימ טריפעגנא טאה עכלעוו ,ןירערעל

טלמעד זיב ןבאה ייז ןכלעוו ןגעוו ,ןסיוו ןשידי

ןופ .דנאבראפ םעניא םנירעליש יד ןופ טייקיט

לוש־״בקעי־תיב" יד .ףירגאב ןייק טאהעג טשינ

־ראפ ןראוועג טנדראעגנייא ןענעז טייצ וצ טייצ

ךעלדיימ עשידיי עגניי יד טרעטנעענרעד טאה

גלאפרעד םיורג טאהעג ןבאה עכלעוו ,ןעגנולעטש

לארשי־תדוגא תמב ןופ ךעלדיימ עפורג א

393

394

*רא״טנגוי עקראטש א ןפאשעג טאה רוד רעקיד
".לארשי־תדוגא יריעצ" .נ .א עיצאזינאג
!דעי טימ זיא "הדוגא" רעד ןופ טייקיטעט יד
םע .רעשירעפעש ןוא רעקידעבעל ןראוועג גאט
עשיסקאדאטרא ןא ןעניישרעד וצ ןביוהעגנא טאה
־שדוח רעשיערבעה א .״דײ־רעד״ גנוטייצ־גאט
עשיםקאדאטרא״ — שידיי ןיא ,״ונלגד״ לאנרושז
־ייצ יד ".לאנרושז־בקעידויב" ןוא "רעטעלב טנגוי
הדוגא רעד ןופ טייקיטעט יד טכאמעג ןבאה ןעגנוט
טימ טלעזאב ,רעקידנזיורב ,רעקיבראפ לטעטש ןיא
ןקיטומ וצ טגערעגנא ןוא עעדיא רעזעיגילער רעד
רעטנעצ ןיא גרעבנעטיר הפיטימ לארשי־תדוגא תונב עפווג 6

.ןבעל שידיי זעיגילער א ראפ ףמאק
♦

םע .לטעטש ןופ ןעיורפ עשיסקאדאטרא יד ייב
־עג זיא גנוגעוואב עקיזאד יד זא ,טקאפ א זיא
רעד ןופ ןטכיש עלא ייב טבילאב רעייז ןעו
.גנורעקלעפאב רעשידי

**

ןופ ןברוח רעקירעיורט רעד ןעמוקעג זיא םע
עוועשזישט לטעטש רעזדנוא .םוטנדיי ןשיליופ
זיא םע ןוא טסיווראפ קידנעטשלופ ןראוועג זיא
עקיטכיצ ןוא ענייש יוזא יד ןראוועג טשיוועגפא
ןיא ״לארשי־תדוגא״ ןפורעג ךיז טאה סאוו ,םולב

־סיס ךיז טאה לטעטש ןיא זיירק־״הדוגא" רעד
־נסקאװרעטנוא רעד .טרעטיירבעגסיוא שיטאמעט

ןוא קיארעה יד ריא טימ ןעמאזוצ ןוא עוועשזישט
.טייצ רעקידנזיורב רענעי ןופ קיטנאמאר

ליסעיסיע ןיפיט ריז יכעגעזעג ןעט
)לארשי ץרא ץיק ראפפא ןיימ ןופ גאט ןיא(
ןיא ןענעז עלא .ןעגנאגעג ןענעז עלא ןוא. .

־רעה־לארשי־ץרא עקידנפאלק טימ ןעניגאב ןעירפ

טכיילשעג ,ןענאטשעגפיוא ןעניגאב ןעיורג םעד

רעד וצ טריפ םאװ ייםאש ןפיוא טכיילשעג רעצ

־נואנײא םעד טימ ,טירט ךאנ טירט ,סופוצ ךיז

רעייז ,ןוז ןטשרע רעייז ןטיילגאב ,עיצאטםךאב

־אטרא ןטשרע םעד ןטיילגאב — קנאדעג ןקיצנייא

ןענעז םע ןוא .לארשי־ץרא ןייק רענאיפ ןטשרע

.לארשי־ץרא ןייק לטעטש םעד ןופ הלוע ןשיסקאד

,יד ,טנגוי יד טמארטשעג טאה םע ,ןעגנאגעג

ענרעבליז עיורג טימ ןדיי ןעגנאגעג ןענעז םע

טימ טייצ עגנאל אזא יוזא ןיוש ןטראוו עכלעו

טנייוועגכרוד ןיוש זיא לארשי־ץרא סאוו ,דרעב

,יד ;טנעמאמ םעד ףיוא רעטכיזעג עקידנעמאלפ

,ןראי רעקילדנעצ ןיוש ןגיוא ערעייז ךרוד ןראוועג

ןערב ןוא ילג ןקידרעייפ רעייז רדסכ ןבאה עכלעו

ןקיבייא ןא ןיא ןראוועג טלדנאווראפ ןיוש זיא ןוא

עטספיט יד ןיא ןטלאהאב טזומעג ,לארשי־ץרא וצ

־לטימ ןעגנאגעג ןענעז םע .טפאשקנעב ןופ לאווק

רעייז ,ןעמולח וליפא קידנענאק טשינ ,ןשינעפיט

םאוו ,עטגראזראפ ,ןדיי עטהגאדראפ ,ןדיי עקיסקווו

יוו ,ןקוקוצ טזומעג ייז ןבאה ׳וליטש וצ טשרוד

־נײא ןרערט ןיא זיא רערעײז טיורב ןםיב רעדעי

ןיא ןלאז לארשי ץרא ןרעגאב םאוו ׳ערעדנא

וצ טלעוו א ייז ראפ זיא גאט רעדעי ,ןעקנוטעג

ןבאה ייז ךיוא •ויהא ןייז הלוע תונחמ ,תונחמ
.ןאב רעד וצ טמארטשעג

יוזא םעד ןיא דיז ןבאה ייז ךיוא .ןפאשאב
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ערעייז ןבעגפא ,ןעמוקעגטימ ןענעז עלא ,עלא

טקירד רע ,תודיסח ןיא ,ארובה תדובע ןיא קסוע

מעד טימ ,ןליפעג עטסײה ערעײז ,ןםורג עטצעל

א יוו רימ ייב *ןיז טעב ןוא טנאה ןיימ טטעפ

ןשיסקאדאטרא ןטשרע םעד טימ ,בלאװש ןטשרע
טימ יירפ ןראפ וצ ןעװעג הכוז טאה םאװ ,הלוע
רעײז וצ ,טנאה רעד ןיא הרות רעד ןופ ןאפ רעד
.לארשיך׳רא רעטבילעגםײה
־עג לאזקאװ רעד טאה קוקםיוא םעײנ א ןוא
־רעײפ אזא ,לטעטש ןיא לאמ עטשרע סאד .ןגירק
,טנגוי יד טלבוי טא .גנארדעג אזא ,טײקכעל
־עג ןעײטש ײז ערעטלע יד ןוא ,טרירטםנאמעד
עלא ,ךיז ןיא דיירפ רעײז קידנטלאהאב ,רענעםאל
םאװ ״ןקיצנײא״ רעײז וצ ךיז ןרעמאלק ןעמאזוצ
.ץזייש — ןטונימ עטלײצעג ןיא ײז ןופ ךיז ףראד

:דניק
וטסלאז םיקידצה ירבק עלא ףיוא .םשה ןעמל —
ןוא דימ ראפ ךעלטיווק ןבעגפא .ןייז ריכזמ ךימ
.דימ ראפ הקדצ ןייז בדנמ
ןכאנ רענייא ,רדסכ ךימ ייז ןענעגעזעג יוזא
ןוא .המשנ דאנ המשנ ,ץראה דאנ ץראה ,ןרעדנא
לאווק רעקידנעמארטש א ייז ןופ םענייא ןדעי ץא
רעצרעה סנעמעלא ןיא ,טפאשקנעב ןוא עביל ןופ
ןעוועג הכוז ןיוש ןבאה ייז םאוו ,החמש יד טזיורב
ןיא לטעטש רעייז ןופ רבח ןטשרע םעד ןקיש וצ
.לארשי־ץרא ,דנאל ןקילייה םעד

,לאמנייק זא ,הדותמו הדומ דיז ןיב׳כ ןוא
אזא זא ,טםוװעג טשינ ךיא טלאװ ,לאמנײק
לאז לארשי־ץרא וצ טשרוד־המשנ רענעטלאהאב
לאזקאװ ןפיוא ,עלא יד ןיא טעטסענעג ןבאה
םע באה ךיא יוו ,רעטײלגאב ענעמוקעגנעמאזוצ
ראפ ןטונימ עטצעל יד ןיא טליפעג ןוא ןעזעג
,לטעטש־טרובעג ןײמ ןופ ,ײז ןופ ךיז ןדײש ןײמ
.לארשי־ץרא ןײק געװ ןפיוא

ןופ סעזערפ רעד רימ וצ ךיז טרעטנענרעד םע
ןיפ ןעייוו־טרובעג עלא טאה רעכלעוו ,םיריעצ יד
הכוז ןיוש טאה ןוא טכאמעגכרוד עיצאזינאגרא רעד
םעד ןוא ךיז ןעילברעדנאנופ סאד ןעז וצ ןעוועג
ךיוא ,טנאה ןיימ טקירד רע ךיוא ,טינש ןקידיירפ
טאה רע ךיוא ,קיצראה רימ טימ ךיז טנגעזעג רע
:ןגאזנא ןוא ןענאמרעד וצ ךימ םאוו םעפע

־יורג־זײרג רעטלא רעד רימ ןבענ טייטש טא

קילייה רעזדנוא ןיא טסראפ וד !קנעדעג —

טקירד .לטעטש םענופ רעטםבושח רעד היםח רע

ןעיובוצפיוא עשז קנעדעג ,ןפאש וצ ,ןעיוי וצ ,דנאל

.ןראפפא ןיימ ראפ ןטונימ עטצעל יד טנאה ןײמ

סאוו טראד ןפאש וצ ,טסייג ןשידיי ןופ תוברוח יד

ענײז טימ רע טעשטפעש ליטש רעד ןיא רעבא

־ערגראפ ,הרות לש "םימרכ" ןוא "םיסדרפ" רעמ

ענײז ךופ ןסילפ םע ןוא ןפיל עטנקורטעגנײא

תונחמ יד ןקראטשראפ ,םיריעצ ןופ ןעייר יד ןרעס

ענײז — ךעלעקשטירךרערט ײװצ ןגיוא עדלימ

שפנ־תוריסמ טימ — רקיע רעד ןוא םילעופ ןופ

:רעטרעװ־סגנונעגעזעג עטצעל
זומ׳מ ,השודק זיא לארשי־ץרא !קנעדעג —
,קנעדעג — .דבוע א ןייז וצ ןײז לבקמ ךיז ףיוא
טשינ זיא םע״ .טרעקראפ ןײז טשינ ו״ח לאז סע
ץאלאפ ם׳כלמ םעד ןיא טקידניז םאװ רעד ךײלג
•״טײװ רעד ןופ םאװ רעד יװ

.עעדיא רעזדנוא ראפ
ןיא יוו סע טזיורב ןצראה ןיא רימ ייב ןוא
.םי א
ןדייש ןיימ ןופ ןטונימ עטצעל יד ןענעז סע
רעקידנעילג רעמעראוו יוזא רעד טימ ,ךיז
ןופ רובצ־חילש רעד ןרעוו ךיא ףראד טציא .הביבס

ןיימ רעבא ,ןבילבעג ליטש רע זיא דלאב

*ראפ ערעייז עלא ךיז טימ ןגארט ,םירבח עניימ

םעד ןיא ןוא .טקירדעג טםעפ ךאנ רע טאה טנאה

ןיימ ןליפרעד ןביוהנא ,ןעגנובערטש ןוא ןעגנאל

ךיא באה לאזקאװ ןטפארפעגנא םעד ןופ שיורעג

םאוו ,רעטשרע רעד םלא עיסימ ןיימ ,עבאגפיוא

טײטש טא .ץראה ןײז ןופ ןפאלק םאד טרעהעג
וימי לכ זיא םאװ ,קישטנאמרעגניי א רימ ןבענ
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םעד ןופ הלוע ןא ןייז וצ ןעוועג הכוז טאה
.לטעטש ןצנאג
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לאמעלא .ןליפעג טימ ןדאלעגרעביא ןיב ךיא
־דאנ עלא יד ןורכז םעניא רימ ייב ףיוא ןעמיווש
ןופ עטסעב יד ןופ רעטרעוו־םגנונעגעזעג טאו
ףראד׳מ .השודק זיא לארשי־ץרא ,קנעדעג" .לטעטש
סאװ רעד ׳ךײלג טשיג זיא םע״ ::״דבוע ןא ןייז
".,.ןטייוורעדנופ רעד יוו ץאלאפ ם׳כלמ ןיא טקידניז
"..עעדיא רעזדנוא ראפ שפנ־תוריסמ טימ"
־רעביא זיא םע דעווש יוו ,ןדאלעגרעביא ןיב׳כ
־עצ רעקילדנעצ ,רעקילדנעצ עלא יד ןזאלוצ•
ןעמענטימ ןיילא ,ןיילא ןוא רעצרעה עטמערוטש
רעווש יוו !ןליפעג ןוא ןעגנאלראפ ערעייז ךיז טימ
־אנ ,עמעראוו עלא יד ןופ ןדייש וצ ךיז זיא םע
ןןזאלראפ ייז טועמ ןייא ןיא ןוא עטסטנע
־יטנעס ןייק ןופ טשינ רעבא טסייוו טייצ יד
־םיוא ןיוש טאה רעעיז־ןאב רעםיורג רעד .ןטנעמ
:העש־ןעעגאב ןייז ןגאלשעג

".דוקיר" א
ןעגנאלק־״ונבל רהטו ,,טימ לסקא ףיוא טנאה
.לטעטש ןופ געט עטסכעלרעייפ יד ןיא יוו
.גוצ רעד טייטש טונימ ייווצ ראב
.טועמ ןייא
.ךאנ ןצנאט רימ
רעקילדנעצ ןופ ןסילפ ןרערט ןעמענ דלאב
רעשידיסח רעטמאלפעצ רענעי טנייוו םע ;ןגיוא
רעיורג רעטלא רענעי טנייוו םע ,קישטנאמרעגניי
ןוא גנוי םרעטיילגאב עלא יד ןענייוו םע ,דיסח
ןעלזיר לרעטצנעפ־ןאגאוו םייב טראד ןוא ,טלא
רעטומ ,רעטאפ ןענייוו םע .ןרערט עסייה ךיוא
*זיז ןוא
רעבא .גנאג ןייז גוצ רעד ןיוש טפאלק םע
־דעוו עטצעל יד ןרעיוא עניימ ןיא ןעגנילק ךאנ

•וביז

:דיסח ןעיורג־זיירג ןטלא םענעי ןופ רעט

סיר א ךיד טעוו ןישאמ יד ןוא ןטונימ דאב

ךיז ףיוא זומ׳מ ,השודק זיא לארשי־ץרא" —

־עמאליק רעטרעדנוה ףיוא ןוט רעדיילש א ,ןוט
.טייוו םרעט

".דבוע ןא ןייז וצ ןייז לבקמ

ארוג .ג

גנאזעג רעקיכליה א ךיז טאה שינאטנאפס
.ןםירעגםיורא רעזדלעה סנעמעלא ןופ

ביבא-לת /

.ד״צרת רדא ,עשראוו — עוועשזישט

ארוג קחצי

םזיעויכאןל ץפ ץארפ^פיוא רע־ס^רע רעד
וצ  1918.ראי ןופ ףוס םייב ןעוועג זיא םא ד

:ןענופעג טלאמעד ךיז ןבאה גנוריפנא רעד ןיא

ןא ןעמוקעגראפ ןבעל ןיימ ןיא זיא טייצ רענעי

־עשטיא },שזאמיר( ןאמטאר לסינ ,אקבאי דוד

ןופ ביוהנא םעד טנכייצאב טאה םאוו ,גנורעדנע

־שזיק םעד לשרעה־םהרבא ,רעוואקצטעשק ריאמ

עשידיסח ערעדנא טימ ןעמאזוצ :געוו םעיינ א

*רעד רעטעפש ןבאה ןקאילאפ יד ןכלעוו .םרענ

ןטערטעגניירא ךיא ןיב לביטש רערעג ןופ םירוחב

,גנוקידלושאב רעטשרמולכמ רעד רעטנוא ןםאש

־ישט ןיא ךיז טאה סאװ ,״ןויצ־ילעופ״ רעד ןיא
.קירוצ ראי א טימ ןריזינאגרא ןביוהעגנא עוועשז

399

.טנארפ ןופ טריטרעזעד טאה רע זא
ךיא ןעוו ׳ראי ןצכעז ןעוועג טלא ןיב ךיא

400

ןיא לאמ ןטשרע םוצ ןראוועג ןגיוצעגניירא ןיב

ןיידא ןטערט רימ זא ,ןזיוועגסיוא ריז טאה רימ

ןבאה רענלימ קילארשי ייב .טייקיטעט רעשיטילאפ

־ער ןוויטקא ןופ הפוקת א — הפוקת רעיינ א ןיא

רעד ןופ לאקאל ןראפ בוטש א ןעגנודעג רימ

עשידיי סאד ןזעל טעוו סאוו ,ףמאק ןרענאיצולאו

טראד ךיז טאה עכלעוו ,עיצאזינאגרא־ןויצ־ילעופ

רימ ןיא .ןליופ ןשיטימעסיטנא םעד ןיא םעלבארפ

.ראי ייווצ עצנאג ןענופעג
א ןליפוצנא לאירעטאמ א ןענעז ןראי ענעי
רעקילדנעצ ראפ יוו ,רימ ראפ הנאב ןקיגיובליפ
־עג ךיז ןבאה םירוחב עשידיסח עליטש ערעדנא
עיינ ןוא ןשינעפרעדאב עיינ ,ןטלעוו עיינ טנפע
ןראפ וצ ןעוועג זיא םולח רעטסערג רעד .תומולח
.לארשי־ץרא וייק
רעלופ רעד טימ ןענאטשעג זיא קיטייצכיילג
ןכעלנעזרעפ ןופ ,תילכת ןופ עגארפ יד טייקפראש
־עג ןיב ךיא .טפנוקוצ ענעגייא יד ןענדראנייא
טעברא ןעמוקאב באה׳כ ווו ,עשראוו ןייק ןראפ
ןאמכאפ רעסיורג ןייק .קירבאפ־דאלאקאש א ןיא
,ןרעוו וצ טייקכעלגעמ יד טאהעג טשינ ךיא באה
ףוסל ןוא עניילק ןעוועג ןטסנידראפ יד ןומעז
,ןיזוק א םניימ ןופ ןדערנא טזאלעג דיז ךיא באה
זיא׳ס זא .לארשי־ץרא ןופ ןבי^רשעג טאה סא ו
וצ ןטארעג רימ טאה ןוא ךאפ טכעלש א טראד
טלאמעד ךיז באה ךיא .טעברא־יוב ךיז ןענרעל
.יירעלשיט ףיוא ןפראוועגרעביא
.טייצ רענעי טניז ייבראפ ןענעז ראי קיצרעפ
־עגכרודא ךיא באה ראי קיצרעפ עקיזאד יד ראפ
ליפ ןיא ןעוועג ,געוו ןלופרענרעד ,ןגנאל א טכאמ
,ןשטנעמ רעטנזיוט טימ ךיז טנגעגאב ,רעדנעל
ןעוו .ןטייצ עקידיירפ ןוא עכעלנייפ טבעלעגרעביא
ןיימ ,טייהנגנאגראפ ןיימ ןענאמרעד ךיז ליוו ךיא
ןקידקאטייוו םוצ ךיא םוק ,טעברא ןיימ ,ןבעל
עקיטכיוו ךס א ןסעגראפ באה ךיא זא ,ריפסיוא
טלאוו טפארק עקידוועעזמוא ןא יוו יוזא .ןטנעמאמ
ןכעלגנירדכרודמוא ןקיד א טימ טקעדאב ץלא
־ומאק םעד טימ שינעגעגאב יד רעבא .רעיילש
טיהעגנייא זיא םאדרעטסמא רעריפ ןשיטסינ

םעד ראפ ןפמעק וצ ןליוו רעד ןסקאוועגסיוא זיא
ןשידיי ןופ טכער עשידיי עלאנאיצאנ יד ןוא דובכ
־איצאס ןופ גיז םעד ראפ ןוא טייז ןייא ןופ קלאפ
.רעטייווצ רעד ןופ — םזיל
.טסינומאק א ןראוועג ןיב ךיא
ןראפעגקירוצ ךיא ןיב
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.עוועשזישט ןייק
רעקיצנייא רעד ןעוועג טלמעד זיא אקבאי דוד
טדערעגפיונוצ ךיז באה ךיא ןכלעוו טימ ,שטנעמ
־יא עשיטסינומאק עניימ ןגעוו טלייצרעד םיא ןוא
ןעוועג טלמעד ןיוש זיא אקבאי דוד .ןעגנוגייצרעב
־רא רעד זא ,ןענאטשראפ ,רוחב רעטנעגילעטניא ןא
רע ,ןסערעטניא ענייז ראפ ןפמעק ףראד רעטעב
ןשיטסינויצ ןופ ןרינגיזער טלאוועג טשינ רעבא טאה
יד טרעמאלקעג ךיז טאה םע ןכלעוו ןיא ,לאעדיא
.טנגוי רעוועשזישט עצנאג
ךיז באה ךיא םאוו ,ץלא טישעגסיוא באה ךיא
־יפ ערעדנא ןופ ןוא ןעמאדרעטסמא ןופ טרעהעגנא
־עװאב רעשיטםינומאק רעקיטלמעד רעד ןיא רער
ןסיורג םעד טרעדלישעג םיא ראפ באה ךיא .גנוג
טעוו םאוו .גנוגעוואב רעקיזאד רעד ןופ םענראפ
,עגארפ־ןדיי יד ךיוא ןזעל ןוא טלעוו יד ןרעבארעד
ווו ,דנאבראפנטאר ןיא טזעלעג טרעוו יז יוו יוזא
עכיילג יוו ,םוטעמוא ןוא טכאמ רעד ייב ןענעז ןדי
.עכיילג טימ
ןוא טפאכראפ ,טקריוועג םיא ףיוא טאה םאד
־עלעטשנייא םאד ,טייקלאגעלמוא יד .טריגירטניא
רעטגייצרעביא ןא ןוא טרינאפמיא זדנוא טאה שינ
.ערעדנא ןריטיגא ןפלעה רימ ןעמונעג דוד טאה

־נוװ א טגאמראפ טאה רע .ןורכז ןיימ ןיא ןראוועג

ןבאה עוועשזישט ןיא עכעלטנגוי עשידיי יד

*עד יד ןסיירטימ ןוא ןגייצרעביא ןופ חוכ ןכעלרעד

ןענעז ,ןריזיטעראעט וצ גנוגיינ א טאהעג טלמעד

וצ ,טאט וצ טצכעלעג טאה םאוו ,טנגוי עקיטלאמ

־נא עשיעדיא ערעייז ןיא ןסאלשעג ןעוועג טשינ

.טלאווער ןוא טנוב

401

ןופ רעכעפ ןטיירב א טאהעג ןבאה ןוא ןעגנואיוש

402

־8יצאס ןוא םזינויצ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןגיינפא

4־נ׳וזעג ןיזא טריטוק&יד טאה ןעמ .עקי׳דבוט־םוי א

ןעוועג ןענעז סעיצאזינאגרא עשיטסינויצ יד .םזיל

־עייפ עטשרע רעזדנוא ןעוועג זיא םע .רעדיל ןעג

ןעוועג גנירג זדנוא זיא ראפדעד ןוא טרעטילפשעצ

".יאמ ןט־ "1ןופ גנור

 120ןריזינאגרא וצ םישדח ייווצ ןופ ךשמ ןיא

־עגסיורא זייווקיצנייא ךיז ןעמ טאה רעטעפש

טייקיטכיר רעד ןיא ייז ןגייצרעביא ןוא עכעלטנגוי

־עיופ יד ןשיווצ ךיז טיירדעג ,קראמ ןפיוא טזאל

.עעדיא רעשיטסינומאק רעד ןופ

טגיילעגניירא טייהרעטקרעמאבמוא ןוא ןרופ עשיר

סאוו ,סעיינ םעפע טימ ןעמוקעג ןענעז רימ

־יד ןופ ןרושארב ןוא ןפורפיוא יד קעז ןשיווצ ייז

'יירב רעד ןופ סמערוטש יד טימ טכליהעגפא טאה

־עג ששינ םירעיופ יד ןבאה ךס ןייק .עלוביב רענ

רימ זא ,ןזיוועגסיוא ךיז טאה סע ןוא טלעוו רעט

ןענעז ךאד .ךעלריפאפ ענעי ןופ ןייטשראפ טנעק

רעבא .ערעדנא יד ןופ רעסעב ייז ןעייטשראפ

־מיא טאה םע עכלעוו ,עכלעזא ייז ןשיווצ ןעוועג

יד ,עיצאריפסנאק יד טציירעג טאה םעלא רעביא

ףמאק ןיא טנגוי רעד ןופ ןייטשפיוא םאד טרינאפ

ןופ לאערא םעד ןבעגעגוצ זדנוא טאה םאוו .ראפעג

טרעטיבראפ ןעוועג ןענעז ייז ךיוא .תולווע ןגעק
גנורעטי׳בראפ רעייז ןוא טייקמערא רעד בילוצ

.ךאז רעםיורג א ראפ רעריטראמ
עשראוו טימ טקאטנאק ןיא ןענאטשעג ןיב ךיא
־עלמוא טקישעגוצ ןעמוקאב ןוא קאטסילאיב ןוא
־ריצ ןוא ןרושארב ,ןפורפיוא ,רוטארעטיל עלאג
.ייטראפ רעד ןופ טעטימאק־לארטנעצ ןופ ןראלוק
ןבאה םע עכלעוו ןשיווצ ,עכעלטנגוי
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רעטכעט ןוא םירוחב עשידיסח ךיוא ןענופעג ךיז
־אגרא ןעוועג ןענעז ,םיטאבעלאב ענעעזעגנא ןופ
־םנאקראפ ,עמייהעג ,ךעלזיירק ףלעווצ ןיא טריזינ
.עטריריפ
ןענעייל טגעלפעג ןעמ טאה ךעלזיירק יד ןיא
עיצארטנעצנאק ןגעוו ןרושארב עלאגעלמוא יד
־מוא םענעגײא טרעכיגראפ טאוו ,לאטיפאק ןופ
ןופ גנולקיווטנא ןוא םעטםים־ןרעײטש ןגעוו ,םוק
־ייז ןבאה ךעלדיימ ןוא ךעלגניי יד .קינכעט רעד
־עג טשינ .םעלא םעד ןופ ןענאטשראפ קינייוו רע

עקאט זיא יז .ןראוועג טגעלפעג זדנוא ךרוד זיא
ערעדנא ןעמוקעג ןענעז רעטעפש רעבא ,ןסקאוועג
גנורעטיבראפ עבלעז יד טצונעגסיוא ןבאה ןוא
־לוזער ןיא .לטעטש ןופ ןדיי יד ןגעק ,זדנוא ןגעק
־מיראב רעד ןעמוקעג רעטעפש ןראי ןיא זיא טאט
.םארגאפ רעט
.רעירפ ךס א ןעמוקעג זיא גנורעטכינסיוא ןיימ
,םזיקצארט טימ טקעטשעגנא ןראוועג ןיב ךיא
טאהעג ןוא טייקיצראהגנע םנילאטס טליפעגסיורא
ףיוא .ייטראפ רעד ןיא םזיטימעסיטנא ןופ ןזייוואב
ןטערטעגסיורא ךיא ןיב דלאוו ןיא עקוווסאמ א
,טרעלקרעד באה ךיא רעכלעוו ןיא ,עדער א טימ
־אב רעשיטסינומאק רעד טימ רעביא סייר ךיא זא
ךיא .ןענילאטס ןופ ןריפ ךיז טזאל םאוו ,גנוגעו
.ןיקצארט ראפ סעיטאפמיס עניימ טריוויטאמ באה

םעטא ןטפאכראפ א טימ ייז ןבאה ףיורעד טקוק

ךס א ןבאה ןדער טקידנעראפ באה ךיא ןעו

־אב ןוא רעטרעוו יד ןעגנולשעג ןוא טרעהעגסיוא

טלעטשעגפיוא ךיז ןבאה םירוחב קיצבעז .טרידאלפא

.חומ ןיא טרעטנאלפעג ךיז ןבאה סאוו ,ןפירג

.רימ טימ ןעייג ייז זא ,ןדלאמעג ןוא

טלמעד ןבאה ןטסיוויטקא עטסקידוועריר יד וצ

־עג טשינ ןיוש טייצ רענעי ןיא ךיז באה ךיא

.רעטעוו ןרהא ןוא סייוויילב בייל־השמ טרעהעג

־עגפא טאה גנושיוטנא יד .ןסיירטימ רעמ טזאל

־תיפגא ןיא לגנאמ א טליפעג רעבא ךיז טאה סע

םזאיזוטנע ןרענאיצולאווער םעד רימ ןיא טליק

.ןטנעמעלע עקיד
"יאמ 1״ םעד טרעייפעג ןבאה רימ יוזא יוו

ןפיול וצ טלייאעג טשינ רעבירעד ךיז באה ןוא
רעלאגעלמוא רעד ןופ זייא ןפיוא קיטכיזראפמוא
.ןעזעג ןוא ליצ םעד טכוזעג באה ךיא .טעברא

״עקוװסאמ״ עסיורג א ןעמוקעגראפ זיא רעירפ

טרעוו לייוורעד ןוא טייוו רעייז ךאנ זיא רע זא

,עטסנרע ןא ןעוועג זיא גנומיטש יד .דלאוו ןיא

ןיימ ייב .ןענאטאלראש ךרוד טצונעגסיוא רע

403

404

,ןרענאיצולאווער עכעלרע יד ראפ טקעפסער ןצנאג

ןלעוו אד זא ,ןוחטב ןוא טומ רעמ טימ ,ןעגנוריט

גייצקרעוו ןענעז ייז יוו ןעזעג רעבא ךיא באה

ץלא ןבאה רימ .ןבאגפיוא ערעזדנוא ןליפרעד רימ

טכאמ וצ דיז ןסייר עכלעוו ׳יד ןופ טנעה יד ןיא

רעד ףיוא ךיז טוט םע סאוו ןעזרעד רעראלק

.ערעיראק ןוא

ןוא ןדנווו עשידיי יד ןיא טקוקעגניירא ,טלעו

ערעדנא יד דיוא ןענאטשדאפ םע ןבאה יוזא

.קלאפ םענעגייא ןראפ תוירחא עיינ יד טליפרעד

ןעגנאגעגטימ רימ טימ ןענעז עכלעוו ,ןטסינומאק

רעטעפש ןבאה ןטסינומאק עטרעטכינעגסיוא יד

זיב ,טרעטכינעגסיוא זייווכעלסיב דיז ןבאה ןוא

סעיצאזינאגרא עשיטסינויצ יילרענעדישראפ יד ןיא

רעדילגטימ עוויטקא ןדאוועג ףוסל ןענעז רימ

־טנגוי ןוא עיגרענע עכעלטנגוי ךס א ןבעגעגקעווא

¬אש עריא עלא ןוא גנוגעוואב רעשיצולח רעד ןופ

.ןערב ןכעל

ינאשטלאשזאג .ב

ו ט א ןל

ן ט סי ע

רעיייק ןבילבעג טשינ זדנוא ןשיווצ זיא םע

רעד ןיא ןביולג םעיינ םעד ןעמונעג טסנרע רעייז

םאוו ,עוועשזישט ןיא ןטסינומאק עקילאמא יד ןופ

ףיוא ןבאה ןוא טייהשטנעמ רעד ןופ גנוזיילרעד

עטכישעג יד ןביירש וצ דנאטשמיא ןליפ ךיז לאז

־אזינאגרא ןא ןפאש וצ עיםימ יד ןעמונעג ךיז

.לטעטש דעזדנוא ןיא גנוגעוואב רעקיזאד רעד ןופ

-עט רערענאיצולאווער רעד ראפ םאר עלענאיצ

גנוגעוואב רעקיזאד רעד ךרוד ןענעז רימ םגה

רעקידנעגייטשפיוא רעד ןיא ןבאה ייז .טייקיט

זדנוא ןופ רענייא טשינ ןוא ןראוועג טפמעקאב

גנוזייל יד ךיוא ןעעזעג עעדיא רעשיטסינומאק

טכאמ רעשיטעיוואס רעד ןופ םוקנא ןטימ טאה

ןענעז ןורכז ןיימ ןיא .םעלבארפ ןשידיי םעד ןופ

טשינ טאה םאוו ,םזינומאק םענופ ןטילעג שיזיפ

יד רעוט עשיטסינומאק עטסוויטקא םלא ןבילבעג

־ויצ ןוויטקא ןדעי ןגלאפראפ וצ טרעהעגפיוא

:ןעמענ

*רוכזי רעזדנוא ןיא טשינ רעבא רימ וליוו ,טסינ
רעשיטסינומאק רעד ףיוא ןגיוא יד ןכאמראפ ךוב
*ישט ןיא טנגוי רעשידיי רעד ןשיווצ טייקיטעט

אינשיוו .סייוויילב ,ארוג קחצי ,אקבאי דוד
.אדווארפ הקבר ןוא

*וויטקעיבא רעטסערג רעד טימ ןליוו רימ .עוועשז

ןיא ןענאטשאב זיא טעברא עצנאג רעייז

־אבסיורא ןענאק רימ םאוו .ץלא ןלייצרעד טייק

רעד ןופ ךעלזיירק עמייהעג ןיא ןעגנולמאזראפ

םענופ עלעקניוו ןדעי ןגעוו ןורכז ןופ ןעמוק

ןופ ןפיצנירפ יד ייז טימ ןענרעל ןוא טנגוי

•לטעטש רעזדנוא ןיא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג

־קראמ ןופ ערעל יד ,םזילאירעטאמ ןשיראטםיה

עיצולאווער־רעבאטקא רעד ןופ גנאלקפא רעד

םע רעװ טםוװעג טשינ ןבאה רימ .םזיניגעל־םזיס

רעד וצ ןגארטרעד ריוא ךיז טאה דנאלסור ןיא

טרעהעג רעבא ןבאה רימ .ראטערקעס רעייז זיא

יד ןעוועג זיא םע .לטעטש רעזדנוא ןיא טנגוי

ןבאה ייז םאוו .סעיצקעל ןוא ןטארעפער ןגעו

ןבאה םע ןוא "גנארד ןוא םערוטש" ןופ טייצ

ערעזדנוא .םעמעט עשיטילאפ רעביא טריזינאגרא

־עטניא עקינייא ןענופעג עוועשזישט ןיא ךיוא ךיז

ןעעצראפ טגעלפעג ךיז ןבאה ייז טימ םעיסוקסיד

ןבאה עכלעוו ,ךעלדיימ ןוא ךעלגגיי עטנעגיל

405

.טכאנ רעד ןיא טעפש זיב
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טלמאזעג ןבאה ייז זא טסווועג ךיוא ןבאה ריוצ
ןלאנאיצאנרעטניא ןלאגעלמוא םעד תבוטל טלעג
תונברק יד ןפלאהעג טאה םאוו ,דנאפ־םפליה ןטיור
.םישזער ןשיליופ ןרענאיצקאער ןופ
ןיא טאה ןעמ ןעוו ,תופוקת ןעוועג ןענעז םע
דמאק יד ןופ טייקיטעט יד טליפעג טוג לטעטש
־עג זיא רעגנעהנא ערעייז ןופ לאצ יד .ןטסינ
דצניירא ידכ ,ץלא ןוטעג ןבאה ייז ןוא ןסקאו
'טיגוי עשידיי עשיאייטראפמוא יד ןיא ןעגנירד
ןיא ,קעטאילביב־סקלאפ רעד ןיא .סעיצאזינאגרא
ךס א טימ ןעמוקעג ןענעז ייז .זיירק ןשיטאמארד

ןטשרע םוצ עװעשזישט ןיא זיא
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.ןאפ עטיור יד ןראוועג ןעגנאהעגפיוא לאמ
עצנאג סאד זיא ןגראמירפ םענייש ןייא ןיא
־עלעט א ףיוא .ןראוועג טרעדורעגפיוא לטעטש
עטיור א ןרעטאלפ ןעזעג ןעמ טאה פולס־ןפארג
*אק א זיא םאד זא ,טמווועג ןבאה עלא ןוא ןאפ
ןקיטנייה ןזיב רעבא ,טעברא לקיטש שיטסינומ
ןוטעג ןבאה םאד יצ רענייק טשינ טסייוו גאט
,םיחילש עלעיצעפס יצ ,ןטסינומאק רעוועשזישט
ןראוועג טמיטשאב רעטנעצ ןברוד ןענעז טאו
.טרא רעדנא ןא ןופ

־עג ךס א ןבאה ייז ,תמא .םזיטאנאפ ןוא ןערב

זיא לטעטש ןיא ןענאגרא טכאמ יד ןשיווצ

'ירב ןוא טייהכיילג ןופ ןלאעדיא יד ןגעוו טדער

לקיטש עקיזאד םאד .הלהב עסיורג א ןענאטשטנא

ןטקירדרעטניא םוצ עביל ןגעוו ,טייקכעלדעד

ןופ טריפעגסיורא טושפ ייז טאה טנווייל עטיור

רעבא .גנואיירפאב ןייז ראפ ףמאק ןוא שטנעמ

רעד רעטנוא ייז טלאוו ןעמ יוו טקנופ ,םילכ יד

ךיז רעטימעג ערעייז ןבאה ץלא ייב יוו רעמ

.גנורעוושראפ עקיזיר א םעפע טריפעגסיוא זאנ

עגארפ רעד וצ ןעמוקעג זיא םע ןעוו ,טרעקאלפעצ
ןעמעלבארפ יד וצ .םזינויצ ןוא לארשי־ץרא ןופ
.ךארפש רעשיערבעה ןוא עיצידארט רעשידיי ןופ
־רעד ןעזעג ןטסינומאק יד ןבאה סעלא םעד ןיא
־יפאק ןוא עיצקאער רערעטצניפ ןופ ןעגנונייש
ייז ראפ זיא ,לאנאיצאנ זיא סאוו ,ץלא .םזילאט
*ראפ וצ טליצעג ןוא טייקנענאטשעגפא ןעוועג
ןוא ןסאמ עשידיי יד ןופ תוחומ יד ןעלקנוט
ןשיטסילאטיפאק ןגעק ףמאק םענופ ייז ןעיצפא
,אנוש

קינאפ יד ןכארטשעגרעטנוא רעמ דאנ ןבאה סאו
ןראוועג טריטסערא ןענעז םע .ייצילאפ רעד ןופ
ןבאה םאוו ,עכלעזא ,עקידלושמוא ןוא עקידלוש
טימ תוכייש םוש ןייק טאהעג טשינ לאמנייק
טריטמערא ךיוא זיא ערעדנא ןשיווצ .םזינומאק
זיא רעכלעוו .שטיוועקאפושטש לטאמ ןראוועג
ןיא לגנאמ בילוצ" ןראוועג טיירפאב ןכיגניא
...ךזייוואב
ןיא ןראי עגנאל ןבילבעג ןענעז ןגעקאד

־אק יד ןבאה האנש רעקיזאד רעד קנאד א
ןכערבעצ וצ טריפרעד

•ןטסערא עירעס א ןביוהעגנא ךיז טאה סע
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טימ זיא סאוו .קעטאילביב־סקלאפ עשידיי יד
ןוא עוועשזישט ןיא ןראוועג ןפאשעג ימ ליפיוזא
־רוטלוק ענעטירשעגראפ עקיצנייא יד ןעוועג זיא
.לטעטש ןיא עיצוטיטסניא

םייוויילב ,ארוג ,אקבאי :עכעלטנגוי יד הסיפת
.אדווארפ הקבר ןוא
טייק יד ןוא ןאפ עטיור יד ןעגנעהפיוא סאד
ןראוועג טלדנאווראפ ךעלקריוו זיא ןטסערא ןופ
טאה גנאל .לטעטש ןיא שינעעשעג סיורג א ןיא
ןעמ .םעד ןגעוו טדערעג ןבוטש עלא ןיא ןעמ

א ןעוועג זיא קעטאילביב־סקלאפ עשידיי יד

השעמ רעצנאג רעד ןיא זא ,טסעומשעג דייא טאה

ןופ ןבאה׳ס .עיצוטסניא עוויסערגארפ םיואכרוד

־אקאווארפ א טקעטשעג ךיוא טאה ןאפ רעד טימ

עשיטילאפ עלא ןופ עכעלטנגוי יד ןסאנעג ריא

ךיז לאז ייטראפ רעד ןופ ןעייר יד ןיא .עיצ

ראנ ,עשידיי יד זיולב טשינ ןוא םעיצאטנעירא

טאה רעכלעוו ,ראטאקאווארפ א ןענופעג ןבאה

־סיב טאה גנורעקלעפאב עכעלטסירק יד ךיוא

ןוטעגפא ןוא תודוס ייצילאפ רעד ןבעגעגסיוא

רעכיב ןענעייל ןיהא ןעמוק ןביוהעגנא זייווכעל

רעד טנאה רעד ףיוא ןעוועג ןענעז עכלעוו .ןכאז

.םייהא ייז ןגראב ןוא
407

.ייצילאפ־םייהעג רעשיליופ
408
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טאה רע יצ ,ןעגנוגייצרעביא עקילאמא ענייז ייב

ןעמוקעגראפ עשזמאל ןיא זיא

טאה םאוו ,סעצארפ רעשיטסינומאק רעסיורג א

רעכעלטנגוי רענעי ןופ טרעטכינעגסיוא ןיוש ךיז

קראטש ראג ןוא דנאל ןצנאג ןרעביא ןעגנולקעגפא
םע עבלעוו ןשיווצ ,ךעלטעטש עטנעאנ יד ןיא
טאה םאד .עוועשזישט ןענופעג ךיוא ךיז טאה
.סעיסוקסיד עיינ ןפורעגסיורא

? תורכיש
ןכלעוו ןיא ,לאעדיא םעד ןיא עטשיוטנא ןא
ןעמוקעגמוא זיא ,טביולגעג טסעפ יוזא טאה יז
ךיוא ןדיי רעוועשזישט רעטנזיוט יד טימ ןעמאזוצ

ןופ ןראוועג טיירפאב זיא טייצ רענעי ןיא

ךס א ךיז ןיא טגאמראפ טאה יז .אדווארפ הקבר

רעד ראפ ךאנ טאה רעכלעוו ,ארוג קחצי טסערא

טאה יז ןכלעוו ,ףמאק םעד ראפ גנורעטסייגאב

־עגרעביא טאהעג ןאפ רעטיור רעד טימ השעמ

־לאזקע ריא ןופ ןערב ןצנאג ןטימ ןבעגעגפא ךיז

טאה ןוא ייטראפ רעשיטסינומאק רעד טימ ןסיר

רעד ןיא טביולגעג ךעלרע טאה יז .המשנ רעטריט

ןשיטסילאיצאס םוצ ןרעטנענרעד וצ ןביוהעגנא ךיז

ןיא וליפא .טייהיירפ רעשיטסינומאק ןופ עיזוליא

.םזינויצ
טלייטרואראפ ןענעז הסיפת ןראי עגנאל וצ
עכעלטע .אדווארפ ןוא סייוויילב ,אקבאי :ןראוועג
רעייז ןעמוקעגראפ זיא םע זיב טרעיודעג טאה ראי
ןציזפא ןכאנ טיירפאב ייז טאה עכלעוו .עיצאלעפא
.ףארטש עטצריקראפ יד

־עגראפ עווקסאמ ןיא ןענעז סע ןעוו ,טייצ רעד
־יפ יד ןגעק ןסעצארפ עטריזינעצסניא יד ןעמוק
ראג יז טאה ,עיצולאווער רעשיסור רעד ןופ רער
*יאנ ריא .עיניל רעווקסאמ יד טקידייטראפ סייה
טאהעג ךיז ןיא טאה ןענילאטס ןיא ןביולג רע ו
יז זיא ייברעד .םעדייז עריא ןופ טייקמורפ יד
ןענופעג וצ טנעגילעטניא ןוא גולק גונעג ןעוועג

,רעקנארק א הסיפת ןופ םיורא זיא אקבאי דוד

יז עכלעוו טימ ,ןטנעמוגרא עפראש־שיגאל יד

טשינ ךיז טאה ןוא רעלעפךגאמ ןרעווש א טימ

'אס ןופ ןגעוו עקיגאז־גיז יד טקידייטראפ טאה

־עג ךיוא .טעברא ןייק ייב ןענדראנייא טנאקעג

עכלעוו ,סעיסוקסיד יד ףיוא םזינומאק ןשיטעיוו

ןייז ןענופעג טנאקעג טשינ רע טאה ךעלטפאשלעז

.לטעטש ןיא טנגוי רעד ןשיווצ טריפעג ךיז ןבאה

ןיוש ןענעז םירבח עטסעב ענייז יוו םעדכאנ טרא

־נאמאר א ןופ גנאג םעד ךיז ןיא טאהעג טאה יז

.לאדשי־ץרא ןייק רעוו ,לטעטש ןופ קעווא טאהעג
־ער ןוא רעטלפייווצראפ א .עניטנעגרא ןייק רעו
.דראמטסבלעז ןעגנאגאב רע זיא רעטרינגיז
עטנאסערעטניא ןא ןעוועג זיא אקבאי דוד
ו !א לכש ןשיטילאנא ןפיט א טגאמראפ ,טלאטשעג
.שטנעמ ןיא ,טייקיטכערעג ןיא ןביולג ןקידתונשקע
זיא ןוא טנרעלעג ןוא טנעיילעג ךס א טאה רע
.לאעדיא ןייז ראפ ךיז ןייז וצ בירקמ ןעוועג טיירג
לארשי ןיא זדנוא ןשיווצ טבעל ארוג קחצי
'אב ןוא טפאשנאמסדנאל רעזדנוא ןיא וויטקא זיא
־אב ןיא םיא טימ ןעמוק סאוו ,עלא ךרוד טביל
.גנוריר

.טלאטשעג רענעביוהרעד־שיט
־עג זיא ,שיגארט גונעג רעבא ,רערעדנא ןא
זיא רעכלעוו .אינשיוו ׳ה ןופ לרוג רעד ןבילב
רע .עקירעמא ןייק ןראפעג המחלמ רעד ראפ ךאנ
טייהרעגניי רעבא זיא ,לדיימ ןייז וצ ןראפעג זיא
־נײא ןבילבעג יוזא זיא ןוא ןראוועג טנמלאראפ
טרעדנוזעגפא גאט ןקיטנייה ןזיב טבעל ,םאז
.טיילסדנאל עקילאמא ענייז ןופ
*טנגוי עשיטסינומאק ערעדנא ייר א ךיוא
ןייק טרעדנאוועגסיוא ןבאה עוועשזישט ןופ עכעל
ךיז ןעניפעג ייז ווו ,יאווגורוא ןוא עניטנעגרא
ױצנא ןווורפ ערעזדנוא עלא גאט ןקיטנייה ןזיב
־נײא טשינ ךיז ןבאה טקאטנאק א ייז טימ ןדניב

'ישט יד ןופ טרעדנוזעגפא ,עניטנעגרא ןיא

ןופ הביס יד טסווואב טשינ תא זדנוא .ןבעגעג

םע ןוא ,סייוויילב טבעל ,טיילסדנאל רעוועשז

ייז ןענעז יצ .ךיז ןרעדנוזפא םענעסיבראפ רעייז

דאנ ךיז טלאה רע יצ ,זדנוא וצ טשינ טייגרעד

םולח רעייז ןופ ןענירסיוא ןבילוצ טרעטיבראפ
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ןופ דישרעטנוא ןא טפאשלעזעג רעיירפ א ןגעו

.ןטסיגומאק עכעלרע יד וצ ץאזנגעק ןיא .לטעטש
רעקצאלפ ןימינב ןאמ ריא ,אדווארפ הקבר יוו

זסעיצאנ ןוא רעקלעפ
־עג עוועשזישט ןיא טאה טייצ עסיוועג א
־עג טאה רע .ראלק ןעמאנ ןטימ רערןזל א טניווו
יקישטשעלאז לטעטש ןשיצילאג םענופ טמאטש
רעד ןיא טנרעלעג המחלמ רעד וצ זיב טאה ןוא
־אפ א ןעוועג זיא רע .לוש־סקלאפ רעוועשזישט
.טסינומאק רעשיטאנ
עשיטעיוואס יד ןעוו  1939,רעבאטקא ןיא
־אד רעד זיא עוועשזישט ןעמונראפ טאה יימרא
ןטיור םייב רעייגנייא ןא ןראוועג ראלק רעקיז
.עדווואקנע רעד טימ טעבראעגטימ ןוא ראסימאק
עשיטילאפ עלא טנעה ערעייז ןיא ןבעגעגסיוא
דיז ןבאה םע עכלעוו ןשיווצ ןשטנעמ ,רענגעק
ןכעלרעדיוש א .טניירפ עטסטנעאנ ענייז ןענופעג
,תוירזכא ענעסיבראפ ןייז ןפורעגסיורא טאה לקע
־לעוו טימ ,ןדיי יד טרסמעג טאה רע .תועיבצ ןייז
ןהעש עגנאל ןעגנערבראפ טגעלפעג טאה רע עכ
שיט רעייז ייב ןסעגעג ,ןסעומש עכעלטניירפ ןיא
.תודועס עקידבוט־םוי ןוא עקידתבש
רע זיא ןטסירעלטיה יד ןופ שראמניירא ןכאנ
.תונברק עטשרע יד ןופ ןעוועג

־םינפ דיז קידנגעגאב ,ךיילג ןבאה עכלעוו .,א .א
*רעד ,םולח ןטכעלקריווראב רעייז טימ םינפ־לא
עטלסיירטעגפיוא ףיט ןוא ןגיל ןסיורג םעד ןעז
,ןשסנידראפ ערעייז ןריטנאקסיד טלאוועג טשינ
.םנטייוורעדנופ ןייטש ןבילבעג ראנ
,ערעדנא ןבאה טייצ רעקידארומ רעבלעז רעד ןיא
וצ ןטסאמראפ ךיז ןטסינומאק עקידלפעקניילק ענעי
ןטרעטשעצ ןוא ןטנערבראפ םענופ רעשרעה יד ןרעו
־אפ עקידרעירפ ערעייז ןופ ןובשח ןפיוא .לטעטש
ןוא ןבעל רעייז ןופ זיירפ ןראפ ,רענגעק עשיטיל
,ערעיראק א ןכאמ טלאוועג ייז ןבאה ,טייהיירפ
טרסמעג ,ץנאט־םידש ןדליוו ןיא טעילוהעג ןבאה
ןוא הסיפת וצ ןשטנעמ עטסעב יד טפשמראפ ןוא
.גנוקישראפ
אדווארפ הקבר ןבאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
־אמא ערעדנא ןוא רעקצאלפ ןימינב ןאמ ריא ןוא
ןדעי טנראוועג ,ןפלאהעג ןטסינומאק עכעלרע עקיל
טארד סע זא .טסווורעד ךיז ןבאה ייז ןעמעוו ןגע ו
־יר ייברעד ןבאה ייז .ןרעוו וצ טריטסערא םיא
י'׳ז ןענעז עכלעזא .ןבעל ןגייא רעייז טימ טריקיז
ןעיירפ םענופ רעקידייטראפ עכעלרע ןבילבעג

־ירעטקאראכ ךיז ןבאה גנוריפפיוא אזא טימ
רעזדנוא ןיא ןטסינומאק עשידיי עקינייא ךאנ טריז

דעוב

עלא טימ ןעמאזוצ םוקמוא רעייז וצ זיב שטנעמ
.עוועשזישט ןיא ןדי

ן ט סי

דיא ןיא זיא עוועשזישט ןיא טנגוי עשידיי יד

רעשידיי רעד ןשיווצ גנאלקפא ןטיירב ןייק ןענופ

יד טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג טייהרעמ רעטסערג

יילרעלא ףיוא טאה עכלעוו ,עוועשזישט ןיא טנגוי

ןיא גנובעלפיוא רעשידיי ןוא ןויצ ןופ ןלאעדיא

קורדסיוא ןא ןבעגעג םינפוא עלענאיצאזינאגרא

ךיז ראפ ןעזעג טשינ טאה ןעמ .לארשי־ץרא

.ןויצ־תביש וצ ןעגנובערטש עריא

םעד ןיא ןבעלוצסיוא דיז טפנוקוצ םוש ןייק
ןיא טשינ ,ןראוועג ןריובעג זיא ןעמ ווו הנאל

־עגניי עקינייא לטעטש ןיא ןעוועג ןענעז ואד

עטנעאנ יד ןיא טשינ ,טאטשמייה ריזנעגייא רעד

.ןטסידנוב ראפ ןטלאהעג ךיז ןבאה עכלעוו ,טייל

טיונ יד ווו ,ךעלטעטש ןוא טעמש^עטייוו ןוא

רעשידנוב רעד ןופ רענעייל ןעוועג ןענעז ייז

יז ייס ןבאה ראפרעד .ןביירטראפ טפא טגעלפ

־ראוו ןיא ןענישרעד זיא עכלעװ ,״גנוטייצ־סקלאפ״

־עג טשינ םזינומאק ןופ ייס ".דנוב" ןופ ןעעדיא

*טנגייא זיא ״גנוטײצ־סקלאפ״ יד ןענעייל סאד .עש
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ןעמ ןכלעוו טיול ,ןמיס־טפיוה רעד ןעוועג ךעל
.טסידנוב א ראפ טנכערעג ךיז טאה

דעשיטאפסעד רעטליופראפ ןייז ןוא םזיראצ ןגעק"
".גנוריגער

רערעכיז א ןעוועג םע זיא לאמעלא טשינ

*ער רעד ןופ םרעטנעצ יד טימ טקאטנאק רעד

םאוו ,ןטסינומאק ןעוועג דיוא ןענעזס לייוו .ןמיר

*עג עוועשזישט ןיא זיא טייקיטעט רערענאיצולאו

,גנוטייצ עשידנוב א ןענעייל טלאוועג רעכיג ןבאה

ןענופעג טשינ טאה ןוא רעכאווש א רעייז ןעו

טיול ,טאה ענעי לייוו ,עשיטסינויצ א רעדייא

־ער רעד .ןבעל ןכעלגעט־גאט ןיא קורדסיוא ןייק

*רא ןופ ןסערעטניא יד ןטערטראפ ,גנוניימ רעייז

ךיג רעבירעד ךיז טאה םזאיזוטנע רערענאיצולאו

.םאלק־רעטעב

.ןשאלעגנייא

־נײרא ךיז ןבאה ןעעדיא עשיטסילאיצאס יד

־סיוא ןבאה םאוו ,עכלעזא ןעוועג ןענעז סע

ןופ ןראי יד ןיא דאנ עוועשזישט ןייק ןסירעג

ןבילבראפ טראד ןוא עקירעמא ןייק טרעדנאוועג

זיא טעטש עסיורג יד ןיא יוו שרעדנא 5—1904.

טקוקעג טשינ ,ןבעל ץנאג רעייז ןטסילאיצאס

עשיטעראעט־ןייר א ןעוועג ייז םודא תובהלתה יד

עקאט ךייר ןראוועג טראד ןענעז ייז םאוו ,ףיורעד

־לטעטשניילק רעשימייה רעוויאנ רעצנאג רעד טימ

טאה סאד .רעטעברא ערעייז ןריטאאלפסקע ןופ

עגארפ ןייק ןייז טנאקעג טשינ טאה םע .טייקיד

רעטייוו ןרעהעג וצ טרעטשעג טשיג רעבא ייז

ןטכאוועגפיוא ןוא ףמאק ןטריפעג־טיירב ןייק ןופ

ןוא רשוי ןלאצאס ןגעוו ןדער ןוא "דנוב" םוצ

ןשיווצ ןדישרעטנוא יד לײװ ,ןײזטםוװאבךםאלק
־עג ןענעז רעבעגסטעברא םעד ןוא הכאלמ־לעב
טרעטאמעג ךיילג דיז ןבאה עדייב .עקיטשינ ןעו
.הנויה רעד רעביא

.טייקכעלרעדירב
־מים ןבילבעג ןענעז עוועשזישט ןיא ךיוא
,ןטייצ יד ןיא וליפא רעבא ",דנוב" ןופ רעקיטאפ
ייז ןענעז ,לאגעל ןעוועג זיא "דנוב" רעד ןע ו

סאוו ,טניוו רערענאיצולאווער רעד טאה ךאד

טריפעג טשינ ןבאה ,טריזינאגרא ןעוועג טשינ

־נוא רעדנעל ןוא טעטש יד רעביא ןזאלבעג טאה

'ייק .טייקיטעט־רוטלוק יצ ,עשיטילאפ םוש ןייק

־עג ,טפאשרעה רעשיראצ רעקילאמא רעד רעט

.טייג ייז םאוו ןיא ןענאטשראפ טשינ טאה רענ

.לטעטש רעזדנוא ןיא ךיוא ןרופש טזאל
רעד ןיא טביולגעג ןבאה םאוו ,עכעלטנגוי יד
ןשיווצ .ןטסילאעדיא ןעוועג ןענעז ,עיצולאווער
ןוא ךעלגניי עשיטאבעלאב ןענופעג ךיז ןבאה ייז
עקיגייא ןראוועג ןגיוצעגניירא ןענעז םע .ךעלדיימ
.רענרעל עטוג ,םירוחב־שרדמ־־תיב
*רא ,םייהעג ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז ייז
ןעמ ןוא ןעגנולמאזראפ עלאגעלמוא טריזינאג
רעד ןופ ןפיצנירפ יד רעביא טריטוקסיד טאה
ןענעז ןעגנולמאזראפ יד .עיטארקאמעד־לאיצאס
טלעטשעצ טאה ןעמ ווו ,דלאוו ןיא ןעמוקעגראפ
עירעמאדנאשז יד זא ,ןטיהעג ןבאה םאוו ,ןכאו
ער ןעגנוזעג טאה ןעמ .ןסיירניירא טשינ ךיז לאז

ע!נאגפיוא עצנאג רעייז יוו ןעזעגסיוא טאה םע
ןוא ןטסינויצ וצ האנש ןיא ןענאטשאב טלאו
־לעוו וצ ,ךארפש עשיערבעה יד ןייז לבוס טשינ
*סיורא אקווד טאה עוועשזישט ןיא טנגוי יד רעכ
.טפאשביל ךס א ןזיוועג
־עג דיא באה ןראי־רעדניק עניימ ןיא ךאנ
'לופ רעד( גרעבנזאר ןועמש זא ,ןלייצרעד טרעה
רעד ןיא טאה ןוא טסידנוב א ןעוועג זיא )ץראק
ןפאשעג המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ
טריטסיזקע טאה עכלעוו ,םארק עוויטארעפאאק א
םעניא ,םאג רערונ רעד ףיוא טייצ עםיװעג א
.טחוש םעד לאומש םייח ןופ זיוה
טייצ עסיוועג א זיא םיובלגיז לווייפ ךיוא

עסיורג ןגעוו טדערעג ןוא רעדיל ערענאיצולאו

זיא רעטעפש רעבא ,טסידנוב םלא ןעגנאגעגנא

־וק םאוו ,סעיצארטסנאמעד עקיזיר ןוא ןקיירטש

־נטעברא ןראפ עגיל״ רעד וצ ןענאטשעגוצ רע

ףמאק ןיא טלעוו רעטיירב רעד ןיא ראפ ןעמ

לטעטש ןיא רעגניצ עזייב ".לארשי־ץרא ןקיד
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־כערםױא ןא ןעזעג טירש ןקיזאד ןייז ןיא ןבאה

סאװ ,ןםקאדאטרא עמערטסקע עמאס יד וצ רעהעג

סע זיא רע .הליהק רעד ןיא סנרפ א ןרעװ וצ גנונ

ןײז זיא יצ .״אתרק־ירוטנ״ יד טימ ךיז ןצענערג
עפיט יד ךרוד ןעמוקעג גנולדנאװמוא עשיעדיא

•ןראװעג עקאט
׳גרעבנזאר ןועמש ןעגנאגעג זיא רעטײװ ךאנ
־אפמים א ןראװעג טסידנוב א ןופ זיא רעכלעװ
ערעיראק ןײז ןגעקאד .״לארשי־תדוגא״ ןופ רעקיט
זיא רע םאװ ,טימרעד זיולב טצענערגאב ךיז טאה
.שרדמה־תיב ןיא יאבג א ןראװעג

ןענעז עכלעוו ?הבושתב רזוח א ןופ ןשינעלגנאר
־רעביא ןגיווואב םיא ןבאה םאוו ,תוביס יד ןעוועג
רפוכ א ןופ ןוא טייהנגנאגראפ ןייז טימ ןסיירוצ
החגשה רעד ןיא ןימאמ רעסייה אזא ןרעוו רקיעב
ווורפ רעדעי ,טסווואב טשינ זיא םאד ?הנוילע
ןא דיז טפערט םיא טימ ךיז ןקידנעטשראפ וצ

־עשזישט ןופ טסידנוב רעוױטקא רערעדנא ןא

טבעל רע .טפאשרענגעק רעשיראגעטאק ןייז ףיוא

טבעל ןוא לארשי ןײק ןעװעג הלוע טאה עװ

ןדער טשינ םענייק טימ ליוו ןוא טרעדנוזעגפא

רע .דיי רעמורפ ראג םלא םילשורי ןיא טנײה

.ןטייצ עשיטנאמאר ענעי ןגעו

לארשי־ת־חגא יריעצ עפורג א

עקנאלבאי להשמ

ןוא

ןייטשרעבליז להשמ ןאזעייש עקסונ ןאדרעב לוולעוו ילא ,רעקינלעצ קחצי לארשי  :הרוש עט־1

עקנאלבאי ןרהא ןוא ארוג ןושרג רעצלעמ ןרהא ,עקנאלבאי לרעב ,דארגאניוו והיעשי :סטכער ןופ הרוש עט־2
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שאקורב בוד

רע־טאג׳־ט ^ידיי ןרפ ן^ילכפיוא עיט^רע
ג׳ווע^זי^יט ןיא
ןטםעמר8פ ?עוועשזישט ןיא רעטאעט שידיי ךירגואב ןטיט רימ ןעניימ םא ך
סאד !הלילח ? ןרעסישזער ןוא ןראיטקא ,וויטקעלאק ןלענאיסעפארפ א ןופ 11
א טקעוועג ,ןצראה ןיא ךיז טעבנגעגניירא ,רעיוא םאד טעלגעג טאה םאוו ,לדיל
קידעבעל ,ךעליירפ טכליהעג טאה םאוו ,לדיל םאד ןוא ,ליפעג קירעיורט לקיטש
ןוא .ןגארטעג ליומ וצ ליומ ןופ ,לאז ןצנאג ןיא תולוק רעטרעדנוה טיט קיטסול ןוא
,עיגרוטאמארד רעד ןיא ליטס םעיינ א ןפאש וצ ןעוועג ןסיוא ייז ןענעז ?םעסעיפ יד
ןעוועג ןענעז םע .טכארטעג טשינ םעד ןגעוו טלמעד טאה רענייק ?רעטאעט ןיא
םאוו ,הטשנ־םקלאפ רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא עטלצראווראפ ,ןטלאטשעג עשימייה
ןטעפשוצפא ביל טאה ןוא גנולייווראפ רעטנוזעג רעטושפ א ךאב קידנעטש טראג
ןבאה ןעמאזוצ עלא ןוא .םעקניפ־עקניכ ןוא םלמעלינוק ,סקירדנעמש יילרעלא יד ןופ
־צניפ.יד ןיא טאה םאוו ,רעליפש־םירופ ןשידיי ןטלא םעד ןופ הקיני רעייז ןגיוצעג
.אטעג ןיא דיי םעד ןעוועג חמשמ תושיגנ ןוא תופידר עטםיװ יד ןופ געט ערעט
ןטייקירעווש עלא טגיזאב ןבאה רימ ןכלעוו טיט ,חוכ רעד ןעוועג ךיוא זיא םאד
דוס רעד ןעוועג ךיוא זיא םאד .ןוויטקעלאק־רעטאעט ערעזדנוא ןלעטשפונוצ םייב
־רעטאעט עשיראטאמא יד ןוא םלוע רעוועשזישט ןשיווצ .גלאפרעד רעייז ןופ
.עינאמראה עטסלופ יד טשרעהעג קידנעטש טאה ןוויטקעלאק
•ייד רעד רעטנוא  1916,רא.י ןופ ביוהנא ןיא

־צאלפ ,דראבסערגנוא ,ןייטשדלאג :ןשטנעמ ןעצ

םוצ לטעטש ןיא ןעמ טאה ,עיצאפוקא רעשט

להשמ ,שאקורב יכדרמ ,ןישרעש ,רעקשטאדאב ,רעק

.גנולעטשראפ־רעטאעט א טריפעגפיוא לאמ ןטשרע

ןענעז עלא יד ,ארוגאגאילעשז םולש ,קישטלעבויל

־עגפיוא טלמעד ךיז טאת עוועשזישט ן״א

םייחל ולדבי ןוא עקידעבעל יד ןשיווצ רעמ טשינ

רעווארטסא ןא ,ןייטשדלאג ,ןאמרעגנוי א ןטלאה

־לעוו ,ץלאהטיר ףסוי־םהרבא ןוא שאקורב לרעב

ויא טסיפארגאטאפ רעקיצגייא רעד( טסיפאחגאטאפ
־ארד א ןריזינאגרא ןעמונעג טאה רע )לטעטש
.עיצקעס עשיטאמ

.ראסישזער רעד ןראוועג זיא דעכ
•רעטנוא ריז טאה ץלאהטיר ףסוי םהרבא
־פיוא ןוא לבמאסגא ןא ןלעטשוצפיונוצ ןעמונעג

־גולמאזראס״קעטאילביב יד ןופ רענייא ייב

*אטשאב זיא םאוו ,גנולעטשראפ עטשרע יד ןריפ

ןופ עיסימאק א ןראוועג ןבילקעגסיוא זיא ,ןעג

"ןאראטסער רעד" :םרעטקאגייא יירד ןדפ ןענ

421
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רעבא זיא םע .״טםיפארגאטאפ םייב״ /׳ןכדש רעד״

ןיירק ןשיטאמארד ןופ רעדילגטימ עטשרע יד

ןעמ ,לאז ןקיסאפ א ןופ עגארפ יד ןענאטשטנא

ןבראטשעג ,רעקשטאדאב לשרעה :ןעוועג ןענעז

שעד קעװצ םעד וצ ןצונוצםױא ןםאלשאב טאזו

ןבראטשעג ,קישטלעבויל להשמ :עקירעמא ןיא

טייצ רענעי ןיא ךאנ ןבאה ןענאב ןייק ,לאזקאו

־עג ןריולראפ ,גרעבנירג םולש :עקירעמא ןיא

ייולב ,ןשטגעמ עליוויצ ראפ טרינאיצקנופ טשינ

עקלאומש ;ןסור יד ךרוד טסערא ןכאנ ןעגנאג

טשינ דאנ זיא לאז רעסיורג רעד ,רעטילימ ראפ

רעשטייד ןופ תונברק ,ןאמסוז להשמ ןוא שזאגנעו

.ןראוועג טצונאב
יפנא ןטימ טסעומשעגכרוד ךיז טאה ןעמ
ןא טאה רעכלעוו ,עיצאטס־ןאב רעד ןופ רער
עדייבעג יד ןבעגוצפא ןעוועג םיכסמ ןטייקירעווש
סלעטשעגוצ ךיוא זדנוא טאה רע■ .קעווצ םעד וצ
־וקעגראפ זיא הכונח ןוא ,עניב א ראפ רעטערב
.גנדלעטשראפ עטשרע יד ןעמ

׳טענאק עקשאווד ןוא שאקורב לרעב :החיצר
•לארשי ןיא עדייב

— .שאקורב הרובד טנייה

־שריק־ןיזדאמארג הקבר־היח ,לשיפ יקסוואקראטס
־עמא ןיא עלא טנייה ,ןאמסוז־אנילג עכענ ,םיובנ
.רעטסעקרא רעד ןוא :עקיר
עג זיא טנווא ןקיזאד םענופ גלאפרעד רעד
ךיילג ךיז טאה ןעמ ןוא רעסיורג א רעייז ןעו

־גיק א טאה גנולעטשראפ יד ןענפערעד ןראפ

־עטשראפ עיינ יד םירופ ףיוא ןטיירגוצ ןעמונעג

ריד לייא" :דיל עשטייד סאד ןעגנוזעג ראכ־רעד

הסנכה עצנאג יד ".שטנעמ רעדליוו רעד" גנול

םרעטקאנייא יירד יד ךאג ".ץנארק רעגיז םוא

יד ןיא .ןיטיח־תועמ ראפ ןעוועג טמיטשאב זיא

־יל ׳ןיליפש־טנאפ ןוא ץגעט ןעמוקעגראפ ןענעז

הרש עקלארשי ןוא דמלמ דוד ןופ ןעיירעקעב

.טשטאפ־עשטוט

תוצמ ןקאבעג ךאוו עצנאג א רימ ןבאה םעטע

טריפעגנא טאה טעברא רעצנאג רעד טימ
יד טסאפעגוצ טאה רע .ץלאהטיר ףסוי םהרבא
ובלעוו ןיא ,רעטסעקרא ןא טלעטשעגפיונוצ ,קיחמ
ןיזדאמארג החמש ,לדיפ טליפשעג ןבאה םע

ױזא טקנופ .תוחפשמ עמערא וצ טקישעצ ייז ןוא
.ןליוק ןוא ץלאה ,לפאטראק טימ ןיוטעג רימ ןבאה
טעמכ ןפלאהעגוצ טאה טעברא רעקיזאד רעד ןיא
.לטעטש ןיא טנגוי עצנאג יד

םנאמטיל להשמ ,:עקירעמא ןיא ןאדראג טנייה

*ערגראפ זייקמארד דעד זיא טייצ רעד טימ

עשטיא :ןקאילאפ יד ךרוד ןראוועג ןסאשרעד ,ןוז

עשטלייב :ןעמוקעגוצ ןענעז םע .ןראוועג טרעס

דיילא טאה רע .עיריס ןיא ןמראטשעג ,קישטלעבויל

־מוא( ,ןאראב רתסא ,שטיווארוס עבש ,רעדנעילאב

טריסישזער ,טרימירג ,סעידאלעמ יד טסאפעגוצ

"אנילג לדנעה ,םייחל ולדבי )ןליופ ןיא ןעמוקעג

רע טאה םעד ץוח .ץנעט יד טימ טריפעגנא ןוא

,םיובנשריק לציא ),לארשי ןיא טנייה( גרעבנירג

.לאר א טליפשעג רעטקאנייא ןדעי ןיא

־מארד רעד .ערעדנא ןוא )עקירמא ןיא טנייה(
ץנעטסיזקע ןייז ןופ טייצ רעד ן״א טאה זיירק
־ידיי סאד" :ןסעיפ עקידנעגלאפ דאנ טריפעגפיוא
לדנייש הרש" ןוא "םחוימ עלעצרעה" ",ץראה עש
־עג ןיוש ןענעז ןטפנוקנייא עלא יד ״ץעפוהעי״ ןופ
זיא עכלעוו .קעטאילביב־םקלאפ רעד תבוטל ןעו
.רעכיב רעטרעדנוה טימ ןראוועג טרעכייראב
*גא זיא טייקיטעט עקיטפאהבעל עקיזאד יד
ןבאה ןקאילאפ יד ןעוו  1918,ראי ןזיב ןעגנאגעג
וענעז עוועשזישט ן״יק .גנוריגער יד ןעמונעגרעביא

םולש שזאגנעוו עקלאומש קישטלבויל להשמ :סטכער ןופ
גרעבנירג

423

ךיז ןבאה םע ןוא ״םעקישטרעלאה״ יד ןעמוקעגנא
וטינשעג טאה ןעמ ,ןדיי ףיוא תיופידר ןביוהעגנא
424

טמוי רעוועשזישט ,טקינייפעג ,ןגאלשעג ,דרעב

ןיימ טימ ןעמאזוצ ךיא ןיב ׳רעטילימ םענופ

סע .רעטילימ ןשיליופ ןיא ןראוועג ןפורעג זיא

־עג טלמעד טאה עכלעוו ,עילימאפ עצנאג םיורפ

־עשלאב יד טימ גירק רעד ןביוהעגנא ךיז טאה

.לארשי ןייק ןיראפעגקעווא ,ןאזרעפ ןייב טלייצ

טשינ ןיוש טאה ןעגנוגנידאב יד ןייא .םעקירו

עילימאפ יד ךיוא זיא זדנוא טימ ןעמאזוצ

־עלטפאשלעזעג ןייק ןגעוו דייר ןייק ןייז טנאקעג

טנאקאב ןעוועג ןענעז ייז יוו רעדא ,שטיוואניבור

.טעברא רעכ

־ץרא ןייק ןראפעג ,םרעדנעס ןימינב עקשיימ םלא

עכעלטע ןעוועג זיא םאד  1922,ראי ןיא
ןראוועג טיירפאב ןיב ךיא יוו םעדכאנ ןטאנאמ

קראירינ

עשירענאיפ עטשרע יד ןעוועג ןענעז םאד .לארשי
.עוועשזישט ןיא םעילימאפ

 /ןיזדאמארג החמש

ףיוא ׳טכג׳ע ןוא גג׳ט רעטג׳רב־ףװ4׳יפ יד
,ץלא ןעמעגוצמורא רעטנוא טשינ דיז םענ ךיא
שידיי ןופ טיבעג ןפיוא ןראוועג ןוטעג זיא סאו
ךיא ןיב

 1925ףוס .עוועשזישט ןיא רעטאעט

ןביירש ערעדנא אמתסמ ןלעוו .עקירעמא ןייק קעווא
.האי עקידרעטעפש יד ןגעו

ןבאה ערעדנא ,ןעגנולעטשראפ ערעייז וצ ןטפערק
.תוחוכ ענעגייא טימ ,ןיילא טליפשעג
־נוזאב רימ ןענעז סעפורט־רעדנאוו ייווצ
טאה רעגייא טימ .ןורכז ןיימ ןיא ןבילבעג םרעד
סקאמ ׳רעטייווצ רעד טימ .רעטניוו ריאמ טריפעגנא

דעטאעט שידיי ןופ גנוייטשטנא רעד ןגעו

ןוא םעטערעפא טריפעגפיוא ןבאה ייז .יאקאפ

ץלאהטיר ףסוי םהרבא ןרענאיפ יד ןלייצרעד ןלאז

זיא ,גראווגנוי םרעדנוזאב ,םלוע רעד .םעמארד

"עוועשזישט ןיא רעטאעט ןשידיי ןופ עטאט" רעד
רעקיצגייא רעד רשפא זיא רע ,שאקורב לרעב ןוא

.ןעגנולעטשראפ ערעייז וצ זייוונסאמ ןעגנאגעג
:דאזיפע ןא ךיז טקנעדעג םע

־ייטאב ךיז ןבאה עכלעוו ,עטשרע יד ןופ טנייה

־עג ךיוא טאה עכלעוו ,יורפ םרעטניוו ריאמ

־ישט ןיא עניב עשידיי יד ןענעפערעד ןייא טקיל

־עג רעטגיוו םענעי זיא ,עפורט ןייז ןייא טליפש

דאב רעד ייב ביוהנא ןיא  1916.ראי ןיא עוועשז

גנולעטשראפ א ךאנ .םישדח עכיוה יד ןיא ןיוש ןעו

־רעייפ יד ןופ עפאש רעד ןיא רעטעפש ,עיצאטס

יז טאה ,לאז ןטצייהעג טשינ ןטלאק םעד ןיא

רעשידיי רעד ןבילבעג ןיוש זיא םע ווו ,רעשעל

הינסכא סלדיי־םייח קחצי ןיא קידנעמוקמייהא

.ףוס ןזיב ןינב־רעטאעט

ןפור טזומעג טאה ןעמ ןוא טכעלש ךיז טליפרעד

־רעטקאראכ עקינייא דאנ ןבעגרעביא לעוו ךיא
זיא רעטאעט סאד ןעוו ,טייצ רעד ןופ ןכירטש
.רימ ךרוד ןראוועג טריפעגנא

.עקרעשוקא ןא
ןיוש טאה ,ירפרעדניא דלאב ,םנגראמוצפיוא
עסירטקא יד זא ,טסווועג לטעטש עצנאג םאד
־םייח קחצי ןיא עלעגניי א ןריובעג טאה רעטניוו

םעפורט־־רעדנאו
לטעטש ןיא ןענעז טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא

־עג גאט ןטכא ןפיוא זיא סע ווו ,הינסכא םלד י
.תירב רעד ןראוועג טעווארפ

ןעוועג .םעפורט־רעדנאוו ענעדישראפ ןעמוקעגפארא

יד ןופ רענייא ןעוועג רעטניוו זיא רעטעפש

עקיטרא ןריטפאאקוצ ךיוא ןגעלפ םאוו ,עכלעזא

־עט ןשידיי רעוועשראוו ןיא ןראיטקא ענעעזעגנא
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 1934ראי ןיא זיא רע ןעוו .רעטא

,טנאה יד טקירדעג רימ ןוא עניב רעד ףיוא ףיורא

עשידיי יד םיא טאה ,עקירעמא ץיק ןלארטסאג

ישזער ןיימ טימ טייקנדירפוצ ןייז קידנקירדסיוא

ףיוא ןעמוקעג

.ןעמונעגפיוא םעראוו רעייז עסערפ
ןופ רעריפנא םעד ןגעוו רעטרעוו עכעלטע
.יאקאפ סקאמ עפורט־ןראיטקא רערעדנא רעד
־בייוו ןייק טשינ ןראפעגטימ זיא םיא טימ

.רעמענלייטנא עלא ןופ ןליפש ןטוג ןטימ ןוא
רימ ןבאה טכאנ־וצ־תבש ןקידנעמוק םעד
שימ ,גנולעטשראפ עבלעז יד טליפשעג לאמאכאנ
.גלאפרעד ןרעסערג א ךאב

־עג יז טאה ןעמ ,עטירטקא ןא ךיוא ,הלכ א ראב

• פיוא רימ ןבאה םורא טייצ רעצרוק א ןיא

זיא יז .ן״טערבוס יד ןאמלרעפ ןייליירפ ןפור

טריסישזער טאה לאמ סאד ".הטיחש יד" טריפעג

ןעגנוזעג ןוא ןייש ,טריטנאלאט ןעוועג ךעלקריוו

ןבעגעג רימ ןבאה ואנרעד דלאב .קאביר ריאמ

,טסערפ עטסערג יד ןיא ,םיטש רעקיצראה א טימ
טשיג לאמטפא ,עפאש רעטצייהעג טשינ רעד ןיא
.טעז רעד וצ ןסעגעג

".טסיפארגאטאפ םעד"
יענעז ןעגנולעטשראפ יד ןופ רענייא ףיוא
:עקירעמא ןופ טסעג ץירא רעטאעט ץא ןעמוקעג

טאהעג ביל ןבאה ןראיטקא עלא עקיזאד יד

.עקגאלבאי בקעי ןוא שראקנאמ ףסוי ןוא ריאמ

סאוו ,טגגוי עשיטסאיזוטגע יד ,לטעטש רעזדנוא

־שרע רעד ןיא ,ךעלדנעטשראפ ,ןסעזעג ןענעז ייז

־יצראה ןוא טפאשביל ץיוועגטיורא ךיוא ייז טאה

'םייגאב םיורג טימ טרידאלפא ןבאה ןוא ייר רעט

.גנויצאב עק

עתמא יוו ןליפש ייז" :לוק ןפיוא קידנגאז ,גנורעט

־לאב רעד ךאנ דלאב  21—1920,ראי ןיא

".ןראיטקא

ןצרוק א ךאנ ,ךיז טאה ,עיזאווניא רעשיטסיוועש

"המותי יד עיםאכ״ ןוא ״גנױ־םפראד״ םעד

ןכלעוו ןיא ,זייקמארד א טריזינאגרא ,סיירעביא

־לייטנא .ץלאהטיר ףסוי םהרבא טריסישזער טאה

ןבעגעגקעווא ןוא וויטקא רעייז ןעררעג ןיב ךיא
.ימ ןוא טייצ ךס א
־פיוא ןבאה רימ עכלעוו ,ןסעיפ עטסעב יד וצ
:ןרעהעג ,טריפעג
בקעי ןופ "המותי יד עיםאכ״ ןוא ״הטיחש יד״
ןוא ןירבאק ןאעל ןופ ״גנױ־םפראד רעד״ ,ןודראג
זיא עכלעוו ,רענייטאל ןופ ״רעצרעה ענעכארבעצ״
.עסעיפ עטשרע רעזדנוא ןעוועג ךעלטנגייא

:ןבאה ןעמונעג
,ענילג עגיירב ,רעטומלרעפ לרעפ ,ץנאיאז לחר
,ןיזדאמארג עשטנח ,ןאמסיז ענייש ,אטוקנאמ הרש
־בשריק הרש־היח ,ןישרעש עביל ,ןאראב עטנעי
,יקסוואנאי עקלאומש ,ןיזדאמארג עשטוואכ ,םיוב
,קאינשיוו ףסוי ,ןיזדאמארג החמש ,קאפעל עשוהי
,םעמיצ לטוי ,םיובנשריק לציא ,ארוג שרעה קחצי
,עדווארפ החמש ,םגאמטיל רטיא ,עקנאריצ בקעי
־עג ןענעז רערימירג ערעזדנוא .שאקורב יכדרמ

ןצנאג א טריטעפער ריא רעביא ןבאה רימ

.שראקנאמ לשרעה ןוא ץלאהטיר ףסוי םהרבא :ןעו

ןטשרע םוצ טליפשעג רימ ןבאה םירופ .רעטניוו

־כוב ןוא רעריטאק ןעוועג זיא דארלסקא לבייל

.רערעיוהעגמוא ןא ןעוועג זיא גלאפרעד רעד .לאמ
ןבילוצ ןייגקעווא טזומעג ןבאה ןשטנעמ ךס א
זיא עפאש־רעשעלרעייפ יד .רעצעלפ ןיא לגנאמ
.טקאפעג לופ ןעוועג
ראנ טשינ ןעמונעגטיוא טאה גגולעטשראפ יד

.םענייאניא רעטלאה
להשמ טרעוו זיא גנוביירשאב ערעדנוזאב א
םענופ ראטאמ רעד ןעוועג זיא רע .םייוויילב
טייקירעווש יד ןיעוועג טשינ זיא םע .זיירקמארד
טימ פיט רעשימאניד א ,ןגיזאב טשינ לאז רע

.ץנעגילעטניא רעד ייב ךיוא ראב ",ךמע" ייב

ץעמע זא ,ןפערט טגעלפ טפא .וויטאיצניא ךס א

גנולעטשראפ רעד ךאב זיא םיובלעג ר״ד רעד

ףיוא ןעמוקעג טשינ זיא רעלזיירקמארד יד ןופ
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םעפע ןעוו ׳עיצאוטיס רעטרעטנאלפראפ רעדעי
בילוצ ןפאלק וצ טרעהעגפיוא טונימ א ףיוא טאה
.דלוש רערעדנא רעדא רעד
באה גנולעטשראפ עטשרע יד קידנריסישזער
וצ ןבעגעגרעביא טיזיווקער ןופ םיגינע יד ךיא
־פיוא יונעג ןוא זיירק ןופ רעדילגטימ עכעלטע
םוצ .ןעזסיוא ףראד טקא רעדעי יוו ייז ןבירשעג
יפש א טלעטשעגראפ טאה רעכלעוו ,טקא ןטשרעןוא ועלטעב עכעלטע ןעוועג קיטיונ ןעגעז ,לאט
ערעדנא ןא .רעטסעוושנקנארק א ראפ םישובלמ
ןכייר א ץא ןעמוקראפ טפראדעג טאה ענעצס
טלמעד ךאנ זיא גנוטריילאב עשירטקעלע ץיק .לאז
טפראדעג ןעמ טאה ,ןעוועג טשינ עוועשזישט ןיא
־נײא םעד ןפאש ןטאנאפסקע ענעדישראפ ךרוד
טפראדעג באה ץילא ךיא .טייקכייר ןופ קורד
עקאט באה ךיא ןינלעוו ,קארפ ןטנאגעלע ןא ןגארט
טלאוו ןרעדנא ןא ייב .ןחדב לדיי ייב טגראבעג
עכלעזא ןענופעג טשינ עוועשזישט ץנאג ןיא ןעמ
שאקורב יכדרמ

.םישובלמ
לקעפ ןיימ טימ ייג ויא ,טנווא ןא ךיז טפערט

טקוקעג טשיג טאה םייוויילב להשמ .עבארפ ץיק

םיוק ךיז פוטש ,ץירא רעטאעט ץא םישובלמ

ףיוא ,שינרעטצניפ ץיק ףיוא ׳טסארפ ץיק ףיוא

יטראוו טאוו ,ןשטנעמ ןעייר עטכידעג יד ךרוד

־רעד ,דילגטימ םעד וצ ןפאלעג ןוא םעטאלב ץיק

־ילאפ עטנפאוואב ;ןטעליב ףיוא עסאק רעד ייב

.עבארפ רעד ףיוא םיא ןעגנערב ןוא ויז ןסיוו
*ומעג זדנוא טאה טייקשירעמענרעטנוא ןייז
.טעברא רעזדגוא ןיא טקיט

ןטיה רעשעלרעייפ ,גנונעדרא יד ןטיה ןטנאיצ
,גנוטכא ןביג ״ןעגנױ עקראטש״ ,הפירש א ןגעק
טא .ןטעליב ןא ןגירקניירא טשינ ךיז לאז רעגייק
־ראפ םעד ןענעפע םייה ׳לאז ןיא ץוש ךיא ןיב

ןסיורג א טימ ןגארטעגמורא ךיז טאה רע

יד טיירגעגוצ זיא םע יוו ןעעז ליוו ןוא גנאה

חאלסיורא ךיז לאז עפורט רעזדנוא זא ,ןאלפ

־עלאק ןראוועג זיא רימ ,לאז ןכייר םעניא ענעצס

־טעטש יד ןיא ,ץניווארפ רעד ץא ןלארטסאג ףיוא

עצרוק יד ,ךעלקגעב יד טימ שיט רעד .ענטומ

עצנאג א ןוא רונ ,במאראז ,עוועשזדנעי :ךעל

־פמעל־טנאװ יד ,רעטצנעפ יד ףיוא ועלגנעהראפ

־מארד ןראפ טייקנבעגעגרעביא ץיז .ערעדגא ייר

— ךעל

.עזאלצענערג א ןעוועג זיא זיירק

.תולד טימ טקייוועגכרוד ןעוועג זיא ץלא

.העש יירד א ןעוועג ךאנ זיא ביוהנא םוצ זיב

עטסכעלטראווטנאראפ ןוא עטסרעווש יד וצ

־ייזא ףלע יוו רעירפ ןביוהגא טשינ טגעלפ ןעמ

האד טרעהעג טאה זיירקמארד םעניא ןטעברא

־עג ךיז טאה גנולעטשראפ יד ןוא טכאנייב רעג

־עג טאה שאקורב יכדרמ ראילפוס רעד .ןרילפוס

ףליה רעד טימ .סגאטראפ רעגייזא ריפ זיב ןגיוצ

ייב ,רעדנוזאב טסילאר ןדעי טימ ןעוועראה טחמ

םיצל .אבא־ףסוי ןעוועג זיא ןעמאנ ןייז( ןפסוי ןופ

רעד רעטניה ןופ ,עגיב רעד ףיוא ןוא ןבארפ יד

עשטבא ןבעגעגוצ ןוא עשטבא ןפורעג םיא ןבאה

ץא ןפלעהסיורא קנילפ תנוא טגעלפ רע .עקדוב

־יס יד ןעוועטאר וצ ןעגנולעג רימ זיא חעטאק
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שרדמה־תיב ןיא ןפאלעג ךיילג זיא רע .עיצאוט

טרעטסייגאב ןעוועג ןענעז ךעלדיימ יד .םידוא

.פמאל־ץילב ןסיורג םעד טראד ןופ טגנערבעג ןוא

ןופ עדמערפ יד םרעדנוזאב ,ןליפש רעזדנוא ןופ

טגנערבעג ןוא טזאלעגסיורא דיז ןבאה ערעדנא

,ןייטשרעבליז האל ןםײהעג טאה עכלעוו ,עוואלמ

ןייש ,ןעמולב טימ םעגאזאוו ,ןלוטש ״רעניװ״ םקעז

.יורפ ץימ יז זיא טציא ןוא

ןיב ךיא .טנעוו יד ףיוא רעדליב עטמערעגנייא
־לעוו ,ןענידראג יד ןעמונעגוצ ןוא םייהא ןפאלעג

רערעווש זפרעוו געוו רעד

ןוא ןשאוועגסיוא טאהעג טאה רעטסעווש ןיימ עכ
.חספ דובכל טסערפעגסיוא

ךיז רימ ןבאה ״גנױ־םפראד״ םנירבאק וצ

ייוא גאט םעד ןיא דארג זיא רעטסעווש ןיימ
ךיילג אמתסמ טאה ןוא רעטאעט ןיא ןעמוקעג
־יצעג רימ טאה ץראה׳ס .ןענידראג יד טנעקרעד
רימ ףיוא טעוו יז זא ,טכירעג ךיז באה׳כ ,טרעט
.ןעלדיז ,ןעיירש ,ןלאפנא

םיתג טימ .גנומיטש רענעביוהעג א ןיא טיירגעג
יד ןרידוטש םוצ ןעמונעג ויז רימ ןבאה טסנרע
ןוא לאר ןייז ןבירשעגרעביא טאה רעדעי .ןלאר
,רעסעב םאוו ןעמוקסיורא לאז יז זא ,ךיז טימאב
טצעזעגראפ ןראוועג ןעינעז םעבארפ יד .רעכעלרע
טכיראפ ,ןפלאהעג ךיז טאה ןעמ ,ןערב ךס א טימ

ןעוו ,גנורעדנוווראפ ןיימ ןעוועג זיא םיתג יוו

-סיב ,םיטש רעד ןופ גנורילודאמ א ,טסעשז א

ףיורא רעטסעווש ןיימ טמוק גנאעטשראפ רעד ךאנ

רעפסאמטא ןא ןפאש ןביוהעגנא ךיז טאה זייווכעל

יז טפלעה לכיימש א טימ ןוא עגיב רעד ףיוא

רעדעי .עטסנרע ןא רעבא ,עמיטניא ןא ,לוש א ןופ

ןבאה בוטש ןיא .ןענידראג יד ןעמענפארא וצ רימ

רע ןכלעוו ךאנ ,םאד ןעגרעל ךיז ןעמוקעג זיא
.טראגעג טאה

:טכאלעג עלא
...גנוי א ןופ לאפנייא ןא

—

טקריוועג ייז חיוא טאה םאד זא םיוא טזייוו
.גנולעטשראפ רעד ןופ גלאפרעד רעד
־עט רעד ןיא ןעמוקראפ ןגעלפ סעבארפ יד
עגיינ ןייק טלעפעג טשינ ןבאה םע .עפאש־רעטאטייטשראפ .ןקוק ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,עקיר
-עג קינייוו טשינ ןבאה עקירעגיינ עכלעזא זא ,ךיז

רעייז טאהעג טאה עפורג רעד ןופ רעדעי
־לעוו ,ןפיט יד רעבא ,גנוראפרעד־רעטאעט קינייוו
־תמא ןעוועג ןענעז ,טלעטשעגראפ ןבאה רימ עכ
עג ךיז ןבאה רימ .עשידיי־טכע ,עפעלמיטסקלאפןפלאהעג זדנוא טאה סאד .שימייה ייז טימ טליפ
ןבאה רימ םאוו ,קורדסיוא םעד ,םראפ יד ייז ןב עג
.ןשטנווועג ךיז

•ראפ א ןריפנייא טזומעג ןבאה רימ ןוא ,טרעטש

ץלא ,טכאמעג ןבאה רימ םעבארפ רעמ סאו

יד תעב קידנזעוונא ןייז וצ עדמערפ ראפ טאב

רעטאעט ןינע רעד ןראוועג זיא טלקיווראפ רעמ

־אטשעג זיא רעדילגטימ יד ןופ רענייא !םעבארפ

גאט ןדעי טימ .ןליפש־רעטאעט ןופ ןצעזעג יד ןוא

.טזאלעגניירא טשינ םענייק ןוא ריט רעד ייב ןענ

ןלאסאלאק םעד ןענאטשראפ רעמ ץלא רימ ןבאה

ןופ סעבארפ יד ייב זא ,לאמא ךיז טפערט
ןראפ זא ,ןגאז רימ ןעמ טמוק "הטיחש" רעד

׳ד ןוא ראיטקא זא ןייז ן ל ע ו ו ןשיווצ דישרעטנוא
.עגיב יד ןופ ןעגנורעדאפ עלאער עשיטקאפ

ךיז ןטעב םאוו ,ךעלדיימ יירד ןעייטש גנאגניירא

■טנרעלעג ,טעבראעג עקאט ןעמ טאה ראפרעד

לרעפ :ןעוועג ןענעז םאד .ןזאלניירא ייז לאז ןעמ

םאד .תויועה יד ךאנרעד ,טסקעט םעד טשרעמוצ

,עדמערפ א עגייא ןוא עטרבח ריא טימ םעייש

.זעמערב יד טימ ,ןגיוא יד טימ ,פאק ןטימ ןגעוואב

.עוואלמ ןופ ןראפוצ ןעמוקעג םאווראנ זיא עכלע ו

,טנעמירפסקע ןא ןעוועג זיא גנולעטשראפ עדעי

דיא ןוא ךעלדיימ עגייש ןעוועג ןענעז יירד עלא

טאה רעדעי .טנרעלעג ךיז טאה ןעמ ןכלעוו ףיוא

ךאנ ,ןגאזוצפא ייז ץראה ץיק טאהעג טשינ באה

.ןראוועג ןוטעגפיוא ןיוש זיא םעפע זא ,טליפעג

טיילגאב וליפא ייז ךיא באה גנולעטשראפ רעד

זיא גנולעטשראפ רעקידרעטייוו רעדעי טימ רעבא
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ךיז טאה רעדעי .ןראוועג רערעווש ץלא געוו רעד
.ןעגנורעדאפ ערעסערג ץלא טלעטשעג ןיילא

א ןיא טשרע .רעייגניירא רעטפא ןא ןעוועג זדנוא
-יטש לסיב א ןראוועג זיא סע ןעוו ,םורא העש

-עג ״גנױ־םפראד״ ןיא טאה עדווארפ החמש

לוק א סעפע טרעהרעד עטאט רעד טאה ,רעל

-רסומ רעד ,דיגמ רעד עצאכ ןופ לאר יד טליפש

,דיגמ א ןופ לוק א ,בוטש רעסיורג רעד ןופ

*רעקראפ רעסעב םאוו טלאוועג טאה רע ,רעגאז

עקידנסייר־ץראה ןוא עשירעפארטש א טלאה סאו

א טאהעג ראנ טאה רע ןעוו ןוא לאר ןייז ןרעפ

ןוא ריט יד טנפעעג םאזגנאל טאה רע .השרד

יד ןענרעל ראפ ןבעגעגפא רע טאה טונימ עיירפ

ראפ ןקידנדער ןוא ןטלקאשעצ א ,ןהחמש ןעזרעד

ררגינ ןרעדנוזאב םעד ןוא עיצאלוקיטסעשז ,קימימ

רעד ןופ ןוטעגסיוא ןצנאגניא ,בוטש רעטסופ א

.דיגמ א ץופ

טרעהעג טשינ ןוא ןעזעג טשינ ,טלעוו רעקימורא

זיא גאט־קראמ ןקידקיטיירפ א ןיא לאמנייא
טשינ ,ענראילא רעזדנוא ןיא ןעמוקעגניירא רע
טנאפשעג רעטייוו ןוא םענייק ףיוא דיז טקוקעגמוא
ךיז רעטניה טכאמראפ ןוא בוטש רעסיורג רעד וצ
.ריט יד
זעגעז סע .טפאכעג טשינ ךיז טאה רענייק
ייב זיא עדווארפ החמש ןוא ,םינוק ךס א ןעוועג

.ךיז טוט םיא םורא סאו
:ןעמאמ רעד וצ ןפורעג ךיוה טאה עטאט רעד
ןעז וטסעוו ,רעהא ראנ םוק ,לזייר־היח

—

...רעטאעט א
־ראפ רעטייוו ןוא טרעהעג טשינ טאה החמש
.לאר ןייז ןליפש טצעזעג

ינאשטלאשזאג בד

רג׳שאעש י^ידיי ןופ דאידעפ דעש^ג׳ל ןוא רג׳שירד
עוועי^זי^ש ןיא

ראי ןופ גנאפנא ןיא זיא ,טלייצרעד ןיוש יוו

ןופ רעוט ןוא רעריפ ליפ ןוא עיצקעס־רעשיטאמ

1916

־עשזישט ןופ טרעדנאוועגסיוא קעטאילביב רעד

־ידיי" רעד ייב ןראוועג טריזינאגרא — ץלאהטיר

לשרעה :ןעוועג םע ןענעז ערעדגא ןשיווצ .ע ו

עיצקעס עשיטאמארד א "קעטאילביב־םקלאפ־רעש

להשמ )עקירעמא ןיא ןבראטשעג( .רעקשטאראב

ןטסנידראפ עריא ןופ ןטלאהוצסיוא :קעווצ ןטימ

רתלא ),עקירעמא ןיא ןבראטשעג( קישטלעבויל

ראפ ןייג ךיוא לאז לייט א ןוא קעטאילביב יד

־סערגנא ןנחוי ),לארשי ןיא ןבראטשעג( ןעשרעש

ףסוי םהרבא ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא —

.ףליה רעלאיצאס
גירק ןשיטסיוועשלאב־שיליופ ןופ ןראי יד ןיא
טשינ זיא םע ,ןראוועג טריזילאראפ ץלא םאד זיא
'לערו טימ ןייגוצנא טייקכעלגעמ םוש ןייק ןעררעג

:םייחל ולדבי ןוא )אטעג ןיא ןעמוקעגמוא( דראב
םהרבא ןוא )לארשי ןיא טנייה( שאקורב לרעב
).עקירעמא ןיא( ץלאהטיר ףסוי
־יריד ,רעדנירג םעד ןופ ןרעדנאווסיוא ןכאנ

ןיא ןוא טייקיטעט רעכעלטפאשלעזעג זיא םע רעב

ןיא רעטאט ןשידיי םענופ ראסישזער ןוא טנעג

רעטסערג רעד טאה  1922,ראי םוצ זיב טייצ רעד

־נא יד טאה ,ץלאהטיר ףסוי םהרבא עוועשזישט

'ארד רעד ןופ רעמענלייטנא־טפיוה יד ןופ לייט

ןשיטאמארד ןוא לבמאסנא קיחמ ןרעביא גנוריפ
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ןטלאהעגרעטנוא טאה םאוו .לייז־טפיוה רעד
־נאק ךיז טאה םע רעכלעוו ייב ,קעטאילביב יד
,לטעטש ןיא טנגוי ענרעדאמ עצנאג יד טרירטנעצ
רעשיטאמראד רעד ןופ הסנכה יד ןעוועג ךאד זיא
טרעהעגפיוא טאה רקיע רעד ביוא ןוא !עיצקעס
ץלא זא ,ךעלדנעטשראפ ךאד זיא ,ןריטסיזקע וצ
.ןראוועג טרידיווקיל זיא ץלא ,ןלאפעג זיא
עטמיטשעג־שיטסינויצ יד טאה

 1927ראי ןיא

־אילביב־םקלאפ א טריזינאגרא יינסאדנופ טנגוי
טאה רעכלעוו ,זיירק ןשיטאמארד א ךיוא ןוא קעט
־עגייא טימ ןסעיפ עשידיי ענעדישראפ טריפעגפיוא
ןופ ףליה רעד טימ לאמטפא ךיוא ןוא ןטפערק ענ
.ןראסישזער רעדא ,ןפורט עקידנרעדנאוו עדמערפ
טלעטשעגראפ ןבאה ןענאזרעפ עקידנעגלאפ
:זיירק־מארד םעד
)רוצ ,לארשי ןיא טנייה( שטיווארקוצ םהרבא
טראבסערגנא ןנחוי
)אטעג רמוועשראוו ןיא ןעמוקעגמוא(

־ארג החמש דימלת ןייז ןעמונעגרעביא — זיירק
טרירגימע םעדכאנ ךירא טאה רעכלעוו ,ןיזדאמ
.עקירעמא ןייק
ךיז ךאנ טזאלעגרעביא טשינ ןיוש טאה החמש

רעטצנעפ עקשעפ )לארשי ןיא( שטיווארוס הילדג
)םאראדנוה ןיא( דארלםקא הקיח ).עקירעמא ןיא(
היח ),לארשי ןיא יקםװאקראמ( קאפעל עשעפ
קישטלעבויל עבש )לארשי ןיא( םיובשריק הרש
אטוקנאמ הדוהי )לארשי ןיא ,ינאשטלאשזאג(
,אביר ענייש )עקירעמא ןיא( אביר דוד )ליזארב(

ינא יד ןעמענרעביא לאז רעכלעוו ,דימלת ןייק
,תמא רעד ןרעװ טגאזעג ײברןעד זומ׳ס ןוא גנוריפ
יד ןענעז ,לטעטש םאד ןזאלראפ ןייז בילוצ זא
שממ זיירק ןשיטאמארד ןצנאג ןטימ ןראטאמא
ןענעז ן׳החמש ץוח לייוו ,ןראוועג טמותיראפ יוו
־לסקא לבייל ,שאקורב יכדרמ ןראפעגסיורא ךיוא
־גאמ הרש )אנילג( ןאמסיז עכענ .הנילג הנח ,דאר
הקבר־היח ,םיובנשריק לציא ),שטיוואקרעב( אטוק
־םיז ענייש ,ןאראב ענייש )םיובנשריק( ןיזדאמארג
.ץלאהטיר הרפש ןוא ,ןאמ
ןראוועג רעקראטש ךאנ זיא והובו־והות רעד
־ילאפ א ןטארטעגניירא זיא םע םאוו םעד טימ
טנגוי רעוועשזישט רעד ןשיווצ גנוטלאפש עשיט
־עג קעטאילביב יד ךיז טאה

 1926ראי ןיא ןוא

רעבירעד זיא םע .םקניל ןוא םטכער — ןטלאפש
םידדצ עדייב — המחלמ רעדעי ייב יוו ןעעשעג
.טאהעג טשינ טשינראג ןבאה
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ןעשרעש רעטלא
)לארשי ןיא ןבראטשסג!
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ןעמוקעגמוא שראקנאמ דוד ,אקרעס ןרהא לאיחי
.ד .י ,.ר

ןעמונעג לייטנא ויוא ןבאה טייצ וצ טייצ ןופ
:ןראטאמא ערעטלע יד ןופ ןעגנולעטשראפ יד ןיא

ןראוועג טריפעגפיוא ןענעז סאוו ןסעיפ יד
:ןענעז

ןענעז עדייב .גרעבנירג םולש ,שזאגנעוו עקלאומש
.אטשינ רעמ

־עמוד יד" ,ןירבאק ןופ ״גנױ־םפראד רעד"

יד ןופ לייט ןבאה טייצ רעד ןופ ףיול ןיא

־ראק רעד״ ",ףליה עדמערפ טימ" /׳הנותח עשינ

ןבאה תוחוכ עיינ ןוא טרירגימע רעמענלייטנא

"!,תעדניק עגיימ ןענעז יוו" ,ריעלאמ ןופ — ״רעג

.רעצעלפ ערעייז טליפעגסיוא

־נצבאק״ .םכילע־םולש ןופ ״סניװעג עםיורג םאד״
.א .א ךאמרעגנוא טע ןאז

וצ טאה ׳ 1939רעבמעטפעס רעטשרע רעד
"!.טכאמעג עדנע ןא ץלא

זיירקחארד רעזדנוא
דשריק הרש ,ינאשטלאשזאג בד ,קישטלעבול עבש ,םעדייאלבייל ,שראקנאס דוד :ןעייטש  .םקמל ףיוא סטכער ןופ
הנח ,שטדוארקוצ ,ארוג ,אקנארעצ ,שראקנאמ :ןציז סע.ןיזדאמארג בקעי ,קאפעל ישעפ ,שטיווארוס הילדג ,סיוב
הקבר ,רעקצאלפ ןימינב :ןציז הרוש דעטייווצ ןיא .אבירעקרימ ןוא דארלעסק^ הוח רעםישזער רעד /ינאשטלאשזאג
.אביר ענייש ןוא שטיווארקוצ לרעב ביזדאמארג

ןכג׳ל־רוץכלוק ןופ רעטעג׳נ? רצ׳ד  -קעוכאילביב יד
־נירג רעד ןגעוו עטכישעג יד ,ביוהנא םע ד

ןלאקאל ענעדישראפ רעביא ןעגנורעדנאוו ךאנ

טעוו עוועשזישט ןיא ״קעטאילביב״ א ןופ גנוד

ריא ןענופעג קעטאילביב עשידיי יד ךעלדנע טאה

ןבירשעג ׳תונורכז יד ןיא ןעניפעג רענעייל רעד

.שטיוועקאפושטש רעדירב יד ןופ זיוה םעד ןיא ור

׳ןכיירג ןעגנורעגיארעד עניימ .שאקורב בד ןופ

געוו־ןאב םעד ףיוא ןענאטשעג זיא זיוה סאד

 1925.ראי םענופ זיולב .קירוצ ףיוא קידנקוק
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־קיטיירפ ןעמ טאה טראד ,טאטש ןרעטנוא טעמכ
438

ןא ןפמאל־טפאנ יד ןשעלסיוא טנאקעג סטכאנדצ

עלא יד ןקעד ןכאנ רעטלעג עקירעביא יד ראפ

א ןופ ףליה רעד ןא ךיוא ןייז ןאק׳ס ןוא דחפ

־יינ לאמ עלא טפיוקעגוצ ןעמ טאה ,ןבאגסיוא

".יוג־תבש"
ןביוהעגנא ךיא באה לאקאל םעד טא ןיא
־רעדאמ רעד ןיא טירט עטשרע עניימ ןלעטש
.ןיידא טלעוו רענ
יוו טקנופ ,עוועשזישט ןיא קעטאילביב יד
רעשיליופ רעסיורג רעד ןופ ךעלטעטש ליפ ןיא
*יטסניא ןא םלא זיולב טשינ טנידעג טאה ,ץניווארפ
־נעײלעגםיוא ןא ןשיוט ןוא ךוב א ןעמוקאב ראפ טוט

רעד ןיוש טאה
.ןראלפמעזקע

 1925ראי ןיא .רעכיב ענענישרעד

 800טלייצעג רצוא רעכיב

*יא טשינ זיא רענעייל ןוא רעדילגטימ לאצ יד
 120.לאצ יד ןגיטשעגרעב
טאה .ןבאגפיוא ןוא תוגאד ערעדנא עלא ץוח
".שינעביולרעד" םעלבארפ םאד טריטסיזקע ךיוא
אזא ןריפ םאד טאה ןליופ ןיא טייצ רענעי ןיא
־רעד א ןבאה טפראדעג עיצוטיטסניא עכעלטנפע

.לאז־ןייל א ראפ ךיוא טנידעג טאה סאד ,ךוב ןט

*בלעז א ראפ םאד ןכאמ .טכאמ רעד ןופ שינעביול

ראפ ץאלפ א ,טנגוי רעד ראפ טקנופ־ףערט א ראפ

־ראפ ןעוועג זיא עיצוטיטסניא עלאקאל עקידנעטש

א ,םעיציטעפער־רעטאעט ,ןסעומש ,ןעגנוזעלראפ
ץאזרע ןא ןעוועג זיא םאד .בולק רעכעלטפאשלעזעג
עכעלטפאשלעזעג םינימ עלא ראפ רוטאינימ ןיא
.סעיצוטיטסניא ןוא רעצעלפ ענרעדאמ
עלא ןפא ןעוועג זיא לאז־קעטאילביב רעד
ןהעש־טנווא עירפ יד ןופ ךאוו רעד ןופ ןטנווא ןביז
ןעמ טאה רעכיב ןשיוט .טכאנ  11—12םוא זיב
ערעדנא יד .ךאוו רעד ןיא לאמ יירד טנאקעג
"ייצ ןענעייל םייב טגנערבראפ ןעמ טאה ןטנווא
עקמאד ןוא ךאש .ןטפירש־טייצ ערעדנא ןוא ןעגנוט
.ליפש
־עז ןסטכאנוצ־תבש ןוא ןסטכאנ־וצ־קיטיירפ יד
־לוק ענעפורעגיוזא ענעדישראפ ראפ ןעוועג ןענ
־לטסעק ,ןעגנוזעלראפ יוו ,ןעגנומענרעטנוא־רוט
.א .א רעכיב רעביא םיטפשמ .ןטנווא

.ןבאגסיוא עסיורג ןוא ןטייקירעווש ךס א טימ ןדנוב
ןופ קנאדעג םוצ ןעמוקעג ןראטאזינאגרא יד ןענעז
*רא רעשיטסינויצ רעד ןופ גנולייטפא ןא ןענעפע
.עיצאזינאג
*אפ זיא םע רעכלעוו א ןופ גנולייטפא אזא
*לוק א ןריפ טנאקעג טאה עיצאזינאגרא רעשיטיל
עקאט טאה יוזא .טצענערגאבמוא טייקיטעט־רוט
ױיצ רעד ײב קעטאילביב״ :ןםײהעג קעטאילביב יד
".עוועשזישט ןיא עיצאזינאגרא עשיטסינ
ןבאה רענגעק־ןויצ ןוא עטמיטשעג־קניל עלא יד
*אטס ןלאגעל םעד וצ ןעוועג םיכסמ הרירב־ןיאב
עוויטקא טימ רעדילגטימ ןעוועג ןענעז לייט .טוט
לייט רעטסערג רעד ןוא טכער־לאוו עוויסאפ ןוא
ןופ דישרעטנוא רעד .רענעייל ןופ ןענאטשאב זיא
,םעד ןיא זיולב ןעוועג זיא רענעייל ןוא רעדילגטימ
־עג ןוא ןלייוו טנאקעג טאה רעטשרע רעד סאה

ייז ןופ קעטאלביב יד ךיז טאה ןטלאהעגסיוא

־צעל רעד ןוא גנוטלאווראפ רעד ןיא ןרעוו טלייוו

ייב תוסנכה יד ןופ ,ןלאצפא־םדילגטימ עכעלשדוח

טרענימעג טשינ םענײק לאמנײק זיאם .טשינ רעט

םאוו ,ןעגנולעטשראפ־רעטאעט ןופ ,ןעגנוזעלראפ

רעכיב ןשיוט ןוא ןענעייל וצ טכער םאד ןראוועג

עכעלטע ןבעגעג טאה זיירק רעשיטאמארד רעד
ךעלרעי לאמ
־םינימדא ייס ןוא עווארויב ייס .ןטעברא עלא
ךרוד קיליוויירפ ןראוועג ןוטעג ןעגעז ,עוויטארט
־סיוא יד זא יוזא ,רעדילגטימ־םגנוטלאווראפ יד
־אוו ,טכיל ,טלעג־הריד ןופ ןענאטשאב ןענעז ןבאג
.ןבאגסיוא־ארויב עניילק ןוא טייקמער
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.טלאוועג טאה רעדעי ליפיוו
־םינויצ רעד ןופ עלארטנעצ יד טאה

 1925ןיא

ריא טקראטשראפ עשראוו ןיא עיצאזינאגרא רעשיט
־ארפ רעד ןיא םיחילש טקישעגסיורא ןוא טייקיטעט
.עיצקעפסניא ןא ףיוא ץניוו
יז טאה ,ראי־סערגנאק א ןעוועג טלמעד זיא׳ס
,םילקש ןטיירפשראפ ראפ סערעטניא ןא טאהעג
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ןימ אזא לטעטש ןיא ןעמוקעגפארא זיא ראפרעד

יכדרמ ךיוא ,ערעדנא ןוא םיובנשריק )עקירעמא

גנוטלאווראפ רעד וצ ןדנאוועג ךיז ןוא טאגעלעד

זיולב ןענעז ןבילבעג .ןראפעגסיורא זיא ל״ז שאקורב

ןדער טעוו רע ווו גנולמאזראפ א ןפור ןטעבעג ןוא

עקאט םע טאה .גנוראפרעד קינייוו טימ ערעגניי יד

.םילקש ןינע ןגעוו םירבח יד ראפ
טלמעד זיא גנוטלאווראפ קעטאילביב רעד ןיא
׳ח ,עקניל ראג ןופ רבח רעוויטקא ןא ןסעזעג *ץוא
אזא ןפור ןגעק ןעוועג ךעלריטאנ זיא רע ,עקבאי
טאה׳מ .לאקאל־קעטאילביב םעניא גנולמאזראפ ןימ
־ארפ א ראנ ואד זיא םע .ןרעלקפיוא םיא טווורפעג
טאגעלעד רעד דאד טראפ ןגראמ ,טנעמאמ ןופ עג
,ייס־יוו־ייס ךאד ןעמ טיירפשראפ םילקש ןוא קעווא
דעוו ןעמוק טשינ דאד זומ גנולמאזראפ רעד וצ
,ןינע רעקיליוויירפ א דאד זיא םע ,טשינ ליוו םע
־לוטיב" ןופ טנווא ןייא ןייז טעוו םע העמ טשינ
".הרות
םיא טאה ןעמ .ןפלאהעג טשינראג רעבא טאה׳ס
ריז טאה זגורב רעד ןוא ןגייצרעביא טנאקעג טשינ
.ןביוהעגנא
־עלעד רעד .ןעמוקעגראפ זיא גנולמאזראפ יד
יוו ןעזעגסיוא טאה׳ס ןוא ןראפעגקעווא זיא טאג
.גנאג ןלאמראנ ןייז ץא קירוצ ץירא טלאוו ץלא
־עוו הענגעק יד טכארטעג ןבאה יוזא טשינ רעבא
טקעמשעג טאה םאוו ,ץלא וצ האנש עדנילב םנעמ
ןבאה ייז ןוא ענעסיבראפ א ןעוועג זיא ,םזינויצ טימ
.ףמאק ןקידרעטייוו ןופ טרינגיזער טשינ
־עג רעיווועג ןעמ זיא ןגראמירפ םענייש א ןיא
־סיורא .טעבנגאב קעטאילביב יד טאה ןעמ זא ,ןראו
םאוו .סאד ראנ טזאלעגרעביא העכיב עלא ןעמונעג
ןשיט יד וליפא .ןעמענראפ טנאקעג טשינ טאה ןעמ

ןביוהעגנא טאה׳ס זיב ראי ייווצ טעמכ ןעמונעג
.קעטאילביב עיינ א ןצארפש
ראי ןופ םישדח רעטניוו יד ץא תבש א ןיא
־ראפ־סגנודנירג א ןראוועג ןפורעגפיונוצ זיא

1926

.קעטאילביב עיינ א ןריזינאגרא ראפ גנולמאז
:ח״ח יד טרעהעג ןבאה ןראטאזינאגרא יד וצ
הוח ),עקיסקעמ ןיא טנייה( ןאמסיז לבייל ריאמ
,ארוג שרעה קחצי ),סארודנאה ןיא טנייה( דארלסקא
רעד ,שטיווארוס הילדג ),שטיווארקוצ( רוצ םהרבא
ענייש ).לארשי ןיא עלא( תורוש יד ןופ רעביירש
.ד .י .ה ,אביר
ןעמונעג לייטנא ןבאה גנולמאזראפ רעד ןיא
־עג ןםאלשאב זיא׳ם .עכעלטנגוי ןאזרעפ  50א ייב
רעלאגעל רעד ,קעטאילביב א ןדנירג וצ ןרא ו
ןא" ,ןסייהעג טאה עיצוטיטםניא רעד ןופ לטנאמ
".עשראוו ןיא "תוברת" ןלארטנעצ ןופ גנולייטפא
־אב טסבלעז א ןראוועג טריפעגכרזד זיא׳ס
ןעגנודעג טאה ןעמ ,עיצקא־למאז א ןוא גנורעייטש
רעטשרע םלא .ןייטשלרעפ הימחנ ייב לאקאל א
־עטארעגפא לסיב סאד טנידעג זדנוא טאה דוסי
יד ןוא

 1925דאי ןיא הבינג רעד ןופ רעכיב עטע ו

־פא טייצנשיווצ ןיא ןבאה רענעייל עכלעוו ,רעכיב
.טגנערבעג
־יא ןענעז סאוו .עכעלטנגוי ןעוועג ןענעז סאד
.זדנוא וצ — עקניל ראג יד ןופ ןעגנאגעגרעב

טשינ ןבאה׳ס .ןעמונעגוצ ןעמ טאה קנעב יד טימ

־יטעט א ןביוהעגנא רעדיוו ךיז טאה םע ןוא

,ייצילאפ טשינ ,ייצילאפ .ןשינעכוז ץיק ןפלאהעג

עשירארעטיל ,רעכיב ןשיוט ןוא ןענעייל ןופ טייק

.ןריטסיזקע וצ טרעהעגפױא טאה קעטאילביב יד

ןענעז םאוו ,ןעגנוטלאטשנאראפ עלא ןוא ןסעומש

,דאירעפ־סגנאגרעביא ןא ןיא טריסאפ טאה םאד
ןיא טרירגימע ןבאה םירבח עטסטלע ןוא עטסעב יד
.דארלסקא לבייל :ייז ןשיווצ  26—1924,ןראי יד
־עמא ץא טנייה( גנוטלאווראפ רעד ןופ רעציזראפ

־ביב יד תא רעטעפש .ןדנובראפ ןעוועג טימרעד
לאקאל ןרעםערג א ןיא ןעגנאגעגרעביא קעטאיל
יד עקלע ןופ זיוה םעד ןיא קאטש ןטשרע ןפיוא
.עקרעטסוש

טנייה( ,ראטערקעס ,יקסוואנאי עקלאומש )עקיר

־רענגעק ןפאש ןביוהעגנא ךיז ןבאה רעדיוו

ןיא טנייה( ,ןיזדאמארג החמש )עניטנעגרא ןיא

עפורג א ,עטכער ראג יד ןופ ץוש לאמסאד .ןפורג
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־ער ןביוהעגנא טאה ,טנגוי־ר״תיב יד ,ןטסינאיזיווער

ןייר א ןעוועג זיא עיצוטיטסניא יד שטאכ

־עג ךיז טאה גנוטלאווראפ יד רעבא .ןריטלאו

ראפ ךיוא ןפא ןעוועג ןריט יד ןענעז ,עשידי

.טלאווער םעיינ םעד טשרעהאב ןוא טקראטש
ןראי יד ןיא ןעוועג זיא םאד .טייצ רענעי ןיא
־אנ םענופ לעיצעפס ןוא טנגוי יד זיא 33—1930,
־עג טריזיראטעלארפראפ קראטש רעגאל ןלאנאיצ
יד חוכ רעיינ א ןענאטשטנא טלמעד זיא׳ס .ןראו
".לארשי־ץרא ןקידנטעברא ןראפ עגיל"
גנוגעוואב רעקיזאד רעד ןופ רעריפ עגניי יד
־באק לקיטש א קעטאילביב רעד ןיא ןעזעג ןבאה
יד ןשרעהאב וצ ןווורפ טכאמעג ןבאה ייז ,ץנערוק
רשפא טכארטעג ןוא גנוטלאווראפ־קעטאילביב
.ייטראפ רעד טימ גנוסיגנעמאזוצ א ןגעו

עטצעל יד ןיא .גנורעקלעפאב רעכעלטסירק רעד
ןעמוקניירא ןביוהעגנא ןבאה גירק ןראפ ןראי
־ילעטניא עצנאג יד טעמכ .רענעייל עכעלטסירק
טגראבעגסיוא זדנוא ייב טאה לטעטש ןופ ץנעג
א טימ רענעייל עלעיציפא ןראוועג ןוא רעכיב
.לאצפא ןכעלטאנאמ
טכיל־שירטקעלע לטעטש ןיא ןריפנייא ןטימ
־ושטש ןוא קאפעל ה״ה יד דיוד )טכאנייב ראנ(
טפיוקעגניירא קעטאילביב ןיא זיא שטיוועקאפ
רעד טעמכ( טאראפא־אידאר רעסיורג א ןראוועג
רעד ןעוו טנווא ןדעי ).לטעטש םעניא רעקיצנייא
־איצקנופ ןביוהעגנא טאה םארטש רעשירטקעלע

־לעוו ,ןעגנובייר עניילק ןעמוקעגראפ ןענעז׳ס
זיירק־ןשיטאמארד םעד ןדאש טגנערבעג ןבאה עכ
רעד ראפ תוסנכה יד טרענעלקראפ אליממ ןוא
.קעטאילביב

יד טרעסערגראפ טאראפא־אידאר רעד טאה ,ןרינ
.רעכוזאב ןופ גנוריסערעטניאראפ
־רעפטנע רעטמיראב רעד תעב

 1939יאמ ןיא

־לופ רעטסינימ־ןרעסיוא ןשיליופ םענופ עדער

וצ טגנערבעג ךיוא טאה .גנורעטילפשעצ יד

־עג עינווארטקעלע יד טאה .ש״מי קעב קינוואק

־אעט םענופ אווינ םעד ןופ גנורענעלקראפ רעד

־ידיוא רעקיזאד רעד וצ לעיצעפס םארטש ןבעג

־טסניק ןוא ןשינכעט ןופ ןוא ראוטרעפער־רעטא

־נא ןעוועג זיא לאקאל־קעטאילביב רעד ןוא עיצ
.ןסאלק ןוא ןטכיש עלא ןופ ןשטנעמ טימ טפארפעג

.ןעגנולעטשראפ יד ןריזינאגרא ןשירעל
־עג טאה גנוגעוואב עשיטילאפ עדעי טעמכ
טאה רעדעי ,זיירק ןשיטאמארד א ךיז ראפ ןפאש
־וצ זיולב ןעגנולעטשראפ־רעטאעט טריזינאגרא

ןעוועג זיא סאד םאוו ,םידיסח ,דרעב טימ ןדי
־עג ןענעז ,לאקאל םעניא ךוזאב רעטשרע רעייז
.אידאר ןיא עדער יד ןרעה ןעמוק

עקאט זיא ),טפנוקנייא( ןקעווצ עשיטקארפ ביל

יוו טקאפעג ןעוועג זיא לסעג עצנאג םאד

ןיוש יוו .ךאנ טרפב ,ןלאפעג קראטש אווינ רעד

םעד ןבאה רימ ןוא שינעעשעג רעטסערג רעד ייב

,םירבח לייט א ןופ ןרירגימע ןכאנ ,טנאמרעד
־ירעווש עלא יד ףיוא טקוקעג טשינ ,רעבא
טאה ,טאהעג טאה קעטאילביב יד עכלעוו .ןטייק

ידכ רעטצנעפ םייב טלעטשעג טאראפא־אידאר
ןבאה עכלעוו יד ךיוא ןרעה ןענאק ןלאז םע
.קינייוועניא ןיירא טנאקעג טשינ

ןבאה םאוו ,יד .טלקיווטנא ךיז ןוא טריטסיזקע יז

ןעמוקאב טלמעד ןבאה םינקסע־קעטאילביב יד

־קע רעד ראפ טייקכעלטראווטנאראפ יד ןגארטעג

־רענא רעלעיציפא רעד ןיא עיצקאפסיטאס רעייז

־עג טוג ןבאה ,עיצוטיטסניא רעד ןופ ץנעטסיז

א זיא טעברא רעייז זא ,לטעטש םענופ גנונעק
׳ןעעזעגנייא טאה רוד רערעטלע רעד .עקיטכיוו

 1925.ראי ןופ טייקנסירעצ יד טקנעד
רעניילק א ןוא שיליופ ,שידיי רעכיב לאצ יד
ןיא ןוא ןסקאוועג םאזגנאל זיא שיערבעה לייט
־מעזקע
.ןראלפ
443

 1500וצ טכיירגרעד יז טאה

 1939ראי

ןטלאה וצ המחלמ ןעוועג יאדכ טשינ זיא׳ס זא
...רעבא .םארטש ןגעק ןייג ןוא
־ביב םאד זיא

 1939רעבמעטפעס ןט־ 6םעד

םענופ לטרעפ יירד טימ ןעמאזוצ זיוה־קעטאיל
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עשיטסירעלטיה יד ןופ רעייפ ןיא קעווא לטעטש

,םינקסע־רעדניק טעמכ עכעלטנגוי יד ןופ ןעמענ יד

,עיצוטיטסניא עטסקיטכיוו יד ןוא סעבמאב־דניצ

עכלעוו ןוא ןבעל םייב רעמ טשינ ןענעז עכלעו

רעקיטסייג רעד וצ ןפלאהעג ליפ יוזא טאה עכלעו

־רעביא ןוא עיגרענע ליפיוזא קיליוויירפ ןבאה

ןוא ,עוועשזישט ןיא טנגוי רעד ןופ גנולקיווטנא

:קעטאילביב רעד ןבעגעגפא טייקנבעגעג

טאה ,טפנוקוצ רעד ראפ טגאזעגוצ ליפיוזא טאה
.ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא קידנעטש ףיוא
ןרעוו טנאמרעד טייהנגעלעג רעד ייב ןלאז

םיובנשריק .שזראקנאמ דוד ,אביר ענייש
.ןאמטאר

"םג׳־תיב ,,א ןג׳ידב ריט
:טעטימאק״יוב רעל
שטיוועקאפושטש ,עדאנאק — ,סייוויילב השמ
־נעגרא — לארשי שזאגנעוו ,עקירעמא— לטאמ
.לארשי — בד ינאשטלאשזאג .עניט
,עיניפ ןאמסיז ,חנ ןייטשלדע ,עושוהי קאפעל
־עגמוא עלא — עטצעל יד ,רשא לאיחי עדווארפ
.ד .י .ה .ןעמוק

טימ קנעב עכיוה ףיוא גאט ןצנאג א ןציז רעדניק
ךאנ ןוא טפול רעד ןיא עקידנעגנעה ךעלסיפ יד
.ערעדנא
עקיטפנוקוצ ,ךעלטיילעגניי עפורג א ןענעז
־פיוא ןסאלשאב ןוא דיז ןעמוקעגפיונוצ ,סעטאט
־רדח" א .רדח םענרעדאמ א ראפ זיוה א ןעיובוצ
".ןקותמ
־בארפ טפיוה סאד ןעוועג לאמעלא זיא הריד א

!ןייג טנאקעג טשינ ןיוש םע טאה רעטייוו יוזא

ןענעז׳ס .עיצוטיטסניא רענרעדאמ רעדעי ראפ םעל

ןופ רערעל רעד !,וב תיב ץמק .וא ףלא ץמק

וצ ןווורפ ענעדישראפ ןראוועג טכאמעג ןיוש

ןייז לאז ךעלגניי זיולב *ןעלריטאנ ,רעדניק יד
ןטשרע ןיימ טאה ןעמ סאווראפ( .רעסילש רעד
טנייה זיב ךיא סייוו ,רעסילש רעד ןפורעג דמלמ
ןעוועג לאמא רע זיא ךאפ ןופ זא ךעלגעמ ,טשינ
טקילגעגפא טשינ ייברעד טאה ןוא רעסאלש א
).דמלמ יקדרד א ןראוועג רע זיא

םעטאט ערעטלע ,רדח םענרעדאמ א ןריזינאגרא
,עדווארפ רשא לאיחי רעכעלסעגראפמוא רעד יוו
טגנערבעגפארא ןבאה .א .א לדנאק לוולעוו לאומש
ןסיוועג א ,דמלמ םענרעדאמ א עוועשזישט ןייק
־ניק יד טימ טנרעלעג טאה רעכלעוו ,יונטראפ
".וקותמ־רדח" ןופ םעטסיס ןטיול רעד

ןכאמ וצ םולש ןעוועג ךעלגעממוא ךיוא זיא׳ס

־טנא לאז רעכלעוו ץאלפ ןקירעהעג א רעבא

*וק ערעזדנוא ווו ".רדח" רעד זא ,טקאפ ןטימ

,רדח םענרעדאמ א ןופ ןעגנוגנידאב יד ןכערפש

לאז ,הרות ןענרעל לאמא ןלעוו רעדניק עקידנעמ

טאה רעדיוו .ןעוועג טשינ זיא ,זייוולייט שטאכ

יד טימ ןעמאזוצ רעכלעוו ןיא /ךוק״ יד ןייז

טא .תוריד עטאווירפ וצ ןעמוקנא טזומעג ןעמ

־גניי יד ןבאה ״ןצכעקעג ענםאפ״ יד ןופ תוחיר

ךיז ףיוא ןבאה ןזעל וצ םעלבארפ עקיזאד םאד

.ןעיירעלדיז יד ךיז ןיא טפאזעגנייא ךיוא ךעל

.םירבח טכא עטנאמרעדנביוא יד ןעמונעג

רעד םאוו ,תוללק ךיוא טפא ץנאג ןוא ןעיירשעג

לכ־םדוק ןבאה ,גנוטאראב רעטשרע רעד ףיוא

).בייוו ןייז( ״ןיצבר״ יד ןייז דבכמ טגעלפ ״יבר״

סעמוס טימ טרעייטשאב ךיז ןיילא םירבח יד

ןעגנוגנידאב עשיראטינאסיטנא יד ךאנ וצרעד

 100ןופ

.ןטייקכעלמעווקאב עשינכעט עטכעלש רעייז ןוא
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ענייז טיול רעדעי ,ערענעלק ןוא סעטאלז

־למאז א ןראוועג טריפעגכרוד זיאס .ןטייקכעלגעמ
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עקידנעמוק יד ןופ סעטאט יד ןשיווצ עיצקא

ןעו !עג זיא זדנוא ראפ .לארטיינ ןייז ,ןגעק ןייז

רעד וצ ןעמונעג ךיז טאה ןעמ ,ןוא םידימלת

רעד ןיוש טעוו ,המכסה םלדנוז ׳ר ךאנ זא ,ראלק

.טעברא
,ץאלפ א ןגירק :ןעוועג זיא עגארפ עטשרע יד
ןפיוק ןגעוו .ןעיוב ןענאק לאז ןעמ ןכלעוו ףיוא

זיא .ןגעק ןייז טשינ םיוועג רתלא ׳ר םעזערפ
רעד ןיא — רעכעה ןענאטשעג לדנוז ׳ר ךאד
.סעזערפ ןופ ״עיכרארע־ה״ רעקידלביטש רעשידיסח

,ןייז טנאקעג טשינ דייר ןייק ראג טאה ץאלפ א

־וגרא עלא ןדנאוועגנא טאה רבח רעזדנוא

־עלעיסנאניפ םוש ןייק ןעוועג טשינ ןענעז וצרעד

־וגרא רעטסקראטש רעד זיא ףוס םוצ ןוא ןטנעמ

־עג זיא געווסיוא רעקיצנייא רעד .ןטייקכעלגעמ

:ןעוועג רענייז טנעמ

ך יז טסאפ םע יוו .ץאלפ ןשילהק א ןגירק ,ךעוד
..עיצוטיטסניא רעכעלטפאשלעזעג א ראפ

־ראג ,ןפלעה טשינ ךייא טעוו ייס יוו ייס זא
םעד רימ ןלעוו ,ןטוג טימ טשינ ביוא .טשינ

ןענעז להק וצ טרעהעג ןבאה םאוו רעצעלפ

יוו ןעז ןלעוו רימ ןוא ןזייב טימ ןעמענ ץאלפ

יוו ןעוועג ראנ זיא טייקירעווש יד ,גונעג ןעוועג

ןעמוק ןלעוו סעטאט עשידיסח ערעזדנוא יוזא

־הליהק רעד ןופ שינעביולרעד יד ןעמ טגירק יוזא

.ןרעטש

־אד טכא יד ןשיווצ ןענעז וצרעד גנוטלאווראפ
ןענעז סאד ,זדנוא טימ ןעוועג ייווצ םעראז
רשא לאיחי ןוא קאפעל ךורב לסוי ׳ר :ןעוועג
.גונעג ןעוועג טשינ זיא םאד רעבא ,עדווארפ

טלמעד טאה וועיל לדנוז ׳ר םאוו ,הבושת יד
,ראלק טשינ טנייה זיב זדנוא ראפ זיא ,ןבעגעג
־עג םורב ןכעלדנעטשראפמוא ןא םעפע טאה רע
ענייז ,ןיירא דראב רעצראווש־יורג ןייז ןיא ןוט

שארב ןעוו הפוקת רעד ןיא ןעוועג זיא םאד

ענייז טקעדראפ ןבאה ןעמערב עצראווש עטכידעג

׳ר ןענאטשעג זיא גנוטלאווראפ־הליהק רעד ןופ

לאפ ןייק ףיוא טאה ןעמ ןוא ןגיוא עטזאלעגפארא

רעד ,דיסח רעדנאסקעלא ןא ,רעמלאוו רתלא

־עג טלמעד רע טאה יצ ,ןסיוו טנאקעג טשינ

ןעוועג זיא ,רעדנאסקעלא יד דצמ ,רעטייווצ

ןצנאג ןפיוא טקוקעג זייב ראג רעדא .טלכיימש

ףיוא ןלאז םעראזאד רערעג יד זא .וועיל לדנוז ׳ר

.ןינע

,ןטכארט טנאקעג טשינראג ןעמ טאה ןקריוו ייז
יוו לטימ א ןעניפעג טזומעג רעבירעד ןבאה רימ
םאד .רעדנאסקעלא יד ןריזילארטיינ וצ יוזא

ןבאה ,ןעלדנוז ׳ר טימ סעומש ןקיזאד ןכאנ
!ןעיוב ןביוהנא :ןסאלשאב הרבח

ןעמיטשפא ןתעב ״עװעראפ״ ןייז ןלאז ייז ,טעימ

־פיורא זיא שטיוועקאפושטש לטאמ רבח ןפיוא

ןשיטסינויצ א ןעיוב םוצ ץאלפ א ןבעג ןגעו

יד ,ןאלפ םעד ןגראזראפ וצ ןראוועג טגיילעג

.רדח

.יוב ןראפ גנוקיטעטשאב־ענימג
־עז טעטימאק־יוב םענופ רעדילגטימ לייט א

.ןטייקירעווש םוש ןא טגראזאב ץלא טאה רע

ייז רעבא ,טיילעגניי ראג דאנ ןעוועג עקאט ןענ

ראפ ןבילקעגפא ןבאה רימ םאוו ,ץאלפ םעד

",םידיגנ" ענעפורעגיוזא יד וצ טרעהעג ןבאה

געוו רערונ םעד ףיוא ןעוועג זיא קעווצ םעד

ערעייז ןיא ןעוועג חילצמ ןבאה סאוו ,ןשטנעמ

.עגירטס רעד ייב טראה ,למענורב־םעניילק םייב

־טאטש ,ןייראפ־םירחוס םעניא םינקסע ,ןטפעשעג
.וו .א .א סעקינוואטרוה

ןדאב רעקיפמוז קראטש א ןעוועג זיא טראד
טפראדעג ןעמ טאה ןענעקירטוצסיוא םאד ידכב ןוא

־עג טגיילעגפיורא זיא ייז ןופ םענייא ףיוא

).דמאז ןקידרענײטש( ״ריװשז״ ליפ רעייז ןבאה

ןוא וועיל לדנוז ׳ר וצ ןייג וצ עיסימ יד ןראו

רעד ,קאפעל רבח טקידיילרעד ןיוש טאה םאד

םיכסמ טשינ ליוו רע ביוא .זא םיא ףיוא ןקריוו

־דוס יד ןופ ןעמענ טביולרעד טאה ץירפ רעקדוס

טשינ סנטסקינייוו רע לאז ,ץאלפ א ןבעג וצ ןייז

רימ לפיוו לאירעטאמ — סנבארג־ריוושז רעק
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־מוא ץנאג .״ףםכ ןיא םניח״ — ןפראד ראנ ןלעװ
.טםיז

*עג ךיוא טראד דיז טאה םע ראנ ,ערעדנא ןוא
עלא טימ ,עיצאזינאגרא עשיטסינױצ יד ןענופ

ןופ עיצאזיליבאמ א ןראװעג טכאמעג זיא סע

.ךעלרעמעק עריא

,גאטראפ םענײש א ןיא ןוא ״דרעפ ןוא שטנעמ״

־ראם ,ןעגנוציז יד ןעמוקעגראפ ןענעז טראד

עלא ןענישרעד ןענעז גנאגפיוא ןוז ןטימ ךײלג

.םילקש הוםיה־ןרק ,תמיק־ןרק ןופ ןעגנולמאז

םעטאפאל טימ טנפאװאב רעדילגטימ־טעטימאק

,ןינמ רעשיטםינױצ א ךיוא ןוא ןלאװ־סערגנאק

ןםױא זיא גאטימ ראפ טנעאנ זיב ןוא טנעה יד ןיא

םיבוט־םימי ןוא תבש ןדעי טנװאדעג טאה ןעמ וװ

־ריװשז רעקיזיר א ןסקאװעגםיוא ץאלפ ןקיפמוז
.גראב

.םיארונ־םימי ןוא
טראד טגעלפ הרותה־תאירק ראפ תבש ןדעי

־עגוצ ןבאה קאפעל ןוא יאטיק רעדירב יד

.אמויד ינינעמ ןרעװ טדערעג םירבח יד ךרוד

ןוא דרעפ ערעײז תושר רעזדנוא וצ טלעטש

־ה־דבועה״ רעד טרירטנעצנאק דיז טאה טראד

.ןעיוב םאד ןביוהעגנא ךיז טאה םע .רענעגעװ

טלײצרעד טגעלפ םירבח־׳ךמע״ יד ראפ ,״ינױצ

־עג טױבעגפױא זיא טרא וקיזאד םעד ףיוא

טרעהעגנא ךיז ןבאה סאװ .םינינע ןגעװ ןרעװ

עכלעװ ,ןרעמיצ ריפ ןופ זיוה ןרעצליה א ןראװ

תוכייש א טאהעג ןבאה סאװ ןוא לארשי־ץרא טימ

ײװצ ןיא טלדנאװראפ ,ךיורבעג ןטױל ,טאה ןעמ
.ןלאז עםיורג
־נאק רעטעפש ךיז טאה עדײבעג רעד ןיא

.טעברא רעשיטאטש טימ
םעד זיב — ןסקאװעג ,טילבעג טאה ץלא םאד
 1939.רעבמעטפעס ןטשרע

־עגנא ,ןקותמ־רדח רעד זיולב טשינ טרירטנעצ
עשטנעט לקנעי .יקסאילש קחצי ׳ח ךרוד טריפ
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!!!ןראװעג בורח זיא ץלא םאד
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ן־סלא־סשעג \וא ןכצ׳לרעגיי־סש

עדארג םייח
ןלידפ ןופ ךעלטג׳טי^ ג׳^ידיי
ךאמ ןופ ןוא יורטש ןופ זיולב ןעוועג ןעד ריא סייז ,ןליופ ןופ ךעלטעטש עשידי
? ןגארטראפ ךייא רופש א ןא טניוו רעד טאה טנעקעג זא
,ךאיה עטהקבדראפ קילייה ןיימ ,תבש רעמערא ןיימ
? ןגאו שידק ךייא ךאנ לאז גנולק ןייז ,רטטסיולק םעד זיולב טזאלעג ריא טאה יצ
,זיא לופ רענעגעוו עשיפראד ןוא רננלדנעה טימ ץאלפ־קראמ רעד
,ןדירי יד טציא ןעמראיל רעטעיימשראפ־קידיירפ ךאנ
,תולותב עשיפראד יד ןעינק םענרענייטש םעד סחעי ייב
.ןדיי ןייק רעמ אטינ ןענעז סע סאוו םיא טקנאדעגפא ןטלאוו ייז יוו

,טבעוועג תוליפת טרעייא ןופ תילט א למיה רעד זיא ןעוועג ,ןיליופ ןופ ךעלטעטש עשיד י
;םינוגינ עליטש יד ןנפ בעוועג ןיא טכאמעג םיר־דלאונעג א ץכערק רעייא טאה׳ס ראנ
,טבטלעג תומולח עטלייצרעדסיוא טשינ ןופ ץנאלגפא ןא טימ טאה ריא
.םענורב ןקיטכאנ א ןיא גאט ןופ ןיישפא רעד יוו יחא
,ןמאש א יוו ךייא טכיילשעגכאנ טאה רעיורט רעד
;ןעמוהת — ןבאה ךיז רעטנוא טלעטשראפ רעביטש ערעייא ןופ ןלעונ ש יד
ןטאבטג־יניס ןעצ יד ראנ ...םירעיופ יד לוירעה ריא טאה טפיוקראפ
.ןעמארק ערעייא ףיוא ןטכיולעג ןבאה

דרטב טקינורטס ערעייא ,עטמולחראפ סעטאט
,ריווא םעד ןיא טגוטה טאוו סבעווניפש רעקיטסבראה רעד רעדניצא ןוענעז
טרטוואשזראפ ...לבב ןופ גערבכייט םייב םעפראה יד יוו יחא ןעגנעה ייז
.דרע עשיליופ ףיוא עטמורקעצ סעברעוו ףיוא
,ןראפרעד זיא ןישאמ יד קנעש א וצ .פא ךיז שמ טלעטש עוועשזישט ןיא
,שיט םעד קיטסול ,קירעגנוה ןרעגאלאב ןרישזאסאפ יד
— ןראי עשידיי עקילאמא ןענאמרעד וצ ךיז ןוא
.שיפ עשידיי עטרעפעפעג רעקנעש םייב ןעמ טעב
,טלקניפ םע ןגיוא יד ןיא דיירפ ןוא ןפנארב קנורט א טמענ ןעמ
,ןלעטשעג יד ייב עקידרעב ןייק ןדיי ןייק רעמ אטשינ ןענעז׳ס סא ו
,טלקנירפשעגכרוד לעג ןקעלפ־ןוז טימ םינפ רעשרעיופ א יוו ךיוא זיא ץאלפ־קראמ רעד
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.ןלעווש עשידיי ףיוא ןעייטש סעטרעיופ עקישיילפ ןוא
רעביא רעמ םינמיס טזאל פא טלאפ סאוו ץיילפראפ־רעסאוו א
,ןזאלעגרעביא אד בושי רעזדנוא טאה׳ס יוו
— רטביטש ענעמונראפ יד ןופ םעקינאג ףיוא עז ךיא זיולנ
.ןזאלבעצ םערוטש ןיא ןעיירש םאוו תואיפ טימ ןטאש א
,ןורכז ןוא ץראה ןיימ ןיא ריא טאה ןטכיולעג ,ןליופ ןופ ךעלטעטש עשיד י
,דנאל ןקילייה ןיא תומוקמ יד טניישעג שמוח ןיא ןבאה רימ יוו יווא
...ןראוועג ןדרי ןיימ זיא רע ןוא
.טנאוו עכעלטיא ןיימ

— ךייט־סייה ןיימ רעבירא סעווראב זיא טייצ־דניק ןיימ

— יברעמ־לתוכ רעבורח א רעדניצא זיא ראפרעד

ןגעמראפ רעייא ןופ ךיז באה ךיא ,ןליופ ןופ ךעלטעטש עשיד י
,ןיוש טגאזעגפא

— טביורעצ ןכש רעייא טאה׳ס טא ו

,ן׳יוש טגאלקאב ןרערט עקיאילג טימ םוקמוא רעייא באה ךיא
:ןגערפ ןוא ,םוטאש ענעדנווושראפ ,ןייגכאנ ךייא קידנעטשאב לעוו ךיא ראנ
,טיורטראפ תולג םעד בוט־םוי רעייא ךיוא ריא טאה סאווראפ
רתכ סעד ןיא טבעווראפ רענייטש ערעייט יוו ךעלמעטש עשיליופ ןוא
טיובעג ,ןוחטב ןופ דנילב ,ריא טאה סאווראפ  ?..הרות ןופ
? רעסעלש עכעלטשריפ יד ןגעקטנא תודיסח ןופ לכיה םעד
טצנאלפעג המכח ןופ סדרפ םעד ,רעדירב ,ריא טאה םאווראפ
? ןזיולק ןופ רעכעד עטרעקיוהעג ענירג ףיוא ...ללח ןיא
— טצואטעג טעקהבדראפ סעקנאל עשייוג ףיוא ,םידיסח ,ריא טאה םאווראפ
? ןזיוה אד הניכש יד ןטעבעג ןואןביירש ןטעמראפ ףיוא תוזוזמ םירפוס ענעסאלעג ןגעלפ סע
,טניט ןשילאג ןוא סרעדעפ ענעזדנעג טימ
.ןביירטראפ טשינ דנאל ןופ זדנוא לאז ןעמ הלוגס א
,טניוו רעקיטסבראה רעד

— ןריט יד ףיוא ייו ןפאלקנא ןגעלפ דימ ןוא

— הניגנ רעזדנוא ןיא טאה טמורבעג

,טייק ענעדליג א יוו ךיילג ךיז ןטכאלפעג רעדלעפ ףיוא ןבאה רימ
;טלקיווראפ דאר־ץנאט סעד ןיא ךיוא םימלצ־געוו ןתא רעפרעד ןוא
,טייזראפ רעמיוב ךעלקינייא ערעזדנוא ראפ ןבאה רימ
— סנגייא רעזדנוא ןעוועג טלאוו דנאל סאד יוו יחא
ןטכירראפ לכייט ןפיוא ץליהעג־שרדמ־תיב ןופ לאז ןעמ

— :םינכש יד ןבאה טכאמעגפא ראנ
,לקירב סאד

.ןגייל ן1עמ לאז קורב א תובצמ יד ןופ ןוא

,ןלוש ענרענייטש םעדייזרוא יד ןבאה טקיטסעפטנורגעג
— ,טריצאב היוה ןופ םש םעד טימ טנעוו עטעקאנ יד
ןלוטש יד ןראי רעטרעדנוה רימ ןבאה טיהעגפא ןוא
.טריפרעד זדנוא רעהא ןבאה םאוו םיגיהנמ ענעי ןופ
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,טצינשעג לכלוש ןיא דוטע סענעבטעד א ראנ — ,טניווועג סועלעק ןיא
,תכורפ רעד ןעוועג זיא דייז ןוא טעמאס ראנ ,ךיז טדיילקעג סעטאמש ןיא
טציהרעד םיליהת ןופ ןעגנאזעג םדוד ןבאה ןגאטראפ עטלאק ןיא
.תוחוכ ןא ןענייוו ןופ ןיוש ןעוועג ןשנעז סאוו ,רעבייל יד
ןענופשעג באה ךיא סאוו תילט םעד ןגעוו יד ףיוא ךוז ךיא
,רעדיל־רעטעברא ןוא ,סעדנעגעל־םלוע תיב ,תוישעמ עשלטעטש ןופ
— ןענופעג תילט םענעסירעצ ןיימ ןופ שטאכ לקיטש א טלאוו ךיא ןע ו
.רעדיוו טבעוועגסיוא םיא ךיא טלאוו ןאד
,ןטניוו יד ןשיור סע ,ןליופ ןופ ןגעח יד ףיוא ייג ךיא
,ןיבר םוצ בומ־םוי ףיוא ןראפ סאוו םידיסח ןופ תונחמ יוו
,ןונניה ןופ .טנראפ ןופ ןזיירפש ייז ,ןצנאט ןוא ןעגניז ייז סמערא יד ןטכאלפראפ
.ןבעל םוצ ךימ םיואראפ ןסיוטש ןוא

עקנאלבאי ןרהא
רעשיה ערג׳זדעוא

.ור רעליטש ןיא
— רעטיצ רעייז רעה ךיא
ןבעווש ייז עטקינייפראפ
:ליטש ןרעטטילפ ןוא
ךאוו ןייד ןענעז רימ"
...״רעםיה יד ןענעז רימ

,טליהעגנייא ןקלאוו ןעיורג ןיא
.הדע ןא

— ייז ןבעווש

׳טכאנ רעד ןופ רעיורט רעד טנעה יד ןיא
טכאוואב יז טייקליטש עטיוט ןוא
ןרעטצניפ םעד גנאג םעד
,הדיקע רעד וצ
קחצי רעטאפ רעד טנייוו׳ס ןוא
ךעלקינײא יד ףיוא
.הדבא ערעייט ןייז
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שזאבלוש ןופ ןעײג י׳יז
.רימ וצ ןעמוק ןוא
;רעטסילפ רעייז רעה ךיא
,ךלהמ רעד טיױו זיא׳ם״
,ריד ןעמערישאב ןעמוק רימ ךטייוו ןופ
.ךאלמ רעד טמערישאב טאה׳ס ן׳בקעי יוו
דיילק רעזדנוא יורג זיא׳ס
,טיינעג ןקלאוו ןופ
זדנוא ראפ רענייק טאה׳ס
,טיירגראפ םיכירכת יד
ךיילגוצ ןקלאוו טימ םוא רימ ןבעווש
רעטיצ ןייד ייב טכענק א ןרעוו ןוא
.רעטיה ןייד המוש ןייד ןרעוו ןוא

ןג׳עאיפ ןוא ן ע ט ו ק ייז

טכאנ ייב טכאנ יוזא ןוא
,ןייגוצ ןעמוק ייז
.ןענאפש רעייז רעה ךיא טייקליטש ןיא
,ןייוועג רעטקיטשראפ — טרעווילגראפ רעד טנעה ןיא
— .ןייצ ערעטצניפ עטליקראפ רעליימ ןיא
.ןענאב־םישטנעיוושא טימ ןעמוקעג

,טנעה עטנערבראפ טימ טנעוו ןיא ןפאלק ייז
.רעדיילק יד ןענערב טכיל־טייצראי יוו
,טנעוו יד ןגייווש ןופ ןפראוועצ ןעמוק ייז
,טנערב םע םאוו ץראה ןיא
,טנעדבראפ טשינ טרעוו ןוא
...רדנ םעד ןענאמרעד ןעמוק ייז

גנאזעג־ןטיוט רעייז ןעגניז ייז
:רוביצב הליפת ןיא יוו
,גנאג רעזדנוא םענראפ
,גנאזעג סאד םענראפ
.רעביא םענייד ןוז םעד םע ביג ןוא

,ןייד ןופ לטעטש ןופ הדע יד ןענעז דימ
,ףניפ רעדירב ענייד זדנוא טימ
,עמאמ יד ןוא
,ןייפ ןייד טשינ שעלראפ
ןייז רע לאז םאלפ א יוו
.ןעמאטש ענעריורפראפ יד טדניצ סאו
.םיא ראפ עראוו א טכאמ
,ארתאד ארמ — טלאטשעג קידתוכלמ סאד
— יולע ןוא קידצ רעד
,רעוואדאלוואז דוד לאומש ׳ר
,עטיירפשעצ טימ טנעה טימ
,ןטליוקראפ תילט טימ
.רענוואד יד הכרב ןייז לוש ןיא רע טגנערב

חקפ רעקסניירב רעד ,ןויצ־ןב אד טייג םע
,חמ רעפראש רעד ,ורמוא רעד שרעה־לואש
,ןבדנ ןוא ןקסע רעד ,ץראווש למהרבא
,ןלדתש רעקיטכעמ א יוו ןוא טמוק הדע יד
,ןעמאנ םעד ןרעטש ןפיוא טנערבעג רעייפ טימ
.ןענאמ זדנוא ןעמוק ייז
— ןענאמרעד ןעמוק ייז
,ךיז טרעה רעזדנוא ןייוועג — טלעוו זיב טלעוו ןופ
,רעצרעה ערעזדנוא ןיא ור יד ןכוז רימ
,ןתעל תעמ רעייפ יד ,הפרש רעזדנוא פא טליק
,ןסעגראפ טשינ טלאז ריא
.ןסעגראפ טשינ טלאז ריא
,רבק ןייק טשינ טאה׳ס ,בייל רעזדנוא טעז
,רבא רעדעווטעי רעזדנוא טכאנ ןוא טעקאנ זיא׳ס
ןעמונעגפיוא טשינ זדנוא סריא םיוש ןיא טאה דרע יד
,ןעמוקעג אד ריד וצ טציא רימ ןענעז
.ןטיה ןוא ןעקנעדעג ןופ דרע עטאפאל א םענ
,ןטישראפ םיא ןיילא טסעוו ,רבק א בארג ץראה ןייד ןיא
,רעדניק ןופ םעטאט ןופ הדע ןא ןא טמוק םע
,רעדניש ןופ רעסעמ ןופ קיבייא ףיוא ןיוש טיירפאב
עטנערבראפ הדע יד רעטצנעפ ןייד ייב טייטש יז
,עטעדנעשעג ןבראטש םייב ,טקינייפעג ןבעל םייב
תילט ןייד עלא רעביא טיירפשראפ ןוא םענ
.תולכ ןעיורפגנוי ןוא ענייד ךעלהפוע ףיוא
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*ןבראטשעג ןיוש זיא םאוו שטנעמ א ןבראטש ןאק יוו
ןןבעל ןייק טשינ טאה םאוו שטנעמ א ועד טבעל יוו
,ןבראה יד יוו טיוט םעד ןגארט ןוא ןעמוק ייז
,ןבעגעג ןטסגנא ויא חצור ייז טאה׳ס םאו
.רעבמעס ןופ במאראז ןופ ,וועשזישט ןופ םישודק יד
,רבק א וענאמ ייז ןוא רימ וצ ןעמוק ייז
רעדנעטש םעד ייב תוצח ןיא םיערוכ ןיא לאפ דיא ןוא
,רבא ןיימ ןדעי טימ ייז טימ םעטא ןוא
ןעארג ןביוהנא טעוו גאטראפ רעד זיב
,גנוסעגראפ ןופ דנאל ןיא ןייגפא ןלעוו ייז ןוא
.ןעיאוו לעוו רעטעדנוווראפ א בייל א יוו — ךיא ןוא
...ןסע ןוא ןפאלש ןיימ ןיא ןייפ יד וליפ ןוא

שאקורב בד

ןלעעדג׳ב ךיא
רימ ןוא דניק א ןעוועג ךאו ןיב ךיא ןעוו ךראי טמוי עניימ ךאנ קנעדעג ךיא
.ןעשעג ץלא סאד זיא ןטכענ טשרע זא ,ךיז טכוד
טייוו טשינ ,ןראוועג ןריובעג ןיב ךיא ווו ,לביטש ענרעצליה סאד טייטש טא
.רעדלעפ־ןראק ןוא־ץייוו ןוא םלוע־תיב ןח פ
רעד ,דמאז ןלעג טימ ליד רעד טישאב ,טיפוס ןטכלאקעג םעד ךיז ראפ עז׳כ
טאה סאוו ,ןדייז ןיימ .ךעלרעטצנננפ עניילק יד טימ טנעוו עקיכאמ יד ןוא ךאד־לדניש
טלאוו סעציילפ ענייז ףיוא יוו ןעזעגסיוא טאה ,םיתינעת טסאפעג ןוא הרות טנרעלעג
.ךאי רעשידיי רעד ןגעלעג
טנאוו־חרזמ רעד וצ םינפ ןטימ ןענאטשעג קידנעטש רע ויא ןענוואד םייב
.טנאה עטכער ןייז לטיה םוצ ןביוהעגפיוא טאה רע .הליפת א טעשטפעשעג ליטש ןוא
האבה הנשל" ,ןרעקמוא ךויצ" ןייק ךיז טעוו הניכש יד ןעת ןעעז ןבעלרעד ןלאו רימ"
ןופ םירבק יד ,תובא עקילייה יד ןופ דנאל סאד ךיז ראפ ןעזעג טאה רע ".םילשוריב
רע ,ןטעבעג רע טאה ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא ,ןגיוצעג םיא םע טאה ןיהא ,םיקידצ
.ןבראטש וצ טראד ןייז הכוז לאז
ןבאה סאוו ,ןדיי עקיצראה עטוג יד טימ ,םניימ למעטש רעייט ,עוועשזישט
,טיונ א ןיא ןטייווצ םעד רענייא ןפלאהעגסיורא ,רעדירב ענעגייא יוו טבעלעג ךיז ןשיווצ
־ראק ןוא טיורב טימ ייז טתאזראפ ,םימותי ןוא תונמלא ןייק ןרעגנוה טזאלעג טשינ
.ןבוטש עטסטלעק יד ןיא טייקמעראוו ןוא טכיל טגנערבעגניירא טראוו טוג א טימ ,לפאט
,רעמייב לפע יד רעמוז םוא ןוא רעטניוו םוא יינש רעטייוו רעד ןורכז ןיימ ןיא ויא ךאנ
.ייה טימ סעקנאל יד ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ענירג
ארומ יד ןוא רעטיצ םעד ,םיבוט־םימי ענייש יד ,םיתבש יד ךאנ קנעדעג ךיא
.הרות־תחמש ןיא תופקה ייב טייקכעליירפ יד .רופיכ־םוי ןוא הנשה־שאר ןופ
ןטימ ןיבר םעד ,טנרעלעג באה ךיא ווו םירדח יד ,םידמלמ עניימ ךיא עז טא
ןפיטש סאוו ,ךעלגניי־רדח יד ןוא רועיש א טגאז סאוו ,יבר רעד רעטעפש ,לטייט
.רוביצב ןוגינ־ארמג םעד ןעגניז ןווא ךעליירפ שירפ
.טקיליטראפ ןוא טשיוועגפא ,טעטכינראפ לטעטש ןיימ טאה אנוש רעד
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ולײרטש רץטשרע וער
 1905.ראי ןיא ןעװעג זיא םע
־וצ .לגניי־רדח א ןעװעג טלמעד ךאנ ןיב ךיא
ןײק טאהעג טשינ טאה דמלמ רעד סאװ םעד ביל

ףםױ ;קאטםילאיב ןײק ןוא עשראװ ןײק טריפעג
תיציצ ײב רעטעברא ןא )קאינשזאילעשז( סלרעמש
.א .א ײרעילשעשט ןוא

גנוניװו ןײז לייװ .רדח סאד ןריפ וצ שינעביולרעד

.קיירטש םענופ רעריפנא יד ןעװעג םע ןענעז ײז

־נוגנידאב עראטינאס יד ןטלאהעגסיוא טשינ טאה

ךיוא ןבאה עפורג רעשיטםילאיצאס רעד וצ רעבא

א ראפ טרעדאפעג טאה ײצילאפ יד עכלעװ ,ןעג

ןעװעג ײז ןענעז בור׳ם .ערעדנא ךם א טרעהעג

ןיא רדח םאד ןגארטעגרעביא דמלמ רעד טאה ,רדח

וליפא ןוא םיטאבעלאב ענעעזעגנא ןופ רעדניק

דויב ןיא טאה גאט ןקיזאד ןיא רעבא .שרדמה־תיב

א ןוא רעטכעט יד ןעװעג ןענעז עכלעזא .םיריבג

״םארגאפ״ ןטימ טלמוטעג ןוא ךיז טכאקעג שרדמה

,סעקפעש ףסוי ןופ ןוז א ,רעדיזנפייז םעד ןופ ןוז

ןוא ןענרעל ןופ טײרפאב זדנוא טאה יבר רעד ןוא

־ישטש חרש ,שטיווארוס עווייש ,רעדנעילאב לטאמ

.םייהא טקישעג

,םעשימ־הרש עקטלא ,רעטכאט םדמלמ לרעב ,לעג

עשידײ יד טכאמעג ןבאה ״םארגאפ״ םעד

.דנא ךס א ןוא םעילעוו יכדרמ עקדיירפ ,ןיטקיט

רעכלעװ ,רעדייגש םעד עקלאומש ײב רעקײרטש

ןעמוקעגראפ ךיוא זיא קיירטש רעכעלנע ןא

־תיב םעד רעביאנגעק ײרעדײנש ןײז טאהעג טאח

טניווועג טאה רע .רעטסוש םעד ןאשטאב לסאי ייב

־עג ןוא ןענישאמײינ ריפ טאהעג טאה רע .שרדמה

ןופ לייט רעד ןעװעג זיא סאד ״ןילדאמ״ ןפיוא

א טרעדאפעג ןבאה רעטעברא יד .ןשטנעמ ןטלאה

טראה טייז רעקידחרזמ־ןופצ רעד ףיוא ,לטעטש

טאה עקלאומש ןוא גאט־םטעברא ןקידהעש־ףלעװצ

טאה ןאשטאב לסאי רעקיזאד רעד ךיוא .ךייט םייב

ןײרא ןעמ זיא ,ןבעגכאנ טלאװעג טשינ ןפוא םושב

־עג רעקיצנייא ןייז זא .ןייז םיכסמ טלאוועג טשינ

־סיוא ,לבעמ םאד .ןענישאמ יד ןכארבעצ ןוא םיא וצ

ןיא העש ףלעווצ יוו רעמ טשינ ןטעברא לאז ןלעז

־עג ךיוא זיא טולב לםיב א ןוא ןביוש יד טקאהעג

־עגניירא רעקיירטש יד ןבאה קיטיירפ א ןיא .גאט

םעדײא רעד ןוא רסיא ןוז סעקלאומש לײװ ,ןעגור

רע .ןגאלשעצ רעווש םיא ןוא םיא וצ ךיז ןסיר

ןעמוקעג םע ןוא טלעטשעגנגעק ךיז ןבאה ךענעה

א טימ ןעגנאגעגמורא טייצ עגנאל א רעטעפש זיא

.געלשעג רעטיב א וצ
דוד ןענאטשעג זיא רעקײרטש יד ןופ שארב
רעטנוא .רעטסוש א ךאפ ןופ )גרעבדלאג( םאבמישט

־עג זיא ייצילאפ יד ןעוו .פאק ןטרישזאדנאבראפ
םרעקיירטש יד ןופ םענייק ןיוש ייז ןבאה ןעמוק
.ןפארטעג טשינ

־ײא ןא ,שעראק ריאמ :ןעװעג ןענעז גנוריפנא ןײז

זיא ,לארשי־אנוש רענעסיבראפ א ,וואזאראמ

־נײא רעטומ ןײז טימ ןעמאזוצ טגעלפ ,רעלדנעה־רע

רעוועשזישט רעד ןופ שארב ןענאטשעג טלמעד

ןבאה ײז עכלעװ ,רעײא געט־קראמ יד ןיא ןפיוק

רע טאה ,ירפ רעד ןיא תבש ,סנגראמוצ .ייצילאפ

ײװצ טימ ןוז א םעכעדײפ !עשראװ ןײק טריפעג

־ייט ־ךעלטסירק א ,עניישט רעד וצ גנאגניירא םייב

עכלעװ ,טכורפ טימ טלדנאהעג ןבאה סאװ ,רעטכעט

שירעב ןופ זיוה םעניא ןענופעג ךיז טאה סאוו ,זיוה

־רעביא ןוא רעדעם יד ןופ טםיוקעגפא ןבאה ײז

טימ .םאבמישט דוד ףיוא ןפארטעגנא ךיז ,ןאמדירפ
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־אמ טאה ןטנאיצילאפ עכעלטע דאנ ןופ ףליה רעד

רעדליװ א ןיא ולאפעגנײרא זיא װאזאראמ .טרא

טלאװעג םיא ןוא ןדוד ףױא ןפראװעג דיז װאזאר

־עג טאה רע םאװ ,דרעװש רעד טימ ןוא החיצר

לקיטש םעד ראפ ןכעלטראװטנאראפ סלא ןריטסערא

א טגנאלרעד ןדוד רע טאה .טײז רעד ײב ןגארט

־עג טשינ ךיז טאה דוד .ןאשטאב לםאי ײב טעברא

ןיא .ןייב םעד ןכארבעצ ןוא םערא ןײז רעביא ץעז

ענרעצליה יד ײב דיז קידנטלאהנא ,ןריטסערא טזאל

־קעװא ןטנאיצילאפ יד םיא ןבאה דנאטשוצ ןקיזאד

ןבאה ןטנאיצילאפ יד .גנאגנײרא םענופ ךעלפערט

.ןעמונעג

םענופ ןסײרקעװא טנעקעג טשינ ןפוא םושב םיא

םידםלם ןוא רערעל ,ןלװע ,םירדח
ןעװעג קידנעטש עװעשזישט ןיא ןענעז םירדח

־ייק םוצ ןוא טכירעג ןטסכעה םוצ וליפא ,סעיצוטיט

־סיזקע גנאל ןראי טאה לוש־םקלאפ א רעבא ,ךס א

־עגפא ךיז רע טאה רעטעפש .לאנובירט ןכעלרעז

־עד .רערעל ןכעלטסירק ןייא טימ ,ענײא ראנ טריט

־נודניבראפ טאהעג ,םינינע־עזייר טימ זיולב ןבעג

זיולב ןופ ןעגאטשאב רעליש יד ךיוא ןעגעז טלמ

םעד בילוצ ןוא ,ןעארויב־עזייר עשטייד טימ ןעג

ןעמוקעג רעהא ןענעז סאװ ,רעדניק עכעלטסירק

רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ ןראוועג טריטסערא עקאט

ןכארפש־סטכיררעטנוא יד .רעפרעד עקימורא יד ןופ

־ראפ טארדעג םיא טאה םע .המחלמ־טלעוו רעטשרע

•שיליופ ןוא שיסור ןעװעג ןענעז

טקישעגסיורא הסיפת ןופ רע טאה ,ןרעוו וצ טקיש

עלוש רעד ףיוא ןבאה עװעשזישט ןיא ןדײ יד
־ראפ סאװ ,שינעקישנא זײב א ףיוא יװ טקוקעג
.תורצ ראנ טפאש

־רעבוג־־לארענעג רעוועשראוו םוצ גנורעלקרעד א
.ןעיירפאב וצ םיא טנדראראפ טאה רעכלעוו ,ראטאנ
.עקירעמא ןיא ןבראטשעג רע זיא רעטעפש ןראי טימ
ראפ ווירב ןביירש ץיוא ןגעלפ רערעל ייווצ יד

טפראדעג םידמלמ יד ןבאה ץעזעג ןשיסור ןטיול

,ןעיורפ יד ןפורעג ןעמ טאה יוזא ״סעקנאקירעמא״

,לוש־םקלאפ רעד ןיא גאט ןדעי רעדניק יד ןקיש

ראפ .עקירעמא ןיא ןעוועג ןענעז רענעמ םנעמע ו

־לע עכלעװ זיא ,ונ .העש ײװצ ףיוא סנטםעדנימ

םאוו ,לווירב א ןבירשעגנא ייז ןבאה םעקיפאק ןעצ

רעײז זא .טלאוועג םע ןבאה דמלמ רעדא ,ןרעט

וליפא ןריר טנעקעג ןוא ןצראה םוצ טדערעג טאה

סעפע בילוצ ןענרעל־הרות ןופ ןייז קיםפמ לאז דניק
לייט רעטםערג רעד זא ,טרפב  1עלאקש רעשיוג א
ןײק טאהעג טשינ /׳חפירט״ ןעװעג ןענעז םירדח
ארומ רעבירעד ןוא ,רדח א ןריפ וצ שינעביולרעד
טאה .ייצילאפ רעד ןופ גיוא זייב א ראפ טאהעג
,טנאקעג טאה ןעמ םאוו ,ץלא ןוטעג עקאט ןעמ
.הריזג־עלאקש יד ןדיימוצסיוא ידכ
לכ־םדוק ,רעדניק עשידיי ןבאה

.ןייטש א
,רערעל א ךאנ ןעמוקעגפיוא זיא

 1910ראי ןיא

זיא טייצ רעצרוק א ןופ ףיולראפ ןיא .עיש־םייח
ןיא רערעל רעשידיי רעקיצנייא רעד ןבילבראפ רע
טלמעד ויז ןבאה ייווצ עקידעירפ יד לייוו ,לטעטש
ןעיש־םייח ייב .שרעדנא סעפע טימ ןעמונראפ ןיוש
־אזוצ ךעלדיימ ןיא ךעלגניי טנרעלעג ןיוש ןבאה

 1910ראי ןזיב

,שיסור ןוא שידיי ןביירש דיז טנרעלעג ,ךעלדיימ

,שיליופ ,שיסור :טנרעלעג םיא ייב טאה ןעמ .ןעמ
.טקעלאיד ןשיזנכשא ןטימ שי־אערבעה ןוא שידי

,עלאגעלמוא ךיוא .רערעל עשידיי ייווצ יד ייב

םענופ ףיולראפ ןיא ןוא ,תישארב־תבש ןופ

ןכלעוו ,יקסוואקראטס חרז ןוא רערעל רעד לקנעי

,םירדח עלא ןיא טנרעלעג ןעמ טאה ,רעטניוו ןצנאג

טגעלפ רע לייוו ,רעביירש רעד ןפורעג טאה ןעמ

ןטימ קידנקידנע ןוא דמלמ־יקדרד ןופ קידנביוהנא

תושקב ,םעינעשארפ ןטסירק ןוא ןדיי יד ראפ ןביירש

ןיינ םורא זיב ירפרעדניא ןביז ןופ ,דמלמ־ארמג

־םניא־םגנוריגער ענעדישראפ יד וצ ןעגנודנעוו ןוא

.העש־גאטימ ןופ סייררעביא טימ ,טכאנייב רעגייזא
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־טכאנ ןכאנ ךאנ ןענעז ךעלגנײ־ארמג עקיםײלפ

רעבא ,ץלאטש רעשרעדניק א טליפעג ךיז טאה ריפ

־עג ןוא לביטש־םידיםח א ןיא ץעגרע קעװא ןםע

טאה ענרעטמאל יד זא ןפערט לאמטפא טגעלפ םע

.טעפש זיב טנרעל
ןיוש טאה תוכום דאנ ןום קיטנוז ןטשרע םעד
ןײגמײהא םײב רעדניק יד טגאזעגנא יבר רעד
:גאטימ ןסע
־אק א ןעגנערבוצטימ ןםעגראפ טשינ טסלאז —
.טפאנ ףױא עקיפ
טלמעד ךאנ זיא גנוטכײלאב עשירטקעלע ןײק
.ןעװעג טשינ עװעשזישט ןיא

עטסנעש יד אקװד לאמעלא ןוא ערה־ןיע ןא ןגירקעג
ךרוד יװ טאה רדח ןופ ןײגםיורא םײב ךײלג ןוא
ןדנוצעגנא ךיז ענרעטמאל יד טנאה רעשירעביוצ א
עינאװאראה עצנאג יד זיא קילבנגיוא ןײא ןיא ...ןוא
,שא לםיב א טימ ךיור ןיא ןראװעג טלדנאװראפ
עלא ןיא ןבירטעצ דײלג םע טאה טניװ רעד םאװ
.ןטײז
!.ןטש השעמ !ןסחי סױא ,ענרעטמאל סױא
טאה ענרעטמאל עטנערבראכ יד ןריודאב סאד

 1935ראי ןיא עװעשזישט ןיא ךוזאב ןיימ ײב

טאה לגנײ סאד יוו .ןטלאהעגנא גנאל טשינ רעבא

־קעלע טימ ןטכיולאב לטעטש סאד ןעװעג ןיוש זיא

ךײלג ךיז רע טאח לעװש יד ןטארטעגרעבירא ראנ

,״לימ־עװאראפ״ יד ןבעגעג טאזז םע עכלעװ ,ירט

-עטאמ ןטײרג קידנעטש ןופ םעד וצ ןוטעג םענ א

¬תוש ןוא קאפעל ךורב־לסאי וצ טרעהעג טאה סאװ

ןיא ןעמוקעג ןיוש רע זיא ןגראמ ףיוא ןוא ,לאיר
רענרעדאמ ןוא רעיינ לגאפש א טימ ןײרא רדח

.םיפ
ןענעז םירדח יד ךיוא אליממ ןוא רעזײה עלא
טאה לגנײ רדח סעדעי .טפאנ טימ ןטכיולאב ןעװעג
ןראפ ןטםאק יד ףיוא ןרעײטשאב טפראדעג ךיז
.ךאוו א עקיפאק ןייא ןופ ךיוה רעד ןיא ,טפאנ
־סיורא טאה רדח ןיא ןענרעל עקיטכאנײב סאד
־עטניא ןסױרג ראג א ךעלגנײ־רדח יד ײב ןפורעג
ראנ ,אפוג ןענרעל םעד בילוצ טשינ רעבא ,םער
ענעריפאפ ןטעבראםיוא ןופ טםנוק רעד בילוצ
ןוא סיורג ,ןעמראפ ענעדישראפ ןופ סענרעטמאל
•רילאק
עקראטש א ןעגנאגעגנא זיא רעטניװ ןצנאג א
־ירבאם םײב •ןעלגניײרדח יד ןשיװצ ץנערוקנאק
־אב ךיז טאה לגנײ סעדעי .סענרעטמאל יד ןריצ
ענרעטמאל יד .ןרעדנא םעד ןגײטשוצרעביא טימ
טפיל יד ידכ ,ליוא טימ טרימשעגסיוא ןעװעג זיא
־עז סע ,ןעניישפא רעלעה לאז לטכיל ןבלח םענופ
־א רעבא ׳סענרעטמאל ענעכעלב ןעװעג ךיוא ןענ
ןביולרעד טנעקעג ראנ ־ןיז טאה ןבאה וצ עכלעז
.לגניי שיריבג א

ןפורםױרא לאמעלא טגעלפ םאד םאװ ,עתעטמאל
.האנק טימ טשימעג גנורעדנוװאב םירבח יד ײב
טשינ ראג ךיז טאה עיזאטנאפ עשרעדניק יד
.ןגינעגראפ ןרעםעב ןײק ןלאמסױא טנעקעג
רענײש רעדנור רעד טימ רדח ןופ קידנעײג
־עגסיוא יד .גאטײב יװ טכײלאב םאװ ,ענרעטמאל
עכלעװ ,יינש ןפיט םעניא ךעלגעטש ענעטארט
סע ווו םייח רעד וצ זיב טלגנעלשעג ךיז ןבאה
עוכעלרעטומ יד םיא ףיוא טראװעג ןיוש ןבאה
־עג עלעגנײ סאד טאה .ןפיל ןוא ןגיוא עדלימ
.טעברא רענעגײא ןייז טימ ץלאטש םעד טליפ
ריא טנגעגאב עמאמ יד טאה ,עכעלקילג א
סנעמעװ ׳עלענוז ןקידנענרעליוװ ןוא םענעטארעג
ןוא טלעק רעד ןופ טלטיוראפ ןעװעג זיא למינפ
טרעהעגפיוא טשינ טאה יז ,החמש רעשרעדניק
ריא טגײלעגנא ןייז טעװ רשפא ,רשפא ןעמולח
־ענוז ריא ןטלאה ןענעק וצ גנוגנערטשנא ריא ,ימ
ןײק טראפשעג טשינ ,םידמלמ עטםעב יד ײב על
־עג טאה יז ליפיװ רעמ טראפשעגפא ,דומיל־רכש
־עג טאה עטאט רעד םאװ ,טלעג םעד ןופ טנעק

רעד טימ טכאנײב ןענרעל ןכאנ ןײגמײהא םײב

ןענעק וצ ידכ ,ןבעל םוצ ףיוא טאנאמ ןדעי טקיש

־אפ ןטמילבעג ןופ ענרעטמאל רעטריצירבאפ ןײלא

־דיד ןיא ןײג לאז רע ,עלענוז ריא ןייז ךנחמ

475

476

־םיוא טעװ רע ןוא ןפלעה טאג טעװ רשפא .רשיה

־עהראפ יד .ןרעהראפ םייב ייברעד ןייז ךיוא דמלמ

ןוא ןדמל רעסיורג א םתס רעדא ,בר א ןסקאו

ךורב :ןעוועג קידנעטש טעמכ טלמעד ןענעז דער

סעמאמ .טייל וצ ןוא טאג וצ טוג ןייז טעוו רע

הנוי־לארשי ,ןאמדירפ שירעב ,אריפאש סעקסאי

ןעוועג עקאט ייברעד זיא יז .ןייז אנקמ יז ןלעו

ןוא רעקנעשנייוו רעד לקנעי השמ ,יקסוואקשטאר

.למיה ןטנביז ןיא שממ ,ךעלקילג

.ערעדנא

טיירגעג ריז ןעמ טאה ,גאטימכאנ תבש ןדעי
טייוו יוו ןסיוו וצ ידכ )ןריגימאזקע( ,ןרעהראפ םוצ
.ןענרעל ןטימ רע טלאה
־וצ ןעוועג רעירפ ןופ ןיוש זיא רעהראפ רעד
רעד טגעלפ ןטלעז ץנאג .דמלמ ןברוד טיירגעג

רעטעפש ןבאה ,ןרעהראפ םייב גלאפרעד םעד
,ןטאט םעד ,ןיבר םעד ןבעגעגרעביא ךעלגניי יד
ןגירק ראפרעד ןגעלפ ןוא .ןעמאמ רעד רעדא
.גראוושאנ ,ןכאז עטוג

יניעו םימ ישאר ןתי ימ
,העמד רוקמ
הלילו םמוי הכבאו
.ימע תב יללח תא
ג׳כ—׳ח ,והימרי

ףיוא ־טכ־יל לאר־ס^ א ןראי ג׳עעגעאגראפ־יסיײו
ןופ ןעגנורענירעד עניימ קידנבעגרעביא

ןפיוא טקוקעגרעבירא רעטצנעפ־םערוט עסיורג

יוו ליפעג םאד ךיא באה ,ןבעל רעוועשזישט

־עג ךיז ןבאה םע ןכלעוו ןופ ,קראמ ןקידלטעטש

־טרובעג ןיימ רעביא תוניק טגאזעג טלאוו׳כ

יד טייז ברעמ וצ ,ןסאג־טפיוה יירד יד ןגיוצ

עכעלטע טגנערבראפ באה׳כ ןכלעוו ןיא ,לטעטש

ןוא ,םאג־עילאק יד טייז חרזמ ןופ ,םאג עשידימש

.טנגוי ןוא טייהדניק ןיימ ןופ ראי קיצנאווצ ןוא

־םורד ןופ געוו רערונ רעדא ,רעצוואנעכעשט רעד

יעמאזוצ ,ןעגנובערטש ןוא ;!ומולח ןופ ןראי
־נראי .טניירפ ןוא םירבח ,םיבורק עטנעאנ טימ
ךיא באה לטעטש םאד ןזאלראפ ןיימ ךאנ גנאל
טימ ,םיא טימ ןדניבראפ טליפעג ץלא ךאנ ךיז
־לדניש טימ עטקעדאב ,ךעלזייה ענרעצליה ענייז
ייווצ ענייז ןוא קראמ ןסיורג םעד טימ ,רעכעד
*ירד ןענופעג ןייוש ךיז ןבאה אד .ןעמארק ןעייר
.לגיצ ןופ עטרעיומעג ,רעזייה עקיקאטשייווצ
קיקאטשייווצ םדמלמ םעד ןתנ־ןועמש זיולב
,רעטייוו םאווטע .םנרעצלעה א ןעוועג זיא זיוה
־ארבמעז רעד ןביוהעגנא ךיז טאה םע ווו טראד

.טייז
דאנ זיא ,ןלייצרעד לעוו ךיא םאוו ץלא סאד
ןקידתורודליפ םעד ןופ קלחםטנזיוט א רשפא
־מוא יוזא זיא סאוו ,עוועשזישט ןיא ןבעל ןשיד י
ינוה יוו טקנופ ,ןראוועג ןטיגשראפ קידתונמחרב
,ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי ערעדגא רעטרעד
־רעביא טשינ טאה אנוש רעמאזיורג רעזדנוא ווו
.ןבעל שידיי ןופ רופש ןייק טזאלעג

טייצ־סגנאגרעביא יד

־אטשעג זיא ,קארב ךייט םייב טראה ,געוו רעו

ראי םאד לייוו  1913,ראי ןופ ןא ביוה ךיא

ייווצ ענייז טימ טאה םאוו ,לאישטשאק רעד ןענ

.ןבעל ןיימ ןיא טייצ־סגנאגרעביא ןא ןעוועג זיא
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ןייטש ןבילבעג ןוא הבישי רעד ןופ םיורא ןיב ךיא

־יזאד יד ןיא ןעמוק ןגעלפ םאוו ,םירוחב יד

ראפ גנוטכיר רעטמיטשאב א ןא ,געוו דייש םייב

ןופ ןענאטשאב ןענעז /ךעלקירבאפ׳ ,ייווצ עק

־קאראכ יוזא זיא םאוו ,דאירעפ א .טפנוקוצ ןיימ

םודא טיירדעג ךיז ןבאה תוגאד םנעמעוו ,עכלעזא

דענעי ןיא טנגוי רעשידיי רעד ראפ שיטסירעט

ןפיוק ףיוא רעדא ,ןסאריפאפ ףיוא ןענידראפ
ןטכורפ ,רעסאוו־עדאס ןוא דאלאקאש לדיימ א ראפ

.טייצ
ןלייצרעד ןתעב זא ,רימ ראפ ראלק זיא םע

ףיוא ראג יצ ,דאם סעבישטשאדאלפ רעד ןיא

־עשעג ןוא ןדאזיפע ןטכעלפניירא ךיוא ךיז ןלעו

.טכאנ־הנבל רעקיטסארפ א ןיא ריצאפש־ןטילש א

־רעדניק עירפ עגיימ ןיא עטבעלעגרעפיא ,ןשינע

־ידראפ עיראגעטאק יד זא ,ךיז טייטשראפ

־לע עניימ ךרוד עטלייצרעדרעביא רעדא ,ןראי
טשינ ייז לעוו ךיא .ןשטנעמ ערעדנא ןוא ןרעט
־ייראב ןוא ןורכזל ןביילב םע לאז .ןדיימסיוא
־עשזישט ןיא ןבעל ןשידיי םענופ דליב םאד ןרעב
.ןברוח ןראפ עו

־דעטעברא" ןפורנא טנאקעג טשינ ןעמ טאה רענ
טשינ עוועשזישט ןיא ךאנ ןענעז טלמעד ".םאלק
־עג רעבא ןענעז םע .ןעייטראפ םוש ןייק ןעוועג
סאוו ,ןעייטראפ ענעדישראפ וצ רעקיטאפמיס ןעו
ןבאה םע .ןליופ ןיא טריטסיזקע טלמעד ןבאה

טלמעד זיא ךיא יוו ךעלמירוחב עכלעזא ראפ

־רעטנוא־ןסאלק טריטסיזקע עוועשזישט ןיא ךיוא

־פיונוצ ךיז ווו ןעוועג טשינ עוועשזישט ןיא

ןופ

— רעגערט ןיוא תולגע־ילעב :לשמל יוו ןדיש

ןיילא ךיז ןופ .טייצ יד ןעגנערבראפ וצ ןעמוקוצ

,רעדניק עשיריבג ,רעלדנעהניילק ןוא ,טייז ןייא

טגעלפ ןעמ ווו ,ןטקנופ עסיוועג ןפאשעג ךיז ןבאה

רעד ןופ סעקינטםאפ־ןוא־טםופ עצנאג ןוא עבלאה

׳למאז עכלעזא .םעומש א םתס ףיוא ןפערט ךיז

ךיוא ןענעז ןדיישרעטנוא עפראש .טייז רעטייווצ

,ךעלקירבאפ־ןטשראב יד ןעוועג ןענעז ןטקנופ
טשרעמוצ טאה רעכלעוו ,םמירמ םולש ןופ סנייא
.גרעבנירג רעטעפש ןוא ארוגאנאילעשז ןםייהעג
וצ טרעהעג טאה לקירבאפ־ןטשראב עטייווצ םאד
רעטעפש ןראי ןיא .םייוויילב סמענוב־קחצי להשמ
.םרעגאווש ןראוועג ייז ןענעז
זא ׳ןקרעמאב ךיא ליוו טייהנגעלעג רעד ייב
ךיוא ןעמ זיא ,ךעלטעטש ערעדנא ץיא יוו טקנופ
ןפור וצ ןעוועג טני1וועג טשיג עוועשזישט ןיא
ןייז טאהעג טאה רעדעי .ןעמענ־עילימאפ יד ייב
רס א ןעוועג ןענעז םע ןעוו םרעדנוזאב ,ןעמאנוצ
.םעשטיא לשמל יוו ,ןעמענ עבלעז יד טימ ןשטנעמ
.ךס א רעייז ןעוועג עוועשזישט ןייא ןענעז עכלעו
ןגעוו ,ןשטנעמ יד ןפור ךיוא רעבירעד לעוו ךיא

.םידגנתמ ןוא םידיסח ןשיווצ ןעוועג
!עמוקעג ןיענעז םאוו ,םירבח עגיימ ןשיווצ
ייווצ יד ןעוועג ריוא ןענעז ,ךעלקירבאפ יד ןיא
־ייפ רעטלא ןוא םנאראב קיזייא רעטלא ,םרעטלא
־וצ קראטש ךיז באה ךיא עבלעוו וצ ,סהכרב־עג
קידנעטש זדנוא טגעלפ ןעמ לידו ןוא ,ןדנובעג
־ײרד רעד״ זפורעג זדנוא ןעמ טאה ,ןעמאזוצ ןעעז
ןפיוא העפשה עסיורג א טאהעג ןבאה ייז ".גניל
ןעמונעג רימ ןבאה ןעמאזוצ .ןבעל ןיימ ןופ גנאג
״סקלאפ״ א ןדנירג וצ וויטאיציניא יד ךיז ףיוא
ךיוא ןבאה ריא טימ ןריפנא םייב ".קעטאילביב
ןיימ ךיוא ייז ןשיווצ .ערעדנא ןפלאהעג רעטעפש
.ה״ע יכדרמ רעדורב

ייז יוו ,ןעמענ יד טימ ,ןלייצרעד לעוו ךיא עכלעו

ךיז לעוו ךיא ןוא רעטעפש ןעוועג זיא םאד

םע לידו ,עוועשזישט ןיא טנאקאב ןעוועג ןענעז

־ערעטניא ןא זיא םאד לידו ,וצרעד ןרעקמוא ךאנ

טנייה זיב םאוו ,ןשטנעמ ךס א אד עקאט ןענעז

־לא .עוועשזישט ןיא ןבעל םענופ לטיפאק טנאס

יד .ןעמענ־עילימאפ ערעײז טשינ רענייק טםיױו

עקיטכיוו א טליפשעג ייברעד טאה ןאראב רעט

רעד טימ ןעמענוצ ערעייז ןגארטעג ןבאה ןשטגעמ

 1917ראי ןיא ןבראטשעג רע זיא רעדייל .לאר

טשינ ךיז טאה רענייק .טייקכעלריטאנ רעטסערג

רעטלא .ראי קיצנאווצ ןוא ן׳ייא קידנעייז טלא

־וצ יד ןופ רוקמ םעד ןעניפעג וצ ימ יד ןוטעג

־חתפ ןיא ןבראטשעג זיא ןישרעש םהכרב עגייפ

.ןעמענ
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גראווגנוי ווו ,טרא ןא ךאנ ןעוועג חא םע

יעמ טגעלפ סנטסרעמ .לטעטש ןרעטניה ןגעוו יד

ןופ ערוזאר יד ןעוועג זיא סאד .ןפערט ךיז טגעלפ

עדייב ןופ ווו ,געוו רעווארבמעז ןפיוא ןריצאפש

)ץלאהטיר( סרעמזעלק םעד לציא ףסוי םהרבא

•יראפ טיירב טימ םעקנאל ןגיוצעג ךיז ןבאה ןטייז

טיילעגניי ןוא םירוחב ןעמוק ןיגעלפ סע ןיהווו

־פא טנאקעג ךיז טאה ןעמ ןוא רעמיוב עטגייווצ

רעווש ךאנ זיא׳ס עכלעוו ,הנותח רעד דאנ ןיוש

*גריצאפש טימ לופ ןעוועג זיא געוו רעד .ןעור

ןיא .ןבעל ןשירוחב ןטימ ךיז ןדייש וצ ןעוועג

־יימ טימ םירוחב ןעזעג ןיוש ןעמ טאה אד .עקיד

ספסוי םהרבא טיול סע זיא ערוזאר רעקיזאד רעד

־יוא ןייק .ךעלראפ עטבילראפ ,טמעראעג ךעלד

י•; ןראוועג טעדנירגעג גנוריפנא ןוא וויטאיציניא

־עג טשינ ךאנ טלמעד זיא רעקראפ־ליבאמאט

־סעקרא רעד ךיוא ןוא ״עיצקעס עשיטאמארד"

ןוייוואב ןטלעז ךיז טגעלפ ,תבש בילוצ ןוא .ןע ו

.רעט

.לרופ שירעיופ א

;געלפ ןטקנופ־למאז עלא עקיזאד יד ףיוא
ךיז ןגעלפ ךעלדיימ .םירוחב דאנ ןעמוולפיונוצ דיז

ןלאפאט ענעסירעגםױא יד

רעדא רעד ןופ גנוגיווו א ןיא ,רעדנוזאב ןפערט

ןפיוא ןעוועג ךיוא זיא ריצאפש רעטבעלאב א

ןעוועג דארג טראד זיא םע ביוא .עטרבח רענעי

עקיד ןוא עכיוה יד טימ געוו רעצוואנעכעשט

¬וחב ךיוא ךיז ןפאכניירא ןיהא ןגעלפ רעדורב א

א יוו ןגיוצעג ךיז ןבאה םאוו ,רעמיוב־ןלאפאט

םוצ ןעמוקעג זיא ןעמ זא ,םע טאה ןיסייהעג .םיר
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ןעוועג טשינ ןענעז ןרעטלע יד זא ןוא ,רעדורב

ןיא ןייג לצראוו ןטימ ןראוועג ןסירעגסיוא ןענעז

עטגאוועג ןענופעג ןיוש ךיז ןגעלפ ,בוטש ןיא

ךיז ןבאה טרא רעייז ףיוא ןוא ןלאפאט קיצרעפ

ךעלדיימ יד טימ טצנאטעגטימ ןבאה סאוו ,םירוחב
ןאפסידאפ א ,עלערעש א ,אקלאפ א ,סלאוו א
)ץנעט־םקלאפ עקידסלמעד( .קאיוואקארק א רעדא
יד ןופ טקאט ןטיול ןיעמוקעגראפ ןענעז ץנעט יד
יד ךרוד ןראוועג ןעגנוזעג ןענעז סאוו .ןעגנאזעג
.אפוג רעצנעט

.רעבירג עפיט ןפאשעג
י ישט ןיא ןעוו ׳גאט םעד ןיא ןעשעג זיא םאד
.ןדיי ףיוא םארגאפ א טיירגעג ךיז טאה עוועשז
יד טאה אגח־םופטא רעד ראפ געט עכעלטע טימ
ןפורעגסיורא ןוא ןופרעד טסווועג ןיוש ייצילאפ
־פארא ךיוא זיא םע .גנוקראטשראפ טאיוואפ ןופ

רעד טרעהעג ךיוא טאה ןעגנולייווראפ יד וצ

דיז ןבאה ןדיי ןייק .ןטאדלאס עטאר א ןעמוקעג

ייב ״טשטאפ־עשטוטיל״ ךיוא ןוא ״ליפשךטנאפ״

-ראפ ןעוועג זיא ץלא .ןעזעג טשינ ןיסיורד ןיא

לעיצעפס ךרוד — ןרעוו טקישעג ןגעלפ םע עכלעו

־רעה עקידנפאלק טימ ןסעזעג זיא ןעמ ןוא טכאמ

םגבויורטראפ ענעבילקעגסיוא קעווצ םעד וצ

רעבא .ןשינעטלעהאב עלעיצעפס ןיא וליפא רעצ

טימ ךעלעווירב עמינאנא — ךעלדיימ ןוא םירוחב

־עצארפ עקיזיר יד ןביוהעגנא ךיז טאה םע ןע ו

־ושז א ךרוד רעטעפש ןענעז סאוו ,ןיטנעמילפמאק

סאה גנאלק־ןקאלג ןקיכליה םעד טימ טיילגאב עיס

ךרוד זיא ליפש ןטנאפ ייב .ןראוועג טרימערפ יר

סעד ךיז ןייא טקיטשראפ דחפ םיורג ןופ רעדעי

ןראוועג טלעטשעג רעמענלייטנא ןדעי עיסימאק א

טימ טקאפעג לופ ןעוועג ןענעז ןסאג עלא .םעטא

וצ טסווועג טשינ טאה םע רעוו ןוא ןשינעטער

סאד ןעוואדאלראפ וצ טיירג ,ךעלרופ עשירעיופ

א ךרוד ךיוא ןרעמ טפארטשאב טגעלפ ,ןרעפטנע

־טא ףראד ןעמ סאוו ,סעדישז יד ןופ סטוג ןוא באה

טגעלפ ןיד־קספ םעד ןריפסיוא ןכאנ ןוא ,ירושז

.ןדראמ ןוא ןטחש ןעמענ טא

־דעווש יד ).ןוכשמ( טנאפ ןייז ןגירק קירוצ רע
...לדיימ א ןוט שוק א ןעוועג זיא ףארטש עט ס

־ראפ רעווש ןראוועג למיה רעד זיא לאמאטימ
־סקאלש א ןסיג ןעמונעג טאה םע ןוא םנקלאו

ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןעמ זיא טייצ רעמוז

׳■ארומ א .טצילבעג ןוא טרענודעג טאה םע .ןגער

ףיוא ןוא ,טאטש רעד םורא רעדלעוו ,רעדעס יד

יוא רעמיוב ןסירעג טאה טניװםערוטש רעקיד

481
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דחפ א זלאפעגנא זיא םירעיופ יד ףיוא .רעכעד

•עצ טפלעה רעד ןיא זיב ןענעז ייווצ ןוא ןלאפעג

ןיא ןפאלעצ ךיז הלהב םיורג ןיא ןעגעז ייז ןוא

ןבאה ןעמאטש ענעבילבעג ייווצ יד .ןראוועג ןכארב

.ןטייז עלא

םוצ ,רעמוז םוא רעכאמ־תיציצ יד ראפ טצונעג

ןפיוא ןלאפאט  49יד ןלאפעג םע ןענעז טלמעד

.ןענעקירט םוצ םעדעפ־תיציצ יד ןיעיצסיוא

ןימלע־תיב ןופ טייוו טשינ .געוו רעצוואנעכעשט

שינעעשעג םעד ךאב םייוג יד ייב דחפ רעד

וענעז ןטראג םרענשזיק םעד לקצאכ־השמ ןיבענ

ןיא ןבאה ןדיי יד .ןטלאהעגגא גנאל־גנאל טאה

־מוא ייווצ ןענעז ,ןלאפאט עכלעזא ריפ ןענאטשעג

.םימשה ןמ םנ א ןעזעג םעד

עיי ;

ן ט עיוו

־למיטלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבםיוא ןטימ

א ףיוא ןטלאהראפ עוועשזישט ןיא ךיז ןגעלפ
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טריטאווקנייא ןענעז רענלעז יד .טייצ רעצרוק

ןבאה םע ,ןטניוו עייג ןזאלב ןביוהעגנא טנגוי רע ו

*ראפ ןענעז םע .רעזייה עטאווירפ ןיא ןראוועג

טריפעג ןבאה עכלעוו ,ךעלזיירק טעדליבעג ךיז

תובנג ןופ ןטנעדיצניא עניילק עכעלטע ןעמוקעג

ןיא ןפערטפיונוצ יד .סעיסוקסיד עשיטילאפ עסייה

־א ייז ןבאה ןיימעגלא ןיא רעבא .ןעיירעביור ןוא

ספסוי םהרבא ןיא ןוא ךעלקירבאפ־ןסשראב יד

.לדנאהניילק םעניא גנובעלפיוא ןא טגנערבעגנייר

טימ ןראוועג טילגעגנא רעמ ץלא ןענעז ערוזאר

ןעמונעגנא ןדיי רעוועשזישט ןבאה קיטייצכיילג

טאה טנגוי יד .ןגארפ־טלעוו רעביא ןעיירעפמא

ןרידנומ ,לוויטש עשירעטילימ ףיוא ןיעגנולעטשאב

־עשזישט רעד ןשיווצ ןבאה

•יב ןענעייל םוצ גנארד ןקראטש א ןזיוועגסיורא

.טיורב ןוא שיילפ ךיוא יוו ,ןלעניש ןוא

קעטאילביב א ןענעפע ןופ רעבא .ןעגנוטייצ ,רעב
׳ןראפעג יד בילוצ ןרינגיזער טזומעג רימ ןבאה

וצ טרעטנענרעד ךיז טאה טנארפ רעד ןעו

־לוזער ןיא ןדיי ןדעי ףיוא טרעיולעג ןבאה םאו

,דערעווש ץלא ןראוועג ןבעל םאד זיא עוועשזישט

.טנארפ ןפיוא תולפמ עשיסור יד ןופ טאט

רעטילימ ןסאמ עסיורג ןעמוקעגנא ןענעז םע
רעשידיי רעד תורצ ןוטנא ןעמונעג ןבאה עכלעו

לםיב א טאהעג טאה ןישרעש אנינח רעטלא

רעד ןופ געט ייווצ עטצעל יד ןייא .גנורעקלעפאב

ןשיווצ טגראבעגםײוא ייז טאה ןוא רעכיב ענעגייא

־עשוב וצ ןביוהעגנא ןבאה טפאשרעה רעשיסור

־אב דיז טאה עכלעװ ״טגגוי רעקיטשרוד רעד
םעד ראפ ידכ ,לאצפא םעניילק א טימ טרעייטש
ןענעז םעיםוקםיד יד .רעכיב עיינ ןפיוק וצ טלעג
*וקעגראפ ןיוש ןענעז ןוא ,רעסייה ץלא ןראוועג
ערעסערג ןגיוצעגוצ ןוא קראמ ןטימ ןיא ןעמ
ועוו ,ןיפיולעצ ךיז ןגעלפ עכלעוו ,ןשטנעמ םעפורג
.טנאיצילאפ רעשיסור א ןזיוואב ךיז טאה םע

טרעטנןןנרעד ףיז טאה טנארפ רעד ןעו

.םיחצור עשיקאזאק ןעו
טיור ןעוועג למיה רעד זיא טכענ יד ןיא
־רעד יד ןופ ןעגנאגעג ןענעז םאוו ,ןעמאלפ ןופ
*פא םייב טנערבראפ ןבאה ןסור יד עכלעוו ,רעפ
פעלק־ןטאמראה ערעווש יד טימ ןעמאזוצ .ןטערט
סאוו ,ןעיירשעג עטלפייווצראפ טרעהעג ךיז ןבאה
,קראמ ןיא ,ןטיילק יד ןשיווצ ןופ ןעגנאגעג ןענעז
ןטאדלאס יד ווו ,ךעלסעג עקידנבענרעד יד ןיא
רעקיצנייא ןא .ןביור טזאלעגקעווא ךיז ןבאה

*ןאב יד ןגיוצעג ךיז טאה עוועשזישט ךרוד

־יפא ןא ןעמוקעגנא זיא םע ןעוו ,ןעוועג זיא לאפ

רעד תעב טאה םאוו ,גרובסרעטעפ־עשראוו עיניל

מירטעצ ןסאש־רעוולאווער עכעלטע טימ ןוא רעצ

*על — טנייה .דארגארטעפ ןפורעג ךיז המחלמ

ייב טעוועבארעג ןבאה סאוו ,ןטאדלאס עדנאב א

ןענאלאשע־רעטילימ עקידנראפכרוד יד .דארגנינ
483
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ע>?א ןענעז גאטימכאנ גאט ןטצעל םעניא

־עלא ,ףירגנא ןיא ןעגנאגעג ןענעז ןסור יד ,ןעיירש

־טבעש ןראפ דלעפ ןפיוא םיתא לטעטש ןופ ןדי

רעכעלרעדיוש א טפאכעגנא טאה דלעפ ןיפיוא ןעמ

־ירעטילימ ןופ .םלוע־תיב םעיינ ןופ טנעאנ ,זיוה

םוצ ןפאלעג הלהב םיתג ןיא ןענעז ןשטנעמ .דחפ

דלאב טעוו ןיעמ זא ,ןדלאמעג ןעמ טאה באטש ןש

־ניה ,טיולפ ןרעטניה ךיז ןטלאהאב ,םלועדויב

הפ לייט רעגיילק א .לטעטש סאד ןדניצרעטנוא

טפאכעגניירא ריז ןבאה ערעדנא .תובצמ יד רעט

יד ןיא ןבילקראפ די ז טאה גנורעקלעפאב רעד

ןעמ .זיוה־טכעש םענופ ןינב ןטרעיומעג םעניא

*לדייא לוואז ןופ רעזייה עטרעיומעג ןופ ןרעלעק

וופ לגאה ןרעטנוא קירוצ ןוא ןיהא ןיפאלעג זיא

.שטיווארוס חספ ןוא םגייטש

רונש םרעדיינש םעד לוולעוו שרעה ייב .ןליוק

םנטייוורעדנופ ןעזרעד ןעמ טאה גנולצולפ

םעכלעוו ,דניק ןיילק ריא ןראוועג ןסאשרעד זיא

ןבאה עכלעוו ,ןלימטניוו ריפ יד ןופ רענייא ייב יוו

ריז ןבאה רימ .טנאה ןפיוא ןטלאהעג טאה יז

*עגנא ויז ןבאה ,געוו־עילאק ןפיוא ןעגיפעג ךיז

ןעוועג ןענעז סאוו ׳ןרופ יד רעטנוא ןטלאהאב

ןעמעלא זיא טולב םאד .לגילפ יד ןעיירד ןביוה

.טנאוועג־טעב ןחא םישובלמ טימ טקאפעג לופ

־עג טאה סאד .קערש ןופ ןראוועג טרעווילגראפ

.למהרבא ןגעלעג זיא עציילפ־וצ־עציילפ ,רימ ןבענ

טשיג לייטרוא־טיוט רעטעמתחעג א ןיסייה טנאק

.ןוז םרעדגיבנייא םעד השמ

ריוא ראנ ,לימ רעד ןופ רעמיטנגייא ןפיוא ראנ
־עג םעד ןיא ןבאה ןסור יד .לטעטש ןצנאג ןפיוא
ןביג ןדיי יד םאוו ,םינמיס עמייהעג ןעז טנאק
־עגמורא גנאל ןיוש ןענעז םע .ןשטייד יד רעביא
.ןעגנאלק עבלעזא ןעגנאג
ןטאדלאס ןוא טרעיודעג גנאל טשינ טאה םע
־לארשי־לדנעמ ,עינילג החמש ןכוז ןעמונעג ןבאה
ןוא םיא ףיוא ןזיוועגנא טאה ץעמע .ןוז םהמלש
םארו טשינ סייוו ךיא .ןעמונעגקעווא םיא טאה ןעמ
א ןיא זיא החמש ןוא ןעשעג זיא םע םעכלעזא
טונימ עכעלטע .ןעמוקעגקירוצ םתא העש ראפ
ןיא ןענאטשעג ןלימטניוו ריפ עלא ןענעז רעטעפש
-בש יד ריוא טפאכעגמורא ןבאה עכלעוו ,ןעמאלפ

ןשטייד יד .ןראוועג ליטש זיא לאמאטימ
ןבאה ןסור יד .ךייט םוצ ןיגיוצעגקירוצ ךיז ןבאה
זפאלעגכרוד ןענעז זדנוא ייבראפ .טגאיעגכאנ ייז
־םיוא ןוא רעמינפ עטמורקעצ־דליוו טימ ןקאזאק
.ןטענגאב עקידנעשטשילב טימ ןסקיב עטקערטשעג
גיוב א ךיז טאה קאזאק רעטעשויעצ א רענייאסעד ןכאטשעגניירא ןוא טייז רעזדגוא ןיא ןוטעג
־עג דאנ טאה רע .ןצראה ןיא ןעלמהרבא טענגאב
ייא םיא ןגארטניירא ןפלאהעג באה דיא •טבעל
*יורט טימ רימ ףיוא טקוקעג טאה רע .זיוה־טכעש
ןייק .םיא ןבענ ןציז ךימ ןטעבעג ןוא ןגיוא עקירע
ץא ןבעג טנאקעג סשינ םיא ןעמ טאה ףליה םוש
.המשנ ןייז טכיוהעגסיוא ליטש טאה רע

.רעזייה עקידתונ
.רעטכידעג ץלא ןראוועג זיא יירעסיש יד
"עביא ןפאלעגייבראפ ןענעז ןלענפארש ןוא ןליוק
יד ןסאשאב ןבאה ןשטייד יד .פעק ערעזדנוא
ןטימ ןיא ןסירעגפיוא טאה לענפארש א .עיניל־ןאב
*ירעיורט יד ןגארטעצ ךיז טאה דלאב ןוא טאטש
טעגרהעג זיא בייוו םדוד־לרעב־היח ,הרושב עק
.ךאמלעטם רעד קחצי ריא דאנ דלאב .ןראוועג
טרעדנוווראפ זיא םעדייא םהכלמ הרש למהרבא
.תונברק עטשרע יד ןעוועג ןענעז םאד .ןראוועג
.ערעדנא דאנ ןעוועג ןענעז רעטעפש

ןפוא ןבלעז אזא ףיוא לייוורעד זיא ןסיורדניא
ןבאה רימ .ןאמרעגנוי א דאנ ןראוועג ןכאטשרעד
־וצ רעהא ןעמוקעג זיא רע ,טנאקעג טשינ םיא
ויא אד זא ,קידנעניימ ,עוועשזדנעי ןופ ןיפיול
רעד ןיא .טיוט םעד אד ןענופעג ןוא ,רעקיור
־עג ,בייוו םקעראילטאק לסאי טאה טייצ רעבלעז
,לגניי א ןריובעג טאה ןוא ןעייוו־טרובעג ןגארק
־עג ןראי־רעדניק יד ןיא ךאנ זיא רעכלעו
.ןבראטש
לאמאטימ זיא טכאנ יד ןלאפעגוצ זיא םע ןעו

־ראטש ךאג ןראוועג יירעסיש יד זיא טכאגראפ

־א ןבאה םאוו ,ןעמאלפ יד ןופ קיטכיל ןראוועג

־עג־ארוה עקידארומ טרעהעג דיז ןבאה םע .רעק

טשינ טאה ןעמ .לטעטש עצנאג סאד טפאכעגמור
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שישטײד ןײק טשינ ןוא שיםור ןײק טשינ ,ןעזעג

רעד ןיא רעשטעמלאד א ראפ ןראוועג טמיטש

לפיול םופוצ טזאלעג ךיז ןבאה עלא .רעטילימ

עדמערפ ןוא עקיטרא ,ןדיי יד .רוטנאדנעמאק

־סור ןײק געװ ןפיוא ,געװ רעצװאנאכעשט ףיוא

־אב עכעלטסירק יד ,תובוט ליפ ןסאנעג ןבאה

םע .רענעגעוו טאהעג טאה לײט עסיורג א .דנאל

ןשטייד םעד ןצעה טווורפעג טאה גנורעקלעפ

־גא ןענעז רימ זיב געט עכעלטע טרעיודעג טאה

ןדיי זא ,טרסמעג ,ןדיי יד ןגעק טנאדנעמאק

־;צװאנאכעשט טײז רעשיםור רעד ףיוא ןעמוקעג

ןוא דרעפ ,טפאנ ,האובת טאטש ןופ ןעלגומש

זראװעג ןעמונראפ רימ ןענעז טראד .דלאוו א ןיא

— ןעגנולעג רימ זיא םוטעמוא .ןכאז ערעדנא

לײג ןםײהעג זדנוא ןבאה עכלעװ ,ןשטײד יד ןופ

וצ — אטוקנאמ עשטיא ןופ ףליהטימ רעד טימ

.עװעשזישט ןײק קירוצ
רענלעז עשטײד יד זדנוא ןבאה געװ ןפיוא
־רע .דאלאקאש ןוא ןװרעםנאק ,טיורב טלײטעג

.ןדיי יד תבוטל טנאדנעמאק םעד ןסולפנייאב

קעטאילביב רעד ןיא טייקיטעט ןיימ

־עז ןהירא־בקעי וצ ׳לטעטש ןיא ןעװעג זיא רעג

רעד ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא טייצ רעגעי ןיא

־יצ ןפיוק רענלעז עשטײד ןעמוקעגנײרא ןענ

.קעטאילביב א ןדנירג וצ טעטימאק רעקילייווטייצ

האל־עמיס ןוא תבש ןעװעג זיא םע -ןטעראג

רעוועשזישט עלא ןראוועג ןדאלעגנייא ןענעז םע

ייא ײז ןבאה ,טײלק ןיא טריפעגנײרא ײז טאה

־ראפ א וצ ךעלדיימ ןוא םירוחב ,עכעלטנגוי

־ײל ןזאלעג ןוא טריבארעצ ץלא טונימ עכעלטע
.ןפאלטנא ןוא םעצילאפ עקיד
¬למ ,עקלאומש ,ףתוש ןיימ טימ ךיז באה ךיא
־קעווא ,ןוז ןטריטפאדא סנירעקעב רעד הכ
־עגנייא טראד ,עווארטסא ןייק םופוצ טזאלעג
ןוא ,ךעלעבעווש ןוא ןראגיצ ,ןסאריפאפ טפיוק
־נאגעגקירוצ םעציילפ יד ףיוא קעז עלופ טימ
־סנארט םעד ןיא ןבאה רימ .עוועשזישט ןייק ןעג
העווא רעדיוו ןענעז ןוא טנידראפ טוג טראפס
טימ ענעדאלאב קידנעייגקירוצ ,עווארטסא ןייק
זבענ טנעאנ ראג ןיוש ,רימ ןבאה קעז עלופ
,ןטאדלאס עשטייד ףיוא ןפארטעגנא ,לטעטש

־עג ןענעז גנונדרא־גאט רעד ףיוא ווו ,גנולמאז
:ןגארפ יד ןענאטש
,קעטאילביב א ןדנירג םאד ןקיטעטשאב )1
טלעג־ביירשנייא ןופ ךיוה יד ןעמיטשאב )2
׳לאצפא־םדילגטימ ןוא
־ער א ןוא גנוטלאווראפ א ןלײװםיוא )3
,עיסימאק—רידיוו
.םרעפטנע ןוא ןגארפ ,עיסוקסיד )4
"עז גנודאלנייא רעד ףיוא ןבירשעגרעטנוא
.ןישרעש ןוא שאקורב ,ןאראב :ןעוועג ןענ

־יצ ,ןטעראגיצ ןבעג ןסייהעג ךיז ןבאה עכלע ו
ערעזדנוא טקידיילעגסיוא ךיז ןבאה לענש ,ץואג

־עג קעטאילביב יד זיא טייצ עטשרע יד

— ,לזמ א ראפ ןטלאהעג םע ןבאה רימ ,קעז

א ,רעקצאלפ עילימאפ ןופ גנוניווו רעד ןיא ןעו

רענלעז יד רעבא הרוחס יד טפיוקראפ לענש

טאה רעכלעוו ,אטוקנאמ עשטיא ןופ רעגאווש

רענעגעוו ערעייז ףיוא קירוצ ףיורא דלאב ןענעז

־עג טאה ןעמ ווו ץאלפ א ןבעגעגפא קיליוויירפ

יבאה רימ ,ןפאלטנא לענש טנוזעג ייז א ןא ןוא

רעטלא טגנערבעג טאה םע םאוו רעכיב טלייט

ךאנ ןגעמראפ ץנאג רעזדנוא ןריולראפ ייברעד

טאה ,רעטעפש טייצ רעצרוק א ןיא .ןישרעש

טשינ רעמ ןיוש ןבאה רימ .דלעג דמערפ טימ

הריד א ,סרעדנעס ןימינב לבייל ייב ןעגנודעג ןעמ

.ןעלדנאה וצ םאוו טימ טאהעג
וביוהעגנא ךיז ןבעל םאד טאה זייווכעלסיב

ןעמוקעגראפ ןיוש זיא םע ווו ,ןרעמיצ ייווצ ןופ
•גנולמאזראפ־םגנודנירג עטשרע יד

טאה טנאדנעמאק רעשטייד רעד .ןריזילאמראנ

־עג טלײװעגםיוא ןענעז גנוטלאווראפ רעד ןיא

־אב ןיב ךיא ןוא ץילימ א טלעטשעגפיונוצ

ר״ד ,שאקורב ,ןאראב :ןענאזרעפ עקידנגלאפ ןראו
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ןוא שטיווארענכאש ,עשטוב עקנאלבאי ,םיובלעג
.ראקעטאילביב םלא שאקורב יכדרמ
:ןעמאנ םעד ןעמוקאב טאה קעטאילביב יד

ןפיוא הפסוה א ןבעגעג ךאנ םיא רימ ןבאה
ךיז טנעדיצניא רעד טאה םעד טימ .טלעג־הריד
.טקידנעעג

".עוועשזישט ןיא קעטאילביב־םקלאפ עשידיי"

בר ןקידלמעד םענופ גנורעדאפ רעד ףיוא

.זנקאפעג לופ ןעוועג טנווא ןדעי זיא לאקאל רעד

רימ ןבאה ל״צז רעוואדאלבאז דוד לאומש ׳ר

ןופ גנולייטפא ןא טעדנירגעג ךיוא דיז טאה םע

קיטיירפ ץופ זא טראוו־ןרע רעזדנוא ןבעגעג םיא

ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,עקמאד ןוא ליפש־ךאש
ר״ד ןוא שטיווארענכאש טסיטנעד .םיובלעג ר״ד
יראפ ףיוא ןעגנוזעלראפ ןטלאהעג ןבאה םיובלעג
.סעמעט ענעדיש

־יב יד טעוו הלדבה ךאנ תבש זיב טכאנראפ
טאה םלוע רעמורפ רעד .ןסאלשעג ןייז קעטאילב
זיב ,ןעלמוט וצ טרעהעגפיוא טשינ גנאל ךאנ
רעדניק ערעייז .טניווועגוצ ךיז ףוס־ףוס ןבאה ייז
־אילביב רעד ןיא רעכיב ןעמונעג רעטייוו ןבאה

־יסח יד .ןכאק ןעמונעג ךיז טאה לטעטש ןיא
"יד זא ,טסווורעד ךיז ןבאה סאוו ,ןרעטלע עשיד
״לאישטשאק !שידיי" םעד ןיא ןעמוק רעדניק ערע
־׳ייל ןוא )קעטאילביב יד ןפורעג ייז ןבאה יוזא(
־ונעג ייז ןבאה ,רעכיב עלוספ־ףיירט טראד ןענע
־סיורא לאז רע זא ,ןעלבייל ןופ ןרעדאפ ןעמ
ןבאה לאפנגעק ןיא .רעכיב ענהפירט יד ןפרא ו
־וצ טשינ םיא ןלעוו ייז זא ,טארדעג םיא ייז
זיא רע( .ןענעכוד םוצ םיבוט םימי יד ןיא ןזאל
־רעד טסנרע עקאט ךיז טאה לבייל )ןהכ א ןיעוועג
ףיוא םאלש א םעגייז ןעגנאהעגפיוא ןוא ןקארש
.קעטאילביב ןופ ריט רעד

.קעט
־עג טאה קעטאילביב רעד ןיא טייקיטעט ןיימ
־עג קנארק ןיב ךיא  1918.ראי ןיא זיב טרעיוד
־יפש רעוועשראוו ןיא טרירעפא ןראוועג ןוא ןרא ו
ןראוועג טריזיליבאמ ךיא ןיב ךאנרעד דלאב ,לאט
ןיוש רעבירעד באה ךיא .רעטילימ ןשיליופ ןיא
־רא עכעלטפאשלעזעג עלא ןבעגפיוא טזומעג
.ןטעב
טסניד טאנאמ עכעלטע דאנ קידנמוקקירוצ
־יווקיל ןפלאהעג ךאנ ךיא באה ,רעטילימ םעניא
ייא זיא עכלעוו ,טיילק עוויטארעפאאק יד ןריד
ףליה רעד טימ ןראוועג טעדנירגעג

 1917ראי

דיי א ןעוועג( ,טנאדנעמאק רעשטייד רעד

ןוא שטיווארענכאש ,ןייטשניבור קחצי יול ןופ

־לאס ייווצ טקישעג טאה )םיובנעזאר ,ןעמאנ ןטימ

־נולעג טשינ ענעדישראפ ןעוועג ןענעז םע .ךיא

־עג טאה לבייל ןעוו .םאלש םעד ןסיירפארא ןטאד

,וויטארעפאאק םעד ןקיטסעפראפ וצ ןווורפ ענעג

ןעוועג דבכמ םיא ייז ןבאה ןלעטשנגעק ךיז טווורפ

טנאקעג טשינ ןפוא םושב רעבא םע טאה ןעמ

ךאנ טקריוועג טאה םאד .פעלק ראפ א טימ

־קיל טזומעג ןליוו רעזדנוא ןג ע ק ןוא ,ןטלאהרעד

וצרעד .יענעכוד הפ גנוארד יד יוו רעקראטש

.ןרידיוו

באיכ־ןלראט רגסעלעייודעב א
ןוא ןסאג יד ,לטעטש ןיא ליטש .גאטראפ

טנאפשעגנייא ןבירטעג םיא טאה ,היבה־לעב ןייז ווו

•עצ ןגיל קראמ ןיא זיולב .קידייל ןיענעז ךעלסעג

ןבאה עכלעוו ,ןרישזאסאפ טימ עקשטירב רעד וצ

ץעגרע .םיבצק יד ןופ רעצעלק־םאטש יד ןפראו

־םילאיב ןייק רעדא עשראוו ןייק ןראפ טפראדעג

,דרעפ ןש׳הלגע־לעב א ןופ ןשזריה א ךיז טרעה

.קירוצ ןוא קאט

־דאב רעד וצ עדזאי רעד ןופ פא ךיז טור סאו

םע ,רעלעה סאווטע טרעוו טייז־חרזמ ףיוא

לטעטש ןופ טייז־חרזמ רעטעמאליק ייווצ עיצאטס

ץעגרע ךיז ןרעה םע .גאט ףיוא ןעיראש ןא טביוה
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־ים ךיז ןזײװאב טראד ןיוא אד ,ןריט ןופ ןפירקם
־רעד וצ ײז רעװש טשינ זיא׳ס עכלעװ ,ןטעול
םעד ןופ טײקיולב רעלעקנוט רעד ןיא ןענעק
־על יװ ,טציא ײז עז׳כ .ןגראמירפ ןקידנעמוקנא
לטרעפ לטאמ :טייג טא .ןגיוא ענײמ ראפ קידעב
־שזוק רעד ןמלק ,רעטסוש רעד קיזײא .ראילאטס
.רעדיינש רעד עילומש ,דימש רעד עילע ,רעינ
תילט ןטימ רעדעי ,ערעדנא ןוא ,דמלמ לרעב
םוצ .גנוטכיר ןייא ןיא ייז ןעייג םערא ןרעטנוא
רעד .ןינמ ןטשרע■ ןטימ ןענוואד ,שרדמה־תיב
־נא ,טנפעעג רעירפ ןופ ןיוש זיא שרדמה־תיב
*עגנא ןוא טרעקעגסיוא .ןפמאלצילב יד ןדנוצעג
טכיל יד ךיוא ,סאפ־טנאה םעניא רעסאוו ןסאג
טיירגעגוצ זיא ץלא םאד ,ןדנוצעגנא דומע םייב
־לארשי ףליהעג ןייז טימ שמש ןרהא ןופ ןראוועג
.שמש־רעטנוא רעיתג־זיירג רעד ,עק
עדייב ייז ןבאה שרדמה־תיב ןיא ראנ טשינ
־יטאטש ערעדנא ריוא ראנ ,ןיטעברא עלא ןוטעג
ןקוקרעביא ןייג קיטיירפ יוו ,ןשינעפרעדאב עש

טאה רעבלעוו ,עקיישטיווזערעשט רעד ןיא ןעוועג

.ןדיי ייב

"בורע" ןינע םעד טרעלקעגפיוא

זיא שרדמה־תיב־תוינשמ־הרבח םאד ךיוא
טשינ טאה םאוו ,םאג רעבלעז רעד ןיא ןעוועג
ןעוועג ןענעז םאג רעד ןיא .ןעמאנ ןייק טאוהעג
םאד .דעלביטש־םידיסח יירד ריוא טרירטנעצנאק
ןשיטאטש םעד רעביא רעדנאסקעלא ןוא רערעג
־אלאקאס םאד ,גנול עקרא ייב ןוא ,שרדמה־תיב
.לביטש רעו
.קיטכיל טוג ןיוש חא סע
ץירא קראמ ןיא םיורא ןיוש ןעמ טגארט טא
םע ,טכורפ ,םנירג טימ ךעלטםעק ןוא ןשיוק יד
זוא .עקרעפעט יד הוח ןוא ,עשאש ןיוש טמוק
סאד ,עכישטפלאוו־השמ ןוא ,ןלעג םעד השמ ןופ
ףיוא .םגירעציז־קרעמ עליבאטס יד ןעוועג ןענעז
עדעי ךיז טצעז ,קעז טימ טעבעגםיוא ךעלטםעק
־פא רשפא ךאנ ןבאה םע ןכלעוו ,ץאלפ ריא ףיוא
.םעבאב ערעייז

— ןבילקעג

ךיוא ,טפראדעג טאה ןעמ ןעמ ןוא ןיבורע יד

.ןינמ ןטשרע םענופ ןשטנעמ ןיוש ןעייג םע

ןוא .תבש םוא ןגארט ןגעמ לאז ןעמ ,ןטכירראפ

ןענולובז וצ ןיירא םגעוורעטנוא ךיז ןפאב עקינייא

.אשידקדדרבח ןופ םישמש ךיוא ןעוועג ןענעז ייז

).יורפ םעקפעש ףסוי עניפ( ןעכיניפ וצ רעדא

ןטעברא יד ןענעז ןתירב ןוא תונותח ייב ראנ

לזעלג א ןעקנירטוצםױא ,הסוכ א ןכאמ וצ ידכ

גאט ןיא טאה ןרהא .רעדנוזאב ןדעי ראפ ןעוועג

ץראה׳ס ריז ןפאכרעד .ןסייבראפ סעפע ןוא ןפנארב

ןטעב לעיצעפס ןייג טפראדעג החמש רעדעי ןופ

רעכעלגעט־גאט רעד וצ ריז טמענ ןעמ רעדייא

יד ייב ןפלאהעג טאה ,עקלארשי ןוא .טסעג

־עג םאד ןגארטוצ ןיוש ןיעמ טגנערב טא .טעברא

טאה ,ןעיורפ ראפ ןוא .ןשיט יד ןטיירגוצ רענעמ

טיורב טלטייבעג .ןירעקעב רעד הכלמ ןופ םקעב

׳עקייח .ןיריוורעס סאד ןפלאהעג עקרעטעב יד עקייח

.דעלעמעז ערעדנא ןוא סעקרעזייק עשירפ ןוא

לוש־רעשרעבייוו רעד ןיא עטשמש יד ןעוועג זיא

ןייז ףיוא ןיוש טלעטש ןאמ םדמלמ לדנעמ־ףסוי

ןבראטשעג זיא יז .אשידק־הרבח ייב ןירעוט ןוא

טאה רעקעב רעוועשזדנעי רעד ךיוא .ןאגארטס

 1914.ןופ המחלמ־טלעוו רעד ראפ ראי עכעלטע

רעטייווצ רעד ףיוא ןאגארטס ןייז קיטראפ ןיוש

םוצ גאט ןדעי אתמד־בר םעד ןטיילגאב סאד

־עשעפ .םנירג ןטימ םנירעציז־קדאמ יד ןופ טייז

־עג קידנעטש טאה סאד ,קירוצ ןוא שרדמה־תיב

עריא טלעטשעגסיוא ן״וש טאה רעטכאט םעטוי

.שמש ןרהא ראנ ןוט

סעמאמ .לגייב עלכורק עשירפ טימ ,םרעטלומ יירד

םעקיוועשלאב יד ןעוז ךאוו רעטשרע רעד ןיא
ןעגבאגעג ןרהא זיא .לטעטש ןיא ןיירא ןענעז
ןראוועגיטריטסערא זיא ןוא ,בורע םעד ןטכירראס

־עז עכעלטע ןוא ,לגייב עכעלטע ןפיוק ויז ןלייא
ןיא ייז ןבעגוצטימ רעדניק יד ראפ ,ךעלעמ
.ץירא רדח

,ןראוועג טיירפאב זיא רע■ ראנ .ןואיפש א םלא

יד ןופ ךעלרופ עשירעיופ ןיוש ןעמוק םע

זיא םאוו ,ריציפא ןשידיי א ןופ ףליה רעד ךרוד

,ץלאה ענעשזערב טימ ןדאלעגנא ,רעפרעד עטנעאנ
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.רעטופ ןוא זעק ,דעייא .האובת ןוא ,לפאטראק

ןעמ טאה טראד ןוא .עוועשזישט ןיא עמשטערק

ןעגוואד םוצ שרדמה־תיב ןיא דאנ ןעייג ןישטנעמ

רע* 96ךעלזעלג עכעלטע וצ ןעקנורטעגסיוא

טגניד געוו ןפיוא .ךעלביטש־םידיסח יד ןיא רעדא

ךיז ןוא ,םנזדנעג ןטארבעג טימ ןסיבראפ ,טריפס

א ןייא טלדנאה ןעמ ,םירעיופ יד טימ דיז ןעמ
םייה א םוא דיז טרעק ןעמ ןוא ץלאה עלעגעו
טשרע .תואיצמ ערעדנא טימ רעדא ,ץלאה ןטימ
־וצ א .ןענוואד םוצ טימעג טוג א טימ ןעמ טייג
.האיצמ רעד ןופ רענעדירפ

.דניירפ עטוג יוו ןעגנאגעצ
־ןגראמ םוצ ןקאלג־רעטםיולק יד ךיז ןרעה םע
־פיוא םייב ןעלסילש יד ךיוא ןעגנילק םע .טעבעג
ךיז ןעניפעג עכלעוו ,קראמ ןיא ןעמארק ןכאמ
־זייה ענרעצליה עקירעדינ ןעייר ייווצ ןיא טראד

עילומש לאמא טאה דיז ןעגגיד אזא ייב ןוא

טעד ריז טימ ןדליב ייז .קראמ ןטימניא דעל
־עג טראד .עוועשזישט ןייא ״רעטנעצ־םלדנאה״

:רעיופ םוצ טגאזעג ,עדייפ

,רוטקאפינאמ ןוא ,ןעמארק־זייפש יד ריז ועניפ
ייווצ וטסליוו ץלאה קישטשראג אזא ראפ

—

 .םירדח ייווצ ריוא •א •א גראוונזייא ,עירעטנאלאג

םע ןאק ךיא )עשיסור םעקיפאק קיסיירד( ןדליג

־נגעק טקנופ ,ס׳נתנ ןועמש ןוא ,םלדניירק ךורב

!םייה א לסקא ןפיוא ןגארטקעווא דאד
ןייא טימ קעווא םע טסגארט וד ביוא

.רעטסיולק םעד רעביא
—

טגנערב רעדעי .םיבצק יד םיורא ןעמוק׳ס

־עג םיא טאה—!טסיזמוא ריד סע םענ ,םייה א לאמ

.עטאלפ א ףיורא טגייל ןוא קאיאטס א ןגארטוצ

.רעיופ רעד טגאז
.עילומש טגאז —טראוו םייב ךיד טלאה ךיא —

רע ןוא ,רעטערב עקיד ןופ טפאלקעגנעמאחצ
רע טכוז םעדכאנ .שיט ןייז קיטראפ ןיוש טאה
םעקינהרבח־עסייוו ןכלעוו ,ץאלק־שיילפ םעד פא

א ןבילקעגנעמאזוצ לייוורעד ריז טאה׳ס

טאה םע .טרעלאקראפ ץעגרע טכאנייב ןבאה

קירטש א טגנערבעג טאה ןעמ ,ןשטנעמ לזיירק

טימ ןבאה ןטורקער יד זא ןפארטעג ריוא רעבא

־עג ,ןדנובעגוצ טסעפ רעצעלק ןגאוו םעד ןוא

רעד ןיא ,דאב יד טצייהעגנא ץאלק־שיילפ אזא

ווא ,לסקא ןפיוא ןיעמענפיורא םע ןעילומש ןפלאה

טפראדעג ןיוש ןגראמ ףיוא ןבאה ייז ןעוו טכאנ

רענייק .טייקליטש עטיוט א ןענאטשטנא זיא םע

טשינ זיא ןעמ ביוא ,טסניד־רעטילימ םוצ ןראפפא

עקאט טגארט ...ןגיוא ענעגייא ענייז טשינ טביולג

,ןטורקער ראפ הנתמ רעד טימ ןדירפוצ ןעוועג

םע י םידו א ץלאה ןגאוו ןצנאג םעד עילומש

יעוועג זיא םע יוו ,ןיבעגעג טאה בצק רעד םאו

רע רעבא .ןעמאזוצ רע טכערב טא ,ךיז טכאד
םע רעוו ,גנוי ןוא טלא ,ןטסירק ןוא ןדיי .טייג
־אב טאה ,קראמ ץפיוא םייצ רעד ןיא ןעוועג זיא
־יירד ךרעב ןופ ךלהמ א טאה רע .ןעילומש טיילג
םאד טאה רע .בוטש ןייז וצ זיב רעטעמ טרעדנוה
ןייז רעטנוא טרעדיילשעגפארא קיטסאה ץלאה
א טימ ןלאפעגפארא זיא ץלאה םאד .רעטצנעפ
רעד בילוצ ,טרעהעג טשינ טאה ןעמ רעבא .ךארק
םעד ןופ ןעיירשעג ארוה ןוא יירעשטאפ־אווארב
דיז טאה רע זא םעדכאנ טשרע .ןומה ןקימורא

.ןראי עקילאמא עוועשזישט ןיא גהנמ רעד
סנירעציז־קראמ ןוא רעקעב יד יוו טקנופ
רעדירב ייווצ יד .ץאלפ ןייז בצק רעדעי טאה
־טיורב ס׳הכלמ ןבענ רעדנעלאב לקנאי ןוא עקסיז
יד ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןוא .ןאגארטס
ןעייטש ,רעיומ םעשטיווארוס חספ ןגעקטנא ,םנירג
:רעדירב ייווצ יד ןענעז סאד ",םעקאסייפ" יד
ןבאה ן׳ארזע ןגעקטנא ןיוא ם׳חספ השמ ןוא לדנעמ
.לקילעז ןוא בצק רעד רזעלא ץנעדיזער רעייז

טגנאלרעד רעיופ רעד םיא טאה ,טכיילגעגסיוא

ןייק ןיא טפיוקראפ טשינ ןעמ טאה שיילפ

־עג ןוא ,טמלצעגרעביא ךיז טאה ןוא ,טנאה ן״יז

־עג ןיילא טאה בצק רעד .םאג ןיא ראנ עקטאי

וצ ןעייג רימ( !אילעקנאי אד ימשזדאכ — טגאז

עלעיצעפס ןייק ןעוועג טשינ ןענעז םע .טרעביירט

עטסנעעזעגנא יד ןעוועג זיא סאד )ןעלקנאי השמ
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עכעלטע קראמ ןיא םורא ךיז ןעיירד םע
־נא טעוו רשפא ,ןטראוו ןוא ךעלמירחוס עניילק

־םיזקע טאה עוועשזישט םאוו ,ןראי עלא ןופ
.טריט

וענעק טעוו ןעמ ןוא ,ףראד ןופ רעיופ א ןיעמוק
.האובת לסיב א על׳האיצמ א סעפע ןפיוק םיא ייב
דיז רעטעפש ןוא ,רעטופ ,רעייא רעדא ,תופוע

דירי א

ךיז טעוו רשפא ,ץירא ףראד ןיא ןזאלקעווא

יד ןיא דירי א ןייז טפראדעג טאה םע ןעו

א ,לבלעק א רעדא ,לכעלעפ א ןפיוק וצ ןכאמ

ווא ,עוועשזישט םתא ךעלטעטש עקיאייברעד

םתס ףיונוצ ךיז ןביילק םע .ראה־ריזח לסיב

,עשזמאל לשמל יוו עטנעאנ ראג טשינ יד ןייא וליפא

*וקסיד עכלעוו ,סעפורג ךיז ןפאש׳ס ןוא ןשטנעמ

ןיוש טגעלפ .א .א ,קצעיוואזאמ־ווארטסא עקאםיװ

טגראז ןעמ .קיטילאפ״טלעוו רעד ןגעוו ןריט

םע .טכאנ עצנאג א טעמכ ךאוו ןייז לטעטש םאד

עלא ןגעוו טגראז ןעמ .קיטילאפ־טלעוו רעד ןגע ו

*ירעיופ ןעוועג טלעטשאב רעירפ ןופ ץוש ןענעז

ןיא ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש ,רעקלעפ ,רעדנעל

טנווא־גנאפנא ןעמוק ןגעלפ עכלעוו ,ךעלרופ עש

בירחוס יד לייטנא ךיוא ןעמענ םעיסוקסיד יד

,הרוחס יד ןוועדאלוצפיורא ידכ ,עוועשזישט ץיק

־וצ ךיז ןדאל ןוא ןעמארק עקידנגעקטנא יד ןופ

ןקידנגראמ םוצ ןרעוו טריפעגקעווא ףראד עכלעו

םעפע ראנ ךיז טזייוואב םע יוו ,םארק רעד וצ קיר

,עירעטנאלאג ןוא רעמערק־רוטקאפונאמ .דירי

.הנוק א
,גאט־קראמ א ןעוועג זיא קיטסניד רעדעי
.בוט־םוי רעשידיי ץיק ןעוועג טשינ זיא׳ס ביוא
לופ טגעלפ ןעמארק ןטייז עדייב ןופ קראמ רעד
ץנאג ןופ ץוש .רענעגעוו עשיפראד טימ ןרעו
־רעד עקימורא ןופ ,םירעיופ־ספראד ןיגעלפ ירפ
־ייז ןפיוקראפ וצ ץירא טאטש ןיא ןעגנערב ,רעפ
־גייא ךיז טלעג םעד ראפ ךאנרעד .הרוחס דע
׳ץלאז ,רעקוצ ,טפאנ ,שיילפ .ןטקודארפ ןפיוק
*אמ .ירעטנאלאג ,תורוחס ערעדנא ענעדישראפ
םעד רעינשזוק םייב ןזײלםיוא רעדא ,רוטקאפונ
.א .א ,עקרוב יד רעדיינש םייב ,ץלעפ

ןדימש ןוא רעדיינש ,רעטסוש ,םעראלאטס־לבעמ
ןעמ .םידירי ףיוא טריפעג הרוחס רעייז ןבאה
־ראפ ידכ ,רעירפ םאוו ןראפ ןעימאב ךיז טגעלפ
,וליפא ןוא .ץאלפ־ייטש ןרעסעב א ךיז ראפ ןעמענ
־עשזישט ץא ןייז טפראדעג טאה םאוו דירי ןפיוא
טכאנייב ןיוש םירחוס עקיטרא יד ןגעלפ ,ע ו
דעדייא ,םענאגארטס ןוא ןשיט ערעייז ןלעטשפיוא
זא ,וליפא ןוא .עדמערפ יד ןעמוקנא ןלעוו םע
ןוא ,יינש רעדא ןגער־םקאלש א ןלאפעג זיא םע
־ראפ טשינ ןעמ טאה ,טסערפ עטסערג יד ץא
ןעיינש רעדא סנגער יד ןופ .דירי ץיק טלעפ
ךיוא .עטאלב טימ לופ ןראוועג קראמ רעד זיא
טאה םע .לדנאה םעד טרעטשעג טשינ טאה סאד

ןעזעגסיוא לטעטש ןיא טאה קיטיירפ ךיוא

טאה ןעמ רעבא .ןוידפ םעד טרענעלקראפ וליפא

ןגעלפ םע .גאט־קראמ רעלעיציפא טשינ א יוו

"דרעפ םעד ןיא טרפב ןוא .טלדנאהעג רעטייוו

םוצ ןטקודארפ ענעדישראפ טימ םירעיופ ןעמוק

רעצוואנאכעשט ףיוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,קראמ

עשוהי :רעלדנעה־שיפ טפיוה יד ןוא .ןפיוקראפ

-עשזישט םעד ןשיווצ קראמ־תיומהב רעד ןוא געו

ץנאג א קראמ ןיא ןעמוגראפ ןבאה ,ארזע ןוא

־תיב ןטלא םייב .הוקמ רעד ןוא שרדמה־תיב רעו

ברעק ןוא רעסעפ ערעייז טימ ץאלפ ןקידובכב

,םריקורב ןעוועג טשינ וליפא זיא טראד ,תורבקה

.תבש דובכל ,שיפ ענעדישראפ

.עטאלב ןיא ינק יד זיב ץיג עקאט ןעמ טגעלפ

־עג ןיוש ךיז קראמ רעד טאה .גאטימ יאנ

לטעטש םעד ןבעגעג ןבאה םידירי יד טא

ןעגנאגעג קילייא ןענעז רענעמ .ןקידיילפא ןעמונ

־ד ןשיווצ ןופ טייצ יד יוו רעמ ,הנויח ףיוא

ץיג ךיוא ןעמ טגעלפ רעמוז ),הוקמ( ץחרמ ןיא

טאה רע זא ,ןפלאהעג טאה טאג ןעמעוו .םידירי

־נײא יד ןעוועג ןענעז םאד .ךייט םוצ ןשאוו ךיז

.טזיילעג ךאס א טאה ןוא דירי ןטוג א טאהעג

ךשמ ןיא ,ךיז ןשאוופא םוצ ןטייקכעלגעמ עקיצ

יד ןבעגפא טנאקעג .רעכעלקילג א ןעוועג זיא
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טנאקעג טאה .דעטלעג־םידסח־תלימג ,עטגראבעג
.לאמאכאנ ןטעב ןוא ,ןעמוק םינפ ןעיירפ א טימ
ייא ךיז טאה ״רעבעג־םידיםח־תלימג״ ןיא
טע ןוא ,לגנאמ ץיק טליפעג טשינ ,עוועשזישט
.ןעמענ לאז םע רעוו טלעפעג טשינ ךיוא טאה
־עי טעמכ זיא דירי א ראפ ןוא קראמ ןדעי דאנ
דסח־תלימג א ■ךיז ןגראב ןעגנאגעג רחוס רעד
טלעוו ןטייווצ םעד ראפ ןראי עטצעל יד ןיא ןואגנאגרעטנוא םעד טגנערבעג טאה רעכלעו! ,גירק
־תלימג א טעדנירגעג ךיז טאה ,לטעטש םענופ
.עסאק םידסח

לטעטש ןיא הנותח א

טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש זיא ,ןאלאס םענופ לקניוו
־ײרדעגרעביא ןא ןעװעג זיא סע /ךארט־הלכ״ רעד
ןטענק םוצ ,סאפ עבלאה א( עזישזד עשרעקעב עט
תא סאד ).טיורב־עוואזאר ראפ גייט סאד טראד
הפי־הלוע לאז גוויז רעד זא ,הלוגס א ןעוועג
־לאה א ןענאטשעג זיא ,עזישזד רעד ףיוא .ןייז
טקעדעגרעביא ,לוטש־לעטאפ רעצנאג רעדא רעב
ייווצ ,ןטייז עדייב ןופ ןרא .ךעלייל ןסייוו א טימ
ןבאה םע עכלעוו ןיא ,רעטבייל טימ רעדנעטש
־באנ .טכיל־הלדבה ענעטכאלפעג עטרילאק טנערבעג
׳עמיטש עכעלק׳רעמיה ןייז טימ ןחדב לדוי יוו םעד
ןעמארג ןיא ןשטנווועגנא ,הלכ יד ןעגנוזאב טאה
טרעדאפעגפיוא רע טאה ,הלכ יד ןוא םינתוחמ יד
ןוא ״עשזירב״ יד ןיליפשפא ןלאז םירמז־ילכ יד

ןיא ןעוועג טקירדעג ןענעז ןפעליבדדנותח יד

— קידנעייג סופוצ ,הלכ יד טריפעגפא טאה ןעמ

־עירא טפראדעג ראנ טאה ןעמ .םראפ־טראדנאטס

טצעזאב ריא טאה ןעמ ווו ,לאז־הנותח םעניא

.םעטאד ,םינתוחמ ,הלכ־ןתח ןופ :ןעמענ יד ןביירש
טעוו הנותח יד ווו לאז־הנותח םעד ןגעוו רעבא
ךעלדנימ ןדלאמעג םישמש יד ןבאה ,ןעמוקראפ

.ךארט" ןפיוא
טלמאזראפ ןעוועג ןיוש ןענעז ןאלאס ןיא
רעד ןופ סעטרבח ,ךעלבייוו עגנוי ןוא ךעלדיימ

יד ,םערדא ןטיול טעליב־הנות^ו א ןבעגפא םייב

־ייה ,טסעג ענעדאלעג ןופ רעטכעט רעדא ,הלכ

ןראוועג טקישעצ קידנעטש ןענעז ןטעליב־הנותח

םוצ טיירגעג ךיז ןבאה ייז ןוא ,עדמערפ ץוא עשימ

ייז ןוא ,עקלארשי ןוא ןרהא :םישמש יד ךרוד

־טימ טגאוועג טשינ ןבאה רענעמ ץיק .ןצנאט

־ועגערט ןדליג עכעלטע ייברעד טנידראפ ןבאה

טשרע .ןעוועג טראד ןענעז עכלעזא ביוא ,ןצנאטוצ

טתישעג ןרהא זיא ,גאט־הפוח ןיא רעבא .טלעג

,טרעדנוה־ראי ןקיטנייה ןופ קילדנעצ ןטייווצ ןיא

,טסעג וצ עטסיל רעלעיצעפס א טימ ןראוועג

־עג ןבאה םע ןוא ,ןראוועג לטב רוסיא רעד זיא

ןלאז ייז ,טגנידאבמוא טגנאלראפ טאה ןעמ עכלעו
.החמש רעד ןיא ןקילייטאב ךיז

.טרעטשעגמוא ,ןעיורפ ץא רענעמ טצנאט
ןחדב רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא ,ןחדב לדוי

־גארפ ץיק ןיעוועג טשינ זיא לאז־הנותח רעד

טאה ,שטייד םייב טייצ רעד ןיא ראנ .לטעטש ןיא

ןיא ןעוועג ןענעז ןלאז עטסמעווקאב יד .םעל

ןיא ןעלדוי ןרירוקנאק טלאוועג סלרעמש־ףסוי

סנאמדירפ שירעב ןיא עניישט רעכעלטסירק רעד

־ראג ךיז טאה ןעמ ...גלאפרעד ןא רעבא ,תונחדב

,ןייטשלדע לוואז ,שטיווארוס חספ ייב רעדא ,זיוה

־געמ ךיוא תא םע זא ,ןלעטשראפ טנאקעג טשינ

יד ןיא .שטיוואניבאר רעדיזנפייז םייב רעדא

זא רעדא ,ןחדב א ןא הנותח א ןעווארפ וצ ךעל

־ברוד יוו רעסערג ,ןלאז ןעוועג ןענעז רעצעלפ

טאה לדוי .ןחדב ןדמערפ א ןעגנערב לאז ןעמ

ןײק ןעװעג טשינ ןענעז םאד .ןרעמיצ עכעלטינש

"גוזאב םאלק ׳;דעי ראפ ,זיירפ ןייז טאהעג ןיוש

לאמעלא זיא רענייא דעדעי .רעצעלפ עטלאצאב

ןיילא רע .עמערא ןוא ,עקיסעמלטימ ,עכייר .רעד

ןעווארפ וצ הריד ןייז ןבעגוצפא ןעוועג טיירג

יד ןרעהעג םע סאלק ןכלעוו וצ טמיטשאב טאה

ייודעג טאה עכלעוו ,עינאמרעצ־הנותח יד טראד

ךאנ רע טגעלפ ,תוריכש יד רעסיוא .םינתוחמ

גנאפנא .טכאנ עבלאה א זיב סנטסכעה טרע

.רעטלעג־קנאשעג־השרד ןופ רעטנעצארפ ןיגירק

־נא ןיוש הלכ יד ןריפקעווא ןעמ טגעלפ ,טנווא

עטנעאג יד ןיא ןעמענ ךיוא םיא טגעלפ ןעמ

דיא .ןיאילעוו ןטימ דיילק־הפוח רעד ןיא ןאטעג

טימ ןעמאזוצ .ךעלטעטש עקימורא ןיא ןוא רעפרעד
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טאה ,ןשאלאק־ימוג ןטכירראפ ןופ ןטסנידראפ יד

ןענעז ןכש א ייב רעדא ,רעמיצ ןטייווצ ץא

שיטאבעלאב א טריפעג ןוא ,הסנרפ טאהעג רע

ןוא ,טכורפ ,ןידו טימ טריוורעס ןשיט יד ןעהעג

ןסקאוועגרעטנוא ןענעז סע זא ,ךאנ טרפב .ןבעל

.טסעג־ןעיורפ יד דאנ ןסעזעג ןענעז אד .גראווסיז

.ןפלאהעגוצ ןבאה סאוו .רעדניק
־לדיפ ןופ ןענאטשאב ןענעז ,םירמז־ילכ יד
יד .רעלקייפ א ןוא ,טסיטענראלק א ,רעליפש
.רעמזעלק רעד לציא :ןעוועג ןענעז רעליפש־לדיפ
קחצי ןוא .יירעכאמרעגייז ןעוועג זיא הסנרפ ןייז
:ועוועג ןענעז ןיטסיטענראלק יד .רעמזעלק רעד
,רעדורב םקחצי ןוא ,ןוז םלציא ,ףסוי םהרבא
ךאפ ןופ ןעוועג ןענעז רעדירב עדייב יד .ךלמ
ןענופעג ייז ןגעלפ רעלקייפ .רעטעברא־תיציצ
יגעלפ ןחדב־לדוי יוו טקנופ .גראווגנוי ןשיווצ
רעסיוא ןוא .תוריכש ןערק םירמז־ילכ יד ךיוא
עקידנצנאט יד ןופ טלאצאב ןגירק תוריכש יד
־עי •ץנאט ןדעי ראפ עמוס עסיוועג א .ףעלדיימ
טלעג סאד ןוא זיירפ ןייז טאהעג טאה ץנאט רעד
־לעוו ׳ךעלדיימ יד ןופ ןעמונעגפיונוצ ןעמ טאה

יד טנעיילעגרעביא טאה רעוואדאינש רעד זא ןוא
־אב ןחדב לדוי טאה ,הבותכ ענעבירשעגרעטנוא
טליפשעגפא ןבאה םירמז־ילכ ןוא ןתח םעד ןעגנוז
ןוא ,בוט־לזמ ןשטנווועג ןעמ טאה ,םכעליירפ א
עטוג עלא טימ ןייג־ליווו טזאלעג ויז טאה ןעמ
רעד ןעוו .ןשיט עטריוורעס יד ןופ ןכאז
טאה ,טגיילעגפיוא טוג ןעוועג ץוש זיא םלוע
ןופ ןוא ,לטיק ןסייוו או ןתח םעד ןאטעגנא ןעמ
ייא ,טריפעג םיא טאה ןעמ ןוא לטנאמ א ןביוא
יד ןקעדאב םוצ ,טסעג עלא ןופ גנוטיילגאב רעד
— לוק ןפיוא ךיוה ןפורעגסיוא טאה לדוי .הלכ
ילכ ו״העש רעקידלזמ א ןיא סופ ןטכער ןטימ"
ןוגינ ןוואבראקס םעד טליפשעגפיוא ןבאה םירמז
־עג ןענעז ןחא ,ןקעדאב־הלכ וצ ןמה א ןריפ ןופ
.סיוראפ ןעגנאג

טצנאטעג .ץנאט ןיא טקילייטאב ךיז ןבאה עכ

ןופ לאז םעניא קידנעמוקניירא ,ןתח רעד

עקרעגנעוו ,ןאפסידאפ טייצ רענעי ןיא ןעמ טאה

ןגער א טימ ןראוועג טישאב זיא ,הלכ רעד

ראד .קאיוואקארק ,עלערעש ןוא סלאוו ,עקלאפ

ךעלדיימ עטלמאזראפ יד ךרוד ,יטעפנאק ןופ

.ץנעט־םקלאפ ערעלופאפ יד ןעוועג ןענעז

.ןעייר ירוצ ןיא ןענאטשעג ןענעז םאוו ,לאז םעניא
־וצ לעיצעפס א טימ ,הלכ יד ןקעדאב ןכאנ

עינאמערעצ־הנותח רעד ןופ רדס רעד
ןתח םייב
טימ טריוורעס ןשיט עטקעדעג־סייוו ייב
ןסעזעג ןענעז ,טכורפ ןוא גראווסיז ,תואקשמ

ןעמונעג םינתוחמ יד ןבאה ,לכיט ןדייז טיירגעג
רעדיוו טאה ןחדב לדיי ןוא ,טמעראעג ןתח םעד
־לזמ א ןייא סופ ןטכער ןטימ" — ןפורעגסיוא
!"הפוח רעד וצ ,העש רעקיד

ןתח רעד ןאביוא ןיזא .טסעג־רעגעמ ענעטעבעג

־ידארט רעייז טליפשעג ןבאה םירמז־ילכ

ריז ןעגנודעג ךאנ ןבאה ןוא םינתוחמ יד ןוא

־אב רעד ןיא ןוא ,הפוח רעד וצ שראמ ןלענאיצ

־וצ םעד ןגעמ .ןטייקיניילק ענעדישראס רעביא

עקירעגיינ םתס ןוא טסעג־הנותח ןופ גנוטיילג

״טסעק״ יד ןגעוו ,םינמוזמ ןיא ןדנ לייט ןטגאזעג

טאה עכלעוו ,הפוח רעד וצ ןעגנאגעג ןעמ זיא

ןיא ןוא .דצ ם׳נתח םעד ןופ ןתובייחתה יד ןוא

־ראפ ןיענעז םע .שרדמה־תיב םייב טראוועג ןיוש

־אדאנש רעד ,המלש־ףסוי ׳ר טאה טייצ רעד

ענעוטעגרעביא ,רענעמ עכעלטע ןעגנאגעג םיוא

.עוואדאינש ןופ טמאטשעג טאה רע( טחוש רע ו

זגארטעג .ןרוגיפ ןוא םעקסאמ ענעדישראפ ןיא

טייצ רעד ןיא עוועשזישט ץיק ןעמוקעג זיא רע

םעד ןטכיילאב וצ ידכ ,ןצאקרוטש עקידנענערב

ןוא .ןזח רענזיוו םעד בילוצ "הקולחמ" רעד ןופ

־כיולאב עשירטקעלע ץיק .הפוח רעד וצ זיב געו

־עג ).ץאילפ םרענזיוו םער ןעמונראפ טאה רע

יד ןיא ןוא ,ןעוועג טשינ טלמעד ךאנ זיא גנוט

טפירש־טנאה רעטלקיצעג־ןייש ן״יז טימ ןבירש

זיא םע ביוא ,רעטצניפ ןעוועג עקאט זיא ןיסאג

טשינ ןענעז "תובותכ" עטקורדעג ץיק .הבותכ יד

םע יוו טקנופ ןוא .טכאנ־הנבל ץיק ןעוועג טשינ

.ןעוועג
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ופראוואב וצ גהנמ רעלענאיצידארט א ןעוועג זיא
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*העשת םוא ואד סעדלאג־לטיג רעגייטש טימ

טימ טייצלאמ א ןראוועג טעווארפעג זיא םע

םעד ןפראוואב וצ גהנמ א ןעוועג זיא יוזא ,באב

ענעטכאלפעג לעיצעפס ןוא ,שיילפ ןוא שיפ

*ראפ טימ הפוח רעד וצ געוו ןפיוא קידנעייג ןתח

טאה ,ךעלעדנאמ עכעלטע טימ פוז .סעקלוב־הנותח

.סעקרעגוא ערעיוז טימ ראג רעדא ,לפע עטליופ

־עז אד ריוא ןוא .רעזעלג ייט ןיא טלייטעג ןעמ

לקיטש סאד .ןליוק־יינש טימ רעטניוו םוא ןוא

רעד ראנ .טסעג־רענעמ רעדנוזאב ןסעזעג ןענ

םעד ןופ ןיעגגאגעגכרוד זיא ןתח רעד טאוו ,געו

םייב ,הלכ רעד טימ ןעמאזוצ ןסעזעג זיא ןתח

יעוועג רשפא זיא ,הפוח רעד וצ זיב לאז־הנותח
ןיא עטסלופגייפ ןוא עטסרעווש סאד םיא ראפ
"עג ןיוש זיא שרדמ־תיב םייב .ןבעל ןצנאג ןייז
וצ ,עקירעגיינ םלוע רעסיורג א טלמאזראפ ןעו
ןתח רעד יוזא יוו ,ןלייצרעד ןגראמ ףיוא ןענעק
.הפוח רעד רעטנוא קידנעייטש ןעזעגסיוא טאה
.שרעדנא טלעטשעגראפ םיא טאה עגעדיי עדעי
א ןופ םינפ א טאהעג טאה רע

— ,טגאז עגייא

יוו רעדא .עקשעמעל א יוו

— עטייווצ א .ךאלמ

עורעג ךאד טאה הניכש יד

— רעדא קאזאק א

.שיט־ןעיורפ
־וצ ןתח םעד ןעמ טאה ,ןשטגעב םעד ראפ
־ראפ ,ןחדב לדוי ןוא ,שיט־רענעמ םוצ ןטעבעג
טאה .עזאפ רערעדנא ןא ןיא עלייוו עלא טריקסאמ
*םיראמוה ענייז טימ םלוע םעד טבאמעג ךעליירפ
ןשימאק ןוא ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל עשיט
ןבאה טסעג עכלעוו ,קנאשעג־השרד יד ןפורסיוא
¬מוזמ יד ןופ ןוא .םינמוזמ רעדא םיצפח ,ןיבעגעג
.לדנייב טעפ א טקעלעגפא עקאט לדוי טאה ,םינ

'ד יוו טניישעג ךאד טאה רע .םינפ ןייז ףיוא

יד ןגארטעגסיורא ןעמ טאה ,ןשטנעב ןכאנ

ווא ׳דאנ ןוא .גאט ןקידרעמוז ןלעה א ןיא ןוז

ןעמונעג רעדיװ ךוז ןבאה גראווגנוי ןוא ןשיט

.דאנ

יד ןופ ןטימ ןיא רעבא .גאטראפ זיב ,ןצנאט םוצ

־עג־רעטנורא לזמ טימ ןיוש טאה ןיעמ זא
יד ןענעז ,הפוח רעד רעטנוא ןתה םעד טריפ
רעד וצ ןעגנאגעגקירוצ ,ןחדב־לדוי ןוא םירמז־ילכ
.הלכ

טעוו טציא :ןפורעגסיוא ןחדב־לדוי טאה ,ץנעט
ןעמ יוו רעדא !״לצנעט־הוצמ׳ ,סאד ןצנאט ןעמ
״ץנאט־רשכ״ רעד ןפור ךיוא ץנאט םעד טגעלפ
*ןשאט עטית עסיורג ןייז טגנאלרעד טאה רע
חא ,קע ץיא ייב ןעמונעגנא טאה הלכ יד ,ךוט

־ראפ ןעוועג זיא ןסיורדניא ןוא לאז םעניא

־עג טאה םע רעוו ןוא ,ןטייווצ םייב ,ןתח רעד

ידיימ ןוא ןעיורפ לטעטש עצנאג׳ס טעמכ טלמאז

טאה ,טנאה עגנאל א ןוא ,ןצראה ןייא טאג טאה

־גוצעגנא ןיטלאהעג ןבאה לייט עסיורג א .ךעל

ייב ןטלאהעגנא ךיז ,רעגניפ ירוצ טימ שטאכ

עטרילאק רעדא טכיל־הלדבה ענעטכאלפעג ענעד

טליפשעגפיוא ןבאה םירמז־ילכ .עליישטאפ רעד

ךרוד הלכ יד ןעגנוזאב ןכאנ ןוא .ךעלטכיל־הכונח

לוא רענעמ ,עטלמאזראפ עלא ןוא ״סקידעבעל״ א

,ןעמארג ןיא טכידעג ןטסנרע ןא טימ ןחדב־לדוי

־אבמוא ןוא .דאר ןיא טיירדעג ךיז ןבאה ,ןעיורפ

ןבאההעבייוו ייב ןרערט ןפורעגסיורא טאה םאו

רעד .ץנאט ןופ םיורא הלכ־ןתח ןענעז טקרעמ

יד ןוא ,טמעראעג הלכ יד ןעמונעג סעטסנתוחמ

ןיא ,רעקיצנייא רעד ןעװעג זיא ״ץגאט־רשכ״,

טכאמ :ןגירשעג ןבאה ךעלדיימ עטלמאזראפ

־עמ ,ןעמאזוצ ןצנאט טגעמעג ןבאה םע ןיכלעו

טעדליבעג ךיז ןבאה םע !!טייג הלכ יד ,עראוו א
טאה םע ",טנאה ייב טנאה" טלטייקעג ןעייר ייווצ
.ןשטנעמ עקידעבעל ןופ עעלא ןא יוו ןעזעגסיוא
הלכ יד טריפעג ןעמ טאה ,שראמ־הפוח א טימ
.הפוח רעד וצ
טריפעג הלכ־ןתח ןענעז ,הפוח רעד דאנ
ווו ,םינותחמ יד ןופ םענייא וצ ,םייהא ןראוועג
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.ןעיורפ ןוא רענ
ןראוועג טעווארפעג רעדיוו זיא סנגראמוצ
וחדב לדוי ןוא ,ץנעט ,קיחמ רעדיוו ,גאטימ א
ךאנ .טסעג יד טכאמעג ךעליירפ ןסע םייב טאה
,תוכרב־עבש ןראוועג טעווארפעג זיא ,בירעמ
,בוט־םוי" רעד ,טקידנעעג ךיז טאה םעד טימ
.ךכאוורעדניא
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שאקורב בד

ס י ד ט ל ט ג׳עייט
םידמלמ עניימ
־יפפיוא ןיימ ןוא רימ ףיוא העפשה עטסערג יד
רעירפ ןיימ ןופ .םידמלמ עניימ טאהעג ןבאה גנור
ןעוועג טשינ לאמנייק טעמכ רעטאפ ןיימ זיא טנגוי
־געמ ןייק טאהעג טשינ רעבירעד ןוא םייהרעד ןיא
רעד .גנויצרעד ןיימ ןיא ןעמענוצלייטנא טייקכעל
ןיימ ףיוא זיולב ןלאפעג רעבירעד זיא לוע דעצנאג
ייב ,יורפ רעוועשזישט עכעלטינשכרוד א העטומ
א ןופ ןענאטשאב תא גנודליב עצנאג יד רעכלעו
ףיוא טעמכ ,ןענוואד ןענעק טוג ,ןביירש שידיי לטיב
,יודפ עשידיי עמורפ א רעייז ןעוועג .קינייוונסיוא
.ןראי ענעי ןיא טריפעג ךיז טאה םע יוו
ןטימ טבעלעג יז טאה ןראי עריא עלא טעמכ
".עקנאקירעמא" ןעמאנ
ןייק ןבעג טנעקעג טשינ רעבירעד רימ טאה יז
ןיילא תא יז רעכלעוו ןיא ,יד יוו גנויצרעד רעדנא
־רעד עקאט ךיא באה ריא ןופ .ןראוועג ןגיוצרעד

םאמ רמלופ ועד טימ טאה עכלעוו ,עדניה היח רעטומ ןיימ
זיא יז '/םינב לודיג רעצ" ןופ העבעב סעד ןעקנורטעגסיוא
.ןילקורב ןיא ) (1949ש״ת ןסינ ׳ב ןבראטשעג

.רעמ טשינ ןוא תיב־ףלא םעד ןברא ו
ךימ טלעג ןייק טגראקעג טשינ רעבא טאה יז

ןיב ןוא טריטלאווער טשינ לאמנייק באה׳כ ןכלע ו

־וצ רעד טיול ,םידמלמ עטסעב יד ייב ןטלאה וצ

וצ טייהנגעלעג א ןגירקעג באה ךיא זא .ןדירפוצ

רעייז טאה רע שטאכ העטאפ ןיימ ןופ גנומיטש

רעוועשתשט םעניא ,קנעדנא רעייז ןקיבייאראפ

־ימאפ יד ןטלאהוצסיוא ףיוא טעוועראהעג רעווש

ראפ הבצמ םלא ןעניד טעװ רעכלעװ /ךוב־רוכת״

.עוועשתשט ןיא עיל
־כײר ןייק וצ ןעמוקעגוצ טשינ עקאט תא רע
־אבעלאב א ןבראוורעד ךיז טאה רע שטאכ םוט
עקאט ןבאה רעבירעד .עוועשתשט ןיא טייקשיט
ןגעק ,ךרד רעייז ףיוא טריפעג ךימ םידמלמ עניימ
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ןכייצ ןייק ןבילבעג טשינ זיא םע עכלעוו ןופ ,עלא יד
יד ךיוא יוו םעדכאנ .רענייב ערעייז ןעור םע ווו
־עג טרעטשעצ ןענעז עוועשתשט ןיא ןימלע־יתב
.הליהק רעד טימ ןעמאזוצ ןרא ו
".לדימש" רעד ןעוועג תא דמלמ רעטשרע ןיימ
504

.עקירעמא ןייק קעווא רעטעפש זיא רע
־ירעמא ןיא ןעוועג

 1953ראי ןיא ןיב ךיא ןע ו

טלמעד ןיוש זיא רע .טבעלעג דאנ רע טאה עק
.ראי טרעדנוה רעביא ןעוועג טלא

שטיוואניכור רעדנעס־ךימינכ ׳ר
.דמלמ רעטייווצ ןיימ ןעוועג זיא רע
־עגנא ןוא לדימש םענופ םיורא ןיב ךיא ןע ו
טנעקעג ןיוש דיא באה ,רדח ןיא םיא וצ ןעמוק
ןראי ענייז עלא טעמכ טאה רעכלעוו ,ןועמש ׳ר רעטאפ ןיימ
,רעדניק ןוא בייוו ןופ טרעדנוזעגפא ,עקירעמא ןיא טבעלעג

־רעל ןביוהעגנא ןיוש ךיא באה אד .ןענוואד טוג
.י״שר טימ שמוח ןענ

,דניק ןייא ןייק הפוח רעד וצ ןריפ ןעוועג הכוז טשינ טאה
 (195 ).ו ״ט שת בא־סחנמ ׳בכ ןבראטשעג זיא

יד וצ טרעהעג טאה רדח סרעדנעס־ןימינב ׳ר
דיז טאה רע לייוו ,שינעביולרעד א טאהעג ".ערשכ"

ריפ ןופ רעטלע ןא וצ טכיירגרעד םיוק באה׳כ
טלקיוועגנייא דימ טאה ה״ע עטאט ןיימ ןעוו ראי
־סיוא לאז דניק םאד ,הלוגס א( תילט ןייז ןיא
־עגפא טנאה ןפיוא דימ ןוא )דיי רעטוג א ןסקא ו
.רדח ןיא לדימש םוצ ןגארט
ןגנאל םייב טצעזעגקעווא דימ טאה יבר רעד
ןסיורג םעד ףיוא ןזייוו רימ ןעמונעג ןוא שיט
ןפיוא טקוקעג רעבא באה ךיא .ב —א םעד לוואט
טאה ,לוואט ןפיוא יוו רעמ ןעמאמ רעד טימ ןטאט
עקיפאק א ןפראוועגפארא ךאלמ רעד םיצולפ
.ב—.א ןפיוא ךיילג

טאה רע .רעמיצ ןסיורג ןלעיצעפס א ןיא ןענופעג
לאמ יירד ךעלגניי־רדח יד ןקיש טזומעג רעבירעד
־סקלאפ רעשידיי טשינ רעד ןיא ןענרעל דאוו ןיא
הריזג יד ןעמ טאה טייצ רעד טימ רעבא ,עלוש
.טכאמעג לטב
עקיצנייא ןייז ןעוועג טשינ זיא סעדמולמ סאד
ןבאה רעזייה ענרעצליה ייווצ ענעגייא יד .הסנרפ
ןייז ןוא טלעג־הריד לסיב א טגנערבעגניירא םיא
־ראפ טימ ןעמונראפ ךיז טאה לדנימ־עטוי בייוו
.יק ענעגייא ייווצ יד ןופ םקיכלימ ןפיוק
ןוא רעטופ ןוא זעק טכאמעג ןיילא טאה יז
.םינוק עקידנעטש עריא וצ ןגארטעגרעדנאנופ םע

טעברא לקיטש עטשרע םאד ןעוועג זיא סאד
ןייזרעטנוא ןעמענוצרעטנורא דימ בוט־רצי םענופ

דמלמ לקעי ׳ר

לטימ־ערה־רצי םעד טימ ךיז קידנצונאב ,העפשה
עקאט באה ךיא .ןפלאהעג טאה סע ןוא ״טלעג״
ךאלמ םוצ ןביוא ףיורא טקוקעג רעהפיוא ןא
.לוואט ןרעביא

.דמלמ־ארמג רעטשרע ןיימ
ןביירש טנרעלעג רע טאה גאט ןיא העש ןייא
־ייש רעד ףיוא ןעוועג דיפקמ רעייז טאה ,שידי

־אוונופ טריסערעטניא טשינ ךיז טאה רענייק

טפאכעג לאמא דימ טאה רע .טפירשטנאה רענ

־אנוצ רעד ןעמוקעג דמלמ ןקיזאד םוצ זיא םע ןענ

ןפיוא ןטלאהעג באה׳כ םאוו ,טפעה ןיא ןביירש םייב

*עג ןעמאנ םעד טאה ןיילא רע ןוא ,לדימש ןעמ

,ארמג רועיש םעד טגאזעג טאה רע תעב ,םיוש

טקנופ ,טייקכעלריטאנ רעצנאג רעד טימ ןגארט

טאה ,רעגנערטש א רעייז ןעוועג זיא רע שטאכ ןוא

זיא םאוו ,טיונ יד ןוא תואיפ ןוא דראב ןייז יוו

:טראוו ןבראה ןטימ טנראוועג זיולב דימ רע

.בוטש ןייז ןיא רעייגבייא רעטפא ןא ןעוועג
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ןבאה וצ ידכ .םניילק א ןעוועג זיא רדח ןייז

־ייש א טימ םידימלת טאהעג ביל טאה רע
;'טפירשדנאה רעשיפארגילאק רענ
טאה .רדח ןרעסערג א טאהעג טאה רע שטאכ
גונעג ןבענ!עג טשינ סעדמולמ סאד רעבא םיא
ךרוד ןפלאהעגוצ עקאט טאה יורפ יד .ןבעל םוצ
.קראמ ןיא לסיב א ןעלדנאהוצ

רעטומלרעפ — םעדלאג־לטיג עלהשמ
ןענרעל םידומיל יד ןשיווצ טגעלפ רע ךיוא

־ראפ ןופ ןענידראפוצ טזומעג ךאנ רע טאה הסנרפ
־ראפ רע טאה רעמוז ןוא ,רעטניוו ןשאלאק ןטכיר
.רעמיוב ענעגייא ענייז ןופ ןטכורפ טפיוק

עדראג  -ספורכ-עניג גייל־־דוד ׳ר
.םכח־דומלת רעסיורג א ןוא דיי רענעדיישאב א
עילאק היאר יד םיא זיא ןראי ערעטלע יד ףיוא
םידימלת ענייז טימ טנרעלעג רע טאה ,ןראוועג
.קינייוונסיוא ףיוא

.שיסור ךיוא ראנ ,שידיי זיולב טשינ ,ןביירש

.םישרפמ ןוא ס״ש ץנאג ןיא ראלק ןעוועג זיא רע

ךיוא טנרעלעג זדנוא טימ טאה רע לייוו ןוא

ןציבר יד ןעוועג זיא ןירעבעג־הסנרפ טפיוה יד

ךאנ ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא םאד םאוו ך״נת

.רעדיילק־ןעיורפ עשיפראד ראפ יירעדיינש ריא ןופ

ןעמ טאה ,םלוע ןשידיסח םייב שיסור יוו רענהפירט
רע טאה וצרעד .םורק םיא ףיוא טקוקעג עקאט
ןעוועג ןוא פארט ןטימ הרוטפה יד טנרעלעג דאנ
.דיסח רעוואנישמא ןא
םענייק טימ טנכערעג טשינ רעבא דיז טאה רע
.טפאשביל םיורג טימ ך״נת טנרעלעג ןוא

־פעשאב ןוא ןענישאמ־יינ ייווצ טאהעג טאה יז
־לא ןופ טייצ יד  1905,ראי ןיא .ךעלדיימ טקיט
טלמעד ,ןליופ ןיא עילאווכ־קיירטש רעניימעג
־אפעג רעקיירטש רעוועשזישט יד ןבאה ,דנאלסור
־סטעברא ןקידהעש־ףלעווצ א ריא ןופ ךיוא טרעד
.גאט
־וקעגוצ טשינ זיא טנעדיצניא ןטסנרע ןייק וצ
טזומעג ןהעש־טכאנ יד ןיא רעבא טאה יז ,ןעמ
.רעטצנעפ ןוא ןריט עטכאמראפ ייב ןטעברא

לוולעוו שרעה 'ר
טשינ לאמנייק ,וינע ןא ןוא ןדמל רעסיורג א
.ךיז טגאלקאב טשינ ,תונעט ןייק טאהעג
 8—6ןופ ןצנאגניא ןענאטשאב זיא רדח סאד
־רכש ןכיוה ןגורקעג טאה רע שטאכ .ךעלגניינרעל
ייב ןענידראפוצ טזומעג יורפ יד רעבא טאה ,דומיל
.ןטעברא־תיציצ
׳ר םעדייא םייב ראנ טעבראעג רעבא טאה יז
.ל״ז ןסינ עשוהי
,הגרדמ רערעכעה א ןופ ןעוועג זיא רדח ןייז
.תופסות טנרעלעג ךיוא ןיוש ןעמ טאה םיא ייב
.ךענעייל" א ןטיירגוצ טפראדעג ןיילא ןוא א״שרהמ
ןדעי םידימלת ענייז טרעהראפ ןיילא טאה רע
רעצנאג א ןופ ןענרעל םאד טרזחעגרעביא ,תבש
.סעדלאג־לטיג עלהשמ ׳ר :ןפורעג ,רעטומלרעפ השמ ׳ר

507

•דאוד
508

טגעלפ ןםטכאנױצ־קיטײרפ עקידרעטניוו יד ןיא
גאטראפ רעגייזא ריפ סורא םיא וצ ןעמוק ןעמ
ןבאה םידימלת עלא טשינ רעבא ,תוינשמ ןענרעל
.טקילייטאב ןענרעל םעד ןיא ךיז
רעדורב ןיימ ןוא דיא ראנ ןעוו ,טייצ א ןעוועג
־אד יד ףיוא עקיצנײא יד ןעוועג ןענעז ל״ז יכדרמ
.ןסטכאנוצקיטיירפ עקיז

שטיוואלאטס  -פעוױק ןןשטיא ,ר
שידיי ןביירש טנרעלעג ךיוא רע טאה ארמג ץוח
.ןובשח ןוא שיערבעה
ךיוא דיז רע טאה ןראי עקידרעטעפש יד ןיא
ראנ ,ןעניב ןופ טשינ ,קיבאה ןכאמ טימ ןעמונראפ
.ןטריצירבאפ ,ןטלצניקעג

לוחט־הגישי א דעוו דיא
ןיימ ןעוועג ןיוש זיא ל״ז לוולעוו שרעה ׳ר
.דמלמ רעטצעל
ןיב ןוא ״הוצמ־רב״ ןראוועג ךיא ןיב םיא ייב
.רוחב־הבישי א ןראוועג םעדכאנ ךיילג
ןראפעגסיורא ןיילא ךיא ןיב לאמ ןטשרע םוצ
.טלעוו רעטיירב רעד ןיא
־דלאג לדנעמ רבח ןיימ ןופ העפשה רעד רעטנוא
ןראפעג ךיא ןיב — עקירעמא ןיא טנייה — גרעב
.עווארטסא ןייק הבישי רעד ןיא
ה״ע רעטומ ןיימ סאוו ףיורעד טקוקעג טשינ
ןסע םוצ ףיוא טלעג גונעג ןבעג רימ טנעקעג טאה
זיא ,טסעק ענעגייא ףיוא ןייז ,ןאראטסער א ןיא

־ירבאפ ןעמונעג ךיוא רע טאה טייצ רעד טימ

דובכ־תחיחפ א ןעוועג טייצ רענעי ןיא רעבא םע

־עגקעווא ןצנאגניא טאה רע זיב ,ךעלרעקוצ ןריצ

ן0ע וצ טשינ רוחב־הבישי ןקידנעטשנא ןא ראפ

.רדח םאד ןפרא ו

...״געט״ ןייק
~עג סע ןבאה סאוו ןשטנעמ ןעוועג ןענעז םע
ןסע ןבעג וצ ,דובכ א רעדא ,הוצמ א ראפ טנכער
ןצנאג ןראפ ךאוו רעד ןיא גאט ןייא רוחב־הבישי א
ןמזךיז ןעגנולעג םע זיא רוחב־הבישי ןדעי טשינ
ןיוש טאה ראפרעד .געט ןביז עצנאג ןפאשוצנייא
תינבדנ עטסווואב טוג יד עווארטסא ןיא טגראזעג
.לזיימ־הנח
טמראעגנייא קעווצ םעד וצ לעיצעפס טאה יז
־וחב־הבישי יד ןסע טראד ןגעלפ םע ווו ",ךיק" א
רעד ןיא ןסע וצ געט טלעפעג טאה םע עכלעוו ,םיר
.ךא ו
.טסיזמוא ןעוועג זיא ןסע סאד
סאד זא ,טליפעג טשינ רעבא ןעמ טאה טראד
רעייז ןעוועג ןענעז סנסע יד ,טקנעשעג זיא ןסע
ןעמאנ םעד ןגארטעג טאה ךיק יד .גונעג ןוא טוג
".לכאיו יתײ ןיפכיד לכ״

סעוויק עשטיא ׳ר :ןפורעג ,שטיוואלאטס קחצי ׳ר
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.ריא ראפ טסאפעג רעייז טאה ןעמאנ רעד
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ןענרעל ןראפעגרעבירא ךיא ןיב עווארטסא ןופ
ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא הבישי רעגארפ רעד ןיא
.ל״ז אבמעז םחנמ ׳ר רודה לודג ןטנאקאב םעד
לכוא־תיב רעלעיצעפס א ןעוועג ךיוא זיא אד
״דניק א סנטאט" א רעבא ,םירוחב הבישי ראפ
סאוו געט יד ןוא ,ןסע ןייג טלאוועג טשינ ןיהא טאה
.ןטלאהעגסיוא ןיילא ךיז רע טאה ,טלעפעג םיא ןבאה
ןטימ עיצוטיטסניא ןא ןעוועג זיא עגארפ ןיא

־לא זיא םע ווו ,טאלברעפיצ א טימ רעגייז א ךעלב
.ב—א רעד ןעוועג ןרעפיצ עשימיור יד טאטש
־אב יוזא לרוג רעד טאה ןעז וצ זיא םע יוו
.ב .א םעד ןענרעל ןביוהעגנא באה ךיא ,טמיטש
טרעהעגפיוא הנתמ א טימ ןוא הנתמ־טלעג א טימ
.ב .א םעד
רעסיז רעד טקידנעעג ךיוא ךיז טאה םעד טימ
־סיוא טעוו ןוז ריא זא ,ה״ע רעטומ ןיימ ןופ םולח
.בר א ,ןדמל א ןסקא ו

ןילעוו וצ םירוחב־הבישי ןקיטומרעד םוצ קעווצ

־עמא ןופ ןעמוקעג קירוצ זיא ה״ע רעטאפ ןיימ

ןבלאה א טלאצעג עיצוטיטסניא יד טאה .ןענרעל

א סעפע רימ ראפ ןכוז ןעמונעג טאה ןוא עקיר

ךאוו עדעי טנעקעג טאה םאוו ,רוחב םעד לבור

טאהעג טייצ טאה רע ךאנ רעדייא רעבא ...תילכת
,ןראוועג קנארק ךיא ןיב ןטכארט וצ סעפע ןגע ו

.קינייווסיוא ףיוא ארמג טאלב ןעצ
טגעלפ ,טאלב  50עצנאג טנעקעג טאה ןעמ ביוא
.הנתמ רעלעיצעפס א טימ ,לרעפניפ א ןגירק ןעמ
־רעק ףניפ יד וצ ,הנתמ םלא ןגירקעג באה -ךיא

טריפעגפא דנאטשוצ ןרעווש א ןיא דימ טאה ןעמ
״עטסישט״ ףיוא עשראוו ןיא לאטיפש ןשידיי םעניא
ןטימ טשרע ןעמוקעגמייהא קירוצ ןיב ךיא ןענאוונופ
 1914.ראי ןיא המחלמ טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא

ןיא ןפיט לטעטי^
עדלאג־לטיג
עוועשזישט ןיא טנעקעג טשינ ןעד טאה רעו
ןוא טלא זסאג רעשידימש רעד ןופ ןעדלאג־לטיג
זיא םע רעוו טסווועג ןבאה רעדניק וליפא ,גנוי

חספ ראפ ןכאוו ראפ יד ןיא ראנ .ראי ץנאג א ןעו
־הצמ א ןיא ןראוועג טלדנאווראפ הריד ריא זיא
,םיניד עלא טיול רעירפ יז קידנטיירגוצ ,יירעקעב
.ןירדהמה ןמ ןירדהמל וליפא רשכ

.יירעקעב־הצמ רעד בילוצ סנטשרע .עדלאג־לטיג

־לטיג זיא םירופ ראפ ןכאוו עכעלטע טימ ךאנ

םאוו ךאד םענעכעלב ןקיצנייא םעד בילוצ םנטייווצ

יד ןטיירגוצ ןטימ ןעמונראפ ןעוועג ןיוש עדלאג

טאהעג טאה יז ןכלעוו ,לטעטש ןיא ןעוועג זיא

¬וחב ,ןשטנעמ ןעמענוצ ,ץלא,ד ןפיוקנייא ,יירעקעב

.רעמערק םעד לםאי־השמ טימ תופתושב
ריא טימ ןעמאזוצ יז טאה הנמלא ןא קידנעייז
הריד ריא ןיא טניווועג ךעלקינייא ןוא רעטכאט
ןא טימ רעמיצ סיורג א ןופ ,ןענאטשאב זיא םאו
־רעד ךיז יז טאה רעטלע ןפיט ריא ןיא זיב .רעקלא

־לעוו םוצ ןעיורפ עטערייהראפ ןוא ךעלדיימ ,םיר
יד ןביילקסיוא עקאט טגעלפ יז .תוצמ יד ןרעג
.עטסכעלטראווטנאראפ ןוא עטסקיעפ יד ,עטסעב
ןענעז ןוויוא םייב רעביש רעד ,ןירעטענק יד זיולב
.עבלעז יד ראי ןדעי ,עליבאטס ןעוועג

־קראמ יד ןיא טאה יז .טעברא רענעגייא ןופ טרענ

ןעמ טאה רעטערב עטלבוהעג־יינ עגנאל ןופ

דפ לקיטש א םירעיופ יד ייב טלדנאהעגנייא געט

,ןשיט ךעלטסעק ןוא ךעלםעפ ףיוא טלעטשעגםיוא

ענעספעש ,האובת לםיב א ,דעייא לםיב א ,רעט

םענופ טנעוו יירד יד םורא ןגיוצעג ךיז ןבאה םא ו

־סיאווס לקיטש א ,ןרעדעפ ,רעכאמ־הציצ ראפ לאו

ךיז טאה טנאוו רעטרעפ רעד ףיוא .רעמיצ ןםיורג

־עג םנרפמ ךיז יז טאה םעד ןופ ןוא טנווייל־עק

ראי ץנאג א טאה ןעמ ןכלעוו ,ןוויוא רעד ןענופעג
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־סיוא טציא םיא ןעמ טאה ךאד ןוא טצונעג טשינ

ןטשרע םוצ זיב זיא םע .ןענעז רעפראוו יד רע ו

ששח םוש ןײק הלילח ןייז טשינ לאז םע ,טילגעג

ןכאנ עיצידארט א יוו טעמכ ןעוועג גירק־טלעו

.ץמח ןו-כ
א ןראװעג טלעטשעגקעװא זיא רעק-לא םעניא
ןכלעװ ףיוא ,שיט א ראפ טנידעג טאה םאװ ,לטםעק
ןקעב רענעשעמ רעםיורג רעד ןענאטשעג זיא׳ם
טײז רעד ייב .תוצמ יד ראפ גײט סאד ןטענק םוצ
םאװ ,רעסאוו טימ סאפ ענרעצליה א ןענאטשעג זיא
סאד לײװ ,״קארב״ ךײט םענופ טגנערבעג טאה ןעמ
טצונעג טאה ןעמ ןכלעװ ןופ םענורב ןופ רעםאװ
,תוצמ ראפ רשכ גונעג ןעװעג טשינ זיא לטעטש ןיא
.סרעמע עקידצמח טימ טפעשעג טראד טאה ןעמ

־שרדמ־תיב יד ןופ דרעב יד ןיא ךעלטשרעב ןפרא ו
ייטש םאד ןביוהעגנא ךיז טאה ,רעגאז־תוניק עקידףיוא ראנ ןוא ךאד םעדלאג־לטיג ןיא ןפראוו רענ
ףיוא טשינ לאמנייק ןוא בוטש ריא ןופ טפלעה רעד
־נא ךיז םע טגעלפ לאמעלא .לייט־םלסאי־השמ
ןסיורג םעד ןיא ןעוו טייצ רעד ןיא טקנופ ןביוה
־עדינ ףיוא ןענעז הריד םעדלאג־לטיג ןופ רעמיצ
ןעיורם יד ןסעזעג ךעלטםעק רעדא ךעלקנעב עקיר
־לעוו טימ ,ךעלטכיל ענבלח טנעה יד ןיא קידנטלאה
־נרעהנײא ,תוניק יד ייב ןטכיולעגוצ ןבאה ייז עכ
םעד טימ ראפ טנעייל עדלאג־לטיג יוו ךיז קיד

־לטיג ןבעגעג גנוטכא טאה םעלא םעד רעביא

־תיב ןברוח םעד ףיוא קידנגאלק לוק ןקידנענייוו

ויא ןעגנורדעגנײרא טאה גיוא ףראש ריא .עדלאג

־וצ ןרעוו טרעטשעצ טגעלפ ןענעייל םאד .שדקמה

־לטיג טרעהעג ןעמ טאה םוטעמוא .לקניוו ןדעי

־נײק רעבירעד טאה יז ,יירעפראוו רענייטש רעד ביל

־נא ןבעגעג רעהפיוא ןא טאה סאװ ,עמיטש םעדלאג

־עייל־תוניק עצנאג םאד ןקידנע טנעקעג טשינ לאמ

רעדעי רעביא ןעגנוקרעמאב טכאמעג ,ןעגנוזײװ

ןופ לוק ןפיוא ךיוה טנעײלעגםיורא טאה יז .ןענ

וצ ןייז םרוג ,הלילח ,טנעקעג טאה סאװ ,גנוגעוואב

רעכלעװ ״שמוח־שטײט הנארו־הנאצ״ ןסיורג םעד

א טלעטשעגנא ןעוועג זיא בר םענופ שטאכ .ץמח

שטייט םעד .ןראוועג לעג ןיוש טייקטלא ןופ זיא

טשינ עדלאג־לטיג רעבא טאה ,חיגשמ רעלעיצעפס

ןעמאמ ריא ןופ ,השוריב ןגירקעג יז טאה שמוח

טרילארטנאק ןיילא ,םיא ףיוא זיולב ךיז טזאלראפ

ןרעטלע עריא ןופ ,טנשריעג ךיוא םיא טאה עכלע ו

ןופ טנעה יד ןוא רעטערב יד ,רעצלעה־רעגלאוו יד

.תורוד ךס א ראפ ,םעבאב ןוא

הלילח זיא םע יצ ,םנירעגלעוו ןוא רערעגלעוו יד
.עדיימ רעקידרעירפ רעד ןופ גייט ןבילבעג טשינ
ןבעגעגסיורא ןיילא יז טאה תוצמ עקיטראפ יד
יד טכאמעג ,רעדעפיילב א ןא ,פאק ןפיוא ,םינוק יד
.תועט ןייק טאהעג טשינ לאמנייק ןוא תונובשח
םידיסח ןעוו ,גאט ןבלאה א ךאנ ,חספ ברע תולב
־לטיג ןיוש טאה ,הוצמ־תוצמ ןקאב ןעמוקעג ןענעז
ןוטעג זיא ץלא .טירטוצ ןייק טאהעג טשינ עדלאג
.ןיילא רענעמ יד ךרוד ןראוועג
־רעביא ךיז טגעלפ תוצמ וקאב םאד יוו טקנופ
ןפראוו־רענייטש םאד ךיוא יוזא ,ראי םעדעי ןרזח
.תוניק ךאנ באב־העשת ,ךאד םעדלאג־לטיג ףיוא
ךיז טאה ,שרדמה־תיב ןופ ןעגנאגעג זיא ןעמ ןע ו
יירעקסארט םאד לטעטש ןרעביא טרעהרעד דלאב

־לטיג ייב טלעטשעגפא ךיז טאה גוצ־השורי רעד
שמוח־שטייט םעד ןיוש טאה רעטכאט ריא .ןעדלאג
־טלעוו רעטייווצ רעד ראפ טנעאנ .טנשריעג טשינ
טרעוו םע יוו ,ןבראטשעג עדלאג־לטיג זיא המחלמ
.ראי טרעדנוה רעביא ןופ רעטלע ןיא — טלייצרעד
ןעמוקעגמוא עילימאפ רעד טימ זיא רעטכאט ריא
.ןברוח רעוועשזישט םעד ןיא

רענאג ריאמ
םייב טאהעג רע טאה רענאג ריאמ ןעמאנ םעד
ךאנ דיוא ןבילבעג םיא זיא ןעמאנ רעד ןוא ןבעל
טריםערעטניאראפ טשינ ךיז טאה רענייק .טיוט ןייז
. ,ןעמאנ עילימאפ ןתמא ןייז ןסיוו וצ

ךאד םענעכעלב ןטלגאהאב רענייטש טימ םעד ןופ

־עטסוש לסיב א ןופ טאהעג רע טאה הסנרפ ןייז

תולוק יד טימ ןעמאזוצ .בוטש סעדלאג־לטיג ןופ

הסנכה טפיוה יד ןוא רעדעב א ןעוועג לאמא ,ייר

וליפא קידנסיוו טשינ ,ןעיירשעג םעדלאג־לטיג ןופ

עזיור־עשטוויר יורפ ןייז םאוו םעד ןופ ןעוועג זיא
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ןעדלאג־לטיג ייב ןירעטענק עליבאטם א ןעװעג זיא
עשטיא ייב תיציצ ןדנובעג טאה יז ,תוצמ יד ייב
ןוא ןרעדעפ טקילפעג ,רעכאמ תיציצ םעד ריאמ
ךאנ טאה ןעמ( םעקשטנעה ןוא ןקאז טקירטשעג

6יא טימ ןענעז רעדניק יד ןוא טגיוטעג טשינ וצ
.ןריאמ טימ יוו יוזא ןעגנאגעגטימ טשינ
ןרהא לסאי םהרבא טאה רעטעפש ןראי טימ
גהנמ םעד טריפעגנייא רעדיוו םעדייא םדמלמ םעד

ןייק טצונעג טשינ טייצ רענעי ןיא עוועשזישט ןיא

טשינ ןיוש רעבא זיא םע ,״םישדקךאצ״ ןעיירש ןופ

עגייש א טגאמראפ טאה רע ).ןקאז עוואנישאמ

יוו לטעטש ןיא החמש יד ,םזאיזוטנע רעד ןעוועג

ןוא םיתבש ןענוואד טגעלפ רע ןוא ,עמיטש־ראנעט

.ל״ז רענאג ריאמ ייב

ןראפ החנמ שרדמה־תיב ןסיורג םעניא םיארונ־םימי
.דומע

)גרעבדלאג( ראדנעשז עילאומש

ןבאה םאוו ,ןשטנעמ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

־אלש א ןוא רעכעלב א ןעוועג רע זיא ךאפ ןופ

םעד טעדנירגעג ערעילאכ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

.יירעשדלעפ טימ ןבעגעגפא רעבא ךיז טאה רע ,רעס

־ראפ יד ןשיווצ ןייז רע טגעלפ םירופ .קדצה־תניל

רעקינייוו טשינ יורטוצ טאהעג םיא וצ טאה ןעמ

תובדנ ןעמענפיונוצ ןעגנאגעג ןענעז טאוו עטלעטש

ןבעג טגעלפ רע .רעשטדלעפ ןכעלטטירק םוצ יוו

טגעלפ רעבא ןטסניימ םוצ .א .א ,םילוח־רוקיב ראפ

טגעלפ ןטסנייממוצ רעבא ,םעקנאב ןלעטש ,תואופר

תיב לש תוקונית" רעדניק יד טימ ןבעגפא דיז רע

יד ייב .זדלאה ןיא ןצירפש טימ ןעמענראפ ךיז רע

טגעלפ שמש טאטש רעד ןרהא ןעוו ,הכונח ".ןבר

־עג דיילג ןעמ טאה ןטייהקנארק־זדלאה עטטרעווש

םענעשעמ ןסיורג םעד ןיא טכיל־הכונד ןשטנעב
ןגנאל םעד ףיוא ןענאטשעג זיא טאוו ,פמאלידוכונח
,שרדמה־תיב ןסיורג םענופ טייז־םורד ףיוא שיט
ךאנ ןוא רעדניק עלא ןעמענפיונוצ ריאמ טגעלפ
*גוזעגסיוא ראב רעשידניק רעד טאה הכרב רעדעי
־אב ,ן מ א םעד ךעלעמיטש עניד ערעייז טימ ןעג

וצירפש ןביוהנא דלאב טגעלפ רע .ןעילאומש דפור
וצ ,עקצירפש עטעבראעגטיוא־קיטנעהנגייא ןייז טימ
ןיא יוו ןביולג ליפ יוזא טאהעג טאה ןעמ רעכלע ו
א ןעוועג זיא עקצירפש יד .האופר רעטטעב רעד
'ירפאק ןבאה ייז ןעוו רעדניק ייב דחפ רעקידנעטש
.טעוועז

יד ייב ,הרות־תחמש .ראנעט סריאמ טימ טיילג

א ןופ ןלאפעגפארא רע זיא רעטלע רעד ףיוא

זיב ןגיוצראפ ךיז ןבאה טאוו ,תופקה עקיטכאנייב

ןיוש טאה רע .עדייבעג רעקיקאטשייווצ א ןוכ ךאד

ןצנאג םעד םנגראמוצ ןוא טכאנ רעד ןיא טעפש

טלמעד וליפא רעבא ,ןראי טשער יד טקנערקעג

רעדניק ןופ טלגנירעגמורא ןעוועג רע זיא ,גאט
ךאג ןעיירשס־וא ךיוה טגעלפ רע ןוא ךעלגניי־רדח
ןיא דיוא רעטעפש ןוא תופקה יד ןוכ קוספ ןדעי
־סיוא דלאב ןבאה רעדניק יד "!םישדק־ןאצ" טאג
ךעלעמיטש עשרעדניק ערעייז טימ ןעגנולקעג
ןעגנאגעגמורא ייז טימ רע זיא יוזא ,...ע־ע־ע־עמ
גאט ןקידהרות־תחמש ןצנאג םעד לטעטש ןרעביא
רעשרעדניק רעד טימ טקעטשעגנא ןעמעלא ןוא
עכלעוו ,ץנעט יד טימ ןוא גנאזעג םעד טימ ,דיירפ
.רעדניק יד טימ טצנאטעג טאה רע

־רא יירעשדלעפ ןייז ןטירעגרעביא טשינ רע טאה
יוזא ןצירפש ןטימ ןעמונראפ ךיז טאה רע ,טעב
.ןייגמורא טנעקעג דאנ טאה רע יוו גנאל

עקראטקאד יד הכרב
טאה יז רעבא ,ןירעקעב־ךעקעל א ןעוועג זיא יז
ףיוא ראטקאד םעד ןטיילגאב טימ ןעמונראפ ךיז
עקאט ראפרעד .עקנארק עשידיי ייב ןטיזיוו ענייז
־םיוא טאה יז ".עקראטקאד" יד ןפורעג יז ןעמ טאה
ץוח א ,ראטקאד םענופ ןעגנוזייוונא עלא טריפעג
־ירפשנייא טכאמעג ,סעקנאב ןלעטש יז טגעלפ םעד

ןוט ןעמונעג עבלעז םאד טאה ,טיוט ןייז ךאנ

ןכארפשעגפא — טפראדעג טאה ןעמ זא ...ןוא ןעגנוצ

־אב ןעוועג זיא רע יוו רעדא ,רעכאמ־תיציצ לטאי

*עג ךיוא זיא םאד( םקאוו ןסיג רעדא ערה־ןיע ןא

־רעד רעבא ךיז טאה רע ".םבייל לוואז לסאי" טנאק
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).ערה־ןיע ןא ןגעק לטימ־ספליה א ןעו
516

ןעמ רעדייא ןעקנארק םוצ ןפור ןעמ טגעלפ יו

םעמיצ דוד םייח

־עוו טמיטשאב טאה יז ,ראטקאד םעד ןפורעג טאה
־טסירק םעד יצ ,ןעילאומש יצ ,ןפוד ףראד ןעמ ןעמ

ןעמונעגרעביא יירעשדלעפ סאד טאה דוד םייח

־עז סע .ראטקאד םעד ראג רעדא רעשדלעפ ןנעל

עדייב ייז ןעוו ,ןהכרב טימ ןעילאומש ןופ השוריב

ןעמ זא ןטלאהעג טאה יז ןעוו ,ןלאפ ןעוועג ןענ

־תיציצ א רע זיא ןעוועג .טבעלעג טשינ ןיוש ןבאה

־וצפא גונעג זיא׳ס זא ,ןפוד טשינ םענייק ףראד

וצ טייצ ןענופעג קידנעטש רעבא טאה ,רעכאמ

טגעלפ יז .סקאוו ןסיג רעדא ערה־ןיע ןא ןכערפש

וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו .ןעקנארק א ןפלעה ןייג

ןלאפ ערעווש ןיא ראנ ,ןירעשוקא סלא ןעניד ךיוא

־עג טשינ רע טאה ,ןקנארק ןכעלגעמראפ־טשינ א

.קירב ןופ ןעקמאכ־ענייש ןפור ןסייהעג יז טאה

טגעלפ רע .החרט ןייז ראפ טלעג ןייק ןעמענ טלאו

,רערעכיז טליפעג ךיז ןירעניוועג יד טאה ריא טימ

ןוא םעקנאב טלעטשעג ,זדלאה ןיא ןצירפשסיוא

דיז טלאוועג טשינ לאמטפא טאה ןיילא יז רעבא

ד טגעלפ קיטיונ זיא םע זא ןעזעג טאה רע ביוא

ןסייהעג ראנ ןעקמאכ־ענייש ףיוא וליפא ןזאלראפ

רעד( ראטקאד ןכעלטסירק םעד ןפוד ןייג ןיילא

־א ןירעשוקא עטריציפילאווק עכעלטסירק יד ןפור

רעטעפש ןוא ).לטעטש ןיא ראטקאד רעקיצנייא

.ראטקאד םעד רעד

.ןעגנוזייוונא ענייז ןריפסיוא

נחיגסצ רעכאגפ־תיגס* ןוא
עכעלנע ןגעוו יוו טקנופ עוועשזישט ןגעו

 8—7ןראי יד ןיא ,רעטעפש .טולב קידלושמוא טימ

טשינ רעקיראטסיה םוש ןייה טאה ,םורא ךעלטעטש

,ןליופ ןיא דנאטשפיוא םענופ טייצ רעד ןיא —1836,

טאהעג טשינ טושפ רעדא ,קיטיונ ראפ ןענופעג

־עג ןסאגראפ טולב שידיי קינייוו טשינ ךיוא זיא

ריא ןגעוו טלעוו רעד ןכאמ וצ טנאקאב ,סאוו טימ

רעביא ןעגנאהעג קידנעטש זיא ןיימעגלא ןיא .ןרא ו

־סיורא טשינ ךעלקריוו טאה עוועשזישט .ץנעטסיזקע

,םארגאפ א ראפ קערש יד ןדיי רעוועשזישט יד

־גיא עסיורג ןייק ,ןשטנעמ עטמיראב ןייק ןבעגעג

־פארא ייז ףיוא טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ רעכלעו

־שטנעמ רעד ראפ ןעוטפיוא עקיטכיוו טימ ןטקעלעט
ידתונכש עריא יוו רעמ עוועשזישט זיא ךאד .טייה
רעד ראג רעביא טמיראב ןעוועג ךעלטעטש עק
".תיציצ ןוא ןעמארגאפ" קנאד א טלע ו
סעטאד עיונעג ןבעגוצנא רעווש זיא סע שטאכ
ןיא ןעמוקעגראפ ןענעז סאוו ,ןעמארגאפ יד ןופ
־ניא  1937,ראי ןיא ןטצעל םעד ץוח א( עוועשזישט
־כינראפ רעקיטליגטנע רעד ראפ ראי ריפ ןצנאג

.םערוטש רעקיליורג א יוו ךיז ןזאל
ךיא ביוא ,ןבירטעגרעביא ןייז טשינ טעוו םע
־ארפ־תיציצ" יד זיא עוועשזישט ןיא זא ןגאז לעו
־נײא יד ןוא עטסטלע יד ןופ ענייא דעוועג ״עיצקוד
־נעצ ליפ ןופ ףיולראפ ןיא ךיז טאה עכלעוו ,עקיצ
א ךיז ראפ ןפאשעג ןוא טלקיווטנא ןראי רעקילד
.קראמ־טלעו
םילשורי ןיא זיא

 1913ראי ןיא זא ,טקאפ רעד

,גנורעקלעפאב רעשידיי רעוועשזישט רעד ןופ גנוט

,ראי טרעדנוה עפאנק ןופ רעטלע ןיא ןבראטשעג

־יופ ערעייז ןוא םיחצור עשיטסירעלטיה יד ךרוד

־אמ תיציצ א ןופ לקינייא ןא ,ל״ז טענאק עשוהי ׳ר

טסווועג סעדייז רעבא ןבאה ),רעפלעהסיורא עשיל

רעקיסיירד גנאפנא ןיא ןוא עוועשזישט ןיא דעכ

םענופ ןראי עטצעל יד ןיא דאנ זא ,ןלייצרעד וצ

עקירעמא ןיא זיא טרעדנוהראי ןקיטנייה ןופ ןראי

םיקשושטשאק ןופ טייצ רעד ןיא טרעדנוהראי ןט־17

ןופ רעדורב רערעגניי א ,טענאק ףסוי ׳ר ןבראטשעג

־ישט םורא ןפמאק ןעמוקעגראפ ןענעז ,טפאשרעה

*אמ תיציצ א ןופ לקינייא ןא ,טענאק עשוהי ׳ר

טלאצאב טאה גנורעקלעפאב עשידיי יד ןוא עוועשז

ראפ זייוואב רעקידנגונעג א ןיוש זיא — רעכ
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"אב וצ ןטאבראפ זיא )ןנברד( ןיד ןשידיי ןטיול
־יוא חוכ רעדנא ןא •תיציצ ןטעבראסיוא םייב ןצונ
ייב )ןעיורפ ןייק טשינ וליפא( ״ארבג־חכ״ רעס
םייב טעברא רעטריצילפמאק רעד ןופ הלועפ רעדעי
טשינ טזומעג רעטעברא רעד טאה ,תיציצ יד ןכאמ
םשל" טעברא יד טכאמ רע זא ,ןבאה ןעניז ןיא ראנ
־עג שוריפב טעברא רעד ראפ טאה רע ראנ ",תיציצ
,וז הכאלמ השוע ינירה" :קוספ םעד ןגאז טחמ
ןבאה םורא ןראי ןיא רעטעפש ".תיציצ תווצמ םשל
ןעיורפ ןקיטפעשאב וצ ךיוא ןעוועג ריתמ םינבר יד
יוו ;עיצקודארפ רעד ןופ ןטעברא עסיוועג ייב
ךיוא ןוא םידעפ עטעבראעגסיוא יד ןשאוו :לשמל
ןיא תיציצ עקיטראפ ןיוש יד ןדניבנעמאזוצ םייב
.לטניב ןדעי ןיא םידעפ  16וצ ,ךעלטניב עניילק
").שמש" םידעפ ריפ ןוא םידעפ ףלעווצ(
,עוועשזישט ןיא רעכאמ־תיציצ רעקיצנייא רעד
־חכ״ פיצנירפ םענופ ןטערטעגפא טשינ טאה שארו
ןעוועג( סלשיפ עקלאומש ׳ר ןעוועג זיא ",ארבג
,עוועשזישט ןופ ץולח רעטשרונ ועד ,טענאק עשוהי ׳ר
ןיא ןבראטשעג — .לארשי־ץ־וא ןייק ץואפעג ןיא רעכלע ו
 (1913).ג״ערת ראי

־לעב רעקיצראה רעד ןראי רעקילדנעצ ליפ ראפ
ןעמ ).םיארונ־םימי יד ןיא ,שרדמה־תיב ןיא תירחש
תיציצ וצ טצונ עקלאומש ,ר זא ,טגאזעג וליפא טאה

־ישט ןיא עיצקודארפ־תיציצ רעגנאל־תורוד רי;ד

יד ןופ ןרעשפא ןיילא טגעלפ רע םאוו ,לאוו יד ראנ

.עוועשז

ענייז עקאט טגעלפ רע .םירעיופ יד ייב ןספעש

רעצעלפ־ץאזפא ערעדנא ןשיווצ רעטסערג רעד
ןטשרע םוצ זיב ןעוועג זיא ,תיציצ רעוועשזישט ראפ
ךאנרעד .דנאלסור —

 1914ראי ןופ גירק־טלע ו

־געט גאט .ןליופ ןוא דנאלגנע ,עדאנאק ,עקירעמא
טרידעפסקע ןראוועג ןאב רעד טימ ןענעז ךעל
)אליק  16ךרעב ,טכיוועג שיסור א(ןדופ רעטרעדנוה
טאה ,ךעלריטאנ .ןלאב עניילק ןיא טקאפעג ,תיציצ
־דא םעד ןסיוו טראטעג טשינ רעכאמ־תיציצ ןייא
־סלדנאה רעד ,םירחוס סנטייווצ םעד ןופ םער
יד ךרוד ןראוועג ןטיהעגפא גנערטש זיא טערקעס
טימ ןעמונראפ ךיז ןבאה עכלעוו ,ןראטידעפסקע
־ידעפסקע יד ןוא ,טעטילאיצעפס רעייז םלא םעד
.הסנרפ עקיצנייא רעייז ןעוועג זיא עיצ

ענייז .ףליה סמענייק ןא ןטעבראסיוא ןיילא תיציצ
־וגס־ידיחי וצ זיולב ןרעוו טפיוקראפ ןגעלפ תיציצ
ןרעכעה ליפ א ראפ ןוא ,םייבר ,םינבר ראפ ,הל
.טראפסקע ראפ תיציצ יד יוו זיירפ
עוועשזישט ןיא ןבאה קירוצ ןראי ךס א טימ
ןוא טענאק תוחפשמ יד זיולב תיציצ טריצודארפ
טאה עילימאפ־טענאק יד .ל״ז עקלאומש ,ר ןופ
טימ ןבאה עכלעוו ,רעטעברא טקיטפעשאב ךיוא
ןריצודארפ ןעמונעג ךיז ראפ ןיילא .רעטעפש ןראי
־ראפ םעניילק ןיא לייט רעטסערג רעד .לקיטרא סאד
טאה רעכלעוו רעזיראפ ריאמ עשטיא ץוח א .םענ
רעטומ ןייז ןופ ףליח רעד קנאד א טריסערגארפ
׳ר רעווש ןייז ןוא ןירעכאמ־עטאוו יד עביל הנח

־ראפ וצ זיא "רעכאמ־תיציצ" ןעמאנ םעד ןופ

רעד ןראוועג עקאט זיא רע ןוא ,ראילאטס לדי

־עג טריצירבאפ טשינ זיא לקיטרא םאד זא ,ןייטש

־ימאפ־טענאק רעד ראפ טנערוקנאק רעטסקראטש

.קירבאפ רעטריזינאכעמ ןייק ןיא ןראו
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ןסינ עשוהי ׳ר ןעמוקעגוצ ךיוא זיא םעדכאנ .עיל
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־ונעגרעביא הכאלמ יד טאה רעבלעוו ,ל״ז ץעיפוק

־ןיפש עסיורג יד .רעדער יד ףיוא ןראוועג ןענופשעג

עדענעלק .ל״ז עקלאומש ׳ר רעטעפ ןייז ןופ ןעמ

 60ןענופשעגסיוא לאמנייא טימ ןבאה ןענישאמ

לספעש ׳ר :ןופ ןענאטשאב ןענעז רעכאמ־תיציצ

טאה לדער־יטנאה םעד ףיוא רעבא ,רעמ ןוא םידעפ

־רעגנעוו ריאמ ׳ר ,טענאק ףסוי ןופ רעטעפ א ,ל״ז
לסאי ןוא רעכאמ־תיציצ רעד החמש ,רעגאווש א עק
.קעראילטאק — םבייל לוונאז

.םעדאפ רעקיצנייא ןייא זיולב ןעניפשאב ךיז
טאה .ה .י ןקיטנייה ןופ ןראי רעקיסיירד יד ןיא
־תיציצ ףסוי ןופ םעדייא ןא ,ןאמסיז עיניפ ךיוא

רתיה א ךיוא טגנערבעג טאה טייצ יד רעבא

ןוא ןישאמ־ןיפש א ךיז ראפ טנדראעגנייא רעכאמ

וראוועג ובירטעג ןענעז סאוו ,ןענישאמ ןצונאב וצ

טאה רע עכלעוו ייב ,ןענישאמ עקיטיונ ערעדנא יד

יד ןעניפש ןופ קידנביוהנא ,חכ ןכעלשטנעמ ךרוד
ןענעז ךעלריטאנ( םעדאפ ןקיטראפ א וצ זיב לאו
ןופ רענעש ליפ ןעמוקעגסיורא תיציצ עוואנישאמ יד
וצ זיא ןישאמ־ויפש עטשרע יד ).טעברא־טנאה רעד
¬א ,עצוואנאכעשט ןיא ןראוועג ןפאשעג קעווצ םעד
־א זיא ןאב ןייק .עוועשזישט ןופ טסראיוו  20סור
ןייז טימ ךעבענ רעזייל ׳ר ראנ ,ןעוועג טשינ ןיה
־נארט עקיצנייא סאד ןעוועג זיא עלעגעוו ןוא דרעפ
־וואנעכעשט ןייק לאוו יד ןריפפא ראפ לטימ־טראפס
ראפ סניפשעג עקיטראפ סאד ןעגנערבקירוצ ןוא עצ
.רעכאמ־תיציצ ןדעי
ןעוו ,גירק־טלעוו ןטשרע םענופ ןראי יד ןיא
ןעמאזוצ ןענישאמ ,יד ןענעז עצוואנאכעשט ןיא
טאה ןראוועג טנערבראפ טאטש רעצנאג רעד טימ

.להשמ רעדורב ןייז טקיטפעשאב
טאה דנאלסור ןעוו ,גירק־טלעוו ןטשרע ןכאנ
עטסערג יד זיא ,גנאהראפ םענרעזייא םעד ןגיוצראפ
.עקירעמא — ןראוועג ,תיציצ יד ןופ ןירעמענפא
ןיהאןראװעג טקישעג טשינ ןענעז תיציצ יד רעבא
־פיוא ןענעז םע דאנ ןטנאקירבאפ יד ךרוד טקעריד
־סקע ןעלקיטרא־שדוק־ילכ ןופ םירחוס ןעמוקעג
־ישט ןיא תיציצ יד טפיוקעג ןבאה ייז ,ןרעטראפ
ראנ ווו ,םוטעמוא ייז טריטראפסנארט ןוא עוועשז
.ןדיי ךיז ןעניפעג םע
־אק לדנעמ ןופ עילימאפ יד זיא

 1922ראי ןיא

־ארפ טראד ןוא לארשי־ץרא ןייק ןראפעגקעווא טענ
־רשי־ץרא ראפ תיציצ םענראפ םעניילק ןיא טריצוד

ןישאמ ןיפש א טנדראעגנייא סבייל־לוונאז־לסאי
עכלעוו ןענישאמ ערעדנא יד טימ ,עוועשזישט ןיא
״עינראילפמערג״ א ,וצרעד ןעוועג קיטרנ ןענעז
"עצ רעד ייב טפארק־ביירט יד ".עקוווזעצ" א ןוא
םאטשפא סיעמעוו ,עילאומש ׳ר ןעוועג זיא עקוווז
ןוא טסווועג טשינ עוועשזישט ןיא רענייק טאה םע
לפמערג רעד ייב .ןטיוו וצ טריסערעטניא טשינ ךיז
טזומעג ןיילא רעכאמדויציצ רעדעי טאה ןישאמ
ןעוועג ז• א ןישאמ־ןיפש רעד ייב רעבא .ןביירטאב
'ר עוועשזישט ןיא טסילאיצעפס דעקיצנייא רעד
־אפ ־ייאמ עשטיא ןופ רעגאווש א ),טנאמ( רעזייל
.רעזיר
־רעד רעכאמ־תיציצ יד ןבאה ,טייצנשיווצ ןיא
ןופ ןענאטשאב זיא םאוו ,ןישאמ־טנאה א ןדמל
־עילפמערגעצ רעירפ זיא לאוו יד .דאר סיורג ןייא
רעד ןיא ןענישאמ עטאוו יד ףיוא ןדאוועג טעו
םע זיא רעטעפש ןוא )ןצלעפ( עטאוו ןופ םעראפ
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.קראי־וינ ןיא רעטלע ןפיט ןיא ןבראטשעג ,טענאק ףסוי ׳ר
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ןראװעג טקישעג ךיוא זיא לייט רענײלק א ןוא לא
עילימאפ יד ךיוא זיא

 1935ראי ןיא .עקירעמא ןײק

לארשי־ץרא ןײק ןעמוקעג ץעיפוק ןסינ עשוהי ןופ
קעװא זיא טענאק ףםױ .תיציצ טכאמעג ךיוא ןוא
ךיז טראד טאה ןוא עקירעמא ןײק עװעשזישט ןופ
.תיציצ טימ טקיטפעשאב ךיוא
־סיוא תיציצ טלמעד ןיוש ןענעז לארשי־ץרא ןיא
¬א רעכאמ־תיציצ עקיטרא ךרוד ןראװעג טעבראעג
ןוױטימירפ א רעײז ףיוא ,ףוס ןזיב ביוהנא ןופ רעב
אד ךיוא ןבאה רעכאמ־תיציצ רעװעשזישט יד .ןפוא
־שזישט ןיא יװ רעדער־ןיפש עכלעזא טנדראעגנײא
,טרעגנירגראפ ליפ טאה סאד .המחלמ רעד תעב עװ
־ראוצםיוא ןפלאהעג ןוא טעברא יד טרעלענשראפ
־ישט" יד .עקיטרא יד יוו הציצ ערענעש א ןטעב
־עז ,ןפורעג אד ײז טאה ןעמ יװ ,״תיציצ־רעװעשז
ןקיטרא םעניא עטשרע יד ןראװעג רעבירעד ןענ
־עב א ןלאצאב טזאלעג ךיוא ךיז ןבאה ןוא קראמ

החמש יקסנאשזארטסא )1
־ורב א סהחמש( לרעמש יקסנאשזארטסא )2
)רעד
לשיפ ןייטשנארב )3
ריאמ עקרעגנעוו )4
היעשי עקרעגנעוו )5
השמ עקרעגנעוו )6
רעד ןופ רעטצעל רעד( סחנפ ןאמסיז )7
)רעכאמ־תיציצ החפשמ טענאק
לספעש ןופ םעדייא ןא( לאיחי קאבמאט )8
)רעכאמדוייציצ
סחנפ ןופ רעדורב א( להשמ ןאמסיז )9
)ןאמסיז
־קחצי ןופ ןוז א( לסאי־םהרבא יקצולס 10
ןרהא

.זיירפ ןרעס

ןרהא־קחצי ןופ ןוז א ןימינב יקצולס )11

רעכאמ־ תיציצ עטנכערעגסיואנביוא עלא יד

לדנעמ ,טיאקאב ןעוועג( לדנעמ לעגעצ )12

.עקידעבעל יד ןשיװצ רעמ טשינ טנײה ןיוש ןענעז

)החמש ןופ רעגאווש א ,סעצלעט

׳ר .עקירעמא ןיא ןבראטשעג זיא טענאק ףסױ ׳ר

)םבייל לוואז לסאי רעדא לסאי קעראילטאק )13

׳ר .ביבא־לת ןיא ןבראטשעג זיא טענאק לדנעמ

טימ ןעמוקעגמוא ןענעז עטנכערעגסיואנביוא יד

־דותפ ןיא ןבראטשעג זיא ץעיפוק ןסינ עשוהי
׳ר ראנ .הבוט הבישבו םימי־יעבש ,עלא .הוקת
טאה םאוו ןסינ עשוהי ׳ר ןופ םעדייא ןא לדנעמ
,ןג־תמר ןיא ןכאמ תיציצ טימ טקיטפעשאב ךיז
.רעטלע ןעירפ ןיא ןבראטשעג חא
ןופ טייצ רעד ןיא רעכאמ־תיציצ ,ענעמוקעגמוא
:ןעוועג ןענעז ןברוח רעוועשזישט

.ד .י .ה .סעילימאפ ערעייז
דנוא לטעצ־ןקירעיורט םעד ןופ ןבראטשפא ןטימ
ןבראטשעגפא ךיוא זיא ,רעכאמ־תיציצ ענעמוקעג
/׳תיציצ־רעװעשזישט״ עטמיראב טלעוו רעד ןיא יד
ןיא ןעגנאגעגרעביא זיא גנוטעבראסיוא םנעמע ו
־ניק וצ ןרעטלע ןופ ,השוריב תורוד ליפ ןופ ךשמ
.חצנל ונברקמ שומי אל םריז .םיבורק ןוא רעד

)יסעעאק( רג/כאמ־תינ^ינ^ ל׳דעעט זר
ןיוש ןעוועג רע זיא טנעקרעד םיא באה ךיא ןעו
עקיסקווועג־ךיוה א .ןראי עלעטימ יד ןיא שטנעמ א

זא ןעזעגסיורא ךיז טאה ,סאג ןיא ןייג ןעזעג םיא
.וויסנעטניא ,עיגרענע טימ לופ זיא שטנעמ רעד

־געלכיימש קידנעטש א .רוגיפ עטיובעג־טסעפ ןוא

םאוו ,ןעוועג זיא סע ןעוו טשינ קנעדעג ךיא

־גנעל א טימ טריצאב ןעוועג זיא סאוו ,םינפ קיד

־שאר ,לאמ עטשרע םאד םיא ןופ טרעהעג באה ךיא

עדנע םייב ךיז טאה עכלעוו ,דראב רעצראווש ךעל

טימ ןעגנוזעגסיוא טאה רע יוו ,רופיכ־םוי יצ ,הנשה

טאה ןעמ ןעוו .ןציפש ייווצ טימ טלייטעגרעדנאנופ

־םיענא״ םעד עמיטש־ראנעט רעקיצראה־ םיז ןייז
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טאה םלוע רעד .טייקליטש עטסערפעג א טשרעה
־רעד רעדיוו ךיז טאה םע ...זיב טראוועג טנאפשעג
־םימי םעד טימ טאה סאוו ,עמיטש סלדנעמ ׳ר טרעה
תכונח ריש רומזמ" :ןביוהעגנא ןוגינ ןקידמיארונ
".דודל תיבה
־וואד סאד ןביוהעגנא דלאב ןבאה םיללפתמ יד
ןבאה םע ,לוק ןפיוא ךיוה טייקיצראה אזא טימ ,ןענ
םענופ ללח ןרעביא ןגארטעגכרוד ךיז תולוק יד
רעד ןוא עילאווכ עקידמערוטש א יוו שרדמה־תיב
,דלאוו א יוו ןעזעגסיוא ךיז קידנגעוואב טאה םלוע
.טניוו ןטכייל ןיא ךיז טלקאש סא ו
רעדיוו טאה םע ןעוו ןראוועג ליטש זיא דלאב
׳ד" טעבעג קידנענייוו סלדנעמ ׳ר טרעהרעד ךיז
.וו .א .א יל לוחמל ידפסמ תכפה ,יל רזוע היה
רע זיב לטיפאק ןדעי ייב ןעוועג םע זיא יוזא
¬וצעתב לאה" קוספ ןטצעל םעד ןגאז ןביוהעגנא טאה
רוביגה" :ןגאז טקידנעעג טאה רע זא ןוא ׳ךזוע תומ

רעכאמ תיציצ לדנעמ ׳ר ;ןפורעג ,טענאק לדנעמ ׳ר
.ביבא־לת ןיא ) 1940ש״ת רדא א״כ ןבראטשעג

־רעד דלאב ןוא ןענוואד ןופ ביוהגא םייב "תורימז
־ראפ ",יח םיהלא לדגי" ןוא "םלוע ןודא" םעד ךאנ
ןכרוד ןעבעז עכלעוו ,תוכרב יד טימ קידנקידנע
אוה ךורב" טימ ןראוועג טיילגאב רענוואד םלוע
ןעגנולקעגפא טאה םע ןוא ׳ךמא" ןוא ",ומש ךורבו
.שרדמה־תיב םענופ טנעוו יד רעסיוא םורא טייוו
םעניא רענעוטעגנא ןא דומע םייב קידנעייטש
־אװ ןםיורג םעד טימ טליהעגנייא ,״לטיק״ ןסייוו
ןייז טאה ,פאק ןרעביא ןפראווראפ תילט םענעל
םיא ףיוא טלאוו ןוז יד יוו שממ ןטביולעג םינפ
יוו ,קנאלש ןוא טסעפ ןענאטשעג זיא רע .טניישעג
טאה םע .טגעוואב םאזגנאל ךיז ןוא םיוב־ענסאס א
־ליטש ןייז ןופ טראוו סעדעי ךעלטייד טרעהעג ךיז
".תונברק" ןוא "תרוטק" יד ןגאז קידתובהלתה
־עג טאה שרדמה־תיב ןטקאפעג לופ םעד ןיא
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םיא וצ זיא עכלעוו ,טענאק לדנעמ ןופ יתפ ,האל־עזור
ןגארטעג סיא טימ ןעמאזוצ /׳ודגנכ־רזע״ עתמא ןא ןעוועג
,א״ת ןיא ה" ש ת וילסכ ד״י ןבראטשעג ,הסנרפ

— לוע םעד

ןיא טנייה ,הוח רעטכאט ריא ,םייחל לדבת ,טייז רעד ייב
.לאירטיוו הוח לארשי
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א ןפאלעגכרוד ןדעי חא ׳ךיתארונב ארונהו חצנל

םימי יד ךיז ןרעטנענרעד םע ןעוו ,ראי סעדעי

־רעק ןרעביא םארטש רעשירטקעלע ןא יוו ,רעטיצ

יד רעה ןוא רעטיצ ןקילייה םעד ךיא ליפ ,םיארונ

־סיורא ןוא ןצראה םייב טמעלקראפ טאה םע .רעפ

טרעהעג טנייה ייז טלאוו ךיא יוו טקנופ ,רעטרע ו
.ןעלדנעמ ׳ר ןופ

.ןרערט ןפודעג

תובא

"םיעב װצ׳רי

טנכערראפ ןעוועג טשינ חא טענאק לדנעמ ׳ר

ןפראווראפ ,ךעלקעז ןיא לפאטראק רעדא ,שיילפ

טאה םיא ייב רעבא ,לטעטש ןופ ריבג רעד םלא

ןעלמאזפיונוצ םע ןגעלפ ייז .םעציילפ יד רעביא

־עגנוה א .ןבעל שיתבה־לעב ןייש א טריפעג ךיז

ןוא רעזייה עשיריבג רעדא עשיתב־ילעב יד ןיא

ןייז ןיא ןעמוקעגניירא חא סאוו ,ןאמערא רעקיר

.םעילימאפ עמערא וצ ןגארטרעדנאנופ םע ךאנרעד

טימ ךאנ עקאט ןוא ,רעטאז א סיורא זיא ,בוטש
.ענעשעק ןיא הבדנ א
ןבעג טימ ךיז טנגונאב טשינ רעבא טאה רע
־עלא טאה רע .טיילעמערא ,םיחרוא עקילעפוצ ףליה
ןוא טיונ א ןיא ךיז טניפעג םע רעוו טסווועג לאמ
עכלעזא .טייקמערא ןייז ןזייוווצסיורא ךיז טמעש
־םיוא טשינ ןוא ןרעגנוה טלאוועג רעסעב ןבאה
רעבא .ףליה עכעלשטנעמ דאנ טנאה יד ןקערטש
א טא טקעדטנא טאה גיוא םאזכאוו סלדנעמ ׳ר

ןראוועג טניווועגוצ רעטכעט ענייז ןענעז יוזא
ייז ןריפ רזא ןוא .ןראי טנגוי עירפ יד ןופ דאנ
.גאט ןקיטנייה ןחב ךיז
ןייק ןראפעגקעווא לדנעמ ׳ר זיא

 1914ראי ןיא

־עשזישט ןיא ןבילבעג זיא עילימאפ ןייז ,עקירעמא
־א עשטייד יד ןוא המחלמ־טלעוו עטשרע יד .ע ו
ןייז .טקאטנאק םעד ןסירעגרעביא טאה עיצאפוק
.ןטייצ ערעווש ןכאמכרוד טזומעג טאה עילימאפ

,טלעג טלמאזעגפיונוצ ןוא סעילימאפ עמערא עכלעז

־לעוו ןיא ,טייצ רערעווש רעד ןיא ךיוא רעבא

ץלאהיוו ,ןעלקיטרא עקיטיונ ערעדנא ןוא גנודיילק

־פיוא טשינ ייז ןבאה ,ןענופעג דיז ןבאה ייז רעפ

ןגראזאב םייהעג ןיא םע טגעלפ ןוא ,לפאטראק ןוא

ט־מ םעילימאפ עמערא ןגראזאב סאד ןבעגעג

.םעד ןיא טקיטיונעג ךיז ןבאה םאוו ,עקינעי יד וצ

.ןעלקיטרא־סנבעל עקיטיונ יילרעלא

,עציטש יד ןעמוקאב טאה םאוו ,רעד טאה סנטםרעמ
ןפלאהעג םיא טאה םע רעוו טסווועג טשינ וליפא
.ןעמוקעג זיא ףליה יד ןענאוונופ ןוא
ןעוועג חא םאד — ןקידנדייל־טיונ א ןפלעה
לדנעמ ׳ר סאוו ,הרות רעד ןופ דוסי־טפיוה רעד
ץוח א ןוא .רעדניק ענייז טימ טלענקעגנייא טאה
ןבאה םיגהנמ עשידיי ןוא תודימ עטוג עדעדנא
יד ןעמונעגרעביא ם־א ןופ ,רעדניק ענייז עקאט

ןייק ןעמוקעג קירוצ לדנעמ ׳ר זיא

 1921ןיא

־נא ןופ םינמס עטלוב יד בילוצ ןוא ,עוועשזישט
רענעי ןיא ןעזעגנא ךיז ןבאה עכלעוו םזיטימעסיט
"סיורא ןסאלשאב לדנעמ ׳ר טאה ,ןליופ ןיא טייצ
עגארפ יד ןעוועג זיולב זיא םע .ןליופ ןופ ןראפוצ
־ץרא":ןראוועג ןבילקעגסיוא זיא םע י ןיהווו
".לארשי

טגעלפ טפא רעייז ןוא "ךמע ךחא יחו" ןופ תדימ

ץרא םעפע םאוו ראפ ,וויטאמ רעטסקיגאוו רעד

דצ ןייג רעטכעט ענייז ןופ ענייא ןעז עקאט ןעמ

ןרעטלע םלדנעמ ׳ר םאוו סאד ןעוועג זיא ילארשי

רעכוטראפ עלופ ןגארט ןוא עטרבח א טימ ןעמאז

חא רע שטאכ ןוא ,םילשורי ןיא ןבראטשעג ןענעז

טלמעד חא םע( ןעלקיטרא־זײפש ענעדישראפ טימ

םע טאה ,עיגרענע טימ לופ שטנעמ א ןעוועג ךאנ

),ךעלשיוק טנאה ןגארט ןופ עדאמ יד ןעוועג טשינ

םע ווו הנאל םעניא טראד ןייז וצ ןגיוצעג םיא

וליפא ןוא טיורב ,עשאק ,ךעלבעב ,רעקוצ לעמ יוו

.עמאמ ןוא עטאט ןייז ןופ רענייב יד ןעור
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-אב עװעשזישט טאה גאט ןקידרעמוז א ןיא

ןייז טײנאב לדנעמ ׳ר טאה לארשי ץרא ןיא

רעד ןיא טענאק לדנעמ ןופ עילימאפ יד טײלג

*ישט ןיא ןראי עקילאמא יד ןיא יוו ןבעל רעגייטש

רעד וצ )סמעדײא העטכעט( ןאזרעפ  9ןרפ לאצ

,םיארונ־םימי יד ןיא רוביצדדילש א ןעוועג .עוועשז

ןעמאזוצ .לארשיךײוא ןײק געװ רעײז ףיוא ןאב

ןייז ןיא תיציצ ןופ לקירבאפ ןיילק א טנדראעגנייא

-אפ יד ךיוא טאה — טענאק עילימאפ רעד טימ

.ביבא-לת ןיא טיובעגפיוא טאה רע סאוו ,חוה ןגייא

קראװלאפ רעײז טרידיװקיל שטיוראניבור עילימ

ןיא ןפראוועגביירא רעדיוו ריז ןבאה רעדניק ענייז

ךיוא ),עוועשזישט ײב( עװאנעלעכ ףראד םעניא

ייז יוו טקנופ ,עקידנדיילטיונ ראפ ףליה ןעגנערב

-עז סעילימאפ עדײב יד .לטעטש ןיא ןגעמראפ סאד

.עוועשזישט ןיא ןוטעג םע ןבאה

-ישט יד ןופ רעדנװו ןסיורג םוצ —ןעװעג סע ןענ

י־סױא עסיורג יד ןזייוואב סאוו ,ןטנעמוקאד ייווצ

,םיצולח יד — ןטםירק עטנאקאב ןוא ןדײ רעװעשז

זיא םע עכלעוו טימ ,תוירחא ןוא טייקמאזקרעמ

ןײק ןראפעג ןענעז סאװ ,רעריפשסיוא עטשרע יד

ןיא עיצקודארפדויציצ יד ןראוועג טלגנירעגמורא

.לארשי ץרא

.עוועשזישט
,טייקרעמפיוא עסיורג יד ןזייוואב סאוו ,ןטנעמוקאד
עיצקודארפ״תיציצ רעד ןראוועג טקנעשעג זיא עכלע ו
.תיציצ־ינינעב

םישועש הלשכמה הבר טרפבו תיציצה תיישעב תוברה תוצרפה ד״ע ריעהל יננה
םיכרוכ קר ללכ תיציצ םשל ורזשנו ווטנ אלש םירומג םילוספ המהש )ענעדייז( ישמ לש
*ש ררועלו וניחא ברקמ הלשכמה ריסהל יוארהמ כ״ע .תיציצ ומכ הארנש ישמ תדוגא
םרכמל לש םירחוסה לע לודג רוסיאש םגו םתונקל ו״חו םירומג םילוספ ישמ לש תוי צ
השענש רשכה ילב רמצ תיציצ תונקל אלש ריעהל שי םגו .םיברה תא לישכהל אלש
תיציצ תוצמ םשל תדכ םדא די י״ע השענ הריזשהו ׳יוטה םגו ךיפש־ראםה״ש תדכ
רודה ילודג י״ע רסאנ רבדהו חכ תנוכמ י״ע "ןיפשראפ״ה םישועש םישנא ואצמנ יכ
ןואגה םייחה ןיב לידבהלו ״ןױצײרעש״ לעב ל״צז קסלעיבמ ןואגהו אנראטמ ןואגה ומכ
תיציצ תוצמ ןעמל לושכמה ריסהל רהמל לדתשהל ןוכנהמ כ״ע א״טילש קסניוודמ רידאה
.תווצמה לככ הלוקש הביבחה
רעוואדאלוואז דוד לאומש ברה .ה״צרת כ״ויע .וניזאה ׳ג םוי ״ונכרד״
עוועשזישט ק "קדבא

תיציצ־ינינטכ

וננה )וז הנש׳א ןוילג( ונכרדב ונריעד ד״בא א״טילש ג״הרה ירבדל םאתהב
־ב תיציצ תיישע תכאלמב בטיה םיאיקבו םיריכמו ב׳זי׳צב םידרח םישגא רותב הלב
זלה רומחה ןינעה תודוא לע טורטורפב עידוהל — ,םינשב תורשע המכמ הז ונריע
תויהל הכירצ תיציצה תכאלמש םיקסופהו ע״שה יפל עודיכ .ויתופעתסהו ויטרפ לכל
יאש יד אל רחא ןפואבו .ףוסה דעו הליחתמ המשל םילארשי םישנאו ארבג חכ י "ע קר
דגב םישבולש הזב רוסיא דוע םירבוע ךפיהל קר תיציצ תוצמ םייקלו תאצל רשפא
דהאש תימלועה המחלמה ינפל דוע ונריעב עריא השעמו .תיציצ ילב תופנכ עברא לש
)עטאוו( ךומ תושעל םיסוס י״ע תעונתמה הנוכמב שמתשהל ליחתה תיציצה ישועמ
תובושתו תולאש לש ,םיבתכמ תפילח םע רשקב א״טילש ברה תאחמ תאפמו ןיפש־ראפהו
םיסוס וא רוטיק תנוכמ י״ע השענה ,ךיפש־ראפ״ה ףא ורסאש םלוע ינואגו ילודג המכמ
ל״רהמה םג המו ץופנמ רתוי אוהש םושמ ׳,עטוו״ה םגו ,יוטה תלחתה אוהש םושמ
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הנושארבכ רבעו םיסוסה תנוכמב ותדובע זלה קיספה — ץופינהב םג רימחמ ל״ז גארפמ
.ןידכו תדכ ארבג חכ י״ע
יא םישנא ומקש םינש שמח ינפל דע התכאלמו תיציצה תיישע הכשמנ הככהלוע עודיכ( ןידכ םישועה הלא םע תורחתהל ידכב תולובחת אוצמל וליחתהו םייארחא
תקזח הקזחה הערתיאו רבגתהו ךלה .הצרפה הצרפנ זאמו )ארבג חכ י״ע רקויב האצו ה
ילבל דע תרבגתמו תכלוה הצרפהו ונריעב רשא תיציצה ישועל דימתמ התיהש תורשכ
־יסומו םישוע תעכ ,הנוכמ י״ע ץופינה קר דובעל ונריעב םידחא וסינ הליחתמ יכ לובג
םיאצמנ ונריעב םעו ,׳יוטל םג רוטיק תנוכמ םע שמתשהל תורחא םירעב םירחא םיפ
םיאצמנ — םיברה תא לישכהל ׳ימרב םתכאלמ םישועו אנידל םיברסמה םידחא קר
תכאלמב םיקסועו םלאמשל םנימי ןיב םיעדוי םניאש םירעה רתיב הלאכ םישנא רבכ
.הזב הכורכה תוירחאה לדוגל םישמ ילב .תוכאלמה לכבכ תיציצ
וזיא תחת תצקמב תדמועה רמצ לש תיציצ תיישעל ךא ךייש הלעמל רומאה לכ
תורוסאו תולוספ ןה רחסמ־יתב לכב רחוסל תורבועה ישמ לש תיציצה לבא החגשה
לושכמהו תיציצ תוליבח םהמ םישוע דדולב ישמ יטוח םינוק םירחוסה יכ ןעי ירמגל
.ופקיה לכב הזה וינעה םע לפטל הרותה ילודג םעטמ דואמ ץוחנ תאזל יא .דאמ לודג
ןילופב לארשי־תדוגא תורדתסה
הב׳זי׳צ ףינס

רעדייעיע ־ועד ןײפיעב זר
טאה ,ןינמ ןטשרע ןכאנ ךיילג ןעניגאב קיטנאמ

־אק ענעטאוו עקידרעטניוו לעיצעפס ןוא ,ךעלגניי

ןכלעוו ןיא ,לקעז םאד לסקא ןפיוא ןפראווראפ רע

א ןיוש ,טציא .ןזיוה ענעטאוו וליפא ןוא םעקטאפ

ןייז ךיוא ןעוועג ןכאז ערעדנא ןשיווצ זיא םע

רעד ןופ ,ןסיורג ןייז ייב טציז רע יוו טייצ ערעגנעל

־יינש עסיורג יד ןוא םעדאפ־לדאנ ,גייצעג־רעדיינש

הנוק ןייק ןוא שיט םענעראוועג ץראווש טעברא

קילדנעצ ךס א טימ ןעוועג זיא סאוו ,רעש עשרעד

ןכוז רעבירעד טווורפ רע .ריט יד ףיוא טשינ טנפע

ןעמוקעג םיא זיא רעש יד .םיא ןופ רעטלע ןראי

ידכ ,םירעיופ יד ייב רעפרעד יד ןיא לזמ סאד

ךיז טזאלעג לאמ ןטשרע םוצ טאה רע .השוריב
ןיא ןענופעג ךיז טאה םאוו ,לביטש ןייז ןופ ןייג
וצ ידכ ,געוו רעצוואנעכעשט םוצ ,סאג־דאב רעד
ןיא םירעיופ יד ייב טעברא ןא םעפע ןעניפעג ןווורפ
.רעפרעד עטנעאנ יד
עשזישט ןיא ןעמוקעגפיוא ןענעז םע טניז ןופרעמ רענייק טאה ןענישאמ־־יינ טימ .רעדיינש עו
ראפ וליפא שובלמ ןייק טלעטשאב טשינ םיא ייב
ןענישאמ־יינ יד ןופ םוקפיוא םעד זיב .רעדניק ןייק

.החפשמ יד ןייז סנרפמ ןענעק וצ
,בוטש ןייז ןופ געוו קיטש א קידנעייגקעווא
:םיא טפור םאוו יודפ ןייז ןופ לוק םאד רע טרעה
ריד ליוו ךיא ׳רעהא ראנ םוק !ןימינב !ןימינב"
טייטשראפ רע ,םוא ךיז טרעק רע "!...ןגאז םעפע
.ןגאז םיא טעוו יז סא ו
טימ ריא ייב רע טגערפ — ?וטסליוו סאוו—
.גנוגערפיוא רענעטלאהעגנייא

רע .טעברא טימ ןפראווראפ ןעוועג ןימינב ׳ר זיא

־נײא ,יז טגאז — יייז טימ ןייז טעוו םאוו —

ןכאמ ,ןעיינ־טנאה ףיוא טסילאיצעפס א ןעוועג זיא

ײװצ יד ףיוא טזייוו ןוא ןרערט יד קידנטלאה

־רדח ראפ ךעלעקטאפאק עיינ — ןפאטש עטלא ןופ

עטכיילבעגסיוא טימ ,עטנקירטעגנייא ,ךעלגניי
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ךיז קידנטלאהנא ריא ןבענ ןעייטש טאוו ,ךעלמינפ

ןכאמ רעגנירג טשינ ןענעק ןרערט עכלעזא .ךעל

טנאה רעד ףיוא דניק־גיוז םאד ןוא היילק ריא ייב

־מוא םעד ןטטיירט טשינ ןענעק ייז ,קיטייוו םעד

לקיטש ןייק ,טלעג ןשארג ןייק בוטש ןיא אטשינ —

ןוא גנורעטיבראפ ןופ ןרערט ןענעז סאד ,ןכעלקילג

.וליפא טיורב

.גנולפייווצראפ

— רעקעב םעד עקרא וצ ןייגניירא ווורפ —

רע ,ןריולראפ טשינ דאנ זיא גנונפאה ןייז רעבא

םיא גאז — לוק טקיטשראפ א טימ סיורא רע טדער

ןעניפעג וצ ידכ ןטפערק ענייז עלא ןא טגנערטש

ךיא לעוו ,תבש ףיוא ןעמוק ש״היא לעוו דיא זא

רשפא .טנוזעגזיוה ןייז ןרענרעד וצ טייקכעלגעמ א

.ןלאצאב

־רעד ךיז ,ןבאה תונמחר רעטשרעביוא רעד טעו

רעמ ןעק רע זא טגאזעג ךאד טאה עקרא רעבא —

...ןעמעראב

טשינ םיא טאה ןעמ יוו גנאל יוזא ןגראב טשינ
.בוח םעד טלאצאב
דיא ןעק טאוו ?רימ ןופ וטסליוו עשז טאוו —
,טוג ?ןייג טשינ ,ןביילב אד לאז דיא טסליוו ?ןוט
טאוו רעבא ,אד ביילב דיא ,טטליוו וד יוו ןייז לאז
ןייק זא האד טטייוו וד ? ןעמוקטיורא ןופרעד טעו
טאג טעוו רשפא — ףראד ןיא ,אטשינ זיא טעברא
!.טנוזעג ייז ,ונ .טעברא לקיטש א ןקישוצ

ףיוא קאז םעד ןופ אשמ רעד רעטנוא ןגיובעג
רעטייוו טיפ עדימ ענייז םיא ןגארט ,עציילפ רעד
א טראד דיז טניפעג קאז םעד ןיא .ןיירא געוו ןיא
ןוא תילט ןייז ךיוא ,גייצעג־רעדיינש ענייז ץוח
ייב קידנעייז לייוו .םיליהת א ןוא רודיס א ,ןיליפת
רע טסעגראפ ,בוטש ןיא יוג םייב טעברא רעד
טאוו םעד וצ ןטכילפ ענייז טונימ ןייא ףיוא טשינ
־אפ ןייז וצ ןטכילפ יד יוו טקנופ ,קיבייא טבעל
־וצ םיא טגנולעג םע טאוו ,טלעג לטיב םאד .עילימ

טיירדעגטיוא דיז ןימינב טאה רעטרעוו יד טימ

,םינפ ןייז ןופ סייווש ןרעטיב ןטימ ןעלמאזוצפיונ

ייב דיז ןבאה םינפ ןפיוא .געוו ןייז ןעגנאגעג ןוא

רע טיה ,טעברא רעד ייב גאט ןצנאג א קידנציז

...ןרערט טלקייקעגפארא םיא

־ראפ ןופרעד הטורפ ןייק .פאק ןיא גיוא ןא יוו פא

,ןוטעג לטיירט א ךיז רע טאה — !רעכעלקילגמוא״

טשינ וליפא ,ןבעגוצסיוא ךיז ראפ טשינ רע טניג

לאז ךיא — ןיילא ךיז ראפ טמעשראפ ךיז טאה

־ראפ ןייז ןקיווקרעד וצ ןפנארב עלעזעלג א ףיוא

 ?.ןענייוו

.ץראה טכאמש

ךאד זיא טע .טלא ראי קיצרעפ טציא זיא רע

טסייוו רע !ןוט טשינ סאד טעוו רע — !ןיינ —

טייקמערא ןופ ןדייל םאד סעיינ ןייק טשינ םיא ייב

ןגיוא יד ךיז ןקוק רעדניק ןוא בייוו זא ,טוג ץנאג

ךאד זיא ץראה ןייז ןוא ;ןרעגנוהוצ לטיב א ןוא

.תבש ףיוא ןעמוקקירוצ ןייז ףיוא קידנטראוו ,םיוא

טרענייטשראפ גונעג ןיוש זיא׳ט ,יורפ א ןופ טשינ

סאד לייוו .טונימ א ףיוא טשינ ייז טטעגראפ רע

עכלעוו ,טיונ רערעטיב רעד ןופ ךאי םעד רעטנוא
זיב ןריובעג ןייז ןופ טזאלעגפא טשינ םיא טאה
 ".ןרערט ןופ שטנעמ ןייק טשינ זיא רע ןיינ .טנייה

.טייקמערא ןייז ןיא טטיירט עקיצנייא ןייז זיא
רעטלע טרעוו ןעמ ,טפיול טייצ יד ,ןעייג ןראי
ןעמ ,רעטנוא ןסקאוו רעדניק ;טרעטלעראפ ןוא

ךעלקייק יד לברא ןטימ טשיוועגפא טאה רע

תורצ ,ןטיונ ערעטיב יד טבעלעגרעביא ןיוש טאה

רעביא ןענורעג ןיילא ךיז ןופ ןענעז עכלעוו ,ןרערט

טגנערבעגטימ ךיז טימ ןבאה טע טאוו ,ןייפ ןוא

ףיוא קידנלאפפיורא ןקאב עטנעקורטעגנייא ענייז

ןופ רעטסגניי רעד ,יכדרמ ןוז ןייז .ןראי המחלמ יד

ןופ ןרערט ןעוועג ןענעז סאד הראב רעטיירב ןייז

־ימ ןשיליופ ןיא ןפורעג טרעוו רעדירב ייווצ ענייז

ןעק יוזא .טייקמערא רערעטיב ןוא גגורעטיבראפ

רעטעפש טאנאמ עכעלטע טימ — ...טסניד־רעטיל

רעקידנקירד רעד רעטנוא ,שטנעמ א ןענייוו ראנ

טימ ,יכדרמ ,הרושב עקירעיורט יד ןעמוקעגנא זיא

־ינוה ענייז קידנקוקנא טייגעצ ץראה סאד ןעוו ,טיונ

ךרוד ןענעז ,רעוועשזישט ,רעדניק עשידיי יירד ךאנ

־רעדניק עניילק עטנקירטעגנייא טעקאנ ןוא עקירעג
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.ןראוועג ןסאשרעד ןקאילאפ יד
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יאדרהיל אתוינע האי
.ארויח איםוסל אקמוס אזרב יכ
)/ט הגיגח(

ויעע רעד — ןורזדא־־קחצי

א "תווינע" ןופ רעטסומ א ןעוועג זיא רע
".םילבה לא אבחנ"
טגאלקאב טשינ םענייק ראפ לאמנייק ךיז טאה

א ,םימש ארי א דיי א ייב ךיז טריפ םע יוו
ךיז טמענ ןעמ רעדייא ויבר םוצ ןעמ טראפ ,דיסח
.טפעשעג יינ א וצ

הלילו םמוי ןעוועג קסוע טאה ,טייקמערא ןייז ףיוא

ןוא ןיבר םעד לטיווק םאד טגנאלרעד טאה רע

סאוו םאר ןעוועג הבהאב לבקמ ןוא המשל הרותב

.טפנוקוצ רעד ראפ הכרב ןוא המכסה ןייז ןטעבעג

.םימשה ןימ ןראוועג רזגנ םיא ראפ חא
ןראוועג ןבעגעגרעביא ןצרוק ןיא רימ זיא סע
יד ראפ אד גנערב ךיא עכלעוו ,עיפארגאיב ןייז
טשינ ןופרעד לאמנייק ןבאה סאוו ,רעוועשזישט
.טסווועג
יורפ רעטייווצ רעד טימ טאהעג הנותח טאה רע
־נאלאג ןייש א טריפעג טאה יז ווו ,עווארבמעז ןיא
ןוא דיסח ,ןדמל רעסיורג רעד ,רע .טפעשעג־עירעט
,ןוחטב־לעב ןוא ןימאמ ,דיי רענעטיהעגפא קראטש
־ךרד םע הרות בוט" ןופ ךרד םעד ןעמונעגנא טאה
רעד טימ רחסמ םוצ ןבעגעגרעביא ךיז טאה ",ץרא
.הרותל םיתע ןייז עבוק םייב יוו תובהלתה רעבלעז
.וקלחב חמש א ןעוועג ןוא הסנרפ טאהעג
ןעוו ןראוועג טרעטשעצ רעבא זיא עילידיא יד
הפירש א ןכארבעגסיוא זיא גאט םענייש א ןיא

רעכעלנייוועגרעסיוא ןא טריסאפ טאה אד רעבא
עטגנאלרעד םאד ןענעיילרעביא ןכאנ ,יבר רעד .לאפ
ןעמאזוצ ןוא ,לבור א ןעמונעגסיורא טאה לטיווק
טנאה ןיא םיא טגנאלרעד ״םולשל־ךתאצ״ ןטימ
.ןיירא
טיידאב םעד ןענאטשראפ ןיוש טאה ןרהא קחצי
־עג טאה סאד .לבור םעד ,הבדנ סניבר םעד ןופ
ןטפעשעג ןייק רעמ ןיוש ףראד רע זא ,ןסייה טלאז
.ףליה רעכעלשטנעמ ןופ ןבעל ראנ ,ןריפ טשינ
בייוו ןייז טלייצרעד רע טאה ,םייהא קידנעמוק
:ןבעגעגוצ טאה יז ןוא ,תקדצ יד
".ערה לע םיכרבמ ךכ ,בוטה לע םיכרבמש םשכ"
.ןיד םעד ןעוועג לבקמ ןבאה עדייב
.עוועשזישט ןייק ןבילקעגרעבירא ךיז ןבאה ייז

קעווא זיא בלעוועג סנרהא־קחצי ןוא ןלצל אנמהר

זא ,ראפרעד טגראזעג ןיוש טאה לביטש סאד

ןייק וליפא ,שא טימ גראב א ןראוועג ,ךיור ןטימ

לאז ,טנרעל ןוא הלילו םמוי טציז םאוו ,ןדיי םעד

.טעוועטארעגפא טשינ םעדאפ
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.ןלעפ טשינראג
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ריא ייב ןעמענוצ טשינ טגעלפ רעדיזנפייז רע־ז .ןענרעל םוצ גוח א ןגירקעג רע טאה ןכיגניא
םע טאה ,הרוחס עטפיוקראפ טשינ ענעבילבעג יד ףייז ןפיוקראפ טימ ןעמונראפ ךיז טאה יורפ יד
,ןאמסיז עקסאי רעדורב ריא ןעמונעגוצ ריא ייב קינייוו רעייז טימ ,םידירי ןוא געט־קראמ יד ןיא
־אטס רעד ייב םארק־זייפש א טאהעג טאה רעכלעוו .החלצה
.עוועשזישט עיצ

ידופ יד ר ע ל י פ ש׳ ־ ם
רעכעליירפ א רעייז םלא טנאקאב זיא םירופ

עכלעוו ,יד ראפ לכ םדוק ,קעווצ ןלעיצעפס א

יטסטלובמא םירופ טאה עוועשזישט ןיא .בוט־םוי

־עז ןוא טסניד־רעטילימ ןיא ןייג טפראדעג ןבאה

־ופ" יד ךרוד טייקכעליירפ יד טנכײצעגםיוא ךיז

דיז טימ ןעמענוצטימ דנאטשמיא ןעוועג טשינ ןענ

ןעמ טאה הדועם־םירופ רעד וצ .״רעליפש־םיר

ךיוא ןענעז ךאנרעד .רעייטשסיוא ןקיטיונ םעד

•עדישראפ ןיקאפעג .הנותח א וצ יוו טיירגעג ךיז

־םיוא טפראדעג טאה ןעמ םאוו ,עכלעזא ןעוועג

שיט א טיירגעג ןוא טכאקעג ,ןטארבעג ,סנכוק ענ
ריז טאה ןעמ ןכלעוו ייב ,ןדנוצעגנא טכיל טימ
.טכאינראפ ןופ ךאנ טצעזעגמורא

־רעטילימ ןופ ןרעוו־טיירפאב ןלאז ייז זא ,ןפיוק
.טסניד
טריזינאגרא ךיז ןבאה םירוחב עקיזאד יד

ויב ןרעיוד הדועס יד טגעלפ ךעלנייוועג

־רעטאעט רעקידנרעדגאוו א ןופ רעטסומ ןטיול

־ישראפ ןעמוק ןגעלפ םע .טכאנ רעבלאה א ךאנ

טימ ןענעגונגאב טשינ ךיז ןגעלפ ייז .עפורט

ןביילק ןעגנאגעג ןעגעז עכלעוו ,ךעלראפ ענעד

יד ןיא ראנ ןעגנאגעג ןענעז ייז .תובדנ עניילק

־וטיטםניא עקיטעטליווו ענעדישראפ ראפ תובדנ

־נעצס א טליפשעגפא טראד ןבאה ,רעזייה עשיריבג

.לטעטש ןיא טריטסיזקע ןבאה םאוו ,םעיצ
עטלעטשראפ ןפורג ןעמוק ךיוא ץגעלפ םע
סאד .ןעמויטסאק ןוא סעקסאמ ענעדישראפ ןיא
ןופ רעוט ,םיתב־ילעב ענעעזעגנא ןעוועג ןענעז
.ג .ד .א הלב־תסנכה ,הרות־דומלת ,םילוח־רוקיב
,עקיטפרעדאבטיונ עכלעזא ןעוועג ךיוא ןענעז םע
־ראפ ןוא טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא ןבאה סאו
ראפ ,ןיילא ויז ראפ תובדנ ןבילקעג עטריקסאמ
.רעדניק עקירעגנוה ערעייז
־עגוצ ןיעוועג ןיוש זיא תיבה־לעב ןדעי ייב
טלייטעג טאה ןעמ ןוא טלעגניילק עפוק א טיירג
־גשטניוו ,הבחר דיב תובדנ עקידנעמוקניירא יד
ןוא ,ןצראה ןפיט ןופ קיטייזנגעק ךיז ייברעד קיד
ןכעליירפ א טימ הקשמ לזעלג א ןעקנירטסיוא
.הבדנ רעד וצ באגוצ םלא ,םייחל

־ראפ ןיז םבקעי יוזא יוו ,״ףםױ־תריכמ״ ןופ עק
םאד .םילאעמשי יד וצ ףסוי רעדורב רעייז ןפיוק
־צראה עטסכעה יד ףיוא ןראוועג טליפשעג זיא
־וצ יד ייס ,רעליפש יד ייס .רענעט עקידנסייר
רעד טימ ןעמענרעביא קראטש ךיז ןגעלפ רערעה
םיריבג יד ,רקיע רעד ,ןוא עידעגארט רעקיזאד
.תובדנ עכייר ןבעגעג עקאט ןבאה
ןופ ראוטרעפער םעניא ןכאז עטםעב יד וצ
",יאדמשא רעד" טרעהעג טאה ״רעליפש־םירופ״ יד
תמלש טביירטראפ יאדמשא רעד יוו עדנעגעל יד
ןיא םיוא םיא טייפש ,לוטש־הכולמ ןייז ןופ ךלמה
רענייק ןוא טשינ םיא ןעק רענייק ווו ,דמערפ רעד
רעכעלנייוועגרעסיוא ןייז טימ טשינ ךיז טנכער
ועדיוו ךיז טגאלשרעד ךלמה המלש רעבא .המכח
ןטימ ףמאק א ןא טביוה ץוא ז/וכלמה־אםכ ןייז וצ
.םידש יד ןופ גינעק םעד ,יאדמשא

ןגארטעג ןבאה רעטקאראכ ןרעדנא ץנאג א
עפורג א ןעוועג זיא םאד .רעליפש־םירופ יד

טימ טפארפעגנא ןעוועג זיא "קיטש" םאד

ראפ טלעג טלמאזעג ןמאה עכלעוו ,םירוחב עגגוי

!יא ןוא אלאס ןעגנוזעג טאה ןעמ עכלעוי ,רעדיל
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!עגנאגעגמוא רעטעפש ןענעז רעדיל יד .ראצ

י'ז ןטיירגוצ סאד טרעיודעג טא.ר גנאלנכאו

וימ זיא סעכלעוו ,םנייא זיא טא .לטעטש ןרעביא

־עפס טיירגעגוצ טאה ןעמ ,ןעגנולעטשראפ יד וצ

!ןורכז ןיא ןבילבעג

*עג טשינראג ןבאה עכלעוו ,ןעמויטסאק עלעיצ

.גראב ןפיוא טראד ןײג טםלאז״

.טקנעשעג ןעוועג זיא ץלא .טסאק

.קראטש רעייז ןוא ךיוה זיא רע
ןענופעג יאדמשא םעד וטסעוו טראד
...םענורב ןפיט רעייז א ןיא
,ןיירא ןיהא טראד ייג

רעייז ןסירעגרעביא ןבאה רעליפש־םירופ יד
יד רעבא  1908—1907.ןראי יד סורא טייקיטעט
ראפ תובדנ ןבילקעג ןבאה םאוו ,עטלעטשראפ

,ןייוו ןקראטש טימ ןא םיא קנירט

ךס א ןעוועג דאנ ןענעז ,ןקעווצ עקיטעטליוװ

טײרדראפ פאק רעד ןרעוו םיא טעו

.רעטעפש ןראי

טייק רעד ףיוא ןעמענ םיא טסעוו וד ןוא

דאי ןנסירד ךאע ןיא ךוזאכ א
 13טקנופ  1935,טסוגיוא ןיא ןעוועג זיא םע

ענישלא יד ןעייטש טייז רעטייווצ רעד ףיוא

ןראפעגקעווא ןענעז רימ טניז רעבירא ןענעז ראי

־עג רעליטש א ךיז טרעה םע עכלעוו ןופ ,רעמיוב

 1922.טסוגיוא ,לארשי ץרא ןייק עוועשזישט ןופ

םענופ רעזייה יד ןגעקטנא זדנוא טמוק םע .שיור
ףיוא ,גיובסיוא םייב טקנופ ,ףראד רעוועשזישט

,לארשי־ץרא ויא טבעלעג רימ ןבאה ראי ןציירד

קירעדינ םעכיטאנ־שרעה רימ ןענעקרעד םקניל

ןעקנעב וצ טרעהעגפיוא טשינ גאט ןייא ןייק ןוא

־עג טנערבראפ טשינ םנ ךרדב זיא םאוו ,לזייה

,עוועשזישט עלעטעטש ןוויטימירפ ןטושפ ןכאנ

 1914,ראי ןיא ,גירק־טלעוו ןטשרע םעניא ןראו

.ריצאפש םעד טכאמעג ןבאה רימ ...זיב

־טניוו ריפ יד ןראוועג טנערבראפ ןענעז םע ןעו

וצ טנעאנ עשראוו ןופ רימ ןענעז ןעמוקעגנא

,.םורא רעזייה עלא יד טימ ןלימ

ןיוש זדנוא טאה לאזקאוו םייב .טכאנ רעבלאה

סאג־עילאק רעד ןופ גנעל רעד ןיא ןראפ רימ

ןוא .עקשטירב ןייז טימ אקבאי לוולעוו טראוועגפא

א ןופ ענעטכיולאב א ,עמשטערק־םנולובז וצ זיב

ןקידנפאלש םעניא טריפעגניירא זדנוא םע טאה רע

ןכלעזא טאה ןעמ יוו רעדא ,פמאל־טפאנ ןסיורג

.לטעטש

.״פמאל־ץילב״ ןפורעג

ייווצ ןופ גנעל א ,ןאב רעד ןופ געוו רעד

זיב ראנ רימ ןבאה גגוטכיילאב עשירטקעלע"

,טרעדנעעג טשינ דאז וייק טימ ךיז טאה ,טסראיוו

,לוולעוו זדנוא טרעלקרעד — ״טכאנייב רעגייזא 11

,ייסאש ןטייז עדייב ןופ ןגערב יד ייב ןעייטש םע

,רעליטש א ןסעזעג טייצ עצנאג יד זיא רעכלעו

־ינ עםײװ יד ,קירוצ ראי ןציירד טימ יוו טקנופ

םעניא ןיירא ןראפ רימ .דרעפ יד וצ םינפ ןטימ

רעד ןיא ןא ךיז ןעעז עכלעוו ,רענייטש עקירעד

,ןעמארק יד רימ ןענעקרעד טראד ,קראמ ןסיורג

זיא אד זא ,ןמיס א ,טכאנ רעד ןופ שינרעטצניפ

םענופ גנעל רעצגאג רעד רעביא ךיז ןעיצ עכלעו

ןא ךיז טביוה םע ןוא ייסאש םענופ דנאר רעד

ייב פא ךיז ןלעטש רימ ,לאשטשאק םוצ זיב קראמ

.לנאק א
539

־לעוו טניווו םע ווו ,זיוה םרעדיינש םעד עילאומש
540

ר עד ןיא ןייז רימ ןלעוו טיאד — רעדורב ם׳לור
.עוועשזישט ןיא ,טלאהפיוא רעזדנוא ןופ טייצ
יד ,עוועשזישט לטעטש עבלעז םאד דיז טכוד
־ושמ יד טימ סעקזייה עקירדינ ענרעצליזו עבלעז
םיורא ןקוק םע עבלעוו ןופ ,רעכעד־לדניש עקידעפ
רעבא ",סעקינמוד" עטיובעג לגיצ ןופ ,עטרעכיוראפ
טנעוו עכעלרעסיוא יד .טרעדנעראפ עלעסיבא ךאד
־סרעמ ,טכלאקעג ןענעז ,סאג ןופ טנארפ רעד וצ
.ךלאק ןסייוו טימ םנט

ןקוק םע ןכלעוו ןופ ,זיוה ןרעצליה םעטעדדרש ןוא
.לביטש־רעביוא םענופ רעטצנעפ ייווצ םיורא
־ראווראפ יוזא טקנופ טייטש רעביא ןגעקטנא
טקנופ ,םענורב םענופ רעסאוו םאד לאמא יוו טזאל
־עג טשינ םע טרעוו קירוצ ראי ןציירד טימ יוו
ןשעל םוצ ראנ זיולב ,רעסאווקנירט םלא טצונ
־עשזישט ןיא טעשעג םע םאוו ,תופירש עטפא יד
טפיול םע עכלעוו ןייא ,ןלאנאק יד רעבא .עו
ןםאגעגםיורא טרעוו סאוו ,רעסאוו עקיצומש סאד

עקיד ענרעצליה טימ טיובעגמורא םענורב רעד

״עיצאזילאבאק״ ענעפורעג יוזא יד ,רעזייה יד ןופ

,ךיז טניפעג םאוו ךיוזז יד רעטעמ א ייב ךעלטנעו

״עגירטס״ רעד וצ רעסאוו םאד קעווא ןריפ ייז

סקאפעל ךורב־ילסאי ןשיווצ קראמ לייט םעניא

.לטעטש םענופ טיירב יד ךרוד טדיינש עכלע ו

ןעמארק יד ןופ ״דנאשז״ םעניא זיוה עטרעיומעג

ךרוד יז טדײנש ״זיוה־טכעש״ םענופ קידנביוהנא

ןיב לידבהל ןוא ל״ז סדה רעטכאט ןייז ןוא ןאמסוז עיניפ ל״ז קאפעל עשוהי :סקניל ףיוא סטכער ןופ
ןוא ןיזדאמארג הרובד :סקניל ןופ ,עקידנציז .ינאשטלאשזאג לרעב ןוא שאקורב לרעב
:ייד עטירד .ינאשטלאשזאג עבש ,שאקורב הרובד

— םייחהו םיתמה

— םייחהו םיתמה ןיב לידבהל ןוא ל״ז ןאמסוז המחנ

.ל״ז קילאומש ןוז סקאפעל עשוהי ןוא ן^מסוז לספעש
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יז זיב '׳דאס״ סעוואישזדנא ןוא םאג עשידימש י1
.קארב דייט םעניא ןיירא טלאפ

*יטימעסיטא יל ןופ פעלק ענעקורט טימ פא ןעמ
.םינכש עש

־ראפ רעצעלפ לייט ןיא ןענעז ,םעוונאק יד טא

־קעווא ןיוש ןגעלפ רימ יוו םעדכאנ לאמטפא

םוא פא טשינ ןטלאזז עכלעוו ,רעטערב טימ טקעד

םע רעוו לאמא דאנ טגעלפ ,עפורג רעד ןופ ןייג

.סיורא טראד ןופ טמוק טאוו ,ךורעג םעד רעמוז

םעפע זדנוא ןפיולכאנ ןוא ןענאמרעד ךיז זיא

ףיוא טצונאב ץלא דאנ טרעװ ״קארב״ ךייט רעד

־םהרבא טאה לאמנייא יוו ךיז ןאמרעד ךיא .ןגערפ

ראפ — ןוא רעמוז ןדאב ךיז ,שעוו ןשאוו םוצ

טאה רע זא ,טנאמרעד ךיז ןוז סנרהא־קחצי לסאי

־עד טקוקעג טשינ ,רעסאוו־קנירט םיא ןופ ןעמענ

זא ,תמא םע זיא יצ ,טגערפעג טשינ ךאנ דימ

ןיא רעדיוו רעטעפש טמוק רעסאוו םאד סאוו ,ףיור

ןוא ןיוש ריא טעברא בוט־םוי גאט ןטייווצ םעד

ךאד זיא םע — השק טשינ .קירוצ ןיידא םיא
ןא ןיוש ךיז טיג ןעמ ןוא רעסאוו־קידנעפיול א
...הצע
ןציירד יד ןיא ךיז ןבאה טרעדנעעג קראטש
.ןשטנעמ יד ראי
טיילעגנוי .ענעסקאוורעד ןראוועג ןענעז ,רעדניק
ןראוועג ןענעז — ערעטלע ןוא טרעטלעראפ ןענעז

י ןיליפת טגייל
.טרעפטנעעג ךיא באה — תמא זיא םע אי —
םבייל־לוואז לסאי רימ וצ ןעמוקעגוצ לאמא זיא
לאז ךיא ׳יימ ןטעבעג ןוא )קעראילטאק לסאי(
ךיא יוו ,ןגערפ ןוא בר םוצ ןייגניירא ןייז םיכסמ
ןוא בוט־םוי גאט ןטייווצ םעד ןייז גהונ ךיז ףראד
דהרות־תחמש ןענוואד ןטימ לעיצעפס

ןבאה םינקז עקילאמא יד ןופ ךס א רעבא .םינקז

ברה ןעוועג ואד זיא בר רעקידנריטמא רעד

־אב רעזדנוא ףיוא ןטראוורעד טנעקעג טשינ ךיז

לאומש ׳ר בר םענופ םעדייא רעד ,ןאסניוועל

ייז ןענאוונופ ,ןיהא ןעגנאגעגקירוצ ןענעז ןוא ךוז

טלמעד זיא רעכלעוו ,ל״צז ,רעוואדאלוואז דוד

.ןעמוקעג ןענעז
,עילימאפ עטשרע יד ןעוועג ןענעז רימ יוו יוזא
ןעמונראפ קירוצ ראי ןציירד טימ ךיז טאה םאו
,לארשי ץרא ןייק ןראפעגקעווא ןוא קאפ ןוא קאה
רשפא ןוא ,עטשרע יד ןעוועג ריוא רימ ןענעז יוזא
ראפ טגנערבעג טאה םאוו ,עילימאפ עקיצנייא יד
.לארשי־ץרא ןופ סורג א עוועשזישט
ןזייוואב ראנ ךיז ןגעלפ רימ ןעוו ,גאט ןדעי

ןיא זא ,טהצעעג רימ טאה בר רעד .ןעוועג קנארק
רעטעפש ןוא ןיליפת ןגייל הענצב דיא לאז ירפרעד
,הכרב א ןא תילט םעד דיז ןוטנא לוש ןיא ןעמוק
טריפ םע יוו ,םלוע ןטימ שודיק ןכאמ געמ ךיא ןוא
.ןבעג ןסייה טשינ דיז ךיא לאז הילע ןייק רעבא ,ךיז
,בולק ןשיטסינויצ םעניא דיא באה טנוואדעג
ןענוואד םוצ לוש םלא טנידעג ךיוא טאה רעכלע ו
.םיבוט םימי ןוא םיתבש

ןופ ןראוועג טלגנירעגמורא דימ ןענעז ,םאג ןיא

¬וחב ןעוועג ןענעז ןענעוואד םייב רעכוזאב יד

־עג ןטאשאב ןענעז רימ ןוא ,ןשטנעמ עקירעגיינ

ןיימ ייב באה דיא עכלעוו ,ךעלטיילעגנוי ןוא םיר

־ראפ םעדכאנ ןוא ,תולאש ןופ לובמ א טימ ןראו

־א ,עגניי דאנ ןזאלעג עוועשזישט ןופ ןראפקעווא

ןיא( אד ןוא )י״א ״טראד״ ןופ ןבעל םאד ןכילג

־עג ךיא םאוו יד ןופ ,רעדניק ענעסקאוורעד רעד

ץלא ןגעוו ,טריסערעטניא ייז טאה ץלא ).תולג

,ןשטייד יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז ייז ןוא ,קנעד

,ןרעדנווו ריז ןגעלפ ךס א ,ןסיוו טלאוועג ייז ןבאה

־על עשוהי ,עקנאלבאי בקעי ,ןאמסיז עיניפ :ןענעז

םאד זיא ״אד״ סאוו טרעיודאב ןוא ״טראד״ ףיוא

־עשז( גרעבנירג םולש ,שזאגנעוו עקלאומש ,קאפ

.ג״דא טייקיזאלהסנרפ ,ןרעייטש, .רעווש יוזא ןבעל

.א .א גרעבנירג רעדירב יד )ארוגאנאל

ןעוו ןבעל ןטימ רעכיז טשינ ןעמ זיא טכאנייב

,ןסעומש עשירבח ןעמוקראפ ןגעלפ ןענוואד ןכאנ

טמוק ,לאפ ןטסעב ןיא ,םאג ןיא םיורא טייג ןעמ

,ןעמעלבארפ ענעדישראפ רעביא ןטארעפער רעדא
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־ער רעד .עשיטילאפ ןוא עכעלטפאשלעזעג ,עקיטרא

ןעמ ־םעילכאק״ ליפיװ טגערפעג ״רדנש ״רובעב״

־נטסרעמ זיא םעיםוקםיד ןופ רעריפ ןוא טנערעפ

ןפאשעג עקאט זיא םע .ןװױא ןראפ רדנמ זיא

וװ ,ןינב רעד .ינאשטלאשזאג לרעב ןעװעג לייט
זיא ,רענרעצליה א ,ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא ןעמ
־עג ראנ טאה םע .רעטקידנעראפ א ןױש ןעװעג
־יאצומ .רעטניוו םוא ןצײה םוצ ןװױא ןא טלעפ
־נאב א ןראװעג טנדראעגנײא זיא תישארב־תבש
קחצי רבח ןופ לארשי ןײק ןראפפא םוצ טעק
דבכמ ךימ טאה ןעמ .זזנח ,יורפ ןײז טימ יקסאילש
־עד באה ךיא ,רעטסײמ־טםאט רעד ןײז וצ ןעװעג
־ימ״ טכאמעג ןוא טײהנגעלעג יד טצונעגסיוא טלמ
םײב ןוא טעקנאב םײב עקידנזעװנא עלא ,״םכרבש

ביבא לת

.עמוס עשפיה א ןראװעג
ןעמוקעג םירבח ךיז ןענעז ,קיטנוז ,ןגראמ ףיוא
־עג ןענעז עטצעל יד .זדנוא טימ ךיוא ןענעגעזעג
־אמארג הרובד ,ךוז ןייז טימ קאפעל עשוהי ןבילב
רעײז )המחנ( עמאח ,יורפ ןייז ,עיניפ ןוא ,ןיזד
,ל״ז ןאמםיז )יאתבש( לםפעש ןוז ןוא םדה רעטכאט
יורפ ןייז טימ ינאשטלאשזאג לרעב ,םייחל ולדביו
עװײש
.ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח

) /עשאװד( שאקורב הרובד

ה9חליפ רע^י־ססיװג׳יע׳לאב־^ילײפ רעך ןדפ גג׳־ס יד ןיא
טכאמ רעקידנשרעה רעד ןיא גנורעדנע עדעי

רעטומ ןיימ ןעװעג ןענעז בוטש ן״א זדנוא ײב

טימ טקידנעעג ןוא ןביוהעגנא ךיז טאה ,ןליופ ןיא

־פיוא ןסאלשאב ןבאה רימ .רעטםעװש יד ןוא ה״ע

סע זיא יוזא ,ןרערט עשידײ ןוא טולב שידײ

ןוא בורג א ןבארגעגםיוא ,עגאלדאפ יד ןסײרוצ

 15—1914ןראי יד ןיא ןעװעג

ןכאז־בוטש עכעלצוי רעמ יד ןטלאהאב טראד

־ראפ ןפאה ןםור יד ןעװ ,המחלמ רעשטײד־שיםור

זיב .ןכאז עלופטרעװ ערעדנא ןוא םישובלמ ,שע ו

,זנצעזאב םע ןבאה ןשטײד יד ןוא ןליופ ןזאל

*רעד סאד לאז ,רעבירא טעװ םרוטש־המחלמ רעד

 1918ראי ןיא ןעװעג ךיוא זיא יוזא

ןבאה רימ שטאכ .ןרעװ טריבארעצ טשינ לײװ

דעד ןופ ןראי יד

יד ןעװ

ןבאה ,טכאמ יד ן־עמונעגרעביא ןבאה ןקאילאפ
ךיוא םע זיא יוזא ןוא .ןשטײד יד ןבירטראפ
רעד ןופ טײצ רעד ןיא  1920,ראי ןיא ןעװעג
־לאב יד ןעװ המחלמ רעשיטסיװעשלאב־שיליופ
רעטעפש ןענעז ן׳וא ןליופ טצעזאב ןבאה םעקיװעש
.ןראוועג ןבירטעגםיורא רעדיװ ןקאילאפ יד ךרוד

.הנכס א זיא טעברא אזא זא טםוװעג
רעדורב ןיימ ןוט ןעמונעג ןבאה טעברא יד
שאקורב לרעב רבח ןײז ןופ ףליה רעד טימ
ןײלק א ןופ ןייש רעד ייב ).ןאמ ןײמ טנײה(
זוא ןריט עטכאמראפ טוג ײב ןוא לפמעל־טפאנ
טעברא ערעװש העש עכעלטע ךאנ זיא ,רעטצנעפ

׳־לאם עשיליופ יד ןעװ ,גאט ןטצעל םעד ןיא

־טימ .בורג סיורג גונעג א ןראיװעג ןבארגעגסיוא

״טנא ,עוועשזישט ןזאלראפ טזומעג ןבאה ןטאד

,ןוא ריט ןיא ןפאלק טרעהעג ןעמ טאה ,לאמא

ןיאי ןעמ טאה ,םעקיװעשלאב יד ראפ קידנפיול

־פיוא ןלאז רימ ,זדנוא ןופ טרעדאפעג ,שיליופ ןיא

עדנםײרצראה טרעהעג טכאנראפ ןופ ןיוש לטעטש

ןבילבעג ןייטש עלא ןענעז רימ .ריט יד ןענ ע

ןיא ןדײ ערעדנא ןוא רעמערק יד ןופ ןעײרשעג

ןענאטשראפ ןבאה רימ .קערש ןופ .טרעווילגראפ יװ

־עצ ןוא טריבארעצ ןעבעז םאװ .רעזײזי עטאוױרפ

ןלעוו ייז .ןענעפע ןופ ראפעג יד זיא םע םיורג יװ

.ןראװעג זגאלש
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,ןקידלושאב זדנוא ײז אעװ ,בורג םעד ןעזרעד
546

ןענעז םע .אנוש ןראפ דלאג ןטלאהאבראפ רימ זא

-ראפ ןעוועג ןיוש זיא ,ןכאז ערעדנא ןוא םישובלמ

עכעלנע עכלעזא ךס א טייצ רענעי ןיא ןעוועג

דרע ענעבארגעגםיוא יד ןגארטעגסיורא .ןטאש

טשינ ךיוא זיא ןןענפע טשינ .ןעגנוקידלושאב

יד טבאמעג קירוצ ,זיוה ןרעטנוא ןטראג ןפיוא

ןכערבפיוא םיוועג ןלעוו ייז ךעלרעפעג רעקינייוו

•וו ,עגאלדאפ רענעסירעגפיוא רעד ןופ רעטערב

־ראטש ןראוועג ןפאלק םאד זיא לייוורעד .ריט יד

.ןפאלק לאמ ןטייווצ םייב .ןעעשעג טלאוו טשינראג

.טנפעעג ןבאה רימ .רעקידהפצוח ןוא רעק
,ןטאדלאס עשיליופ ייווצ ןעמוקעגניירא ןענעז׳ס
.טיורב ןטעבעג טייקיאור רענעסאלעג א טימ ןוא
־סיוא רעייז .ןסע םוצ זיא םע םאוו םעפע רעדא
.רעשיחצור ןייק ןעררעג טשיג םעפע זיא ,ןעעז
לפיוו טיורב עצנאג םאד ןבעגעגפא ייז ןבאה רימ
ובאה .קעווא ןענעז ייז ןוא ,טאהעג ןבאה רימ
ראפ רעסעב ךס א ןייז טעוו םע ,טגאזעגנא רעבא
,ריט ן״א ןפאלק ןרעה ןלעוו רימ ביוא זדנוא
ייז ןבאה רימ .ןכאמוצפיוא ךיילג ,לאמ ןטייווצ א
םעד ןבאה ייז .טמעטאעגפא יירפ ןוא טקנאדעג
ןיא ןעוועג זיא רע לייוו ,טקרעמאב טשינ בורג
.טייקלקנוט רעד בילוצ ןוא .רעמיצ ןטייווצ

ןענעז רעדיוו .ריט יד טנפעעג רעדורב ןיימ טאה
,רעבא .ןטאדלאס ייווצ עבלעז יד ןעמוקעגניירא
.רעירפ יוו שרעדנא ןעעזעגסיוא ןיוש ןבאה ייז
עקידנענערב עדליוו ,םיפוצרפ עטיור עטציהעצ
א רענייא טאה ןעמוקניירא םייב ךיילג ןוא ןגיוא
:עשזדישז — :רעדורב ןיימ וצ ןוטעג יירשעג
)יטלעג ןייד פא ביג !דיי( !זדנאינעיפ יאווט יאדטא
סימ םענעשעק יד ןיא םיא וצ ןיידא ךיילג ןוא
א ןענופעג ראנ םיא ייב טאה רע ,טנעה עדייב
וצ טראוו א ןא ןוא עקשופ־ןטעראגיצ ענרעבליז
טאה טאדלאס רעטייווצ רעד .ןעמונעגוצ םע ןדער
םימ ,רעגייז א ןעמונעגוצ ןעלרעב ייב לייוורעד
דופ ןפאלעגסיורא ךיילג ןענעז ןוא ,לטייק טוג א
ןבאה ייז םאוו ,םנ א ןעשעג זיא טציא ךיוא .בוטש

,ןעיירשעג טרעהעג ךיז ןבאה ,טכאנ ןטימניא

׳טסייוו רעוו .רעמיצ ןטייווצ ןיא טכוזעג טשינ

-רעד ןבאה רימ .בוטש רעזדנוא ןופ תונכש ןיא

ךיז טניפעג טראד זא ,טקרעמאב ייז ןטלאוו רשפא

.ראילאטס לדיי ייב ןעמ טיירש םאד זא טנעק

.שינעטלעהאב א םעפע

ןוא ,טלעג טרעדאפעג םיא ןופ ןבאה ןטאדלאס

־יליופ ןייק ץיק ןיוש ןעמ טאה ירפרעדניא

ייז ןבאה ,טשינ טאה רע זא טגאזעג טאה רע זא

עליוויצ ץיק ךיוא ןוא ןעזעג טשינ רעגלעז עש

ביא טאה טאדלאס ןייא .ןגאלשעצ קראטש םיא

םאד .ןעעזעג טשינ םאג ןיא ןעמ טאה ןשטנעמ

רעטייווצ רעד ןדא ,טנאה א ןטלאהעגוצ טסעפ

• עמוא .רופיכ־םוי םוא יוו ןעזעגםיוא טאה לטעטש

טישעגנא )ךאלפ־טנאה( עינאלד רעד ףיוא טאה

גאטימכאנ טשרע .רעטצנעפ ןריט עטכאמראפ םוט

זיב טזאלעגפא טשינ םיא ,ןדנוצעגנא ,רעוולופ

־רעבירא ןטאדלאס עיטראפ א טקרעמאב ןעמ טאה

•יעג ענייז .טנערבעגסיוא ךיז טאה רעוולופ רעד

ןוא ,עיניל־ןאב טייז רעטייווצ רעד ןופ קידנעמוק

רעצגאג רעד רעביא טרעהעג ןעמ טאה ןעיירש

רעד ןיא ךיז טרעטנענרעד ןעייר ענעפראוועצ ןיא

ןריקיזיר לאז׳ס רעוו ןעוועג טשינ רעבא זיא׳ס .סאג

ךיז ןבאה םע .םאג רעשידימש רעד ןופ גגוטכיר

ךאד טלאוו ןעמ ןוא .ףליה וצ םיא ןעמוק ןוא

!!.ןעייג םעקיוועשלאב

— זעיירשעג טרעהרעד

וטאדלאס ערעדנא .ןפלעה טנאקעג טשיגראג םיא

ןעמונעג ןוא ,רעזייה יד ןופ םיורא ןענעז ןשטנעמ

ןכארבעצ ,ןגאלשעג ןוא טריבארעג לייוורעד ןבאה

טנעקרעד ךיילג טאה׳מ !רעבא ,ןגעקטנא ייז ץיג

רעד רעטנוא ןעמוקעגרעטנוא זיא םע םאוו ץלא

ןשטנעמ יד .ןטאדלאס עשיליופ ראג ןענעז םאד זא

.טנאה
ןעוועג זיא יירעסיש יד .גאטראפ טנעאנ ןיוש
טרעהעג רעדיוו ןעמ טאה ,קראטש רעייז ךאג

־באנ ןבאה ןטאדלאס יד ,ןפאלעצ ךיז לענש ןענעז
טשינ םענייק ייז ןבאה קילג םוצ .ןסאשעג
.ןפארטעג

ןכלעוו ןיא ,בורג רעד .ריט רעזדנוא ןיא ןפאלק

,ןראוועג ליטש רעדיוו םעדכאנ דלאב זיא םע

,שעוו טנאוועגטעב םאד ןטלאהאב ןמאה רימ

טאטש ץא ךיז ןבאה םודא העש ראפא ןיא ןוא
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.סנטסאפראפ עשיטסיוועשלאב יד ןזיװאב ןיוש

רעםיורג א ןעוועג זיא ,זיוה רעזדנוא רעביא

טשינ ןיידא טאטש ןיא ןענעז ןטאדלאס עשיליופ יד

־םטעברא ןא םלא טנידעג טאה םאוו ,םעדיוב

.ןעמוקעג

ןיא ןגיוצעג ךיז טאה רע .תיציצ ןכאמ וצ ץאלפ
זיוה ןייא לייוו ןוא .רעזייה ייווצ ןופ גנעלרעד

טלקמ־־םוקמ א ״םעדיופ״ רעד

םענופ רעטעמ א טימ רעקירעדינ ןעוועג זיא

ןענעז םעקיוועשלאב יד ןעוו טייצ רעד ןיא
־וצ זדנוא ייב ןעמ טאה ,עוועשזישט ןיא ןעוועג
־ראווקנייא ןעמ טאה ןטראד .רעמיצ ןייא ןעמונעג
.עקיישטיווזערעשט רעד ןופ ראסימאק םעד טריט

ךשיווצ א טעדליבעג טראד ךיז טאה ,ןטייווצ
ןטלאהאב סורא ןופ םינכש ןבאה םע ווו ,קעד
ןביירטוצ רענעמ ןפאב ןופ עוואלבא רעדעי ייב ךיז
.תומהב

,־!שטנעמ ענעדישראפ טגנערבעג ןעמ טאה ןיהא ןחא

־תימהב וצ טפאכעג טאה ןעמ ןעוו גאט א ןיא

םעד .ץנעגילעטניא רעשיליופ רעד ןופ סנטסרעמ

ייב זא העידי א ןיעגנאגרעד רימ וצ זיא ,ןביירט

טפאשרעה רעייז .ערעדנא ןוא ,רעקייטפא םעד ,חלג

ןעמענ וצ םיא טאדלאס א טראוו בוטש סלרעב

.ןטלאהעגנא טשינ גנאל רעבא טאה

טגנערבעג רימ טאה הרושב יד .ןביירט תומהב םוצ

י ישט ןופ קעווא ןענעז םעקיוועשלאב יד ןעו
יד ןראוועג רעדיוו ןענעז ןקאילאפ יד ןוא ,עוועשז
קערש א ,ןפראוועגנא רעדיוו ייז ןבאה ,םיתב־ילעב
ןענעז ןטאדלאס .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ףיוא
,רעזייה יד ןיא ןוא ןסאג יד ןיא ןעגנאגעגמורא
־רא־גנאווצ ענעדישראפ וצ רענעמ טפאכעג ןוא
וצ טאטש ןייא ןופ תומהב ןביירט וצ ןוא ןטעב
־עג זיא "ןביירט־תומהב" םאד טא .רעטייווצ רעד
קיטסול לסיב א ךיז טייהנגעלעג עטוג א ןעו
עטסערג יד ןעוועג זיא םאד .ןדיי יד רעביא ןמאמ
וצ ןלאפעגניירא זיא םע דעוו םעד ראפ הנכס
ןעמוק וצ טבעלרעד טאה םע רעוו .טעברא רעד
טשינ רעצנאג א ןיוש רע זיא ,םייה א קירוצ
ודיי יד ,ןגאלשעצ ןוא טרעטאמעגסיוא .ןעמוקעג
עטקילפעגסיוא טימ ןעמוקעג ןענעז דרעב טימ
:גאלשעג ייז ןבאה דרעב ןא ןדיי יד .דרעב עבלאה

יז שטאכ( .םרעדיינש םעד עשטמהרבא ,לרעפ
ריא ןעמ טאה ,ןאמ ןטייווצ א טאהעג ןיוש טאה
).ןטשרע ןופ ןעמאנ ןטימ ןפורעג קידנעטש רעבא
דעטיצ א שזא ךיא באה הרושב יד קידנרעהרעד
,טעברא־בוטש ןיימ טזאלעגרעביא באה׳כ .ןחטעג
וצ ןפאלעגקעווא קערש רעטלפייווצראפ טימ ןוא
!גשינ וליפא טנעמאמ םעד ןיא באה ךיא .ןעלרעב
םיא ןענאק םעפע טימ ךיא לעוו יצ ,טכארטעג
ןייק ןפלאהעג טשינ ךאד טאה ייז ייב .ןפלעה
וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא זא .ןרערט ןייק ןוא ןטעב
ךיז טאדלאם םעד ןעזעג ךיא באה ,בוטש רעד
םייב לסקא ןפיוא םקיב רעד טימ ןעיירדמורא
־יטליגכיילג א ןופ לעטשנא ןא טימ ,גנאגניירא
ןוא ןעגנאגעגייבראפ םיא ךיא ןיב ,טייקיאור רעק
סראד באה׳כ סאוו דליב םאד .בוטש ןיא ןייירא
.וגיוא עניימ ראפ טנ־׳יה ךאנ רימ טייטש ,ןעזעג

קידנעיירש ,דראב ןייק טשינ טאה רע םאווראפ

.עטרעווילגראפ יוו ןעייטש עמאמ־עטאט םלרעב

ןייד זיא ווו !דישז !השעמ תעב קזוח טימ

טאה רעמיגפ ערעטצניפ ,עטראטשראפ ערעייז ןופ
־נוקינײפ יד ןופ שפנ־תמגע רעד ןגירשעגסיורא

:ןעיירש ןסייה ןגעלפ ייז רעדא "?דראב
*!עינג ךעינ זדנאשק א ,עישז ןיבאר ךעינ"

—

.יוליופ לאז חלג רעד ןוא ,בר רעד ןבעל לאז(
ףיוא ןוטעג טאש א ךיז טאה םעדכאנ דלאב ץוא
םעד ןטלעש ראפ ,פעלק ןופ לובמ א ןדיי םעד
טאה םאוו רעד ןטינשעגפא טאה רעםעב טשינ .חלג
גונעג ןגירשעג טשינ רעדא ןעיירש טלאוועג טשינ
.לוק ןפיוא ךיוה
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־ורב ןייז ךיוא .ןוז רעייז טראוורעד׳ס סאוו ןעג
.ןטלאהאב ווו ץעגרע ןעוועג זיא ה״ע יכדרמ רעד
.לרעב .םיא וגעװ טםוװעג טשינראג ןבאה ייז ןוא
ןייגסיורא טלאוועג ןיוש טאה ךלאק יוו ךיילב
...םיצולפ רעבא ...בוטש ןופ
־אר וצ םיא טייקכעלגעמ עקיצנייא יד

—

!...ןעוועט
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.ןעמוקפיתא וצניהא ןענאק ראנ רע טעוו

—

!...טעוועטארעג דע זיא

• יאטס :טיירש טאדלאס א ןוא ,ץסיורדניא ףיול

ןיא טנאיד ןיימ טימ קידנזייוונא גאה ךיא
־םיתא זיא םעכלעוו ,רעטצנעפ םוצ גנוטכיר רעד
גוגעג רעבא ׳ליטש ,ץירא ףיוה ןיא ןעגנאגעג
:םיא וצ ןוטעג גאז א ,ןרעה לאז לרעב ׳ךיוה
ץגימ ןוא !רעטצנעפ ןברוד םיתא ףיול

עג א ךיא רעה רעטעפש העש ראפ א טימךיא !ייטש !ייטש( !םאילעשטס אי אב !יאטס
.קאפעל ךורב־םהרבא ןעוועג זיא םאד )!ןפיש לע ו
םוצ םיא ןעמענ טלאוועג טאה טאדלאס רעד
זיא ,ףיוה רעזדנוא קידנעגייבראפ .תומהב ןביירט
ןפיוא ףיורא ןוא ,ןפאלטנא לענש ךורב־םהרבא

—

שענופ ןראלואפ םיא טאה טאדלאס רעד .םעדיוב

זיא רע !..לענש .םעדיוב ןפיוא — געוורעטניה

.וסיש םוצ סקיב יד טפאכעג טאה רע תעב גיוא

,טכארטראפ ,זאלגעוואב ןבילבעג ןייטש טנעמאמ א

גנאגניירא בעד םורא טיירדעגמורא ךיז טאה רע

ןענאטשראפ טשינ טלאוו רע יוו ןעזעגסיוא טאה׳ס

.יגירשעג היח עטציירעצ א יוו ןוא ,םעדיוב םוצ

־עג דלאב זיא רע רעבא .םיא וצ דער ךיא םאו
ןברוד ןעגנורפשעגסיורא לענש ןוא ,ךיז וצ ןעמוק
־פיורא םולשב זיא ,ןוא .רעטצנעפ םענעזיוועגנא
.םעדיוב ןפיוא ןעמוקעג
םע םאוו ןטכארט ןעמונעג ךיא באה טשרע
זא ,ןעעז טעװ טאדלאם רעד ןעוו ,ןעעשעג ןאק
ןוא םיצולפ ?...ןפאלטנא םיא ןופ זיא ןברק ןייז
ףיוא לארפ א ןוטעג ןסיורדנופ טאה טאדלאס רעד
יוזא םע טרעיוד סאוו" :יירשעג א ,ריט יד
רעד יירשעג םענופ עלא ןענעז רימ "!?גנאל
רעטומ םלרעב .עלייוו א ראפ ןראוועג טרעטיצ
:טאדלאס םוצ ןפורעגפא ךיז עטשרע יד טאה ה״ע
־םיתא טייצ א ןופ ןיוש ךאד זיא ןוז ןיימ —
¬ריד וצ ןעגנאגעג

!טולב־שיטניה( !אספ קאי םאילעשטסאז אג אט
יוו ןסישרעד םיא ךיא לעוו ,דיי םעד ךיא פאכ
ןרעגנעל א ךאנ רע זיא ,קידנעמורב יוזא ).טנוהא
.םעדיוב ןפיוא ףיורא ןטכארט
,קיטכיל ןוא קידייל ןעוועג זיא םעדיוב רעד
,גנאגניירא םייב ןבילבעג ןייטש זיא טאדלאס רעד
טע זא ,ןעעזעג ןוא טקוקעגמורא ךיז טאה רע
םקרעמאבמוא ןענאק לאז ץעמע ךעלגעמ טשינ זיא
טשינ ןעמ טאה גנאגנייא םייב .ןטלאהאב אד ךיז
־עג ןענעז קע ןטייווצ ץא זא ,ןקרעמאב טנאקעג
קערש ןופ ןוא םמעטא ענעטלאהעגנייא טימ ןגעל
.ןשטנעמ קיםײרד יוו רעמ ,רעצרעה עקידנפאלק
:טמורבעג ןיילא ךיז וצ יוו טאה טאדלאס רעד

קיטש א ןוטעג םענ א לענש טאה יז ןוא
עבראט א ןוא טנופ עכעלטע ןופ טיורב עוואזאר
טאה ,טאדלאס םוצ סאד קידנעגנאלרעד ,לפע טימ
םענ ךיד טעב׳כ

,עיפאלז אדישז אגעט אי קאי !ווערק־אשפ

—

— :םיא וצ טגאזעג קידנטעב יז

,לוז ןיימ ךיוא ןופרעד ביג ןוא לקעפ סאד טימ
ןא טאדלאם רעד ...ןעמונעגטימ טשינראג טאהת
סאד ןוטעג־פאכ א קיריג טאה ,רעטרעגנוהעגסיוא
יבאה טשרע .בוטש ןופ םיתא דלאב ןוא ,לקעפ

־שיטניה( !אגאקינ אמעינ !ווערק־אשפ —
םענום פארא זיא ןוא )!אטשינ זיא רענייק !טולב
ןא ךימ טפאכ טנייה ךאנ .רעטציירעצ א םעדיוב
טאה םע םאוו ,טכארט א וט ךיא ןעוו רעדיוש א
טקעדטנא טאדלאס רעד ןעוו ,ןעעשעג טנאקעג
יוזא טראד טניפעג ןחא ,שינעטלעהאב סאד טראד
.ןדיי ליפ

־עג טשינראג טאה ןעמ ...טמעטאעגפא יירפ עלא

זיב טבעלרעד ךאנ טאה לייט רעסיורגא

,יענורעג ןענעז םאוו ,ןרערט עקידיירפ יד טליפ

דנוא ןענעז ןוא ,עוועשזישט ןופ גנוטכינראפ רעד

םע סאוו דיירפ ןופ רעמינפ עטציהעצ יד רעביא

םרכז יהי .ןדיי עלא טימ ןעמאזוצ ןעמוקעג

.ןעוועטאר וצ ןעלרעב ןעגנולעג זיא

551

!ךורב

552

ביבא לת  /אנילג החמש

ןאיפש׳ ןי^טייד סלא יסריטס^רא ריט ןבאה ןקאזאק יוו
.טכאנרעדפיוא קיטנאמ א ןיא ןעוועג זיא םאד

רעד זיולב טסופ ןעוועג ןענעז ןגעוו ןוא ןסאג יד

־פא עטשרע יד ןוא ןטערטעגפא ןבאה ןשטייד יד

.תופירש ןופ ןיישפא ןטימ טיור ןעוועג זיא למיה

ןיא ןיידא ןענעז יימרא רעשיסור רעד ןופ ןעגנולייט

רעפרעד ןוא ךעלטעטש יד טנערבעג ןבאה סאד

.לטעטש

.עוועשזישט םודא

רעזדנוא וצ ןעמונעג ךיז ייז ןבאה עטשרע םאד

־עגניירא ןטקוזינעצ א ךימ ןבאה ןקאזאק יד

באה ךיא ןעוו .לגילפ יד ןכערב ךיז ןפראוועג .לימ

־עג ןבאה ייז זא ,קידנדלעמ ,טנאדנעמאק םוצ טריפ

רימ ייז ןבאה ,םע ןעוט ייז םאווראפ טגערפעג ייז

.ןאיפש ןשטייד א היי א טפאכ

ףיוא קיטיונ ייז זיא ץלאה סאד זא ,טרעפטנעעג
ףיוא ךיז טאה ,קאזאק א ךיוא ,טנאדנעמאק רעד

.ןסע ךיז ןכאקוצפא
ןופ לגילפ יד ןעיירדוצנא ןלאפעגנייא זיא רימ
.ןכיירגרעד ןענעק טשינ ןלאז ייז ידכ ,לימ רעד
ןיב ןוא ןרינגיזער ןלעוו ייז זא ,טניימעג באה׳כ
.םייהא ןעגנאגעגקעווא ךיז
בוטש ןיא ןוא טרעיודעג גנאל טשינ טאה םע
טימ .ןריציפא עשיקאזאק יירד ןעמוקעגניירא ןענעז
ךיילג טאה רעכלעוו ,רענלעז א ןעמוקעגטימ זיא ייז

קידנבעגוצ ,רעטרעוו עטסניימעג יד טימ טלדיזעג
ראנ ,ןליפש טשינ גנאל רימ טימ ךיז טעוו רע זא
.ןעגנעהפיוא ךיילג דימ טע ו
־אב א ןיא ןסאלשראפ ךימ רע טאה לייוורעד
טאוו ׳קאזאק א טלעטשעגקעווא ןוא רעמיצ ןרעדנוז
.ןטיה ךימ לאז
ןוא םענעלאפראפ א ןעזעג ןיוש ךיז באה ךיא

.רימ ףיוא ןזיוועגנא
ךיילג ךיז ייז ןבאה ,ןסיורדניא ךימ קידנריפסיורא
:ןעיירעלדיז טימ רימ ףיוא ןפראוועג
רימ זא ,טסניימ /ךאיפש יקסוואדישז" וד״ —
טיירדעגנא טסאה וד טאוו בילוצ טשינ ןעייטשראפ
ןשטייד יד ןוטעג ןסיוווצ טימרעד טסאה

ןוא ןטלאשעג ,ןטסיופ עטלייבעג טימ ןפראוועג רימ

1

לגילפ יד

...ךיז ןעניפעג רימ ווו

ןיא ,שפנה ןובשח םעד טכאמעג ךיז ןיא ליטש
.יודיוו טגאזעגפא ןצראה
.ןטעזעג יוזא ןיב ךיא גנאל יוו טשינ קנעדעג׳כ
־עלעפאב א ןוא ריט יד טנפעעג ךיז טאה לאמאטימ
:יירשעג א טוט לוק שיר
!םוק —

דרעפ ןייז וצ ןדנובעגוצ ךימ טאה רענלעז רעד

ךימ ןעמ טריפ םאד זא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא

רעד וצ געוו ןצנאג ןרעביא דימ טפעלשעג ןוא

־עג רימ ךיז ןבאה ןגיוא יד ראפ .הילת רעד וצ

עשיסור יד ןענופעג ךיז טאה םע ווו ,עיצנאטס

.ןוז רעקידמישדח־םקעז ןיימ ןוא יורפ ןיימ טלעטש

.עדנעמאק־טפיוה
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־עג ייז טימ ךיז טלאוועג קראטש יוזא באה ךיא
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ןטונימ עטצעל יד ןוא ייז ףיוא ןוט קוק א ,ןענעגעז
.ןבעל ןיימ ןופ
םעד ייבראפ טריפעגכרוד ךימ טאה ןעמ ןע ו
־עג לופ גוצ א ןייטש ןעזרעד ךיא באה לאזקאו

ןיוש זיא רע זא ,םיוא טזייוו .טנאדנעמאק־ןפאטע
ןענעז ייז ןוא לטעטש ןופ ןראפעגסיורא טאהעג
ןעמ טוט םאוו :טייהטנגעלראפ ןיא ןייטש ןבילבעג
ןןאיפש ןשידיי םעד טימ

ןענופעג ךיוא ךיז ןבאה ייז ןשיווצ .ןדיי טימ טקאפ

ןוא טדערעג ליטש םעפע ךיז ןשיווצ ןבאה ייז

עילימאפ רעד טימ ןמחנ־לארשי ,םקישטלעבול יד

ךימ ןסאלשאב ןבאה ייז זא ,ןדלאמעג רימ רעטעפש

־פארא ךיא באה רעמינפ ערעייז ןופ ךיוא .יכדרמ ןוא

ףראד םאוו ,סיטלאס רעוועשזישט םוצ ןבעגוצרעביא

םוצ ךימ טריפ ןעמ זא ,טייקרעכיז יד טנעיילעג

םע זיב ךימ ןטיה ,רימ ראפ ךעלטראווטנאראפ ןייז

.ןעגנעה

ייז .רימ טימ ןוט וצ םאוו לעפאב א ןעמוק טע ו
זיא סיטלאם רעד יצ ,ןסיוו טלאוועג זיולב ןבאה

ןבאה ,ןעגנאגעגכאנ רימ ןענעז סאוו ,רענלעז יד

.דיי ןייק טשינ

ערעייז .טראוו ןייק רימ טימ טדערעגסיוא טשינ
־עגפא ןבאה לוויטש עטעקעוושטאב יד טימ טירט

דארג זיא היטלאס רעד זא ,רימ ןופ קידנרעה

טלייצעג ןטלאוו ייז יוו ןרעיוא עניימ ןיא ןעגנולק

.טייהנגעלראפ א ןיא ןיירא רעדיוו ייז ןענעז ,דיי א

ןלעטשפא ךיז ייז ןלעוו טא־טא .ןטועמ עטצעל עעימ

וצ טשינ דימ ןסאלשטנא טסעפ ןעוועג ןענעז ייז

ןקידנעראפ ןוא הילת רעטיירגעגוצ א ייב ץעגרע

ןעמונעג ךיז ןבאה ןוא ,טנעה עשידיי ןיא ןזאל

.רימ טימ
קיטש א ןעגנאגעגפא טאהעג ןיוש ןענעז רימ
־פא ןוא ייסאש רעצוואנאכעשט ןפיוא םיורא ,גע ו

,טכאמ א סעפע אד טניפעג ןעמ ווו תוחומ יד ןנערב
ןשידיי א ןעיורטראפנא ןעגאק לאז ןעמ עכלע ו
.ןאיפש

באה ךיא .ןינב ןקירדינ א סעפע ןבענ ךיז טלעטשעג

,ענימג רעד וצ טגערפרעד ריז ייז ןבאה ךעלדנע

רענלעז יד רעבא ,הילת יד טכוזעג ןגיוא יד טימ

ןעמענ ןוא ןזאלרעביא טלאוועג דימ ןבאה ייז ווו

־נפעעג א ןיא טפוטשעגניירא לאטורב דימ ןבאה

־ראפ ןעוועג זיא עדייבעג יד רעבא .גנוקיטעטשאב א

ריציפא ןא ןענופעג דיז טאה םע ווו ,בוטש רעט

־עג טשינ ןעמ טאה םורא .טרעמאהראפ ןוא טקאה

.ןאיפש א טגנערבעג ןבאה ייז זא ,םיא ןדלאמעג ןוא

ןופ ןעגנאלקפא יד ץוח א .שפנ קידעבעל ןייק ןעז

זיב פאק ןופ ןטסאמעגפא דימ טאה ריציפא רעד
־ראפ ,רענלעז יד ףיוא ןרעזייב דיז ןעמונעג ןוא סיפ

,עכעלמייהמוא ןא טשרעהעג טאה ןרענוד עטייוו יד
.טייקליטש עכעלקערש טעמכ

־ידײ א טימ פאק א טציא םיא טיירדראפ ןעמ םאו

ןכוז ןופ דימ ןעוועג ןיוש ןענעז ןטאדלאס יד

־וצ דימ ןלאז ייז זא ,ןליופאב טאה רע .ןאיפש ןש

ןעמונעג ןוא ןאיפש ןשידיי ןראפ טכאמ א םעפע

■טנאדנעמאק־ןפאטע םוצ עוועשזישט ןייק ןריפקיר

םע זא ,ךעלגעמ םע זיא יצ :ךיז ןשיווצ ןעשטראו

וצ רימ טימ טאה רע סאוו ןסיוו ןיוש טעוו רענעי

־לאם רעכעלטםירק א אד ןעניפעג טשינ ךיז לאז

.ןוט

ד םיט

קירוצ ךימ ןוא טריטולאס ןבאה ןטאדלאס יד
.טריפעגסיורא
טלעוו עצנאג יד יוו ןעזעגסיוא טאה למיה רעד
רעדעי טימ ןענעז ןעיירעסיש יד .טנערבעג טלא ו

־נא ייז לאז׳כ ,קנאדעג א ןלאפעגנייא זיא רימ
טאה סאוו ,קעטראב סיטלאס םענעזעוועג םעד ןזייוו
־אב א םניימ ןעוועג זיא ןוא ןילדאמ ףיוא טניווועג
.רעטנאק

ןיא טכליהעגפא ןוא רעטכידעג ץלא ןראוועג טונימ

רעבא ,גאלשראפ ןיימ ןעמונעגנא ןרעג ןבאה ייז

.המיא רעכעלרעדיוש טימ געוו ןפיוא טייקטסופ רעד

ןפארטעג ראנ רימ ןבאה ,זיוה ןייז וצ קידנעמוקוצ

םעד ןכוז וצ ווו טםוװעג טשינ ןבאה רענלעז יד
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.בוטש ןיא ןעוועג טשינ זיא קעטראב .בייוו ןייז
556

ןיא .ןענורעגסיוא רעדיוו זיא גנונעפאה ןיימ

.ןבירשעגרעטנוא טאה רע

ראפ קערש יד ןכעטש ןביוהעגגא רעדיוו טאה ןצראה

־עגפא באה ךיא ןוא קעווא ןענעז ןטאדלאס יד

סעכ ןיא ןלאפעגניירא ןענעז רענלעז יד .הילת רעד

טייג ןיהווו רעבא .יירפ ךיא ןיב ךעלדנע .טמעטא

רעד ףיוא קירוצ ןריפוצפא דימ ןסאלשאב ןבאה ןוא
טימ רע לאז .טנאדנעמאק ןשיקאזאק םוצ עיצנאטס
.ןקידנעראפ רימ

־יוו דימ ןעק םע .גאטראכ רעגייזא ריפ ,טציא ןעמ
ןוא לארטאפ רעשיקאזאק א סעפע ןענעגעגאב רעד
.ןאיפש סלא ןטלאהראפ

רימ טימ ךיז ןבאה ייז ןעוו ,טנעמאמ ןבלעז ןיא

טגאזעגוצ ןוא ןטאדלאס יד טגאיעגכאנ באה ךיא

.קעטראב ןעמוקעגנא זיא ,עיצנאטס רעד וצ טזאלעג

םייהא ןריפפא ךימ ןלאז ייז זא ,ןלאצאב וצ טוג

־ראפ גנורעדנוווראפ טימ טלעטשעגפא ךיז טאה רע

׳ןגיוא יד טימ רימ ןיא ןסעגעגנייא ךיז ןבאה ייז

,טגאזעג םיא ןבאה ןקאזאק יד .דימ טריפ ןעמ סאו

טזייוו רעבא .ןראנוצניירא ייז סעפע טשינ ןיימ׳כ יצ

רע ,םיא ןופ טרעדאפעג ןוא ןאיפש א ןיב ךיא זא

באה ךיא זא ,רימ ןיא טנעקרעד ןבאה ייז ,סיוא

־רעד טא,ד רע זא ,טפירשרעטנוא ןא ןבעג ייז לאז

א טאה רענייא ןוא תונווכ־רעטניה םוש ןייק טשינ

־טראווטנאראפ רימ ראפ זיא ןוא ןאיפש םעד ןטלאה

סאוו ןיוש ךיז טלאוו רע יוו .קילייא ןוטעג עשטפעש

.ןזאלרעביא דימ ייז ןלעוו ,ךעל
¬א ,ןביירשרעטנוא ןעגנאגעג ןיוש זיא קעטראב
ןעמוקעגרעטנוא זיא טונימ רעבלעז רעד ןיא רעב
ןעמענ טשינ לאז רע ,רעמאיעג א טימ בייוו ןייז
.דיי א ראפ טייקכעלטראווטנאראפ אזא ךיז ףיוא
־עגפארא טימ ןענאטשעג טונימ א זיא קעטראב

־נצייר רעקיזאד רעד יצ ,ןגייצרעביא ןלעמ רעכיג
־עטש ןא ןריזילאער ןזאל ריז טעוו קנאדעג רעקיד
:ןעגנור
...רעלענש ,עשז־םוק ,ונ —
־לאס יד ןוא ןעלגילפ ףיוא יוו ןפאלעג ןיב ךיא
.רימ דאנ ןטאד

לאז רע סאוו ,טסווועג טשינ ןוא טנעה עטזאלעג

ןיא ןעוועג דיא ןיב םורא טונימ עכעלטע ןיא

־מוא טימ ןוא ךיז וצ ןעמוקעג רע זיא דלאב .ןוט

־עג ןבאה עלא .ןפאלשעג טשינ זיא רענייק .בוטש

:בייוו ןפיוא ךיז ןוטעג רעזייב א דלודעג
!גייווש —
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.סנ א ףיוא טראו
.סרענעצ ענרעפוק ןעצ טסאקעג דימ טאה סאד
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עקיםקעמ  /עדװארפ החמש

עיסאיס רץטוג ןיייפ
ןיא ךײרגינעק ןשידניק ןײמ ןופ ןעגנונאמרעד עטראצ יד ןרעטיצפיוא זאל ךי
־עג ןוא ןגיוצרעד ,ןריובעג ןיב דיא װו ,עװעשזישט עלעטעטש םענײלק םעד ■י
ןוא ןשראק עטױר טימ רעדעס ,ןעװעג טראד טײקנײש ליפיוזא .ןםקאװ
טימ ,רעמיוב עטרעטעלבאב־טכידעג טימ דלאװ א ,םעקנאל ענירג ,לעפע עקיטפאז
,דלאװ םענופ שיורעג סאד טציא ךיז טרעה קירעיורט .ןגײװצ ףיוא םעקרעװעװ
,ןטלאטשעג עקיצראה ,עביל ענעי ןופ רענײק טראד אטשינ .ךײט םענופ גנאזעג סאד
טשינ זיא חוכ םוש ןײק .ןורכז ןײמ ןיא טצירקעגנײא קיבײא ףיוא ךיז ןבאה עכלעװ
ענײמ ןיא רימ ראפ ךיז ןקעלפטנא ײז .ןצראה ןײמ ןופ ײז ןםײרוצסיורא דנאטשמיא
ןוא תושמשה־ןיב ןופ ןהעש ןיא ,ןעגנועז עקיטפאהראװ ענײמ ןיא ןוא תומולח עקיטכאנ
םוקפיוא ןפיוא רעקידנטראװ א ,ןגיוא ענעפא טימ גיל ךיא ןעװ ,ןקיזאד ןופ
,ןוחטב ןשידײ ןטלא ןטימ ןבעל ליפיוזא ,ייז ןופ טלארטש טײקנײש ליפיוזא .גאט ןופ
ןרעיוא ענײמ ןיא טגנילק םע .ןחישמ ףיוא ןטראװ ןביולג ןוא תונשקע רעשידײ טימ
טימ ןעמוקעג ןטונימ עטםרעװש יד ןיא זיא םאװ ,לוק טוג ןייז ,ןימאמ־ינא םנטאט ןײמ
/׳ןעמוק רעכיז טעװ ףליח יד ...שאימ טשינ ךיז טײז ,ןדיי״ :טומ טימ ,טםײרט
טמערעגנײא ,ראי ץנאג א ןופ םינפ א ,דיי רעליטש א ,עטאט ןיימ ,רע זיא ןעװע •<
טימ הנעלב ןקידהװאג ןא ,ןעװעג הרותךב א ,דיי א ,לדרעב דנאלב א ןיא מ
ךעלרע ,לדייא ןא טימ ,םעדעפ־זנטעש ןא טײנעג ,עטאפאק רענעטנאװעג־ץראװש א
וליפא ,רעצ ןופ קילבנא ןיא ,דניק א ןופ ןייוועג םייב טרעטיצעגפיוא טאה םאוו ,ץראה
.שטנעמ ןדמערפ־טייוו א ייב
ןגיוא יד ראפ ןענאטשעג קידנעטש רימ זיא ץראה סנטאט ןיימ ןופ תוטשפ יד
ןטוג םעד ךאנ טקנעבראפ ךיז געט עטגאיראפ עגיימ ןיא ךיא באה לאמנייא טשינ ןוא
רעקידעכאוו א ןופ םעט ןשימייה םעד ךאנ יוו טקנופ ,ןיליפת ןוא תילט סנטאט ןופ םעט
־אב ןכעלרע םעד ךאנ םעלא רעביא ןוא טיורב ןעוועזאר ןצראווש רעביא איצומה
.טלעוו רעד ןיא רעצכעוט עלא ראפ ןענופעג טגעלפ עטאט רעד םאוו ,דייש
םוי םעד ליטשרעדניא ןעשטפעש םוצ טניווועגוצ ךיז רע טאה גנאל־ןבעל א
ייברעד טכארטעג ןוא ,לוויטש ענעטכוי יד ןיא שרדמה־תיב ןופ םייהא קידגעייג םיליהת
ןעמ ןוא ןסקאוועגסיוא ערה־ןיע ןייק ןיוש זיא סאוו ,ןהחמש ןייז ,רימ ןגעוו רע טאה
זא ,ןביולג רעד טילגעג טאה םיא ןיא ףיט ץעגרע רעבא .תילכת א ןגעוו ןרעלק ףראד
,דיי רעכעלרע ןא ,טייל א ףליה סטאג טימ ןייז טעוו ןוז ןייז ,השק־שינ
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ךעלסעג יד ןוא קראמ רעד גאט־קראמ ןכעלגייוועג א ןיא ןעשעג זיא םאד
עטרעטאמעגסיוא טימ עטעוואהראפ ,רעבייוו ,ךעלרופ עשירעיופ טימ ןעוועג לופ ןענעז
ןעגנודעג ןוא טלדנאהעג ןבאה ,עטיירדראפ פאק טייז א ףיוא םעקעפעשט טימ ,רעמינפ
עטאט ןיימ .ןטפול רעד ןיא ןגארטעג ריז ןבאה ןעיירשעג ןוא ,םעטרעיופ יד טימ ךיז
־תיב ןיא ןעגרעל ןקיש וצ טקנעדעג רע טאה ךימ .טיילק ןיא ןעמונראפ ןעוועג זיא
.שרדמה
עגיימ רעטנוא סעפע טליפרעד ךיא באה טיילק ס׳ליטאמ קידנעייגייבראפ
םע .ןמוא ענעגייא עגיימ ןביולג טלאוועג טשינ רימ ריז טאה דיז קידנגייבפארא .סיפ
.טלעג טימ עלעטייב א ןעוועג זיא
ןסעגראפ טונימ רענעי ןיא באה ךיא זא ,גנילצולפ יוזא ןעמוקעג זיא סאד
רעסיורג רעד ןגעוו רדח ןיא ןוא בוטש ןיא טצנאלפעגנייא רימ ןיא טאה ןעמ טאוו ,ץלא
ןיא עלעטייב םאד טקורעגניירא באה ךיא .טלעג דמערפ ךיז ןענעגייאוצ ןופ הריבע
טגאי רענייק יצ ,עלייוו עלא ךיז קידנקוקמוא ,טירט עגיימ טרעלענשראפ ןוא ענעשעק
.ךאנ טשינ ךימ
עלעטייב ןיא .האיצמ יד טלייצעגרעביא ךיא באה למעג קיטייז ליטש א ןיא
ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא םאד .סעקיפאק קיצניינ טימ לבור ןעצ ןענופעג ךיז ןבאה
.עמוס עשפיה א
עלעטייב סאד ןטלאהעג ,ןעגנאגעג טשינ ןיירא שרדמה־תיב ןיא ןדש ןיב ךיא
־ארג להחמש :םירבח עגיימ ןכוזפיוא ןוטעג זאל א ךיז ןוא טנעה יד ןיא טמעלקראפ
טזאלעגקעווא ךיז ןבאה רימ ןוא ,סעשירעב שיבייל ןוא םרעזייל עקלאומש ,ןיזדאמ
.ןטראק ןליפש לוש־רעבייוו רעד ןיא
.טלעג עצנאג׳ס טליפשראפ באה ךיא ...זיב ,העש עכעלטע טליפשעג ןבאה רימ
ויא ךיא באה ליומ ןיא םעט ןרעטיב א טימ ,רעקיטעמוא ןא ,קידנעייגמייהא
לטאמ ןופ ןגארטעג ךיז ןבאה סאוו ,ןעיירשעג עקידנענייוו טרעהרעד לסעג רעזדנוא
:בלעוועג סעייפ עגייפ
...טלעג ןיימ פא רימ טיג —
ןיב טירט טקאהעגרעטנוא טימ .ןסירעגפא רימ ייב סעפע ךיז טאה ןצראה ןיא
סאוו ,עטאפאק רעשיקנערפ־טלא ןא טימ דיי א ןעזרעד ןוא רעטנעענ ןעגנאגעגוצ ךיא
,טהנעטעג רעצ ןליטש ןיא רעקידנעפירכ א טאה רע ןוא טנייוועגפארא םיא ןופ טאה
ץנאג ןייז ןעוועג זיא טלעג םאד ןוא ץינעשימ ןופ ןבירטעגסיורא םיא טאה ןעמ זא
.ןריולראפ רע זיא טציא .ףייז םענירג ןפיוק טלאוועג טאה רע .ןגעמראפ
יז זא ,תומרח ןוא תועובש עלא טימ ןריווושעג ךיז טאה סעייפ־עגייפ לטאמ
.טלעג םוש ןייק ןעזעג טשינ טאה ,טשינראג ןופ טסייוו
סאוו ,ץפיז א ןסירעגסיורא ךיז טאה םיא ןופ .טלפייווצראפ ןעוועג זיא דיי רעד
:ץראה םייב ןטינשעג טאה
7...ןאט טציא ךיא לעוו סאוו ,רעטאפ רעקידמעראברעד קידעצראה ,יוא —
:ןוט־יירשעג א טלאוועג באה ךיא
.טלעג דעייא ןענופעג סע באה ךיא ,ךיי ד —

דיא לעוו ווו :קנאדעג םענעגייא ןראפ ןקארשרעד ךיז ךיא באה דלאב רעבא
...טליפשראפ ןצנאגניא ךאד םע באה׳כ ? ןבעגוצפא טלעג םאר ןעמענ
באה ךיא .לגנארעג רערעווש א ןעמוקעגראפ רימ ןיא זיא טונימ עכעלטע
טציא םע לעוו ךיא ביוא ןוא ,ןכערבראפ ךעלרעדיוש א ןעגנאגאב ןיב ךיא זא ,טליפעג
ןבעל ץנאג ןיימ לעוו ןוא ןבאה טשינ הליחמ ןייק לאמנייק ךיא לעוו ,ןטכיראפ טשינ
.ןסיוועג קידניז א טימ ןייגמורא
־אב ןוא דיי ןטלפייווצראפ םוצ ןפאלעגוצ ,טרא ןופ סיר א ןבעגעג ךיז באה ךיא
זטגערפעג םיא ליטש ןצראה ןיימ ןיא םערוטש םעד ןטלאהוצנייא ךיז קידנעימ
?עלעטייב םעניא טאהעג ריא טאה טלעג לפיוו הימ טגאז —
רימ ףיוא טלעטשעגסיוא דיי רעד טאה — סעקיפאק קיצניינ טימ לבור ׳ןעצ —
.טעבעג ןוא קיטייוו ,רעצ טימ לופ ןגיוא ענייז
:ןבעגעגוצ רע טאה ןמיס א ראפ
ןעוועג זיא לפענק ןייא ,ךעלפענק ייווצ עלעטייב ןיא ןעוועג ךאנ ןענעז םע —
...ןכארבעצ
.עלעטייב רעייא ןעגופעג באה ךיא ...רימ טימ טמוק —
לעוו ךיא ןענאוונופ ,ןעמוקראפ טעוו אד םאוו ,ןטכארט טלאוועג טשינ באה ךיא
קירוצ ןבאה זומ דיי רעד זא ,טסווועג באה ךיא .טלעג םאד דיי םעד ןבעגוצפא ןעמענ
,םירוסי עטסרעווש יד ןדייל וצ ןעוועג טיירג ןיב ןוא טלעג ןייז

־קינייא םקעז עריא עלהשעמ א טדייצרעד הרש עבאב יד
יד ךיוא יוו לרעפ ןוא הקבר רעטכעט יד !:ביוא .ךעל
.ןלייצרעד קידתוקיתמ ריא וצ וצ ךיז ןר1נה רונש

.טיילק ןיא ןטאט םייב ןעוועג דיי ןטימ ןעמאזוצ ךיא ןיב ןטונימ עטלייצעג ןיא
ךיז ןופ קיטסאה באה דאנ ,ןגערפ ךימ טעוו עטאט רעד זיב טראוועג טשינ באה ךיא
:ןפראוועגסיורא
ראפ ןעמענ ץלא לעוו ךיא ...טסליוו וד םאוו ןוט רימ טימ טסנעק ,עטאט —
.::ןטראק ןיא טליפשראפ ןוא ןענופעג םע באה ךיא ...טלעג׳ס פא ביג דיי םעד רעבא ,ביל
רימ ןענעז רעטרעוו יד רעבא ,ןענייוו ,וטעב ,ןדער ךאנ טלאוועג באה ךיא
ךיז טלאוו רע יוו ,גנערטש ןעוועג זיא םינפ םנטאט םעד .זדלאה ןיא ןקעטש ןבילבעג
־קירוצ סעפע ןעוועג עלייוו א זיא קילב ןייז ךיוא .לייטרוא ןא ןריפוצסיוא טיירגעג
םיא ףיוא םיצולפ טאה טניוו רעטלאק א סאוו ,םאלפ א יוו ןשאלעגסיוא ןוא ןטלאהעג
ךיא באה ץראה ןשילגניי ןיימ ןופ טייקגנערטש רעצנאג רעד טימ .ןאטעג־זאלב א
"".ןדייל טשינ לאז דיי רעד ראנ ,טרעוו םע ןיב ךיא .ךימ עגרה ,גאלש" :ןעיירש טלאוועג
־םיוא ךיז עטאט רעד טאה ,ליומ סאד ןענעפע יצ ןזיוואב דאנ באה ךיא רעדייא רעבא
:ןעמאמ רעד יצ ןאטעג־ףור א ןוא טיירדעג
...לטאלאכ א ףיוא דיי ןראפ ענעפאנאק ןישיא ײרד פא דיינש ,הרש —
,ןעמעראוו א טימ ןיוש ,פאק םעד טיירדעגסיוא קירוצ ךיילג טאה עטאט רעד
:םינפ ןצנאג ןפיוא ,ןגיוא יד ןיא לכיימש ןקיטכיל
.ןשארג ןייא ןייק ןרעוו ןלאפראפ טשיג ךייא טעוו םע —
ןוא םעקיפאק קיצניינ טימ לבור ןעצ טלייצעגפא ,דאלפוש םוצ ןעגנאגעגוצ זיא רע
.טנווייל יד ןטםאמעג לייוורעד טאה עמאמ יד תעב ,דיי םעד ןבעגעג ייז
תבש ףיוא םיא ןטעבראפ ,דיי םעד וצ טצעזעגוצ ךיז עטאט רעד טאה רעטעפש
רעטנעאנ א ,טסאג רעטגיילעגנא ןא ןעוועג טלאוו רע ךיילג ,םיא טימ טסעומשעג ןוא
.שטנעמ
,ראלק ןעוועג זיא רימ ראפ .ףרוווראפ םוש ןייק טכאמעג טשינ רע טאה רימ
ןוא ,ןצראה ןטזיורבעגפיוא ןיימ ןיא ףיט טקוקעגניירא ןטונימ ענעי ןיא טאה רע זא
טאה םענייז ןצראה ןיא ןוא טליהעגמורא םיא טלאװ טםײרט א יוו ןעוועג זיא םע
.הדיבא־תבשה ןופ הוצמ יד םייקמ זיא עלהחמש ןייז ...ןוחטב רעד רעקאלפעצ ךיז
רעטסנעש רעד ןעוועג רימ ראפ זיא תבש רענעי .תבש רעד ןעמוקעגנא זיא םע
.ןבעל ןיימ ןיא תבש רעטסערג ווא
טכאמ יז ןוא גנוריסאפ רענעי טניז ייבראפ ןענעז ראי קיצפופ דלאב ןיוש
ןעיועג ןטכענ טשרע טלאוו םע יוו ,ץראה ןיימ ןרעטיצפיוא ץלא ךאנךרוד .ןבעל ןיימ ןופ געט עלא ןיא ,רערעייט עטאט ,רימ ראפ ףיוא טםײג וד
ןוא ןוז א יוו ףיוא וטסייג ,ןבעל ןטבעלעגסיוא־טשינ ןוא טבעלעגסיוא רעווש ןייד
רעטוג ,טימעג ןיימ ןטכיילאב קיבייא טעוו תוגהתה ןייד ןוא ןוז א יוו רענעש ליפ ךאנ
.רעניימ עטאט
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השרד ן י י ט
ןא ראפ ןטלאהעג ךימ ןעמ טאה לטעטש ןי

טאה ןעמ .קעטאילביב רעד תבוטל "גנוי־ספראד"

למיה ןיא טאג ןייא ראנ רעבא ".סרוקיפא" \£

ןיימ ףיוא .לאר ןייז ןדעי טלייטעגוצ טרא ןפיוא אד

.תוסרוקיפא ןיימ ןענאטשאב זיא סע סאוו ןיא ,סייוו

,עיצאכ ׳ר ןופ לאר יד ןליפש וצ ןלאפעג זיא לרוג

רעד טימ ןענוואד םייב ךיז ךיא באה טלקאשעג
־וחב עשידיסח ערעדנא עלא יוו ,תובהלתה רעבלעז
טימ "ןימאמ ינא" םעד טגאזעג גאט עלא ,ךעלמיר
־נעל סאוו ןסקאוו טזאלעג תואפ עניימ ,הנווכ סיורג
גנוטכא קראטש פאק ןופ ראה יד ןרעש םייב ,רעג
־ורפ רעד ןעוועג( רערעש רעד ןבואר זא ,ןבעגעג
ןרידנא טשינ גגושב הלילח לאז )רערעש רעמ
עשזסאוו טימ .האפ רעד ןופ ראה ןייק לרעש ןטימ
לאז ןעמ זא ,טקידניזראפ אד ךיז ךיא באה סניוזא
י סרוקיפא ןא ראפ ןטלאה דימ
:סאד ןייז רשפא ןעק ףיורעד רעפטנע ןא
־םידיסח םעניא ןזיוואב לאמא ךיז באה ךיא
!שוילעפאק א ןוא לקער ץרוק א טימ לביטש
םע טאה ,לוכיבכ ",אטח" רעקיצנייא רעד טא ןוא

.השרד א ןטלאה טפראדעג באה ךיא רעכלעוו ןיא
שממ ןראוועג טקישעגוצ רימ זיא לאר יד טא
ךיא באה ,השרד רעד ייב ,אד טשרע .למיה ןופ יוו
ןיא ךיז ןענעכערוצפא טייהנגעלעג א ןענופעג
ןבאה ייז סאוו .הלווע רעד ראפ םלוע ןשידיסח םעד
השרד רעד ןיא .לביטש םענופ טקיטייזאב ךימ
םענופ ןקזוחפא ץנאג ןיימ ןבעגעגניירא ךיא באה
גאט באה ךיא .עוועשזישט ןיא םזיטאנאפ ןשידיסח
רעטרעוו יד ןגאזסיורא םייב ןוא טרזחעג טכאנ ןוא
״סעפע״ טימ טקידניז דיי א זא״ :השרד רעד ןופ
ףיוא ןוטעג םיא ןעמ טאה סאוו ,טלעוו רעד ףיוא
ןיא ןעגנאגראפ ךיז ךיא ןיב — ״יטלעוו רענעי
ליפיוו ,תויועה ןוא ןסאמירג עשידיסח ענעדישראפ
.טנעקעג ראנ באה ךיא

ךיא זא ,וצרעד טגנערבעג ןוא לרוג ןיימ טעמתחעג

־ער ערעזדנוא ןטלאהעגפא ןבאה דימ שטאכ

סאד ןקוקנא טשינ רעמ ןגיוא עניימ ראפ ןיוש לאז

יד ןופ עפאש רעד ןיא ,םייהעג ןיא סעיציטעפ

ןופ .לביטש רעדנאסקעלא עביל יוזא דימ ראפ

ןעגנאגרעד /,געווטסעדנופ סע זיא ,רעשעלרעייפ

תסירד ןיימ זיא ןא גאט םענעטלאשראפ םענעי

ןליפש ךיז ןטיירג רימ זא ,טייקכעלטנפע רעד וצ

ןבאה םידיסח .טרסאעג ןראוועג לביטש םעניא לגרה

־עגרעביא קראמ ןיא ןבאה רעבייוו ".רעטאעט"

.ךקינירטפא" ןא ףיוא יוו דימ ףיוא ןקוק ןביוהעגנא
־א ךיא ןיב ,געוו ןרעדנא ןייק קידנבאה טשינ
־וחב־תראפת" יד ןופ ןינמ םעניא ןענעוואד קע ו
־נירגעג טייצ רענעי ןיא ךיז טאה רעכלעוו ,״םיר
",שיט" ןענוואד ןכאנ טעווארפעג ןעמ טאה אד .טעד
ינעב טימ לופ ןוא ,תושרד עשיטסינויצ ןטלאהעג

,רעיוא וצ ליומ ןופ ,ערעדנא יד ענייא דוסב ןבעג
:טגאזעג טנעה ענעכארבראפ טימ ןוא
,רימ רעבא ,טלמוטעג ךיז טאה לטעטש ןיא
־ראפ רעד וצ טיירגעג ןערב ןצנאג ןטימ ךיז ןבאה
.גנולעטש

:דיל סאד ןעגנוזעג ןעמ טאה ןויצ דאנ שינעק

,ןענוואד תירחש ןכאנ ,תבש א םענייא ןיא

תלילכח הנשוש ,תללוגתמ המש ךרדה םא לע"

,הרות־רפס יד ןעמונעגסיורא טאה ןעמ יוו דלאב

םעד ןליפש וצ ןראוועג ןסאלשאב זיא אד ".םיניע

רעטציהעצ א לביטש רערעג ןיא ןפאלעגניירא זיא
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דיםח רעד לסאי םהרבא טנעה עטײרפשעצ טימ
:ןגירשעג לוק ןײז טימ טשינ יװ ןוא
ןעמ !!!רעײם א טנערב םע ,ןדיי ,טלאוועג
תע ,ןענרעל טשינ ףראד ןעמ ,ןענוואד טשינ ףראד
אנמחר ארחא־ארטס יד ,ךיתרות ורפה ׳דל תושעל
— לטעטש ןיא זדנוא ןשיווצ םורא טגנירפש ןלצל
טאה ייברעד ןוא רעטמאלפעצ א ןגירשעג רע טאה
ףיורא טצנאטעגרעטנוא לגראג םענופ פאנק רעד
־כײלג קידנעלקאשטימ ,ףיורא ןוא פארא ,פארא ןוא
,ייוו ייוו — לדרעב קיציפש ץראווש ןייז קיטייצ
רעייפ א טנערב םע !!!?ריא טייטש םאוו ,ןד י
ןופ ,לטעטש ןצנאג םעניא ,רעזייה ערעזדנוא ןיא
ןוא רעייפ םאד טמוק עפאש־רעשעלרעייפ רעד
־אר ,ןדיי ,טלאוועג !רעדניק ערעזדנוא טנערבראפ
!!!ילא ׳דל ימ !טעוועט
יד ןחלוש ןפיוא ןגיל טזאלעג טאה םלוע רעד
ןיא טלקיוועגנייא ןוא ,עטמעשראפ א יוו ,הרות
רעד וצ ךיילג קעווא ייז ןענעז םיתלט ערעייז
רעד ןיא ...רעייפ סאד ןשעל עפאש־רעשעלרעייפ
׳ר דיסח רעדנאסקעלא רעד טאה טייצ רעבלעז
רעד ןיא ךיז טלעטשעגניירא ,סגילעז לאומש לוולעו
ןטזאלעגפארא ןא טימ ביטש רעזדנוא ןופ ריט
אנמחר ;לבא ןא יוו ןעזעגסיוא טאה רע ,פאק
.היול א ךאנ טשרע םוא ךיז טרעק סאוו ,ןלצל
,עזאפ רעד ןיא ןעלוועוו קידנעעזרעד ,עמאמ ןיימ
:םיא וצ ןוטעג יירשעג א עטרעטיצרעד א יוו טאה
ןןעשעג זיא סאוו ,ןרהא —

,ןאדראג־ןיזדאמארג החמו!! ןוא עק סקעמ ,סדווארפ החמש
קראי־וינ

ריא ןוא רעכאמ רעצנאג רעד ןטראד זיא על
!י טגייווש
לסיבא ןיוש עמאמ יד טאה — י עלהחמש ןיימ —
ןביוהעגפיוא טאה יז ,ך טגערפעג עטקיאוראב א
־עג טלאוו יז יוו ,למיה םוצ ןגיוא עקידהעונצ עריא
־יא רעדיוו טאה ןוא בעל ךיא יבא ,טאג טקנאד
:טגערפעגרעב
?עלהחמש ןיימ לוולעוו ׳ר ,ריא טדער םאוו —
ןתועט ןייק טשינ טכאמ ריא
ןייק טשינ ךאמ ךיא ,עלהחמש רעייא ,אי —
־רעוו יד ןגיוצעג רעטייוו לוולעוו ׳ר טאה — תועט
א יוו דניק א וצ רעטנעענ ןעד זיא רעוו — רעט
טישכת רערעייט רעייא זא ,ןעז ריא טפראד י עמאמ

טימ רע טאה — על׳החמש רעייא זא ,טגאז׳מ —

ןטאט ןייז ןופ רענייב יד רבק ןיא ןעור ןזאל לאז

־ראפ טשינ ןוא טגאזעג עמיטש רענעכארבעג א

ןייק לאז רע ,ןעז טזומ ריא ,המלש ׳ר קידצ םעד

ןטזאלעגפארא ןא טימ קידנעייטש ץלא ,טקידנע

ריא טעוו תוכז םעד ןיא ןוא ןליפש טשינ רעטאירט

.דרע רעד וצ פאק

טעוו םע ,ןרעוו ןפלאהעג לטעטש עצנאג סאד ןוא

— זןעלהחמש ןיימ טימ ןעשעג זיא םאוו —

ןלאז רעדניק זא ,לטעטש םענופ הללק יד ןוטפא ךיז

ענעסירעגפיוא טימ ענעקארשעצ א עמאמ יד טאה

ןופ ןרעוו ןעמונעגקעווא טשינ טייצ רעד ראפ רעמ

.טגערפעג רעדיוו ןגיוא

.ןרעוו טלייהעג ןלאז עקנארק עלא ןוא זדנוא

טימ ןביוהעגנא לוולעוו טאה — עלהחמש רעייא —

יד טאה ,טדערעג טאה רע סאוו ,טייצ עצנאג יד

א ןופ ןעמוקעג טלאוו סע יוו יוזא לוק ןכארבעג א

,ןרערט יד ךוטראפ ןקידתבש ןטימ טשיוועג עמאמ

ןיא רעטאפ ,דלאוועג ,ייוו ,יוא — סאפ קידייל

ןיא ןעמוקניירא ןעזעג ךימ טאה יז יוו ךיילג ןוא

ןעמוק ,ונרמשי םשה ,ךעלדיימ טימ ךעלגניי — למיה

טקוקעגניירא ןגיוא עטנייווראפ טימ יז טאה ,בוטש

־החמש רעייא ןוא רעטאירט ןליפש ןוא ףיונוצ ךיז
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ףיוא טמיטשאב ךאד תא הסנכה עצנאג יד זא ,טרפב

?רעטאירט טסליפש וד ,עלהחמש —
ךיא באה — יעמאמ יד טסייוו ןענאוונופ —

.קעטאילביב רעד ןופ ץנעטסיזקע יד ןטלאהוצנא
םרעשיפ םעד ,עשביל ןגאז וצרעד טעוו סאוו ןוא

.עגארפ א טימ טרעפטנעעג
— ריד טימ ךאד טכאק טאטש עצנאג יד —
קידנעפילכ ןוא טנעה יד ןכארבראפ עמאמ יד טאה
י תמא טשינ זיא םע — טשראפעג רעטייוו דימ

ןעמוק ןיימ ףיוא םיורא ןיוש טקוק םאוו ,רעטכאט
״זןגיוא עקידרעייפ ייווצ עריא טימ
־ייה ןפיוא טאהעג הטרח דלאב עקאט באה ךיא

פאק םעד טזאלעגפארא קידנגייווש באה ךיא
.טרעפטנעעג טשינ ןוא

רעמ ןעמאמ רעד ןבעגעג באה ךיא םאוו ,גאזוצ ןקיל
וסע ןכאנ זיא עמאמ יד ראנ יוו ןוא ןליפש וצ טשינ

םעכלעזא טאה יז םאוו ןעמאמ רעד וצ ייוו —

־עגסיורא טייהרעליטש ךיז ךיא באה ,ןפאלשעגנייא

ףראד ךיא םאוו רימ וצ זיא ,ייוו ,ייוו !טבעלרעד

ןיב טניוומערוטש א ןופ ןבירטעג יוו ןוא טכיילש

ןטאט ןייד וצ זיא ייוו ןוא ,ןרעה ןוא ןקוקוצ םאד

ןיוש טאה ןעמ ווו ,עפאש רעד וצ קעווא ךיילג ךיא

.ךעבענ ,רבק ןיא

םענ א ךיז ךיילג באה׳כ ןוא .רימ ףיוא טראוועג

ןעמונעג רימ ייב ךיז יז טאה — !עלהחמש —

.לאר ןיימ וצ ןוטעג

רענעי ףיוא ןטאט ןייד טשינ םעשראפ — ןטעב

ןצנאגניא ךיא באה ,ןעשביל טראד קידנעעזרעד

ראפ ןעד םע טםאפ יוו ,ןעמאמ רעד גלאפ ,טלעו

ןבעגעג באה ךיא םאוו ,גאזוצ םעד ןיא ןסעגראפ

־ייא ןא םעדווארפ השמ ןוא ןוז םעדווארפ עקמולש

לאמארעדיוו ןעמונעג ךיז ךיילג ןוא ןעמאמ רעד

ןליפש ןוא "תופוצח" טימ ןעמוקוצפיונוצ ךיז לקינ

ןטלאהעג באה ךיא ןעוו ןוא לאר ןיימ ןריטעפער

? רעטאירט

עניימ טימ ןגירשעצ ךיז ךיא באה ,השרד רעד ייב

ןוא לוק ןקידנענייוו ןטימ טעבעג םעמאמ רעד

ךיא יוו טליפעג ךיז טאה םע זא ,יוזא תוחוכ עצנאג

ךיא ןוא ןכארבעצ שממ ךימ ןבאה עריא ןרערט יד

ראפ ןדיי עמורפ יד טימ ןוט עפעשט א ליוו

ןייגוצ טשינ ןיהא רעמ טכאמעגפא ךיז ייב באה

תבש ןטרעטשראפ ןראפ ,ןרערט םעמאמ ןיימ

:ןעמאמ רעד טגאזעגוצ עקאט ןוא

.ןעמאמ ןיימ ןראנוצפא ןעגנוווצעג ןייז םעד ראפ ןוא

־רעבירא טשינ לעווש רעייז טעוו סופ ןיימ —
!ןטערט

,השרד ןיימ ןעיירשסיוא טקידנעעג באה ךיא ןעו
א ןכארבעגסיוא עפאש רעשעלרעייפ רעד ןיא טאה

יוו" :טכארטעג ויז ייב ךיא באה רעבא דלאב

ןפיוא ןעוועג זיא םאד .ןטנעמסידאלפא ןופ רענוד

־עק ךיא לעוו יוזא יוו ? ןכאמ םאד ךיא לעוו יוזא

טשינ רעבא טאה רענייק .ןליפש ןיימ ןופ ןובשח

ןיוש באה ךיא יוו םעדכאנ ,גאזוצ ןיימ ןטלאה ןענ

ןיא ןוטעגפא טלמעד ךיז טאה םע םאוו ,טסווועג

־נײא לאמ ליפיוזא ,טגיילעגניירא טעברא ליפיוזא

.ןצראה ןיימ

ןוא ",השרד" רעד טימ לאר ןיימ טריטעפערעג

רעקילייה רעד

! לחומ רימ ייז ,עמאמ ערעייט

"לאייג׳זאק ,

טשטנעבעג עוועשזישט זיא ןכאז ערעדנא ןשיוו

א ״םעיניװאכארג״ לסיבא ןגאוו ןטנאפשעגסיוא ןא

*

לפאטראק לקעז א ןופ ןוטעג שאנ א טאה עטייווצ

ןסאג יד רעביא טיירדעגמורא טכאנ ןוא גאט ךיז

טקעטשעגניירא טאה ענייא ,ןגאוו ןפיוא רעיופ םייב

ןוא ןעוועג הרג־הלעמ ,לטעטש םענופ ךעלסעג ןוא

עכלעוו .עפאקש א ןופ עבראט רעד ןיא פאק םעד

ןבאה ןגיצ יד ".םעפאצ ןוא ןגיצ" טימ ןעוועג

.ןעוועג אד ןענעז ייז זא ,םינמיס ןזאלעג

ןוא ןגילפ יד ןופ ןביירטפא טנעקעג טשינ ךיז טאה

,ןיילא טגראזאב ךיז גיצ עדעי טאה זייפש יד

,הליכא רעד ןיא ןייז קיספמ טזומעג רעבירעד טאה

ןופ טפאכעגפארא ,לשמל ,יוו ,רעגייטש ריא ףיוא

א טאה עפאקש יד זיב ןעוועג ךישממ גיצ יד טאה
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־טנא גיצ יד זיא ,רעכעלזאנ יד טימ ןוטעג עקםראפ
.עטקידיילאב א ,ענעקארשעגרעביא ןא ,ןפאל

־עג טלעוו רעד ףיוא זיא עלעגיצ םאד יװ דלאב
ןובשח א טכאמעג סעלײק לציא ׳ר ןיוש טאה ,ןעמוק
ןבעג טעװ עלעגיצ םאר טא דלימ ךעלעפעט ליפיװ

ץראה׳ס טפאכרעד ךיז ןבאה םאװ ,עכלעזא ןעװעג

ןופ .״גיצ״ א ןרעװ ןוא ןסקאװפיוא טעװ סע ןעװ

.עלעפע ןא טימ וליפא ןוא טיורק עלעטפיוה א טימ

עלעגיצ ענײש םאד ןוטעגנא רע טאה החמש םיורג

עלעמעז א סנירעקעב רעד הכלמ זיא טיונ א ראפ

א — ןרעטש ןפיוא ״ךעלעקטאל־ןח״ ײװצ יד טימ

.ןעמוקעגצונוצ ךיוא
ריא טפאשעגנײא גיצ עדעי ךיז טאה יוזא טא
ןוא קערש קינײװ טשינ טימ זײפש לםיב ענדיב
א רעדא ,שטייב א טימ טײלגאב עקאט לאמטפא
׳רענײב עטנקורטעגנײא יד רעביא ןקעטש ןטראה

םלא ןעניד טפראדעג טאה םאד סאװ ,עלעדנעב טיור
טשינ עקאט טאה ןוא ערהךיע ןא ןגעק הלוגס א
.ןעקנירט וצ ךלימ ןײק עלעגיצ םעד ןבעג טגראקעג
.םיילפכ־לפכ ןבעגפא ש״היא טעװ םע ,השקשינ
...זיב ,קיאור ןוא ליטש ןגיוצעג ךיז סע טאה יוזא

אד ,ןקלעמ וצ ןעמוקעג זיא םע זא ,רעבא ראפרעד
סאבעלאב רעד רעװ טםוװעג גיצ עדעי ןיוש טאה

זא ,ןעזרעד לציא ׳ר טאה גאט םענײש א ןיא

וצ טכער סאד טאה רע ראנ ןוא ריא רעביא זיא

־לעװ ,לדרעב א ןצארפש ןא טביוה עלעגיצ םעד ײב

!תורקפה ןײק אטשינ .ךלימ עטעפ לסיבא ןופ ןםינעג

זיא םע ...ןוא רעגנעל גאט ןדעי טימ טסקאװ סעכ
,״קינדאי־אמראד״ א ראג טעשאפ רע ...״פאצ״ א ראג

טאה ןעצ רעװעשזישט עדאטם רעד ןשיװצ

׳ר טאה ,ןא גאט םעד ןופ .רעסערפ רעטסיזמוא ןא

טימ ״רוכב״ א יירפ ןוא קנארפ טריצאפשעגמורא

ןםע םאד םיא ןרעפאנקראפ ןביוהעגנא ןיוש לציא

,ךעלעגיוא עמורפ ןוא לדרעב קידובכב ךעלגנעל א

רע טאה ןגראמירפ םענײש א ןיא ןוא ,גאט ןדעי

יד ךרוד טלעטשראפ לםיבא ןעװעג ןענעז םאװ

טימ םיא טאה /׳טםעק״ יד טגאזעגפא ןצנאגניא

.ןרעיוא עטײרב ענעםקאװעגרעביא

ןיא ,לכלעטש םענופ ןעװעג חלשמ הפרח םיורג
.טקיטכענעג טאה עלעגיצ־פאצ םאד ןכלע ו

־אב ןײז טײרדעג רע טאה ,םאג ןיא קידנעײג
־ײה ןײז טימ ןוא רעהא ןוא ןיהא פאק םענעסקאװ

־נאװמורא טזומעג לאישזאק רעד ךעבענ טאה

טאה םאד !עמ — עמ — עמ :טעקעמעג לכלוק קירעז

־גאט ןײז ןכוזםיוא ךיז ןײלא ,לטעטש ןרעביא ןרעד

רעשיטאטש רעד ,עראוו א טכאמ :ןםײה טפראדעג

גאט ןםיװעג א ןיא רעבא ,שינעמוקסיוא עכעלגעט

־אק־טאטש ןקילײה ןראפ ץרא־ך־וד !טײג ״פאצ״

־עג ןײז ךאנ טקנעבראפ לאישזאק םעד ךיז טאה

־עגפא דובכ םיורג טימ עקאט טאה ןעמ !לאישז

־עג עקאט טאה רע ,לציא ׳ר םאבעלאב םענעזעװ

טלאװעג טשינ טאה רענײק ,געװ םעד םיא ןטארט

וצ ןםעגראפ טאה לציא ׳ר ןעװ ,גאט םעד ןיא ןפארט

.רענרעה עקיציפש ענײז ןיא ןעפעשטראפ ךיז

ןגעלעג ןענעז םע װו ,רעלכײפש םעד ןסילשראפ
ןםאלעג זיא לאישזאק רעד .לעמ ןוא תואובת קעז

טשינ טאה םאװ ,לטעטש ןיא רעקיצנײא רעד

םיורג טימ ןוא רעלכייפש םעניא ןעגנאגעגניירא

טסאפ םע יוו דובכ ןײק טלײטעגוצ טשינ םיא ראנ

.ץראה טשלחראפ ןייז ןענעלרעטנוא ןעמונעג האנה

— ״לאישזאק־טאטש״ ןקיצנײאךוא־ןײא םעד ראפ

ןיא לדרעב ןטימ פאק םעד ןבארגעגנייא טאה רע

עיצראפ עטכער א םיא טלײטעגוצ ויוא טפא ראג

ןופ טווורפעג ,לסיבא ןסעגעגפא ,ןטשרעג לקעז א

סאד ,ץירא ראנ זיא םע ליפיװ םילוזלז טימ פעלק

לטיבא טימ ןסיבראפ ,ץייוו לטיבא לקעז ןטייווצ א

־עג טאה בײװ םאד( םעלײק לציא ׳ר ןעװעג זיא

ןיוש טאה רע ןעוו רעבא ,לקעז ןטירד א ןופ עקירג

םאװ ,רענייז םאבעלאב רעתמא רעד ).עלײק ןםײה

־ןצייוו לקעז א ןופ טקעלעג ,טאפמאק םייב ןטלאהעג

לײװ ,ןייז ריקפמ םיא טזומעג ןיד ןשידײ ןטיול טאה

רענעטעבעגמוא ןא ,ריט ןיא ןזיוואב ךיז טאה ,לעמ

".רוכב" א ןעוועג זיא רע
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ףראוו א םכילע־םולש א ןא ןוא ,סעלייק לציא ׳ר
574

ןיא ןטלאהעג דארג טאה רע סאוו ,טכיוועג א ןוטעג
.טנאה
,פאצ רעד .ןפארטעג טשינ םיא רע טאה קילג םוצ
םיא טאה ןעמ םאוו ,רעטמעשראפ א ,רעטלמוטעצ א
־צראה א טזאלעגסיורא טאה ,הבנג רעד ייב טפאכעג
ףיוא ןסייהעג טאה םאד ,ע־ע־ע־עמ־עמ ןקידנסייר
וצ ןוא ןגאלש וצ ךימ םע טמוק םאווראפ :ןושל ןייז
ךימ טאה טאג זא ,קידלוש ךיא ןיב םאוו ?ןעלדיז
ןבעג טשינ ןעק ךיא ןוא רעטייא ןא ןא ןפאשאב
־ייק לציא רעבא זןרעגנוה ךיא ףראד ,ךלימ ןייק
םעד ךיז ןיא ןטלאהוצנייא טנכערעג טשינ טאה םעל
ןוא ןביירטוצוצ טרעהעגפיוא טשינ טאה ןוא םעכ
*ייז רוכב ןעמערא םעד תוללק עטיוט טימ ןטלעש
ןא רעלכייפש םעניא ךיז ןענעבנגניירא ןראפ םענ
.ןטוג םעלא ןופ ןסערפנא ךיז ןוא ןסיוו ןייז

יד ייב ,ןעמארק־זייפש יד ןיא ןטיזיוו טאטשעגפא
יד וצ וליפא ,טכורפ ןוא סנירג יד ןופ סרעטלומ
וצ ןעמוקעג רע זיא סקעבעג ןטימ םענאגארטס
.טסאג
טשינ רעד ךאנ םענייז טיזיוו ןטשרע םעד
פאצ רעד טאה ןעלציא ייב עמאנפיוא רעכעלטניירפ
סעטע הרש דוד ׳ר ןכש םלציא ׳ר ייב טכאמעג
זייפש ןיא )עטע הרש ןסייהעג טאה בייוו סאד(
ןוטעג רעטשינ א לדרעב ןטימ טאה רע ,למערק
רע ,בוט יכ אריו ,ץירג־רעבאה ןטימ לקעז םעניא
עקאט רע טאה ,םעט ןתמא םעד טליפרעד טאה
ץירג־רעבאה םעניא ףיט עדראמ יד ןבארגעגנייא
םארק סעטע הרש ןופ .ןייגליווו טזאלעג ךיז ןוא
קראמ ןרעביא טריצאפשרוד לסיבא ךיז רע טאה
־נאמ עלעםיבא וועיל לדנעמ ייב ןוטעג־קעל א ןוא
טשינ ךרא זיא םאד זא ,ןעזעג ןוא ךעלפיירג־ענ

זיא לאישזאק רעד ןעוו ,טונימ א ןעוועג זיא םע

הנמלא רעד ןעוועג דבכמ םעדכאנ רע טאה ,טכעלש

טלאוו רע יוו ןעזעגסיוא טאה םע ,ןבילבעגנייטש

־ראפ ןגעוו אצוי ןופ ןוא טיזיוו א טימ ןעלחר־הרש

לאז רע ןכלעוו ךרוד ,געוו א ןענופעג טלאוועג

ןסיבראפ ןוא סעברא ענעלאמעג עלעםיבא טכוז

־מוא םעד ,ראה ןייז ןופ ןרעוו ןענירטנא ןענעק

םענופ סעקרעגוא עטרעייזעגנייא עכעלטע טימ

ןקראטש א השעמ תעב רע טאה ,רעגאז־העד ןטסיז

םעד ייב ןענאטשעג קידנעטש זיא סאוו ,לסעפ

ךיילג ןוטעג ייפש א םיא לציא טאה ,ןוטעג םאנ
ןיא בנג םעד ןבירטעגסיורא ןוא ןיירא םינפ ןיא
ןקעטש א טימ ןבעגעג םיא ייברעד ןוא ,ןיירא םאג
־הדיצ" םלא ןקור ןטנקורטעגנייא ןרעביא ץעז א
".ךרדל

.גנאגנייא
יד וצ ךיז טקוקעגוצ טאה ,ךעבענ ,םלוע רעד
־נײא טימ ןוא רוכב ןקילייה םענופ םישעמ ענייש
־עג ןוא ןפיל יד טימ ןסיבראפ םעכ םענעטלאהעג
.ןרירנא טשינ רוכב םעד ךאד ראט ןעמ .ןגיווש

ןטנאמרעד םעד ךאנ רעטעפש געט ראפ א טימ

ףראוו א םעפע טימ טגאוועג טשינ טאה רענייק

ףיוא טקרעמאב גנילצולפ לציא טאה ,טנעדיצניא

םעפע טימ יוזא םתם רעדא ,פאצ ןפיוא ןוט וצ

ןיא •״םעקװעדארב״ ןופ םטכעטישסיוא ןא םינפ ןייז

רע ,ןטיהפא לאז טאג ,ליימ .ןבעג פאלק א םיא

לציא זיא סאד זא ,טסעומשעג ןעמ טאה לטעטש

םאד .םומ א םעפע ןגירק פאלק םענופ ךאנ ןעק

טאה רע סאוו ראפרעד ןראוועג טפארטשעג םעלייק

־יילק א ,תוריבע עטםערג יד ןופ ענייא ךאד זיא

ןקילייה ןייז ץירא םינפ ןיא ןגיפשעג ,טקינייפעג

ןטיול .״!״רוכב־רעקילײה״ רעד ?םעפע טייקינ

ןא ןגירקעג ןא טלמעד ןופ ןיוש טאה רע ןוא רוכב

יוזא ןוא רקפה רוכב רעד ךאד זיא ןיד ןשיד י

לציא ׳ר ראנ ,סעלייק לציא רעמ טשינ .ןעמאנ רעדנא
/׳עקװעדארב״ יד

.טריפעגפיוא עקאט ךיז רע טאה
טאה יז זא ,בייוו םלסינ עקסאי ,עקטוי

ןיוש טאה ןעלציא טימ שינעעשעג םעד דאנ

יד רעביא יירפ םורא טײג ״פאצ״ רעד יוו ןעזעג

־ייה םעד ןרירוצנא טשינ ןטיהעגסיוא ךיז רעדעי

טא ןוא ,תונמחר ןא טפיוז ןוא טסערפ ,רעבלעוועג

ךיז זיא ,רוכב רעקילייה רעד ,רע .רוכב ןקיל

־זייפש ריא וצ ךיוא ןיוש ךיז רע טרעטנענרעד

,לטעטש ןרעביא יירפ ןוא קנארפ ןעגנאגעגמורא

:ןראצמירג רעד ןעגנאגעגפיוא ריא ןיא זיא ,םארק
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רעדניק עריא ראפ טשינ ךיז טניגראפ יז ,שטייטס

־ראפ ךיז טגעלפ םע עכלעוו ,ךעלגניי־רדח ,רימ

טייג אד ןוא ,ךעלפיירג־עננאמ לסיבא ןכאקוצפא

ףיוא ךיז ןצעזפיורא ״לאישזאק״ א ןפאכ ןטסולג

רעקילייה א עקאט ,רעסערפ רעטסיזמוא ןא םורא

רע זיב ןביירט םיא גנאל יוזא ןוא קידנטייר םיא

יןסערפ וצ םיא ןבעג ביוחמ סע יז זיא ,רעבא ,רוכב

ןיוש ןוא רעטייר ןטימ ןעמאזוצ ןלאפעגמוא זיא

באה םאד ףיוא טסערפ רע זא ,םיא ראפ גונעג

רעבא ןענעז ,ןייטשוצפיוא טאהעג טשינ הכ ןייק

טוט רענייק ןוא רעמערק ערעדנא ןופ סטוג ןוא

טימ ןעגנאגאב ךיז רוכב םלציא ןקילייה םעד טימ

ןיד ןייק אטשינ עקאט ןיוש זיא ,טשינראג םיא

רימ ןבאה םיא ראפ .עביל ןוא טקעפסער םיורג

.ןגייווש טשינ טעוו יז !ןיינ  ?...ןייד ןייק ןוא

גיוא ןא יוו םיא ןטיהעגפא ,טאהעג ארומ קראטש
ןלאז רימ זא ,טאהיעג ארומ ןבאה רימ ,פאק ןיא

טימ ןוא ץלאהרעגלאוו א ןוטעג פאכ א טאה יז

עלייק לציא יוו יוזא ןרעוו טפארטשעג טשינ הלילח

,לאישזאק םוצ ךיילג ,קראמ ןיא םיורא טעפמיא

ןעמאזוצ ןוא .סעקוואדארב טימ לופ םינפ א טימ

־עג ףיוא לעטש א ךיז טאה לאישזאק רעד רעבא

טאהעג תונמחר קראטש ךיוא רימ ןבאה דחפ ןטימ

ביוה א ,ענייז סיפ עטשרעטנוה ייווצ יד ףיוא ןוט

םיא טאה לציא סאווראפ ,טרעיודאב ןוא םיא ףיוא

",לדרעב־עזאק" ןטימ עדראמ יד ריא ןגעק ןוטעג

םעדעי עקאט טאה .רקפה ףיוא ןבירטעגסיורא

ןוא ע־ע־ע־עמ םענעגיוצעגסיוא ןא טזאלעגסיורא

םעד ןייז וצ הנהמ םעפע טימ טימאב ךיז לגניי

טאה סאד .רעגרעה עקיציפש ענייז ריא ןזיוואב

,טיורב לקיטש א טימ רעװ ״לאישזאקךקילײה״

:יוזא טא ״ןושל־לאישזאק״ ףיוא ןסייה טפראדעג

ןעמ םאוו ,לקארוב א רעדא לפאטראק א טימ רעו

ךיז וטסעמראפ ןעמעוו ןגעק ,עקטוי ,עקטוי"
ן״לאישזאק ןקילייה" ןגעק ,ץלאהרעגלאוו ןטימ םע
ךיא םענ טא .ידיחי־ןב םעד רוכב סלציא ןגעק
ןיוש וטסעוו ,רענרעה עגיימ ףיוא ףיורא ךיילג ךיד
ןקילייה" ןראפ ץרא־ךרד !,זיא רעטלע רעוו ןסיוו
!!1״רוכב

־אמ רעד רעטנוא בוטש ןופ ןעמענסיורא טגעלפ
־םיורא רעטעפש ויז טאה םע יוו רעבא .ןסיוו םעמ
־וצ״ ןעװעג ןיוש טײקםטוג רעזדנוא זיא ןזיוועג
".טוג
םע ,ךאווטימ ןטסארפ א ןיא םע זיא ןעשעג
־ןקילייה" םעד ןכאמ טםולגראפ זדנוא ויז טאה
־נא ןבאה רימ ןוא בוט־םוי לקיטש א ״לאישזאק

ריא ןעזעגנייא עקטוי טאה טציא טשרע

רעדעי .גראוונסע םינימ ענעדישראפ טגנערבעג

םעפע םתס ךיז ראפ טשינ יז טאה אד זא ,תועט

ןוא רעמ םאוו ןעגנערב וצ טעראטסעג ויז טאה

לע םאוו ,לטעטש ןופ סחוימ םעד ראנ ,פאצ א

טאה רע .לאישזאק םעד ןבעגעג םע ןבאה רימ

סטכעלש ןייק ןוט טשינ םיא ןעמ ראט ןיד יפ

םינפ א ,טיטעפא סיורג טימ ןעגנולשעגנייא ץלא

רע יוו ,ןפארטש הלילח ךאנ ריא ןעק טאג ןוא

ךיז טאה גנילצולפ .טרעגנוהעגסיוא טוג ןעוועג

.ןלצל אנמחר םעלייק לציא טימ ןוטעג סע טאה

.ןעקעמ ךעלרעמאי א ןסירעגסיורא ליומ ןייז ןופ

־רעד קידנגאז ,ןגיפשעגסיוא לאמ יירד טאה יז
:ייב

,לטעטש ןצנאג ןרעביא ןגארטעצ ךיז טאה םאו
וצ רעיווועג ןפאלעגפיונוצ ךיז ןענעז ןשטנעמ
ראפ ןבאה ייז ,טריסאפ אד טאה םע םאוו ןרע ו

״ולאפ םע לאז פעק םמיאנוש עניימ ףיוא״

רעקילייה" רעד ,דליב ךעלרעדיוש א ןעזרעד ךיז
ןוא טייקיניירמוא עשזולאק א ןיא טגיל "לאישזאק

־עגמורא רעדיוו ויז זיא ״פאצ רעקילײה״ רעד

טייז ןייא ןופ ךיז רע טפראוו םירוסי עסיורג ןיא

ןופ ךעלטירט ענבארד עשיטעקאק טימ ןעגנאג

־אפ יד ףיוא ךיז טביוה רע ,רעטייווצ רעד ףיוא

־עג ןוא רעטלומ וצ רעטלומ ןופ ,םארק וצ םארק

ןוא טעפאק ,דרע יד ייז טימ טבארג ,סיפ עטשרעד

ןוא ןטסעב ןוא ןטםנעש םענופ ןײגליוװ ויז טזאל

־ייטש סוועיל לדנעמ ןיא רענרעה יד טימ טקאה

.טרעטשעג טשינ םיא טאה רענייק
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קעווא טלאפ ,םירוסי ערעווש ןיא ,לקירב םענרענ
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ויוש ןעק ןוא ןביוהפיוא ךיז לאמאכאנ ליוו ןוא

.היול רעד ןיא טקילייטאב ריז טאה לטעטש עצנאג׳ס

ןגיל טביילב ןוא םירכ ןקראטש א טוט .רעמ טשינ

ןוא ,ןימלע־תיב םוצ זיב ןגארטעגוצ םיא ןעמ טאה
־עג ״פאצ״ םייב טאה עטלמאזראפ יד ןופ רעדעי

.רעטפייטשראפ א קירב ןפיוא

ןבעל םייב םיא ןעמ טאה רעמאט ,הליחמ ןטעב

!.המשנ עקילייה ןייז טכיוהעגסיוא

טליפעג טאה רעדעי .ןוטעג ייוו םעפע טימ הלילח

# # #

ןקילייה םעד ןביוהעגפיוא ןבאה ןדיי ןינמ א

ןקילייה םענופ טיוט םעניא דלוש א טאה רע זא

־עגמורא ",שדקה" ןיא םיא ןגארטעגקעווא ,םאצ

טליפעג ךיז ןבאה ,ךעלגניי ,רימ רעבא .לאישזאק

,ךעלייל ןסייוו א ןיא טלקיוועגנייא ןוא םיא ןשאו

".דניז ןופ ןייר"

קראי־וינ  /ץלאהטיר ףסוי םהרבא

רג׳וועי^זישט
רעמזעלק רעד ןופ לקינייא־רוא ןא ןיב ךי*•

םיראטזץלק
ןיימ יוו טקנופ סאוו ,ףיורעד טקוקעג טשינ

^

־אפ עצנאג יד טעמכ ןוא עטאט ןיימ יוזא עדייז

׳ר ,ןדייז ןיימ זיב םיוק ןכיירגרעד תונורכז עגיימ

ןופ ןגיוצעג הסנרפ עקידכעבענ רעייז ןבאה עילימ

,לגניי םלא ,ךיא ןכלעוו ,ה״ע רעמזעלק רעד הילדג

,םרעגייז ןטכיראפ ןופ טסייה סאד ,יירעכאמ־רעגייז

רעבא .עוועשזישט ןיא ,ץלאהטיר החפשמ

־תיב םוצ ןריפ ןראי ערעטלע ענייז ןיא געלפ
.ןענוואד םוצ גאט ןדעי שרדמה
׳ןקרעמאב וצ טרעוו זיא טייהנגעלעג רעד ייב
רעד ןעוועג ךיא ןיב החפשמ רעזלזנוא ןויפ זא
טאה סאוו ,רעקיצנייא רעד רשפא ןוא רעטשרע
ןטימ עוועשזישט ןיא ןרעוו וצ ןפורעג ןעוועג הכוז
־עג רעבא זיא סאד .ץלאהטיר — ןעמאנ־ןעילימאפ
־טלעוו ןטשרע םענופ ןראי יד ןיא טשרע ןעש
ךיוא ךיא ןיב טייצ רעד וצ זיב  18—1914.גירק
רעד ןעוועג זיא׳ס יוו ,םאנסיוא ןייק ןעוועג טשינ
ןרעוו וצ ןפורעג ךעלטעטש ערעדנא ןיא גהנמ
םרעגיווש ןוא רעווש רעדא ,םנדייז ,םנטאט ןטימ
טפא ןוא ןעמאנ סבייוו םעד טימ וליפא ןוא ןעמאנ
.גנוקיטפעשאב רעדא ,ךאפ ןטיול
הילדג ,ןפורעג ה״ע ןדייז ןיימ עקאט ןעמ טאה
־זעלק רעד לציא ה״ע ןטאט ןיימ ,רעמזעלק רעד
:ןעמאנ ןרעטנוא טנעקעג ןעמ טאה ךימ ןוא רעמ
.סרעמזעלק םעד לציא־ףסוי־םהרבא
־עג" םלא טנאקאב ןעוועג ךיא ןיב ןטסירק ייב
.ןעמאנ סנדייז ןפיוא ",קושטלאד
579

".רעמזעלק" ןפורעג ןגעווטסעדנופ ייז ןעמ טאה
ןא זייוודניק ןופ באה׳כ שטאכ ,ךיא ןגעקאד
,הסנרפ־רעמזעלק רעד ןיא ןטאט ןיימ ןפלאהעגוצ
־נרע ןבראוורעד ךיז תוחוכ ענעגייא טימ ,רעטעפש
ךיא עכלעוו ,טסנוק־קיזומ רעד ןיא תועידי עטם
עכעלטפאשלעזעג ראפ טצונעגסיוא דימת באה
ןא טימ ןריפנא ןוא ןריזינאגרא םאד יוו ,ןקעווצ
,ןעגנולייווראפ ןוא רעטאעט ןשידיי ןופ רעטםעקרא
״לטיט־רעמזעלק״ םעד ןגעווטסעדנופ ךיא באה —
.ןגירקעג טשינ
טשינ זיא םאד לייוו ,ראפרעד םע זיא רשפא
.לאווק־הסנרפ ןיימ ןעוועג
ריפ ךיז ךאנ טזאלעגרעביא טאה עדייז ןיימ
־פעשאב ךיז ייז ןבאה עלא .רעטכאט ןייא ןוא ןיז
.יירעמזעלק טימ טקיט
גונעג ןבעגעג טשינ רעבא טאה ןליפש םאד
,ךאנ טרפב ,טיורב לקיטש ןקורט א ףיוא וליפא
עכעלטע טימ לפוטמ ןעוועג זיא עילימאפ עדעי זא
־באגוצ א טאהעג עקאט רעדעי טאה ,ךעלרעדניק
.הסנרפ
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םידירי ףױא ןפיוקראם טגעלפ ה״ע עבאב ױימ

*אב רעטסעקרא רעד זיא רעטעפש ןראי טימ

טגעלפ ןײלא יז עכלעװ ,ךעלכיק געט־קראמ ןוא

זיולב ןענעז םע ,ןראװעג טרענעלקראפ קידנטײד

.ןקאב ײז
־פעשאב ךיז ןבאה סרעטעפ ןוא רעטאפ ןײמ
.ײרעכאמרעגײז טימ טקיט

דצ געלפ ךיא ןוא רעליפש־לדיפ עדייב :ןבילבעג
ןעװעג ןענעז ,רעלקייפ .טענראלק טימ ןפלעה
־ײל ךעלגנײ ענעםקאװרעד ןשיװצ ןופ עקיליװײרפ
.רעײגקיד

ןעמאזוצ הביבס רעד טימ לטעטש סאד רעבא

־נביוא רעד טאה ןראי עקידנעילב ענײז ןיא

יד ןרענרעד ןענעק וצ ידכ ,ןיילק וצ ןעװעג זיא

עקיטרא ףיוא טליפשעג רעטםעקרא רעטנאמרעד

עקאט ןעמ טגעלפ ,עילימאם־רעכאמרעגײז עםיורג

ןיא ,תוחמש ערעדנא ףיוא ךיוא ןטלעז ןוא תונותח

.ןרעגנוהוצ ךעלסיבוצ
יד טאה געװםיוא רעדנא ןײק קידנבאה טשינ
.ןײגרעדנאנופ ךיז ןעמונעג עילימאפ־רעמזעלק
טאה ,רעדירב יד ןופ רעטסטלע רעד ,לװלעװ
טאה ןוא עצװאנאכעשט ןײק ןבילקעגרעבירא ךיז
.עילעפאק א ןפאשעג רעדניק ענײז טימ טראד
־ארבמעז ןײק קעװא זיא ,רעטסגניי רעד ,ןרהא
־־םעקרא ןא ןפאשעג טראד טאה רע ךיוא ןוא עװ
.ןשטנעמ ענעגנודעג ןוא ענעגײא ןופ רעט
־ײב ןענעז ,לדיי רעדורב ןייז ןוא רעטאפ ןײמ
טקיטפעשאב ךיז ןוא עװעשזישט ןיא ןבילבעג עד
־עכאמרעגײז ןוא ײרעמזעלק( תוסנרפ עדײב טימ
ערעײז ראפ ןעװעג גונעג ראנ ןענעז עכלעװ ),ײר

במאראז ,עוועשזדנעי יװ ךעלטעטש עקימורא יד
־ורא יד ןיא רעלעב ףיוא וליפא ,עלאקאס רעדא
עשיפראד ןוא ןפיוה עשיצירפ־ךעלטםירק עקימ
.תונותח עכעלטסירק
א ןופ ןתוחמ רעד זא ,טריסאפ טפא טאה םע
־ראפ בילוצ טגעלפ ,ףראד רעדא ,לטעטש טנעאנ
ידכ ,ןגאוו א ןקישוצוצ ןםעגראפ תובים ענעדיש
רעצנאג רעד טאה ,םיראמזעלק יד ןעגנערב וצ
תוריכש יד( םופוצ ךיז טזאלעגקעװא רעטסעקרא
־ניד וצ ףיוא גונעג ןעװעג טשינ זיא ןליפש ןראפ
).עלעגעוו א ןעג
־ערג א טגנאלראפ טאה ןעמ ווו ,רעלעב ףיוא
ןופ רעליפש ןעגנודעג ךיוא ןעמ טאה ,קיחמ ערעם
.קאטסילאיב ןופ וליפא ,טעטש ערעדנא

רעד ןופ געט עטסרעמ יד ןרעגנוה וצ תוחפשמ

,ןעמוקראפ ןגעלפ םע םאװ ,ןדאזיפע יד ןופ

ןײק קעװא ךעלדנע זיא לדיי רעטעפ ןיימ זיב ,ךאװ

־אק ,רעלעב ןוא תונותח עשיפראד ײב לעיצעפם

.עקירעמא
רע ,עוועשזישט ןיא ןבילבעג זיא רעטאפ ןײמ
ןעװעג ןוא עילעפאק א טלעטשעגפיונוצ אד טאה
.רעכאמרעגייז רעקיצנײא רעד ןראי ךס א

ײװצ ןלײצרעד זיולב ךיא לעװ ,עטסנרע ןוא עשימ
.ײז ןופ
ןייז ײב זא ,טזײװאב דאזיפע רעטשרע רעד
םעד טגאמראפ רעטאפ ןײמ טאח טײקטושפ רעצנאג
.״ורצי תא שבוכח״ א ןופ חוכ

עקידנעגלאפ טרעחעג ןבאה לבמאםנא םוצ
,לדיפ עטשרע לציא רעטאפ ןײמ :ןענאזרעפ

.״יקדום״ ףראד ןטנעאנ םעניא םע זיא ןעשעג

ױרב םלקחצי ,לדיפ עטײװצ ,רעמזעלק רעד לקחצי

*עז גאטימכאנ־קיטנוז ןקידרעמוז םענײש א ןיא

דוד ןרהא רעדורב רערעטלע ןײמ ןוא ךלמ רעד

וצ ןײרא ףיוה ןיא ןראװעג טגנערבעג רימ ןענ

־ראלק — תורוש יד ןופ רעבײרש רעד טײפמארט

ןשיװצ ,למיה ןעײרפ ןרעטנוא .לאב א ףיוא ןליפש

עדייב( עשטיא ןוא לבײל ןרהא ,טײלפ רעדא טענ

־ךײר ןעװעג טלעטשעגסיוא ןענעז ,ןעײלא־ןעמולב

— סלאינד לםאי ,״ןםאב״ ןעװעג ןענעז )רעגערט

,ןטבורם ענעדישראפ טימ טריװרעם ,ןשיט עטקעדעג

.רעלקײפ
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,״םערעינאבנאב״ ןוא דאלאקאש ערעײט ,ךעלרעקוצ
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־רעס ןשיט ערעדנוזאב ׳ןעקנארטעג ענעדישראפ

*עג ןענעז עכלעװ ,םעצעה עשיטימעסיטנא יד ןוא

־ארבעג ןוא עטרעכיורעג ענעדישראפ טימ עטריװ

,טיגעג רעװעשזישט ןיא לעיצעפם ,ןראוועג טריפ

־נוא טצײרעג קראטש ןבאה סאװ ,ןשיילפ ענעט

־זעלק עשידײ ןעמענ וצ טרעהעגפיוא ןעמ טאה

שזא טאה םע ,ןטיטעפא עטרעגנוהעגםיוא ערעזד

.רעלעב עכעלטםירק וצ רעמ

.םעטא םעד טפאכראפ

# # #

ןםע ןדיי זא ,טסװועג טאה טפאשרעניד יד

,ןלייצרעד טציא לעװ ךיא םאװ ,דאזיפע םעד

ןעמ טאה ,שיט ןייא ײב ןטםירק טימ ןעמאזוצ טשינ

ןיב ךיא ןעװ ,רעטאפ ןײמ ןופ טרעהעג ךיא באה

זדנוא ראפ ןטײרג לאז ןעמ יצ ,טגערפעג זדנוא

־נא ןײק טשינ ןיב ךיא שטאכ דניק א ןעװעג ךאנ

ןיימ ףיוא קידנטראװ טשינ דשיט ןרעדנוזאב א

םעדנופ םע ךיא לעװ ,םזילאוטיריפס ןופ רעגנעה

ןענװאד ןעגנאגעג ץעגרע זיא רעכלעװ ,רעטאפ

רימ ײב ךיז טאה סע לײװ ,ןלײצרעדרעביא ןגעװ

־ראפ םעד ףיוא ןעװעג םיכסמ רימ ןבאה ,ההנמ

־טסנרע יד ןורכז ןײמ ןיא טצירקעגנײא קראטש

.גאלש

ןלײצרעד טגעלפ רעטאפ ןײמ רעכלעװ טימ ׳טײק
שיט םורא ןסעזעג ןיוש ןענעז רימ ןעװ רעבא

:טקאפ ןקיזאד םעד

־ופ ןיא עטלגערפעג ,ךעלקעשטרוק טימ טרױורעם

־רעגנײ א ראג ןעװעג ךאנ זיא עדײז ןײמ ןעװ״

ןיוש ןוא ןשײלפ עקידנקעמש ערעדנא ןוא רעט

ױצ־תבש א ןיא ןענעז ,הנותח ןייז ךאנ דלאב ,ןאמ

טאה ,הליכא רעד וצ ךיז ןעמענוצ טײרג ןעװעג

־עלע ,םיצירפ ײװצ םיא וצ ןעמוקעגנײרא םטכאנ

טאה םע ןוא ריט יד ןוטעג ןפע ןא גנילצולפ ךיז

לאז רע ,ןליוו ײז זא ,טגאזעג ןוא ןוטעגנא טנאג

.רעטאפ ןײמ ןזיװאב ךיז
־עג טאה סע גנאל יוו ןגאז וצ רעװש זיא םע
־עג ןענעז רימ רעכלעוו ןיא ,טײקליטש יד טרעיוד
־אטימ .קערש ןופ עטרעוױלגראפ יװ עלא ןסעז
־יא טימ ןעײרש ןביוהעגנא רעטאפ ןײמ טאה לאמ
:תולוק עכעלשטנעמרעב
!םעקאינפירט ,םייוג !ןײג ריא טלאז םיורא —
!םיורא ,םיורא  1ןסערפ ריא טעװ תופרט
יד ךרוד ,ןפאלעצ ךיז לענש זיא עילעפאק יד
טזומעג ןבאה רימ ...ןוא ,ןעגנורפשעג רעטצנעפ
־ײא עטראה ,רעטופ ןוא טיורב טימ ךיז ןענעגונגאב
־עגוצ טאהעג טאה רעטאפ ןײמ םאװ ,ײט ןוא רע
םורא ןםעזעג ןענעז רימ ןעװ ,טייצ רעד ןיא טײרג
.שיט םענעפירט םעד

,לאב א וצ עילעפאק ןײז טימ ןראפטימ ײז טימ
.טנווא ןקיטנײה ןבאה ײז סאװ
,ףראד םענופ ןעמאנ םעד ןפורעגנא ןבאה ײז
ךאד .טנאקאב ןעװעג טשינ ןדײז ןײמ זיא רעכלעװ
.הרבח יד ןפורעגפיונוצ ןוא ןעװעג םיכםמ רע טאה
־אק רענײש א ןיא טצעזעגנײרא ךיז טאה ןעמ
ךאנ זיא ןעמ ןוא דרעפ ײרד טימ טנאפשעג עטער
ןקיטראםיורגא ןיא ןעמוקעגנא ןראפ העש עבלאה א
.טסעג ליפ ןענופעג ןיוש ךיז ןבאה םע ווו ,ףױה
־יר א ןיא טריפעגנײרא ןעמ טאה ןטנאקיזומ יד
.ןצבאט ןביוהעגנא ןבאה ךעלראפ ןוא לאז־ץנאט ןקיז
ןצנאט םאד זא ,טקרעמאב רימ ןבאה גנילצולפ
.סיפ עשירעניה טימ ןשטנעמ

וליפא ןעמוקעג טשינ זיא זדנוא ןופ םענײק

,דחפ א ןלאפעגנא זיא רעליפש הרבח רעד ףיוא

גנולדנאה רעד ןגעק ןריטלאװער וצ קנאדעג ןפיוא

טײרד ןעמ יוזא יװ טםוװעג טשינ ןבאה רימ רעבא

.רעטאפ ױימ ןופ

.ןענאדנופ םיורא ךיז

־זעלק ןעװעג רעטאפ ןײמ זיא ראי קיצרעפ

ןבאה רימ רעבא ,טליפשעג רעטײװ ןבאה רימ

־עסיטנא םעד בילוצ רעבא .עװעשזישט ןיא רעמ

ויא ועמענ וצ טשינ ךאז ןײק טכאמעגפא ךיז ײב

ןליופ ןיא טלקיװטנא דיז טאה רעכלעװ ,םזיטימ
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.ןײרא ליומ
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־יפש טזומעג רימ ןבאה דנאנאכאנ העש■ עכעלטע

ןײמ ןיא ךיא באה גירק־טלעװ ןטשרע ןראפ ךאנ

־עג טשינ ןבאה ךעלראפ עקידנצנאט יד לײװ ,ןל

ןופ זיוה ןיא ןטלאהעג באה ךיא עכלעװ ׳ערוזאר

.ןרעהפיוא טלאװ

חספ ייב — םעדכאנ ןוא ,ינאשטלאשזאג היעשי ׳ר

,טכאנ רעבלאה וצ טנעאנ ןעװעג ןיוש זיא סע
סאװ ,םיצירפ ײװצ יד ןעמוקעגוצ ןענעז םע ןעװ
:טגאזעג ןוא טגנערבעג זדנוא ןבאה
.ןליפש רעײא ןופ ןדירפוצ רעײז ןענעז רימ״
טימ ׳ןלאצאב ךײא רימ ןלאז ריא טליװ סאװ טימ
״ן טםימ עשרעניה טימ רעדא דלאג
־ארשעגרעביא ןא עדײז ןײמ טאה — ״דלאג טימ״

.קיחמ ראפ
םרוק םעניא רעמענלײטנא יד ןופ עטסקיעפ יד
:ןעװעג ןענעז
־טיה יד ךרוד ןעמוקעגמוא ,שזאגנעװ עקלאומש
ךרוד ןםאשרעד ,ךוז סנאמטיל להשמ ,סעדנאב־רעל
ןבראטשעג ,קישטלעבויל עשטיא ןוא .ןקאילאפ יד
.ןיזדאמארג החמש םייחל לדביי ןוא ,עיריס ןיא

.טגאזעג רענעק
םע ,םערוטש רעקראטש א ןראװעג זיא דלאב
לאמאטימ דיז ןבאה ײז ןוא ןראװעג רעטצניפ זיא
ןענעז ןעלדיפ יד .דלאוו ןיא ,עטאלב א ןיא ןענופעג
־עז ךעלטסעק־לדיפ יד ןוא רעמױב ףיוא ןעגנאהעג
טימ ןבאה ײז .טסימ טימ טליפעגנא ןעװעג ןענ
ןופ ןעלדיפ יד ןעמונעגפארא שינרעטאמ רערעװש
,עדימ םײהא טפעלשרעד ךיז םױק ןוא רעמױב יד
.עטקיטאלבראפ
םוצ שרדמה־תיב ןיא ןעגנאגעג עלא ןענעז תבש
״.למוג טשטנעבעג ןוא ןענװאד
# # #
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חספ ןפורעג םיא טאה ןעמ יוו רעדא ,שטיװארוט
ןםרוק עקילױוײרפ טנדדאעגנײא — סיטלאס רעד

־נא יד טצעזעגראפ טאה רע .עקירעמא ןיא טנײה
־קעװא ןײמ ךאנ ןיוש רעטםעקרא םענופ גנוריפ
ןראפ טליפשעג טאה םאװ ,עוועשזישט ןופ ןראפ
.רעטאעט ןשידײ
וצ ךיא באה םעדײז־רוא ענײמ ןוא ןטאט ןײמ
םעד ראפ ,השורי רעקיטםײג רעד ראפ ןעקנאדראפ
ייב דאנ טרעװ עכלעװ ,קיזומ וצ עביל ןוא טםײג
.גאט ןקיטנײה ןזיב ןטיהעגפא רימ
רעטסעװש ןוא רעדירב ײרד ענײז ,רעטאפ ןײמ
םעניא ,רעטלע ןפיט ןיא ןבראטשעג עלא ןענעז
.עקירעמא דנאל םענעדלאג

ךו ר ב ם ר כזי הי
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עקיםקעמ ) /עדװארפ( שטיװארקרצ עקײח

ןופ רג*/דעה ג׳סױרג ןוא /רוט'*׳; ג׳לערײא
!עווע^זיי^ט ג׳לעטעט^ ןײלק ןײט
יד יוו ,רימ ראם ןעמאנ ןײד טגנילק רעײט יװ

םעניא לײװ ,זדנוא םע טגנולעג לאמעלא טשינ

־ירעד ןופ עינאפמים א ,קיחמ עשינאפמים עטםעב

־ײב א ךאנ ןוא טנוה רעזײב א ךיז טניפעג ןטראג

.ןראי טנגױ ןוא ־רעדניק ךעלקילג ןופ ,ןעגנורענ

.עטםאבעלאב ערעז

זא ,ןלעטשראפ טנעקעג ןעד םע ךיז טאה רעװ

־עז ,ןעמולב ןכוז דלעפ ןיא רעבירעד רימ ןעײג

קיבײא ףיוא ןוא ערעײט ענײמ ןרילראפ לעװ דיא

קעװא ךיז רימ ןזאל ,קינייוו רעײז רעבא ײז ןענ

? ןעמוקעגניחא זיא ןײבעג רעײז װו ןםיװ טשינ

רימ ,סעקרעפיטש ,גראווניילק .ןדאב ךיז ךײט םוצ

יד ןכלעװ ןיא ,םערוטש רעכעלקערש רעד רעבא

ךעלטנגײא ןענעז סאד ,שיפ ןפאכ ןוא ךיז ןדאב

־אפ עמורפ יד ןופ ףליה רעד טימ רעדרעמ עשטײד
— טעדראמרעד ,ןלאפעגנא ךײא ףױא ןענעז ןקאיל
.עטסכעלרעדיוש סאד טכאמעג ךעלגעמ םע טאה
,טבעלעגרעביא טראד באח דיא סאװ ,ץלא
ךיא ןוא ןגיוא ענײמ ראפ טציא ךאנ רימ טײטש
:ןסעגראפ טשינ לאמנײק םע לעװ
׳ר עדײז רעד עכלעװ /׳םארק־טינש״ רעזדנוא
־אפ ןײז ןופ טנשריעג יז טאה ל״ז עדװארפ השמ

.ךעלעקבאשז ענײלק ראנ שים ןײק טשינ
רימ ,ךעלהמשנ עגנײ יד ףיוא טוג יוזא זיא סע
,ןענרעל ןוא ןציז ךעלרעדירב יד ןוא םורא ןפיול
־יסח יד ןיא ערעטלע יד ןוא רדח ןיא ערעגנײ יד
.ךעלביטש־םיד
ןא עקאט ,ראטקאד ןשידיי א ןיוש ןבאה רימ
יוזא ןגיוצראפ רעבא ,שידיי טדער ,דײ רעתמא
.רעוועשראוו יד יװ

־אפ ןײמ ראפ ןזאלעגרעביא םעדכאנ יז ןוא רעט

ןרעװ עװעשזישט ןײק ןעמוקנא ןײז ךאנ דלאב

־רעביא רעטעפש זיא יז ,עדװארפ עקמלש ׳ר רעט

־רעד -הקבר רעטסעװש ןײמ עטשרע יד קנארק

ןשיװצ ןענופעג ךיז טאה ןוא זדנוא וצ ןעגנאגעג

דלאב ןוא לרעפ־ענײש רעטםעװש עטײװצ יד ךאנ

ןםיורג םעד ןבאה סאװ ,רעבלעװעג ןעײר ײװצ יד

־קאד רעשידיי רעד .סופיט ףיוא עלא — ךיא ךיוא

.ןעײװצ ףיוא ןטינשעצ עװעשזישט ןופ ץאלפ־קראמ
ןטײלק יד ןופ ןבילבעג טשינ רכז ןײק זיא ,טנײה
.םיתב־ילעב ערעײז ןופ טשינ ןוא
ןוא ןעילב ןא ןביוה םורא רעדעס יד ,גנילירפ
ןרעביא ריז ןעײגעצ תוחור עקידעקעמש ערעײז
רעמיוב יד ןענעז ןטראג םעניא חלג םייב .לטעטש
רימ ,ןעמולב־״זעב״ ןופ לטנאמ א ןיא טליהעגנײא
ןקידנקעמש ראג זיב םעד ןופ טקאלעג ,רעדניק
ןופ ןטלאהפא ןוא ןשרעהאב טשינ ךיז ןענעק ,חיר
.״זעב״ םעד ןםײר
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.זדנוא טלײה ראט
.ןטנעיצאפ עטשרע ענײז ןעװעג םע ןענעז רימ
רע טגנערב ,רעטעפש טײצ עצרוק א טימ
.סקווו ןלטימ ןופ ענײש א רעײז ,יורפ ןײז דיוא
.ל״ז בר רעמאדאר םענופ רעטכאט א זיא יז
ןשיװצ ךיז ןעניפעג רימ ןוא עלאקש א טנםע יז
.רעליש עריא
רעבא ,עלאקש עכעלטםירק א ךיוא אד זיא םע
םיצקש יד ןוא תבש דיוא ןײג ןעמ ףראד טראד
ךיז ןלאז רימ ,טשינ ןזאל ןוא רענײטש ןפראװ
588

רעבירעד .ךעלדיימ עכעלטסירק יד טימ ןליפש
.רעדניק עשידיי וייק ןיהא טשינ ןעייג
ןביירשאב וצ טשינ ראג זיא דיירפ רעזדנוא
רעייז זדנוא ייב זיא ןענרעל םוצ קשח רעד לייוו
עטאט רעוועשזישט רעדעי טשינ שטאכ ,קראטש

זיא ,ןראוועג טלייצרעד ט׳למלד תא סע יוו
רעטבעלעגרעביא רעד ןופ ןעמוקעג ריא קאר רעד
.ןסיש ןראפ קערש
זיא ל״ז עדווארפ ישי המלש ,ר עטאט ןיימ
.ןקאילאפ יד ןופ ןברק א ןעוועג ךיוא

וצ ןופ סוסקול םעד ןביולרעד טנעקעג דיז טאה

־קירוצ דיז טאה רעטילימ עשיליופ םאד ןעמ

¬עמש רעד בילוצ ,עלאקש ןיא רעדניק ענייז ןקיש

¬אה ,סעקיוועשלאב יד ןביירטסיורא ןכאנ טרעקעג

ןבאה ייז רעכלעוו ןיא .עגאל רעלעיסנאניפ רער

־עכערוצפא ןוטעג םענ א ךיז עטשרע סאד ייז ןב

לופ עלאקש יד ןגעווטסעדנופ זיא ,ןענופעג ךיז

ןא ןראוועג זיא סע ,לטעטש ןיא ןדיי יד טימ ןענ

ךאב ןעמענוצ טזומעג טאה יז ןוא ןעוועג טקאפעג

-עג ייז ןוא ןדיי דאנ שינעגאי עכעלרעהפיואמוא

.ןירערעל א
שרעה לואש( סייוויילב עטלא ןעוועג זיא םאד
).רעטכאט םדמלמ םעד
ןסירעגרעביא לענש רעבא תא ןענרעל םאד
־לאב־שיליופ רעד ןופ ךורבסיוא ןבילוצ ןראוועג
.המחלמ רעשיטסיוועש

םוצ רעדא ,טעברא־סגנאווצ ענעדישראפ וצ ןבירט
.רעטייווצ רעד וצ טאטש ןייא ןופ תומהב ןביירט
־אפ ןיימ טפאכעג ייז ןבאה גאט ןסיוועג א ןיא
טימ ןענוואד םוצ ןעגנאגעג זיא רע ןעמ ,רעט
.םערא ןרעטנוא ןיליפת ןוא תילט
־ראפ רעד ןשיווצ ןבירטעגניירא ןעמ טאה םיא
¬א טאה רע .טנארפ םוצ תומהב ןביירט םוצ עיט

־עשזישט ןייק ןיידא ןענעז ןסור יד יוו דלאב

טימ שראמ םעד ןטלאהכאנ טנעקעג טשינ רעב

זדנוא טימ טנרעלעג אוואמיובלעג יד טאה .ע ו

־אב טאה סאוו טאדלאס רעד טאה ,ךיילג עלא

־סיוא ןזיוואב דאנ ןבאה רימ רעדייא רעבא ,שיסור

-אב רעקיצנייאנייא ןצנאגניא( עיטראפ יד טיילג

~אפ יד ןענעז .ב .א ןשיסור םעד ךיז ןענרעלוצ

רע זא ,ןגאלשעצ יוזא ןטאט ןיימ )טאדלאס רעטנפא ו

ןריטסערא ןוא םיטאבעלאב יד רעדיוו ןיוש ןקאיל

.תומהב יד ןביירט וצ קיעפ רעמ ןעוועג טשינ ןיוש זיא

"עטעבראטימ ןוא ןאיפש סלא עקרערעל רעזדנוא

ןוא ןגאמ א ףיוא ןעמונעגפיורא םיא טאה ןעמ

.ןסור יד ןופ ןיר
עכעלרעדיוש יד טיירפשראפ ךיז טאה לענש
.עקרערעל יד וסיש טייג ןעמ :הרושב
ידכ ,דנאלסיוא ןיא זיא ןאמ ריא םיובלעג ד״ד
ןופ טשינראג טסייוו רע ,םוידוטש ןייז ןקידנע וצ
.יורפ ןייז ראפ טייטש םע סאוו ,קילגמוא םעד
,ןענייוו ןוא טכאנ ןוא גאט ןציז ,רעדניק ,רימ
ךיוא ןגאז ךעלגניי יד ןוא ןטסאפ ערעטלע יד

ןייז ףיוא ,ןבאה טראד ,עווארבמעז זיב טריפרעד
־ווארפ לוולעוו ןוא עקליח :רעדירב ענייז ,גנאלראפ
טזיילעגסיוא םיא טלעג עמוס רעסיורג א ראפ ,עד
.טנעה עשירעדרעמ יד ןופ
קירוצ טלעג סאד רעטעפש טאה עטאט ןיימ
יד ןופ רעבא טאה רע .רעדירב ענייז ןבעגעג
־עג זיא ןוא פאק ןיא ראמוט א ןגירקעג פעלק
.ןראי רעקיסיירד עכיוה יד ןיא ןבראטש
!קנעדנא ןייד דובכ

ןסיש ןראפ טונימ רעטצעל רעד ןיא ...ןוא םיליהת
יעיירפאב !ןטלאהפא :לעפאב רעד ןעמוקעג זיא
.רעטעפש ראי עכעלטע טימ
־קאד רעכיירגלאפרעד א זיא םיובלעג ראטקאד
םאד זיא טראד ןוא ,טאטש רעטייווצ א ןיא ראט
ןבראטשעג זיא עוואראטקאד יד .ןעשעג קילגמוא
־רעט ייווצ ויז דאנ קידנזאלרעביא ,קאר א ןופ
.ךורב הרכז יהי .רעט
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ייב ןבילבעג ןיוש ןענעז ייז ןוא רעכיב יד ןעג
.ןירערעל רעד
־טנגוי עקידנעטשבלעז א ןפאש וצ ןטערט רימ
רעטאעט ןליפש ,זיירק ןשיטאמארד א ,קעטאילביב
.רעכיב רימ ןפיוק טפנוקנייא ןראפ ןוא
ןא רעטעפש טרעוו קעטאילביב־טנגוי רעד ןופ
רעכיב

 2000רעביא טימ קעטאילביב עניימעגלא

ןוא עשיליופ ,עשידיי רעביירש עטסעב יד ןופ
.עשיערבעה
:קנעדעג ךיא
־עגנא גיל ךיא ,טכאנ־רעטניוו ערעווש א
ןיימ ,םיוש םרעטומ ןיימ ףיוא פאק ןטימ טראפש
יוו רעה ךיא ןוא ׳רפס א ןיא טפיטראפ ,רעטאפ
טעבנג ןעמ זא ,ןטאט םעד טלייצרעד עמאמ יד
טרעוו םע .ןליוקנייטש ןוא ץלאה לכלעטש םענופ
רעוו ןייטשראפ טשינ ןעק יז ,רעקינייוו לאמא סא ו
...בנג רעד ןייז םאד ןעק םע
־פיוא ךיז טאה טיוט סרעטאפ ןיימ ךאנ טשרע
רעדניק־לוש עפורג א

:דוס רעד טקעדעג
־רעליטש רעטאפ רעקילעז־טאג ןיימ טאה םאד

רעזדנוא ןעוו טייצ רעד וצ םוא ךימ רעק ךיא
םעדכאנ ,עטיירפאב א ןעמוקעגקירוצ זיא ןירערעל
.ןראוועג לוצינ זיא יז יוו
.ןפיול ןראי יד
טמוק ןירערעל יד ,ןסקאוועגרעטנוא ןענעז רימ
רעדניק ,ףיונוצ ךיז ןעמענ רימ ,קעווא טראפ ןוא
טנגוי א ןפאש ןליוו ,ראי  12—15ןופ רעטלע ןיא
.קעטאילביב

םעילימאפ ןוא ןעיורפ עמערא וצ טלייטעצ טייה
.ןליוק ןוא ץלאה ,טלעג
טאה ןראוועג ריווועג םאד זיא רעטומ ןיימ ןע ו
םנטאט ןיימ טצעזעגראפ רעטייוו ךיוא עקאט יז
לקעפ א ןכאמ יז טגעלפ קיטיירפ ןדעי .םישעמ
:רימ קידנגאזנא ,עמערא וצ ןגארטפא ןסייהעג םע ןוא
רעבא ,ןיהא טראד סאד גארט ,עלעקייח —
רעדמערפ ןייק זא יוזא ןקוקמורא טוג ךיז טסלאז
טראד טסגארט וד יוו ןקרעמאב טשינ לאז שטנעמ

רעכיב ענעדישראפ ןייא ןפיוק ,טלעג ןפאש דימ

ךיילג ןוא יורפ רעד ןבעג םע טסלאז ,ןיירא םעפע

עכעלטע אד ןיוש ןענעז םע ,רעדילגטימ וצ ןעיצ ןוא

טסיב וד רעוו ןגאז טשינ טסלאז ןוא ,ןפיולטנא

.רעכיב טרעדנוה

־םלאז לאמנייק ןוא טקישעג ךיד טאה םע רעוו ןוא

:ןענעז רעדנירג יד

שטנעמ ןדמערפ ןייק ראפ ןלייצרעד טשינ םאד וט

־ווארפ לרעפ־ענייש ,ינאשטלאשזאג עייפ־עגייפ

— ,עטרבח רעטסעב ןייד ראפ טשינ וליפא ןוא

עלא קישטלעבויל לטיג־האל ,סנאמטיל האל־לחר ,עד

ןבעג־גנוטכא רעבא ןאמערא ןא ןפלעה ףראד ןעמ

םוצ טדיישעגפא ןייז ייז ןלאז .ד״יה ןעמוקעגמוא

.ןרעוו טמעשראפ טשינ הלילח לאז רע

*דירפ ינאשטלאשזאג עשטנח ,קאפעל עשעפ :ןבעל

־עטאט עכעלקילגמוא ,עניימ ןרעטלע עמערא

עקייח ),לארשי ןיא טנייה( לעדנאק עפסאי ,ןאמ

ךימ םישעמ ערעייא ןלעוו קיבייא ,עניימ עמאמ

.לארשי ץיוואמיק עקווולס ,עקיסקעמ ןיא ,עדווארפ
־נערב רימ ,ןסאלק יד ןא רעדיוו ויז ןביוה סע
591

.ןטיילגאב
.ךורב םכרכז יהי
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ןיזדאמארג החמש

תויעבט הרבח
רעד ןופ יאבג רעד ןיעוועג זיא עטאט ןיימ

ןפורעגסיורא עדייב ןבאה תודמול רעייז טימ

דע .ןראי רעקילדנעצ ךס א ראפ תוינשמ־הרבח

טשינ ןבאה ןשטנעמ יד רעבא .ץרא־ךרד ךיז וצ

ךיוא לאמא ןוא רעטלאהכוב רעד ןעוועג ךיוא זיא
רעד ןופ שרדמה־תיב ןיא רעצייה־ןוויוא רעד
.תוינשמ־הרבח

.הוואג ןפארט ןייק ךיז ן״א טאהעג
,טרעהעג ךיא באה ,ןראפקעווא ןיימ דאנ
־גירג עקסאי ,אריפש ךורב םלוע ןטימ טנרעלעג טאה

־עגפא ,לשרדמה־תי׳ב ןיילק א ןעוועג זיא םע

;יא טאה

 3—1921ןראי יד ןיא .םעדייא סגרעב

טקנופ ,רעדיינש עקלאומש ייב רעמיצ א ןעגנוד

טנרעלעג תוינשמ־הרבח רעד ןופ שרדמה־תיב

טלמעד .שרדמה־תיב ןסיורג םעד רעביאנגעקטנא

־עג רעכלעוו ,ביורטנייוו ןורהא ׳ר ,םירוחב  7טימ

םיתבש ןיא ראנ ןעגעוואד ןיהא ןעמ־קעג ןעמ זיא

ןביז יד ןופ ריפ .םילשורי ןיא טנייה ךיז טניפ

.םיבוט־םימי ןוא
־שמ־הרבח יד טאה

טניפעג רענייא ,לארשי ןיא טנייה ןבעל םירוחב
 1909ראי ןיא רעטעפש

ויו ,שרדמה־תיב ןגייא ןא ךיז טיובעגפיוא תויב

ימוא ןענעז ייווצ עקירעביא יד .עקיסקעמ ןיא ךיז
.ןעמוקעג

ןוא גאט ןיא לאמ יירד טנוואדעג ןיוש טאה ןעמ

"יוא םירוחב יד ןגעלפ געט־רעטניוו יד ןיא

־החנמ ןשיווצ ,טברוא ןיא ןוא ןעניגאב ןדעי

־פיוא ייז טגעלפ םע .גאטראפ רעגייז א ריפ ןייטש

עקידרעטניוו יד ןיא .תוינשמ טנרעלעג ,בירעמ
א יירד ןביוהעגנא ךיז ןענרעל םאד טאה םיתבש
.ףלע זיב ןיינ ןופ טנווא ןיא ןוא סגאטראפ רעגייז
־הולמ יד טעווארפעג ןעמ טאה טשרע ךאנרעד
.הכלמ
־יורג א ,רעמערקנזייא ןא ,ןיטקיט לארשי ׳ר
רעלעדייא ןא ןעוועג ךיוא ייברעד זיא ,ןדמל רעס
־ביילג ןוא גנוטלאה רעשיטארקאטסירא טימ ,די
רע .דיי ןדעי ךיז וצ ןזאלעגוצ םעראוו קיטייצ
¬בש יד ןיא תוינשמ םלוע ןטימ טנרעלעג טאה
געט עקידנכאוו יד ןיא .םיארוג־םימי ןוא םית
־עב רעד סהילדג־לארשי המלש ׳ר טנרעלעג טאה
רעכעלרע ןוא רעליטש א ןעוועג זיא רע ,רעק
.די
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־עגפיוא זיא רע .רעמיז רעד םייח םהרבא ןקעװ

¬שמ ףיוא םױם א ןעמוקעגראפ זיא ראי סעדעי

,םיליהת ןגאזפא טגעלפ ,רעירפ ךם א ןענאטש

סיורג טימ ןראװעג טעװארפעג זיא רעכלעװ ,תוינ

יד ןיא ךיז ןזאלסיורא ןוא ןוױוא םעד ןצײהנײא

לאמא ןוא ןיטקיט לארשי ײב לאמא .טײקכעלרעײפ

ןקעטש ןטימ ,ךעלסעג יד רעביא טסערפ עטםערג

׳רעבײװ ךאג טימ ןעמאזוצ עמאמ ןיימ .זדנוא ײב

־עג ןוא רעטצניפ רעד ןיא געװ! םעד טפאטעג

געט עצנאג ןעװעג ןענעז ,ןפלעה ןעמוקעג ןענעז םאװ

ןקעוו ,םירוחב ןביז ןופ םנדאל יד ןיא טפאלק

.בוט־לכ ןופ ןכאק ,ןקאב ,ןטיירגוצ םײב ןעמונראפ

.ןענרעל םוצ ײז
תוינשמ הרבח יד םאװ ,שרדמה־ת״ב םאד
תעב זיא  1909,ראי ןיא טיובעגפיוא ךיז טאה
.ןראוועג טנערבראפ המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד
:ניובעגפיוא זיא סע זיב טײצ רעד ןופ ךשמ זיא

־עג זיא שרדמה־תיב ןופ טנעװ יד ףיוא

״ךרבש

ימ״ רעטנכײצעג־ןײש רעםיורג א ןעגנאה

־עג טאה סע עכלעװ ,״ןוראה עוםנב יהיו״ ןוא
).שאקורב( סעלעמיש לרעב טנכײצ

־רעד ןעמ טאה ,שרדמה־תיב רעײנ רעד ןראװעג

אד ןעמ טגעלפ ןטגװא עקידרעטגיװ ןיא

יוא טנװאדעג םיבוט־םױ ןוא םיתבש יד ןיא לײװ

־ינע עשימײה ןגעװ ןסעומש ןיא ןעגנערבראפ

.בוטש ןיא זדנוא ײב טנרעלעג
יד ןעמוקעגראפ ךיוא זיא בוטש רעזדנוא ןיא
ןראװעג ןםאלשאב זיא םע רעכלעװ ףיוא ,הפיסא
.ץאלפ ןבלעז ןפיוא שרדמה־תיב עײנ סאד ןעיוב וצ
.עטלא סאד ןענאטשעג זיא םע וװ

־קירוצ זיא רענשזריק ןמלק .קיטילאפ ןגעװ ,םינ
־וצ ךיז ןבאה עלא ןוא עקירעמא ןופ ןעמוקעג
׳ןקירב ןגעװ ןיעגנורעדליש ענײז וצ טרעהעג
,ןענאב ןגעװ ,םעפולם ײװצ ףיוא ןעגנעה םאװ
.רעכעד יד רעביא ןפיול םאװ

טאה ןעמ ןכלעװ ןייא ,שרדמה־תיב עײנ םאד

טלמעד זיא רעכלעװ ,עקסונ רעטעפ ןײמ

*םיזקע טאה ,ראי ץנאג א טנרעלעג ןוא טנװאדעג

,גנוטייצ א ןופ רענעײל רעקיצנײא רעד ןעװעג

ײא ,ןברוח ןםיורג ןופ ביוהנא םוצ זיב טריט

.טלעוו רעד ןופ סעײנ עטצעל יד טגנערבעג טאה

 1939.ראי
ןופ ןדיי טרעהעג ןבאה תױנשמ־הרבח רעד וצ

םקנפ רעד

׳גנורעקלעפאב רעװעשזישט רעד ןופ ןטכיש עלא
.רעמערק ןוא תוכאלמײלעב ,םירחוס

־עגײא ןא טגאמראפ טאה תוינשמ הרבח יד
רעד ןופ דילגטימ רעדעי ןכלעװ ןיא סקנפ םענ
־ניק ,טאלב ןרעדנוזאב א טאהעג טאה תױנשמ־הרבח
םעד .רפוס רעד דוד השמ ךרוד טריצאב שירעלטם
םעד יוו ןטיהעגפא עטאט ןיימ טאה םקנפ ןקיזאד
־ רעביוא רעד ףיוא ןגעלעג זיא רע .רצוא ןטםרעײט
ענײר יד ןשיװצ ,עפאש רעזדנוא ןופ עצילאפ רעטש
.בוט־םוי דובכל רעכיטשיט
ןוא םיא וצ ןפאכוצ דיז ךיא געלפ לגנײ סלא
־עג רימ ןענעז ןורכז ןיא .םיא ןיא ןרעטעלב ןרעג
־םונ ,דמלמ שרעה־קחצי :ןעמענ ענעבירשראפ ןבילב

לקנעי ,וועיל החמש ,קראי־וינ ,םעדײא לבײל :ןעײטש םע
.ןעמוקעגמוא עדײב .יקסנאשזארטסא
ןיא עדײב( שאילא לאיחי ,ינאשטלאשזאג בד :ןציז סע
,ןעמוקעגמוא ,רעטכיר לדײ ),לארשי
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,םהילדג לארשי המלש ,ןיזדאמארג לדנעמ ןוא עק
לקנעי ןוא ,לדנעמ ןוא השמ םיבצק רעדירב יד
.רעקטיביוו
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ןל י ר  3יד
:בענ טראה ןענופעג ךיז טאה בוטש רעזדנוא

־לעוו ףיוא ,ןיייטש ריא טאהעג ויז טאה לבייוו סעד

־ופ ץענערג יד ןעוועג דיוא זיא סאוו ,קירב רעד

ןרעצליה א טימ שעוו יד טפאלקעגסיוא טאה יז ןכ

טלגנירעגמורא ןעוועג זיא םעכלעוו ,לטעטש םענ
ןוא עסיורג ,רעפרעד עשיליופ רועיש א ןא טימ
ןגיוצעג ךיז טאה קירב רעד רעטנוא .עניילק
־טע ןופ ךלהמ א ףיוא לכייט רעטיול ןוא ןיילק א
־עגניירא זיא םע זיב רעטעמאליק קילדנעצ עכעל

").עקנאיק" א( לטנעה
עניימ טימ ןעמאזוצ דניק םלא ךיא ןיב אד
־ראפ עקידרעמוז יד ןיא ןעגנאגעג רדח ןופ םירבח
ןיא דיז ןיעקסעילפ ןוא ןעמיווש .ךיז ןדאב ןטכאנ

".גוב׳ ,ךייט ןסיורג םעניא ןלאפ
ןוא ענייש ךס א ןיא סיורא טפור קירב יד
עקיטעמוא ךיוא ןוא ןעגנורענירעד עמענעגנא
...ערעווש ןוא
־סיורא חספ ראפ זיא בר רעד יוו קנעדעג ךיא
ןופ ןשטנעמ עטסבושח יד טימ ןעמאזוצ ןעגנאגעג
טקיטכענעגרעביא( "ונלש טימ" ןפעשנא 1יטעטש
־ירעדינ ,רעקירעדינ .תוצמ־הרומש ראפ )רעסא ו
דלאג ריא ןוא ןוז יד טזאלעגפארא ךיז טאה רעק
ןגיוא יד ןיא ,ןגיוא םבר םעניא טניישעגפא טאה
רעסאוו םאד טפעשעג ןבאה םארו ,ןדיי עלא ןופ
,ךייט םענופ
־ראפ לטעטש עצנאג סאד זיא הנשה־שאר ןיא
,רענעמ .קירב רעד וצ בוטש רעזדנוא ןעגנאגעגייב
¬וזחמ טימ ןעגנאגעג ןיענעז רעדניק ןוא רעבייוו
יד ןעלקאשסיוא ,ךילשת וצ ,טנעה יד ןיא םיר
.ןיירא ךייט ןיא םענעשעק יד ןופ תוריבע
•עג עקימורא יד ןופ ןוא םאג רעצנאג רעד ןופ
־עי .שעוו יד ןשאוו רעהא ןעגנאגעג ןעמ זיא ךעלס
597
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ןפורעג ןעמ טאה געוו םעד .לדלעוו םוצ טזאלעג
עמיטניא יד ,ןריצאפש יד ...ןשוק ןופ ןעיילא יד
־ראפמוא ןענעז טכענ עקידהנבל יד ןיא ןסעומש
.ךעלסעג
ןעגנאגעג קירב רעד ךרוד רימ ןענעז רעהא
ןופ ,רעסנעפס ןוא עזאניפש ןופ רעכיב יד טימ
טימ ,רעכיב עלא יד טימ ,ןצרפ ןוא םכילע־םולש
־נוא ראפ ןטלאהאב טזומעג ךיז ןבאה רימ עכלע ו
עסייה יד טריפעג רימ ןבאה אד .ןירעטלע ערעזד
טאוו ,ןעגנויושנא־טלעוו עיינ יד ןגעוו סעיסוקסיד
דבלעז ןברוד לטעטש ןיא טעבנגעגניירא ךיז ןבאה
עשידיי ,עשיליופ ןעגנוזעג רימ ןבאה אד .גע ו
• עגרעביא רימ ןבאה אד .רעדיל עשיאערבעה ןוא
־נא עטשרע יד ןוא םעביל עטשרע ערעזדנוא טבעל
דאנ עיילא עקיזאד יד טאה תודוס ךס א .ןעגנושיוט
טפאשקנעב ךס א ,ךיז ןיא טפאזעגנייא קירב רעד
,ןבעל רענעש ןוא רעסעב א וצ ןעגנובערטש ןוא
טייג טלעוו יד זא ,גנוגייצרעביא רעפיט רעד טימ
.טייקיטכערעג ןוא טייקנייש וצ ,סיוראפ טראפ
עקנאלבאי רעדירב ייווצ

טציא זיא ןטינשראפ קיטולב ןוא ט םיוו ׳בורח
ןעוועג ןיוש ןענעז רימ ןעוו ,רעטעפש .רעסאו
זייווכעלראפ ךיז רימ ןבאה ,םירוחב ענעסקאוורעד

קראירינ

ןוא טייהדניק ןיימ ןופ לטעטש םאד ,עוועשזישט
.טנגוי

שטיוועקאפושטש )לטאמ( יכדרמ

געט <׳טלקעוטדאפ ןוא ג׳לעה
יד ךאנ ראי א  1938,ראי ןיא ןעוועג זיא םאד
.לטעטש ןיא ןעורמוא עטמיראב
ןדיי .קיאור ןעוועג קירוצ זיא עוועשזישט ןיא
ןכוז ןיא ןבעל ןוא בייל טימ ןוטראפ ןעוועג ןענעז

ןטכארט וצ טייצ ןייק טאהעג טשינ ןעמ טאה לטסניד
־נעעז טשינ טכאמעג ךיז טאה ןעמ .תילכת ןגע ו
טעוועשובעג טאה םאוו ,האנש ןופ םי םעד קיד
.זדנוא םורא

־עג ןבאה עגניי .טעברא ןיא .רחסמ ןיא ,הסנרפ

וצ טרעהעג באה ךיא ךיוא :הדומ ךיז ןיב׳כ

־לע יד ייב ןוא לארשי־ץרא ןייק ןראפ ןופ טמולח

םעד ןגעוו ןטכארט טלאוועג טשינ ןבאה םאוו ,יד

רעמינפ יד טשטיינקעג רעמ ץלא ךיז ןבאה ערעט

ןראוועג גאט ןדעי טימ זיא סאוו םזיטימעסיטנא

־ראפ א ךאנ געיעג ןיא .סעציילפ יד ןגיובעג ןוא

טימ ןטפעשעג טריפעג באה ךיא .רעקידנעארד ץלא

599

000

א ןופ ןסאנעג ׳ךייר ןעוועג ׳ןטסירק עקימורא יד
רעד ןשיווצ ייס ,ןדיי יד ןשיווצ ייס ןעזנא ןסיוועג
עג ןענעז ןטפעשעג יד .גנורעקלעפאב רעבעלטסירקטקראטשעג טאה םאד ןוא עטכעלש ןייק טשינ ועור
...ןורכז םעד טלפענראפ ןוא ץראה׳ט

ןפיוא ,גאט ןטוג א ןבעל ןדיי ןוא ,טרעגנוה ,טיונ
.קלאפ ןשיליופ ןופ ןובשח
:קידתוירזכא ,רעטכינ טדערעג ןיוש טאה רע
ךיז ןעמענראפ ,ןליופ ןיא ןבעל ןדיי ןאילימ יירד"
טרא רעייז ףיוא .ןעגנוקיטפעשאב עשיטיזאראפ טימ

־נײא טרעוו לטעטש ןיא ןוא לאמא ךיז טכאמ

־עגפיוא ןקאילאפ עקירעגנוה ןאילימ יירד ןענעק

־עז עכלעוו ,ןריציפא ראפ גנולייווראפ א טנדראעג

".דנאל םענופ ילבפיוא םוצ ןריפרעד ןוא ןרעוו טכיר

.םערווענאמ יד ןופ םגעווקירוצ ןראפעגכרוד ןענ
־בייא ךיוא דיא ןיב גנולייווראפ רעקיזאד רעד ףיוא
עג טשינ ,ךיז טייטשראפ ,ןוא ןראוועג ןדאלעגןיא ןעמוקעגראפ זיא גנולייווראפ יד .ןגאזפא טנעק
".לאז־קינלאר"
־םוי א ,עכעליירפ א ןעוועג זיא גנומיטש יד
־עג ,סיזירק םעניא ןטעגראפ טאה ןעמ .עקידבוט

טאה טאוו ,םעכ רעד ןגיטשעג זיא רימ ןיא
ןבאה רעטרעוו יד .ןושל םאד ןעמונעגפא רימ ייב
זיא טנעמאמ םענעי ןיא .זדלאה ןיא טקיטשעג דימ
ןראפוצקעווא םולשאב רעד ןראוועג ףייר רימ ייב
¬אה רעציפא ״ןעלעדײא״ םענופ דייר יד .ןליופ ןופ
ןיא ןגיפשעג ןוא ןטימשעג ,טגלאפראפ ךימ ןב
.םינפ

ןיא ןריציפא עקנאלש יד .ךיז טלייוועג ןוא טצנאט

,טנעמאמ רעקיצנייא רעד ןעוועג םאד ןעד זיא

ןעוועג ןוא טגיינעג ךיז ןבאה ןטעסראג עפייטש יד

ןיא זא ,ןכאמ ראלק רימ ראפ טפראדעג טאה טא ו

סאוו ,רעדירב רעוועשזישט יד וצ ךעלפעה רעייז
אזא רענייא .טייקיצראה ליפיוזא םיורא ייז ןזייוו
ךיז טאה ,קידניפוליגב שביה ,ריציפא רעכעלפעה
לדייא רעייז טדערעג ןוא ןעמונעגמורא רימ טימ
.ןזייל ףראד ןליופ טאוו ,ןעמעלבארפ ערעווש ןגעו
־אב וצ יוזא יוו זיא םעלבארפ עטסרעווש םאד
...ןדיי יד ןופ דנאל סאד ןעיירפ
רע םאוו ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,רעציפא רעד
טסעפ רעבא ךיז טאה ,ךעלרוכש לטיבא ןעוועג זיא
־עלע ,קיסילפ טדערעג ןוא טיפ יד ףיוא ןטלאהעג
יוו ןראוועג ינק יד ןענעז רימ ייב ןגעקאד .טנאג
טליפרעד לאמאטימ ךיז באה׳כ .ןכארבעגרעטנוא
ראפ ןפא ,דלעפ ןיא עלאדאטס א יוו ,ןיילא רענייא
...ןטניוו יד
טאוו ,גנורעדנע יד טקרעמאב טאה רעציפא רעד
סאווטע ךיז טאה ןוא ,רימ ןיא ןעמוקעגראפ זיא

י ןדיי ראפ טרא ןייק אטשינ זיא ןליופ
¬א ,ערעכעלקיטייוו ,ערעגרע ןעוועג ןענעז טע
ןיא רעציפא םענופ דייר עקידבשוימ יד אקווד רעב
ןגיטשעגרעביא ןבאה טנווא ןקידבוט־םוי ןקיזאד
.תמא ןעמאזיורג רעײז טימ פעלק עקיטציאזיב עלא
ענייז טימ רעציפא םעד ןייטש טזאלעג באה׳כ
ןרעביא םייהא קעווא ןיב ןוא ךעלעוויטש עטצופעג
ךיז באה ןוא לסעג רעוועשזישט םענעפאלשראפ
.לטעטש ןיא ןבעל ןקיטציאזיב ץנאג ןיימ טנאמרעד
טאה גנורעקלעפאב עכעלטטירק יד טאוו ,תובוט יד
באה טייקראבקנאד טאטשנא ןוא ,טאהעג זדנוא ןופ
ןופ ןייצ עטערישטשעגסיוא יד ןעזעג ךיז ראפ ךיא
םאד ןעוו ,טנעמאמ ןפיוא טראוו טאוו ,היח רעד
טלמעד ןוא ןדיי יד ןופ ״ןעײרפאב״ ךיז טעוו דנאל
־ןוא־באה שידיי טימ ץראה סאד ןייגליווו ןזאל
.טולב שידיי טימ .םטוג

־טנגייא .םעומש םעד ןרעדנע טווורפעג ,ןריולראפ

־אב רענעי ןעמווושעגפיוא זיא ןורכז ןיימ ןיא

טע ,קיעפ רעייז ןענעז ןדיי זא ,ראג רע טלאה דעל

ןעמ טאה זיוה םקישטלעבול ייב  1926.ראי ןיא ןיג

־עג ןבאה ייז ןעוו ,טייצ א לאמא ןעוועג וליפא זיא

־ילאפ רעד טאה םאד .ןאפ עטיור א ןעגנאהעגפיוא

רעבא ...עלעפעק שידיי א ...דנאל םעד ןצונ טגנערב

ןוא ןראצ ןכעלקערש א ןיא טגנערבעגניירא ייצ

טדייל קלאפ סאד ,ערעווש א טייצ יד זיא טנייה

.לטעטש ןופ ןדיי יד וצ טזאלעגטיוא םיא לכ םדוק
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טאה ןעמ ןעוו ,ירפ ראג ןעוועג ךאנ זיא םע

טסערא ןיימ .ןגארפ טימ טישראפ ןוא ךימ טלעטשעג

־עירא ךיז ןבאה םע .ריט ןיימ ןיא טפאלקעגגא

.שינעעשעג שילרעטסיוא ןא ןעוועג ןדעי ראפ זיא

־עגכרוד ןבאה עכלעוו ,ןטנאיצילאפ ייווצ ןסירעג

ערעווש ףיוא גאזנא ןא ןעזעג םעד ןיא טאה ןעמ

ןלעוו ייז זא ,טסווועג ןבאה ייז .עיזיווער א טריפ
טכוזעג ייז ןבאה ךאד .ןעניפעג טשינראג רימ ייב
טכירעג ךיז ןטלאוו ייז יוו ,טייקלאטורב אזא טימ
.רעוועג טימ לאנעסרא ןא רימ ייב ןעניפעג וצ
ןעוועג זיא ץלא .ןכוז םאד טקידנעעג ןבאה ייז
־יצדרע ןא ךאנ יוו ןעזעגסיוא ןוא טרעקעגרעביא
־:א ךיז טאה ןטנאיצילאפ יד ןופ רענייא .שינרעט
־יל עשיטסינומאק רימ ייב ןכוז ייז זא ,ןפורעג
.רוטארעט
,עעמ רעטסנרע ןא טימ טגאזעג םע טאה רע
,קזוח ןטלאהאב דיז טאה דייר יד רעטניה רעבא
ןוא ךייר טסיב וד זא ,ןסייוו דימ :טאפש רעקילאג
ןליוו סאוו ,יד טימ תוכייש םוש ןייק טשינ טסאה
םלא ךיד ןטכארטאב ןוא שינערעקרעביא ןא ןכאמ
ןוא דיי א טסיב וד רעבא .אנוש ןטסגרע רעייז
.ךיז טזאל םע םאוו ןפעלקוצ ריד ןעמ זומ ראפרעד
:טגאזעג טאה טנאיצילאפ רעד
ןיא ןעגנערב וצ ךיד לעפאב א ןבאה רימ —
.עװארטםא ןײק טאיראםימאק
ןוא עיצאקאווארפ יד ןעזעג ךעלטייד באה ךיא
־אפ רעד .טראוו ןייק טימ ןכורעגנא טשינ ךיז באה

.ןטייצ
־נעמאק־ײצילאפ רעד ןזיוואב ךיז טאה םאג ןיא
טוג .ךימ טאה רע .יקסלאוואק ,לטעטש ןופ טנאד
א טלעטשעגנא רע טאה טצןיא רעבא .טנעקעג
:ןוטעג יירשעג א ןוא םינפ גנערטש
?סאג ןיא ןשטנעמ ףיונוצ וטסלמאז םאוו —
־אגרא ןעגנולמאזראפ עלאגעלמוא ןא ראפ םא ו
ילטעטש ןיא םע וטסריזינ
טימ ןבילבעגנייטש טונימ א ן׳ענעז ןדיי יד
־רעד ךיז ייז ןבאה דלאב .ןגיוא עטצאלגעגסיוא
־על ןעגגאגעצ ךיז ןוא טיירדעגסיוא ענעקארש
.געוו ןייז רעד
ןפורעגנא טשינ ,ןיילא ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא
,טנאדנעמאק־ייצילאפ םוצ טראוו ןייק טימ ך־־ז
רימ ןופ ןגירקעג לאמנייא טשינ טאה רעכלעו
יוו ןעזעגסיוא טציא טאה ןוא םעקווופאל עטעפ
.טקנעדעג טשינ ירמגל םע טלאוו רע
ןוא ןרעוו לקנוט ןביוהעגנא טאה למיה רעד
ןטכיולעג ןבאה םיורא רעטצנעפ עשידיי יד ןופ
םאד .טכיל־תבש ענעדנוצעגנא יד ןופ ךעלרעייפ יד
ןיא ןלאפעגניירא לאמנייא טימ זיא לטעטש עצנאג

טאה ןוא ךעלמייהמוא טליפרעד ךיז טאה טנאיציל

ןיא ןסעגראפ באה ךיא ןוא ,טייקילייה רעליטש א

:טגערפעג

ןטייקכעלמענעגנאמוא עטכאמעגכרוד טשראקא יד

ןטימ יצ ,ןאב רעד טימ ןראפ טסליוו וד —
י םובאטיוא

.ןעגנוקידיילאב ןוא
־טא ןוא ענעדייז ןיא ;ןוטעגנא קידתבש ,ןדי

ןיא טשראפעג ךימ ןעמ טאה גאט ןצנאג םעד

¬א לוש ןיא ןעגנאגעג ןענעז ,סעטאפאק ענעסאל

־נאהעגפיוא רעד וצ תוכייש ןיימ ןגעוו עווארטסא

ןעגנאגעגכאנ רעדא ,טנעה יד ייב טריפעג ,ןייד

רעשיטסינומאק רעד וצ ןוא ןאפ רעטיור רענעג

־אק עקידתבש יד ןיא ךעלגניי יד ןענעז ןטניה ןופ

.ייטראפ
ךימ ןעמ טאה ךימ ןרעטאמ תעל־תעמ א ךאנ
ןעוועג ןיוש זיא םע .םייהא טזאלעגפא ךעלדנע
ןיא ןעמוקעגנא ןיב ךיא ןעוו טכאנראפ קיטיירפ
־פא ,ןבוטש יד ןופ סיורא ןענעז ןדיי יד .לטעטש
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םורא ךעלעטראג עניד עניילק טימ ןוא ךעלעקטאפ
־אוו יוזא ןראוועג זיא רימ .ןדנעל עשרעדניק יד
.טימעג ןפיוא גנירג ןוא םער
טכארטעג טשינ ךיא באה געט ענעי ןיא .ןיינ
.לטעטש סאד ןזאלראפ ןופ
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היח עדליוו א ןומה רעד
לטעטש ןיא טנגוי רעד ןשיווצ זיא ןראי יד טימ
־וצקעווא קנאדעג רעד ןראוועג ףייר רעמ ץלא

טימ טםעומשעג גנאל ,רעטעברא יד ןשיווצ ,רעפ
־אב ייז טאה םע סאוו ןייגרעד טלאוועג ןוא ייז
.ןדיי ףיוא ךיז ןפראוו וצ ןגיווו

־נא .לארשי־ץרא ןייק ןראפעג ןענעז םיצולח .ןראפ

טקיטכענעג םייהעג ןיא טאה ייז ןופ לייט א

עגנאל־תורוד .עקירעמא ןייק קעווא ןענעז ערעד

־רעד טלאוועג ייז ייב באה דיא .זיוה רעזדנוא ןיא

טאה םע רעדא .טמותיראפ ןראוועג ןענעז ןבוטש

רענייא .ןשראפ דעייז ןופ ןטאטיגוזער יד ךיז ןסיוו

וענעסקאוורעד א רעדא ,ןאמ א ,עטאט א טלעפעג
־נאגעגנא ןענעז םעיצאזינאגרא־טנגוי יד ןיא .ןוז
־עגנא רעביא ,ןשינעסייר ,סעיסוקסיד עסייה ןעג
־גארפ ןוא םעיגאלאעדיא ,ןעייטראפ וצ טייקירעה
ןצראה ןיא ףיט ןיוש ןבאה עלא רעבא .ןעמאר
־יא וצ ,ןטלעוו עטיירב וצ שינעראג יד ןגארטעג
.תודוסי עיינ ףיוא ,יינספיוא ןבעל רעייז ןעיוברעב
רעד ןכארבעגסיוא םיצולפ זיא טייצ רענעי ןיא
טאה םע .גאט־דירי ןקידקיטסניד א ןיא .םארגאפ
־ירפ ,םיצקש עגניי .ןטעקיפ יד טימ טכאקעג ךיז
־וטס ךרוד טריפעגנא בור׳ס ,עשיפראד ןוא עשיצ
ןעמארק עשידיי יד ייב ןענאטשעג ןענעז ,ןטנעד
־א ןיהא טשינ לאז רעיופ ןייק זא ,ןטיהעג ןוא
.ןייגנייר

:טרעפטנעעג טלמעד רימ טאה ייז ןופ
טשיב זיא ןומה ןופ שטנעמ רעד !ןומה רעד —
לל!כב זיא רע .ןעקנעד וצ קידנעטשבלעז חוכב
טרעוו ןוא ןייטשראפ וצ םעפע דנאטשמיא טשינ
זיא יז ןעוו ,היח א םוראוו .היח א ןופ רעגרע
ןומה ןופ שטנעמ רעד .ןא טשינ יז טלאפ ,טאז
עטסכעלדנעש יד וצ ןציירנא קידנעטש ךיז טזאל
.סנכערבראפ
־עג שיפאזאליפ יוזא טאה סאוו ,רעבלעז רעד
וצ טמעשעג רשפא ךיז טאה ,ןומה ןגעוו טדער
םעד טציירעג ןבאה עכלעוו ,ענעי ןענאמרעד
ןענעז סאוו ,ןעגנוטייצ לייט רעטסערג רעד .ןומה
עיטאפמיס טימ ךיז ןבאה ,ןליופ ןיא ןענישרעד
עשיליופ יד ךיוא .םענאגילוכ ענעי וצ ןגיוצאב

עצנאג א טאה לאנגיס ןטדערעגפא ןא ףיוא

טשינ טאה לטעטש רעזדנוא ןיא ץנעגילעטניא

־עטש טימ ,טיירגעגוצ טוג ןוא טריזינאגרא ,עדנאב

שינעדנעטשראפ םוש ןייק ןדיי וצ ןיזיװעגםיורא

־ארק עשידיי יד וצ טזאלעג ךיז ,רעגנערד ןוא םנק

־ינ ןעוועג ןענעז ייז .טרעקראפ .ליפעגטימ ןוא

םע .ןעיירשעג טימ ןראוועג לופ זיא טפול יד .ןעמ
־איעג ןבאה םע ןוא רעגעלש יד ןגירשעג ןבאה
־רעטניא טאה ייצילאפ יד .ענעגאלשעג יד טרעמ
ןיא רעבא .סענאגילוכ יד טגאיעג ןוא טרינעו
ןפיוא ןכארבעגסיוא תומוהמ יד ןענעז גאט ןבלעז
ךס א ןעוועג ןענעז םע .קראמ־תומהב ןוא־דרעפ
ךיז טאה לטעטש ןפיוא ןוא עטעדנוווראפ־רעווש
ןוא טיונ ןופ ןקלאוו רערעווש א טזאלעגפארא
־עגסיוא ןענעז ןלאווק־הסנרפ עטצעל יד .תוקחד
רעמ דאנ ךיז טאה ןראפ ןופ עילאווכ יד .ןענור
.טקראטשראפ

.קידתועיבצ ןוא שלאפ ,קיטכערטרעד

ןליופ ןופ ראפסיורא ןיימ
 1939טסוגיוא ןיא ,המחלמ רעד ראפ שדוח א
ןראפ וצ טייקכעלגעמ יד ןעמוקעגרעטנוא רימ זיא
יד ןעמוקעגראפ טלמעד זיא םע .עקירעמא ןייק
־עד באה ךיא .קראידינ ןיא גנולעטשסיוא עטמיראב
שדוח א ןיא טעוו םע זא ,טכארטעג טשינ טלמ
עשיטילאפ יד שטאכ .המחלמ יד ןכערבסיוא םורא
רעבא טאה ,עטגנערטשעגנא ןא ןעוועג זיא עגאל
ןגאוו טשינ ןלעוו ןשטייד יד זא ,ןטלאהעג רעדעי

ןעמוקעגנא עשראוו ןופ זיא טייצ רענעי ןיא

טאהעג ןיוש דיא באה ךאד .ןליופ ףיוא ןלאפוצנא

יד ןשראפ וצ ידכ ,עיסימאק א עוועשזישט ןייק

א ןגעוו עקירעמא ןיא ךיז ןקוקוצמורא ןסאלשאב

־ראפ ןעוועג ןענעז ייז .ןעורמוא יד ןופ תוביס

ןליופ ןופ ןראפקעווא ןוא ןביילב וצ טייקכעלגעמ

־רעד יד ןיא ןעגנאגעג ןוא םירעיופ ראפ טלעטש
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.קידנעטש ףיוא
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ןײק ךיז טימ ןעמונעגטימ טשינ רעבא באה׳כ

רעכלעװ ,רעפלעב לאירזע .טײלםדנאל רעװעשז

־אסאפ רעטכײל א ןעװעג ןיב׳כ .ןכאז ןײק ,טלעג

,עוועשזישט ןופ קעװא קירוצ ןראי טימ ךאנ זיא

קראטש רימ ןיא רעטעפש ךיז טא,ד םאד ןוא ,רישז

־טוג א .טפעשעג ןײפ א טאהעג אד ןיוש טאה

.ןעוועג םקונ
וצ קידנסילשאב ןוא עקירעמא ןײק קידנעמוק

־רעב טאהעג טאה טפעשעג־שײלפ טנדראעגנײא
.שטיװאק

,שטנעמ א יוו ,טליפעג ךיז ךיא באה ,טראד ןבײלב

לוש רעד ןיא ןפארטעג ײז ךיא באה סנטסרעמ

ןעמװושרעד עפארטסאטאק־ףיש א ךאנ זיא םאװ

רעװעשזישט יד ךױא װו ,רעװעשזדנעי יד ןרפ

־עװ וצ טאהעג טשינ באה׳כ .גערב ןדמערפ א וצ

.ןענוואד תבש ןדעי ןעמוקעג ןענעז

.ןדנעװ וצ ךיז ןעמ
ןײק ןעמוק ןײמ ךאנ ראי עטשרע עצנאג סאד
,יירעקעב א ןיא טעבראעג ךיא באה עקירעמא
ןוא רעטכעלש א ןעװעג זיא ןיול רעד .טכאנײב
ףיוא רעבא באה ךיא .ערעווש א — טעברא יד
־עג ןוא עיגרענע ןיימ ןריולראפ טשינ טונימ ןײק
ןבעלפיוא ןענעק וצ טײהנגעלעג א ףיוא טראװ
.רימ ןיא טלמירדעג טאה םאװ ,וויטאיצניא ןײמ
ךיז ןעמונעג קיטכיזראפ ךיא באה ראי ןכאנ
ךימ טאה ןגיוצעג זא ,ךעלדנעטשראפ .רחסמ וצ
טאהעג ןיוש באה׳כ ןכלעװ ףיוא ,טיבעג םעד וצ
ווו ,םײה רעטלא רעד ןופ ךאנ םעיצאקיפילאװק
־נאג רעד ןיא טמיראב ןעװעג זיא לימ רעזדנוא
.טנגעג רעצ
טסילאיצעפס א ןעװעג ךיא ןיב םינינע־לימ ןיא
ןטפעשעג ןריפ וצ ןעמונעג עקאט ךיז באה ןוא
.לעמ טימ
־ירעװש ערעיוהעגמוא ןגיזאב טזומעג באה ךיא
סאד .געוו ןיא ןענאטשעג רימ ןענעז סאװ ,ןטייק
־רא ןופ עגארפ יד ןעװעג זיא םעלא ןופ עטםגרע
.טאהעג טשינ באה ךיא םאװ ,טכער־סטעב

־ישט ןגעװ טדערעג ןעמ טאה ןענװאד ןכאנ
,ןסעיינ יד טימ טלײטעג ךיז טאה ןעמ .עװעשז
ןגורקעג ןגעװ ענעדישראפ ףױא טאה רעדעי סאװ
.ןליופ ןופ
־עװ קנאדעג רעד ןעמוקעגפיוא טלמעד זיא םע
רעװעשזישט םעד ןעמענוצפארא ךיז ןעימאב ןג
וליפא ןיוש ךיז טאה ץעמע .עקירעמא ןײק בר
סע ןענעז רעדײל .ןריפאפ ןגעװ ןגראז ןעמונעג
טלמעד ךיז ןבאה רימ .ןעקנאדעג עװיאנ ןעװעג
׳ןײפ עםיורג יד ןגעװ ןובשח ןײק ןבעגעגפא טשינ
־נא יד טימ ןעמאזוצ ךרוד טכאמ בר רעד םאװ
ןיוש טאה םאװ ,אטעג ןיא ןדײ רעװעשזישט ערעד
טפשמראפ ןיוש ןעװעג ןוא טריטםיזקע טלמעד
.גנאגרעטנוא ףיוא
זדנוא וצ ןעמוקעגנא ןענעז טײצ רענעי ןיא
־עג ןבאח םאװ ןדײ ענעי ןופ ןםורג עטשרע יד
־עג ןוא רעדנעל ענעדישראפ יד רעביא טרעדנאװ
דקעגנא ןענעז םע .סיפ יד רעטנוא ןדאב א טכוז
ענליװ ןיא ןטראװ םאװ ,ןדיי יד ןגעװ תועידי ןעמ
ןיא .רעדנעל ענעדישראפ ןופ ןטאלוסנאק יד ייב
־נעטניא ,עקידעכאק א ןעגנאגעגנא זיא עקירעמא

־טומ ןײק ךיז וצ טזאלעגוצ טשינ רעבא באה׳כ

ךיז ןעמ טאה ןטייז עלא ןופ .טייקיטעט עוויס

לעװא זיא לעמ טימ לדנאה רעד ןוא טײקיזאל

־עג ךיז ןבאה םאוו ,ןדיי יד ףליה ןקיש וצ טימאב

־ראפ לעמ םאד ךיא באה רקיע רעד .טכעלש טשינ

.ןליופ ןושיטסירעלטיה ןופ ןעוועטאר וצ טווורפ

רענאקירעמא־םורד יד ןיא טראפםקע ףיוא טפיוק
וצ ךיוא ןעמונעג ךיז ךיא באה רעטעפש .רעדנעל
עםיורג א ןעװעג זיא םע רעכלעװ ףיוא ,רעדעל
.עגארפכאנ

¬ידי יד ןעגנאגרעד ךיוא זדנוא וצ זיא טלמעד
סאד .ןאסניוועל ברה םעדייא םבר םעד ןגעוו הע
רימ .החמש עסיורג א ןפורעגסיורא זדנוא ייב טאה
־רא רעד ןיא ןפראוועגניירא קיטפאהבעל דיז ןבאה

־נײא יוזא ןליפ וצ טרעהעגפיוא ךיז באה׳כ

םאוו ,ןריפאפ יד ןריזינאגרא וצ ןביוהעגנא ןוא טעב

־ישט טימ ךיז ןפערטפיונוצ ןביוהעגנא ןוא םאז

.עקירעמא ןייק ןעמוק וצ ןכעלגעמרעד בר םעד ןלאז
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ןראװעג טניורקעג זיא טעברא רעזדנוא ןעװ
עםיורג א ןעװעג זדנוא ײב זיא גלאפרעד טימ

*וצפארא ןשטנעמ יד ידכ ,ןוט ץלא זומ ךיא זא
.עקירעמא ןייק ןעגנערב

.דײרפ
־עגרעבירא זדנוא וצ זיא ןאםניװעל ברה רעד
רעד ןופ ןערב עמאס ןיא ׳ײכנאש ןופ ןעמוק
יודפ ןייז טימ ןעמאזוצ ןעמוקעג זיא רע .המחלמ
.ןיז ןוא

ןיא טגנערבעגפארא באה/כ םאוו ,יד ןשיווצ
־יפעג ךיוא ךיז ןבאה עקירעמא ןייק טייצ רענעי
עשיז ,אטיקנאמ לקנעי ,ןיזדאמאר* קילעז  :ןענ
רעטסעווש ןיימ ןוא רעטצנעפ עקלארשי ,יקצולס
יד טגנערבעג רימ ןבאה סאוו ,ץעינעלאפס לרעפ

זיא ןאסניװעל לדארפ רעטכאט םבר םעד

־ראפ זיא סאוו ,םארגאפ ןכעלרעדיוש םענופ ןסורג

־ישט יד ןשיװצ עטסוױטקא יד ןופ ענײא טנײה

־עג ןבאה דייר ןופ רעמ .עוועשזישט ןיא ןעמוקעג

.עקירעמא ןיא ןעיורפ רעװעשז

ןיא רעיורט ןוא קערש יד ,רעמינפ ערעייז טדער
.ןגיוא ערעייז

רעיורט רעקיגײא

גאט וקיטנייה םייב ןענעז ןשטנעמ עקיזאד יד

טײצ עגנאל א .טשינ ןעמ ןעק ןרעיורט קיבײא

ןבאה ןוא ןענידראפ ,ןטעברא ,טנדראעגנייא עלא

םאד זא ,ןביולג טלאװעג טשינ טושפ רימ ןבאה

רעד רעבא .ןטסענ־עילימאפ ךיז טיובעגפיוא קירוצ

־ראפ ןדײ הדע עצנאג א :ןעשעג טנעקעג טאה

,טשרעהאב טייצ רענעי ןיא ייז טאה םאוו רעיורט

¬א .תונושמ תותימ עכלעזא טימ ןדראמרעד ,ןטכינ

ןוא רעצרעה ערעייז ןיא ןבארגראפ ףיט ךיז טאה

רעקיזאד רעד ןראװעג ראלק זיא םע ןעװ רעב

טעוו ,קעווא טשינ לאמנייק טראד ןופ ןיוש טע ו

־לצ זדנוא 1קיטײװ רעד טאה ,תמא רעמאזױרג

.ןענעראוו ןוא ןענאמרעד ,ןביילב טראד קידנעטש

־עז דלאב רעבא .טלסײרטעצ ןוא טרעטעמש
סאװ ,ענלצנייא יד ןגעװ תועידי יד ןעמוקעגנא ןענ

טשיווראפ טשינ לאמנייק טעוו יוזא טקנופ

־עטארעגפא ךיז ןבאה סאװ ,ןבעל ןבילבעג ןענעז

רעזדנוא וצ טייקנדנובעגוצ עפיט רעזדנוא ןרע ו

ןעמ טאה יצ ןוא ;םוניהג ןקיליורג םענופ טעװ

־תורוד רעד ןיא גניר א ןעוועג זיא םאוו ,לטעטש

־א ןוא ןעמענ םיצולפ טײצ אזא ןיא טנעקעג ןעד
ירעיורט ןיא ןלאפנײרא ןוא טנעה יד ןזאלפאר
־ראפ עשימײה ןריזינאגרא ןעמונעג ןבאה רימ
ןזיװעגיורא ריז טאה אד ךיוא רעבא .ןעגנולמאז
באה ךיא .ןשטנעמ ןיא לגנאמ רעכעלקיטײװ א
טשינ ךימ טאה סאװ ,תוירחא יד ךיז ןיא טליפרעד

.ןליופ ןיא ןבעל ןשידיי ןופ טייק רעקיד
.רעמ אטשינ ןוא ןעוועג
טאה ןוילת ןשיטסירעלטיה ןופ קאח יד ןע ו
עפארייא ןיא םאטש ןשידיי ןפיוא טזאלעגפארא ךיז
.ןראוועג טקאהעגפא גייווצ רעזדנוא ךיוא זיא

־א ןערב ןצנאג ןטימ ךיז באה ןוא ןעור טזאלעג

טאטש א .עוועשזישט עשידיי סאד רעמ אטשינ

־ישט יד ןפלעה ןום טעברא רעד ןיא ןפראװעגנײר

־סערג רעד ןיא ןראוועג טכארבעגמוא זיא ןדיי טימ

.חטילפהדויראש רעװעשז
־קעפ ןקישםיורא ןעמונעג ךיא באה ביוהנא ןיא
ןובשח א ןבעגעגפא ךיז ךיא באה קיטײצכײלג .ךעל
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.םירוסי

עכעלשטנעמרעביא ןיא ,ןייפ רעט

־אב ,ןסעגראפ טשינ לאמנייק םע ןלעוו רימ
.םלוע־ןורכזל-ןלייצרעד ןוא ןביירש
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הוקת חתפ  /ינאשטלאשזאג הירא

עלג׳־סעיס^ ןיימ
א ףיוא רעדא טנווא רעיורט א ךיוא ךיז ןגעגאב ךיא ןעוו לאמ םעידעי
טייג ,ןברוח ןסיורג ןכאנ ,עלעטעטש ןיימ ןופ ענעבילבעגרעביא יד טימ החמש
עקילאמא עצנאג םאד ,םישרדמ־יתב יד טימ לוש יד ןגיוא עניימ ראפ ךיוא
.ךעלסעג עריא טימ לטעטש
טניישאב ןבאה םאוו ,סעדייז יד ,םעטאט יד ייבראפ ןעייג ייז טימ ןעמאזוצ
.ןראוועג ןטינשראפ שיגארט יוזא ןענעז ןוא לטעטש םאד
־חוס עבלעז יד .עייש ׳ר םכילע םולש ,לרעב םכילע םולש !ייז ןענעז טא
,לרעב ןוז ןייז ןופ רעטרעװ ענעםאלעג יד ןופ ךיוא טייג ץיוו ןוא המכח עשיר
עסיורג יד עלעכיימש א טימ טלייצרעד עיניפ א ןוא .עייש ׳ר ןטאט ןייז ןופ יוו
עזרעד ,טנעיילעגכרוד טאה רע םאוו ,רפס א ןופ טאהעג טאה רע םאוו ,האנה
רעםיורג רעד וצ ,ןרעזייל בקעי ׳ר ,ןטאט ןייז ןופ עלעכיימש־לוטיב םאד ךיא
.טלע ו
רימ זא ,ןע׳הנעט רע טגעלפ ,םייוג יד ,ייז ןבאה גנוטיידאב א ראפ םא ו
.הרות עסיורג אזא ןגאמראפ
ןפיוא ריכזמ רע זיא רעדיוו ,קחצי ,לטעטש ןופ רבח ןיימ זיא טא ןוא
םענעטלאהעגנייא ןא טימ .לטעטש ןופ תומשנ ערעטיול יד טנווא רעיורט
ןייז יוו ,ןגיוא עקיד׳תומימת ענייז טימ ,ןגערפ וצ ףיוא טשינ רע טרעה ןייוועג
?ןיד רזג אזא םאוו ראפ ?םאוו ראפ רתלא ׳ר עדייז
ענייש יד ,ןוויוא־זאג ןופ רענעראוועג־לצינ רעד ךיוא ןלאפ ןקילב עניימ
עניימ .קיבייא ךיוא ןדנווושראפ זיא םאוו,טנגוי א טנאמרעד עכלעוו ,עבש
־רעדורב א ןיא ץעגרע ענעמוקעגמוא יד ייז ךיא עז יוזא .טכייפ ןרעוו ןגיוא
יד ןיא ,ןטלאטשעג יד ןופ לגיפש ןיא םעדייז ןוא םעטאט ,טלא ןוא גנוי ,רבק
הנאל ןגייא ןיא אד ,רעטכעט ןוא ןיז ענעבילבעגרעביא ענלצנייא
־ראפ באה ךיא םאוו ,טימרעיד רעכעלקילג א ךיא ןיב יצ טשינ סייוו ךיא
ןוא ,טעוועטארעג ךיז םנטייצאב ,לטעטש ןפיוא לובמ ןקידנעמוק םעד טליפעג
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רענײא ןבײלב וצ ןעװעג הכוז לארשי ןיא אד ךיא באה יצ ,ךיא טכארט טא
־ארעג ךימ באה׳כ םאוו ,רעכעלקילג רעד ךעלקריוו ,טלעוו רעד !ךירא ןיילא
ךיא ןיב יצ רעדא ,טלעוו רעד ךירא ןיילא רענייא ןבילבעג ןיב׳כ ןוא טעוועט
...ראג
.,רענעטלאשראפ א

ץ א ר ט לדיי־סייח
)רבע ןקידלמעטש ןופ(

םעד רעביאנגעקטנא ,לסעג־לוש ןיא ףיוה רעד

א ףיוא טביוה׳מ יוו ןעלסקא יל ףיוא רעצעלק

ןכיוה א טימ טמיוצעגמורא ןעוועג זיא ,שדמה־תיב

ייווצ ףיוא טגיילעגקעווא ייז ןבאה ןוא ,עגמורט

־ופעג ךיז ןבאה קינייוועניא ,טיולפ םענרעצליה

ןראוועג לופ זיא ףיוה רעל ןוא םעלזאק עכיוה

־ישראפ יוזא ןוא םעלעפא ,םנקלאב ,רעטערב זעג

טשימעגסיוא ךיז טאה סאוו ןגעז ןופ גנאזעג טימ

ןוא סיורג רעד טיול טריטראס ,ןצליהעג ענעד

ןופ ןגארטעג ךיז טאה רעכלעיוו ,ןוגינ־ארמג ןטימ

ץלא סאד .ךאד־רעטערב ןגנאל א רעטנוא ,טיירב
ןיא .רעלדנעה־ץלאה םעל ענאס וצ טרעהעג טאה
םענאס :ןפורעג ףיוה םעל ןעמ טאה לטעטש
א טשרעהעג ףיוה ןפיוא טאה רעטניוו .לאל,לס
ד׳לאה ןייק ןצנאגניא אל טלאוו םע יוו ,טייקליטש
־יינש עטכילעג זא ןוא .ןעוועג טשינ לאלקס
טאה ,ףיוה םעל ןקעלראפ ןביוהעגנא ןבאה ןטכיש
■יינש רעקיזיר א יוו ןעזעגסיוא לאלקס־ץלאה רעל
־רעהא טאטש ןרעטניה ןופ טאה׳מ םאוו גראב
־נגעק טלעטשעיגקעווא אל םיא ןוא טגנערבעג
.שרלמה־תיב םעל רעביא

.שרלמה־תיב םענעפא
ןחיוואב וצ ןביוהעגנא ךיז טאה געט יל ןיא
ללוי םייח ,ןהעש־גאטימ יל ןיא ,שרלמה תיב ןיא
־עירא ,םיליהת א ייב טצעזעגקעווא ךיז ,ליסח
לראב רעצראווש ןייז ןופ ןציפש יל ןעמונעג
"יוו ,טזאלעגסיורא קירוצ ,ןסיבעג ,ןייצ יל ןשיווצ
,טרא ןופ ןוטעג ביוה א ךיז ,ןעמונעגניירא רעל
,טלעטשעגניירא םיא ןיא ךיז ,רע׳טצנעפ םוצ וצ
סאל טצראשעגפיורא ,ןעוועג זיא רע טיירב יוו
טימ טשוליחראפ טקוקעג .פאק ץיפש ןפיוא לפאק
סאוו ןגעז יל ףיוא ,ןגיוא עקיטעמוא עיורג ענייז

ראג יוו רעבא .רעטניוו ןעוועג זיא ץלא םאל

יל ןופ טנעה יל ןיא פארא ןוא ףיורא ןפיול

רעמוז רעל ןלעטשקעווא ןביוהעגנא ךיז טאה םע

־רעירפ ןפיוא טצעזעגקעווא קירוצ ךיז ןוא ,סעצארט

.ןעזסיוא ןייז טרעלנעעג לאלקס־ץלאה רעל טאה

טרזחעגרעביא םאל ךיז טאה יוזא .ץאלפ ןקיד

עגנאל טימ ןראוועג לופ ףיוה רעל זיא םיצולפ

ץלא ויז רע טגעלפ לאמא םאוו ןוא .געט עכעלטע

.םעצארט ,םייוג ןעמוקעגנא ןענעז םע .רעצעלק

רעל ןיא ןגיוא יד טימ ךסענייא" רעקראטש

ןבאה םאוו ,ןגעז עגנאל ןוא קעה עפראש טימ

טאה שרדמה תיב ןיא .סעצארט יד ןופ טעברא

.ןקע עלייב ןופ ךעלטנעה עקיטייז־ייווצ טאהעג

םיליהת םעל לטבמ זיא רע סאוו ,טרעדנווועג םע

סעפעשטעגמורא ייז ןבאה קעה עפראש יל טימ

עטשרע׳ס .סעצארט יד וצ ןקוק ןייא ןיא טלאה ןוא

,רונש רעגנאל א טימ ייז ןבאה ךאנרעל ,רעצעלק יל

,לדוי םייח טאה לאמנייא זיב ?םאל רע טעז לאמ

רעצראווש א טימ טרימשעגנא טוג ןעוועג זיא םאו

׳טרא ןופ ןוטעג םיר א ךיז ,ןגאז םיליהת ןטימניא

־ופ ןליינש וצ רעצעלק יל טנכייצעגנא ,ענוואלג

ןופ ןבירטעגסיורא םיא טלאוו רעצעמע יוו יוזא

יל ןביוהעגפיורא ןבאה עלייב ןוא רעטערב ייז

ןיידא ןוא ןאטעג ףיול א זיא רע .שרדמה תיב
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־עג גנאל ךיז ,דאלקס סרצלדנעהצלאה ענאס ןיא

רענייא לאוואק א .תוכאלמ עקידנציז עכלעזא ץלא

,יאלאקימ .ץארט םעל ׳ןעיאלאקימ טימ טעדוס

,ןסיוו ״סענאס״ עכלעזא ןפראד ,ונ .טנגעג ןיא

•נאװ עלעג עגנאל עגייז ןיא קידנעלכיימשניירא
רעד ןיא טפעלקעג שירעדורבטוג םיא טאה ,סעס
,עקדוי ,ונ :טגאזעג םיא טלאוו רע יוו ,עציילפ
יוו זעזעג ןעמ טאה אד .טסנאק וד םאוו זייוואב
עטאפאק יד פארא ךיז ןופ טפראוו לדוי םייח
טמענ .ןטק־תילט ןטיירב ןיא ןייטש טביילב ןרא
טלאה ,געז רעסיורג רעד ןופ ךעלטנעה יד ןיירא
הפקה טייג רע ןעוו םע טוט רע יוו ,טסעפ ייז
ךיז טאה יאלאקימ .לידבהל הרות רפס רעד טימ
ןבאה עדייב ןוא ץאלק ןפיוא ןוטעג פאכ ןקגילפ א
םייח ןופ תובהלתה יד ןעזעג ןעמ טאה ,טגעזעג
א טימ ןראוועג טקעדאב זיא רע זיב ,ןעלדוי
טקידנעעג טאה רע זא .ץכעגעז ןופ תילט ןסייוו
וצ ,שרדמה־תיב ןיא ץירא רע זיא ,טעברא יד

".,.ןאראפ םעצארט ןענעז ןדיי ייב ךיוא זא
קראטש ןעזנא םלדוי םייח זיא ןיא טלמעד ןופ
געלפ ךיא זא ןוא .ןגיוא ערעזדנוא ןיא ןסקאוועג
,שרדמה תיב ןיא טכאנייב טעפש ןביילב לאמא
יוזא ,ןייגוצמייהא טאהעג ארומ טשינ ךיא באה
,טניה יד ראפ ןקארשעג טשינ ךיוא ךיז ךיא באה
.זדנוא ףיוא טציירעגנא טפא ןבאה םיצקש יד סאו
ןיימ זא ןוא .לדוי םייח ןעוועג זיא רימ טימ לייוו
טימ ןוטעג ליפשעצ א ךיז טאה לחומ שירעדניק
לבקמ רעטשרע רעד ץיז טעוו םע רעוו :תונוימד
טשיג ,ןבילקעגסיוא ךיא באה ,ןחישמ ןייז וצ םינפ
סייח ,םיא ראנ ,לטעטש ןופ ןדמל םעד ,ןענויצ ןב
.ץארט לדוי םייח ,ןעלדוי

זדנוא וצ ןוא ןשאוועג טנעה יד ,סאפטנאה םוצ

טימ ,ךיא ןיב ,ןראוועג רעטלע ןיב ךיא ןעו

־אלמ־ילעב ןדיי ןאראפ ,טייטשראפ ריא" :טדערעג

ץולח רעטשרע רעד ןראוועג ,חוכ םלדוי םייח

.רעכאמלטיה ,רעפעטש ,רעטסוש ,רעדיינש ,תוכ

.לטעטש ןיא

קאיעפאוו לדיי

ןפיולוצ ןא טמוק ,עוועשזישט לטעטש םענעטינשראפ ןיימ ןיא ךיז ןאמרעד ךיא
טזייוואב ןגיוא עטכאמראפ־בלאה עניימ ראפ .לסעג־שרדמה־תיב םאד ,םולח ןיא יוו
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ןרעטניה ןופ .ענפאוו רעבירג טימ ןעמונעגמורא לזייה ןלאפעגנייא־בלאה א ךיז
־רעד ךעלטירט ענבארד ןוא עמאזגנאל יד טיול ןוא .טלאטשעג א םיורא ךיז טראש לזייה
/׳קאינפאװ עלעדיי״ טייג אד זא ,ךיא ןעק
נא ,סקווו ןלעטימ ןופ רעכעה םיוא טעז רע

־נעמענסיורא ,גאז א רע טוט — ן טרעה ריא —

־םיוא ,לוויטש עטראה עסיורג ראפ א ץא ןאטעג

ןייא טימ קידנעמעננא ןוא לברא יד ןופ טנעה יד קיד

־מורא זיא םנייז םינפ םאד ,ענפאוו טימ טרימשעג

?טרעה ריא — דראב רעטאווענעטלאק ןייז ייב טנאה

־לאק ,רעטעוועקאילבעגפא ךעלגנעל א טימ ןעמוגעג

זא ,זיא ן0ע עטסעב סאד ,ךייא ךיא גאז —

טנעה עדייב טגיילראפ ,דראב רעיורג רעטאווענעט

א ןיא הלח עטלא לקיטש א ץיא טקארב ןעמ

־עצ םאד ,לברא יד ןיא ןוטעגניירא ,טנראפ ןופ

ךאד םע זיא :םנטשרע .רעסאוו עקידעכאק לסיש

םאק־ץיפש ןפיוא ףיורא טקורראפ לטיה עטשטיינק

טרעוו הלח לציפ ןיילק א ןופ ,שימאנאקע םתס

״כיװ א םעפע ןיא טחומראפ ןעוועג טלאוו רע יוו

־עצ םע :םנטייווצ ןוא .לסיש עלופ א ןלאווקעגנא

.ןינע זקיט
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היחמ ,םאווש א יוו שממ ליומ ןיא ךאד טייג
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םעד ןופ ןסיוו טשינ ראג לאז אנוש ץיק ,תושפנ

־נענ וצ ריז טגיוב רע ,ל״חר ןדיי ףיוא טעווענ

— לוק ןפיוא ריז רע טכאלעצ — אכ־אכ־אכ ,םעט

ןגעוו טלייצרעד ןעמ ןעוו רעסעומש יד וצ רעט

א ןופ טגאזעג םנייטש׳מ םיריבג יד ייז ןסייוו סאו

ןיא לטעטש ןיא ןפאלראפ דיי זיא סאוו סעייג

יזיא םטוג םאוו ןעד ןסייוו ייז ?ןגאז וצ ןבעל

ןופ ןעמערו — ,גאט םענעגנאגראפ םענופ דשמ

לדנעמ וצ קאינפאוו לדיי ץירא יוזא ט׳הנעט
"שרדמ־תיב םעניא םיא קידנפערט ס׳המולש־לארשי
־וואד םוצ קידנעייג ,םערא ןרעטנוא תילט ןטימ לסעג
־יא ןענופעג ךיז טאה םאוו ,לביטש רערעג ןיא וענ
קיאור םיוא םיא טרעה לדנעמ .שרדמה־תיב ןרעב
.געוו ןייז ןייג ךיז רע טזאל קידנעלכיימש ןוא
ידכ ,וצ קראמ םוצ ךיז טמענראפ קאינפאוו לדי
־ךרד ןוא ,םעקטסעיוואפ יד ןגארטוצרעדנאנופ

־סיימ־ייצילאפ רעד טאה לטעטש ןיא רעמערק יד
ןעמעוו ייב ,לאקאטארפ א טקארבעגניירא רעט
״תבש־ץראװש״ טכאמעג ראטארטסעווקעס רעד טאה
*עגסיורא ןוא ,דאלפוש םוצ ןעגנאגעגוצ ןיילא
גאט ןצנאג ןראפ סטכעזייל ,ענעמוזמ סאד טראש
םע זא ןוא .טנאמ רע םאוו ןרעייטש יד ראפ

—

ןצעמע ןופ םעומש םעד ןטימניא ריז טרעהרעד
•אק םאד ןעמ טעוו יוו ,ןדיי דלאוועג
וענאק םע ןעמ טעוו יוו

— ץכערק א

— זןגארטרעביא ןעי

ןיא םעקדנאשזאפ יד ףיוא קוק א ןפאב עקאט בגא

ץירא קאינפאוו לדיי טלאפ !?ןבעל יוזא רעטייוו

— לטעטש

א טימ ץכערק םעד רעביא טםײר ,דייר יד ןיא

עקאט טרעלק ןוא .סעטלאס השעמ

,ןטייז עלא ןיא דיז קידנקוקמורא ,םגעוונייאניא
ףיוא הנוק א סעפע ןפאנשרעד רע טעוו רשפא
.ענפאוו דופ עכעלטע

:יירשעג
ריא !ןבעל טעוו ריא ,ןדיי טאש ,טאש —
ערעגרע ןעוועג ץוש ןענעז םע !ןטלאהסיוא טע ו

״נא רענעגעוו יד ןשיווצ קראמ ןיא קידנעייג

רע טעוו ,קאינפאוו לדיי טגערפ ,טנייה יוו ןטייצ

,לפאטראק ,תואובת ענעדישראפ טימ עטליפעג

ןשירעב ׳ר ייב לייוורעד טפאכ רע ,ןלייצרעד רייא

־ארפ עשיפראד ערעדנא ענעדישראפ ןוא תופוע

¬¬¬יב טערומשזראפ ",קאבאט־קעמש" ןקאמשעג א

טשינ ךאד טאה רע ,לדיי ךיז טנאמרעד ,ןטקוד

.ינעל רעד ןיא לקאשעצ א ריז טוט ןוא ןיגיוא עד

ראפ ןייטש טביילב רע ,בוטש ןיא לפאטראק ןייק

טשרע טלאוו רע יוו טקנופ ,טיירב רעד ןיא ןוא

רעביא טנאה רעד טימ לכעד א טכאמ ,עלייוו א

א טימ ןא טביוה ןוא ,ארמג טאלב א טנרעלעג

,ןטייז עלא ןיא םורא ךיז טקוק ,טכוז ,ןגיוא יד

— ,ןוגינ־ארמג ןקידגנניז

-אדווא טקנעדעג ריא

טעוו ,עלעיוג שימייה ןייז ןעזרעד רע טעוו רשפא

אד רייא ליוי דיא סאוו םאד טא רימ טימ ךיילג

.גראב ףיוא לפאטראק עקטראוושט א ןגירק םיא ייב

ךיז טרעה ןגעװטםעדנופ ראנ ,ןלייצרעד טשרע

קראמ ןופ גאט ןיצנאג א םודא לדיי טייג יוזא
קראמ ןיא קירוצ רעדיוו בוטש ןופ ,ןיירא בוטש ןיא

:פאק טימ וצ
המחלמ עשיליופ־שיטסיוועשלאב יד זא

—

ןא טביוה ןוז יד זיב ,ןוידפ ןשארג א קידנכוז

־אפ יד ןבאה לטעטש םוצ טרעטנענרעד ריז טאה

רעד ךיז טרעטנענרעד םע ןוא ןזאלרעטנורא ריז

־עג ,טעברא ףיוא ןדיי ןיפאכ ןביוהעגנא ךעלקאיל

זא ,לדיי טשרע ריז טפאכ טלמעד .החנמ־ןמז

טעברא ףיוא ןרעוו טפאכעג זא ראד ריא טקנעד

רעד ןיעגנאגעג ןריולראפ םיא זיא קידנעייג יוזא

א טעברא רעד ןופ ןעמוק םייה א ,ןסייהעג טאה

.קראמ םעד רעביא טזאל רע .טשינראג טימ גאט

־קאהעגרעטנוא טימ ,רעקנארק א ,רעט׳תיממ׳עצ

לביטש ןיא קעווא רע טפיול שינעלייא ןיא ןוא

עטקילפעגסיוא ןא ןופ טדערעגפא ןיוש ,ןטייז עט

טצעזןענװאד םאד טקידנעעג .החנמ ןענוואד ץירא

ייא יוו זיא ,ןגיוא עטקאהעגרעטנוא ןוא ,דראב

ןיב רעסעומש־לדער ןליבאטס םוצ וצ ריז רע

יד ףיוא ןיטלאהאב ראד ריז זעמ טאה טסייוו

דימת יוו ןוא ,ןוויוא ןרעטנוא ,בירעמל החנמ

וצ גאז א ריא ביג ,סרעלעק יד ןיא ,רעמעדיוב

יד וצ ריז קידנרעהוצ רעיוא ןיא; וצ רע טגייל

־אב א ראפ םעפע סאד זיא סאוו ,לדיי :רימ

־אלפעג ןרעוו סאוו ,תוריזג עיינ ןגעוו ,רעלייצרעד

ץילא ריז דיא גערפ ?זיא סאוו יאה ריז ןטלאה
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רעדא ?טעבנגעג סעפע ןעד טטאה וד ,לדיי —

רעדייא רעבא .שרדמה־תיב ןיא ץירא ןייב ןוא

םתס רעדא טעגרהעג ןשטנעמ א הלילח רשפא

,אה ,אה ,ריט יד טכאמעגוצ טכער ךאנ באה ךיא

סאד זיא טאוו ?ןוטעג םטכעלש םעפע ןעמעו

טיור א טימ וישע ןא רימ ןבענ ץוש טייטש םע

־אנוש ןלאז ? סרעלעק יד ןיא שינעטלאהאב אראפ

ןגעק טקערטשעגטיוא טלאה ,ףוצרפ ןדנוצעגנא

ןבארגאב וליפא ךיז ייז ןילאז ,ןטלאהאב ךיז ןויצ

םינפ ןיא ךיילג רימ טקוק ןוא ,סקיב יד רימ

,ךוטנאה א ןעמונעג באה׳כ !ןיידא דרערד ןיא

םיוא רע טטיש םיצולפ .רעבא טגייווש רע ,ץירא

יד טאה ןעמ טאוו םיוק םינפ םאד ןדנובעגמורא

אכ־אכ־אכ ,רעטכעלעג ןדליוו ןקיכליה א טימ

יד ךיז ןופ ןפראוועגפארא ,ןעזעגסיורא ןגיוא

ןוא טכאל ןוא וקדישז לאמא רעדיוו ןוא קעדישז

־עג ךיז ץא דמעה גנאל א ןוטעגנא ,םישובלמ

זיא ,ןעעזעגסיוא טאה םע יוו ,זיב ,וקדישז טיירש

באה ענעדיי ןיימ וצ ןוא ,.ץירא טעב ןיא טגייל

עטאווענעטלאק ץימ ןראוועג ןלעפעג קראטש םיא

קעווא לעטש ,ץורק עשטלייב" :טגאזעג ךיא

טימ ץירא רע זיא טכירעגמוא ראג לייוו ,דראב

־על א ןוא ייט זאלג א טימ לקנעב א טעב םייב

־נײא ךיז ךיילג ,רעגניפ עשירעיופ עבארג ענייז

טסעוו וד זא ןוא ךוטנאה א טיירג טלאה ,עלעפ

־נײא םיר א טוט ןוא דראב ץימ ןיא ןטכאלפעג

ןבענ ןייז דלאב וטטלאז ,הלבה־יכאלמ יד ןעזרעד

טשינ טזאל ןחא םקניל לאמנייא ןוא םטכער לאמ

ןטעב ןוא ךוטנאה ןטימ רימ ףיוא ןעכאפ ןוא רימ

־ענש ץלא ןוא רעקראטש ץלא לאמיא טאוו ןוא פא

".ייט עלעפעל א ןעמעננייא לאז ךיא ,רימ ייב ךיז

פא זאל ,ןבעל עינאפ״ :םיא וצ ךיא יירש ,רעל

געיעג עדליוו םאד ןביוהעגנא ךיז טאה םע
לעווש רעד ףיוא ךיז טאה ,ןדיי ךאנ .לטעטש ןיא
.לטקיב א טימ עקרישע ןא ןזיוואב בוטש ןיימ ןופ
,טעב ןיא קידנגיל ךימ ןעזעג טאה רע זא ןוא
־נאה ןטימ רימ רעביא טעכאפ ענעדיי ץימ ןוא
תונמחר לאז ךיא ,רימ ייב ריז טעב ןוא ,ךוט
ןוא ,עלעפעל א ןעמענ ןוא ןיילא ךיז ףיוא ןבאה
־עג טאה טע זא ,ןצכערק ןייא ןיא טלאה ךיא
ךימ ,וןטעג ףייפ א רע טאה ,ןייטש א ןריר טנאק
ריז ,תוכרב עשרענלעז עכעלטע טימ ןעקנאשאב
טעוועטארעג ךיא ןיב יוזא טא ,ןגארטעגפא דלאב
טרישע ןופ ןראוועג לוצינ טאג ןעקגאד .ןראוועג
ינשרע ךאד ךיז טאה עלהמחלמ עתמא םאד .טנעה
ןפאלטנא ןענעז ךעלקיוועשלאב יד ןעוו ןביוהעגנא
אפ יד ןעמוקעגנא רעדיוו ןענעז םע ןוא ןראוועגייי א זא תומ־תמיא ןעוועג ךאד זיא םע ,ןקאיל
ןעוו םעדכאנ וליפא ,םאג ןיא ןזייוואב ךיז לאז
סאד רעבירא ץוש זיא רעטילימ עצנאג םאד
,םיורג רעייז ןעוועג ךאנ דחפ רעד זיא ,לטעטש
םיצולפ ןגעלפ דרע רעד רעטגוא ןופ יוו לייוו
.דיי א רעבא ךאד ןעמ זיא .םרעפאכ ןחרואב ךיז
שוקמ א ןיא ןפאכניירא לאמא ךאד ךיז טליוו טע

לאז טע עקאט ליוו ךיא — ״!ייוו ךאד טוט טע
ץיק ףיוא טשינראג עקאט טסייר ןוא .ןוט ייוו
־באנ ךיז ךיא באה קידנטייר יוזא ןוא ,סעוואטאק
לג י מ לידבהל םיעונענ יד ייב יוו טקנופ ןגיובעג
םע זיא ,ןעזעגטיוא טאה םע יוו רעבא ,בלול
ןוא ןיה ןפעלשוצמורא דימ ןראוועג סאמנ םיא
ןוא דראב ץימ טזאלעגכאנ לטיב א טאה ,קירוצ
עישז ךעינ לאמ יירד יירש" :רימ וצ טגאזעג
ייוו ,רימ ךיא טכארט "!ץנאט ןוא ,אקסלאפ אשאנ
ןעד ןעמ טוט טאוו זיא ,טשינ ואד םע טוט ןוט
רעקידעבעל א סיורא ןיענאק לאז ןעמ יבא טשינ
,ןביוהעגנא ךיא באה ? טנעה סרישע ןופ
עלא טימ ןוא טצנאטעג ,פאה ,פאה ,פאה
אשאנ עישז ךעינ" :ןגירשעג תוחוה עניימ
יניא זא ,סיוא טעז רעבא ,טצנאטעג ןוא ״אקסלאפ
ןראוועג ןלעפעג לייוורעד םיא ןענעז ןצנאט ןטימ
שטיר א רע טאה םיצולפ לייוו ,לוויטש עניימ
,עשזדישז" :עמיטש רעדליוו א טימ ןוטעג
:םיא וצ ךיא גאז״ !יטוב עיאווט עינמ יאדטא
עניימ ןבעגקעווא ריד ךיא ןאק יוו ,ןיורק עינאפ —
־ראב א ןייג םעדכאנ ןוא לוויטש ראפ עקיצנייא
?םייה א רעטע ו

,ךיוא ןענרעל סעפע עקאט ןוא ןענוואד ,שודק

רעדליוו ןוא רעקראטש ךאנ ךיז רע טאה

לסעג קיטייז א טימ טעבנגעגכרוד ךיז ךיא באה

לאפ ךיא !״שטנאידז יטוב עט״ :טעשטירעצ
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ןעשארפ״ :םיא וצ גאז ןוא  ,סיפ יד וצ םיא

,לעטש ןייא ןופ ,טיאוו םעד ןשוטראב טימ גאט

־לעז רעשיליופ א זא ןייש סע זיא ,עינאפ

־אצאלפ .סעקטאדאפ ןענאמנייא ,רעטייווצ רעד וצ

יד דײ ןעמערא ןא ײב ןעמענוצ לאז רענ

־יטש א טימ ןענאטשעג זיא םאוו ,דיי ןייא טאה ,עו

טכאקעצ רעמ ךאנ םיא ײב ךיז טאה ? לװיטש

יוו .עוואצאלפ ןלאצאב וצ טגאזטנא ךיז ,לעטשעג־ל ו

ץעז א רימ טאה רע ןוא עכױ ענ׳הפירט ?יז

רע זיא ךעלרוכיש ,טרעהרעד סאד טאה שוטראב

ןיטעג שטיר א ןוא עבלאק רעד טימ ןוטעג

,טייק יד ךיז ףיוא ףיורא פאכ א רע טוט .ןעוועג

״אכישט״ רעהרעד באה ךיא זא ״!א כ י ש ט׳,

•ד ןאטנא" טייטאב םאד סאוו ךאד טסייוו ריא(

.ןעיירש לאז ךיא ,ארומ טאה רע זא ,ךאד םע טסייה

דאמ !הסיפת טימ ןיוש טקעמש םאד טא )"טייק

יירשעג א חוכ ןצנאג ןיימ טימ עקאט ךיא באה

.טייז א ןיא פא םיא ףור ,עטאוועמת ךיז ךיא

ןוא !ט ל א ו ו ע ג י ״אכישט״ א ראפ סאוו ןוטעג

ינאפ" :דוס א רעיוא ןיא ןייא םיא םיור ךיא

טנעוו יד זא ןזיוועגסיוא טלמעד ךיז טאה דימ

— שוטראב

םעפע ךאד טזיב וד ,םיא וצ ךיא גאז

לייוו ,ןגירשעגטימ רימ טימ ןבאה שרדמה־תיב ןופ

ךאד טלאה טאטש עצנאג יד ,שטנעמ רעליוװ א

.ןעיירש וצ יוזא תוחוכ עניימ רעביא ןעוועג זיא םע

יייד ראפ םע טסאפ יוו אט ,ראג ראג ריד ןופ

־עג עניימ טרעהרעד טאה וישע רעטיור רעד זא

־עגפא ןיא סעפע טימ ןעפעשטראפ וצ ךיז דובכ

רעטעילעמשטירפ א יוו רע זיא ,ןעיירשעג־טלא ו

קאלדישז םעד םיא זאל ?קאלדישז םענעסיר

־תעב ןוא רעטצנעפ ןכרוד ןעגנורפשעגסיורא

טשינ ךיז ךאמ ,דובכ ןייד רעםעב ןיוש ןוא ורוצ

ןיא קידהשקטשינ ראג ריז שלבוטעגפא השעמ

טשינ באה ךיא ,ריא טניימ יוו זיא ,ונ ״.קידנםיװ

ןרעטניה ןעוועג זיא םע סאוו ץומש טימ בורג א

ןעמונעגפארא ,טלכיימשעצ ךיז טאה רע ?טלעופעג

ךיז טכאד רימ זא ,ןדיי ךייא גאז ךיא .רעטצנעפ

זעמ .ןעעשעג זיא טשינראג ,ןוא ,טייק יד ךיז ןופ

,טלמעד ןופ עכורסעג יד ליפ ךיא זא ,טשרע ךאנ
טראד ךיז טאה רע ןעוו ןראוועג זיא םע סאו
־צנעפ א ןוטעג ןפע ןא וטסלאוו רשפא —
־עצ םעד ן׳דוד המלש וצ ךיז ךיא דנעוו — רעט
א קידנעטש רעגייטש ןייז יוו טציז סאוו ,ןטשימ
ןעמ טרעה טייצ וצ טייצ ןופ ראנ ,רעקידעגייווש
,טייהרעליטש ןיילא ךיז וצ ןדער םיא
־עג ליטש א ןלאפעגפארא זיא ן׳דוה המלש ייב
ראש א טאה ,לדרעב יורג לעג ןייז ןיא לרעטכעל
.ןבילבעג ליטש רעדיוו ןוא לטיה סאד ןוטעג ףיורא
ךיא ?ןדיי רימ ןטלאה סאוו ייב זיא —
ןזאלפארא טשינ ראט ןעמ זא ,ךייא גאז
טשינ זיא םע זא ,ןעיירש ןוא פאק םעד
םיאנוש ערעזדנוא ןלאז טוג טשינ  1טוג
רימ !הרפכ רעזדנוא ןייז ןלאז ייז ןוא ׳ןעיירש
טיירג ןייז ראנ ףראד ןעמ .ןיבעלרעביא ייז ןלעו
זדנוא טאה וניבא בקעי םאוו ,ןכאז יירד יד טימ
טרעה טא ".המחלמלו ,הליפתל ,ןורודל: ,טנרעלעג
— השעמ א

קראמ ןיא לאמנייא יוזא רימ ךיא ײג /׳סעטלאס״
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דעוועשזישט יד ןבאה ש״מי ןשטייד יד ןיעו
־טאוו לדיי טאה ,אטעג ןיא טפוטשעגניירא ןד י

.ןדאבעגפא

לקיטש א סעפע ךאד ןיב ךיא

.ןדער וצ ייז טימ יוו ןסיוו ראנ ףראד

ןוא דראב עטאווענעטלאק ןייז ןריולראפ קאינ
,הרוצ עשידיי ןייז ךיוא םעד טימ ןעמאזוצ ,תואיפ
טשינ לאמנייק ךיז טאה עלעכיימש םאד רעבא
*עגמורא קידנעטש זיא רע .םיא ןופ ןוטעגפא
*יז ןיא טקעוועג ןוא ןישטנעמ יד ןשיווצ ןעגנאג
רע טאה ",ןדיי שאימ טשינ ךיז טייז" :טומ םעד
ץכערק א ןעמעוו ןופ טרעהעג רע טאה ןוא ,טגאזעג
־עג ןוא זאנ רעד ראפ ןוטעג פאכ א ךיז רע טאה
טקניטש םע .םיא ןופ טפיולטנא ןדיי — ןגירש
!שואי טימ םיא ןופ ךאד
טאה קאינפאוו לדיי ביוא טשינ סייוו ךיא
ןיא ןבראטשעג ןוא ןשטייד יד טגילקעגרעביא
טאה רע רעדא ,טיוט ןכעלריטאנ א טימ אטעג
־ישט עכעלקילגמוא עלא טימ לרוג םעד טלייטעג
המשנ עקילייה ןייז טכיוהעגסיוא ןוא ןדיי רעוועשז
־אק־זאג א ן״א ווו ץעגרע רעדא ,שזאבלוש ןיא
־יב זיא עלעכיימש רעקידנעטש ןייז ןוא ,רעמ
.קיבייא ףיוא ןראוועג טרעווילגראפ םינפ ןפיוא םיא

׳ה.ב.צ.נ.ת
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הוקת-חתפ ינאשטלאשזאג הירא

ס מ י ע ו ב ןל ח * י
א טימ ,רענעסקאוועגרעביא ןא ,רעכיוה א

רעד ",יעב אביל אנמחר" ?ןצופסיוא םיא ראפ

טאה עכלעוו הראב רעיורג־זיירג רעטיירב ךעלגנעל

־וואד ,ןגעוו םטאג ןיא ןייג ףראד ןעמ ,זיא רקיע

יז ,למעק א ןופ םעט םעד טכוזראפ טשינ ךאנ

!דיי א ןייז ןוא ןענרעל ,ןענ

־עגיוצעגסיוא ןייז ןופ לייט עטסערג יד טקעדראפ
ראפ א טפיטראפ ןענעז םע ןכלעוו ןיא ,םינפ םענ
.ןגיוא עגולק עיורג

,ןטיהעגפא םמינוב קחצי ׳ר טאה סאד ןוא
־נאהעג ,ןטפעשעג ךס א טריפעג טאה רע שטאכ
־נופ .רעמעזעב ןוא ענפאוו ,לגיצ ,ךלאק טימ טלד

־ראפ א ),םייוויילב( סמינוב קחצי ,םיא ךיא עז

לביטש־רערעג ןיא ןעזעג םיא ןעמ טאה ןגעווטסעד

־רערעג םעניא ,ןוויוא ןרעטנוא ןייטש ,ןטכארט

רעד ןעמוקעג זיא סע זא ןוא סאג ןיא יוו רעמ

־ראפ טלאה ןוא עציילפ יד ריז טמעראוו ,לביטש

ןראוועג לביטש רערעג םאד זיא ,תבש רעקילייה

־עגסיוא רעד ןופ לברא יד ןיא טנעה עדייב טקור
רעשידיסח וצ ,וצ ךיז טרעה ,עטאפאק רענעביר
טלייצרעד םע םאוו ,עלהשעמ א רעדא ,הרות
רע טביוה טייצ וצ טייצ ןופ .דיסח לסאי־םהרבא
ענעפאלשראפ־בלאה עטזאלעגפארא ענייז ףיוא
־נעילוט ,תוקיתמ סיורג ןופ וצ ךיז טלקאש ,ןגיוא
.עטאפאק רענעגארטעגפא רעטלא רעד ןיא ךיז קיד

.בוטש ןייז
־ידתבש רעד ךאנ ,סטכאנ־וצ־קיטיירפ א ןיא
ןייז ףיוא קחצי ׳ר לאמא טייטש ,הדועס רעק
םאד ,ןוויוא ןטציהעגנא טוג םייב ץאלפ ןקידנעטש
ןופ טייקיטכיל טימ טליפעגגא זיא לביטש עצנאג
־אב םאוו ,ןפמאל־ץילב ענעדנוצעגנא עסיורג ייווצ יד
יד ,טנעוו יד טייקיטכיל רעקידתבש טימ ןטכייל

־ערא אזא ןעוועג עקאט םמינוב קחצי ׳ר זיא

טנייה ןענייש רעטצנעפ עקיטסארפ יד וליפא ,ןשיט

ךיז ףיוא ןאטוצנא טגאמראפ טשינ טאה םאוו ןאמ

,םיוא ךיז טכוד םע .גאט ןקידנכאוו א ןיא יוו רעמ

ן שובלמ ןשיטייל א סעפע

עריא טימ םורא אד טבעווש "תבש הכלמ" יד יוו

.הביס יד ןעוועג זיא סאד טשינ ,ןיינ
ןופ ןטלאהעג טשינ טושפ טאה סמינוב קחצי
,עטאפאק עיינ א ןוטנא ךיז יוו ,ןטייקשיראנ יד
םאג ןיא ןייג ןוא לוויטש עטצופעגסיוא רעדא
•״טנארפ״ א יוו ןיירא

עצנאג סאד ןא ןסיג םאוו ,לגילפ עטיירפשעגסיוא
,טייקמעראוו רעקידתבש רעביל א טימ לביטש
.רעדילג עלא ןיא ןקחצי טייגעצ ןוא
־א דלאב ןלעוו םע ןוא — רע טכארט — טא
,לסאי םהרבא ,שירעב ׳ר ":רעציז־שיט" יד ןעמוקנייר
¬פומ ןלייצרעד ןלעוו ייז .ערעדנא ןוא ןויצ־ןב ׳ר

!הואג־לעב א ראפ ראנ טסאפ םאד ,טע —

ץבר רעקצאק םענופ ,ל״צז ם״ירה־ישודח" ןופ םית

רע טגעלפ — ,ךיז ןעלצנארטוצסיוא רימ קסע ןא

רעדנווו טימ לופ ןרעוו טעוו לביטש סאד ;ל״צז

דיז לאז סמינוב קחצי זא ,טאג ןעד ףראד — ןגאז
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טמוק םע ןוא ריט יד ךיז טנפע םע ,לאמאטימ
קעווא דיז טלעטש ןוא ןאמערא ןא דיי א ןיידא
.ןוויוא ןרעטנוא
— ןסיורד ןיא הרירק עסיורג אראס ,אה—
ךיז טקירד ןוא ןיילא ךיז וצ יוו דיי רעד טדער
־תא שזא טצכערק ןוא ןוויוא םוצ וצ רעקראטש
א׳ס ,א־א־אה ,טייקמעראוו עקידהיחמ א׳ס — רעט
טדער — ןוויוא ןעמעראוו אזא ייב ןייטש וצ גונעת
.ןקחצי ׳ר וצ ןיוש רע
ןדיי םייב טגערפ — ?דיי א זיא ןענאוונופ —
.קחצי ׳ר
טרעפטנע — ןענאוונופ דישרעטנוא רעסאוו —
.ךיא ןיב ״רעײג־הנידמ״ א — דיי רעד
טגערפ — יתבש ריא טסע ןעמעוו ייב —
.קחצי ׳ר רעדיוו
רעד טרעפטנע — רעכאמ־תיציצ ףסוי ייב —
.ןאמערא
— ?הדועס עטוג א ןעוועג זיא םע ,ונ —
,ןדיי םייב קחצי ׳ר רעטייוו טשראפ
־עג זיא — ןראוועג טגאזעג ןדיי עלא ףיוא —
,שיפ לקיטש טוג א — רעפטנע םנדיי םעד ןעו
עטעפ א ,שיפ יד ךאג ןפנארב עלעסיב קאמשעג א
ענעדישראפ ךאנרעד ,ןייר ןוא ןשקאל טימ ךיוי
סעמיצ ,סעמיצ ,סנזדנעג ,שיילפ ןספעש ,ןשיילפ
רעד ?ןגאז ךייא ךיא לאז םאוו ,טאפמאק ןוא
...ןסע טגעמעג טראד טאה ןיילא רעסייק

סייוויילב םינוב ׳רב קחצי ׳ר

ןופ פאק א טימ טיורב ראד לקיטש א קידנעטש
רעסאװ פעש א טימ ןעקנירטראפ ןוא ,גנירעה א
א ךיא עזרעד ,רעכאמ־תיציצ ףסוי ייב ,אד ןוא
יד טגנאלרעד טאה ןעמ זא ",ךלמ־ינדעמ" הדועס
טימ ןסעגעגפיוא םאד ךיא באה עיצראפ עטשרע
־נולשראפ ךיא טאה עיצראפ עטייווצ יד ,ןגיוא יד
ןייא ןיא ןעמ טלאה אד ןוא ,ףלאוו א יוו ןעג
?הלח לקיטש א ךאנ רשפא ,דיי ׳ר" ,ךימ ןטעב
ונ ,רשפא ןוא רשפא ?ךיוי עלעסיבא ךאנ רשפא
לאז סאוו ,ןיינ גאז ,פא גאז ןוא ןלזג א ייז ייג

ןיא טקאהעגפא ןאמערא רעד טאה אד ראנ

םוצ ןעמוקעג זיא םע זא ,ןדער ךס א ךייא ךיא

־עלטיור ענייז ןביוהעגפיוא טאה ,ןלייצרעד ןטימ

ךיא ןוא טא ,טא זא ,טניימעג ךיא באה שיילפ

ןוא לדרעב ןצראווש ןטאווענעטלאק טימ ןגיוא עכ

םיוק באה ךיא ,לחומ רימ טייז ...עלופ ןיוש באה

׳פארא ןביוא ןופ קילב ןטימ ןקחצי ׳ר ןטסאמעגפא
.השבלה ןייז קידנטכארטאב
געמ ,ךיא עז ,רענעגייא ןא ךאד טנעז ריא —
ךאד טסייוו ריא .ןלייצרעד ךייא ראפ ךאד ךיא
־יינש ןיא ןסירעגסיוא ןרעוו ,רעייג־הנידמ ,רימ יוו
־ייל א ןא רימ ןעעז ןעוו .טלעק ןוא םנגער ,ןע
ךאד ןענעז תודועס ערעזדנוא ?טייצלאמ ושיט
025

...ןשטנעב ןכאנ זיב ןטלאהנייא ךיז טנעקעג
גערפ א ןאמערא רעד טאה — ?ריא ןוא —
ווו — ןוױואךרעטנוא רבח ןביל ןייז ייב ןוטעג
?ךייא ייב ןעוועג זיא יוו ?ןסעגעג ריא טאה
סמינוב קחצי ייב ןסעגעג באה ךיא ?ךיא —
.טרעפטנעעג קחצי ׳ר טאה —
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?ןעוועג הדועס עטוג א סעפע ,ונ —

ןופ םינפ סאד טשינ םעשראפ ,הדועס עקידתבש

קחצי ׳ר טאה — טשינ רעסעב טגערפ ,ייא —

!!!ןאמערא ןא

.לוטיב טימ טרעפטנעעג

ןא ןיילא םמינוב קחצי רעד טא זיא רשפא —

וצ ןבעגעג טשינ ךייא טאה רע ,זיא סאוו —

־ייטראפ טלאוועג יוו קחצי ׳ר טאה — ןאמערא

.קירעגיינ ןעװעג דיי רעד זיא — יןסע

ליוו רע רעבא .סאבעלאב ןטשרמולכמ ןייז ןקיד

טלא לקיטש א טראד ןבעגעג ,סייוו ךיא —
.גנירעה םענעצלאזעג טימ טיורב
־לאזעג טימ טיורב טלא !ריא טגאז םאוו —
טניוו א ?ןבעגעג ךייא רע טאה .גנירעה םענעצ
םעקשיק יד ןיא דנארב א ןוא ןגיוא יד ןיא םיא
!ןרעייא םמענוב קחצי םעד טא
7ר טאה — !ןטלעש טשינ ראט ןעמ ,דיי ׳ר —

חרוא ןא ןעמענ ןופ היכז יד ןבאה לאמא ךיוא
 1תבש ףיוא
־ראפ ךיז ןאמערא רעד זיא — אכ־אכ־אכ —
ךיז טאה רע ,לרעטכעלעג קיציפש א ןיא ןעגנאג
ןא ״קאטנעפ״ א דיי א וטזיב

— טכייקראפ שזא

ןייק ןטסולג טשינ ריד ךיז לאז ,אט ",עלירד־עלא"
קינהעילב־העירק רעד ,ךיא —תבש ףיוא םיחרוא
־יוו רע זיא י תבש ףיוא חרוא ןא ןעמענ ןייג לע ו

טאה ריא ,רעדנוזאב — ןדיי םעד טרסומעג קחצי

ןייז םחרמ םיא ףיוא טאג ךיז לאז ,ריבג א רעד

׳ר ןיוש טאה — ?רעייטשוצ ןבעגעג סעפע םיא

־ראפ רע טעוו ,טלעוו רעד ןופ םיא ןעמענוצ ןוא

־א םעפע טאה ריא — טרעזייבעג ךיז יוו קחצי

קזוח ןוא תבש ףיוא טיילעמערא ןעמענ וצ ןראפש

?עגאלאז רעד ןיא םיא וצ טגיילעגנייר

.ייז ןופ ןכאמ

םיא וצ עקאט ךיא באה עגאלאז רעד ןיא —

־עג םענעטלאהעגנייא ןא טימ ,רעקידנגייווש א

טגאזעג ןאמערא רעד טאה — טגיילעגניירא טשינ

יד טרעהעגסיוא סמענוב קחצי ׳ר טאה ,רעטכעל

,ןדנוצעגנא יוו םינפ ןייז ךיז טאה קידנדער ןוא

םענופ ןטאשעג ריז ןבאה םע סאוו ,תוללק עלא

וד זא רעבא — רעייפ םאלפ א יוו ןעזעגסיוא

־ייטש ערעווש יוו ןלאפעג ןענעז ןוא ליומ סנאמערא

א ןסעוצפא םיא ביג ,תבש ףיוא חרוא ןא טסמענ
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.פאק ןייז ףיוא רענ
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הוקתדותם  /ינאשטלאשזאג .א

האווצ סלסאי־ועזײל
־ראפ ןענעז םאװ ,ןטלאטשעג יד וצ רעהעג רע

.דלאג ןיא תמאה־םלוע ןפיוא רעטצופעגסיוא ןא

תונויער יד טליפעגנא ןוא ןורכז ןײמ ןיא ןבילב

קרפ א ךאנ ,םיליהת םוי א ךאנ ןיידא רע טפאכ

טפעװעגםיוא טשינ רעמ זיא םאװ ,ףאטש א טימ

,טקיטראפעגפא ןיוש ךיז טאה רע זא .תוינשמ

ראפ םיא ךיא עז ףראש םרעדנוזאב ...ץואװעג

,שרדמה־תיב ןופ גנעל רעד ךרוד ךיז רע טריצאפש

טלמעד ,םיארונ־םימי יד ןא ןעמוק ןע ןעװ ךיז

ןא טציז םאוו ,ןעלהמלש וצ ךיז טרעטנענרעד רע

,טלאטשעג ןײז ןשינעפיט ענײמ ןופ ףיוא טײג

ייב רעדנעטש א רעביא פאק םעד רענעגיובעגנייא

ענעעזעגמוא ךאנ רימ טײג םע ,ךיז טכאד םע

י לקעב ןיא פינק א םיא טיג רע .ארמג רענעפא ןא

״ןײז וטםלאז דײ א :לוק ןײז ןוא ,טירט־םיפ

"?ןרעזייל ראפ ראג ךיז טסטלאהאב וד ,אה"

טזאל ןוא לטראג א יװ רימ םורא ךיז טלקיװ

־המלש ,ןסעגראפ טסאה וד ...ןא םיא רע טצעגייש

ןצנאגניא םינפ עניורב םאד טא •פא טשינ ךימ

ךיז ףראד ןעמ ?געט עקילייה ןעייג םע זא ,על

רעכעלזאנ יד ,דראב רעצראװש א טימ ןםקאװאב

טערט םשה ןעמל ,ארובה תדובע וצ ןטיירגוצ

־רעד ךיז טכאד םאװ ,עטײרפשעצ ענעםירעגפיוא

".תוליפת יד ןרזחנייא ןפראד טעוו ןעמ ,רימ ייב פא

טגיל סאװ ,סניוזא חירה שוח רעײז טימ ןליפ

.רעזייל ׳ר יאדװא״ :פאק ןטימ טלקאש עלהמלש

־נעטש לטיה סאד .ןשינעפיט ענײד ןיא ןגראבראם

טייקנדירפוצ ןופ ".ןטיירג דיז ןעמ ףראד יאדווא

םכילע םולש״ :פאק ץיפש ןפיוא ןביוהעגפיורא קיד

,ןיגיוא עצראווש יד םלםאי רעזייל ייב ןעלכיימש

דניק ,תישאר .״!םולש םכילע !םלסאי רעזייל ׳ר

.םינפ עצנאג סאד ,דראב יד

טייג דאנרעד .ןוחטב ןבאה דיי א ףראד ,םניימ
סלסאי רעזייל טרעפטנע יוזא ".טוג קעווא ץלא

םערא ןרעטנוא ןיליפת תילט םעד טמענ רע

סאוו ,רוחב שרדמה־תיב א ןופ עגארפ רעד ףיוא

־תיב םעד טירט עמאזגנאל טימ טזאלראפ ןוא

םיארונ־םימי א רעטנוא ךיז טגניז ןוא ,טכאמ רע

ןוטראפ םלסאי רעזייל זיא ראי ץנאג א .שרדמה

רעטנוא ריז טגניז םלסאי רעזייל זא ןוא .לדנוגינ

׳ןטייווצ םוצ רעקעב ןייא ןופ טפיול רע ,לדנאה ןיא

סטאג יד זא ,ןמיס א זיא ,לדנוגינ םיארונ־םימי א

־פא לעמ לקעז א ךאנ ,ןפיוקראפ לעמ דופ א ךאנ

.טנעוו יד רעטנוא ןיוש ןעייטש געט עקיטכראפ

יד ןעמוק .תיב ינב םאד ןייז וצ סנרפמ ,ןזייל

רע טביילב ,ןגאי וצ אד ךיז רע טאה סאוו זיא

,רענעטלאהעגנייא טירט ענייז ןרעוו ,געט לולא

ןיא ןענוואד ןכאנ קידנעטש יוו רעגנעל לסיב א

רע זא ןצנאגניא ראג טסעגראפ רע .רעכעלעמאפ

ךאנ ?ןבאה קזיה אד רע טעוו סאוו .שרדמה־תיב

טא .רעלדנעה לעמ רעד סלסאי רעזייל :טסייה

:טפיוקראפ טלאוו רע םאוו ייווצ רעדא ,לעמ רופ א

־ישראפ םיא טזייוו רע ,הנוק א טימ רע טייטש

געט עקילייה יד יבגל םאד טאה טרעוו א ראפ םא ו

,ןיגינ א ןייא םיא טלאפ ,לעמ םעקבורפ ענעד

ןעמוק טשינ רע טעוו יוו ייס !ןא ןעמוק םאו

ונרכז" וצ ךיז טסאפ םע זא סיוא םיא טזייוו םא ו
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*בו־ופ יד ןצנאגניא טלמעד רע טסעגראפ ",םייחל

טרעוו שרדמה־תיב סאד ".אבר הימש" ןרעפטנע

,ונ" :םיא טנאמרעד הנוק רעד זא ןוא ,לעמ םעק

,טליפשעג ןטלאוו ןטיילפ יוו ,גנאזעג טימ לופ

ןפראד םע טעוו זיירפ א ראפ םאוו ,רעזייל ׳ר

רעליטש רעד ךאנ .טלבמיצעג ןטלאוו ןעלבמיצ ןוא

.םולח א ןופ יוו ףיוא ךיז רע טפאכ "?ןטסאק

ןטימ סיוא סלסאי רעזייל ךיז טהנעט הרשע הנומש

רע טרעה ץדה־םוי ןראפ געט ייווצ עטצעל יד

,טעבעג טימ לאמא :רעגייטש ן״יז ףייא םלוע ןודא

ןטלעז .לדגאה ןיא ןשימ וצ ןצנאגניא ףיוא ךיז

רעקראטש טימ לאמא ןוא ,רעזייב א טימ לאמא

ןיא ךיז טכאמראפ רע .םאג ןיא םיא טעז׳מ ןעו

".רבדמב ירחא ךתכל ךירוענ דסח דל יתרכז" עביל

ןא טביוה ןוא ןעלהמלש טימ דחוימ רדח א

רע טייג ןענוואד םאד טקידנע םלסאי רעזייל זא

טימ םיא טרעפטנע עלהמלש ןוא "םייח לכלכמ"

עלהמלש ןוא ,דומע ןראפ ץנאט א ןיא קעווא

".דסחב" לדגארפאם ץיז
רעד דאנ הליפת ןייא טגניז סלסאי רעזייל
טלאה ׳דאנ םיא טמיווש עלהמלש ןוא ,רעטייווצ
יד ךרוד ךיז טסייר גנאזעג םאד .רעטנוא םיא
׳ר .ןשינעטייוו יד ןיא ךיז טלקייקראפ רעטצנעפ
רעטצנעפ םייב זא ,טשינראג טסייוו סלסאי רעזייל
,לטעטש ןופ ןדיי ,רעבייוו טפעלקעגוצ יוו ןעייטש
תוליפת עסיז יד וצ גנופאגראפ טימ וצ דיז ןרעה
גאט ןיא .ץירא טכאנ רעד ןיא טעפש זיב ענייז
ךיז ןופ סלסאי רעזייל טשינ טמענ ןידה־םוי ןופ
ךיז טלעטש רע .עגר א ףיוא לטיק םעד פארא
־לנגפיוא פאק םעד ,בייל א יוו דומע םייב קעווא
רעמ דאנ ןרעוו רעכעלזאנ יד ,ךיוהרעד ןיא ןביוה
לכיוה ןפיוא טגניז רע ןוא קידנעטש יוו טיירפשעצ
םנייז לוק סאד טרעוו םיצולפ רעבא ",יננה" לוק
רעד ןיא ץירא טנייוו דניק לציפ א יוו ,ןכארבעג
שענעפא ץא ץירא רע טנייוו ,ךעטראפ סעמאמ
ןוא ןדנעל יד ןיא ךיז רע טרוג לאמאטימ ,רוזחמ
רעגתו" יירשעג א רע טיג תוחוכ עצנאג יד טימ
תיב ןופ ךיז טכאד טנעוו יד ",וננטשי לבל ןטשב
;טנעמאדנופ יד ,ןוטעג רעטיצ א ןבאה שרדמה
יד .ןוטעג לסיירט א דיז ןבאה ,דרע רעד ןופ
רעביא םיתילט יד רעפיט פארא ןעקור םיללפתמ
־סיורא ןעמונעגמורא ייז טלאוו דחפ א יוו פעק יד
.םיורא ןיסיורד ןיא ןקוקוצ
ןוא "לדגתי" רעטייוו טיצ םלסאי רעזייל
עלא ןוא ,יוא ,יוא ,יוא ךיז טייגראפ עלהמלש
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הדע רעד רעטכייל טרעוו םע .דאנ םיא טצנאט
־מוא ןא ןפראוועגפארא ןטלאוו ייז יוו ,םיללפתמ
טאה רעכיז .םעציילפ ערעייז ןופ אשמ ענעעזעג
.תוכז סרעזייל ׳ר ץא הניז יד ןעוועג לחומ טאג
רענייא ןוא ? ןעד סאוו ,ראי טוג א ן״יז טעוו יאדווא
".בוט־םוי טוג ,בוט־םוי טוג" :טשטניוו ןטייווצ םעד
# # #

רעדעי ,אטעג ןיא הריזג יד םיורא זיא םע זא
דוד ןגמ םעד רעדיילק ענייז ףיוא ןגארט לאז די
רעטשרע רעד ןעוועג סלסאי רעזייל זיא ,ןכייצ
םעד עטאפאק ץיז ףיוא טיינעגסיוא טאה רע םאו
רימ קלאפ קילייה א ראפ םאוו טעז" .דוד ןגמ
,אטעג ןיא ןדיי יד וצ טהנעטעג רע טאה ,״!ןענעז
".תכורפ ןופ הרות רתכ" טימ טנכייצעג זדנוא טאה׳מ
ןגמ ןטימ עטאפאק אזא זא ,ןיטלאהעג טאה רע
יד טאה רע ןוא תילט א יוו רעקילייה זיא דוד
טאה סלסאי רעזייל .ןענוואד םוצ ןגארטעג עטאפאק
טימ טעב ןייז ףיוא ןבראטש וצ היכז יד טאהעג ךאנ
רע טאה הריטפ רעד ראפ .טיוט ןכעלריטאנ א
דניק" :עלעביוט רעטכאט עטסגנוי ןייז ןפורעגוצ
רעטרעוו עקידלכראכ בלאה טימ רע טאה ",סני־מ
־יוט ".ריד וצ השקב א באה׳כ" ,טלמאטשעגסיורא
״זעטאט םאוו״ .טנייוועצ ליטש ךיז טאה עלעב
עניימ ןיא טכער םאד ןעוט רימ לאז׳מ ליוו ךיא
ןטימ עטאפאק ץימ ןיא ןייז רבקמ רימ ",םישובלמ
עטצעל ענייז ןעוועג ןענעז םאד ".ןכייצ דוד ןגמ
".האווצ ןייז ןעוועג זיא סאד ,רעטרע ו
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ןג־תמר /

שטױואנילאמ־קישטלעבױל הכלמ

ךיט יסבלאפראפ ראט^אק רעד
ייב ןענעז עוועשזישט לטעפש ךעזדנוא ןופ
וליפא .ןעקנאדעג עקירעיורט זיולב ןבילבראפ רימ
ןוא ןראי־רעדניק עכעליירפ עניימ ןופ טייצ יד
טימ ןגיוצראפ ןעוועג דיוא ^זיא ,טנגוי רענייש
ןיא דימ ייב ךיז ןבאה םע <±נקלאוו עלעקנוט
עלא טימ ןראי עטצעל יד טצירקעגנייא טוג ןורכז
־רעד ךימ ןבאה עכלעוו -ןשינעבעלרעביא ערעווש
ףיוא לטעטש־טרובעג ןיימ ןזאלראפ םוצ טריפ
.קידנעטש

־גקירדרעד א ןזאלרעביא רימ ןיא טגעלפ ,םעציל
.ןבעל סאד ןסואימראפ רימ ןוא ליפעג קיד
סאד .ןראי־לוש יד ןעמוקעגוצ ךאנ ןענעז וצרעד
־עג עשיניצ ערעייז ןוא םיצקש יד ןופ ןעפעשט
*סעילאפ אד אוואדישז" ןעיירש םייב סרעטכעל
¬על יד ןוא )עניטסעלאפ ןייק עקשידיי( "אניט
עשיטימעסיטנא עטריקסאמראפ ערעייז טימ רער
טייקסיז ןופ ןסיגעצ ךיז ןגעלפ עכלעוו ,רעמינפ
־ווודישז" ;קוספ םעד ןגאזסיורא ןקיטומטוג םייב

־אב םעד ןופ דיירפ ןייק טשינ ךיוא ליפ דיא

״וקםװאדישז אפ שטאיוואמזאר עינ אקליט ,יק

ןפיולטגא םענעגנוווצעג םעד קנאדא זא ,ןייזטסווו

ןגעלפ ),שידיי ןייק ןדער טשינ ראנ ,םעקשידיי(

ןופ ןראוועג טעוועטארעג ךיא ןיב עוועשזישט ןופ
זא ,ןסיוו םאד .זננעה עשיצאנ עשירעדרעמ יד
ןוא עטסביל עגיימ ןעעז טשינ רעמ ןיוש לעוו׳כ

־ראפ ןוא טקידיילאב ןליפ ךיז רעדניק עשידיי רימ
רעווש א ייב טפאכעג זדנוא טלאוו ןעמ יוו ,טמעש
.ןכערבראפ

םייוו׳כ זא ,ייז ןופ ןרעה טשינ רעמ ,עטסרעייט

ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןעמוקעג זיא עטסגרע םאד

רענייב עקילייה ערעייז ןעור םע ווו טשינ וליפא

־גאב עשיקעדנע יד ןעוועשוב ןעמונעג ןבאה םע

.החמש ןופ קנופ ןדעי ןשאלראפ רימ ןיא טאה —

־עג רעזדנוא .ןפרוווסיוא סיקסנינאגרא ןופ סעד

־אפא ןא ןיא ןיירא ךימ םאד טגנערב לאמטפא
.ןעמעלא וצ ןוא ץלא וצ טייקיטליגכיילג רעשיט
־ישט ןיא ןגעלפ סאוו ,תופירש עטפא יד בילוצ
־גיא ךימ ןרעטלע עגיימ ןגעלפ ,ןכערבסיוא עוועשז
טעב ןעמעראוו ןופ ןסיירסיורא ףאלש ןטסעב ןטימ
־לאק רעד ןיא ןביירטסיורא רעדא ,ןגארטסיורא ןוא
רעמוז ןעעשעג טגעלפ םאד .טפול רעקיטכאנ רעט
.סעטאלב ןוא ןעיינש ;םנגער׳ ןיא ,רעטניוו ןוא
ייב בלעוועג ןופ תורוחס יד ןקאפראפ ןפלעה םאד

שטיוואנילאמ החפשמ יד

ןטעברא עגנאלנכאוו םאד רעטעפש ,הפירש רעדעי

עטשרע יד .שטיוואנילאמ עשטהנח :רעטנעצ ןיא

־אפ יד ףיוא תורוחס יד ןענעדראנייא קירוצ םייב

שטיוואנילאמ רעטסעווש ייווצ ;:סקניל ןופ
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יד ןופ רעטנעצ ןיא ןעורעג זיא סעכלעוו ,טפעש

דיז ראפ גנורעפטנעראפ עקיצנייא ןוימ ?םוניהג

־עד טאה ,קראמ ןטימ ןיא רעבלעוועג ןעייר ייווצ

ןעמוקעג ךאד ןיב ךיא סאוו ,סאד זיולב זיא ןיילא

.ןטעקיפ עשיקעדנע ןופ ןטסנייממוצ ןטילעג רעביר

יוו רעמ טשינ ןוא עלאגעלמוא ןא לארשי ןייק

־קראמ יד ןיא זיולב ןעמוקעג ייז ןענעז ביוהנא ןיא

טימ המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןראפ םישדח ייווצ

עלא ןעוועג ןיוש ייז ןענעז רעבא רעטעפש ,געט

־געמ םוש ןייק טאהעג טשינ ןיוש באה ךיא .ןליופ

טשינ ןוא ןריט יד ייב טלעטשעגקעווא ךיז ,גאט

ןעגנערברעהא ןגעוו ןטכארט וצ וליפא טייקכעל

ביוא ןוא ,םינוק עכעלטסירק ןייק טזאלעגניירא

.עטנעאנ עניימ ןופ ןצעמע

,הנוק אזא ןגירקוצניירא ןעגנולעג אי לאמא זיא םע
טפעשעג ןיא קינייוועניא ןיירא סעקעדנע יד ןענעז
וליפא ןוא חוכ טימ הנוק םעד טפעלשעגסיורא ןוא
ךיוא דאנ ,טסירק םעד ראנ טשינ ,פעלק ןבעגעג
.רחוס ןשידיי םעד
ןפראוועג קעדנע ןא טאה לאפ אזא םענייא ןיא
־ולבעצ טוג ,ןיירא פאק ןיא שאלפ א ןעמאמ ןיימ
סאד ןענעפע וצ טאהעג ארומ טאה ןעמ ןוא טקיט
.םיורג רעייז ןעוועג זיא דחפ רעד .ליומ
ןיימ ייב ויז ןטעבעג לאמ ךס א באה ךיא
:רעטסעווש עניימ ןוא עמאמ
ןופ ןראפקעווא ןוא ןפיוקראפ ץלא רימאל"
־רעד טשינ םטוג ןייק רימ ןלעוו אד ,עוועשזישט
".ןבעל
:טרעפטנעעג רימ ןבאה סרעטסעווש עניימ
־כאנ רעטעפש ןלעוו רימ ,ביוהנא םעד וד ךאמ"
".ןעמוק
.טבעלרעד טשינ ייז ןבאה רעדייל
ןיא ןיירא לאפ ךיא ןעוו ,לאמטפא טריסאפ סע
ךיא שטאכ ,טמולחעג טלאוו ךיא יוו ,דנאטשוצ א
,הכלמ :דימ טפור ןעמ יוו רעה ךיא ןוא ךאוו ןיב
"!זדנוא ףלעה !ףלעה
רעייז ןעוועג ;זיא םאד זא ,רעכיז ןיב דיא
םייב קידנעייטש ,שזאבלוש ןיא יירשעג רעטצעל
.רבק םענעפא

ןכאמ םולש טנעקעג טשינ דיא באה גנאלךראי
.טשינ םענייק טראד באה דיא זא ,קנאדעג ןטימ
טגעלפ גנוניווו ןיימ ןופ ריט יד ןעוו לאמ םעדעי
 :ןפאלק ןעמונעג ץראה ןיימ טאה ,ןענעפע ךיז
ך סרעטסעווש עניימ ןופ ענייא םע זיא רשפא
םאד זא ,טגאזעג ראלק דיז דיא באה ךעלדנע
¬יימ ןופ רענייק .ןעעשעג טשינ לאמנייק ןיוש טע ו
־םיוא טשינ טאה עכעלסעגראפמוא ןוא עטנעאנ עג
־עשזישט עלא ןופ לרוג ןקידתוירזכא םעד ןטימעג
.ד״יה .ןדיי רע ו

:טלייצרעד טאה עדייז ןיימ םארו
.טפאשדניירפ סרעקייטפא םעד
־נעװ( םעטלאס רעזייל ןעוועג זיא עדייז ןיימ
עדייז רעד טגעלפ ,טבשב ו״ט ,ראי סעדעי ).שזאג
־ישראפ טימ עבראט עםיורג א םאג ןופ ןעגנערב
,רעסקאב ,תוריפ־לארשי־ץרא ןוא ךעלרעקוצ ענעד
־נאנופ רע טגעלפ ץלא םאד .ןעלטייט ןוא ןגייפ
.ךעלקינייא יד ןשיווצ ןלייטרעד
ןענאוונופ — טגערפעג רימ ןבאה — עדייז —
?ןכאז עטוג עלא יד םאד וטסגנערב
.רעפטנע ןייז ןעוועג זיא — רעקייטפא םענופ —
רעקייטפא רעד יוג א רעבא ךאד זיא רע —
־יוו רימ ןבאה — ?רעטכעלש אזא וצרעד דאנ ןוא
.טגערפעג רעד
םיא ןשטניוו טנייה םיא ייב ןעוועג ןיב ךיא —
םאד רע טאה ,ראי־יינ ךאד זיא טנייה ,ראי־טוג א

־עצ ךעלקערש ךיז ךיא ליפ םולח אזא ךאנ

ייב ןעוו ראי סעדעי ןוא .ןכאז עלא יד ןבעגעג רימ

באה סאוו ראפ ,ןיילא ךיז קידלושאב ךיא .ןכארב

טשרע םוצ רימ רע טקיש ,הנשה־שאר זיא זדנוא

םענופ טלאוועג טימ ןסירעגסיורא טשינ ייז ךיא

רימ רע טמוק רעטעפש ןוא לטראק־״הבוט־הנש" א
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א ןיוש םע ךיז טריפ יוזא ".ראי־טוג" א ןשטניוו

,טליז ןיימ ןופ טאט רעשילאקיזיר א ןעוועג זיא םאד

•ןראי ךס

ןובשחו־ןיד ןייק ןבעגעגפא טשינ דיז באה ךיא רעבא

טימעסיטנא רעסיורג א רעבא ךאד זיא רע —
.טזאלעגפא טשינ ךיא באה — טנייפ־ןדיי א ןוא
םע ןענאוונופ ןלייצרעד ךייא ךיא לעוו טא —
רעד טאה — טפאשטניירפטוג אזא םיא וצ ךיז טמענ
.טרעפטנעעג עדייז

.וט ךיא סא ו
ןעמוקעגקירוצ רעטעפש זיא רעקייטפא רעד ןע ו
,טלייצרעד ןוא רימ וצ ןיידא ךיילג רע זיא ,םייה א
טלעטשעגסיוא טאהעג עלא ןיוש ייז טאה ןעמ זא
םעד ןיא זיא ,טאג ןופ סנ א יוו רעבא ,ןפיש םוצ
,ןפיולטנא לענש" :לעפאב א ןעמוקעג טנעמאמ ןבלעז
ךיז ןענעז ןטאדלאס יד "!אד ןענעז ןקאילאפ יד

:טלייצרעד טאה רע ןוא
־עשלאב יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סאד"
־שיליופ רעד תעב ,טאטש ןיא ןיירא ןענעז סעקיוו

.ןראוועג טעוועטארעג ןענעז עלא ןוא ןפאלעצ
:ןבעגעגוצ טאה רעקייטפא רעד

־םערא טלמעד ןבאה ייז .המחלמ רעשיטסיוועשלאב

הכרב ןייד זא ,טייקרעכיז עלופ יד באה ךיא"

.ץנעגילעטניא ןוא ןטאירטאפ עשיליופ עלא טרעט

לעוו ךיא .טיוט ןרעכיז א ןופ טעוועטארעג דימ טאה

־סערא יד ןשיווצ ןעוועג ךיוא זיא רעקייטפא רעד

"...ןסעגראפ טשינ לאמנייק םע

־סיוא ןא ךאנ עטריטםערא יד טאה ןעמ ןעוו .עטרעט

־עג זיא עדייז ןיימ ןעוו ,רעטעפש ,קנעדעג דיא

ױםעג( לטעטש ןרעביא סופוצ ןבירטעג גנושראפ

גאט ןדעי סיראפ רעקייטפא רעד זיא ,קנארק ןגעל

),וסיש םוצ ייז ןעמ טריפ םאד זא ,ךיז ןעמ טאה טעד

טלייצרעד ןוא טעב ןייז ייב ןסעזעג גנאל־ןהעש

־פארא ןא טימ ןייג רעקייטפא םעד ןעזעג ךיא באה

ןדייז ןיימ טכוזעג ץלא טאה רע .ןכאז ענעדישראפ

םיא וצ טנעאנ ןעגנאגעגוצ ןיב ןוא פאק ןטזאלעג

טאה ןגיוא ענייז ןופ .ןרעטנומרעד ןוא ןטסיירט וצ

".טנוזעג םוק ןוא טנוזעג ייג" :ןוטעג גאז א ןוא

.טפאשביל עכעלרע טקוקעגסיורא

יקםאלש קחצי

ע ןל ס ו ע ן א ס ג י י ש
רעצנאג ןייז ןיא ןגיוא יד ראפ רימ טייטש רע

־אבמוא ןיימ טליפעגסיורא טאה רע .ץראה םערא ו

טימ רוחב רעלאמש ,רעכיוה א .טייקנייש רעקיטסייג

טײקטראצ רעכעלנײװעגרעםיוא טימ ןוא טייקנפלאה

ןפראש א טגאמראפ טאה רע .ענירפושט רעדנאלב א

.טייקטמותיראפ ןיימ ןרעדלימראפ וצ ךיז טימאב

.ץראה קידנליפ ןייפ א ןוא חמ ןפיט ןוא
־נבעגעגרעביא עכעלרעדירב ןוא טייקסטוג ןייז
טאה סאוו ,אזא ןעוועג זיא רבח ןטנעאנ א וצ טייק
ןופ ןצראה ןיא ןרופש עטספיט יד טזאלעגרעביא
.גנוריראב ןיא םיא טימ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ןדעי
,ןטאט א ןא ,םותי א קידנעייז ,רדח ןיא ןיוש
ןייז ןליפרעד וצ טייהנגעלעג יד טאהעג ךיא באה
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ענעי ןיא ךיז ןאמרעד ןוא טכארט ךיא ןעוו טציא
טעמכ אזא וצ זיא ןענאוונופ :ךיז ךיא רעדנווו ,געט
דנאטשראפ רעלעדייא ליפיוזא ןעמוקעג דניק ךאנ
.עקידנדייל ראפ ליפעג ךעלשטנעמ־ףיט אזא ןוא
ךיא .טרעדנווועג טשינ ךיז ךיא באה טלמעד רעבא
ןוא ץראה לדייא ןוא םיורג ןייז טליפעג םיא ןיא באה
־ניק רעצנאג ןיימ טימ ןדנובעגוצ םיא וצ ךיז באה
.המשנ רעשירעד
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*אמארג ןוא עטכישעג ,רוטארעטיל רעשיליופ ןופ
.קיט
עכעלרעניא ןייז .טנעיילעג ךם א טאה עקסונ
־עלבארפ עײנ טימ ןראװעג טרעכײראב זיא טלעװ
רע ,טפיטראפ ןוא טרעטײרבעגסיוא ךיז טאה ,ןעמ
ןײק ןופ ןשרעהאב טזאלעג טשינ רעבא ךיז טאה
ךיז קידתונשקע ראנ ,ןשינעלקאוו ןײק ןוא תוקפם
,גנואיושנא־טלעוו רעזעיגילער ןייז ײב ןטלאהעג
ןאזנײש עקסונ

תדוגא ילעופ" ןופ ןעײר יד ןיא ךיז ןםאלשעגנא
־רא ןוא ראטקורטםניא םלא טעבראעג ןוא ״לארשי

רעבלעז רעד ןפארטעג טאה םיא ןעװ ,רעטעפש

עקידנרעטסײגאב טימ ןטערטעגסיורא ,ראטאזינאג

ןייז ןופ ןראװעג טמותיראפ זיא רע דיוא װא לרוג

עשיאייטראפ יד ןיא ןעלקיטרא ןבירשעג ,סעדער

,םירוסי עכעלרעניא יד ןעזעג ךיא באה ,רעטאפ

םעד טגאמראפ ןבאה ןעקנאדעג ענײז .םעבאגםיוא

ךאד .ןגאב וצ טרעהעגפיוא טשינ םיא ןבאה סאװ

יד ןיא .טײקכעלטלעװ ןוא טײקשידײ ןופ זעטנים

טשינ ראה ןײק ףיוא טײקשירבח עקיצראה ןײז זיא

רעשיטםינױצ רעד ןעװ ,ןראי רעקיםײרד עטשרע

.ןראװעג טרענימעג
זדנוא זיא ןראי־הבישי עטשרע יד ןיא ,רעטעפש
ףיוא ןעמאזוצ ךיז ןרעגלאװ וצ ןעמוקעגםיוא טפא
טכענ עטלאק יד ןיא ךיא באה ,קנעב שרדמה־תיב יד
םענעגײא ןייז טימ וצ דימ טקעד רע יװ טליפרעד
םירבח יד ןופ רענײא זא קנאדעג רעד .לטנאמ
טגעלפ רע ןוא ור יד ןעמונעגוצ םיא טאה ,טרעגנוה
ןעמוקעג זיא .ליומ ןום ןםיב ןטימ ןלײט שממ ךיז
ךײלג ךיז רע טאה ,םייח רעד ןופ לקעפ־זײפש א
טאה ,האנה רעײז קידנעעז .םירבח יד טימ טלײטעג
זיא ײברעד — .ריירפ ןופ טלארטשעצ םינפ ןײז ךיז
טבאגאב .רענרעל רעטנכײצעגםיוא ןא ןעװעג רע
־נײרא ךעלטפאשנדײל רע טגעלפ חמ ןפראש א טימ
־מורא ןע׳העש ,תויגוס עטסרעװש יד ןיא ןעגנירד
ןיא רעטנאלפ א םעפע רעביא רעטכארטראפ א ןײג

עשידײ ערעטײרב ץלא ןעמונעגמורא טאה קנאדעג
ןראװעג ןםירעגטימ ןאמנײש עקםונ ךיוא זיא ,ןםאמ
טײקסײה רעצנאג רעד טימ םיא ןבעגעגפא ךיז ןוא
עטכער יד ןופ דילגטימ א ןראװעג זיא .המשנ ןײז ןופ
,דנאל שידיי א ןופ טמולחעג טאה רע .ןױצ־ילעופ
־ײרם ןופ ןעגנוזאל יד טריזילאער ןרעװ םע וװ
.טייקכעלרעדירב ןוא ,טייהכיילג ,טײה
ךיז רע טאה ,עװעשזישט ןײק קידנעמוקקירוצ
־ראפ רעד ןיא ןפראװעגנײרא ןבעל ןוא בײל טימ
טשינ ןזיװעגסיורא ךיז טאה ןוא טעברא רעשיאײט
ןקיעפ א ראפ ךיוא ראנ ,רענדער ןטוג א ראפ ראנ
רעדנירג עטשרע יד ןעװ רעטעפש .ראטאזינאגרא
קעװא ןענעז ןױצ־ילעופ רעד ןופ ןראטאזינאגרא ןוא
־םונ זיא ,לארשי ןײק ןעװעג הלוע ןוא לטעטש ןופ
רעד ןופ רעריפנא רעשיטקאפ רעד ןבילבעג עק

רע טאה טפאשנדײל רעבלעז רעד טימ .םישרפמ יד

.עוועשזישט ןיא ,עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ־ילעופ

־ערטש ,ןענרעל ןביוהעגנא עדײב ןבאה רימ עכלעװ

,םיחוכװ עםײה ןופ טײצ א ןעװעג טלמעד זיא םע

־רעב ןיא ראנימעם־רעניבאר ןפיוא ןעמוקוצנא קידנב

טימ טאה רע .ןריטוקסיד טפא םיא טימ געלפ ךיא

רעקידטלמעד רעד ןפלאהעג זדנוא טאה םעד ןיא .ןיל

־נא עשיטסילאיצאם ענײז טקידייטראפ ץיה ךס א

רעכלעװ ,ראש השמ ׳פארפ ,עשראוו ןיא רעניבאר

־עג םיכסמ טשינ באה ךיא עכלעװ טימ ,ןעגנואיוש

רעד ןיא ןעמוקנא סאד טכעלגעמרעד זדנוא טאה

ןייז טרעטשעג טשינ רעבא םיא טאה סאד .ןעװ

דטם עשידײ א ווו ,םײה רעשימעדאקא רעשידי

חוכיװ ןםײה אזא ךאנ .טפאשטנײרפ רעכעלריטאנ

סעיצקעל זדנוא ןבעגעג לאצפא םוש ןא טאה ןיטנעד

־נײק יװ ןוא בוטש ןיא רימ וצ ןעמוק רע טגעלפ

,גנודליב רעכעלטלעװ רעד ךיז ןבעגעגפא רעטעפש
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ףיוא ןדאלנייא ,סעומש א ןריפראפ טשיגראג לאמ

רע ןוא לארשי־ץרא ןייק ןראפעג ןיב ךיא .טדיישעצ

,רעצ םמענעי ןליפ וצ טייקיעפ רעד טימ .ריצאפש א

ןייק קעווא רעטעפש ,ןטסאפ ןייז ףיוא ןבילבעג זיא

־תמגע ןטסעדנימ םעד טליפעגסיורא ךיילג רע טאה

עשיטסינויצ ןוטעג רעטייוו טאה רע ווו ,קאטסילאיב

וצ םע *ןיז טימאב ןפוא ןקידנריר א ףיוא ןוא שפנ

־אב רעשיטסילאעדיא רעבלעז רעד טימ טעברא

.ןטכיראפ

ןעמיורט וצ טרעהעגפיוא טשינ ןוא גנורעטסייג

םולח םעד ןבעגעגפא דיז רימ ןבאה ןעמאזוצ

טשינ זיא םולח ןייז .לארשי־ץרא ןייק ןעמוק ןגעו

םיא םע ךיז טאה רעדייל .לארשי ןייק ןייז וצ הלוע

תעב ןעמוקעגמוא זיא רע .ןראוועג טכעלקריווראפ

ךיז רימ ןבאה

 1935ראי ןיא .ןבעגעגנייא טשינ

.ד״יה ,אטעג רעקאטסילאיב ןופ גנוטכינראפ רעד

— עטאט ןייט גףלרערעל יד
־עג יז זיא ,עוועשזישט ןיא ענעריובעג א
־וצקעווא ,הנותח ריא ךאנ ךיילג ןעוועג ןעגנוווצ
.טנגעג רערעטייוו א ןיא ןאמ ריא טימ ךיז ןעיצ
טסניד־רעטילימ ןופ ךיז ןטלאהאבסיוא ן״יז בילוצ
ערעסערג ןיא ןראי עייר א קידגבעל .ןסור יד ייב
־נײא ךיז ןיא יז טאה ,ןליופ םערגנאק ןופ טעטש
רעד ןיא תועידי ,סאמ רעדנגונעג א ןיא ,טפאזעג
רעד ןופ דיוא .דארפש רעשיסור ןוא רעשיליופ
ךאנ גנארד ןכעלריטאנ א טימ טבאגאב רוטאג
־עג טנגוי־רעירפ ריא ןיא ךאנ יז טגעלפ ,ןסיוו
ובאה ביל ללכב ןוא ןענעייל וצ ליפ ןייז טניווו
־ילער ןופ םירפס ענעדישראט ןיא ןרעטעלב וצ

ןוא הרש רעטסעווש יד ,יקסאלש ימענ ,עמאמ יד

ןכלעוו קנאדא ,טלאהניא םעניימעגלא ןוא ןזעיג

בייל םייח רעדורב רעד

ןוא ןדיי ןגעוו תועידי עסיורג ןםראװרעד טאה יז
ןוא םיגהנמ עשידיי ןוא ןבעל שידיי ,טייהשידי

ןיא ןדיי עמערא יד טימ ןעמאזוצ טבעלעגנייא

טלעוו ןגעוו טרעוו םעניימעגלא ןופ תועידי ךיוא

— שטייד םעד ךרוד ןטנערבעגפא םעד

ןטריפוקא
.לטעטש

.שטנעמ ןוא
,גירק־טלעוו ןטשרע םעד ןופ ךורבסיוא רעד

ןליופ ןיא דעלטעטש ערעדנא ליפ יוו יוזא

ראי ןיא .ןכארבעצ רעווש שימאנאקע ריא טאה

עוועשזישט רעזדנוא ךיוא זיא ,טייצ רענעי ןופ

1915

־רעד ןופ ןיז םעד ןיא קילעטשרעטניה ןעוועג

צגנױ א ןראװעג יז זיא ,ןליופ ןיא עיצאפוקא

ענרעדאמ .גנודליב רעכעלטלעוו ןוא גנואיצ

־וצ דיז יז טאה םעדבאנ טייצ עצרוק א .הנמלא

יעג ייז טאה ןעמ יוו רעדא ,רעדניק ראפ ןלוש

וצ ,םימותי עגנוי ייווצ עריא טימ טרעקעגקיר

ןעװעג ךיז טייטשראפ ןענעז ,״סעלאקש״ ןפור

־עשזישט לטעטש־טרובעג םעד ןיא עילימאפ רעד

ןופ רעגייטש ןקידטלמעד םעד ייב ״לוספ־ףירט״

־עווש יד בילוצ ןכארבעצ קיטסייג ןוא שיזיפ .עו

טאה סאוו תודמול רעשינלטב ןוא תודיסח רעטיול

ךיז ייז ןבאה ,גירק םעד ןופ ןעגגובעלרעביא ער

זיא םע יוו .ךעלטעטש עקיזאד יד ןיא טשרעהעג

רעשטייד רעד ןופ ןטאנאמ עטשרע יד ןיא
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— טײצ רענעי ןיא— רעצנאג רעד זיא ,טנאקאב

־אב ,טעקלאומש רעטלאס רפוס םעד רעטלא תפ

.ךעלגניי ראפ םירדח ןופ ןענאטשאב ,ץזעוו־לוש

זיא ׳עװעשזישט ץיןי קירוצ )לטעטש ןיא טנאק

־יצ עגנע ענײלק יד ןיא ׳םײה רעד ןיא ךיז ײב

׳־עג טזײלעג קידנעטשלופ טעמכ םעלבארפ םאד

עטנאקאב־טלא ערעזדנוא םע ןבאה ,ךעלרעמ

עטםקיםאפ יד ןענופעג עלא ןבאה ריא ןיא .האװ

ראפ ןגעקאד .המכח ןוא הרות טײרפשראפ םידמלמ

ןופ ןוא עטקיםעלכאנראפ ערעײז ראפ ןירערעל

לאז׳ם רעװ ןוא וװ ןעװעג טשינ זיא ,ךעלדיימ

*רעד ןוא ענײלק ,רעדגיק ענענאטשעגפא גגודליב

יד סנטםקיצניװ ןברעוורעד ײז ןפלעה ׳ןענרעל ײז

יז טאה ןעמ יוו ,ןירערעל יד ימענ ןוא .ענעסקאװ

ןוא ןענעײל ןחפ תועידי עראטנעמעלע עטשרע

•רענע ןוא וױםנעטניא עקאט זיא ,ןפורעג רעטעפש

יד ךרוד ןרעװ ןוטעג םאד טגעלפ זײװלײט .ןבײרש

,עבאגפיוא עקילײה ריא ןליפרעד ןטערטעגוצ שיג

ןבאה ןרעטלע צלא טשינ רעבא ,ץילא ןרעטלע
־עג טשינ ןםאה ןיילא ײז לײװ רעדא ׳ןוטעג סאד

ריא ןופ לרעמיצ םענײלק ריא ןייא ויז ײב

טאהעג טשינ ןבאה םאװ ,ערעדנא רעדא ,ןפראד

־ראפ ראפ סעיצקעל טנדראעגנײא יז טאה ,גגוניװו

רעד טימ רערעל א ןעמענוצוצ טײקכעלגעמ יד

׳ענעםקאװרעד ןוא עגנױ ראפ ׳ןפורג ענעדיש

ךעלרעטכעט ערעײז ןענרעל םוצ טײקיעפ

ןענעײל ןוא ןבײרש טנרעלעג טאה יז עכלעװ ףיוא

לעיצעפם ןרעטלע ליפ ייב עקאט סאד זיא .ןבײרש

.גנונכער ןוא שטײד ,שיליופ ,שידיי ןכארפש יד

־נא קראטש א ןעוועג םאלק ןפײר טשינ םעד ןופ
־גא םעד טימ רעבא .םעלבארפ רעטקיטיױועג
רונש יד ",ימענ" הנמלא רעגנױ רעד ןופ ןעמוק

ןטםנײממא ,רעדניק יד ןעמוק ײז ןגעלפ זײװנפורג
יד ךרוד טםאפעגפיונוצ ןוא טריזינאגרא זיילא

—

ןטראװ ןוא ןםיורדניא ןייטש ײז ןגעלפ ,ןרעטלע

"םינב ושרי תובא השעמ״
יקסאלש קחצי רערעל ןטימ שארב ״הנבי.׳ ס״יב ןיא סאלק א
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דעטײװצ רעד ףיוא עפורג ןייא דובכה תארי טימ
.״תוברתה־לכיה״ םעד ןיא ןײגנײרא ןענאק וצ ידכ
ריז ײז ןגעלפ לרעמיצ םענײלק םעד זיא
ןוא )עקפאס( קנאב־ףאלש רעד ףיוא ןצעזסיוא
טימ ןרעהסיוא קיסײלפ ןוא ,לשיט םורא ךעלקנעב
דעד ןופ טראװ סעדעי ןגינעגראפ ןוא טשרוד
.ןירערעל

טליפעגנא יז טאה טראוו ןקורט סעדעי .ןסיוו ?א
*דארפש יד ןענרעל םייב .טלאהניא ןקיטסייג טימ
־ייב רעליש יד ראפ ןריטיצ יז טגעלפ ,תועידי
־יירש עיינ ןוא עטלא ,ענעדישראפ ןופ ןליפש
ןופ ןעגנולייצרעד ענעדישראפ ,קרעוו ןוא רעב
־נגעק ןופ ןטקאפ רעדא עטכישעג רעשידיי רעד
עטנאפשעג טימ ןגעלפ רעליש יד ,ןבעל ןקיטראו
,טראוו סעדעי ןעגנילש רעליימ עטפא ןוא ןרעיוא

!בעל ןיא ללכ רעטנאקאב טלא ןא ויא םע
זוא תולד ןופ ?,יפ ןוא ןדייל ערעווש ןופ ןטייצ
עטכעלש ןיא אקוד זא ,ןדיי זדנוא ייב םרעדנוזאב
יעד רעקראטש ןוא רעכעה ףיוא טגייטש ,טיונ
ןוא טסייג דאנ טשרוד רעד ,ןסיוו דאנ גנארד
,עקרערעל רעד ןופ לרעמיצ עניילק םאד .רוטלוק
ןיא ןראוועג טלדנאווראפ טייצ רעצרוק א ךרוד זיא
עכלעװ ,״עלוש־סקלאפ״ רעוויטימירפ רעגיילק א
רעד ראפ תודוסי עטשרע יד טגיילעגקעווא טאה
־םקלאפ רעכעלטלעוו ןופ גנולקיװטנא רעקידרעטייוו
ןיא זדנוא ייב טנגוי רעשידיי רעד ןופ ,גנודליב
.עוועשזישט

טרעוו תועידי ערעייז ןופ רצוא רעד זא קידנליפ
.גאט וצ גאט ןופ רעכייר
עייר א ןגיוצעג דיז טאה ,הפוקת עקיזאד יד
,גירק טלעוו םעד ןופ עדנע רעד טימ .ןראי טימ
יייז טביוה ,גנואיירפאב םנליופ ךאנ טייצ עצרוק א
.דנאלסור־ןטאר ןוא ןליופ ןשיווצ גירק רעד ןא
־ארטס א ףיוא דיז טניפעג עכלעוו ,עוועשזישט
.טניפעג )עיניל־ןאב רעד בילוצ( טקנופ ןשיגעט
עצרוק א .טנארפ־םגירק ןרעווש ןיא רעדיוו ךיז
רעטיור רעד ןופ טנעה יד ןייא ךיז יז טניפעג טייצ
,ןקאילאפ יד ייב קידוצ רעדיוו דלאב ןוא יימרא
".סעקישטרעלאה" עטעשויעצ יד ןופ טנעה יד ןיא

•טגווא ןיא טעפש זיב טעמכ ,גאט ןצנאג א

*עלטע דאנ סע טמענ יוזא ,ןייפ ןוא תורצ רעדיוו

טימ טלבירגעג ןוא טלביוושעג לרעמיצ םאד טאה

ייא ןבעל עכעלטפאשלעזעג םאד זיב ,ראי עכ

םיורא ןוא ?ירא .רעטלע םענעדישראפ ןופ רעליש

זריזילאמראנ וצ זידוכעלסיב ןא טביוה לטעטש

ןגעלפ ,םנעה יד ןיא ךעלכיב ?א ןטפעה יד טימ

־םקלאפ עשיליופ עטשרע יד ךיז ןענעפע׳ס .ךיז

ןוא ןעמוק ,עטלארטשעצ ןוא ענעדירפוצ ,ייז

א ןופ ןצארפש עטשרע יד ייברעד ןוא ,ןלוש

א עיצקעל עדעי .םעיצקעל יד ןופ ןייגקעווא

טריפעג ןוא טריזינאגרא לוש רענרעדאמ רעשידי

־קעל רעמ םאוו .ךיז ראפ גנוכיירגרעד ערעדנוזאב

יורפ ",עוואראטקאד" ,רענעבעגעגרעביא רעד ךרוד

ענעי ,ןרעטלע יד ןוא .ןסיוו רעמ ץלא םעיצ

־עז סנירעליש־לדיימ עטסרעמ יד .םיובלעג ר״ד ןופ

ןופ ןלאווקעג ןבאה ,םעמאמ ןוא םעטאט עטושפ

עטיירגעגוצ ןוא עטלושעגסיוא ןעמוקעג ןיוש זענ

— טייקיניילק א .תחנ

עכלעוו ,תועידי עראטנעמעלע עטסקיטיוג יד טימ

ווירב א ?ילא ןענאק דלאב ןלעוו רעדא ,ןיוש

ןראי־סגירק ןשיווצ יד ןיא ןבראוורעד ןבאה ייז

*יופ ןיא םערדא םעד טימ וליפא ןוא ןביירשנא

רענעי זיא עקיצגייא יד .עקרערעל יד ימענ ייב

ליפ טימ עקאט ייז ןגעלפ ,שטייד ן״א רעדא שיל

ןופ רעבא דיז זענעפע ןטימ .לטעטש ןיא הפוקת

*על רעד ןעניולאב ,גנורעראפ ןוא טייקראבקנאד

־םיה ריא דאנ יז טאה ןלוש־סקלאפ — עטשרע יד

זענאק דעלרעטכעט ערעייז

דענעבעגעגרעביא ןוא רעכעלרע ריא ראפ עקרער

•יש עריא ,טקידנעעג טשינ עבאגפיוא עשיראט

ןיא ןעוועג עקאט םאד זיא יוזא לייוו .טעברא

־עסקאוורעד יד ןופ טציא ךיז ןרירטנעצנאק רעל

ויא ,עקרערעל יד ימענ לידו .טייקכעלקריוו רעד

םעד רעבירא ?וש ןענעז עכלעוו ,עכעלטנגוי ענ

ןוא ןביירש ןופ ןירערעל א זיולב טשינ ןעוועג

ערעווש יד בילוצ ןוא לוש־סקלאפ ןופ רעטלע

ןא ןעוועג סעלא רעביא זיא ימענ ,ןענעייל

*רעד רעייז ןיא ןראוועג טקיסעלכאנראפ ןראי־סגירק

רוטלוק ןופ ןירעטיירפשראפ ענעבעגעגרעביא

עטסערג יד .גנודליב ןופ טיבעג ןפיוא גנואיצ
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־עטארעג ריא ךרוד ןענעז טנגוי רעד ןופ לייט
־ייא ןביילבראפ וצ הנכס רעד ןופ ןראוועג טעו
יגעלפ עקידוועמעש ןוא עליטש .ןטעבפלאנא עקיב
םירוחב יד ,רעטצניפ רעד ץיא טכאנייב ןעמוק ייז
לרעמיצ ןיא עקרערעל רעד וצ םניליירפ יד ןוא
דכלעוו םעיצקעל עריא ןרעהסיוא קיסיילפ ןוא
־ראפ ליפ טימ ןראוועג טגנאלרעד ריא ךרוד ןענעז
־םענפיוא רעד וצ טסאפעגוצ ,טקאט ןוא דנאטש
יד ןופ ןטייקיעפ טקעלעטגיא ןוא טייקכעלגעמ
.רעליש
ריא ןיא ןעמענראפ קרפ ןחעדנוזאב ץגאג א
ךיז ןבאה סאוו ,רעליש יד טייקיטעט־סגנודליב
סאוו ,ןעיורפ ןענעז םאד ".סעקנאקירעמא" ןפורעג
.עקירעמא ןיא ןעוועג ןענעז רענעמ ערעייז

וצ ןעמוקעג ייז ןענעז ,גנולפייווצראפ ןוא הפרח
.ווירב יד ןענעיילרעביא עקרערעל רעד
,ןאמ ריא ץופ דליב םעד ףיוא קידנלטייט
עקרערעל רעד וצ ליטש ןעשטפעש עכלעזא טגעלפ
ןיימ זיא סאד טא

— ,רימ זיא ייוו

— :ןגאז ןוא

ױו !ראסעפארפ א יוו םיוא ךאד טעז רע ז ןאמ
עטקלעווראפ אזא זןעמוק םיא וצ ראג ךיא ןאק
ךיא ןאק סאוו — ,עטרעטאמעגסיוא ןא ,ןדייל ןופ
,יז ןוא ?ןביירש םיא ךיא ןאק םאוו ?.ןוט טציא
:ןגאז ןוא ןטסיירט ייז טגעלפ עקרערעל יד ימענ
ןאד ןוא .ןייז טוג טעוו ץלא ,טשינ טגראז —
יד ןופ ץנעדנאפסעראקדוירב א ןריפ ןביוהעגנא
.עקירעמא ןיא רענעמ ערעייז וצ ,ןעיורפ

-נא טאה ןראי רעקיצנאווצ עטשרע יד ןיא

טאה ,המשנ עלעדייא ץוא ץראה םעראוו ריא

ןייק עיצארגימע עסיורג א ,טנאקאב יוו ,ןעגנאפעג

קנאד א .ווירב עקיזאד יד ןיא טגיילעגניירא יז

ןטנארגימע יד ץופ לייט עטסערג יד .עקירעמא

,ןליפעג עלאטנעמיטנעס ןוא טייקטראצ ,המכח ריא

עכלעוו ׳רעדניק טימ ןעיורפ ןופ ןענאטשאב ןענעז

.יוירב יד ןיא טצונאב ךיז טאה יז עכלעוו טימ

ןופ ,ןרעטלע ןוא רענעמ ערעייז וצ ןראפעג ןענעז

,וזביל טימ ןדניבראפ וצ רעדיוו ןעגנולעג ריא זיא

טדיישעצ ןוא ןיסירעגפא ןעוועג ןענעז ייז עכלעו

רעטאפ ,יורפ ןוא ןאמ ,תוריסמ ןוא טפאשיירטעג

םענופ ךורבסיוא םעד ראפ ןופ ךאנ ןראי ערערעמ

־ישראפ ןופ ,ץכנעניטנאק ייווצ ןופ ,רעדגיק ןוא

ןעוועג ךיוא זיא עלעטעטש רעזדנוא .גירק טלעו
ןעיורפ יד .עכלעזא קינייוו טשינ טימ טשטנעבעג

.רעגייטש־םנבעל םענעד
־עג ןוא טבעלעג יז טאה קיאור ןוא ליטש

יליפא ןוא טלאוועג ךיוא ןבאה ,םעקנאקירעמא

■ילייה ריא ןוטעג יז טאה גגאל הפוקת א .טקריוו

תועידי עראטנעמעלע טימ ןטיירגוצ ךיז טזומעג

ושיווצ ,ןסיוו עראטנמעלע טיירפשראפ .טעברא עק

־עג אקוד םע טאה יוזא .ןביירש ןוא ןענעייל ןופ

ןיא גנורעקלעפאב רענענאטשעגפא רעמערא רעד

שרעדנא ןוא ,לוסגאק רענאקירעמא רעד טרעדאפ

־נעטערפ ץא תא רעדליפעג ןא ,שער ןא ,.לטעטש

טלאוועג טשינ עזיוו רענאקירעמא יד רע טאה

,טרעקעגמוא ,לרוג־סנבעל ןרעווש ריא ףיוא םעיז

וצ ןעמוקעג עלא טעמכ עקאט ייז ןענעז .ןבעג

ןוא טאג וצ טייקראבקנאד טימ לופ קידנעטש

ריא ךרוד ךיוא ןוא ,ןענרעל ךיז עקרערעל רעד

*ד טימ ךיז ,ןרענרעד ןענאק ריא ראפ ןשטנעמ

.רענעמ ערעייז טימ ץנעדנאפסעראק יד טריפעג

זיא טייצ יד .ןראי ערעווש עכלעזא ןיא ,רעדניק

טכייל יוזא טשינ ןעוועג ייז ראפ זיא םאד לייוו

זענעז ןראי יד .ץענאטשעג טשינ טרא ןא ףיוא

.טושפ ןוא
־מיצולפ ןופ ץטנעמאמ יד ךיז ןענאמרעד׳ס

־סיוא ןענעז רעדניק עניילק יד ,ןפאלראפ לענש
ריא ,ךיא ןיב

 1935ראי ןיא .ןראוועג ןסקאוועג

ןראוועג טרעשאב ןענעז׳ס ןכלעוו ,טימ קילג ןקיד

־עג הלוע ,תורוש יד ןופ רעביירש רעד ,ןוז

עקידעבעל ,ענעכארבעצ ןדייל ןופ ,עמערא ענעי

ןצראה ןיא קידנגארט ,לארשי ץרא ןייק ןעו

,ווירב עטשרע יד ןעמוקאב ןבאה ייז ןעוו ,תונמלא

ךיוא ,זיא סע ןעוו ןענאק וצ ,גנונפאה יד

דכלעוו ןיא ,עקירעמא ןייא רענעמ ערעייז ןופ

*ץרא ןייק ,עקרערעל יד ימענ רעטומ קימ ,ריא

רעדליב ןוא ןעגנוזייוונא־טלעג ןגעלעג ןענעז׳ס

רימ וצ ווירב עריא .ןעגנערברעבירא לארשי

טימ טשימעגסיוא החמש ןופ עטנייווראפ .ייז ןופ

טפאשקנעב טימ טפאזכרוד ןעוועג קידנעטש ןענעז
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ריא רימ וא יוו רעקינייוו טשינ ,לארשי־ץרא וא
טאה לרוג רעקידתוירזכא רעד רעבא ,ןיז ןקיצנייא
.טמיטשאב שרעדנא
•ישט ןעוו ,גירק ןטצעל ןיופ ךודבסיוא ןכאנ

ןעעז ךיז ןלעוו רימ זא טפאהעג ךיא באה רעט
* ןייב רעבא ,לארשי ןטיירפאב םעד ןיא
־רזכא םעד טלייטעג טסאה ,עניימ עמאמ ,וד
.ןדיי רעוועשזישט עלא ןופ לרוג ןקידתוי

,יטעיוואס יד ךרוד ןראוועג ןעמונראפ זיא עוועשז

־עדיישאב ןייד ןגעוו רעטרעוו ראפ יד ןלאז

־עז עכלעוו ,ךעלטראק־טסאפ עריא ךרוד ךיא ןיב

־עג רעשידיי רעד ראפ ,טייקיטעט־רוטלוק רענ

־טיטעפ ,תורוש  60—50טימ ןעוועג ןבירשראפ ןענ

ןעמולב טאטשנא ןעניד ,עוועשזישט ןיא טפאשלעז

:שידיי םעד ןופ ןראוועג טרימראפניא יונעג ,טפירש

,ןרערט עסייה יד ךרוד עטשירפעגפא יוט טימ יוו

עקידתוחקפ טימ ךיז קידנצונאב .לטעטש ןיא ןמעל
ריא זיא ,ךעלטרעוו עכיילג ןוא םילשמ ,ןטאטיצ
ןופ רוזנעצ עגנערטש יד ןדיימוצסיוא ןעגנולעג
־ומ ןיימ טימ ךיילגוצ .טכאמ רעשיטסיגומאק רעד

.ןגיוא עטנייווראפ טיור עניימ ןופ
,רבק־רעדירב ןסיורג םעד ףיוא ץנארק א
ןכלעוו ןיא ,ןדיי רעוועשזישט לייט ןטסערג ןופ
...ור עקיבייא ןייד ןענופעג טסאה ,עמאמ ,וד ךיוא

עשטהנח ןוא לרעב
עמאמ־עטאט ערעזדנוא ןופ קנעדנא סוצ

םייה רעזדעדא ןדפ טכיל סאד
םעד ןקיבייאראפ וצ קנאדעג ןטימ ןגארטעגמורא ריז ריא באה גנאלנרא י
רעד טימ ראפרעד ריז יירפ ריא ווא ןרעטלע ערעזדנוא ןופ קנעדנא
רימ זיא םע סאוו ,טייקכעלגעמ םעד ןיא םע ןוט וצ ןראוועג ןבעגעג
.םעדייז ןוא ןרעטלע עניימ ןופ טאטש יד ,טאטש רעזדנוא ןופ רוב־רוכזי
־דוביכ" ןופ הוצמ יד ןייז וצ םייקמ טבערטשעג ריא באה ןראי עניימ עלא
 1940ראי ןיא רימ טאה טכאמ עשיטעיוואס עיינ יד ןעוו .״םאו בא
טריטסערא
,םינינע־החפשמ עניימ ןגעוו ןסיוו טלאוועג אקוד טאה רעשראפםיוא רעד ןוא
 :טגערפעג ערעדנא ןשיווצ רימ רע טאה? ןרעטלע ענייד ןטלאהעגסיוא וטסאה יצ -
ןייז טימ ןםיוא רע זיא םאוו ןטכארטרעד ריז טנעקעג טשינ באה ריא
:תמא ולופ םעד טרעפטנעעג םיא באה ןוא עגארפ
טנייה .טנדראעגנייא טוג ,קידנעטשבלעז ןעוועג ייז ןענעז גירק םוצ זיב -
,ןשטנעמ עגניי ןייק טשינ ייז ןענעז וצרעד .טריניאור קידנעטשלופ ייז ןענעז
וצ ייז טייהנגעלעג יד טאהעג דיא טלאוו ,יירפ רעד ףיוא ןעוועג טלאוו׳כ ןעו
.ייז ןטלאהסיוא ןוא דובכב ןטלאה
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עםױרג יד ױיטשראפ וצ ןבעג טוװרפעג ״לעטאװאדעילם״ םעד באה ריא
רעקראטש ןיימ טריםערעטניא טשינ טאה םיא רעבא /׳םאו בא דובכ״ ןופ הוצמ
רעפטנע ןיימ .״תורבדה תרשע״ יד ןופ טאבעג ןטרעפ םעד ןייז וצ םײקמ ןליװ
־ראפ טאה רע ןוא ,תונווכ עטכעלש ענײז ראפ טנאה רעד ףיוא ןעװעג םיא זיא
.החפשמ ןייא ןענעז רימ זא ,ןבירש
ןוא ןפלעה וצ טײקכעלגעמ יד ןראװעג ןבעגעג טשינ רימ זיא רעדײל
ןעגנורענירעד עקיזאד יד ולאז .עמאמ־עטאט ערעײט ערעזדנוא ןטלאהםיוא
.קנעדנא ןקילײה רעײז ןרעאב םוצ רעײטשוצ א ןײז
# # #

דידי• רעד טאה — ךאד וטםגעמ ןוװרפ —
.ןטארעג

בקעי־היג׳^י ׳ר
קחעי־ לאושי יוכ

— ? ןגלאם טשינ ךימ טעװ רע ביוא ןוא —
.טגערפעג רעטײװ עטאט רעד טאה
,טשינ הצע ןײק ךאד טסאה ןאד ,אלימ ונ —
.ןלאפראפ זיא

יעא^׳־סלאשזאג

בטומ״ ןפורעגםיוא עטאט רעד טא,ד — !ןײנ —
־נײא םעד באה׳כ ״״דיזמ היהי לאו .גגוש היהיש
רע לאז ,םיא ייב ןלעופ טשינ לעװ׳כ זא ,קורד
,רימ טשיג .״דבכ״ ןפיוא ןייז רבוע טשינ שטאכ

הבי׳זי׳צב א״מרת תנשב דלונ
׳זובלושב א״שת בא ח״כב הפםנ
״הנושארה היצקא״כ

רעטקעראק ןופ םימרוג יד ןעװעג ןענעז ,רעדניק
־עטאט ראנ ,ןרעטלע יד ןוא ,זדנוא ןשיװצ גנױצאב
ןײק וצ טריפעגוצ טשינ לאמנײק ןבאה עמאמ
רעײז ןקינעפשרעדיװ ןלאז ,רעדניק רימ זא ,בצמ
.ןליוו
* * #

.טשינ רימ ןםײװ ןראי־טנגױ םנטאט ןופ ךם ןײק
לאמא ךיא ןבאה ןראי עשירוחב־גנײ ענײמ ץא

טשינ ,עדײז ןײק טשינ ןעװעג טשינ ךאד זיא םע

םנייז ןוא ןטאט ןשיװצ םעומש א טרעהעגרעטנוא

־ײא ערעײז ןלײצרעד לאמא ןלאז ײז ,עבאב ןײק

־נײא ןײמ ןגעװ טלדנאהעג ךיז טאה םע .דידי א
.ןשיעפארייא ןא ףיוא שובל ןשידיםח םעד ןשיוט
:טגערפעג טאה דידי רעד
? טשינראג םיא טםגאז ןוא וצ דיז טםקוק —
:עגארפ א טימ טרעפטנעעג טאה עטאט רעד
ז ןפלעה טעװ ׳ם זא ,רעכיז וטזיב ןענאװנופ —
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.ןטאט רעײז ןגעװ ךעלקינ
־ראפ עטאט רעד זיא ראי ײװצ קידנעײזטלא
יד ביוא ןוא .ןעמאמ ןײז ןופ ןראװעג טמותי
עכעלבײל א ,עמומ א ןעװעג זיא עמאמ עטײװצ
־אנ יװ רעמ ךאד זיא .ןעמאמ רעד ןופ רעטםעװש
טהלװעאב ןליפ ךיז אאז רעדניקפיטש זא ,ךעלריט
,רעדניק עגעגײא טימ ךײלגראפ ןיא
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ןײטשפע םעײפ עגײפ לטאמ עבאב עטײװצ יד

עלא ןופ לאבמיס א יוו ,רעטסומ א יוו רענידרעטס

־נעמענרעביא ןברק ןסיורג א טגנערבעג תמאב טאה

ןעוו  1932,ראי םאד ךיז ןאמרעד׳כ .תובוט־תולעמ

יד לדײמ טנעגילעטניא ןוא ןייש ,גניי םלא ,קיד

רעטלע ןפיט ןיא זיא השמ לאומש ׳ר עדייז רעד

גנױ ריא ךאנ םימותי ריפ יד רעביא טפאשרעטומ

דאנ געט ייווצ ןעוועג זיא םאד ,ןראוועג רטפנ

טאה יז .הקבר־עטנעי רעטסעװש רענעבראטשראפ

דארג זיא ץישבייא ׳ר בר רענידרעטס רעד ,תועובש

יד ןליופאב טאה יוזא לייוו ,ןדייז םעד ןעמונעג

ןעוו .רעדנאסקעלא ןיא ןיבר םייב תועובש ןעוועג

ןא ןבילבעג ראי  45עריא וצ זיא יז .החפשמ

,הרובק רעד דאנ געט ראפ א ןעמוקעגקירוצ זיא רע

טאוו םעד ץארט .טאהעג הנותח טשינ רעמ ,הנמלא

סאד ץירא שרדמה־תיב ןיא ןפורעגפיונוצ רע טאה

יד .טריאוטיס טוג רעייז לעירעטאמ ןעוועג זיא יז

,העירק ןסירעג הדעו םע לכ ינפב ןוא לטעטש עצנאג

ייב טאה רעדניק ףניפ ענעגייא עריא ראפ גראז

:ןגירשעגסיוא ןוא טנאוו ןוא פאק ךיז טפאלקעג

םענעגייא ריא ןגעוו עגארפ יד ןגיטשעגרעביא ריא

יד טאהעג טשינ באה ךיא זא ,רימ וצ זיא ייוו ,ייוו

טפאשהנמלא ריא ןיא ןסעזעג יז זיא יוזא ןוא קילג

ןסיורג םעד רבק םענעפא םייב ןייז וצ דיפסמ היכז

־רעד יז ןבאה סעדנאב־רעלטיה יד זיב ראי 35

דפסה ןייז טגאזעג רע טאה ייברעד ,השמ לאומש ׳ר
.ןדייז ןרעביא

.טעדראמ
ןראי-טנגוי עירפ ראג ענייז טאה עטאט רעד

טבעלעג עטאט רעד טאה זיוה ןקיזאד ןיא טא

ייב זייוולייט ןוא תובישי ןיא זייוולייט טגנערבראפ

,רעדניק ײװצ טאהעג /׳טםעק״ ןסעגעג ,ראי 4 — 3

רעד .קצעיוואזאמ־יקאסיוו ןיא הנוי ׳ר ןדייז ןייז

טשינ ןוא טפעשעג־ךוש א ךיז ראפ טריפעג רעטעפש

,דגנתמ א ,גלפומ ןדמל א ןעוועג זיא הנוי ׳ר עדייז

סלא עטאט רעד טאה רעבא ראפרעד ,ןעוועג חילצמ
־יטסיאורטלא עלעניגרא טימ טפאזעגנא ךיז ,באגוצ

,יקאסיוו ןיא רבד־םש א
ןיא הליהקה־דעו ןיא ךיא באה

 1946ראי ןיא

.שטיוועקמוט ׳ה דיי א קילעפוצ ןפארטעג שזדאל
אפ ןיימ קידנרעהרעד ,יקאסיוו ןופ טמאטש סא ובאה ךיא יצ ,טגערפעג דימ רע טאה ןעמאנ־עילימ
?עקאסיוו ןיא םיבורק לאמא טאהעג טשינ

־עג זיא זיוה סנדייז םעד עכלעוו טימ ,תודימ עש
א ןדייז ןטימ טנרעלעג הזל ץוח .ןעקנאשאב ןע ו
רעד ןעוועג זיא אזא ,סגאטראפ ןדעי ,ארמג ףד
.ןידרעטס ןיא ןדייז םייב רעגייטש
עטאט רעד טאה שרדמה־תיב רענידרעטס ןיא
-עג עקיסאפ א טאהעג דארג ראי עכעלטע יד ראפ

— לקינייא רעקאסיוו א ןיב ךיא —

־טסעק ייווצ דאנ ןעוועג טלמעד ןענעז סע .טפאשלעז

.הנוי ׳ר ןעוועג זיא עדייז רעד — טרעפטנעעג םיא

ךיא באה

בר רעוואנאכעשט רעקידרעטעפש רעד :סמעדייא

טרא םענופ טלעטשעגפיוא ךיז טאה שטיוועקמויט ׳ה

עכלעוו ,ץיוועילוש בר רעוואראמאק ןוא טורנורב

:דובכה־תארי טימ טגערפעג ןוא
 1ןוז א סעקלארשי ׳ר —

.ףוס ןזיב םידידי ןבילבעג ךיז ןשיווצ ןענעז
ףיוא ,עשראוו ץיק רעבירא רע זיא ןידרעטס ןופ

רע געמ רימ טימ זא ,טרעלקרעד םיא באה ךיא

ףוסל .החלצה רעקירעביא ןא ךיוא ,טייצ רעצרוק א

׳ר ןופ לקינייא־רוא ןא םיוק ןיב׳ב .קידנציז ןדער

־אק א טריפעג ,עוועשזישט ץיק ןעמוקעג רע זיא

.לקינייא ןא םקחצי לארשי ׳ר ,הנוי
־רעטס ןופ ןעמונעג עטאט רעד טאה ,ןעמאמ יד
יז .עוועשזישט ןופ מ״ק , 28לטעטש ןיילק א ,ןיד
לאומש ׳ר ןופ רעטכאט א ,תידוהי ןסייהעג טאה

־סיוא ןוא ןסקאוועג רעטעפש זיא ,למערק־לאינאל
.םירחוס עקיאעפ ,עטסנעעזעגנא יד וצ ןסקאוועג
ענייפ א טריפעג ןוא זיוה ןייש א טיובעגסיוא
.בוטש

.ןידרעטס ןופ לדא ןוא סוחי רעד ,גרעבנזאר השמ

¬חוס עלעניגירא יד וצ טרעהעג טאה עטאט רעד

ןוא השמ לאומש ׳ר ןעמאנ רעד טרעוו םויה דע

¬וחס םינימ עיינ ,ןעלקיטרא עיינ טכוזעג דימת ,םיר

עלא ךרוד טנאמרעד גרעבנזאר החפשמ עצנאג יד

טשינ רענייק דאנ םע טאה לטעטש ןיא סאוו ,תור
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*ראפ ןעמוקניירא ןגעלפ ןטאט םוצ זיולב טשינ
רעד וצ ךיוא .ןטלאה הצע ןא ךיז ןשטנעמ ענעדיש
.רעבייוו אקווד טשינ ןוא ןעמוקעג ןעמ זיא ןעמאמ
עלא טאה ןיזדאמארג לדנעמ־השמ ׳ר רעטלא רעד
.ןעמאמ רעד ראפ טדערעגפארא ךיז תורצ ענייז
־אק יד טיורטעגנא טשינ םענייק טאה ״דײ״ ןושרג
ראנ רעדירב רענאקירעמא ענייז טימ ץנעדנאפסער
.ןעמאמ רעד
־עג טש,ינ ןולא עמאמ :יד טאה סאוו ןגעו
*גחו ,טנוזעג ןייז ןגעוו :רעדירב ענייז וצ ןבירש
ןלאפעג םיא ייב ןענעז׳ס דרעפ ליפיוו .הסנרפ ןייז ןג
ןעוועג דיי ןושרג זיא לאמא .ג .ד .א ןאזעס ןיא
ןעמוקעג ףוס םוצ זיב ןיוש רע זיא ,ןכש רעזדנוא
ןלייצרעד ,טאטש קע ןטייווצ ןופ ,טייוו ץנאג ןופ
יד ןיא םע לאז יז ידכ תורצ ענייז ןעמאמ רעד
.עקירעמא ןיא רעדירב עכייר ענייז ןבעגרעביא ווירב

* # #
.רעדניק ערעייז ןעיצרעד ןופ ןפוא רעד
רצ זיא רעטעפש ליפ .ןעוועג רימ ןענעז יירד
גרעבנעזאר םייה רעד ןופ ,ינאשטלאשזאג תידוהי

טשינ זדנוא ךיז טנאמרעד׳ס .לרעטסעווש א ןעמוקעג

־נײא םוצ זיב( ןעוועג רע זיא רעטעפש ,טגנערבעג

־לע יד ןשיווצ םיכוסכס ןייז ןלאז׳ס זא ,טקאפ ןייק

־אט רעקיצנייא רעד )לאפאנאמ־הכולמ םעד ןריפ

יד ייב טשינ ךיוא ןוא ,רעדניק זדנוא ןוא ןרעט

.קינוואטרוה־קאב
יד ןופ החלצה רעד ןיא לייטנא ןסיורג ראג א
עכלעוו ,ןעמאמ רעד וצ רעכיז רעהעג ןטפעשעג
דצ טפעשעג ןופ לוע םער ןגארטעג ןראי עלא טאה
.רעמ ליפ ךאנ זייוונטייצ ןוא ,ןטאט ןטימ ןעמאז
רעד ייב טבילאב רעיוהעגמוא ןעוועג זיא עמאמ יד
ןעמוק ןעמ טגעלפ ״אװאקײש״ רעד וצ .טפאשדנוק
טאה ןעוואקייש ייב .תודוס עלא טימ ןעיורטראפ ךיז
.ג .ד .א ךודיש א ףיוא תוניבמ ׳תוצע טבוזעג ןעמ
ןוא םינכש ,םאנסיוא ןא ,עלא ןבאה ןתידוהי ראפ
שרעדנא .טקעפסער ןטסערג םעד טאהעג םעטנכש
רעד וצ ךיז טאה ןיורק־תידוהי ןוא ןבעל־תידוהי יוו
ןבעל ריא ןיא .ןדנאוועג טשינ עטנכש ןייק ןעמאמ
ןטסגרע םוצ וליפא טראוו ךיוה ןייק עמאמ יד טאה
ןייק ןבעגעג טשינ אליממ ןוא טדערעגסיורא טשינ
ןייק עצינהקולחמ עטסערג יד וליפא עטנבש םוש
דובכה־תארי טימ יוו שרעדנא ןדער וצ טייהנגעלעג
.ריא וצ
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.ךיז ןשיווצ רעדניק
זיא עמאמ־עטאט יד ייב זיוה ןיא ןבעל םאד
קנעדעג׳כ .קיאור יוזא ,ךעלטימעג יוזא ןסאלפעג ךיז
־אב באה ךיא םאוו שטאפ ןקיצנייא ןוא ןייא זיולב
הרבח .באב־העשת םע זיא ןעוועג .ןטאט ןופ ןעמוק
־ער א טיירגעגוצ ןבאה םכותב ךיא ןוא ךעלגניי
,לביטש ןיא ןפראוועג ןוא ״ךעלטשרעב״ ןופ וורעז
ןא ןעוועג זיא טראד .ןייז גהונ ךיז טגעלפ ןעמ יוו
רע זיא רעגייטש רעד יוו ,ןאמערא ןא ,דיי רעטלא
ךעלטשרעב לאצ עטסערג יד .ןברק רעד ןלאפעג
דיי רעד .דראב ןייז ןיא טרעטנאלפראפ ךיז ןבאה
רעבא ןזאל ורוצ םיא לאז׳מ ןטעבעג זדנוא טאה
זיא ןאד .ןפראוו וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבאה רימ
טימ ןעוועג דבכמ ךימ ןוא עטאט רעד ןעמוקעגנא
:טסעכעג ךיז טאה רע ,שטאפ א
םעד ןבילקעגסיוא ךיז ריא טאה םאווראפ —
...ןפראוו ערעדנא טווורפ ,הברדא ז אקווד ןטסכאווש

656

ןכערבנא טשינ ךייא לאז׳מ זא ,ארומ טאה ריא ,אה
?רע*ייב יד

טייצ רענעי וצ זיא ,דומע ןראפ רופיכ־םוי ןוא הנשה
טנעקעג טאה רעדעי טשינ םאוו הגרדמ א ןעוועג

זיא עטאט רעד זא טגייצרעביא דיא ןיב טנייה
.טכערעג ןעוועג

־עג ךיוא טאה עטאט רעד .ןגאלשרעד ךיז וצרעד
־שולש ייב רעגניז־תורימז יד ןשיווצ ץאלפ ןייז טאה

* # #

לוק םיז א טאהעג טאה רע .לביטש ןיא תודועס

־וקא רעשטייד רעד תעב  18—1915,ןראי יד ןיא

־ארמג ןייז .ןענרעל םייב ייס ןוא ןעגניז םייב ייס

־ראג ןעוועג ןענעז ןעלקיטרא־זייפש ןעוו ,עיצאפ

םיתבש סרעדנוזאב ,ץהעש־ןגראמ עירפ יד ןיא ןוגינ

לאז׳ס זא טהגאדעג ןרעטלע יד ןבאה .קינייוו ראג

ןפעלשנייא רעדניק זדנוא טגעלפ ,םיבוט־םימי ןוא

ייב .ןלעפסיוא טשינ בוטש ןיא טיורב ןייק הלילח
א ןקאבעגפא ןעמ טאה ןירעקעב רעד עלייק
־א טגעלפ םעד ןופ ןוא ״עקװאזאר עקטראוושט"
־ייוו א ךאנ רעבא .טיורב טנופ  90—80ןעמוקסיור
טגעלפ ,תבש דובכל ,טקנעבעג אי ךיז טאה הלח רעס
־עג ,עקניניילק תולח עכעלטע ןקאבפא עמאמ יד

...םיז יוזא
ארוק־לעב ןעוועג עטאט רעד זיא הרות־תחמש
טאה דוביכ רעד ".הרות־ןתח" טאהעג דימת ןוא
הקזח א יוו עקאט ןוא אבר־אשודק א טעטכילפראפ
טיילגאב ,םלוע רעקידלביטש רעצנאג רעד טגעלפ
םוצ ןיירא בוטש ןיא ןעמוק גראווניילק עלא טימ

טאה ,ןייוו טלעפעגסיוא טאה׳ס ביוא ןוא .ענעטכאלפ

טגעלפ עמאמ יד קיטלעפגראז יוו .שודיק ףיוא ןטאט

ןוא תולח יד רעביא טכאמעג שודיק עטאט רעד

ןוא טייקגדירפוצ ליפיוו טימ .ןטיירגוצ ץלא םאד

ןעזעג טאה עמאמ יד ".איצומ" א טלייטעגוצ ןדעי

־אט םעד ןעמונעגפיוא טאה יז לכיימש ןקיצראה

־ניק יד עכלעוו טימ ,ךעלעגיוא עטקנעבראפ יד

שטאכ .שודיק ןשידיסח א ןופ רעדליפעג ןוא םאראר

־נײא זדנוא יז טגעלפ .הלח רעד ףיוא ןקוק רעד

עלעסיבא ןעוועג ןענעז םידיסח רעדנאסקעלא יד

רעסעב עקאט רשפא ןוא טוג זיא שיפ וצ זא ןדער

טאה ךאד ,רענעסאלעג ןטלאהעג ליז ןוא רעקיאור

,טגלאפעג ןבאה רעדניק יד .טיורב ץראווש אקווד

הנותח א דאנ יוו .שודיק ןכאנ ןעזעגסיוא בוטש יד

־טכאנ־וצ־קיטיירפ יד ליז טגעלפ םודא יוזא ןוא

טרזחעגרעביא הרות־תחמש ךיז טאה םאד ןוא

רעד ןופ ךאנ זיא לאמעלא זא ןקידנע הדועס עקיד
.לקיטש א ןבילבעג הלח רעניילק

,ירפרעדניא ןוא טכאנייב .לאמ ייווצ
ןטראס עלא ייב ןטפנוקנעמאזוצ עשידיסח ראפ

,וטסאה םענייאניא בוט־םוי ןוא רעצ ליפיוזא

.ןפא ןעוועג קידנעטש בוטש יד זיא ןטייהנעגעלעג

זיא םיורג יוו ןוא ,ךיז ןיא טגאמראפ ,ערעייט עמאמ

ןופ רעייטשראפ א ןעמוק טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

א ןופ ןטסאל עלא ןגארטוצסיוא חוכ ןייד ןעוועג

.ערעדנא ןוא ריאי לאלצב ׳ר ףיוה רעדנאסקעלא

א ןעפאלשעג זיא םענייד רבא ןדעי ןיא .ראי ץנאג

טשינ טיידאב טאה חילש א םניבר ןופ ךוזאב אזא

!זיר רענעטלאהאב
־אט רעד טאה ךיז טבעלעגסיוא ךעלטפאשלעזעג
רע טגעלפ טראד .לביטש רעדנאסקעלא ןיא עט
־עג ,טנרעלעג ן׳העש עיירפ עלא ןיא ןוא ןעגוואד
.טסעומש
רעד זיא ןראי עגניי ראג יד ןופ זא םיוא טזייוו
־עג ויא טניז .םידבוכמ יד ןשיווצ ןעוועג עטאט

,תודועס ךיוא ראנ ,םידיסח עלא ראפ שודיק א זיולב
־וק ןגעלפ׳ס .געט עכעלטע ןגיוצעג ךיז טאה םאו
ןוא ךעלטיווק טימ סעטסעדיסח ןוא םידיסח ןעמ
־םולש ןופ טייק עגנאל א .ןעגנאלראפ ענעדישראפ
זיא ץלא םאד ,ךיז ןענגעזעג רעטעפש ןוא רעמענ
סע טאה עמאמ יד .היעשי־תיב ןופ הקזח א ןעוועג
.טפאשביל טימ ןעמונעגפיוא

תירחש־ילעב יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא קנעד

ןטאט םעד טאה ןעגניז ןיא ךיז ןענכייצסיוא םאד

ןופ ןבעל םייב דאנ םאד ןוא םיארונ־םימי יד ןיא

־עג .ןדייז ןטימ ךוסכס א וצ טשינ רעיש טגנערבעג

ןוא סיטלאס רעזייל ׳ר יוו תירחש־ילעב עטלא יד

.ןידרעטס ןיא תוכרב־עבש יד ייב סע זיא ןעו

־שאר ןענוואד .שטיוועקאזעשפ לקגעי קילעז ׳ר

־עג קחצי לארשי ׳ר עדייז רעד טאה ןשטנעב ןראפ
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עטאט רעד ".תולעמה־ריש גניז" :ןתח םוצ טגאז
.ןעגניז טלאוועג טשינ טאה

ך

שטייטס ,הא —

ןיב — טרעלקרעד עטאט רעד טאה — טימרעד —
יד לייוו ,ןטאט ןופ ןוצר םעד קפסמ רעמ ראנ ךיא
תולעמה ריש ןעגניז רימ ןטייה ןופ הנווכ עצנאג
יוו ןרעה לאז ןידרעטס ןיא םלוע רעד ,ךאר זיא
ייז ןלעוו ןעגניז טשינ לעוו׳כ זא ,גניז ךיא ןייש
ןיא ןעק ךיא יוו ןעגניז רעטעב ןעק ךיא זא ,ןעניימ
.ץתמא רעד
ןוא ,ץורית םעד ןעמונעגנא טאה עדייז רעד
.ןעוועג רתוומ

עסיורג יד וצ טרעהעג טשינ טאה עטאט רעד
ביל טשינ .ןובשח טימ ןוטעג ץלא טאה ,םינרזפ
,ןפיוקנייא םייב רחסמ ןיא ןלאצוצרעביא טאהעג
שרעדנא ןצנאגניא זיא .דשודק־ישימשת ייב רעבא
טימ תילט ןטסנעש םעד .ןיליפת עטסעב יד .ןעוועג
"אב רע טאה הווצמ־רב ןיימ ראפ םישדח .הרטע ןא
ראפ )יקסאלש( סעקלאומש רעטלא בר ייב טלעטש
.ןיליפת ראפ א רימ
רעהעג ןטאט ןוס ןכירטש־רעטקאראכ יד וצ
־עג טנייפ טושפ טאה רע .ךיז ןענסחי טשינ םאד
ןדייז ןופ טיוט ןכאנ .״םינםחי״ ןוא ״סוחי״ טאה
רעדורב ןרעטלע ןייז ןופ טיוט ןוא קחצי לארשי ׳ר
רעטסטלע רעד ןבילבעג עטאט רעד זיא ,שרעה ׳ר

עטאט רעד טאה תודיסח ןיא רעקיטאנאפ יד וצ

רע זיא רעכלעזא םלא ןוא החפשמ רעד ןיא ןאמ

ןעוועג םיא ייב זיא הרוסמ רעבא .טרעהעג טשינ

ענעדישראפ ייב רעייטשראפ רעד ןעוועג אלימ

עטאט רעד יוו קנעדעג ךיא .םינינע עכיוה יד ןופ

יד טימ םיכודיש ייב לעיצעפס ןוא םינינע־החפשמ

עט עטסכעה יד ףיוא ,תובהלתה םיורג טימ טגעלפ*וקאבסיורא טנעקעג ךיז ןופ טאה רע םאוו .רענ
׳ר ףסומ־לעב ןקידמיארונ־םימי םעד ןפלעה ,ןעמ
"הדובע" יד ןעגניז םייב יקסוואנאי קחצי לארשי
.רופיכ־םוי
ןענאטשראפ טשינ םע ךיא באה טייצ עגנאל א
־עג טשינ ךאד טאה רע ,הדובע יד אקווד סאווראפ
ךיא באה םנטצעל .םינהוכ החפשמ רעד וצ טרעה

.רעטסעווש ערעגניי
א טנכדשעג ןעמ טאה עקהרובד רעטסעווש ןייז
ןתוחמ רעד .עדנאל םהרבא ,עוואלאקאס ןופ רוחב
.דיסח רערענ א ןוא םחוימ א ,ריבג א ,דיי רענייש א
ןופ םענייא ןיא ,ןאמ־רעגניי א דאנ ןאד עטאט רעד
־גולדנאהראפ־ךודיש עשיטקארפ יד ייב ןסעומש יד
:ןתוחמ םוצ טגאזעג רע טאה םינתוחמ ןשיווצ ןעג

־קעלא ןיא זא ,טלייצרעד ״קצאק״ רפס ןיא ןענופעג

ךיז טניימ ריא ביוא ,ןרעלקרעד ךייא ליוו׳כ —

.עטסבושח יד ןעוועג הליפת יד זיא ףיוה רעדנאס

,תועט א ריא טכאמ ,סוחי ןיא רימ ייב ןפיוקנייא

א ןעוועג זיא יבר רעדנאסקעלא רעטשרע רעד

רעייא רימ ןפיוקראפ וצ ריא טכארט רעמאט ראנ

.תובהלתה יד טמאטש ןענאדנופ ןוא ןהכ
הטיש עלעניגרא ןא טאהעג טאה עטאט רעד
א ןעוועג עקאט זיא רע .ןבעל ןקיטסייג ןייז ןיא
א ןעוועג זיא .דנאטשראפ ליפ טימ רעבא ,דיסח
¬יס ןטיול ,ןידמע בקעי ׳ר ןופ רעגנעהנא רעקראטש

טשינ ךיא ףיוק סוחי .דייר יד דאש א זיא ,סוחי
החפשמ ןיימ .ןפיוקראפ וצ טשינ ךיא באה סוחי ןוא
ןופ טיבעג ןפיוא ״היקרטיוא״ טריפעגנייא טאה
ףיוא קירעביא טשינ ראג ןוא ,גונעג ךיז ראפ" .סוחי
.ןפיוקראפ וצ

.בוטש ןיא ןריפפיוא ךיז ןעמ טגעלפ ",דיא" ןופ רוד

-עיק עטאט רעד טאה דומיל־רכש ףיוא ךיוא

-יגהנמ ",הרעק" עקידחספ יד ,ךילישבת־בורע" רעד

טשינ ראג זיא עטאט רעד .טגראקעג טשינ לאמ

ןידמע בקעי ׳ר רעבארג רעד ,תרצע ינימש ,הכוס

ןייק ןסקאוועגסיוא טשינ ןיב ךיא סאוו קידלוש

.״ךורעךחלוש״ רעד ןעוועג ןטאט םייב זיא רודיס

¬מלמ עטסעב יד ייב ןטלאהעג ךימ טאה רע .ןדמל

חסונ ןטיול .רודיס םעניא ןכוז רע טגעלפ קפס ןדעי

םקעז ענעבילקעג ראפ םידמלמ עלעיצעפס .םיד

יד ןשטנעב ךיוא רע טגעלפ ןידמע בקעי ׳ר ןופ

םעד ןטלאהסיוא ןופ לוע ןטסערג םעד .ךעלגניי

.רופיכ־םוי ברע רעדניק
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-עג ןענעז ערעדנא לייוו ,ןעמונעג ךיז ףיוא ן׳יבר
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ןגארטײב טנעקעג טשינ ןבאה ןוא רעמערא ןעװ
.דומיל־רכש ןופ לטםקעז א

אאז ,קאבאט ןײק ןבעג טשינ ריד לעװ׳כ —
.ןעמוק ןײלא ײז

ןײק ןענרעל טקישעג עײפ עגײפ רעטסעװש רעד

־יפא ײװצ ןעמוקעגנא ןענעז טונימ עכעלטע ךאנ

ןײק ןאד ךאנ זיא עװעשזישט ןיא לײװ ,עװארטםא

טפיוקראפ יז זא ,טגאזעג ײז טאה עמאמ יד .ןרעצ

טכײל יוזא טלאװ עטאט רעד .ןעװעג טשינ עלוש

זיב עדייב ןבײלב ײז ,גנידאב ןטימ קאבאט ײז

טשינ ןעװ דמערפ רעד ןיא לדײמ א טקישעג טשינ

.בוטש ןיא גאט

־עג יד ןבעג לאז בר רעװאראמאק ןופ זױה םאד
.החגשה עקירעה
״ןטײצ עטכעלש ךיוא ןעװעג
ןופ פא ןטערט ןסור יד  1915.ךיז ןאמרעד׳כ
.ןטאט םעד ךיז טימ ןעמענראפ ןוא עװעשזישט
ןופ ןבעג טשער א טלאװעג טשינ טאה רע ,רשאב

ײז ןבאה ךיז ןשיװצ גנוטאראב רעצרוק א ךאנ
ןיכדרמ שרעה טקישעג םײה א ןוא ןעװעג םיכםמ
עמאמ יד .ןגראמ ןעמוק ײז זא ,עקירעביא יד ןגאז
א טקאפעגפיוא ,ןםע־טכאנ טכאמעג ײז ראפ טאה
־עג ײז ראפ טכאמעג ץא טנאװעג־טעב לקעפ
״סרעגעל

זיא םאד .עקיפאק ןייא ןופ ןוידפ א ייב לבור א

ןענעז ןרעציפא יד ,טכאנ רעבלאה א ךאנ טעפש

יד זא ,ןמיס א ןטײצ עשיראצ ענעי ראפ ןעװעג

טלמירדעג ןבאה רעדניק יד טימ עמאמ יד ,ןפאלשעג

יד .ןשטייד יד ראפ טלעגנײלק םאד ןטלאהאב ןדײ

קראטש א טרעהרעד ךיז טאה םיצולפ .קידנציז

.רעדניק ענײלק ײרד טימ ןײלא טבײלב עמאמ

:ןגירשעג ןוא ריט יד ןסירעג טאה ןעמ .ןפאלק

טמוק סנטאט םעד רעדורב רעטסגנײ רעד עקלאיחי

.תוללק עשיסור עקידנראגיירד טימ טיילגאב !״ןפע״

.ןפיולטנא לענש ןענעק לאז׳מ ,ןקאפנײא ןפלעה

־יווצ טדערעג ייז ןבאה ״ןטעראגיצ ןאראפ זיא אד״

־פא ןראפ רעטנוא ןדניצ ןסור יד זא ,טגאז׳מ לײװ

־פיוא טאה עמאמ יד .תולוק עקיכליה טימ ךיז ןש

עקלאיחי ״ןעמעלא וצ טײרג ןייז ףראד׳מ .ןטערט

טפאכעגפיורא ןבאה עכלעוו ,ןרעציפא יד טקעוועג

ןפױל זומ רע ,זדנוא טימ ןבײלב טשינ רעבא ןעק

.ריט יד ןענעפע ןסייהעג ןוא ןרידנומ יד ךיז ףיוא

עגנײ ,רעטסעווש ײרד ,עמאמ יד .בוטש ןיא קירוצ

־ראפ ןסירעגניירא ךיז ןבאה עילאווכ א יוו יוזא

,טכאנ טרעװ׳ס .ךאור רעד ףיוא ןייז זומ׳מ .ךעלדײמ

־םיוא עקיצומש ןוא תוללק טימ םיפוצרפ עטרוכש

־יא ךיז טסילשראפ ,םנדאל יד טכאמראפ עמאמ יד

ךיז ןבאה ייז ןגעק רעבא .רעליימ יד ןיא ןקורד

טלגנירעגמורא ־ןעלקעפ יד ףױא טציז ןוא קינײװענ

ןרעוולאווער טימ ןרעציפא עדייב טלעטשעגקעווא

ןעמ טרעה ןםאג עטײװ ראג ןופ .גראװנײלק ןטימ
־נאב־רענלעז םורא ןעײג םאד ,ןעײרשעג לאמעלא
.ןריבאר ,ןדנעש ,סעד
*רעד פאלק ןטיול .ןדאל ןיא טפאלק׳מ גנילצולפ
.הנכס ןײק טשינ זיא׳ם זא ,ןעמ טנעק
? טראד זיא רעװ —

:טנעה יד ןיא
ריא טליוו סאוו !יניס יניקוס !יצוואזרעמ —
?אד
לסעג םעד ןיא ןגאוו טשיב רענייק ךיז לאז —
.לעפאב א ןלאפעג זיא — ןעמוקוצניירא
עטראוו א ןענאטשעג לסעג ןיא זיא גאט זיב

.תידוהי ףיוא ןפע ,יכדרמ שרעה ,ךיא —

עדנאב רעקידנרעטנענרעד ךיז רעיינ רעדעי ןוא

ןןעד וטםליװ סאװ—

ןאראפ זיא אד ,קיטכיזראפ" :דוס א טמיורעגנייא

ןייא ןעײטש םאװ ,באטש ןופ ןרעציפא יד —
־עג ךימ ןבאה ,ןייטשלדע לװאז ׳ר ,רעווש םײב
.קאבאט ןעגנערב טקיש
:טרעפטנעעג םיא טאה עמאמ יד
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".קינוואקלופ א
־עג ייז ראפ טאה עמאמ יד .ןראוועג גאט זיא׳ס
טנארפ רעד יוו טרעהעג טאה ןעמ .קיטשירפ טיירג
ןטייז עלא ןופ יירעסיש א .טרעטנענרעד ךיז טאה
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ןרעציםא עדייב יוו טקרעמאב טשינ טאה רענייק ןוא

רעדנירג רעד ןעוועג עטאט רעד זיא ןגעקאד

קיטשירפ םעד קידנזאלרעביא ,ןדנווושראפ ןענעז

ןיא זדנוא ייב .קנאב־סקלאפ רעשידיי רעד ןופ

־עג ןענעז ערעייז ןעלטיה יד ךיוא ,טקידנעעג טשינ

גנולמאזראפ־סגנודגירג יד ןעמוקעגראפ זיא בוטש
יירד יד ןופ רענייא ןעוועג זיא עטאט רעד ןוא

.שיט ןפיוא ןבילב
# * #

רעד טאה רעטעפש .קנאב רעד טימ רעטלאווראפ

טרעהעג ךיוא טאה ןטאט ןופ םיגהנמ יד וצ

ןייז ףיוא .טרינגיזער תונקסע רעד ןופ דיוא עטאט

ןופ ךיילג הנשה־שאר טכאנ עטשרע יד ןייג סאד

.עקלאיחי רעדורב רערעגניי ןייז ןעמוקעג זיא טרא

עבאב רעד ,בר םעד הבוט־הנשל ןשטניוו ןענוואד

.קיגאל רענרעזייא ןא טימ שטנעמ א ,פאק רעגולק א

יז ןמז לכ ,לחר עמומ רעטייווצ רעד ןוא לטאמ

ןעמונעגנא עטאט רעד זיא ןראי עלעטימ יד ןיא

ןיב ןגעוו עלא יד ףיוא .ןבעל םייב ןעוועג זיא

טגעלפ רע .אשידק־הרבח רעד ןיא רבח םלא ןראוועג

.רעטיילגאב ןייז ןעוועג ןראי עלא דיא

¬בוכמ םירטפנ ייב ךיז ןייז וצ קסעתמ ןרעוו ןפורעג

־ראפ טסבלעז א ןעוועג זיא םיחרוא תסנכה
וליפא תבש ןייק טשינ קנעדעג דיא .טייקבעלדנעטש

תורהטו תונכה ןוא טייקטסנרע םיורג טימ .םיד
.ןליפרעד עבאגפיוא ןייז רע טגעלפ

־עג ,שיט םייב חרוא ןא ןא ןטייצ עטסרעווש יד ןיא

רעניימעגלא רעד ,גירק־טלעוו רעטייווצ רעד

יד וצ .עליבאטס ווא עקידנרעדנאוו םיחרוא ןעו

־רעביא ןטאט םעד טכעלגעמרעד טשינ טאה ,ןברוח

".רעגעגושמ רעד" דוד־השמ טרעהעג טאה עליבאטס

.השורי עלעירעטאמ םוש ןייק רעדניק ענייז ןזאלוצ

רע ,רעמ טשינ ,לאמראנ ןעוועג רע זיא ךעלטנגייא

,השורי עקיטסייג א ןזאלעג זדנוא רע טאה ראפרעד

ןעוועג .חישמ זיא רע זא ,טדערעגנייא ךיז טאה

.ןטיה וצ ריא ןייז יואר טלאוועג ןטלאוו רימ עכלעו

.גנאל ןכאוו זדנוא ייב טניווועג ןבאה סאוו םיחרוא

טגעלפ םאד ןוא .םיללכ ענייז ןעקנעדעג רימ

םיחלושמ־ללוכ יד טרעהעג ןבאה טראס םער וצ

:ןרעלקפיוא זדנוא ןטייהנגעלעג ענעדישראפ ייב רע

טרעיודעג דימת טאה םאוו ,ףיוה רעדנאסקעלא ןופ

,טכערעג זיא ןעמ ןעוו וליפא ןגאלש טשינ ראט׳מ זא

םעניא םינינע־ףיוה עלא ןעוועג רדסמ טאה רע זיב

.טדערעגפא ןיוש דאד זיא טגערעגפיוא זיא ןעמ זא

ביוא ",םיללוכ" לארשי־ץרא ןופ םיחלושמ ,לטעטש

רעביא זא ,ןעקנעדעג קידנעטש ףראד שטנעמ א

,לביטש רעדנאסקעלא ןיא רענוואד ןעוועג ןענעז ייז

־קעיבא ןייק ןייז טשינ רע ןעק םישעמ ענעגייא ענייז

.ןטאט םוצ טרעהעג ןיוש ייז ןבאה

.טפוש רעוויט

ראזאד ןייק לאמנייק זיא עטאט רעד םאווראפ

טלייצרעד עטאט רעד טאה טייהנגעלעג א ייב

רעדנאסקעלא ןופ .טשינ ךיא סייוו ,ןעוועג טשינ

טאה ,קחצי לארשי ׳ר ,עדייז רעד ןעוו ,לאפ א ןופ

ןעגנוווצעג טעמכ םיא לאמעלא ןעמ טאה לביטש

ןענרעל לאז רע ,טדערעגוצ ןראי עגניי יד ןיא םיא

־פא קידנעטש רעבא טאה רע .ןרידידנאק לאז רע

ןטיירגוצ דיז טניימ סאד .העד־הרוי ",טפשמ ןשוח"

־אראב יד ןיא ןעמענ לייטנא טגעלפ רע .טגאזעג

,טגלאפעג טשינ טאה עסאט רעד זא .בר ןרעוו וצ

־פיוא יד ןיילא רעבא ,ןעגנוטיירגוצ יד ןיא ןעגנוט

טסליוו זשטייטס ,טגערפעג עדייז רעד םיא טאה

.טלאוועג טשינ ךיז ראפ דובכ םעד רעדא ,עבאג

טאה ז הכרדה ןיימ טיול דיז חיפ ןוא ןייג טשינ

וצ ןטאט םעד טאהעג ןעניזניא לאמא באה׳כ

ןיא יונעג ייג דיא ׳עטאט" .טרעפטנעעג עטאט רעד

.ןזיוואב טשינ רעבא ,ךאז רעד ןופ םעט םעד ןגערפ

ןטאט ןייד טגלאפעג טשינ טסאה וד .ןגעוו ענייד

ןאטנא טלאוועג טשינ טאה רע זא ,רעשמ דיז ןיב׳כ

ןיא רעציז־שיט ,דיסח ןראוועג ןוא דגנתמ םעד

,עטאט ןייז םאוו ראפרעד סנרפ א ןופ ״אלטציא״ יד

ןוא ןטאט םעד טשינ דיוא גלאפ דיא ,רעדנאסקעלא

סנרפ ןעוועג טעמכ וימי לכ זיא קחצי לארשי ׳ר

רעדניק רימ ןבאה רעדייל ".בר א ןרעוו טשינ ליוו

.רוביצ־יכרצב םינקסע עטסבושח יד ןופ רענייא ןוא

־רעוו עלא ןענכייצראפ וצ לכש גונעג טאהעג טשינ

",בא־דובכ" ןופ קורדסיוא ןא ןעוועג ןבאה לאז םאד

םאוו ןעקנאדעג עשיגאל ןוא םיללכ־סנבעל ,רעט

.הטיש ןייז טיול
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סאוו .ןרעלקרעד ןוא ןגאז זדנוא טגעלפ עטאט רעד
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לאמעלא .רעריא רעגיווש רעד דאנ עמאמ רענעגייא
.רעיוא ןפא ןא ןענופעג רעגיווש ריא ייב יז טאה
סרעגיווש ריא ןגעק תונעט עלעוטנעווע עלא ךיוא
טאה פיצנירפ ןיא ןוא ןלייצרעד ריא יז טגעלפ ,ןיז
.טכערעג ןבעגעגוצ לאמעלא עמאמ יד ריא
םוצ ןעגנאגעג עטאט רעזדנוא זיא עטשרע יד ןופ
־נוא םיא טאה טיילגאב .שזראבלוש ןייק םוקמוא
.םייח ןאמ ריא טימ עיאפ עגייפ רעטסעווש רעזד
־עז עלהרש לרעטסעווש םעניילק ןטימ עמאמ יד
זיא עמאמ יד .ןידרעטס ןייק גוב םעד רעבירא ןענ
יד .ב״שת ירשת ׳בי רעטעפש ראי א ןעמוקעגמוא
־יוש ןיא ןטלאהאבסיוא ךיז טאה עלהרש רעטסעווש
רכוא ידכ

 1944ראונאי זיב ןעגנוגנידאב עכעלרעד

־רעמ עשיליופ עדנאב א ךרוד ןרעוו וצ טכארבעג
.רעפלעהוצ עיירט סרעלטיה העד
םייח רעגאווש ןוא עײפ־עגײפ רעטסעװש רעזנוא
,עלהנח לרוגטכעט רעײז טימ ןײטשרעבליז
שזראבלוש ןיא ןעמוקעגמוא

־ײרגרעד עלעירעטאמ ענײמ זא ,זיא אי סײװ ךיא
א ןעמוקעג רימ ןענעז

 1939גירק םוצ זיב ןעגנוכ

,גנוגערנא ןייז קנאדא רעמ דאנ ןוא ףליה ןײז קנאד
יוו ןוא ןאט וצ סאװ ,ןעגנוזייוונא ןוא תוצע עגולק
םוש ןײק ,קסע םוש ןײק באה׳כ .ןעלדנאה וצ יוזא
־אב טשינ רעירפ לאז דיא ,טכאמעג טשינ טפעשעג
־עג זיא עמאמ יד .ןטאט ןופ גנומיטשוצ יד ןעמוק
־ײמ ענעמונעגנא יד ןגעק תודע רעקידעבעל א ןעװ
־ער קינײװ א .םרעגיװש ןוא ןעיורפ ןגעװ ןעגנונ
׳סנײא טרעפטנעעג רעטרעװ ןעצ ףיוא ,עקידװעד
וצ טדער׳מ םאװ םאזקרעמפיוא טרעהעגםיוא דימת
.דײר סמענעי ןסירעגרעביא טשינ לאמנײק ןוא ריא
־עג טשינ טאה עמאמ יד ןעװ ךיוא ןלאפ ןעװעג
זיא סאד .ףוס ןזיב ןרעהוצסיוא ןליװ ןײק טא.ד
־רעד טאה עטנאקאב רעדא עטנכש א ןעװ ןעװעג
־עביא עמאמ יד טגעלפ ןאד ,״ערה־ןושל״ טלייצ
:קורדסיוא ןקידלוטיב א טימ גנולײצרעד יד ןםײר
ןענעק רעבײװ םאװ ןוא ץלא טגאז׳מ סאװ !אלימ
.ןלייצרעד ץלא

ןעמוקעגמוא .עלהרש לרעטסעווש עטסגניי רעזנוא

,טאהעג טאזז עמאמ יד טאוו רונש עקיצנייא יד

רענידרעטס ןיא ,גנואיירפאב רעד ראפ םישדח 6

ריא ןלייצרעד טשינ םינינע ןוא תודוס עריא טגעלפ

טנגעג
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טײצ רענעי ןופ עםערפ רעשידײ רעד ןיא טרעדלישעג ,עװעשזישט ןיא םארגאפ רעד
1ט־ 30סעד קיטײרפ

 101רעמונ ״טנעטאמ ־שד״

 1937לירפא

רעסיורג רעד
ןעוריפוא דעװג׳י^זישט יד ןגעײ
.חילש ןלעיצעפם רעזדנוא ןופ טכיראב רעכעלריפםיוא
טכירעג־זײרק רעשזמאל ןראפ ךיז טאה ןטכענ

לטעטש ןיא זיא ,ראהנאי ןט־ 5םעד ׳קיטסניד

עשידײײטנא ,יד ןגעװ םעצארפ רעד ןבױהעגגא

־עג םינפא ןיוש ךיז טאה׳מ .דיראי א ןעװעג

,קיטסניד טליפשעגפא ךיז ןבאה סאװ ,ןשינעעשעג

״קידעבעל״ ןייז טעװ גאט־קראמ םעד זא ׳טכיר

 1937ראזזנאי ןט־ 5םעד

•ילאפ ךם א טלמאזראפ ןעװעג לטעטש ןיא זיא

יטניװואב־טכידעג ןקיזאד םעד ןיא ןברוח א טכאמ

־אטס רעד ךיוא ןוא ראסימאק א טימ שארב ײצ

־עגנא ןוא װעשזישט ןיא

דראי ןבאה ןטםירק ןוא ןדיי װו ,לטעטש ןשידי

־קראמ א ץא ךעלנײװעג יװ ׳ןעװעג זיא עטסאר

.םולשב דיז ןשױוצ טבעלעג גנאל

דעלטעטש יד ןיא םישדח עטצעל יד ןופ גאט

־יקעגנא ןענעז טאוו ,םעיצאלער עייר א טיול

ןענעז ,אװטםדװועיאװ רעקאטםילאיב רעד ץופ

אזא טאהעג ןינע רעד טאה ,װעשזישט ןופ ןעמ

־אטשעג ןעמארק עשידײ יד ראפ לאמםאד ךיוא

!־ףיולראפ ןימ

יד ףױא םעטנעל עטיור־סײװ טימ ,ןטעקיפ ןענ
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־ירא ןעװעג ויוש זיא׳ס זא ...טיזזעג ןוא ,לברא
ןיוש ןבאה םירעיופ יד ןוא העש עכעלטע רעפ
־עג ערעיד ןופ לטיב שביה א טזיילעגפא טאהעג
־עדנע יד ןופ רעגייא טאה ,ןטקודארפ עטגנערב
זבעגעג ,אמיצ רעסיוועג א ,טייל־הרבח עשיק
־עג עדנאב עצנאג א טאה ךיילג ןוא לאנגיס א
ד וצ רעגנערד ןוא םנקעטש טימ דיז טזאל
קיד׳הלהב ןביוהעגנא ןבאה ןדיי .ןעמארק עשידי
.םנדאל יד ןכאמראפ ןוא ןעמארק יד ןטילש וצ
ןפיוא ןריגאער ןעמונעג ףכית טאה ייצילאפ

א ,עקפאל לרעב ןוא ןאמדלעפ ןסינ ,ןארבנייוו
.עוועשזדנעי לטעטש ןטנעאנ םענופ בש1וח
טאה ןייטשנארב ענייש־רתטא עקיראי־ 36יד
־צולם הקבר .טיפ יד רעפיא זיכ ןדנווו ןעמוקאכ
,םישדח עכיוה יד ןיא יורפ ע׳תרבועמ א ,אק
ןטרעוואשזראפ א טימ ןעוועג דבכמ ןעמ טאה
־רעביא ןענעז ייווצ עטצעל יד .ךיוב ןיא קאוושט
ףיוא לאטיפש ןשידיי ןיא ןדאוועג טריפעג
.עטטישט

הענאגילוכ יד טגאיראפ ןוא ,ןפוא ןטסגגערטש

־בייל ןעמוקאב ןדיי  25ןבאה םעד ץוח א

־ראט" רעד זיב שזא ייז קידנביירטראפ ,קראמ ןופ

רעפרעק ןופ ולייט ענעדישראפ ןיא ןדגווו ערעט

־דרעפ רעד ךיז טניפעג׳ט ווו טראד ",עציוואג

.םינפ ןוא

.קראמ־תומהב ןוא
יועשזישט ןיא טאטלוזער רעקידרעיורט רעד
* ןעוועיג זיא

ןענעז םע טאוו טקוקעג טשינ ,טלמעד טניז
עשידיי םאד ןאק ,םישדח  4דלאב רעבירא ןיוש
ןיא *.ןיז־וצ ןעמוק טשינ ץלא דאנ עוועשזישט

זיא ,טלא־ראי , 38ןאמרופ א ןילעי גילעז

ןוא טיונ עכעלנייוועגרעסיייוא טשרעה לטעטש

,סענאגילוכ יד ןופ ןראוועג טעדנזחוראפ רעווש

!ןטיגשעגפא יוו זיא ןוידפ רעצנאג רעד !תוקחד

קידנלעוו ,ייז טימ טלגנארעג ךיז טאה רע ן־עו

־דנעצ !ןענורעגטיוא ןענעז ןלאווקדדטנרפ עלא

ןגעמראפ ץנאג ץיז — לבלעק א ןעוועטארסיורא

,לטעטש םאד טזאלראפ ןבאה תוחפשמ דעקיל

בצמ ן׳טטוג א ןיא זיא ןילעי .טגאזעג־םנייטשימ

־איב ןטנעאנ םעד ןיא טצעזאב ךיז טאה בור׳ט

טאה רע ווו ,עשראוו ץיק ןראוועג טריפעגרעביא

ץנאג ךאב רעירפ ,תוחפשמ ךס א רעייז .קאטסיל

יד טכיוהעגסיוא ,ראונאי ןט־ 8םעד קיטיירפ

וצ ןעמוקנא ןזומ ,עכעלגעמראפ ןוא ענעעזעגנא

.לאטיפש ןיא המשנ
זיא בצק רעקיראי־ 58ןא ,ןאראב לארשי
טיא ךיוא ןוא ןראוועג טעדנוווראפ רעווש דעייז
.עשראוו ןייק טריפעגפא ןעמ טאה

־וק טאוו רעטלעג־הבדנ יילרע׳לכ יד וצ .הבצק
*םילאיב רעד( רעטרע ענעדישראפ ןופ ןא ןעמ
 4יד ראפ טאה אפוג טעטימאק־םפליה רעקאט
.לז

 3000וועשזישט ץיק טקישעגרעביא םישדח

עלדאוואק לדגימ עקיראי־ 22יד ןכיילגטעד

ןדיי ,לטעטש עצנאג סאד ךיז טגיפעג טציא

עכלעוו ייב ,דלאגבייפ עינעה עקיראי־ 19יד ןוא

םעד ןופ קורדנייא ןרעטנוא ,ןדיי טשיג ןוא

יד ןופ רענייב ראפ א ןראוועג ןכארבעצ ןענעז׳ס

־סיוא ,תודע עשידיי קילדנעצ ירוצ יד .םעצארפ

.פעלק ןחיא ערעווש
רעכעל  8ןעמוקאב טאה קאבישזג םירפא
םיורא זיא ,דימש א רעוואסאק ףסוי לפאק ןיא

לבאה ,ןדיי עטקינייפעגטיוא ןוא עטרעגנוהעג
־עגוצ ןוא םעכעבעב עטצעל ערעייז טצעזראפ
.םעצארפ םוצ ךיז טלעטש
!אמדלאג .מ

.פאק םענעטלאפשעצ א טימ
טאה ,יקסוואקבאי םייח רעלדגעה־דרעפ םעד
ןוז ןייז ׳סופ א טימ טנאה א ןכארבעצ ןעמ
.ןגאלשעצ קראטש ןעמ טאה

םעצארפ רעד
טאה ןעמ יוו )שינאפעלעט( .ע ש ז מ א ל

בעד ךיוא ןעמ טאה טעדנוווראפ דעווש

ןטאלשאב םעקעדנע יד ןבאה ןעעזטיוראפ טגעקעג

,ןאמפיש ,גרעבדלאג ןועמש דעלדנעה־תומהב

עיצאטיגא רעשיטילאפ רעייז ראפ ןצונוצסיוא
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ןשינעעשעג עקיטולב יד ןגעק םעצארפ םעד

ריוא

־אפ עשיקעדנע יד ןעמונעגנא ךיוא טרעוו םע ,ןזאל
רעד דצמ תודע־באגוצ םלא ןפורוצםיורא גנורעד

.וועשזישט ןיא
גנוקידייטראפ יד ןבעגעגרעביא ןבאה ייז
עשיקעדנע  4ןופ תושר ןיא עטגאלקעגנא יד ראפ
,יקסראשזעי ,יקסוואראב :ןטאקאוודא יד ,םילודג
.יקסוואקשטעימ ןוא קעדובענ
יד ןענעז רעייטשראפ־עסערפ יד ןשיווצ
.ןטערטראפ ךיירלאצ ךיוא סעקעדנע

־עקאסיוו ןופ שרוי טאקאוודא םעד גנוקידייטראפ
רעד ןופ רעריפנא יד ןופ םענייא ,קצעיוואזאמ
רענעי ןיא גגוגעװאב־טאקיאב רעשיטימעםיטנא
.טנגענ
ןגארפ עלעמראפ יד ןקידיילרעד ןכאנ
־לושאב םעד ןענעייל רעציזראפ רעד וצ־טערט
קיניױוי רעייז ךיז טדער םע ווו ,טקא־םגנוקיד

ינע  34ןעמענראפ קנאב־סגנוקידלושאב יד

טרעוו ןגעקאד .ןעורמוא עשידיי־יטנא יד ןגעו

רעד .ראי  28זיב  20ןופ רעטלע ןיא םעקעד

*סיורא עשיאייצילאפ־יטנא יד ןגעוו טדערעג ליפ

רעירפ זיא רעכלעוו ,אמיצ ינאטנא רעקיראי־35
ראטאזינאגרא׳־טפיוה םלא ןראוועג טקידלושאב
־אב רעד ףיוא טשינ דיז טניפעג ,ןעורמוא יד ןופ

.עטגאלקעגנא יד ןופ ןטירט

רעהראפ־תודע םוצ וצ טןןרט ןעמ

זיא םיא ןגעק טפשמ רעד .קנאב־םגנוקידלוש

־טגנוקידלושאב  17ןעינעז עפורג עטשרע יד

זיא גגושראפסיוא רעד תעב לייוז .ןראוועג לטב

:לעטש תודע ייד .טכאמ רעקיטרא רעד דצמ ת'1דע

םייב טשינ זיא רע זא ןראוועג טלעטשעגטסעפ

עטגאלקעגנא יד ןופ דלוש יד שיראגעטאק טסעפ

.קנאדעג ןראלק

ןוא ןעורמוא יד ןופ עטקילייטאב עטקעריד םלא

ךיז טאה אמיצ זא ,ןענאמרעד ףראד ןעמ

.ייצילאפ רעד ףיוא רעלאפנא

•עוועג הדומ גנושראפסיוא רעטשרע רעד תעב

־טנא יקצארפאפ תודע ןופ רעהראפ ןתעב

־אב רעד ןוא ןעורמוא יד ןיא ןעמענ לייטנא ןיא

ןופ ןפירגאב יד ןגעוו עטאבעד א ךיז טלקיוו

טאה יקסוואכעשט קינוואדאשפ תודע׳־סגנוקידלוש
ןוא זובאל ןשיראטאנ םלא טנכייצאב טאהעג םיא
.טסירוטגאווא

).געלשעג( ״אקיוב״ ןוא ״טאקיאב״
ץנערעפנאק א טניווועגייב טאה תודע רעד
טימ עטםאראטם רעקצעיװאזאמ־עקאםיװ םייב

ןעורמוא יד תעב ןבאה סאוו יד ןופ רענייא

•אטם רעד עכלעוו ,רעייטשראפ עשיקעדנע יד

־עגנא רעד ךיוא זיא לדיפ עטשרע יד טליפשעג

יד ןריזינאגרא ןגעק -טנראוועג טאה עטסאר

טייצ רענייז זיא רעכלעוו ,יקסוועשארק רעטגאלק

— טגאזעג תודע רעד טאה — ייברעד .ןעורמוא

ןמימ ןעמאזוצ עזערעב ץיק ןראוועג טקישראפ

טשינ טאה רע זא ,טרעלקרעד עטסאראטס רעד טאה

טימ ןוא שרא ןאיראמ טאקאוודא ןשיקעדנע
.ןיקסנינאגרא

"ט א ק י א ב ־ י נ ט ע כ א ל ש" א ןגעק
לאינראק טאקאוודא רענאמ־ליוויצ רעד ןעו

עשידיי יד ןדלאמעג ךיז ןבאה סעצארפ םוצ

טייטשראפ רע םאוו ,תודע םעד רעבא טגערפ

לאינראק ןוא עשזמאל ןופ דראבזארג ןטאקאוודא

ריז טיצ ",טאקיאב־ינטעכאלש" ףירגאב ןרעטנוא

הנמלא רעד ץפ רענאמ־ליוויצ םלא ,עשראוו ןופ

־ןיז טאה רע זא ,טגאז ןוא קירוצ תודע רעד

 500ןענאמ ייז .ןילעי שודק ןכאנ

,טגאזעג טאה עטםאראטס רעד ןעד ,ןעוועג העוט

םלא סעטאלז

.ןעורמוא יד בילוצ ןטסולראפ עשילאראמ
יקסוואראב טאקאוודא רעשיקעדנע רעד

",ץנערוקנאק ינטעכאלש" א ןריפ ןאק ןעמ זא
...״טאקיאב״ ץיק טשיג רעבא

־ליוויצ עשידיי יד ןזאלוצ ןגעק ףראש םיורא טערט

יד טנראוועג ךיוא טאה עטסאראטס רעד

דצוצ אי ייז טסילשאב טכירעג םאד רעבא ,רענאמ

־נע יד ןעמיורפא ןסייה טעוו רע זא ,םעקעדנע
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יד ןקרעמ דיז ןלעוו םע ביוא ,ןטעקיפ עשיקעד

םאד .ןליופ ץנאג רעביא ךיז ןטאשוצ ,לטעטש

.ןטאט־טלאוועג ןוא רארעט ןופ ןווורפ עטסעדנימ

טראד .ןטעקיפ ףיוא הקזח א ןיוש טאה לטעטש

יד ןופ םענייא טגערפ לאינראק טאקאוודא
רעריפ רעשיקעדנע רעד זא ,רע טסייוו יצ ,תודע
ןדיי ןגראב טגעלפ יקסנינאגרא וועשזישט תפ
.טנעצאדפ ףיוא טלעג
עגארפ יד טדעטייוורעד רעציזראפ רעד
טשינ ךיז טניפעג יקסנינאגרא זא ,וויטאמ ןטימ
...קנאב־םגנוקידלושאב רעד ףיוא

ןדיי רעוועשזישט יד ןופ ?ןור־ספליה

־רעביא ןא ,טייצ עצנאג יד תערצ םאד ןא טלאה
עטמיראב יד ןאראפ ןענעז רעפרעד יד ייב .םייד
־ראפ גנאגניירא רעד זיא ןדיי ראפ זא ,ךעלדליש
.ןטאב
ןיא רעביא ןעייג לטעטש ןיא ןעמארק יד
לסיב עטצעל׳ס טפיוקראפ׳מ .טגעה עשידיי־טשינ
טייקשיטאבעלאב בוטש ןופ ךאז א רעדא ,הרוחס
.טיורב לקיטש א טסע׳מ ןוא
,םעקילאק עקיבייא  13אד ןענעז לטעטש ןיא

־לאפ ןטלאהרעד טאה א״טי ).א״טי( עשראו

ןט־ 5םעד ,קיטסעד םענעי ןופ ענעבילבראפ

יד ראפ טעטימאק־ספליה םעד ןופ לעפא ןדנעג

ןראוועג טכארבעגמוא תא׳ס ןעוו ׳ 1937ראונאי

.וועשזישט ןיא ענעטילעג
,עצעה־טאקיאב רעקידלאוועג רעד בילוצ
ךיז טניפעג ,טריפעג רעטייוו ךיוא טרעוו טאו
א ןיא וועשזישט ןיא גנורעקלעפאב עשידיי יד
ןיוש טאה רעמערק רעד .בצמ ןקירעיורט רעייז
ינוה הכאלמ־לעב רעד ,הרוחס ןייז ןסעגעגפיוא
.רעייג־םפראד ןופ קוש טדערעגפא ,טרעג

.ןילעי שודק רעד
־מערא ןופ רעדליב ,רעזייה יד ןכוזאב רימ
־יונ תוחפשמ

 300טעמכ ,טייהקנארק ןוא טייק

,ףליה רעשיניצידעמ רעקידלאב ןיא דיז ןקיט
.ןליוק טימ טיורב
ןענעז םאד ,טולב טימ ןעייפש עקנאהק בור׳ס

,חספ וצ טייג םע :עגארפ יד טרעיוב טציא

ךאס א ךאנ זדנוא ןעייג םע .טייצ דעד ןופ תונברק

תוצמ ףיוא ןעמענ עקידנדייל יד ןלעוו ןענאוו ןופ

,ןדיי ענשאפאראה עכעלטע ,תוכאלמ־ילעב עשידי
טנעה עראד יד טמעשראפ בלאה םיוא ןקערטש

.לפאטראק ןוא
יוו תוליהק עשידיי יד זא ,ןפאה וצ זיא םע
־ראפ טשינ ןלעוו םידיחי ערעכעלגעמראפ ריוא
ןופ טיונ יד ןרעדלימ וצ ידכ ,בוח רעייז ןסעג
.ןדיי רעוועשזישט יד
:־סערדא ןטיול טקישעג ןרעוו ןעגנודנעפש
)וועשזישט ,רעוואדאלוואז .ד .יש ןיבאר(
רעט־, 2גאטסניד . 52,רנ טנעזנאמ רעד
, 1937.ץרעמ

,רעדניק עשידיי  6ןבראטשעג ןענעז ךאוו קיא ןיא
.וילעי שודק ןופ דניק עטסגגײ םאד ײז ןשױוצ
ןופ בצק םענעזעוועג םעד ךאנ ןכוזאב רימ
םענעי ןיא .טלא ראי

, 50אלגיא לקצאח לטעטש

ןפראוועגפיורא םיא םענאגילוכ ןבאה קיטסניד
.ןכארבעגרעביא ןצגאגניא ןיא ןאקראפ א ףיוא
עטקאהעצ יד סיוא טייפש .םירוסי עסיורג קא

/׳הכבה־קמע״ ןרעביא עזייר א ןופ(
).קאפאילש ףלאוו ךרוד ןבירשעג
 400םודא טגאמראפ עוועשזישט

םאד טזאלראפ ייז קפ  50רעביא ןבאה םנטצעל
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זא ,וצרעד טכארבעג טאה טייהקנארק־רעדניק ןופ

טעב םוצ טדימשעגוצ טייצ עצנאג יד רע טגיל

וועשזישט

,תוחפשמ

עימעדיפע יד .רעדניק יד ראפ טיורב ןטעב ןוא

עטכאמשראפ רעדניק יד ןציז נ)וטש ןיא ןוא ,גנול
.קיטנאמ טעיה ןיוש זיא םע .טיורב ןפיב א ןא
עטמעראוועגנא לסיב ןטימ דאנ טבעל ןעמ ןוא
!קידתבש ןופ ןבילבראפ זיא םאחו ,לפאטראק
.טנעלאשט
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רעוועשזישונ יד ןיא ןיידלוש זיא דעו
? ןשינעעשעג

ץזא אטסאראטס םייב תוריסמ עקידרדסכ ערע
ערעייז ראפ ןוא עשראוו ןיא ,עדאוועיאוו םייב

־טאקיוב רעד ןופ טינש רעקירעיורט רעד
זיירק רעקצעיוואזאמ — עקאסיוו ןיא עינאפמאק
־טולב יד טקיטעזעגנא טשינ םיוא טעז ךאנ טאה
רעד טגנערב טא לידו ,רעסערטנדיי עקיטשרוד
רעמונ ןקיטכענ ןייז ןיא ״יװאדאראנ־קיגגעשזד״
שודק רעוועשזישט ןופ היול רעד ךאנ גאט א

—

־ילעפוצ א ןופ רעמוקעגמוא רעד ןופ ןוא ןילעי
.גנוביירשאב אזא — קאידראווג יורפ — ליוק רעק
*טלוב ןוא ראלק זיא ץנעדנעט ריא םאו
״קיננעשזד״ ןופ חילש רעלעיצעפס רעד —
ןםלעװ ףיוא ,ןדאב םעד טרעדליש ,יקסדאגדיב
.עוועשזישט ןיא ןעורמוא יד וצ ןעמוקעג זיא׳ס

יד טציירעג קידלאוועג ןבאה ןטםילאנרושז
•••ןקאילאפ
עשיקעדנע יד טימ ןעוועג םעפע זיא סאוו ןוא
־ברוד יד טריזירארעט ןבאה עכלעװ ״םעקװױאב
ןטפעשעג עשידיי ןיא טזאלעגגיירא טשינ ןוא רעיוג
״ןםעגראפ״ קעדנע רעד טאה ץלא םאד ז םינוק ןייק
וצ זיא גגוביירשאב קד טיול ןוא ןענאמרעד וצ
ףיוא טכאמעג הנווכב ןבאה ןדיי זא ,קיטשראפ
..־.ןסעצסקע קילא ךיז
־פארא טאה ״ארטױ״ לטעלב ״אראנ״ םאד
־ליש רעכלעוו ,חילש א עוועשזישט ןייק טקישעג
ןא ףיוא ,ןשינעעשעג יד ץופ ןדאב םעד טרעד
ועטריטיצ רעד יוו ןפוא ןוויטקעיבא ןכעלנע

.עשידיי עלא טראד ןענעז ןטפעשעג יד"

•ערעטניא ןא רעבא טיג חילש רעד ".קעדנע"

ןייז סאוו ,יקסוואנאמ־ש רעסיוועג א ןעוועג זיא׳ס

זיא סע ןעוו טנעמאמ ןיא דאחג זא .טרפ ןטנאס

.שזדאל ןיא רעוט רעטנאקאב א זיא ,חלג א ןוז

 30עלא ןופ ץנערעפגאק א ןעמוקעגראפ

סאד טריפ זיא ,ןטלאהעגסיוא טשינ רע טאה
.יורפ עקיטומ עשיליופ א טפעשעג
ײדיי א

־־לאס

־צעיװאזאמעקאםיװ ןטימ חירק ןצנאג ןופ ןסיט
ןגעוו — שטיוועקטאניווש ר״ד אטסארטס רעק

— סובאטיוא ןטימ ןראפ ליוו׳ב

־מאז קיק ,רונ קיק םובאטיוא דעד ךיוא .רעש
!עמענ עטנאקאב ץלא( ,עצוואנעכעשט ,ווארב
"גנומענרעטנוא רעשידיי א וצ ןרעהעג )טציא
־אב עקידלושמוא עכלעזא ךיז ןענעז םאד
־ליש" עתמא יד ראפ טמוק טציא ןוא ןעגנוקרעמ
".גגורעד

םעניא וזיא

— גנונעדרא ןוא ור יד ןטלאהרעד

־־־ !יירשעג ןטימ רעטמאאב א ןפאלעגניירא לאז
עקאט ןענעז טלמעד "ןביוהעגנא ךיז טאה םע"
.ןעורמוא יד ןכארבעגסיוא
:חילש רעשיקידנע רעד טביירש רעטייוו
טקילייטאב ךיז טאה ןשיניעעשעג ייד ןיא —
*דאג ,רעפרעד עקימורא יד קפ גנורעקלעפאב יד
־ינעשטוא ,קעוועילימ קרעקס ,אקספיל ,עוועיל

־עשזישט ןיא ןענעז ןבאוו עטצעל יד ןיא —
,ןטפעשעג עשיליופ  4ןראוועג טעדנירגעג עו
־נזײא עשיליופ א טנפעעג ןעמ טאה ךאוו עקיראפ
.ןגערפיוא ןדיי יד ןעמונעג טאה ץלא םאד ,םארק
זיא׳ס ןעוו .םעד ןופ ןראוועג ייז ןענעז דליוו שמ
טאש א ךיז ןבאה ,עמריפדואובת יד ןענאטשטנא
.תוריסמ ןוטעג

.קסורדעיב ןוא קעשט
א עוועשזישט ראפ ךיז טימ טלעטש טנייה
ז דליב דעלנייוועג טשינ
ןרישראמ קראמ ןרעביא ןוא ןסאג יד ףיוא
.ור טשרעה טאטש ןיא .ןלארטאפ־ייצילאפ
.טאקיוב ןפיוא ךיז ןגאלקאב ןדיי עקיטרא יד

—

!יא קירא טשינ קאילאפ םוש קיק טייג שיטקאפ

ץעז א ייז טאה םאד ןעד * )?( עוזיסערגא ןא

טאטש ןיא ןעמוק םירעיופ יד .טפעשעג שידיי קיק

(!.טלאוועג ןגעקאד ןבאה ייז ,ןשאט יד רעביא ןוטעג

*לעוועג עשיליופ עיינ יד ןיא זיולב ןפיוק ןוא

ײיז .ןביוש ןקאה לאז׳מ ,סערוטנאווא ןייז לאז׳ס

.הנוק א דאנ גלאפרעד ןא ריז ןגאי ןדיי יד .רעב

ןעוועג רדסכ זיא ןדיי יד ןופ גנולעטש יד
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־ראג ןדײ ןענאק רעפרעד עקימורא יד ןיא
ןופ ךשמ ןיא ןבאה סעקשידײ יד .ןפיוק טשינ

א טלמאזראפ ןעוועג זיא ןיטלע־תיב 1פיוא
.ןדיי םלוע רעסיורג

.ךלימ ףראד ןיא ןפיוקנײא טוװרפעג געט עכעלטע
־ראפ טלאװעג טשינ ײז ןבאה סעטרעיופ יד רעבא
דיז טאה םעקשידיי לײט רעטסערג רעד ןוא ןפיוק
עכעלטע זיולב .טשינראג טימ םייהא טרעקעגמוא
.םירעיופ יד ייב דלימ ןעמוקאב אי ןבאה ליז ץפ
־עגנא טשינ עװעשזישט ץיק זיא ךלימ יד רעבא
םירעיופ ערעדנא ןבאה געװ ןפיוא ליױו .ןעמיוק
ןסאגעגםיוא ךל־מ יד חא ןענאק יד ןעמוגעגוצ
עשי־זיי יד ןרעלקרעד םע יוו .ץירא װאר ןיא
טפיוקעגסיוא טשינ רענײק טעמכ טא,ד ,םירחוס
.ראי םעיינ םוצ טנעטאפ־סלדנאה ץיק
 10.רעמונ ״טנעמאמ רעד״
 1937ראונאי ןט־ 21סעד קיטסניד
תמא־לש־דסח ןופ הלגע־אטיוא יד ןבנוו ).ב .י(
־קעסארפ ןראפ ןראפעגוצ גאטייב ןטכענ זיא
רעפרעק ןטיוט סעד ןעמענוצסיורא ידכ ,סויראט
יעג טראד ןיוש טאה ,ל״ז ןילעי גילעז ׳ר ןופ
טאיראסיטאק ןט־ 11ןופ ראסימאק רעד טרא ו
ויא הלגע־אטיוא יד .ןטנאיצילאפ ןאטוילפ א טימ
־תיב רעשנעג ןפיוא תמ ןמימ ןראפעגפא ךיילג
ןופ טכאוואב ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,ןימלע
.ייצילאפ

.סקניל ןופ רעטייווצ

677

דיפסמ ןבאה סענעמוקעגמוא שיגארט סעד
׳ר ,ןאמטעפ ברה ,ןייטשרעבליז ברה :ןעהענ
־ישט רעד ןופ רעייטשראפ א ןוא גנאפלדא המלש
פא ויז ןבאה הרובק רעד ייב .הליהק רעוועשז
הנמלא רעד דצמ סענעצס עדנסיירצראה טליפשעג
חפ רעדורב א .סענעבראטשראפ ןופ םימותי ןוא
.שידק טגאזעג טאה סענעבראטשראפ

 6רעמוג ״טנייח״
 1937.ראונאי רעט־ד
.עוועשזישט ןיא ןשינעעשעג עשידיי־יטנא רעדיוו
־ראפ רעווש 6

— ןדיי

 29טעדנוווראפ

ןיא עשראוו ןייק טגנערבעג תונברק עטעדנווו
א

— .ןבראטשעג זיא ןברק ןייא .לאטיפש ןשיד י

.טססונ רעטייווצ
־עז עוועשזישט ןיא ןשינעעשעג עשידיי־יטנא
־עג רענעייל ערעזדנוא יוו .סעיינ ןייק טשינ ןענ
עכעלטע טימ סעקעדנע טראד ןבאה ,ןעקנעד
טאה ןעמ .ןענעק ייז סאח ןזיוועג ןיוש קירוצ ןכאת
באה שידיי טביורעגוצ ןוא ןדיי עכעלטע ןגאלשעצ
.סטוג ןוא
בניטשאב יד ןבאה המקנ ןופ גאט םעד
תא םע ןעוו ,גאט םעד .ה .ד .קיטסניד ףיוא

— ינאשטלאשזאג לרעב ׳ח ןטלאהעג טאה הליהק רעוועשזישט רעד ןופ ןעמאנ ןיא דפסה םעד
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.׳יא עיצאלעפרעטניא !א ןראוופג ןגארטעגניירא
גאה ןעמ .סעקעדנע עטק״שראפ יד ןגעוו סייס
•ץילאפ רעד ןעוועג עידומ סנטייצאב םעד ןגפ ו
שט ןייק ןענעז ירפרעדניא דלאב קיטסניד ןוא
).א ןטנאיצילאפ

 200ךרעל ןעמוקעגפארא עוממנז

.ןרפציפא־ייצילאפ
!באה סעקעדנע יד ןופ ןעגנואארד יד בילוצ
טשינ ןוא ןטפעשעג ערעייז טנפעעג טשינ ןדיי יד
.ןיירא קראמ ןיא תורוחס ערעייז טיט ןעמוקעגסיורא
־עג ךיז טאה עכלעוו ,רעצלעמ תידוהי היח יחפ
עקראטש ןעמוקאב טאה ,סאג רעד ףיוא ןענופ
.סעקעדנע יד ןופ פעלק
סאוו ,ןופרעד ןביוהעגנא ךיז ןבאה ןעורמוא יד
ולאב טכאמעג ןבאה סעקעדנע עגנוי הנחמ א
ןגעק ןוא ןדיי יד ןגעק ןעיירשעגסיוא ירפרעדניא
־יו ייב טאה ייצילאפ יד יוו םעדכאנ ייצילאפ רעד

ןאראב לארשי

,יגלא .ראי

 56עוועשזישט ןופ ןאראב לארשי

,פאק ןיא חאוועג טעדנוווראפ זיא רע ,בצק א
;טנעה ןוא םינפ
ןופ ןאמרופ א ,טלא ראי

 36ןילעי גילעז

־אב ןעוועג טייצ עצנאג יד זיא רע .עוועשזישט
.ן1ראש רעד טצאלפעג טאה םיא ייב .זאלטסווו

־עג זאל א ךיז ייז ןבאה ,סנקעטש יד ןעמונעגוצ
ןפורעגסיורא טראד ןוא טאטש רעד רעטניה ןוט
.המוהמ א
 56םעד ןפארטעג ייז ןבאה געוו ןפיוא
ןריפ עוועשזישט ןופ ןאראב לארשי בצק ןקירעי
טימ ןפראוועג םיא ףיוא ךיז ןבאה יד .לבלעק א
סינפ ,פאק ןרעביא ןגאלשעג םיא ןוא רעגנערד
־וצ ןזאלטסווואב א ןיא זיא רע זיב רעפרעק ןוא
.עטאלב רעפיט א ןיא ןלאפעגרעדינא דנאטש
־ילוכ יד זא ןלאפעגנייא שטינ זיא ייצילאפ

עלדאוואק לדנימ

.קראמ־תומהב ןפיוא ךיוא ןזאל ךיז ןלעוו סענאג
־אפ עכעלטע ה״ס ןעוועג טראד ןענעז רעבירעד
.ןטנאיציל

ראי

 29עוועשזישמ ןופ עלדאוואק לדנימ

ן־ירא סעקעדנע ןבאה גנוניווו רעד ןיא ריא וצ ,טלא
פאקןיא טעדנוווראפ ריא ןוא רענייטש ןפראוועג

־עגנא זיא ןומה רעטעוועדליוועצ רעד ןע ו
!ב־והעגנא ייז ןבאה קראמ־תומהב ןפיוא ןעמוק
,םירחוס־תומהב עשידיי עטלמאזראפ יד ןגאלש
.ןייזטסווואב ןא ןלאפעגרעדינא !יענעז ייז זיב
ןיא סענאמרופ טימ םירחוס־תומהב עשידיי עלא
־ראפ ןענעז קיצנאווצ ןוא עכעלטע ןופ לאצ רעד
.ןראוועג טעדנווו
ןענעז ״אטםישט״ ףיוא לאטיפש ןשידיי ןיא
"עטעדנוווראפ רעווש יד ןראוועג טגנערבעג

679

.רעוועשזישט טשינ עטעדניוווראפ עכעלטע ךאנ ןוא
ןבראטשעג ןילעי גילעז זיא גאטראפ ךאווטימ
׳,ענעז ה״סב .ןייזטסווואב םוצ קידנעמוק טשינ
־אב ןרעוו עכלעוו ןאזרעפ  41ןראוועג טריטסערא
.עדנאב רעד וצ ןרעהעג ןיא טקידלוש

עטעדנוווראפ יד ןלייצרעד םאו
טכוזאב ןטכענ טאה רעטעבראטימ רעזדנוא
וענופעג ךיז טאה לאטיפש ןיא .עטעדנוווראפ יד

680

ן ;פ פא טשינ טערט עכלעוו ,רעטכאט סנא׳ואב
.טעב ןייז

,לקמוו א ןיא ןעגנאגעגקעװא זיא ןוא ן/שרעה
.ץראה רעטיב א טימ טנייוועגסיוא רעטייוו ןיז

,טרעפטנעעג רע טאה ןגאהפ ערעזדנוא ףיוא

,טלייצרעד רע .םיוק טדער יקסוואקלבאי םייח

קראמ ןופ לבלעק טפיווקעג א טימ קידנעייג זא

טרעהרעד ןיז ןבאה עיצקאזנארט א ןטימ ןיא זא

־טנא םיא םלוע־תיב ןבענ ןענעז ןיירא טאטש ןיא

.םלוע ןקיזיר א ןופ ןעיירשעגסיוא עשידייי־יטנא

־וכ טרעדנוה עכעלטע ןופ הנחמ א ןעמוקעגנגעק

טאה רע יוו ןקוקוצמוא ןיז ןזיוואב טשינ טאה רע

;ןיי א ןיא טא" :ןוטעג יירשעג א ןוא סענאגיל

־נערד ןופ פעלק בייל ןייז ףיוא טליפרעד ןיוש

חיא ייז ןבאה דלאב "!־םיא וצ ןעמענ ךיז רימאל

ןראו ועג ןלאפראפ םיא ןענעז םע .סנזייא ןוא רעג

!ביוהעגנא ןוא עטאלב רעד ןיא ןפראוועגניירא
העד ןריולראפ טאה רע .םילכ עפמעט טימ ןגאלש
.ןייזטסווואב

א ויוא ןוא ,ןגאוו ןטימ דרעפ יד ,סעטאלז
רעכלעוו טימ ,סעטאלז
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.טקעדעגרעביא ןעוועג זיא דרעפ ןייא

רעטכאט יד טאה רעטרעוו עקיזאד ׳יד ייב

םוצ ןעמוקעג זיא רע יוו סעדכאנ טכאנייב

סאווטע ךיז טאה יז יוו םעדכאנ .טנ״וועצ ךיז

גנוניווו רעד ןיא ןענופעג ןיז רע טאה ןייזטסווואב

ונורא זא :טלייצרעד רעטייוו יז טאה טקיאוראב

ןגאלשרעדינ קראטש זיא רע .בצק לקנעי ןופ

עכעלטע ןעמוקעג ןענעז גאטאב ירוצ בלאה

טשינ רעטייוו ןאק רע זא יוזא .טפעשרעד ןוא

ןגיל ןעזעג ןבאה יד זא טגאזעג ןוא ןטסירק

.ןדער

א ןיא ןוא ןטקיטולבעצ א געוו ןפיוא ןענאראב
ןעמ טאה עבלעז סאד .דנאטש)וצ ןזאלטסווואב
ןןטנעלעי ןגעוו טגאזעג ייז

םוצ ןעמוקעג טשינכאנ זיא םורבנייוו ןאמטיל
.רעזאל־סגנונפאה א זיא דנאטשוצ ןייז ,ןייזטסווואב
זיא עוועשזישט ןיא זא ,טלייצרעד עלדאוואק .לרפ

— טגאזעג תמא םער

סאה ןעמ .עקידארומ א ןעוועג גנומיטש יד ןטכענ

—

ייו .ןעיירשעגסיוא עשידיי־יטנא טרעהעג רדסכ

רעבא ןיז טאה ןעמ .לאפראפ ןויפ טרא ןפיוא ןייג

•םיתא טשינ זיא טאטש ןופ גנורעקלעפאב עשיד י

רעטכאט יד ראפ טצעז

וצ ןיחא טאהעג ארומ טאטש ןייא ןעמ טאה

ןבאה רימ .ןפאלעג ןיהא ןוא חוכ א ןוטעגנא
עטאט רעד .דליב ךעלרעדיוש א ןעזרעד ןיז ראפ

סנדאל ןוא ןריט יד .סאג רעד ףיוא ןעגנאגעג
.טקאהראפ ןעוועג ןענעז

עטאלב רעפיט א ןיא ןוא טולב ןיא ןגעלעג זיא

א ןיא טר״פעגפא יז ןעמ טאה עשראוו ןיא

וצ טדער ןעמ טאוו לאמוצ טסווועג טשינ ןוא

יז ןעמ טאה טראד רעבא ,לאטיפש ןשיטאטש

ןוא טרעטנומעגפא םיוק םיא טאה ןעמ .םיא

־פא ריא ןעמ טאה ,ןעמענפיוא טלאוועג טשינ

.ןגארטעגמייהא
טאה רע זא יז טלייצרעד ןענעלעי ןגע ו
ועכעלנייוועגרעסיוא ןא םלא טאטש ןיא ט׳משעג

.עטסישט ףיוא לאטיפש ןשידיי ןיא טריפעג
־ראוו ליפ טכוזאב רעקנארק רעד ןבאה ןטכענ
.רעניווונייא רעוועשזישט ןוא רעוועש

ןעמוקאב טאה רע זא ,ןלייצרעד היאר־ידע .רוביג
.ונענאגילוכ טרעדנוה ןופ רשפא 9עלק ערעווש
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דקאד ,טלעג ןייז טאהעג ןיז ייב טאה רע

־געגנאגראפ עכייר א ןיוש טאה עוועשזישט

םאר .דרעפ ןופ עיצאמיטיגעל רעד טימ ןוננעמ

־יוב ןוא ״ןשינעעשעג״ ץופ טיבעג ןפיוא טייה

טאה רע .טביורעגוצ םיא ייב ןעמ טאה ץל#

ןטימעסיטנא יד ןופ ןצכעוטפיוא ,ןטעקיפ טאק

עכלעוו ןופ רעדניק יירד ט׳ימ■ יורפ א טמותיראפ

ךאד טגילי עוועשזישט .ןכייצ ןטנאקאב ןרעטגוא

עטסגניי םאר ןוא ראי  5טלא זיא עטסטלע םאר

רעקצעיוואזאמ־עקאסיוו םענעראוועג־טמיראב ןיא

.םישדח  3םיוק
־ן$ב ךיז טנאקעג טשינ ןיוש יז טאה רעמ
681

־ארטם״ ןשידיי־יטנא ןופ ךאילש ןפיוא

— ,זיירק

".ףמאק־ןטעקיפ־ןאג
682

טאה עוועשזישט ןופ גנורעקלעפאב עשידיי לד

ןפיוק וצ טגאוועג עטרעיופ א טאה ,עוועשזישט ןיא

־לעוו ,טאגפא ןבילוצ ןטילעג קינייוו טשינ ןיוש

־ארטס רעשידיי א ייב םעלעביצ אליק ןבלאה א

טעוו׳ס ".ןטעקיפ ןוא טאקי&ב" :ןעמאנ א טאה רעכ

.ןירעלדנעה־ןאג

רעכלעוו ,ןילעי גילעז ןענאמרעד וצ ןייז גונעג

*גגיוא ןא ןיא טאה ״דלעה־טאקיוב״ רעזדנוא

עטנאקאב יד תעב ןעמוקעגמוא שיגארט זיא

־יצ יד ןטסירק רעד ייב ןסירעגסיורא קילב

.ןשינעעשעג רעוועשזישט
* • •

־וק ןשינעעשעג עשידיי־יטגא ןגעוו ןסעצארפ
ןאד .טכירעג־זיירק רעשזמאל ןיא ראפ טפא ןעמ
־ישט ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו סעצארפ רעד רעבא

־עצ םיפ יד טימ ךיילג טאה רע עכלעוו ,סעלעב
.ןטערט
־עגוצ ךיילג זיא ייצילאפ רעוועשזישט יד
.טסירוטנאווא םעד ןריטסערא וצ ןטערט

זיא רעכלעוו .י .ןו לירפא ןט־ 15םעד עוועשז

־לושאב ןייז ןיא טאה יקסנאלאפ רארוקארפ

טכירעג־זיירק רעשזמאל ןברוד ןראוועג טלדנאהאב

ןפארטשאב וצ גנערטש טרעדאפעג עדער־םגנוקיד

־קרעמפיוא רעזדנוא טנידראפ .ח .ד ןט־ 21םעד

: 163ןעלקיטרא יד טדול עטגאלקעגנא יד

ןופ עיצארטסוליא עטלוב א זיא רע לייוו ,טייקמאז

ןוא

ןטאט עכעלנע לייוו .םקעדאק־ףארטש ןופ

129

־דאלקס רעימערפ ןופ ליפש־טראוו ןטנאקאב

.ור רעכעלטפאשלעזעג ןופ תודוסי יד ןרעטישרעד

ןוא ןדיי טיט ןא ריז טביוה׳ס" זא ׳יקסוואק

־סגנוקידייטראפ ץיז ןיא טאה שויצרוק .וודא

".עיכראנא טימ ךיז טקידנע׳ס
עעשעג יד ךיוא ךיז ןבאה ,קידנעטש יווא ".טאקיוב ןקידלושמוא ןופ ןביוהעגנא ןשינ
,ןכייצ ןטנאקאב ןרעטנוא ןופ דלעה רעסיוועג
א ןפראוונא טגעלפ ,יקסוואבאמד שזרימישזאק
עקלעפאב רעשידיי רעכעלדירפ רעד ףיוא ארומ־יטנא עטפא ענייז טימ עוועשזישט ןופ גנור
.םערוטנאווא עשידי
־רעכיז עקיטרא יד ןופ דלודעג לטסעמ םאד
טרפב ,ןסאגעגרעביא ךיז טאה ןעגאגרא־םטייה
 ?!.ןאפ ןופ סערוטנאווא־ןטעקיפ־טאקיוב יד ןעו
גאט וצ גאט ןופ ןראוועג ןענעז יקסוואכאמד
.רעקראטש

ןופ עייזולקגאק יד ןכערברעטנוא טוימרפעג עדער
־עג ןטיול זא קידנרעלקרעד ,טקא־סגגוקידלושאב
עמאזניימעג י־^ טשיג ך!-ז טדיציפילאווק ץעז
*טנפע םלא עטקידלושאב יד ןופ טייקיטעט וליפא
ץאלפ טאהעג טאה םאד לייוו ׳ףיולנעמאזוצ רעכעל
רעד ןופ ואד זיא רעכלעוו ,גאט־קראמ ןתעב
.ףיולנעמאזוצ רעכעלטנפע ןא אפוג רוטאנ
ןיא ןעימונעג טשינ רעבא טאה טכירעג ס;.זד
ןוא ,רעקידייטראפ םעד ןופ ןעתנוריפםיוא יד טכא
 6וצ עטקידלושאב  4עלא יד טפשמראפ טאה
ןריפסיוא סאד ןטלאהפיוא טימ הסיפת םישדח
ןוז ןוא רעטאפ םיוצ גוצאב ןיא ראנ קספ ןופ
.יקסוואגאט
־אב וצ ןסאלשאב ךיוא טאה טכירעג םאד

ןגעוו טאה ןטםאפײיצילאפ רעוועשזישט רעד

־עביא יד טכיזפיוא רעשיאייצילאפ רעטנוא ןעיירפ

־ילאפ ראפ רארוקארפ־עציוו םעד חלאמעג םעד

ןוא יקצישטפוס ףעזוי ,עטפשמראפ ייווצ עקיר

,טכירעג־זיירק רעשזמאל םעד ייב םינינע עשיט
־אמד ןדיטסערא וצ טנדראראפ טאה רעפלעו
־נאװא רעדיוו ןפורסיורא ןופ לאפ ןיא ןיקסוואכ
.םערוט
!ןעשעג זיא םע ןוא

.יקסוואקאטס ףעזוי
# * #
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ןןשידײ־יטגא יד ןגעוו סעצארפ רעד
ןןװעשזישט ןיא ןשינעעשעג

סע ןעוו .קיטיירפ .י .ה לירפרא ןט* 15םעד

ןא ןיז טביוה לירפא ןס־ 29םעד טנייה

גאט־קראמ רעד ךעלנייוועג יוו םיוא טלאפ

ןגעוו סעצארפ רעד .טכירעג־זיירק רעסנזמאל ןיא
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ןיא ןשינעעשעג עשידיי־יטנא עקירעיורט יד

־ילאפ יד ןריקאטא וצ ןביוהעגנא ןאד טאה ןומה

רעד ןעמוקעגמוא זיא םע עכלעוו תעב ,עוועשזישט

.קראמ ןפיוא טסניד טליפרעד ןבאה עכלעוו ,ןטנאיצ

ןוא ,ל״ז ןילעי גילעז :רעניווונייא רעוועשזישט

־ראט" רעד ףיוא קעווא ןאד זיא ןומה ןופ לייט א

ןבאה לטעטש ןופ ןדיי ערעדנא ךאס א ךיוא

.ןדיי ןגאלש ןביוהעגנא טאה ןוא "עציוואג

.ןטילעג קראטש

ןסעצסקע ערענעלק ןענאטשטנא ךאנ ןיטנעז םע

? עוועשזישט ץא ןעמוקעגראפ זיא םאו
םוצ ןעמוקעג ןענעז  1937,ראונאי ןט־ 5םעד
ןיא ,ןאמ טנזיוט עכעלטע עוועשזישט ןיא דיראי
־יקעדנע רעד ןופ רעדילגטימ

ענעדישראפ ןיא ןוא עיצאטס־ןאב רעד ףיוא
םציא ןראוועג רעבא ןענעז ייז .טאטש ןופ ןטקתפ
•קיל ייצילאפ רעד ךרוד ךעלצנעג רעגידא  4םודא
.טרידיוו

 400ךדע ןא סעד

.ייטראפ רעש

ןענעז ןשינעעשעג יד ןופ ןראטאזינאגרא יד
ןיא זיא רעכלעוו ,יקסוועשארק ןאפעטס :ןעוועג

־ניא ענעטלאהרעד יד ןופ גנאהנאמאזוצ ןיא
סעד ףיוא עדנטיירג ךיז יד ןגעוו סעיצאמראפ
עוועשזישט ןיא טאה ,ןסעצסקע עשידיי־יטנא גאט
־ער ייצילאפ א גנוטיירגוצ רעפראש ןיא טראוועג

טקישעגרעביא ןשינעעשעג יד טימ גנאהנעמאזוצ
ױוטראק ןייק רעגאל ־ עיצאלאזיא ןיא ןראוועג
טקווויאב רעד ןופ רעטייל רעד ךיוא יוו ,אזערעב
.רעמיצ ינאטנא ,ייטראפ רעשיקעדנע רעד ןופ

.ןענאטוילפ יידד ןופ לעטשנעמאזוצ ןיא טנעמיג

עוועשזישט ץא ןשיינעעשעג יד ןופ לבה־ךם רעד

ןופ לאקאל ןיא ךיז טאה ,רעגידא  12ראפ

־ראפ ןענעז ןשינעעשעג יד ןופ ףיולראפ ןיא

דקעג רעד ןענופעג ךיז טאה׳ס ווו ,טמא־ענימג

!וא ןריציפא־ייצילאפ , 2טכייל ןראוועג טעדנווו

־עג ,עטסאראטס זיירק .זאמ־עקאס׳יוו ןופ רענעמ

ועווש ןטנאיצילאפ  2םעד ןיא ,ןטנאיצילאפ 17

־עדנע רעד ןופ דאוובא ןופ רעטייל רעד ןדלאמ

ןיא ,ןדיי  14ןגאלשעצ ךיוא טאה׳מ .עטעדנוווראפ

־אפ א טימ יקםװעשארק ןאפעטס ײטראפ רעשיק

ןילעז ,יד ןופ רענייא זיא ייברעד ,רעווש  5סעד

— ,ןביולרעד לאז אטסאראטס רעד זא ,גנורעד

!יא  1937,ראונאוי ןט־ 6םעד ןבראטשעג ל״ז ןילעי

־רעד ץוש זיא םע טייוו יוו !"טניוטש ןוא טרעה

.עשראוו ןיא לאטיפש

— הפצוח עשיקעדנע יד ןעגגאג

עכעלטצרא ןראוועג ןבעגעגסיורא ןענעז םע

יד ףיוא רעדנעב טימ עיצילימ ״עװאדאראנ״

עטעדנוווראפ עדנעגלאפ יד ןעגנוקיטעטשאב

תעב גנונעדרא יד ןטלאהוצפיוא" ידכב ,טנעה

לרעב ,טובירפ ףסוי ,גרעבדלאג ןועמש :ןד י

א קראמ ןפי ו א

טשינ ייברעד טאה ,יקסוועשארק .גאט־קראמ סעד

לארשי עקפאק רזעילא ,ןאמלעפ םהרבא ,אקפאק

ףיוא טמענ רע זא ,ןכיירטשוצרעטתא ןסעגראפ

,עלדאוואק לדנימ ,יקסוואקלבאי םייח ,ןאראב

ראפ ךעלסילשסיוא ,טייקכעלטראווטנאראפ יד ךיז

ףסוי ןוא ןייטשנארב רתסא ,םורבנייוו ןאמטיל

.ייטראפ רעשיקעדנע רעד ןופ רעדילגטימ יד

םענעמוקעגמוא שיגארט םער ךיוא יוו .רעוואסאק
.ןילעי גילעז

אטס רעד טאה עיצילימ עוואדאראנ א ףיוא

ןעורמוא עמאזיורג יד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא

ןבעגעגסיורא טאה ןוא ,טביולרעד טשינ עטסאר

ןיא ןראוועג טלעטשעג ןענעז ,עוועשזיזשט ןיא

־ראפ גנוטכיר רעד ןיא עקירעהעג ייצילאפ רעד

. 163טרא ןטיול ,גנוקידלושאב ןופ דנאטשוצ

ןפיוא ןבאה .מ.נ רעגייזא סנייא סורא .ןעגנונעדרא
טסניד־לורטאפ ןטלאהעג ןאד ןבאה׳ס ווו ,קרא*נ
־אב ןיא ןכערבסיוא ןביוהעגנא ,ןטנאיצילאפ '13

ןופ

.ןאזרעפ קיסיירדנואפניפ םקעדאק־ףארטש

םידדצ יד ןוא טכירעג םאר

ןגאלש ןוא ןופוטש יוו ,ןסעצקע רעטרע ערעדנוז

־עציוו ןייז טעוו ,לאנובירט ןופ רעציזראפ

"ילאפ יד .ןפורג עסיורג ןייק טשינ ךרוד ןד י

־מאל םייב גנולייטפא־ףארטש רעד ןופ סעזערפ

רעד .טרידי״קיל ןשינעעשעג "ד ןבאה ןטנאיצ
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.יקסוואקראס רעטכיר ,טכירעג־זיירק רעשז
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ןוא יקםװאקינאב :רעטכיר ייד ,רעציז־ייב
.רעטארק

 1937.ראונאי ןט־ 7םעד קיטשרענאד ט ג י י ה

עוועשזישט ןבןןלקילגמוא ןיא

װאלצאװ ,רארהקארפ רעד טעװ ןקידלושאב
העד טלעטשעגפיונוצ טאה רעכלעוו ,יקסוואשוט
.טקא־סגנוקידלושאב
ךיא יוו ,ןלעוו סענאגילוכ יד ןקידייטראפ

ןלעיצעפס רעזדנוא ןופ טכיראב רעכעלריפסיוא
.עיבארג .נ חילש

".עיצאלעפרעטניא רעוועשזישט יד"

־ערפ־ןדיי עטנאקאב יד ,טסווורעד ךיז באה ךיא

טאטופעד־רעטעברא רעד טאה קיטסנייד

,יקסוואראב ,יקסוואקלופיטס :ןטאקאוודא עשירעס

־גיא ןא םייס ןיא ןגארטעגגיירא ,יקסנאפעשטש

ןופ יקסוואקשטעימ ןוא עשראוו ןופ קערובעינ

־ראק" ןייק עטקישראפ יד ןגעוו עיצאלעפרעט

ד ןופ ןעמאנ ןיא העיבת־ליוויצ א טימ גנשזמאל

.וודא .רעריפ־אראנ רעװעשזישט "אזעורעב־זוט

־נאקאב רעד :ןטערטפיוא ןלעוו ןדיי ענעטילעג

רעד ןיא .יקסנינאגרא ןיבלא ןוא שרוי ןאיראמ

ןוא דראבזאלב ןימינב ,טאקאוודא רעשידיי רעט

טגיילאב םייס ןיא טאה רע ןעוו טייצ רעבלעז

.אשראוו ןופ ןטאקאוודא עשידיי ערעדנא 2

־אטנעמאלראפ ןייז ,רעטסינימ ןופ םערדא ןפיוא
אזא טוט ןעמ יאמלה עיצאלעפרעטניא עשיר

:תודע יד

טאהעג רע טאה ,ןטאירטאפ עשיקידנע יד הלווע

־ידלושאב רעד דצמ ןפורעגסיורא ןרעוו ונע

־יטשרעטנוא יד "הלווע" רעד ןופ טרא ןפיוא ןטראד

 42״ונוק

— ןסאנעג־ןעעדיא ענייז ןתפ גנוצ

־עדינ ןוא ערעכעה , 21םעד ןיא .תודע

־יטשרעטנוא ןא

ןופ ראסימאק ןטימ ,ןרענאיצקנופ־ייצילאפ עקיר

— .רעכעצופאב עשיראטנעמאלראפ םוש ןא ,גנוצ

',יצילאפ רעוואשראוו ןופ עפורג־וורעשר רעד

פעק יד וצ ןעגנאגרעד זיא םאור גגוציטשרעטנוא ןא

־הרעזער רעד ןופ טנאריפסא ,קאה ןאיעילא ו

שזרוי ןיא ״עקידלוש״ יד ,ןדיי רעוועשזישט יד הפ

־ישזאק ,ייצילאפ רעוואשראוו רעד ןופ עפורג
־יוו ןופ טנאדנעמאק ,יקסוועשסרשזארד שזרעימ
־אפ רעדנאסקעילא ,עדנעמאק־ייצילאפ רעקאס

/׳עדוױשק״ ,םיקסנינאגרא —

ןקיטסניד רעוועשזישט

ןאמיינ קירנעה ,טנאריפסא־ייצילאפ ןזיא יקצארפ

ךאווטימ ןעמוקעגניירא ךיא ןיב עוועשזישט ןייק

ןעניפעג ייצילאפ־תודע יד ןשיווצ .ענדארג ןופ

לטעטש ןיא .ןשינעעשעג יד ךאנ םנגראמוצ ,טנווא

־ווארטסא ,קאטסילאיב ,עשראוו ןופ עקינייא ויז

ךאג ןופ טייקליטש יד זיא םע .טסופ ןוא ליטש זיא

־עשיזשט ןוא קצעיוואזאמ־עקאסיוו ,קצעיוואזאמ

קראמ ןסיורג טשינ ןרעטצניפ ןפיוא .םערוטש א

.אפוג רע ו
־עגסיורא גנוקידלושאב רעד דצמ ןענעז םע
־דאמ םייח :ןדיי תודע  17עדנגלאפ ןראוועג ןפוד
־אק היח ,שזאגנעוו לאומש ,ראשנאג הרש ,םוק

דמאזגנאל טימ ןעייג ,םתא ךעלסעג יד ןיא ןוא
־ןקוק ייז .ןלארטאפ־ייצילאפ עטקראטשראפ טירט
־גלייא ןדעי ןקילב עקידנעגנירדכרוד טימ ,ןא
.דעייגייבראפ

— ויז ןקיד

־דלאג ןמלז ,םורבנייוו לאומש םהרבא ,עלדא ו

ןפיוא ויא באה ,ןטאוו ירוצ ראפ טקגופ

בקעי ,ןאמסיז קחצי ,דאוועינ חספ םייח ,גרעב

קירעיורט םאר ,טכוזאב עצוואנעכעשט ץיק געו

.אזאק ןרהא־לארשי ,ס!ודארג ןרהא ,עלדאוואק

ךיוא ןאד זיא םע ,ןוא .לטעטש ענעראוועגטמיראס

ןופ עלא ,עלדאוואק לדנימ ,יקצאטסילאיב םייח

םעד ךאנ ,ךאווטימ ״סנגראמוצ״ א ןיא ןעוועג

־טיל ,ןידרעטס ןופ יקסוואקלבאי םייח .עוועשזישט

־וצ" עלא יד הוואגה יד ברע דיראי ןקידקיטסניד

־נאפםעראק רעשזמאל א ,רונ ןופ םורבניױו ןאמ

־ישט ןיא ןקיטסניד יד ךאנ ,ךאווטימ "םנגראמ

.טנעד

יוזא ואד ןעגעז ,טייצ רעטצעל רעד ןופ עוועזש
.ןטייווצ םוצ רעגייא ךעלגע
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ןענעז קיטםניד ןטצעל ןופ ןשינעעשעג יד

ןגיוא יד ראפ .עטקירדעג א זיא גנומיטש יד

.ררע קיטסניד םענעי ןופ ךשמה א ךעלטנגייא

־בענ ןופ רעידליב ךאנ ןעייטש עדנזעוונא יד ןופ

.ןעמוקעגראפ ״םעפע״ זיא טלמעד ךיוא .ןחואגח יד

פארא ךיז טדער ןעמ .גאט־דיראי ןקיטולב ןקיט

־ראפ ׳דיראי ןתעב ןבאה ץואטאטיגא ״אראנ״

— !ןענייוו ןדיי עטלא ,ןצראה ןופ

יד זא ,העידי יד םירעיופ יד ןשיוזצ טיירפש

טעוו םאוו

ז רעטייוו ץיז

*עז יקסנינאגרא ןוא שזרױ ״רעריפ״ עטריטסערא
ןוא .עזערעב־חטראק ץיק ןראוועג טקישראפ ןענ
זפורעג ,ןעניושראפ ערעטצניפ יד ןבאה יימרעד
־יאד ןענעז עכלעוו ,ןדיי יד ןא המקנ ןעמענ וצ

עצנאג יד טלקױועגרעדנאנופ אד טרעוו םע
.עוועשזישטדדליגמ
.סעילימאפ עשידיי

 150א ןופ עידעגארט יד

וופ .הליהק רעשידיי רעטלא ןא ןופ ןברוח רעד

...קידלוש ץירעד

־עקלעפאב רעד ןיפ טנעצארפ

ןוא עטסאראטם־ןןצ־יװ ןופ עדער־םגנוקיאוראב
קראמ ןפיוא חלג

.ץזײ זענעז גנור

 95ווו ,לטעטש א

ץיש טאהעג לאמא ןבאה ןדיי רעוועשזישט
ןופ רחסמ רעד טלקיווטנא אד ןעדזעג .הסנרפ

ץואוועג ןטימעגסיוא ןאד ןענעז ,קילג םוצ

א טנגעג עצנאג יד חא טפיוהרעביא .האובת

־ערג יד .וועשזישט ןיא ןשינעעשעג עקירעיורט

ומייא טבעלעג ןבאה ןטסירק ןוא ןדיי ץא עכייר

•רעטניא שיגרענע טאה ,גנולייטפא־ייצילאפ ערעס

.עטייווצ יד ןופ

עטםאראטם־עציװ רעדגזעוונא רעד ןוא ,טריגעו
ןטלאהעג טאה ,הטאר ׳ה .וואזאמ־עקאסייו ןופ

ייז ןשיווצ זא ,ןגאז וצ קירעביא זיא םע
דצ רעבא .ןעגנואיצאב עטסעב יד טשרעהעג ןבאה

־וראב א ,ןומה ןטצעהעגפיוא םוצ קראמ ןפיוא

ןיא ועלטעטש עשידיי ערעדנא עלא טימ ךיילג

־טימ עגגערטש טימ טנראוועג ןוא עדער־סגנוקיא

־ישט ןיא ךיוא ןראי עטצעל יד ןיא ןבאה ,ןליופ

־עלטנפע ןופ רערעמש ןוא רעצעה יד ן1געק ןעל

האנש יד .ןטניוו ערעדנא ןזאלב ןעמונעג עוועשז

.ור רעכ

טאה גנורעקלעפאב רעשידיי רעקיטרא רעד וצ

בגא( ,חלג רעגניי רעוועשזישט רעד ךיוא

*ישט

ץיק

ןעװ ,גאט םעד טימ טקראטשראפ ךיז

הנחמ רעד וצ סיורא זיא )דעקיטאפמיס אראנ א

ףיוא למעדייא ןא ןגיוצעגניירא ךיז טאה עוועשז

־נאנופ ךיז ןטעבעג ייז טאה רע ןוא טייל־אראנ

־ירפ ןיא עצדנאשז א .יקסנינאגרא ןיגלא :טסעק

ןוא טקריוועג ןבאה םעדער ייווצ יד .ןייגרעד

רענעסיבראפ א .טנגעג רענזיופ ןופ ,ףיוה ןשיצ

־אב ,ןעגנאגעגרעדנאנופ ךיז ןענעז םענאגילוכ יד

.וודא ,םענייא ךאנ טימ ןעמאזוצ ,רע .טימעסיטנא

ןיא ןביוש ןקאהסיוא ןטימ זיולב ךיז קידנעגונ

*ינאגרא־אראנ" א ןפאשעג ןבאה ,שתוי ןאיראמ

.רעזייה עשידיי לייט

׳םיארונ־ םימי יד טניז ןוא עוועשזישט ןיא "עיצאז

־עשזישט הרדס יד ךיז טאה ט׳ימרעד רעבא

*יוב רעד בילוצ ,תורצ ןדיי דעװעשזישט ןבאה

*אב טשינ טייל־אראנ יד .טקידנעעג טשינ עו

ןיוש ןשארג ץיק טשינ טנידראפ׳מ .עצעה־טאק

ןבאה ,םעיציבמא עשיחצור ערעייז ןיא עטקידירפ

עשירפ ךיז ןענפע גאט ןדעי .ןכאוו עכעלטע עגייש

עקיטולב א ןדיי רעוועשזישט יד ״טגאזעגוצ״

רעוועשזישט יד ביוא ןוא .רעבלעוויעג עפעלטסירק

ייז ןבאה ,םיורא ךיז טזייוו םע יוו ןוא .המקנ

עקאט םאד זיא רעגנוה ראפ םיוא טשינ ןעייג ןדי

.טראוו ןטלאהעג

עוועשזישט ןשידיי ןופ עטכישעג לסיכא

.םימשה ןימ םנ א

ןשינןןןןשעג ןןקיטסניד יד

ברה בר רעוועשזישט ןופ גנוני־ווו רעד ןיא

טאה תואגח יד ךאג קיטסניד ןטצעל םעד

גנוציז א ראפ טמוק ,,רעוואדאלוואז דוד לאומש

רעסיורג א ןעמוקראפ טלאזעג ,ךעלטגייוועג יוו

גגוקילייטאב רעד טימ ,םיתב־ילעב עקיטרא ןופ

יד ןופ ,ןטייז עלא ןופ .עוועשזישט ןיא דיראי

.הליהק רעקאטסילאיב רעד ןופ עיצאגעלעד א ןופ

זיהא ךיז ןענעז ,םזרא רעפרעד ןוא ךעלטעטש
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ןעמוקעג ךױא ןענעז םע ןוא םידעיופ ןראפעגנא

,טאטש רעד רעטנוא רעטעמאליק א ךיז טניפעג

יד .םנקעטש טימ טנפאוואב ,טייל־אראנ תונחמ

ייצילאפ ,תויה .הלוע־ת/יב ןשידיי ןופ טייוו טשינ

טקישעגפארא ןענעז םאוו ,ןעגנוקראטשראפ ייצילאפ

אפוג טאטש ןיא טרירטנעצנאק ןעוועג ואד זיא

ןופ ןטיהראפ וצ ידכ עוועשזישט ץיק ןראהועג

טשינ ךיז ןעמ טאה טאטש רעד דעסיוא ןוא

־עג בגא דיז טאה׳מ עכלעוו ףיוא ,ןשינעעשעג

־עג עטסנרע ןופ טייקכעלגעמ רעד ףיוא טכירעג

יד ףיוא ןראוועג טלעטשעצ םדוק ןענעז ,טכיר

ןענופעג ךיז קראמ־דרעפ ןפיוא טאה ,ןשינעעש

אראנ עלא ייב .ןיידא טאטש ןיא היפ םאהו ׳ןגעו

־צור ענעפאלעיגנא יד .ןטנאיצילאפ לאצ עניילק א

ןוא סנקעטש יד ןראוועג ןעמונעגוצ ןענעז טייל

־סיוא עיצאוטיס עקיזאד יד ןבאה טייל־אראנ עשיה

.ןייז־ילכ רעדנא
ןביוהעגנא םע ךיז טאה ןופרעד טא ןוא

עקיטולב רעייז טריפעגסיוא ןבאה ייז ןחא טצונעג
יופ ןעמוקעגנא זיא םע רעדייא ׳לענש טעברא

-אפ יד ןיעמעוו ייב ,ץעיוואחאראנ א רענייא '.עקאט

ןבאה קראמ־תומהב ןפיוא .ףליה־ייצילאפ טאטש

ןקעטש םעד םיא ייב ןעמענוצ טווורפעג טאה ייציל

ןוא דרעפ .ןדיי ךאס ץיק טשינ ןעגופעג ךיז

טימ טאה ןוא דנאטשרעדיוו א טלעטשעג טאה

ןופ ןוא עוועשזישט ןופ םיבצק ,רעלדנעה־תומהב

ײז זא ,םירבח ענייז ןפורעג תולוק ענעמונאב

-עשזישמ ןפיוא ןעמוקעג ןענעז םאהו דמערפ רעיד

.םנקעטש יד ןבעגקעווא טשינ ךיוא ןלאז
טאה דלאב .גאטייב  12םודא ןעוועג זיא םאד
קראמ ןפיוא ןוטעג זאל א ךיז טייל־אראנ הנחמ א
"!ווודישז אנ אדוה" ןעיירשעגסיוא עדליוו טימ
•עג עשידיי .רענייטש ןפראוו ןעמונעג ןבאה ייז
סענאגילוכ יד .טכאמראפ ךיילג ךיז ןבאה רעבלעו
ןופ ,רעגעגעוו יד ןופ סעצינאלק טפאכעג ןבאה
יד חצר־תוכמ ןגאלש ןעמונעג ןוא סענאגארטמ
־סנא וצ םנטייצאב ןזיוואב טשינ ןבאה סאוו ,ןדי

.ןפיוקראפ רעדא ןעלדנאהנייא םעפע דיראי רעוז
טוט םע סאוו טסווועג טשינ ןבאה ןדיי עקיזאד יד
הנחמ ענעפאלעגנא יד .אפוג טאטש ןיא פא ךיז
עקידמוצולפ א ייז ראפ ןעוועג זיא ,םענאגילוכ
ןבאה ייז ןופ עטלייצעג זיולב ןוא ,גנושאררעביא
וצ ןוא קראמ־תומהב ןופ ןפיולטנא וצ ןזיוואב
.ןבעל םאד ךיז ןעוועטאר
־חרבמוא ןבאה ןעגנוי־אראנ עטעשויעצ יד
־וצ םנזייא ןוא םעצינאלק טימ ןגאלשעג קידתונמ
*עג ןסאגעגסיוא ןראצ רעצנאג רעד זיא םנטסגיימ

).ןפיול
יד ןכיירטשרעטנוא עוועשזישט ןיא ןדיי עלא

.ןילעי גילעז הלגע־לעב ןקיראי  36םעד ףיוא ןרא ו

ןופ גנולעטש עקידשפנ־תוריסמ שממ עשיגרענע

םענאגילוכ קילדנעצ עכעלטע .רוביג א דיי א

־צ טזאלרעד טשינ טאה עבלעוו ,ייצילאפ רעד
־יורג א .אפוג טאטש ןיא גנוסיגראפ־טולב ןייק
יעוו םעד טלעטשראפ טאה ןאדראק־ייצילאפ רעס
טלאוועג ךיז טאה םאוו ,הגהמ רעטעשויעצ רעד
ןוא ,ןעגנוניווו ןוא רעבלעוועג עשידיי ףיוא ןפראו
ןופ טגאיעגסיורא ייז ןפוא ןשיגרענע ןא ףיוא

־עגרעדינא זיא רע זא ,ט׳תיממעצ יוזא םיא ןבאה
־רעד זיא רע .דרע רעד ףיוא זאלטסווואב ןלאפ
לאטיפש ןיא עשראוו ץיק ןראוועג טריפעגפא דאנ
קידנעמוק טשינ ,טנאקאב יוו זיא רע ווו ,ץירא
רע .ןבראטשעג גאטראפ ךאווטימ ןײזטםוװאב םוצ
.רעדגיק עניילק יירד טימ בירו א טמותיראפ טאה

ןיא זאד טאה םירעיופ ןומה רעקיזיר רעד .טאטש

רעכעלרעדיוש רעד ןופ טרא ןפיוא זיא דלאב

ןוא דרעפ ערעייז טימ ןפיולטגא ןעמונעג הלהב

גנולייטפא־ייצילאפ ערעסערג א ןעמוקעגנא החיצר

.ץירא רעפרעד יד ןיא רעגעגעו

ןרעוו וצ םלענ ןזיוואב ןבאה םענאגילוכ יד רעבא

־רעד ןבאה ,ןעגנוי־אראג עקידנפיולטנא יד

ןוא םירעיופ עלא ןבירטעצ ןאד טאה ייצילאפ

*בעייגכרוד עכעלטע טעדגוווראפ געוו ןפיוא לייוו

טנורפ יד ןזיוועגסיורא ךיז טא טלמעד טשרע

*ידיי ןיא רעגייטש ןפראוועגניירא ןוא ,ןדיי עקיד

ןוא קראמ־תומהב ןפיוא טעברא עשינאגילוכ יד ןופ

ייז ןבאה ןעיירשעגסיוא ארוה טימ .ןבוטש עש

".עציוואגראט" רעד וצ געוו ןפיוא

סאוו ,קראמ־תומהב ןפיוא ןוטעג זאל א ןאד ךיז
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־עי גילעז ןטעדנוווראפ ךעלברעטש םעד ץוח
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עטעדנוװראפ רעװש  15ןעװעג ךאנ ןענעז ןיל

־יפ ןראװעג בגא זיא רעכלעוו ,שטיװעיקטנאיװש

־עצ םתם ןוא עטעדנוװראפ-טכייל  30םורא ןוא

־גיא קיטםניד .ןאגילוכ א ךרוד ןפירגעגנא שיז

ןעמ טאה עטעדנוװראפ עלא טשיג .עגעגאלש

־עגפא שטיװעקטנאיװש עטםאראטם טאה ירפרעד

ןאראב לארשי ןעמ טאה יוזא .ןעגופעג דלאב

־מאזראפ א טמא־ענימג רעװעשזישט ןיא ןטלאה

רעטעפש טשרע ןוא טײצ ערעגנעל א טכוזעגמורא

,רעפרעד עקימורא יד ןופ םעםיטלאס  30טימ גנול

ןפיוא ןטעדגװ־חאפ א ןגיל ןענופעג םיא ןעמ טאה

ןענופעג דיוא בגא ךיז טאה םע עכלעיװ ןשיװצ

.תובצמ יד ןשיװצ םלוע־תיב ןטנעאנ

יכדרמ עװעשזישט ןופ םיטלאם רעשידיי רעד

־עטלעהאב א ןענופעג ןבאה םלוע־תיב ןפיוא

.יקסװאקשטאר

־ורג ערעםערג א .ןדיי ענעפאלטנא עםעלטע שינ

עטםאראטס רעד טאה גגולמאזראפ עקיזאד יד

־דרעפ ןופ ןפאלטנא זיא רעלדנעה עשידײ עפ

־לאם יד ןעגראוו וצ קעווצ ןטימ ןפורעג ףיונוצ

ךיז ןבאה ערעדנא .ץירא דלאװ ןיטנעאנ ןיא קראמ

־עשעג עקידרדסכ יד ןופ ןגלאפ יד ראפ םעםיט

ןופ קראװלאפ ןקידתונכש א ןיא ןטלאהאבסיוא

־נא ןעמענ סע עכלעװ ןיא .עװעשזישט ןיא ןשינע

־צעשק ,דיי ןייא .שזראדאפסאג רעװעשזישט א

עטםאראטם .רעפרעד ערעײז ןופ םעגאגילוכ יד לייט

ןכעלטםירק א ןיא ןטלאהאב ךיז טאה רעװאק

־לאם יד וצ עדער ץיז ןייא טאה שטיװעקטנאיווש

־תומהב ןיפיוא ןעניפעג ךיז טאה םאוו

— ןאגארטס

:יוזא טגאזעג סעס כ

רעמיטנגײא־ןאגארטם רעכעלטםירק רעד .קראמ

טימ ןטעבעג לאמגײא טשינ ךייא באה דיא״

,הנכס אזא ןיא ןעװעג זיא םאװ דײ םעד טאה

־רעד ערעײא ןופ םירעיופ יד ןקיאוראב וצ ןטוג

טקעדראפ ,ןאגארטס ןיא ךיז וצ טפאכעגנײרא

עז׳כ .סערוטנאװא ןופ ןײז ןטלאהוצפא ןוא רפע

טורא יוזא ןוא סנטסאק ןוא סעקעדנאלפ טימ םיא

ךיז ןעמ טעװ טציא .טשינ טפלעה םע זא ,רעבא

.קילגמוא ןא ןופ םיא ןערועג ליצמ

.ןייז ןםיװ ריא טלאז .ןיזייב טימ ךײא וצ ןעמענ

יוזא ןבאה ללכב עװעשזישט ןיא ןעורמוא יד

־עג עלעוטנעװע ראפ טײקכעלטראווטגאראפ יד זא

זיא ךאנרעד דלאב .ײװצ בלאה זיב טרעױדעג

ריא .ךייא ףיוא טלאפ עװעשזישט ןיא ןשינעעש

ןשרעהאב וצ קידנעטשלופ ןעגגולעג ייצילאפ רעד

,ריא ראנ ערעדנא ןײק טשיג ,ןדייל ןופרעד טעװ

םעד טאטש ןיופ ןגאיוצרעדנאנופ ןוא עגאל יד

סאװ ןטםאק עלא יד ןלאצאב ןלעװ ,םעסיטלאם

דלאב ןענעז םע. 1םירעיופ ןומה ןטצעהעגפיוא

יד יוו .ןשיגעעשעג יד ךרוד טכאזרואראפ ןרעװ

־םגנושראפסיוא רעד עשזמאל ןופ ןעמוקעגפארא

ערעדנא ןוא ײצילאפ ןעגנערבפארא׳ סאד ,םגדאש

טריטסערא טאה ײצילאפ .רארוקארפ ןוא רעטכיר

ןלעטשקירוצ טימ ןדנובראפ ןיעגעז םאװ ,תואצוה

רעריפנא יד ךיוא רעטנורעד ,סענאגילוכ אראנ

42

.טאמש ןיא ור ןוא גנונדרא יד

רעד ,סעסארטעפ ףראד ןופ יקםװעשארק ןאפעטם

םעד ןפורעגנא עטסאראטס רעד טאה ייברעד

א ,רעטענ ןוא ןיקםנינאגרא ןופ םוקמ־אלממ

,רעטענ סיטלאס ןטנאמרעדנביוא םעד ןופ ןעמאנ

,יקםװעשארק( עװעלדאג ףראד ןופ םיטלאם ןופ ןוז

ןענעז ךעלדניז ענייז סאווראפ ,טלדאטעג םיא ןוא

טקישעגפא זיא — ןדלאמעג ןיוש טאה ,טאפ יװ

יד ןיא ךיז ןקילייטאב ןוא אראנ ןופ רעדילגטימ

),.עזערעב־זוטראק ץיק ןראװעג
,טעװעדליװעג יוזא ןבאה םאװ ,סענאגילוכ יד
־ימ ,עװעילדאג רעפרעד עקימורא יד ןופ ןעמאטש
?,יגנעשטוא ,קריקס ,יקםפיל ,םעםאדעג ׳עקוועל
.ךעלדניז עקםראדאפםאג ןטםרעמ םוצ .קינדעיב

*עג טאה םיטלאס רעד .ןשינעעשעג עשידיײיטנא1
• תמא טשינ זיא׳ס

— :ץיב ןוא ןייטש טנקייל

םיא ףיוא טכארטעגסיוא םיאנוש ענייז ןבאה סאד
.לובליב א
א לאז ןיא ץירא זיא עדער רעד ןטימ ןיא

־ישט ןיא עיצקא־סטײהרעכיז רעד ןופ שארב

םע זא ,ןדלאמעג עטסאראטס םעד ןוא חילש

רעד ןענאטשעג זיא ןשינעעשעג יד תעב עוועשז

טאה עטסאראטס רעד ...ןביוהעגנא ךיז טאה

ר״ד טאיװאפ .זאמ־יקאםיװ ןופ עטםאראטס

ןיא םיורא זיא ןוא עדער ןייז ןסירעגדעביא
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.עיצקא־טייהרעכיז רעד טימ ןריפוצנא ידכ ,סאג

ןוא עטמאאב באטש א ןעמוקעגפארא עוואבראקס

־ימ רעםײה רעד ףיוא" עקאט ץעמ טאה טלמעד

ןטנעטאפ יד ןרילארטנאק וצ ידכ ,ןראטוקעזקע

.לדנוז סרעטענ םיטלאס םעד טפאכעג "טונ

־עג יד בילוצ רעבא .ןרעייטש ןענאמוצפיוא ןוא
...קירוצ ןראפעג דלאב ייז ןענעז ,ןשינעעש

?רעטייוו ןייז טעוו טאו

־רעד ץוש םרעייז ןבאה ייז זא טציא רשפא

־לכ .גראז טימ ןדיי רעוועשזישט ןגערפ יוזא

טידיי קידלושמוא ןא טכארבעגמוא ןוא טכיירג

ןיא ןאראפ ןענעז ןעגגוקראטשדאפ־ייצילאפ יד ןמז

— ןזאל ורוצ ןיוש זדנוא יד ןלעוו ,ןבעל

קידנעטש טשינ רעבא ,ליטש עקאט זיא ,טאטש

טרעיורט

.יורפ עטרעטלעראפ קיטייצירפ רעוועשזישט א

־ייצילאפ ליפיוזא עוועשזישט ןיא ץיז ךאד טעו

טאה ןילעי גילעז ...ןבעל שידיי קידלושמוא

ועוו טלמעד ןייז טעוו סאוו זיא ,ןעגנוקראטשראפ

ערעדנא טעוועטארעגפא ןבעל ןגייא ןייז טימ

עכעלנייוועג יד זיולב ןביילב טעו 1לטעטש ןיא

םענאגילוכ עטעשוייעצ יד ןיעוו ,םנבעל עשידי

ךאד זיא האנש יד זןטנאיצילאפ לאצ עניילק
.םיורג

ןפיוא ןפאלעגנא ןענעז

— טציא ןעמ טלייצדעד

—

ןבילבעג ץלעי רוביג רעד זיא ,קראמ־דרעפ

ןשינעעשעג יד ךאנ ירפרעדניא ןגראמ ףיוא

טאה רע .טרא ןופ טרירעג טשינ דיז ןוא ןייטש

יוו ןענעז סענעדיי־ךלימ רעוועשזישט יד ןעו

,ןוט םיא ןעמ טעוו סאוו ; -טאהעיג ארומ טשיג

דאנ ץירא ףראד ןטנעאנ ןיא קעוואו ךעלטנייוועג

־עק ךיז טלאוו םאוו זיר רעד ,רוביג םעד םיא

דעמ ייז טלאוועג טשינ סעטרעיופ יד ןבאה ,ךלימ

זלאמאטימ רעלאפנא ץעצ א ןגעק טלעטשעגנג

¬רו אי ןבאה םאהו יד ןוא /ןלימ ץיק ןיפיוקראפ

־גאווצ ןופ רעמ ןוא ןעצ ץפ רעמ ךאס א רעבא

דלאב ייז ןעמ טאה ,ךלימ ועמוקאב זיא םע יוו

טאה גילעז .םיא ףיוא ןוטעג זאל אך יז ןבאה קיצ

עמערא יד ןוא ןסאגעגסיוא ךלימ יד ךאנרעד

־נײא ׳דרעפ ןייז ןפיוקראפ קראמ ןפיוא טלאוועג
יד ףיוא ןבאה וצ ידכ ,סרעסעב א ףיוא ןשיוט

.ןיגאלשעצ טוג ןעיורפ עשידי
ןכאמ ןטעקיפ יד ,קראטש זיא טאקיוב רעד

רעד ןבילבעג זיא רע .קאטסילאיב ץיק םעדזאי

שירפ יד .ךעלקילגמוא ןדיי רעוועשזישט יד

־ידיי עלא רעירפ קידנסייה קראמ ןפיוא רעטצעל

םעד וצ ןעמענ ןבלעוועג עכעלטסירק עטנפעעג

־עג זיא ןילעי גילעז ןוא ןפיולטנא רעלדנעה עש

זיב ךאנ טאה םארו הנוק ןכעלטסירק ןטצעל

.טנעה עשירעדדעמ יד ןופ ןברק א ןלאפ

בלעוועג שידיי א ןיא ץיגוצניירא טגאוועג טציא

־מוא םנילעי גילעז טעוו רשפא ...טציא רשפא

־רעמ יד טאה ,ראי־יינ םוצ .ריט־רעטניה א ךרוד

דניז יד ךיוא ןייז רפכמ טולב ןסאגראפ קידלוש

־עגסיוא טשינ רעמיטנגייא־בלעודעג עשידיי טייה

ןבעל ןלעוו ןופ ״דגיז״ יד ,ןדיי רעוועשזישט ץפ

זיא׳ס לידו ראפרעד טושפ ,ןטנעטאפ ץיק טפיוק

א ץפ ןבראטש ןלעוו טשינ ןוא דרע רעד ףיוא

־דנאשזוא ןחפ זיא ירפ קיטסניד .סאותאפ אטשינ

.ד״יה !טוט־רעגנוה

 1937).ראורבפ  (23ב״צרת רדאב ב״י  3584,׳סמ ״רבד״

הביזייגס םיטדה תלייגט
םע ,םינש תואמ לש הירוטסיה תלעב הרייע

¬סבש תורייעה לכמ התכז יאלוקינ ראצה ימיב

.הידיסחו הינבר ,הילודג תומישר םעו הליהק־יסקנפ

ןושארה וקה תא ונבשכ ,תבכר־תנחתב — התביב

םיסחיב דימת התיהו ,העונצו הטקש דימתמ התיה

הדיחיה התיה איה .השרוו— — גרובסרטפ לש

םירבאה ,םינלופה הינכש לכ םע םייתודידיו םיבוט

דוע הל גהנמ ןכ לעו .הזה וקה לובגב תויהל התכזש

.הבורקה הביבסה ירפכבש
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לכמ םירכאהו םירחוסה םיסנכתמ זאש דירי שדוחב

לש בר ןומה םג ןכו ,ערואמה םוקמל ץורל וליחתה

םירכומו הב׳זיצל תבכר םהל ןיאש תורייעהו םירפכה

םידדצה לכמ םיבר םירטוש ,שער םק .רטושב תוכהל

,דועו תונוש תואובת ,םיצב ,בלח ןוגכ ,םתרצות תא

,םהידיב םינזרגו תולקמו םוקמב דימ ועיפוה םירכיאה

.השרוול הרוחסה תא וליבוה םהו םידוהי םירחוסל —

אל גפס זוחמה לשומ ףאו םירטושב תוכהל ולחהו

יצחכ ינפל הכרבתנ הרייעהש דע רבדה ךשמנ הככ

.תוכמ טעמ
ובזע םלוכ ,םידוהיה םילכורה ןיב הלהב המק

.הב בשיתהו םיקחרממ אבש ,שדח רלטיהב ,הנש
ליחתה הז רלטיה .תויונערופ תלשלש הליחתמ ןאכמו

םתוא ואשנ רשא לככ וחרבו הרוחסה לע םהינכוד תא

קרפ םדמלמ היה ברע ברעו ״אראנ״ לש גוח ןגראל

םירוגמ יתבב םיסירתה ,דימ ורגסנ תויונחה ,םהילגר

וליחתה וביבסמ ,םידוהי לע תוערפו םרח תרותב

ישעמל םיכרחה ןיבמ םישנא ולכתסה הדרחבו ופגוה

ורשקתהש ,םירירשו םיפורגא ילעב רעונ גוח זכרתהל

.שמשה ןיעל םישענה העוזה

.השרווב "םידוהי לע תוערפ ינינעל זכרמה" מע

ישנא ןיב לטק־הדשל עגר ןיב הכפהנ הרייעה

דציכ ,תודבועמ תוינכת םע רזעו עויס ולבק םשמו

,ךכ רחא ררבתהש יפכ םלוא ,םירטושה ןיבל ״אראנ״

ינחורה ע^יסל ףסונ .הב׳זיצב םידוהיהמ; רטפהל

ךושמל ידכ ןווכתמב ריעה ךותב תומוהמה ונגרוא

עובשב םיימעפ זכרמה םהל איצמה ,השרוומ ולבקש

אצמנה תומהבה קושמ ןוטלשה תוחוכ תא ןהילא

,תולאו ףורגא ילעב םיריעצ תואמ המכ קושה ימיב

הסחמ אלל םידוהיה בור ואצמנ םש ריעה ירוחאמ

ימיב הרימשל "היקנה" םתדובע דעב תרוכשמ ולבקש
הלא "אראנ״ה ישנאש הנש יצחמ רתוי הזו .קושה

.ןגמו
.החילצה םתמיזמ

וחתפ ינפל םידיב תולא םע ,תוגוז תוגוז ,ורדתסה

ישנא וקבאנ הרייעה עצמאבש ןמז ותואב

אלו קושב םילכורה די לעו תידוהי תונח לכ לש

קושב םהלש תויפונכ וכרע ,הרטשמה םע "אראנ״ה

,ידוהי רכומ םע עגמב אובל ינלופ הנוק םושל ונתנ

לכב וכה הנחבה אלל .םידוהיב חבט — תומהבה

היה טושפה רכיאהש דע תואכה םגו תולאב םמייאב

ןתרבג ,ןילעי גילז .םיניכסבו לזרב־תוטומב ידוהי

הלאכ ויה םאו .תונחה תא בוזעל ונוצר תורמל ץלאנ

ופוג ,אשרווב םילוחה תיבב ויעצפמ תמ ,הרייעה

םתאצב — ״םיטקיפ״ה יניעמ קמחתהל וחילצהש

לארשי .םיניכס תוריקדו תורובח אלמ קסורמ היה

הדמשוה םג םירקמ בורבו יחל תוריטס ולבק תונחהמ

וב וכהו ץראה לע והוביכשה ,עוצקממ בצק ,ןאראב

.התנקנש הרוחסה
ריהב םויבו הרטשמה תא וצירמה הלא םישעמ
לש םיגיהנמה ןמ םיינש לצא םישופיח וכרענ דחא

תיבב השרווב קבאנ אוה תעכ ,תמל והובשחש דע
רמסמ ועקת ,תרבועמ השאב ,תוומה םע םילוחה
.םישאונ םיעצפ ועצפנ דואמ הברהו ,הנטבב

הינמרג םע םירשק וליג םישופיחה .תאזה היפונכה

השרוחב ואבחתהו קושהמ וטלמנ םידוהי הברה

דא ,ורסאנ םיינשה .הלשממה דגנ תוינכתו תיצאנה

םש וראשנו םיכומסה םייחה יתבבו הרייעל הכומסה

-אנ" ישנא ,בצמה תא רתוי דוע ףירחה ,רסאמה םל

,םהיתבל בושל דחפמ הלילהו םויה לכ םאובחמב

¬גפהה םעו םהיגיהנמ רסאמ דגנ תונגפה וכרע "אר

ןהילעב בושל וכיחש םישנה לש תויכבו תוקעצ

.םידוהיב תואכה ולחה תונ
¬אל הביבסה ירכא ורהנ ,דיריה םוי לש רקוב

.הרייעה תא הדירחה
.המייתסנ םרט ,הבזי׳צ לש םימדה תליגמ ךא

¬והיה לש םבל תמושת תא םלוא ,ליגרכ אלש םיפל

.העגרנ םרט הרייעהו ,רפסמ תועובש רבכ ורבע

תונחמ "םיאבה" לש שדח גוס םהילא וכשמ םיד

לע ורסא תונוטלשה ,גפ םרט רוחשה םוי ותוא דחפ

¬ינפ תרכהש ,םיפלאב תולקמב םיניוזמ תולודג רעונ

¬בותסמ םידוהיה ,הרייעב םידיריה תאו תולהקתה לכ

.ואב רחסמו קסע םשל אל יכ םב הדיעוה םה

.בערב םיעווג ,םילבאכ שממ הרייעב םיב

ידוהי לכורל רעונ תיפונכ השגנ םויה ירהצב

¬שלו תוערפל ורבעו עונצו טקש םרחב וליחתה

ריעהו רטוש עיפוהשכו ,ותרוחס לע ונכוד תא וכפהו

.בער תתימו תילכלכ הטיחש ,ףוסבלו ,המויא הטיח

וליחתהו היפונכה ישנא ונבבוס ׳דימ ,הז השעמ לע
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יאווגורוא  /ןיטשרוב קחצי

ןדיי ג׳ר^יייס טיט לטעט^ א לאטא ןע־חגס
קעווא ךיא ןיב יאווגורוא ןייק עוועשזישט ןופ
 1930.רעמוז ןטימ ןיא ןראפעג
רעמ זא ,טליפעגראפ סעפע טאה ץראה סאד
־ייל .ןעז טשינ לטעטש עטבילאב סאד ךיא לעו
רעקידתוירזכא טימ ליפעגראפ רעד ךיז טאה רעד
רעד ךאנ לאמ ייווצ .טקיטעטשאב טייקכעלטנירג

ןקיטכראפ ןקילייה א טימ ןגאז ןוא ,ןענייווטיוא
:רעטיצ
...שדקתיו לדגתי
סאד טייטש ,עוועשזישט ןיא ךיז ךיא ןאמרעד
טלוב ןוא שירפ יוזא ןשטנעמ עריא טימ לטעטש

ןייז ןעמוקעגסיוא ןיוש רימ זיא המחלמ רעטייווצ
־עג ןפיוא וליפא רימ זיא׳ס ןוא ,עפארייא ןיא
ןיימ ןעז ןראפוצ לאז ךיא ,ןעמוקעג טשינ קנאד
״טאטש־סטרובעג״
ךיא באה טאוו ,ןעז וצ טראד ךיא באה טאו
ןטאט ןיימ ןופ רבק םעד רעסיוא ל וכוז וצ טראד
.טרעטשעצ טשינ םיא ןבאה םיחצור יד ביוא ,ה״ע
ןוא עביל ערעזדנוא עלא ןופ םירבק יד
רעד ,עוועשזישט ןיא טשינ רעכיז ןענעז ,ערעייט
זיב טקינייפעג ,טגאיעגמורא רעירפ ייז טאה אנוש
־עדנא יד טימ ןעמאזוצ טגנערבעגמוא ייז טאה רע
־ייא ןכעלקילגמוא םעד ןופ םירוהטו םישודק ער
.םוטנדיי ןשיעפאר
ןייג ,ןייז וצ טראד ןעוועג יאדכ טלאוו יאדווא
ןופ רבק א ףיוא רערט א ןזאל ,תובא רבק ףיוא
ןענעז טאוו ,ןדיי רעוועשזישט םתס ר!;דא ,בורק א
ןבאה ייז רעדייא ,טיוט ןעוועג רע חפ ןופ ןדש
־ישט יד יוו ,דליב עקיליורג סאד ןעזוצ טפראדעג
־עז ,עקיצראה ןוא עטושפ עכלעזא ,ןדיי רעווישז
ךיא באה םעד בילוצ .ןראוועג טקיליטראפ ןענ
ךיז ןברוח ןפיוא ןוט קוק א ,ןייז טפראדעג טראד
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.רעדורב ןוא סרעטסעווש ,עמאזנ ןייזנ
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יוו ראנ ,ראי  30דאנ יוו טשינ ,ןגיוא עניימ ראפ

םאווטע ,רעכיוה ר עד ןעוועג סאבעלאב רעצנאג

־יורג םעד עז ךיא ,ןעזעג ןטכענ טשרע םע טלאוו׳כ

־לעז א ןעוועג זיא סאד ,םייח־םהרבא ,רענעגיובעג

טימ לופ ,לגיצ ןופ טרעיומעג ,שרדמה תיב ןס

טגעלפ רע ,תוגהנתה עקיטראנגייא טימ ,דיי רענעט

־*ךיוה ןופ טירט עליטש יד דאנ רעה דיא ,ןדי

ןוא תוצח דאנ דלאב ףאלש ןופ ןבייהפיוא דיז

דוד לאומש בר ,בר ןקידמינפ־תרדה ןקיסקיוועג

־תייב ןיא ןעוועג ןיוש רע זיא טכאנייב םנייא

,תבש ןעמוקניירא טגעלפ רע ןעוו ,רעוואדאלוואז

םעד טצייהעגנייא ןיילא רע טאה רעטניוו .לשרדמה

עלא ןוא שמש רעד ןרהא ןקניניילק ןופ טיילגאב
־פיוא דיז ןאטנאפס ןעניישרעד ןייז ייב ןבאה ןדי
",טלעטשעג
שרדמה תיב רעשידגנתמ רעד ןעוועג זיא םאד

.םיליהת טגאזעג ןוא ןוויוא
,יירד ןגאלשעגסיוא טאה רעגייז רעד ןעו
־פיוא ןסאג יד רעביא !זאלסיורא דיז רע טגעלפ
.ארובה תדובע וצ ןדיי ןקעו

דיז ןבאה ,ןינב םענרעצליה ןיא םיא רעטניה ןוא

־נא טגעלפ םייח םהרבא יוו ,טוג קנעדעג דיא

םענייא ןיא .דעלביטש־םידיסח עכעלטע ןענופעג

־עפ ןיימ ןקעוווצפיוא םתאל ערעזדנוא ןיא ןפאלק

ןוא ,םידיסח רעדנאסקעלא ןטייווצ ןיא רערעג

,ןפארטעג טאה לאמנייא טשינ ןוא ,המלש ׳ר רעט

רעוואלאקאס טנוואדעג ןבאה ,ןראג ןפיוא ,ןביוא

ןענאטשעגפיוא טאהעג ןיוש זיא רעטעפ ןיימ זא

""רעוואנישמא עכעלטע טימ ןעמאזוצ
ןייק טאהעג טשינ ןבאה ךעלביטש־םידיסח יד

תוינשמ קידנענרעל ,רעטצניפ רעד ןיא ןסעזעג ןוא
..קינייוונסיוא ןופ

־עג ןבאה םידיסח יד ןופ רעבייוו יד ,םישנ־תרזע

־עג ןבעל ןייז ןופ קיטש א טאה רעטעפ ןיימ

־יורג םענופ לוש־רעבייוו רעד ןיא ןענעוואד טזומ

־נםיוא הנשמ ירדיס השש ןענרעלוצסיוא טעמדיוו

.תוינשמ הרבח רעד ןופ רעדא ,שרדמה ־תיב ןס

־רעד ןוא טכיירגרעד עיציבמא ןייז טאה רע ,קינייוו

רעד זיא תוינשמ הרבח ןופ ל׳שרדמ־תיב ןיא

טשינ ,ןזיירק עשידמול ןיא טנאקאב ןעוועג טימ
עשיבר עכעלטע ןיא ךיוא ,עוועשזישט ןיא ראנ
.ךפיוה"
א ןעוועג ןראי עטצעל יד זיא םייח םהרבא
עקראטש ןבעג רעבירעד רע טגעלפ ,ךעלביוט לסיב
ןלאז ״ןטנעילק״ ענייז ידכ ,םנדאל יד ןיא פעלק
רע זיב טרא ןופ ןטערטפא טשינ טגעלפ רע ,ןרעה
טאהעג טאה ןפאלק ןייז זא ,טגייצרעביא ךיז טאה
,ןכייצ א ןבעג טזומעג םיא טאה ןעמ .הלועפ א
ייטש׳כ .רעה׳כ ,םייח םהרבא ,אי" לוק ןפיוא ןעיירש
".ףיוא ןיוש
ןיא ,טירט ערעווש טימ ,רע טאה ואד טשרע
.טורשראמ ןייז טצעזעגראפ ,יינש
טייקליטש רעד ןיא ןעמ טאה לאמנייא טשינ
טפמעק םייח םהרבא יוו טרעתעג טכאנ רעד ןויכ
,ןלאפאב םיא ןענעז סאוו ,טניה עטאשט א טימ
ןטוג א דיז טימ טאהעג רע טאה קעווצ םעד ראפ
ןקעטש רעד ןוא ,אובת אלש הרצ לכ לע ,ןקעטש
טשינ לאז רע ,הלוגס עטוג א ןעוועג עקאט זיא
.שדוקה תדובע ןייז ןיא טניה ךרוד ןרעוו טרעטשעג

יקסראשטקאפ המלש ׳ר ןופ יתפ ,הכלמ־עגייפ
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,תוינשמ הרבח ןופ לשרדמ־תיב םעניילק ןיא רעש
ראנ ,טאהעג טנייפ טשינ רע טאה דומע םער ךיוא
הליפת־לעב ןעוועג רע זיא קנעדעג ךיא לפיוו ףיוא
.תירחש ךיוא לאמא רשפא "טנראפ ןופ" ראנ
־עג םיא טאה׳מ יוו דערא ,אריפאש ךורב ׳ר
ןיא םארק א טאהעג טאה םאוו ,םעקסאי ךורב ןפור
,םלוע ןטימ תוינשמ רועש א טנרעלעג טאה ,קראמ
רעטוג א וצרעד ,ןדמל א דיי א ןעוועג זיא רע
לטיב א ןעוועג זיא עמיטש ןייז שטאכ ,ריבסמ לעב
¬ה חוכ ןקראטש א טאהעג רע טאה ךעלקירעזייה
ןבאה קע זיב קע ןופ ,שיט םורא עלא ןוא רוביד
־עפ ןיימ טאה ,םיא ראפ רעירפ .טרעהעג טוג םיא
רעבא ,הרבח רעד טימ טנרעלעג המלש ׳ר רעט
לביטש רעוואלאקאס ןיא ןענעוואד ןייגרעביא ןטימ

רע זיא טייהקנארק רעד בילוצ ןוא טרעטיצעג
.עקסאנ רענעגייא רעד ןעוועג טשינ ןיוש
לדיי ארוק לעב ןראוועג זיא טרא ןייז ףיוא
־אב ,הכאלמ־לעב רענעדלאג א דיי א ,רעלאטס רעד
טייצ ןיימ ןיא ,רעזייה ענרעצליה ןעיוב ןיא רעדנוז
רע טגעלפ ,רעטלע רעד ףיוא ןעוועג ןיוש רע זיא
טלאוועג טשינ ןיוש ןוא םאזגנאל רעייז ןטעברא
,זיוה םאר רעבא ,ןטעברא ערעסערג ןייק ןעמעננא
־פא יוו ןעוועג זיא טיובעגפיוא אי טאה רע םאו
.טקאטעג
ןייז טעברא רעד ןיא ןפלעה םיא טגעלפ סע
רעד ,ןסייהעג רע טאה ,רימ טכוד ,לסאי — לקינייא
אנה רעקיזאד רעד ,םעדייא סלדוי אנה ןופ ןוז
יקסנילבערט ןעוועג זיא ןעמאנ עילימאפ ןייז —

זיא {,םלוע ןטימ ןענרעל טרעהעגפ!יוא רע טאה

םאוו ,פיט רעטנאסערעטניא ראג א ןעוועג זיא —

ראפ ןענרעל גאט ןדעי ןבילבראפ רעטייוו רעבא

דיז ףיוא ןגיוצעג רע טאה עוועשזישט ןיא וליפא

.תוינשמ הרבח ןיא ךיז
,ס׳מויס עכעלרעייפ יד ןיא ךיז ןאמרעד ךיא
־עג אזא ,הרבח רעד ייב ןעמוקראפ ןגעלפ םאו
־עג זיא תוינשמ רדס א ןקידנעראפ ןופ שינעעש
רעד .ךלמה דיכ הדועס א טימ ןראוועג טעווארפ
קידנעטש זיא הווצמ תדועס אזא וצ טסאג ןרע
־לעוו ,רעוואדאלוואז דוד לאומש ׳ר בר רעד ןעוועג
טייז ןייא ןופ ,ןא־ןביוא עמאס ןסעזעג זיא רעכ
רעטעפ ןיימ רעטייווצ רעד ןופ ,אריפאש ךורב ׳ר
.המלש ׳ר
ןפיוא ןעוועג בוט־םוי אזא ייב זיא םייח םהרבא
ןוויוא רעד זא טגראזעג טאה רע ,למיה ןטעביז
יד זא ,קידנעטש יוו רעסעב טצייהעגנא ןייז לאז
־לייטנא עלא ,טכיל טימ ןצילב שממ ןלאז ןפמאל
ףיוא יוו טליפעג ךיז ןבאה םויס םער ףיוא רעמענ
.ןביוהרעד ןוא טגיילעגפיוא ,החמש־עילימאפ א

־םיוא ןייז טימ ןה ,טייקמאזקרעמפיוא ערעדנוזאב א
.הגהנה רעשיפיצעפס ןייז טימ ןה ,ןעז
רעבא זיא רע ,רעמיר א ןעוועג רע זיא דאפ ןופ
־עטיוט" יד ןופ ,דיסח רענאמוא ןא ןעוועג ךיוא
דנורפ ןייז .ןפורעג ייז טאה ןעמ יוו — ״םידיסח
טגעלפ שוח ןצנאג םער ,רעשל ןיא ןעוועג זיא טייק
,טרא טבילאב ןייז ,ןענעוואד ןיא ןגיילניירא רע
ןעוועג זיא ,ןבילקעגסיוא ןיילא דיז טאה רע םא ו
־רעד רעבא טאה םנייז לוק םאר ,ןוויוא ןרעטנוא
.לשרדמ־תיב ןופ ךעלעקניוו עלא ןיא טכיירג
,ןערב טימ ,תובהלתה טימ ןענעוואד טגעלפ רע
־רעטסיוא ייברעד קידנכאמ ,טנעה יד טימ ןשטאפ
ןענעוואד םייב טאה׳מ ןעוו ןטלעז .תויועה עשיל
רע טאה תילט םער לייוו ,םינפ םאנח ןעז טנעקעג
ךיוא .פאק ןרעביא ןגיוצעגרעבירא טאהעג דימת
ףיוא ןייטש ןבילבעג רע זיא הרות יד ןענעייל םייב
־פארא רעבא טאה רע ,ןוויוא ןרעטנוא טרא ןייז

,שיט םייב ןציז ןוימד ןיימ ןיא ךיא עז טא

־עק וצ ידכ ,ןעלסקא יד ףיוא תילט םער טזאלעג

,רפס עדוי א ,דיי רענייפ א ,קינראילא םער עקסאנ

עקאט זיא רעכלעוו ,ארוק לעב םער ןרעה ןענ

ךס א טימ רוטאנ רעד ןופ ןקנאשאב דאנ וצרעד

־עלרע ןא ,רעלאטס רעד לדיי ,רעווש ןייז ןעוועג

,ךאנ םיא ךיא קנעדעג ןראי עטשרע יד ןיא ,ראמוה

זיא רע םגה .שטנעמ־סקלאפ רענשאפאראה רעכ

,תוינשמ הרבח ןיא ארוק לעב ןעוועג זיא רע ןעו

טנעקעג רעבא רע טאה ,ןדמל ןייק ןעוועג טשינ

ןטילעג טאה רע .ןראוועג קנארק רע זיא רעטעפש

םיא זיא םע ןוא י״שר טימ שמוח השרפ עטוג א

רדסכ םיא ןבאה טנעה יד ,שזילאראפ ןימ אזא ןופ
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שרדמה־תיב ןסיורג ןיא

קנעב טימ ןשיט עגנאל עסיורג יד ,רעמעלאב םעד
תיב רעד טאה ,סנוויוא־לפאק ייווצ ,ןטייז עדייב ןופ
.ןעזסיוא םענייפ א רעייז ןעמוקאב שרדמה
־עג זיא דימש רעד ׳ילא ןעוו ,רעטעפש ןראי טימ
ןופ דעלאמ טכארבעגפארא ןעמ טאה ,יאבג ןראו
ןבאה ייז ןוא ,רעלטסניק עתמא ,קאטסילאיב עמאס
־עג ענייש טימ שרדמ תיב םעיינ םעד טצופעגסיוא
םעד ןוא שדוק ןורא ןשיווצ ,טיפוס ןפיוא .ןצבעלעמ
טאה םאוו ,דליב עטסנעש סאד ןעוועג זיא ,רעמעלאב
טימ ןטנעמורטסניא־קיזומ ענעדישראפ טלעטשעגראפ

טױבעגפױא ״לודגה שרדמה־תיב״ רעװעשזישט
.גירק־טלעוו ןטשרע ןכאנ

־נוה טנװאדעג ןבאה שרדמה תיב ןסיורג ןיא
,םידגנתמ ןעװעג ײז ןענעז עלא ,םיללפתמ רעטרעד
ןטימ ןענעװאד סאד ןביוהעגנא ןעמ טאה טראד
".תיבה תכונח ריש רומזמ"
־נעעג טאה׳מ ןעװ ,ךאנ ךיא קנעדעג לגנײ םלא
ןבילבעג רימ זיא םע ,שרדמה תיב םאד ןעיוב טקיד
־בירעמ־החנמ עטשרע סאד ןורכז ןיא טצירקעגנײא
ןינב ןפיוא ךאד ןײק ךאנ זיא׳ס ןעװ ,ןענעװאד
םעײנ םעד טימ לטעטש ןיא החמש יד .ןעװעג טשינ

־ייא ,רעדליב דאנ ןעוועג ןענעז סע .שארב לדיפ א
.א.א ,בייל א ,טרעפמעל א ,שריה א ,תויח ןופ עקינ
,ןטפירשרעטנוא ץיק טאהעג טשינ ןבאה רעדליב יד
,ןריטנעירא וצ ךיז טכייל ןעוועג זיא ןגעווטסעדנופ
־עג ןווכמ דליב ןדעי טימ ןבאה רעלטסניק יד זא
,הליפת־תיב א וצ טסאפעגוצ ,סשילאבמיס םעפע ןעו
־תייב םעד ןענאמרעד טפראדעג טאה קיזומ יד
ץר רשנכ לקו רמנכ זע" ם עד ,תייח יד ,שדקמה
".יראכ רוביגו יבצכ
שרדמה־תיב םאד טאה טנאמער םעיינ םעד דאנ
.ןעזסיוא ןשיטעטסעיאמ א שממ ןעמוקאב

־עג דיא ׳רעשלךיא ןעװעג זיא שרדמה־תיב םענײש

שרדמ־תיב ר עד זיא תוצח זיב ןעניגאב ןעירפ ןופ

דצ טײהנגעלעג רעד ײב טאה ןעמ יװ ךיוא קנעד

־אז־םיליהת ןוא רענרעל ,םיללפתמ ראפ ןפא ןעוועג

םעד ןקידנע וצ ףיוא ןעגנורעײטשאב ןעמונעגפיונ

ןיא טלאוועג ובאה םאוו ,ןדיי םתס ראפ רעדא ,רעג

ןענעז ןעגנורעײטשאב יד ,ןעיוב ןופ פאטע ןטצעל

ןסייה ןופ ןייז הנהנ געט עקיטסארפ עטלאק יד

טאה רענײא ,לגיצ לאצ רעד ףיוא ןראװעג טכאמעג

ןכאוו יד ןיא .תוישעמ ןלייצרעד דיז ןוא ׳ןוויוא

טרעדנוה ײװצ רעטײװצ א טרעדנוה ןעװעג בדנמ

עכעלטע רוביצב ןענעוואד טראד ןעמ טגעלפ געט

.װ.א.א
־אפעג ךיוא ךיז ןעמ טאה טכאנראפ ןבלעז םעד
־עטניא ןא ןבאה םאװ ,ןדיי ןופ המישר א טימ טער
ייר עדעי ךיז טייטשראפ ".טעטש" ןפיוק וצ םער
רעד ייב ייר עטשרע יד .זיירפ ריא טאהעג ךיז טאה
־רעטניה יד ןוא רערעייט טסאקעג טאה טנאוו־חרזמ
ןעוועג טשינ זיא שדוק ןורא רעד .רעקיליב עטש

־עג דאנ ןעמ טאה ירפרעדניא  10םורא וליפא ,לאמ
.ןינמ ןטקיטעפשראפ א ןפערט טנעק
ןופ רעלמאז א ןעוועג זיא סאוו ,ןרהא־קחצי
דיז טגעלפ ",ןמא" ןוא "םרמש ךורבו אוה ךורב"
,שרדמ־תיב ןיא ןפיולניירא לביטש רערעג ןופ עקאט
".ןמא ןא ןפאכניירא

ןייש ץנאג רעבא ,טושפ ,סוסקול ןקירעביא טימ

לופ ןעוועג שרדמ־תיב רעד זיא בירעמ החנמ וצ

ןבאהיסרעלאטס יד יוו םעד ךאנ ,טקיטראפעגסיוא

םאוו ,דיגמ א ןעמוקעג זיא טפא ץנאג ,ןדיי טימ

,סרעדנעטש עמאזניימעג יד טימ טקיטראפעגפא ויז

זיא בוט־םוי ןוא תבש ,השרד א ןטלאהעג טאה

עלעודיווידניא ןיא טלייטעגנייא ןעוועג ןענעז םאו

יד וליפא ,קע זיב קע ןופ טקאפעג ןעוועג טראד

,ןעגנוטכירנייא ערעדנא עלא טכאמעג ןוא טעטש

,לביטש־להק םאד ךייא ׳לופ ןעוועג זיא לוש־רעבייוו
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חרז ווו טראד ,ןינב ןקיבלעז ןיא ןעוועג זיא םאו
,בקעי־ןיע םלוע ןטימ טנרעלעג טאה יקסוואקראטס
־םוי ןיא ןווא ןכאוורעדניא ,קידנעטש ךיוא זיא
.םיללפתמ טימ לופ ןעוועג ,םיבוט

רעטלא רעד ןיא גהנמ רעד ןעוועג זיא׳ס יוו ,ןגיוא
.םייה
שמש ןרהא טאה תוחמש רעוועשזישט ןיא ךיוא
־נערב רע טגעלפ תונותח ףיוא .לייטנא ןייז טאהעג

¬א ,עלעדיי קיסקיוועגניילק א ,שמש רעד ןרהא

יז ,תושר ןייז ןיא ןעוועג זיא עכלעוו ,הפוח יד ןעג

.לביטש ןטשרעטנוא ןיא טאה ,רעשיגרענע ןא רעב

בור יפ לע ,טרא ןטמיטשאב ןפיוא ןלעטשקעווא

טאה רע ווו ,עלהריד ןייז טאהעג ןינב ןקיבלעז ןופ

.ןסיורדניא שרדמ תיב ןבענ

־עג םקווו ןיא זיא עכלעוו ,בייוו ןייז טימ טניווועג

־עגראפ דימת תופוח יד ןענעז עוועשזישט ןיא

שמש ןופ םעיצקנופ יד .םיא וצ ךעלנע רעייז ןעו

,םלוע רעקירעגיינ רעד ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןעמוק

םדוק ,עכעלטראווטנאראפ ןוא ךס א ןעוועג ןענעז

־עצ־הפוח א ייב טלעפעג טשינ לאמנייק טאה םא ו

,שרדמ־תיב םאד ןייר ןטלאה טפראדעג רע טאה לכ

ןוא ןענרהא טלגנירעגמורא ףכית טאה ,עינאמער

זיא רע זא ,ןייז הדומ ןעמ ףראד חבש ןייז וצ ןוא

ידכ ,הפוח רעד ןופ לגנערד א ןפאכוצנא ןסירעג דיז

זיא שרדמ־תיב םאד ,רעקיטכיצ א רעייז ןעוועג

םינתוחמ יד ןוא הלכךתח יד ןקוקנא ןענעק רעסעב

־אלדאפ יד ןוא טרעקעגסיוא ןייר ןעוועג קידנעטש

.םידדצ עדייב ןופ

םנוויוא־לכאק יד ןבאה רעטניוו .ןשאוועגסיוא םעג

־עג םיא טאה ןעמ( טחוש רעד המלש ףסוי׳ר

-עג טשינ ייז וצ ךיז טאה ןעמ זא ,ץיה ןופ טילגעג

־עג גנאל ןראי זיא )טחוש רעוועדאינש רעד ןפור

־תיב ןסיורג ץנאג ןרעביא עקאט זיא ,ןרירוצ טנעק

¬יקו הפוח ןריפכרוד ןופ רעטסיימ רעטינעג רעד ןעו

יד ןיא וליפא טייקמעראוו עביל א ןעוועג שרדמ

רע .טאטש ןיא להומ רעקיצנייא רעד דיוא ןוא ןישוד

-אשזעג טשינ טאה שמש רעד ןרהא .טטערפ עסיורג

ףיוא ,הפוח רעד רעטניה רעטנורא רעטשרע רעד זיא

־נוא רדסכ רע טאה טסערפ עסיורג יד ןיא ,טעוועל

רעטעפש טאה רע םאוו ",הבותכ" יד ןרדסוצנייא

יבא ,ןליוק־ןייטש רעקיטש עסיורג טגיילעגרעט

ןפאלעג ןרהא זיא ןשיווצניא ,ןענעיילראפ טפראדעג

.םעראוו גונעג ןייז לאז׳ס

ןעוועג זיא ם׳הפוח עקיטכיוו ייב( בר םעד ןעגנערב

ןייג שמש רעד ןרהא טגעלפ ,טכאנראפ קיטיירפ

־אק א ןטלאהעג ןרהא טאה טנאה ןיא ).בר רעד

םאד ".ןיידא לוש ןיא" ,ןפורסיוא ןסאג יד רעביא

.תוכרב עבש יד ראפ רעכעב א ןוא ןייוו טימ עקפאר

ףראד׳מ זא ,לאנגיס רעלעיציפא רעד ןעוועג זיא

רעד ,לזעלג טושפ א ןסעגראפ טשינ דיוא טאה רע

טפאכעג ףכית ךיז ןבאה רעבייוו יד .תבש ןכאמ

,הפוח רעד דאנ .סופ ןטימ ןכערבעצ םע לאז ןתח

.טכיל ןשטנעב

א ףיוא טיילגאב ,לדיפ ןטימ רעמזעלק לציא ןע ו

ןרהא זיא ,לאפ־טיוט א טכאמעג ךיז טאה׳ס זא

לקראמ ןפורעג טאה׳מ סאוו ,ןאמנגניי א ןופ עלעקייפ

־רעד רע טגעלפ םדוק ,ןרבק רעד ןעוועג שמש רעד

־םיוא ןבאה ),רעילומ א ייב ףליהעג א דאפ ןופ(

גייווצ רעגנאל א טימ ןנימ־רב ןופ זיוה ןיא ןענייש

,טשוקעג ריז ןבאה םינתוחמ ,סכעליירפ א טליפשעג

־ענ וצ ףיוא ,םלוע־תיב ןפיוא םיוב א ןופ ןטירעגפא

,רערט א טזאלעג ןוא ןשטנוװעג ךיז סעטםענתוחמ

ןיילא רע טגעלפ רבק םעד .רבק א ראפ םאמ א ןעמ

־גנערד ריפ" יד ןעמונעגנעמאזוצ שמש ןרהא טאה

ראפ טאהעג ןיוש רע טאה ןראי עטצעל יד( ןבארג

קוק א ,םייה א טפוטשעגכרוד קידנלייא דיז ",ךעל

־וצ א ,שרדמ־תיב םעד ןקינייר וצ ןוא ,קעווצ םעד

,טייקיניילק א .שרדמ־תיב ןיא טרעה ןעמ םאוו ואט

ןפיוא תמ םעד טגנערבעג טאה׳מ ןעוו ןוא ),רעפלעה

,דומע םייב טכיל ,טכיל טייצראי ,ןפמאל ליפ יוזא

־פארא ןיילא רעירפ ,שמש רעד ןרהא זיא ,טרא ןטוג

רעדא ,ןכאמוצ ףראד׳מ םאוו ,סנוויוא עטצייהעגנייא

־עגניירא ןוא ןעמונעגפארא ,רבק ןיא ןעגנורפשעג

.רעביש םעד ןכאמפיוא

־םיוא ןעמונעג רע טאה ,תמ םעד קירעהעג יוו טגייל

ריוא טאה בר םעד ןטיילגאב עקידנעטש םאד

ןטעבעג ןבאה סאוו ,עקידנזעוונא ןופ ןעמענ ןפור

־נײק זיא בר רעד ,סעיצקנופ סנרהא וצ טרעהעג

יד ףיוא תמ םעד ךעלעברעש טגיילעג ןוא "הליחמ"

טפראדעג טאה רע ביוא ,ןיילא ןעגנאגעג טשינ לאמ
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ןעמוקעג שמש רעד זיא ,ןראפ רעדא ,ןייג ץעגרע
.ןעמענ םיא

זא ,טראוועג ןוא טלעטשעגפיוא רעטגערעגפיוא ןא
טאה םאד דיוא ןעוו ראנ ,ןעזרעד םיא לאז ןרהא

־אדאלוואז דוד לאומש ׳ר בר רעוועשזישט רעד

:ןאטעג יירשעג א זייב רע טאה ,ןפלאהעג טשינ

־ופסקורדנייא ןא טימ ,רעכיוה א ןעוועג זיא רעו

ריד ןלאז ןגיוא יד זא זטשינ דימ טסעז וד ,ןרהא"

יוו ,קידנור ןעוועג זיא םנייז םינפ סאד ,רוגיפ רעל

"סיורא

טייקלדייא םאד ןוא ,לופ זיא יז ןעוו הנבל יד

להק סאוו ,םעד ןופ ןענאטשאב זיא טלאהעג ןייז

רע ,טכיזעג ןייז ףיוא ןסאגעגסיוא ןעוועג זיא

יד רעביא ןייג וצ ״עיסעצנאק״ א ןבעגעג םיא טאה

עטראצ עמענעגנא רעייז א טגאמראפ ךיוא טאה

ןעגנאגעגמורא יוזא רע זיא .קיטיירפ ןדעי רעזייה

טאה ןדער ןייז .ענעטעמאס ןוא עכייוו א ,עמיטש

טאה׳ס דעוו ,ןבעל םוצ טלאהעג ןייז ןביילקפיונוצ

.ןאט ןטראצ שיריל א טאהעג

,טשינראג רעוו ןוא ןשארג  20רעוו  10:ןבעגעג

ביוא תוילע יד טפיוקראפ תבש טאה רעוו ןוא

רעביא ןייגמורא ןייז זא ,ןגאז םע ףראד ןעמ רעבא

־םיוא ךיוא םגעוו ןייא ראפ ןוא ? שמש ןרהא טשינ

םעד ןגארטעג טשינ ,ןפוא םושב טאה טאטש רעד

,שרעדנא ץעמע ןעוועג ןעד זיאס ,רפס םוצ ןפורעג

יד ,אברדא !הלילח ,הבדנ א ןטעב ןופ רעטקאראכ

רעטנחאב ,רעטקישעג ,רעסעב ,ןכאמ םאד לאז סאו

־עג םיא זיא ,ןעגנאלרעד םיא טגעלפ׳מ םאוו עבטמ

טאה הרות־תחמש ןעמוקעג זיא׳ס ןעװ יםיא ןופ

קידנטכארטאב ,גנויצאב ןוא דובכ טימ ןראוועג ןבעג

יד ייב ,טייקשהירב סנרהא ןעזעג רעטלוב דאנ ןעמ

ןטנידראפ רשכ ןייז ןעמענפא ןופ םראפ א יוו םע

רעתמא ןא יוו ןזיװעגםיורא ךיז רע טאה תופקה

ןיד יפ לע להק ןופ ןעמוקעג זיא םיא םאוו ,ןיול

־מאק ןייז ראפ עיציאוטניא ךס א טימ גאלאכיספ
,ןלעטשקעווא ךיז טגעלפ רע .עבאגפיוא רעטריצילפ
שדוקה ןורא ןבענ רעמעלאב ןפיוא טנעגיריד א יוו
,ןעמעלא רע טאה טלייטעג ,תופקה טלייטעג ןוא
ןייז טימ ראנ טאה רע ,טזאלעגכרוד טשינ םענייק

־יא ,עכעלרע עכלעזא טנייה ןעמ טמענ ווו .רשויו
ןיא שמש רעד ןרהא יוו ,שדוק־ילכ עשיטסילאעד
!שרדמה־תיב ןסיורג רעוועשזישט

םהרות־ןיד ןוא תולאש

ןגיווועג ,ןאמכאפ רעקיראיגנאל א יוו ,גיוא טינעג

ןעוועג קפס ןא זיא טאטש ןיא רוגיפ טפיוה יד

ןעמעוו ןוא רעירפ ןבעג וצ ןעמעוו ןטסאמעג ןוא

ןיא שטאכ ,רעוואדאלוואז דוד לאומש ׳ר ,בר רעד

טאה טנאוו־חרזמ רעד ןופ ןדיי ענייש יד ,רעטעפש

ןוא םידמול עסיורג ןייק טלעפעג טשינ ןבאה טאטש

ןטימ ןעמאזוצ ,עטשרע יד ןופ דלאב ןפורעגפיוא רע

עלארטנעצ יד ןעוועג בר רעד רעבא זיא ,הרות ינב

ןוא רעטייוו ץלא ןעגנאגעג רע זיא םעדכאנ .בר

עלא ןופ טריטקעפסער ןעוועג זיא .רוגיפ עקיטסייג

רענייא טשינ .ריט רעד וצ זיב ,פארא ףיוא רעטייוו

ןיא בר םוצ .םידיסח ןופ ןוא םידגנתמ ןופ ,ןזיירק

טקוראפ ןסעזעג ןענעז םאוו ,תוכאלמ־ילעב יד ןופ

םעד לבייל גילעז ייב טניווועג טאה רע( בוטש

,ריט רעד ייב ,קע עמאס םייב ץעגרע ,טייז א ןיא

־וקפיורא ןגעלפ ),ןראג ןפיוא ,רעיומ ןיא רעטסוש

",סאפ־טנאה" ףעד טרעיומעגנייא ןעוועג זיא׳ס ווו

ייב ,טאטש ןופ םידמול — ןענרעל ןיא ןדער — ןעמ

־רעד רע יאמלה ,םיא ףיוא תומוערת ןבאה טגעלפ

טפא ,םימכחל דעו תיב רעתמא ןא ןעוועג זיא םיא

־עג רעבא טאה ןרהא ,טעפש וצ םיא ןיא ריז טנאמ

־ינע ערערעווש ייב ,ם׳הרות ןיד ןעמוקעגראפ ןענעז

,ןריולראפ טשינ דיז טאה ןוא טוט רע םאוו טסווו

ןצעזוצ ןלאז םידדצ יד ןטעבעג בר רעד טאה םינ

־עלטע ״םילד רזוע״ םעד טצונעגסיוא ראנ טאה רע

ןיד ליפ ייב ןעוועג זיא ה״ע רעטאפ ןיימ ,םיררוב

אזא רענייא ,ןייז וצ סייפמ עכלעזא ידכ ,לאמ עכ

־עג רימ זיא הרות ןיד אזא עגייא .ררוב א ם׳הרות

־שרעטניה א ףיוא טאטש ןייז טאהעג טאה םאוו ,די

א ןיא טלדנאהעג דיז טאה סע ,ןורכז ןיא ןבילב

־עג הרות תחמש ןסיוועג א ןיא זיא ,קנאב רעט

ןכש ןייז ןוא רענשזריק םעד ןמלק ןשיווצ ךוסכס

דאנ טאה רע םאוו ,קידלודעגמוא קראטש ןראו

־טאמ תבוטל ןלאפעגסיוא זיא ןיד־קספ רעד ,לטאמ

ךיז רע טאה ,ןעמאנ ןייז ןפורסיוא טרעהעג טשינ

זיא ,ןעוועג זיא רעטאפ ןיימ ררוב סנעמעוו ,ןעל
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גנאל ןראי זיא רעבא ןמלק ,ןדירפוצ ןעוועג לטאמ
טאה ןטאט םעד .ןטאט ןפיוא טזגורבעגנא ןעוועג

־קילג א קעווא זיא האל הרש ,טייהרעטנוזעג טייג
.עכעל

טנעקעג דאנ דיז ןבאה ייז לייוו ,טרעגרעעג סאד

.עוועשזישט ןיא ןעוועג ןענעז םיטחוש יירד

ןיא טנוואדעג עדייב ןבאה ייז ןעוו טייצ רעד ןופ

־עג ייז באה׳כ ןעוו ןיוש ןשטנעמ ערעטלע עלא

.תוינשמ הרבח
.תולאש ןופ הרדס א קעווא זיא ס׳הרות־ןיד ץוח א

השמ ׳ר ןוא ,המלש ףסוי ׳ר ,לאומש םייח ׳ר .טנעק
־סיוא המלש ףסוי ׳ר טאה ןראי עטצעל יד ,שרעה
רעבלעוו ,לווייפ םולש ןוז ןייז הטיחש טנרעלעג

גנאל יוזא ןבאה טאוו ,רעבייוו ןעוועג ןענעז םע

טאהעג ןוא ,רעדניק ןוא בייוו טימ טניווועג טאה

.ייא ןיא דערא *ףוע ןיא טרעטשינעג ןוא טכוזעג

םעד והיתתמ ןופ רעיומ ןיא ,לבלעוועג ןיילק א

תונכשב ,הלאש א סעפע טקאפעג ןיוש ןבאה ייז זיב

,עכאווש א רעייז ןעוועג זיא הנויח ןייז .רעדיינש

טימ ,האל־הרש ,יורפ א טניווועג טאה זדנוא ןופ

הטיחש ייב טנידראפ וצ לסיב א ןיוש טאה רע ןעו

ןעוועג זיא ןאמ ריא .עקטיג־הנח רעטכאט ריא

.רעסעב ןראוועג עגאל ןייז זיא

טרירעגוצ ראנ ךיז טאה יז סאוו וצ .עקירעמא ןיא

ןעוועג ןענעז םיארונ םימי יד ןיא הליפת־ילעב

ברע ,לאמנייא ,הלאש א ןראוועג ןריובעג דלאב זיא

־קעלא ןא ,רענטיב רעזייל ׳ר זיא יוזא .םידיסח

ןיימ ןטעבעג ןוא ,זדנוא וצ ןיידא יז זיא ,בוט־םוי

־לעב ןוא הליפת לעב רעטוג א ,דיסח רעדנאס

.ןייז רדנ ריתמ ריא לאז רע ,ןהמלש ׳ר רעטעפ

־תיב ןסיורג ןיא ףסומ לעב ןעוועג טפא ,ןגנמ

זיא סעמיצ זא ,טלייצרעד יז טאה ,ךאד טסייוו ריא

רעוואדאינש רעד ,המלש ףסוי ׳ר ךיוא ;שרדמ

א דיא באה ,וצ דיג טנערב םע ,ןכאק וצ רעווש

לעב רעד ךיוא ,ףסומ טנוואדעג טראד טאה טחוש

טציא .ןכאק וצ טשינ םעמיצ ןייק רעמ ןאטעג רדנ

סעשימ הרש ,דיי רעשידיסח א ןעוועג זיא עקות

־יצ לפעל א דאד ךיז טליוו ,בוט־םוי ברע ,רעבא

ןיוש טאה רעכלעוו ,םארק־ןזייא רעד ןופ ,םעדייא

:טגאזעג ,ןאטעג לכיימש א טאה רעטעפ ןיימ .םעמ

־תיב ןסיורג ןיא רפוש ןזאלב וצ הקזח א טאהעג

ןוא ,סעמיצ ןכאק טגעמ ריא ,ךל רפומו דל רתומ
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.ראי סעדעי שרדמ
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קרב־ינב /

ארוג ןושרג

ןסאג רעודמ^זי^־ס רגסיא רייעאפ^ א
טניפש םע ,ףיז טפעוו םע ,סוטש ןביילב וצ ףעלגעממוא ,ןגייווש וצ רעווש
ענעפראווראפ ,עקיצנייא .עוועשזישט לטעטש רעזדנוא ףאנ "יךוב־רוכזי" א ףיז
ןיא ןקילייטאב ףיז ןליוו ,ףיז ןדלעמ "החפשממ םיינשו ריעמ דחא" רעד ,םידיחי
עכלעוו ,עכלעזא ףיוא ייז ןשיווצ ,לטעטש רעזדנוא ןופ ״טנעמונאמ״ ןטצעל םעד
םעד ןופ ףיז טעפארדעגסיורא ,ןעגנורפשעגסיורא גוצ־םיתמ ןטצעל םענופ ןענעז
.עקילייח ןוא עטנעאנ ערעזדנוא ןופ ,רבק־רעדורב
עקיליורג ןלייצרעד עכלעוו ,רעטעלכ ןוא ןטייז ףוב םעניא ףיז ןרעמ םע ןוא
רעזדגוא ףיז ןיא ןייא טרעמאלק רעכלעוו ,ןינכ רעד ףיז טיוב םע ,ןטלייהוצנייא
.לטעטש ןעקנורטראפ טולכ ןיא
יוזא זיא םאוו ,טראוו עטצעל סאד ",ללוגה־תמיתס" רעד ,ךוכ עקיזאד םאד
.דייוועגניא רעזדנוא ןיא ,טולכ רעזדנוא ןיא טפאזעגנייא קראטש
 1סוטש ןכיילכ וצ רעווש ,ןגייווש וצ רעווש זיא םע ןוא
ןופ ןראי־טנגוי ,ןראי ! -רילדנעצ ייווצ ןופ רעמ  -עניימ ךיוא ךאד ןענעז
,ןטכארט ןיא ייבראפ עלעטעטש םענעי ןיא טא ,טייקפייר זיכ דלימ־רעטומ
?ןגייוושראפ ץלא םאד ןעמ ןעק .ןטלעוו ערענעש ץלא ףאנ ןראג ןיא ןעקנעכ
 ?...ןסעגראפ
ןיימ ןכעלגעמרעד רימ טעוו םע ליפיוו ?!יוא ,רימ ףיז טליוו ,רעכירעד
םוצ רימ ףיז טליוו׳ס .לטעטש ןרעכיא ףיז ןריצאפשברוד לאמ ןמצעל םוצ ,ןורכז
םע יוו ןעעז ,ןקוקנא .ןגיוא עניימ ייכראפ םע ןריפכרוד יינפפיוא לאמ ןטצעל
ןעוו .ןעוועג גנוי ראג ךאנ ןענעז עלא רימ ןעוו ,לאמא ,לאמא ןעזעגסיוא טאה
ןיא ןעגנאגעג ,טכעלעג דעלביל יוזא עמאמ־עטאט טימ ןעמאזוצ טראד ןבאה רימ
,טפול עראלק יד טראד טמעטאעג יירפ יוזא ןוא ךיז טליפשעג ,טפיטטיעג ,רדח
.ןעגנוכערטש ןוא ןעמיורט ליפיוזא טימ עטפאזעגכרוד א
*אפש ןטצעל ןיימ טציא ךיא ריצאפש יוזא ןוא
ןוא ןגעוו ,ךעלסעג ןוא ןסאג ענייד רעביא ,ריצ
/׳עװעשזישט״ עלעטעטש־טנגוי ןיימ — ןעייסאש
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״ייםאש רעקטום״ םעגופ קירב ןפיוא ייטש׳כ
־לעװ /׳קארב״ ךייט ןפיוא ןקילב עניימ ףראוו׳כ
זיב שזא ,לטעטש םער סיואגנעל ךיז טיצ רעכ
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עטוג ראנ ווו ,לימ־רעסאוו רעד וצ ",םעילעבמאב"

,ךעלעמילב ןוא ןעמולב עקיבראפנדישראפ ןביילק

ןפמעק ןוא ןדאב ריז טראד טנעקעג ןבאה רעמיווש

ווו ,ץאלפ א ,״פאקא״ ןזיב טכיירגרעד רע ןוא —

רעקיטראד רעד ןופ לאפ־רעסאוו ןקראטש םעד טימ

ןעמ ןוא ףיט גונעג זיא ךייט םענופ רעסאוו םאד

רעד זיא קירב טייז רעטייווצ רעד ןופ ".עבמעד"

־קיטיירפ עקידרעמוז יד ןיא .ןדאב טראד ךיז ןעק
טימ טלביוושעג עקאט טראד טאה ןהעש־גאטימכאנ

־עג א ראפ םאוו טימ ,טכארטאב דיא ",גוב" רייט

רענעמ לטעטש עצנאג׳ס ,טלא ןוא גנוי ,ןשטנעמ

רעניווונייא יד טנידעג םע טאה רע טפאשיירט

אצוי טימרעד ןוא ןדאב ויז ןעמוקעג ןיהא ןענעז

ןלטעטש םענופ
ךיז רע טאה קירב רעד ייב ןטייז עדייב ןופ
ענייז טכאמעג ךאלפ ,ןפמורשעגנייא ,טערונעגנייא
־אוו ןקיאור ןייז טימ טלאוו רע וליאכ ןוא ןשינעפיט
־אב עקידלטעטש יד וצ ןעקנווועג רעטסילפעג־רעס
¬יימ ןופ טפעש ,טמוק" :םיטאבעלאב ןוא סעטסאבעל
־ראלק ןיימ ןיא ליז טלגיפש ,ןרעסאוו ערעטיול עג
".טייק

ןבאה גאט םעד ןיא .תבש דובכל "הליבט" ןעוועג
,ןיהא ןעמוק וצ טגאוועג טשינ םיצקש עשיפראד יד
,געט עקידנכאוו ערעדנא ןיא ןוט םע ןגעלפ ייז יוו
.ןדיי עקידנדאב יד ףיוא רענייטש ןפראוו ןוא
.רעטניוו
ןטאשראפ ,םענעריורפראפ א ךייט םעד עז ךיא
טקאהעגםױא ןענעז טראד ןוא אד זיולב ,יינש טימ
,םיטאבעלאב יד עכלעוו ןופ ,רעכעל זייא םעניא

־עלאב יד ןייטש טציא ךיא עז ,עקידעבעל יוו

־יטאטש ייווצ יד ןוא ךייט םוצ טנעאנ ןעניווו סא ו

טימ עדעי ,רעסאוו ןליק םעניא ,עסעווראב ,סעטסאב

ןופ ןפעש ,ריאמ ןוא ״עיש״ רעגערט רעםאװ עש

־לעוו ףיוא ,רענייטש יד עז ךיא ,שעוו לקעפ ריא
־עגפיונוצ ןוא שעוו יד טפאלקעגסיוא ןרעוו םע עכ
.ךעלקעפ ןיא טגייל
טיול ,ןיילא ,ןענישאמ־שאוו ןייק ןעוועג טשינ
־רעיופ עשיפראד יד ןופ רעגייטש ןוויטימירפ םעד
ךייט םעניא ןענאטשעג סעמאמ ערעזדנוא ןענעז םעט
.טניזעגזיוה ןצנאג ןראפ שעוו יד ןשאוועג ןוא
־רדח םעפורג עבלעוו ןיא ,ןטנווא יד ךיא עז טא
ןיוש ןענעז ענעבילבעגנבעל עקיצנייא יד( ךעלגניי
־ראפ ,ךייט םייב ךיש יד םיוא ןעוט )סעדייז טנייה
ךיז ןזאל ןוא ינק יד רעביא זיב ןזיוה יד ןעשטאק

.רעסאוו טראד
רעד טאה רעטניוו ךיוא ראנ ,רעמוז ראנ טשינ
־טייצ ןכעליידפ א ראפ טנידעג ךייט רענעריורפעג
טימ .רדח ןיא ןענרעל ןקיטכאנייב ןכאנ ביירטראפ
־גגיי־רדח םעפורג ןבאה טנעה יד ןיא סענרעטמאל
,ךיז ךשטילג" זייא ןפיוא ךיז טזאלעגקעווא ,ךעל
יד טימ דעוו ןוא ״םעװשזױל״ עלעיצעפם טימ רע ו
ןעמוקמייה א טגעלפ ןעמ ןענאוונופ ,ךיש עזיולב
.עטציוושראפ ,עטלטיורראפ
.טייצ־חספ ראפ

־ירפ יוזא ץלא ",גנאפ־שיפ" ףיוא ךייט ןיא ןיירא

זייא רעקיטש עסיורג ,ןטלאפשעצ זיא זייא םאד

טאה םע רעוו ןוא ,טנעה עזיולב יד טימ ,וויטימ

ןפעלש ךעלגניי־רדח .ערעדנא יד ךאנ עגייא ךיז ןגאי

עבראט עלופ א טגנערבעגמייהא טאה ,לזמ טאהעג

ףליה רעד טימ ןוא )קיטש־זייא( "העירק" אזא וצ

־קיצראה א .עקידלפאצ ,עקידעבעל ,ךעלשיפ עניילק

א ראפ זייא קיטש יד טניד סנקעטש עגנאל ןופ

־רעמוז ןםײה א ןציזפא ןכאנ גנולייווראפ עכעלביל

,ךייט םעד סיואגנעל עירק יד טביירט ןעמ ״םאראפ״

.רדח ןקידנקיטש םעניא גאט
־ייווצ רעד וצ ןקילב עגיימ טימ רעבירא ייג׳כ
.קירב טייז רעט

ןביוהעגפיוא קראטש זיא רעסאוו םאד ןכלעוו ףיוא
רעד רעטנוא זיב לאמ םעכנאמ טכיירג םע ןוא
יד ןופ חטש רעםיורג א ןםאגראפ זיא םע ןוא קירב
־עצ ״עירק״ אזא זא ,ךיוא טריסאפ םע ,רעדלעפ

״רעשור״ יד סיואגנעל אד ךיז טיצ ךייט רעד

־עווש ןוא םיסיג טימ ןוא ןראפ ןטימניא ךיז טלאפש

גאטימכאנ קיטיירפ ןגעלפ ךעלגניי ווו ,רעדלעפ

םענופ ןעפארדוצםיורא ךיז םע טגנולעג ימ רער
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־יוש א ןוא רעטצענעגכרוד א רעסאװ־זײא ןטלאק
.םייהא ןעמ טמוק טלעק ןופ רעקידנרעד
־יאב לטעטש עצנאג׳ס טאה ךאװ־חספ רעד ןיא
־עג ןוא ץמח־ששח ןבילוצ םמענורב יד טריטאק
.ךײט םענופ ראנ רעםאװ טפעש
־ור יד ךײט םעניא ךיז ןעלגנעלש טנײה ךיוא
ןשטנעמ טראד ךיז ןדאב טנײה ךיוא ,ץועסאװ עקיא

ןגעוו דאזיפע ןא ןלייצרעד וצ טרעוו זיא ייברעד
־ישט ןייק אבא ׳ר ןדייז ןיימ ןופ ןעמוקניירא םעד
.עוועשז
ןעוועג ל״ז אבא ׳ר עדייז ןיימ זיא טנאקאב יוו
טאה .דגנתמ רעסייה א ,הדילמו ןטבמ קאווטיל א
קאווטיל רעד טא זא ,טלאוועג לרוג רעד רעבא
שידיםח א ,עוועשזישט ןייק ןעמוקנא לאז דגנתמ
לשרעה ׳ר טימ ןייז ךדשמ ךאנ ךיז ןוא ,לטעטש

,רעטניװ זײא ןפיוא ךיז ןשטילג ןוא טײצרעמוז

.םידיסח ״רעכםישפ״ עםייה יד ןופ רענייא םייוויילב

טפאלק יז ןכלעװ ףיוא ,ןייטש םייב יורפ עטנאקאב א

גרעבנטור ילא ןופ ןוז א ,אבא ׳ר עדייז ןיימ

,לגניי שימײה א ,םינפ טנאקאב א ײז ןשיװצ ךוז׳כ
.ךיא עז רעמינפ עדמערפ זיולב .אטשינ .שעוו עריא
יד ןטלאהאב ןענעז ״שזאבלוש״ ןיא .רענײק אטשינ
ײז ןיפעג ןוא ךוז ךיא עכלעװ ,עלא יד ןופ רענײב
¬ורק ,רעטסעווש ,רעדירב ,עמאמ־עטאט ,רעמ טשינ
.ד״יה .םיב
ךיז רעטנענרעד ,קירב רעד ןופ ףיולטנא ךיא
.לטעטש ןופ גנוטכיר רעד ןיא

טאה ",דימתמ" ןוא רענרעל־ליווו א .קלאוווס ןופ
ןייז ןיא רעגייטש רעד ןעוועג זיא םע יוו — םיא
רעטמיראב רעד ןיא טקישעג רעטאפ ןייז — טייצ
,םידגנתמ ענייר ןופ טאטש א ״הבישי־רענישזאלאװ״
",תכה ישנא" יד ןעוועג ןענעז םידיסח עכלעוו ייב
.ןלצל אנמחר
םינוב ׳ר ןיבר ןופ ןטייצ יד ןיא םע זיא ןעוועג
םנורכז קצאק ןופ לדנעמ ׳ר יבר ןוא עכסישפ ןופ

־ץענערג ןטשרע םייב ,קירב רעד ייב טראה

ןכוז ןיא ןטלאהעג טאה תודיסח םאד ןעוו .הכרבל

־נײא ןא ךיא עז ,ייסאש רעווארבמעז ןופ טקנופ

ןוא ןרעטײרבםיוא ןענעק לאז ןעמ ווו ,רעצעלפ

ןיא ,ןרעטלע עניימ ןופ לזייה סאד ,לזייה קיטאטש

עקינייא ןבאה ,ןויער ןשידיסח םעד ןטיירפשראפ

ןיא ןראי רעדניק עניימ טגנערבראפ באה׳כ ןכלעו

־אוו ןייק שזא טראפשעגניירא ךיז םידיסח רעקצאק

־נא עטשרע יד טבעלעגרעביא ןוא םעיזוליא עסיז

־הבישי טימ ןענעקאב ןעמונעג ךיז ןבאה ןוא ,ןישזאל

ןיימ ,ןדייז ןיימ ןופ לזייה םאד זיא םאד ,ןעגנושיוט

.תודיסחה ךרד ןפיוא ןריפוצפיורא ייז ידכ ,םירוחב

סאד זיא םע .ןרעטלע רוא־רוא עניימ ןופ ,ןעבאב

־טע ןדערוצרעביא ןעגנולעג ייז זיא זייווכעלסיב

,םייוויילב :תוחפשמ עטלטייקעג יירד ןופ לזייה

־וצטימ ןעוועג םיכסמ ןבאה ייז ןוא םירוחב עכעל

טאוו ,ךאבאילש" רעד זיא טא .ארוג ןוא גרעבנטור

ןגיוא ערעייז טימ ייז ןלאז ןוא ,קצאק ןייק ןראפ

םאד רעדא ,לטעטש ןיא ןעמוקניירא סאד טלעטשראפ
לאצפא םעד טשינ טלאצאב ןעמ זיב ,ןראפסיורא
".עוואקטאגאר" ,קירב יד ןראפכרוד ןראפ
ןופ טלאטשעג יד ןורכז ןיימ ןיא ףיוא טייג םע
.לשרעה ןדייז ןיימ
־עג סע זיא ,םייוויילב לשרעה עדייז־רעטלע רעד
־יגער עשיסור יד ןעמעוו וצ ,רעטשרע רעד ןעו
־עצנאק״ יד /׳עקטאגאר״ יד ןעגנודראפ טאה גנוד
׳ר עדייז ןיימ השוריב ןעמונעגרעביא טאה "עיס

.תודיסח ןופ טייקסיורג םאד ןעעז
רופ א ןעגנודעג ןעמ טאה ,תודוס־ידוסב ,םייהעג
םאוו ,העיסנ א ,ןיירא געוו םעניא טזאלעג ךיז ןוא
טאה ,םגעוורעטנוא .ןכאוו עכעלטע ןגיוצעג ךיז טאה
,ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא טלעטשעגפא■ דיז ןעמ
ןישזאלאוו ןופ ךאילש ןפיוא ןעוועג ןענעז עכלעו
ןופ ענייא .ןקיטכענרעביא ןוא ןסע םוצ ,קצאק ןייק
עשידיסח סאד ןעוועג דיוא זיא רעצעלפ־ורפא יד
.עוועשזישט לטעטש ׳

ןיימ טנשריעג טאה םע ןעמעוו ,גרעבנטור אבא

םע ווו ,לטעטש עטשרע סאד ,עוועשזישט ןיא

".סעבא ״לבײל״ ןעמאנ ןטימ טנאקאב ,לבייל עטאט

־פיוא טסעג יד ןענעז ,לביטש רעקצאק א ןעוועג זיא
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עמעראװ ןוא סמערא ענעםא טימ ןראװעג ןעמונעג

רעד טימ ןבאה ה״ע רעטומ ןוא רעטאפ ןיימ

ךיז ןבאה םידיסח רעקצאק עקיטרא יד ןוא רעצרעה

עדייז רעד יוו ןפוא ןבלעז ןפיוא טריפעג עקטאגאר

הבישי רענישזאלאװ יד טימ ןעמונראפ לעיצעפס

רעד ןוא טפעשעג סאד טריפעג טאה עמאמ יד .ה״ע

יד ,עיצאסנעס עטסערג יד ןעװעג זיא םאד ,םירוחב

ןטימ .הדובעה לעו הרותה לע ןסעזעג זיא עטאט

.גנושארעביא עטסערג
טימ דיוב רענישזאלאװ רעד ןופ םוקנא רענעי

טאה

 1914ראי ןיא גירק ןטשרע םענופ ךורבסיוא

.ךאבאילש" םעד ןופ הסנרפ יד טקידנעעג דיז

,םירוחב הבישי רענישזאלאװ ןוא םידיסח רעקצאק יד

־אמא רעד ןופ הטילפה־תיראש ,יירד עטצעל יד

רעד ןענופעג ךיוא ךיז טאה סע עכלעװ ןשיװצ

ריא ,רעטומ ןיימ ןענעז םאד ,עקטאגאר רעקיל

םעד טגײלעג םע טאה ,רעקלאוווס רעד אבא דימתמ

־עשטיא רעדורב ריא ,ץראווש עיאפ רעטסעווש

־אילש״ רעד ןופ גנוצעזראפ רעד ראפ ןײטשטנורג

ןייז וצ הלוע ןעוועג הכוז ןבאה גרעבנטור ריאמ

.״עיסעצנאק־ןאב
טאה ,לביטש רעקצאק ןיא קידנעמוקנײרא ,אבא
טאה רע ,טריסערעטניאראפ טשינ ךיז ךאז ןייק טימ
ןעמונעג ןוא רעדנעטש א ייב ךיז טצעזעג ךיילג

םימי יעבש ןבראטשעג ןענעז ןוא לארשי־ץרא ןייק
,ריאמ־ןורכז ןופ םייחה־תיב ןפיוא .הבוט־הבישבו
ןייא ןיא םירבק יירד עלא ךיז ןעניפעג ,קרב־ינב
.ה.ב.צ.נ.ת .ייר

טייקמאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג טאה רע .ןענרעל
טימ ןוא ,םייוויילב לשרעה ׳ר ןדייז־רעטלע ןיימ ןופ
הבישי רענישזאלאוו רעד זיא רעטעפש געט עכעלטע
ןופ רעטכאט רעד וצ טסנקראפ ןראוועג ןיוש ,רוחב
.עקמאח־ענייש

— לשרעה ׳ר

טשינ ןיוש אבא זיא קצאק ןייק דיוב רעד טימ
טקינייפעג םיא טאה ןסיוועג םאד רעבא "ןראפעג
ןבעגעגפיוא טאה רע םאוו ראפ ןראי ענייז עלא
ןבלעז םעד ןיא לייוו ,קצאק ןייק ןראפ םאד טלמעד
־עג קלתסנ עלעדנעמ ׳ר יבר רעקצאק רעד זיא ראי
־אב וצ םיא ןעוועג הכוז טשינ טאה רע ןוא ןראו
.ןבעל םייב ןכוז
ןבילבעג ןוא טאהעג הנותח טאה עדייז ןיימ
,טלייצרעד טרעוו סע יוו רעבא ",ןאבאילש" םייב
עבאב רעד טימ ךאמפא ןא טכאמעג עדייז ןיימ טאה
־רעל ןוא ןציז קידנעטש טעוו רע :עקמאח־ענייש
טעוו ראפרעד ,עקטאגאר יד ןריפ לאז יז ןוא ןענ
ןלייט ךיז ראי קיצנאווצ ןוא טרעדנוה רעביא רע
".אבה־םלוע" ןטימ ריא טימ
¬וריב ןעגנאגעגרעביא דאנרעד זיא עקטאגאר יד

תוליפת ןגאז עטסגניי יד ,ןיז ייווצ ןוא עזיור לטיג

אבא ןדייז םייב זיא עמאמ יד .רעטאפ ןיימ וצ הש

— ןאמ ןופ רבק םייב ןושל־הנעמ ןופ

ריא ראפ ןעמונעג רע טאה ",עקנישזומ" יד ןעוועג
־קעווא ריא ץלא ןוא םכח־דימלת א ,דיסח א ןאמ א
.ןבעגעג
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׳ר רעטאפ

ם׳אבא לבייל

םעביא ןיירא קוק ןוא רעטייוו טארט א וט ךיא
טניווו טראד /ד לע ׳ד יוו רענעלק ,רעמיצ ןגנע
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המלש ןעמאנ ןטימ טנאקאב ,רעטסוש רעד המלש

*המשנ" יד טורעג םיא ףיוא טאה ,ץחרמ םענופ

־רעטסוש א ראפ םיא טניד רעמיצ סאד ״שטאלמ״

ןצנאגניא ןוטעגסיוא ןעוועג ןיוש זיא רע ".הריתי

.רעמיצ־ףאלש ןוא רעמיצ־םע ןא ,ךיק א ,טאטשראו

טליהעגנייא ךיז ןוא תוימשג רעקידנכאוו רעד ןופ

־ערג דאנ טרעוו יז רעבא ,םיורג זיא טייקמערא יד

ךיז ייב טאה רע .דובכ רמוא ולוכ ,טייקידתבש ןיא

 1914ראי ןיא ןפורעג טרעוו המלש ןעוו ,רעס

טנוואדעג טאה ןעמ ווו ",ןינמ" א טנדראעגנייא

,עשיג בייוו ןייז ןוא רעטילימ ןשיסור ןיא סאפאז

.שרדמ טנרעלעג רע טאה ןענוואד ןראפ.תבש ןדעי

םוצ

טקיטשראפ ןוא ליטש .הנמלא עקידעבעל א טביילב
קידנבעל ,קיטייוו םעד ןטלאהאב ךיז ןיא יז טאה
טאה לטעטש םאד סאוו ,עציטש רעמערא דעד ןופ
.ןכיילג סריא ערעדנא יוו ,טקנופ ,טלייטעגוצ ריא

טניווועג טאה זיוה ןבלעז ןופ רעטראפ םעניא
ןופ רעטסטלע רעד .ןיז ריפ עריא טימ הכלמ־הרש
רעד ייב ןעוועג זיא ,דיסח רערעג א ,למהרבא ייז
טריפעג ןבאה לקנעי ןוא םולש .ךיורק" יד ןעמאמ

ןרעצליה א ךיא ןגעגאב רעטייוו טארט ןייא טימ

רעד וצ זיב עילימאפ רעד ןופ לדנאה־האובת םעד

,דמלמ רעד לקנאי טניווו אד .זיוה קיקאטש ייווצ

־יא ,ייז ןופ רעטסגניי רעד .עפארטסאטאק־רעלטיה

טגנערבראפ טכענ ןוא געט ,ןראי־רדח טנאמרעד סע

עיצארעפא ןא ןופ ןבראטשעג טייהרעגניי זיא ,עשט

סאוו ,רדח ןגנע ןקידרעמיצנייא ןעמערא םעד ןיא

־נוא טנאקאב ,יאטיק עילימאפ יד טא .עשראוו ןיא

,רעבא .א א .ךיק א רדח א ,ץלא טאהעג ךיז ןיא טאה

־סערג יד ןעװעג ןענעז /׳סעציאטיק יד״ ןעמאנ ןרעט

טאה רעהא ,ןייב .טסיירט עלעסיב א ףיוא טנייש טא

־עגייא טגאמראפ .עוועשזישט ןיא םירחוס־האובת עט

עצנאג יד .טכיירגרעד טשינ טנאה םרעדרעמ םעד

ןגעלפ םירעיופ בור סאד .רענעגעוו־ןוא־דרעפ ענ

ךאנ עקירעמא ןייק טרעדנאוועגסיוא טאה עילימאפ

.סעציאטיק יד וצ ראנ תואובת ערעייז ןפיוקראפ

.ןברוח ןראפ

רעריפנא ,טיילעגניי ןעוועג ןענעז לקנעי ןוא םולש

־עג סעכלעוו ,זיוה קיקאטש ייווצ א רעדיוו ןוא

יירד םמולש ראנ .סעיצאזינאגרא עשיטסינויצ ןיא

א ,רעפעטש־ןשאמאק רעד ,דוד־לרעב ׳ר וצ רעה

רעסיורג רעד ןופ ןראוועג לוצינ ןענעז רעדניק

א טימ דיי רעטיובעג טסעפ ,רעקיסקווועג קירעדינ

א טימ זיא ןועמש־םהרבא רעטסטלע רעד ,הפירש

םיוא טעז ,דראב רעיורג רעשילאכראירטאפ רעגנאל

לטנעי .לארשי־ץרא ןייק ןעמוקעג ףיש "םיליפעמ"

גאט ןצנאג א טאטשראוו םייב טייטש ןוא יבר א יוו

ןענעז ,ןעוועג רעדניק עגניי ראג דאנ ,עקטאמ ןוא

רעדא ,ךשאמאק" ןופ ,םעמראפ ןטיירגוצ םייב

ןעגנובעלרעביא ערעייז( ןראוועג לוצינ םנ יפ־לע

־אק ןיא טסנוק־טפיוה יד .״םעקװעילאכ־לוױטש״

־עדנא עלא ").ךוב־רוכזי" םעניא טנכייצראפ ןענעז

,םעד ןיא טגיל ,ןגאז רע טגעלפ ,יירעפעטש־ןשאמ
לכעלעפ םענופ ןדיינשוצסיוא יוו טייטשראפ ןעמ זא
טא .לאפפא ןייק ןביילב טשינ ראג לאז םע ,רעדעל
עקאט םיא ןעמ טגעלפ .הרות עצנאג יד זיא םאד
ןיא לכעלעפ־רעדעל סאד ןטלאה קידנעטש ןעעז
ןכאמ וצ ידכ ,ןטייז עלא ףיוא ןעיירד םע ןוא טנאה
טאה עילימאפ יד טא ךיוא .טינש ןקירעהעג םעד
ענייז ,טנעה עשירעדרעמ יד ןופ טיירדעגסיורא ךיז
־גניליווצ( לדיי ןוא ןועמש ,ךינעה־ישי ,עקסינ ןיז

.ד״יה .ןעמוקעגמוא ןענעז ער
,זרה ןבלעז םעניא לרעמיצ לאמש גנאל א ןיא
־כאנ ןבילקעגניירא ךיז ןרעטלע עניימ ןבאה ןיהא
־עגסיורא ייז טאה גנוריגער עשיליופ יד יוו םעד
ןעוו הלאב עקטאגאר רעד ייב זיוה םעד ןופ ןבירט
ןקיזאד ןיא .הכולמ עשיליופ יד ןענאטשטנא זיא םע
ערעזדנוא טניווועג ןבאה עקטאגאר רעד ייב ,זיוה
.ראי טרעדנוהייווצ יוו רעמ סעילימאפ

־עמא ןיא ןבעל ,עקשטייה רעטכאט יד ןוא )רעדורב

רצסיורא ןזיוואב טאה עילימאפ רעזדנוא ךיוא

ןעמוקעגמוא זיא ,הכלמ־ענייש יורפ ןייז דאנ .עקיר

עטסטלע יד .טנעה עשירעדרעמ יד ןופ ךיז ןשטילג

.גירק־טלעוו ןטשרע ןיא רעטילפש־לענפארש א ךרוד

,תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא שרעה־קחצי ,ייווצ

.דוד־לרעב ׳ר ייב
קידנעמוקמייהא ,גאטימכאנ קיטיירפ ןיוש
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ןראי יד ןיא דאנ לארשי־ץרא ןייק ןעמוקעג ןענעז
־גאפ" עשיליופ יד ןופ תועידי קידנעמוקאב 33—34.
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טאה לװײט־טלעװ רעד רעדייא דאנ ״סעילאװכ־םאר

*עגפיוא קראטש ,לדרעב ןריושעגוצ ךעלגנעל א

רעביא לגילפ־םגנוטכינראפ ענייז טײרפשעגםיוא

,דיי רעטושפ א ןעוועג ,גנודיילק ןייז ףיוא טסאפ

דימ ןבאה ,ןליופ ןיא םוטנדיי ןקינאילימ־יירד םעד

,תויתוא עניילק יד ףיוא ןענאטשראפ קינייוו רעייז

־ירב ייווצ ךאנ טימ ןעמאמ רעזדנוא טגנערבעגרעהא

ןעגנאגעג ,רענעטיהעגפא ןא ןעוועג ןגעווטסעדנופ

־יווצ ןעוועג טשינ טלמעד ןיוש זיא עטאט רעד .רעד

רע טאה תבש .שרדמה־תיב ןיא גאט ןיא לאמ יירד

.עקידעבעל יד ןש
־עג טאה זיוה ןבלעז םענופ קאטש ןטייווצ ןפיוא

.ןגאז־םיליהת ףיוא טייצ עיירפ ןייז טצונעגסיוא
:דיי ןשידיסח א טגערפעג לאמא רע טאה

ןעמאנ ןרעטנוא טנאקאב ,עקנאלבאי לציא ׳ר טניווו

טאה םאווראפ ,ךייא טעב דיא ,רימ טגאז —

קידנעטש ,סקווולטימ ןופ ןעוועג ".םעידידי לציא"

ןיימ ןופ גאט־טייצראי םעד טרעדנעעג ראי ייה ןעמ

חקפ א דיי א .לדרעב קיציפשיירד א טימ ןלירב ןיא

ןבראטשעג זיא עטאט ןיימ זא ,קנעדעג דיא ז ןטאט

םירעיופ ייב ןעגנודעגפא ,״טםביוא״ טימ טלדנאהעג

טנייה ".עילורק־ישט" אגה רעד ןופ טייצ רעד ןיא

טנעקעג טאה ןעמ זיב ,ןטיהעגפא ײז ןײלא /׳רעדעם״

טייצראי ןיימ ןוא אגה יד רעבירא גנאל ןיוש זיא

ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .טכורפ יד ןעמענפארא

םיא טגעלפ שמש רעד( ןעמוקעגנא טינ ךאנ זיא

ןלייצרעד טגעלפ ,םידיסח רערעג עטסנעעזעגנא יד
ןיא ץעוי־לעב א ןעוועג ןוא תוישעמ לביטש ןיא
ןעלדנאהראפ ןייג טגעלפ רע ןעוו .םינינע עשילהק
,גנואילב ןופ טייצ רעד ןיא האס א ןעגניד ןגעו
ןטכארטאב הידידי רעטאפ ןייז טימ רע טגעלפ
םיוב רעד טכורפ ליפיוו ןצאשפא יונעג ,םיוב ןדעי
יוג רעד( טייהרעליטש דאנרעד ןוא ןבעגסיורא ןעק
:רעטאפ םוצ ןוט־למרומ א )ןרעה טשינ לאז
).לבור  30םיא ביג( ב״ור םישולש םיא ןתונ —
־טקניפ ןעוועג לייטנטסרעמ ןענעז ןעגנוצאשפא ענייז
יירד .טעוועדאהעגפיוא לציא טאה ןיז טכא .עכעל

).גאט־טייצראי םעד ןענאמרעד
:טקירדעגסיוא ךיז רע טאה לאמ טייווצ א
ןוא ץירפ רעוועשזישט רעד ,רעקייטפא רעד"
סעלאקש ןעגנאגעגכרוד ךאד ןענעז ייז ,חלג רעד
אט ,םינאראנ ןייק טשינ ךאד ייז ןענעז ,ןסאלק טימ
) 1םוזעי( לזוי ןיא ןביולג ןלאז ייז זא ,םע טמוק יוו
ראפ ראנ רעבא ,רעדיינש א ןעוועג זיא רע
טאה הקבר־עינעה יורפ ןייז .םישובלמ עשירעיופ
טגעלפ ןסיוו ןייז ןא ןוא עסאק ענעגייא ןא טאהעג
.רתסב הקדצ ןלייט יז

".הגירהה־איג" םענופ ןראוועג לוצינ ןענעז ייז ןופ

ןעוועג זיא עקלעקוק לרעב ןופ זיוה ןבלעז ןיא

רענייא ןוא עקירעמא ןיא טנייה ןענעז ייז ןופ ייווצ

לדנעמ טניווועג טאה םע ווו ,לרעמיצ ןיילק א

אד ןענעז ,ןגאז רע טגעלפ ,רימ ייב .לארשי ןיא

רעטשרע רעד ןיא זיא רע ןעוו .םהמלש־לארשי

־יירש ןטסינויצ ,םעקינהדוגא :ןסאלק עלא ןופ םינב

 1919ראי ןיא המחלמ־טלעו

.טייל־הבישי ןוא רענאקירעמא ,רעב
־סיוא טנעקעג ךיז רע טאה רעדניק עגייז ףיוא
־ידיסח גנערטש א ןעוועג זיא רע שטאכ ,טנכייצעג
עלא יד ןיא ןקוקגיירא ךיוא רע טגעלפ ,דיי רעש
םע .טנעיילעג ןבאה רעדניק ענייז עכלעוו ,רעכיב
ןענופעג טאה רע ןעוו ,ןריסאפ ךיוא רעבא טגעלפ
רע טאה /׳לוםפ־ףירט״ א ,גנוניימ ןייז טיול ,סעפע
.טנערבראפ ךוב סאד תויהש ןא

־םור ןופ ןעמוקעגקירוצ

א טימ ,םיוברעדעצ א יוו ןסקאוועג ךיוה הנאל
ץטסעפ א טימ ןעגנאגעג זיא ,דראב־רעיורג־זיירג
־יא עשיסור טימ טפאזעגנא ןעוועג ,טירט ןרעביז
ןיא .רעגייטש־םנבעל ןשיסור ןטימ ,ןעגנובעלרעב
־ייל( ״לטבײכלוה״ יד ןשיווצ ןעוועג רע זיא לביטש
רעבא ,םכח־דומלת רעסיורג ןייק טשינ ),רעייג־קיד
ןוא ןוויוא ןרעטנוא ןסעזעג קידנעטש ,דיי רעגולק א
ןבעל םענופ ,ןבעל ןשיסור ןופ תוישעמ טלייצרעד
־ערעקרעביא רעד ןגעוו ,דנאלסור ןיא ןדיי יד ןופ

סאד ךיז טניפעג זיוה םדוד־לרעב ייב טראה

,רימ .א .א יאלאקינ ראצ ןופ הדירי רעד טימ ,שינ

,םקווו ןלטימ ןופ רעכעה ,עקלעקוק לרעב ןופ זיוה

ךיז ןבאה ביל ןענרעל ןכאנ ןגעלפ ,םירוחב־לביטש
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תוישעמ ענייז .ןעגנולייצרעד ענייז וצ ןרעהוצ

טאה ךייא ',׳שזאבלוש" ןיא טשינ עקאט ןענעז רבק

ןבאה )״ינעשז״ א ןעוועג רע זיא טיבעג םעד ףיוא(

ווו ,דנאלסור ןייק ןבירטראפ לרוג רערעטיב רעד

...ןטנאזיראה עיינ טנפעעג זדנוא ראפ
׳ר" ,ןעמאנ ןטימ ןפורעג ךיוא םיא טאה ןעמ
רעד קידנעטש ועוועג זיא רע .ךראי־עטוג־לדנעמ
.קאינפאוו לדיי ׳ר ןופ )ז״עלב רענגעק( אתגולפ־רב
ןבאה ןראי עקילאמא זא ,ןטלאהעג טאה ,לדיי ,רע
זיא ןבעל םאר ןוא רעסעב ליפ טבעלעג ןשטנעמ

טכיוהעגסיוא טלעק ןוא רעגנוה ןופ עדייב טאה ריא
יד ןיא טראד ,טעה ,טעה .תומשנ עקילייה ערעייא
רקוצ טשינ ןעק רענייק ןיהווו ,ןטייקטייוו רעריביס
־יא טראד גר רעייא ןענופעג ריא טאה טראד ,ןעמ
ןוא םירבק ערעייא ךיז ןעניפעג פעט 0ןטלאק םענ
.ה .ב .צ .נ .ת .ווו טשינ טםײװ רענייק

־עג טשינ טאה ןעמ ,טנייה יוו רעגנירג ליפ ןעוועג

רעבא ,רעדיינש א רעדיוו ,זיוה עטייווצ סאד

,ןכאז־סוסקול עלא יד טא טפראדעג טשינ ןוא טסווו

עילאומש טניווו טראד .טינש ןרעדנא ןא ןופ ןיוש

ליפ םישובלמ ,רעקיליב ליפ ןעוועג זיא לטימ־סנבעל

רענייש א טימ רעקיסקווועג־ךיוה א .םבייל־ןאמטוג

םאד .ןדירפוצ ןעוועג זיא רערעי ןוא רענעדיישאב

טימ טקידנעעג ךיז טאה עכלעוו ,דראב רעגנאל

טגנערבעגניירא טאה םעדאמ עיינ יד טימ ןבעל עיינ

״רעשידיסח״ רעד ןעוועג םאד זיא רע .ןציפש ייווצ

טימ רעדא ,גנירעה טימ טיורב ,הנויה ראפ גראז

וצ ןבעגעג טאה עטאט א זא .לטעטש ןיא רעדיינש

ןייק טשינ ייז ייב ןיוש זיא םעקרעגוא ערעיוז

זיא ,ןוז ןראפ עקטאפאק א ןעיינוצפיוא ןעילאומש

רעסאוו עסייה ןיא טקייוועגנייא הלח עטלא ,לכאמ

טגעלפ עילאומש .למיה ןטעביז ןיא ןעוועג ןוז רעד

טנייה ייז ייב זיא עקלוביצ רעטנערבעגוצ א טימ

.המשנ יד ןגיילניירא שובלמ םענופ לייט ןדעי ןיא

.ןסע שיראנש א

טזומעג טאה ץלא ,ןטסורב יד ייב ,לסקא ,לברא יד

־אב ןוא ןגאלשפא ץלא םאד םיא טגעלפ לדנעמ

זא ןוא .ןסאפ ןוא ןםאגעגסױא םראפ א ןופ יוו ןייז

־עב ןענעז טנייה זא ,תויאר רעטרעדנוה טימ ןזייוו

ץלא ןוא ןטסאמעגנא שובלמ ןקיטראפ םעד טאה רע

יוו ,ךאז אזא לשמל םענ טא .לאמא יוו ןטייצ ערעס

,טלעטשעגראפ ךיז םע טאה רע יוו ,טסאפעג טאה

־אק" א ייב ןסעזעג ןעמ זיא לאמא .עירטקעלע

־עג ,הואג עלעסיבא טימ טשימעג ,תחנ טימ רע טאה

־נעטש טאה םאוו ,טפאנ טימ עלעפמעל א ,״לשטיפ
םע ןוא לפענק א ייב יירד א טנייה ,טרעכיורעג קיד
ןייק ,שטעפאק ןייק אטשינ .ןגיוא יד ןיא קיטכיל זיא
םענ רעדא .קיטשרענאד ןוא קיטנאמ עלא ךעלזעלג
טנייה ,םיפ יד ףיוא לוויטש ערעווש עקילאמא יד
טאה לאמא .ךיש עבלאה עוואזמעג עטכייל ןטסגארט
ןקידנעטש םעד טימ ,ףראט ןוא ץלאה טצונעג ןעמ
יוו ןוויוא ןוואלפאק א ייב ןעמ טציז טנייה ,ךיור
ןעמ ,םינאראנ ןייק טשינ ןענעז ןשטנעמ .הררש א

•״ױפכ־רוצי״ ןייז ףיוא טקוק
ןייז ןופ טאהעג טשינ רע טאה תחנ ךס ןייק
־ראטשעג זיא רעטכאט עקיצנייא ןייז /׳הזה־םלוע״
רעקיצנייא ןייז ,הלכ א ןעוועג ןיוש זיא יז ןעוו ןב
םעניא רוחב רענעעזעגנא רעייז א ,ךורב־םייח ,ןוז
־קעווא הנותח רעד ךאנ דלאב זיא ,לביטש רערעג
הכוז טשינ טאה רע ןוא עקירעמא ןייק ןראפעג
.תחנ עלעסיבא םיא ייב ןעעז וצ ןעוועג

ראנ .לאמא יוו רעטכייל־ליפ ,ליפ טנייה טבעל

טאה ,ןעילאומש ייב לרעמיצ ןיילק קיטייז א ןיא

ןסייוו טנייה ,רוציקב .ןטייצ עטוג יד ןענעז טנייה

,סעקלאצ המלש ןעמאנ ןטימ ןאמרעגניי א טניווועג

־נײק טאה רערעהוצ םלוע רעד .ךראי־עטוג" ןופ רימ

ןקירעדינ ןופ ,םעדייא ןא םדמלמ םעד שרעה־קחצי

זיא ייווצ יד ןופ רעוו ןסילשאב טנעקעג טשינ לאמ

*עג קידנעטש טאה סאוו ,םיא ייב םינפ םאד .םקווו

ערעייז טריטנעמוגרא טוג ןבאה עדייב .טכערעג

־ליוק א טימ ןסקאוואב ןעוועג זיא ,טלכיימש

.תונעט

*עג זיא רע .דראב עטיירב ןוא רעגנאל רעצראווש

־ביל ןוא רעקיזיר יוזא וד ,טנייה וטזיב ווו —

־תדוגא" רעד ןופ וורענ רעקידעבעל רעד ןעו

םיורפ ןייד ןוא ןייד  1״ןראי־עטוג־לדנעמ״ רעכעל

עלא ןיא ןקסע ןא .לטעטש ןיא גנוגעוואב־״לארשי
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־תדוגא־יריעצ״ יד ןופ רעריפ רעד .תודסומ עריא
ןראוועג ןעמונעגקעווא רע זיא רעטעפש ".לארשי
.לטעטש טייווצ א ןיא בר םלא
ייב ,טנגעג־ןילדאמ" רעד וצ ריצאפש ךיא
זיב ךיז טיצ טאוו ,סאג רעיינ רעד ןופ לקניוו םעד
ןופ גנוניווו יד ךיא ןגעגאב ,סאג־עילאק רעד וצ
ךאנ ךיא סייוו טנײה זיב( ״רעכירטס״ םעד רזעלא
־אפ ןייז ,רעכירטס טראוו םענופ טייטאב םעד טשינ
זיא יוזא ןוא ״לאטסירק״ ןעוועג זיא ןעמאנ ןעילימ

*ץרא ןייק ןראפ ףראד הכאלמ־לעב רעדעי"
".ויפכ עיגימ הנהנ" א ןייז טראד ןוא לארשי
ןעניפעג וצ ןעוועג הכוז ןבאה יורפ ןייז ןוא רע
־רה" ןפיוא רעטלע ןפיט ןיא םימלוע־תחונמ רעייז
".םיתזה
ןוא ,םילשורי ןיא ךיז טניפעג ,לאטסירק קיזייא
רעייז א "תיללכה תורדתסה" רעד ןיא טמענראפ
.ןטסאפ םענעעזעגנא

ןופ ןעוועג זיא רע ").אוה ןכ ומשכ" ,ןעוועג רע

־אמ־קירטש רעד לדנעמ ןופ זיוה םאד זיא טא

־םעב רעד ןעוועג .רעקינייב־טיירב א .םקווו ןעלטימ

,לדנעמ רעד טא ,ראלפמעזקע רעלעיצעפס א .רעכ

־יורג א ןעוועג זיא רע .לטעטש ןיא רערעיומ רעט

ץיק ךיז וצ טאהעג טשינ רע טאה ךאפ ןייז ןיא

ןרעווש א ךאנ .דיסח רערעג א ,םכח־דימלת רעס

זיב ןהעש־ןגראמירפ יד ןופ .טנגעג רעד ןיא ןכיילג

ןיא ןעמוק ןדיימראפ טשינ רע טגעלפ גאט־סטעברא

טנוב םענופ ןעיצנא רע טגעלפ גאטימכאנ טעפש

ןוז רעקיצנייא ןייז .ארמג טאלב א ןענרעל לביטש

־קיד רענעדישראפ ןופ ,קירטש — )סקאלפ( ״ןעיל״

לביטש רערעג ןיא םירוחב עטסעב יד ןופ ,קיזייא

־עג א ןענאטשעג זיא ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא .טייק

־עירא ןפלאהעג טאה םאוו רעטשרע רעד ןעוועג זיא

א טסאפעגנייא ןעוועג זיא םע ןכלעוו ןיא ,לעטש

־תדוגא ןופ קנאדעג םעד לביטש םעניא ןעגנירד

ןרעוו טיירדעג טגעלפ סאוו ,דאר ןרעצליה םיורג

.לארשי
טאה עיזאווניא רעשיסור רעד ןופ טייצ רעד ןיא
ןייק קעווא זיא רע .ןליופ ןזאלראפ טזומעג קיזייא
רעד טימ רעטאפ ןייז קידנזאלרעביא ,עטיל ,ענוואק

־ןראטאמא עקיליוויירפ רעדא עטלאצאב קיליב ןופ
ןייז ןופ דאר םאד ןענאטשעג זיא ןבענרעד .ךעלגני
ןעוועג ךיוא ייז ןענעז עדייב .עשטמהרבא ףתוש
•״רעזעלגנײא״

־יא טגראזעג ןבאה עכלעוו .םירמ רעטומ רעקנארק

ןיא רעפיט טניווועג טאה עשטמהרבא רעד טא

זיא רעטעפש טייצ רעצרוק א ןיא .לרוג ןייז רעב

ייז ןבאה ,רעטעפש ןראי טימ .רעזייה־ןילדאמ יד

טאה רע .לארשי־ץרא ןייק ןעמוקעג עטיל ןופ קיזייא

ךיז ראפ טאה רעדעי ןוא ןבעגעגפיוא תופתוש רעייז

ןבאה ייז .ןיהא ןעמונעגרעבירא ןרעטלע ענייז ךיוא

־נײא״ ןוא קירטש יד ןעיצ םייב טעבראעג ןיילא

רזעלא ׳ר טאה אד ךיוא .םילשורי ןיא טצעזאב ךיז

ןבעגעגפיוא עשטמהרבא טאה רעטעפש "יירעזעלג

ןרעוו טגאזעג סע לאז ןוא .טעברא־יוב ייב טעבראעג

־עד .דרעפ טימ טלדנאהעגוצ ןוא הכאלמ־קירטש יד

־עג זיא םע יוו גנאל יוזא ,גנאל ןראי .חבש ןייז וצ

־קירטש רעקיצנייא רעד ןבילבעג לדנעמ זיא טלמ

טאה /׳יברעמה־לתוכ״ םוצ ןעמוקוצוצ ךעלגעמ ןעו

תודימ־לעב א ״בוט־גזמ״ א ןעוועג זיא רע .רעכאמ

ןייטשוצפיוא טשינ גאט ןייק טלעפראפ טשינ רע

,ןעהנעט ךיוא טגעלפ .ןויצ־בבוח א ,דסח למוג ןוא

טראד ןייג וצ ידכ ,ןהעש־סגאטראפ עירפ יד ןיא

ראנ טרא רערעכיז רעקיצנייא רעד זיא ןדיי ראפ זא

םוקוצ רעד ןעוו .ןטייצ ןעוועג ןענעז סע .ןענוואד

־תרבח" ןופ רעריפנא יד ןשיווצ ןעוועג .לארשי־ץרא

,תושפנ־תונכס טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא לתוכ םוצ
־וצניהא יוזא יוו געוו םעד ןענופעג רעבא טאה רע
.ןענעוואד ןייג
רזעלא טגעלפ עוועשזישט ןיא קידנעייז ךאנ
:ןגאז קידנעטש
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".תוינשמ
עקזייה רעד ףיוא קילב ןיימ טלאפ טראד ןופ
.שזראשטנאמ רעזייל רעדא ,םלסאי־רעזייל ןופ
־ייל ןעמאנ ןעילימאפ םייב ןפורעג ךיוא םיא טאה׳מ
א ןראוועג רע זיא רחוס־לעמ א ןופ .רענטיב רעז
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־עב ןײק עקאט זיא ןײלא רע ,טסייה סאד .רעקעב

טריפעג טאה עמולב יורפ ןייז ".אזימרב אמיכחל

־ראם רע טאה ײרעקעב א רעבא ,ןראװעג טשינ רעק

ארמג ןופ דמלמ א ןעוועג זיא רע ןוא יירעקעב א

־נעטש רע זיא ,קיד וצ טשינ ,סקוװ ןכױה ןופ .טגאמ

,רעדניק יד טימ טנרעלעג טאה רע .תופסות טימ

,סיפ יד וצ זיב פאק ןופ טקילעמראפ ןעװעג קיד

ערעייז קידנריפניירא .קאמשעג ןלעיצעפס א טימ

ךיוא ןענעז םאװ ,ראה עצראװש ליונק א זיולב

ןיא .תויגוס־ארמג יד ןופ ןשינעפיט יד ןיא תומשנ

ןום טקוקעגםיורא טאה ,ךעלםייװ ןעװעג זיױולײט

,םידבכנ יד ןשיווצ ןעוועג רע זיא לביטש רערעג

.םינפ ןטקילעמראפ ןײז
ןופ רעדא רחסמ ןופ רעדא ,םיא טימ קידנדער
םיא ןופ טרעהעג קידנעטש דיז טאה ,םינינע־טלעװ
טאה רעדעי .רענעט עקיצראה ןופ ןעמורבוצ ליטש א
ראנ ,ןבעל ןייז זיא לעמ סאד טשינ זא ,טליםעג
ןיא טזיורב םרעפיט ןוא םרענעש ,סרעלעדײא םעפע
רעדא תבש ןעמוקעג זיא םע זא ,רעבא ראפרעד .םיא
טאה טלמעד ,םיארונ־םימי לעיצעפס ןוא בוט־םױ
־עד .טייקצנאג ריא ויא טקעלפטנא ךיז המשנ ןײז
־עד •״הליפת־לעב רעד רעזײל״ ןעװעג רע זיא טלמ

.םיארונ־םימי יד ןיא הליפת־לעב רעקידנעטש רעד
רע .קאמשעג טימ ןוא קיצראה טנוואדעג טאה רע
*ידיסח רעטכע ןא ראנ ,ןזח ןייק ןעוועג טשינ זיא
,תונורכז ,תויכלמ" ןענוואד םייב .הליפת־לעב רעש
ןיא טריפעגניירא יוו םלוע םעד רע טאה "תורפוש
*םיוא קיצראה יוזא טגעלפ רע ןעוו ןוא ,ןטלעוו ענעי
ינבכ ךינפל ןורבעי םלוע יאב לכו" :םעד ןעיירש
םענייא ןדעי קידעבעל יוו ןעזעג ןעמ טאה ",םורמ
ןיילק א יוו ,םלוע לש ונובר ןראפ ןפיולייבראפ
.עלעפעש

ןטענקעגםױא ךרוד ןוא ךרוד ןעװעג רע זיא טלמ

םינקסע עוויטקא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

ןוא ןציז ןייז ,ןייטש ןייז ,ןייג ןייז .םינוגינ טימ

".לארשי־תדוגא" ןיא ןוא עלוש־״בקעי־תיב" רעד ןיא

־ראה טימ טײלגאב ןעוועג קידנעטש זיא ןטכארט

עטקידנעעג עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא רעטכאט ןייז

.רענעט עקיצ

ץרעה־ילתפנ ׳ר ןוז ןייז .עקארק ןיא סנירערעל

ליטש שרדמהדויב ןםיורג םעניא עקאט טגעלפ

.עקנאלבאי ןיא בר ןעוועג זיא םייוויילב

־לעב רעד רעזײל יוו ןרעזתעד טגעלפ׳מ ןעװ ,ןרעו

םע טריפ פערט עטמורקעגסיוא ,עטיירדעג טימ

,טויפ םייב רענעט עסיז ענײז טימ ךיז טײגעצ ףסומ

א ןיא ןיידא ךיז ךיילש ךיא ןוא ןביוא ףיורא ךימ

רעד ןופ רעפעשאב ןראפ ץראה ױיז קידנסיגסיוא

־טאק עשוהי ׳ר ןופ .לרעמיצ טרילבעמעגסיוא ןייר

וטםאה שזאבלוש ןיא טראד דיוא רשפא ןוא .טלעו

א ןעוועג זיא רע .עשאר יורפ ןייז טימ קעראיל

יד טימ בײל א יװ ןגירשעצ דיז הליפת־לעב רעזײל

ץלא ,ןראוועג זיא רע רעטלע סאוו ,פיט רענעטלעז

:תוליפת
ןיא

־נאלראפ ןוא תומולח ענייז ןראוועג ןענעז רעגניי
— ״הרכזא הלא״ ןוא ״תוכלמ יגורה תרשע״

םעד ןיא ןעגנורפשניירא ןראפ ןטונימ עטצעל ענייד
״רבק־רעדירב״ ןקיזיר םענעבארגעגסיוא ןיוש טראד
!!!ד םיללפתמ־להק רעוועשזישט ןייד ןופ
לסעג ןבלעז םעניא ךיז ךיא ןיפעג ךאנרעד דלאב

״עמעהאב״ יד ןעוועג זיא לביטש־םעדיוב ןייז .ןעג
.ןטפערק עשירארעטיל עשיסקאדאטרא עגניי יד ןופ
...טבעלעגכרוד ליפ רע טאה ןראי עשירוחב יד ןיא
*ענייש ןוא לסאי ,ןרעטלע ענייז ייב דיחי־ןב םלא
־תיציצ עטסכייר יד ןופ ענייא .קעראילטאק לטיג
־ייז גנילצולפ רע טזאלראפ — ,לטעטש ןיא רעכאמ

,דמלמ רעד שרעה־לואש ",הליפת־לעב" ןטייווצ םייב

ענליוו ,ענדארג ןײקןלעװא טראפ ןוא ןרעטלע ענ

ןציפש־ראה עניילק יירד טימ דיי רעטראדעגסיוא ןא

טראד .רודמא ןיא ךיוא טייצ לקיטש א זיא ןוא

.המשנ ״רעקצאק״ א ךיז ןיא טאהעג ,דראב רעד ןיא

רעשיערבעה רעד ןיא טמאקלופראפ ךיז רע טאה

־נעפאכ יוזא ץלא ודער ןייז ,טעברא ןייז ,גנאג ןייז

ןסעגראפ ויוש טאה רע יוו ,םעדכאנ טשרע .ךארפש

טימ .פאק ןקידרעייפ א טאהעג .קיגאוו יוזא ,קיד

ןראפקעווא ןייז וצ טגנערבעג םיא,טאה םע םאו

ידו" גונעג ןעוועג קידנעטש זיא ,ןדער וצ םיא

ןערב ןצנאג ןטימ ןוא לטעטש ןיא קירוצ רע טמוק
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־רא רעד ןיא ץירא ךיז רע טפראװ המשנ ןייז ןופ
־רוק א ןיא .ןזיירק עשיסקאדאטרא יד ןשיווצ טעב
־אטרא ןכעלשדוח םעניא טניישרעד סורא טייצ רעצ
",הבושת" דיל טשרע ןייז "ונלגד" לאנרושז ןשיסקאד
עכעלרעניא ענייז ןופ טלעוו יד פא טלגיפש טאו
־ראפ טפעשעג־רוטקאפונאמ םעד טימ .ןשינעלגנאר
גונעג םיא טכעלגעמרעד םאד .יורפ ןייז *ןיז טמענ
טכאנ ןוא גאט עקאט טציז רע ןוא .טייצ עיירפ
.םירפט ןוא רעכיב רעביא ןגיובעגרעביא
ןיא ןכעלטנפעראפ רע טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

רעטיורג א ,שרדמה־תיב ןסיורג םעניא טנוואד
.םכח־דימלת
־יוו דיא ויב ׳טאג רעד סיוא־גנעל קידנעייגקירוצ
לענש דיימ דיא •קראמ םוצ גנאגנייא םייב רעד
־עב ןכעלטסירק םעד ןופ זיוה עקידלקניוו סאד סיוא
רעוו ןוא ,טנאטערעטניא טשינ .יקסוואכארג רעק
ןטאגראפ ייז ךרוד זיא טע טולב שידיי ליפיוו ,סייוו
־עג לגיצ ןופ ייווצ יד וצ ,וצ םוק ךיא ? ןראוועג
־אנילאק היעשי ןופ עטשרע םאד ,רעזייה עטרעיומ
ןפמורשעגנייא ןא ,ןגיובעגנייא ,רעקירעדינ א ,שטיוו

,ןעייטע ענייז ןבאגסיוא עשיסקאדאטרא עשידאירעפ

.רחוס רוטקאפונאמ א .לדרעב ארג ןיילק א טימ ,םינפ

ןקידלאווג א טאהעג טאה רע .ןעלקיטרא ןוא רעדיל

ץיק םוטכייר ןייז ןופ רעבא טאה ,ךייר רעייז ןעוועג

וצ רע טאה ״ןרעטםקע״ םלא .גנודליב דאנ גנארד

־נײ זיא רעטכאט עקיצנייא ןייז .טא,רעג טשינ האנה

רע טגעלפ ןטנווא ךס א .ןכיירגרעד טלאוועג ץלא

ענייז ףיוא קידנזאלרעביא ,ןבראטשעג טייהרעג

רע ווו ,יקצינעש ראטקאד ןכעלטטירק םייב ןציזפא

־םיוא זיא ״לדוד״ דיחי־ןב ןייז .דניק ןיילק א טנעה

־עג קיטיונ םיא ןענעז עכלעוו ,רעכיב ןגירק טגעלפ

־לעוו ",הרומו ררוס ןב" רעקיטכיר רעד ןטקאוועג

ןפור םיא ןגעלפ רימ .גנודליבניילא ןייז וצ ןעו

ךיוא ,טרעמואראפ ןבעל סאד רעטאפ םעד טאה רעב

־ערעטניראפ קראטש דיז טאה רע ".ןארעטעוו" רעד

קעווא עוועשזישט ןופ ץוש זיא רע ןעוו םעדכאנ

־יל ןזיוועגטיורא ןבאה טאוו ,עכעלטנגוי טימ טריפ

טאה טראד ןופ ךיוא .ןטייקטייוו יד ןיא ווו ץעגרע

רעכיוה א ןעוועג זיא רע .ןטייקיעפ עשירארעט

׳ר .טפאשראפ רעטאפ םעד שפנ־תמגע גונעג רע

־עגוצ דנאלב א טימ ןאמרעגניי רעקינייב־טיירב

ןיא ארמג טאלב א ןענרעל ןוא ןציז טגעלפ היעשי

־ירעד טאה ןוא קיטכיזצרוק ןעוועג ,לדרעב טצופ

,ןעזעג טאה ןעמ זא קאמשעג ליפ יוזא טימ לביטש

־שילבעג קידנעטש ןבאה טאוו ,ןלירב ןגארטעג רעב

ןהעש עטטכעלקילג יד רשפא םיא ייב ןענעז סאד זא

.טעשט
ףיוא ךיא בײלב פערט יד ןופ קידנעמוקפארא
ןעק ךיא .ןכוזאב וצ ןעמעלא רעווש .ןייטש עלייוו א
ןדעי רעבא רימ ריז טליוו םע .ןעמעלא טשינ ךיוא
עקטונ רעדא ,םניזדאמארג יד ייב ךיא ןיב טא .ןעעז
עכעלטע עטצעל יד ראפ זיא רע .שראיעלא רעד
טניז .דיי רעגולק א ןעוועג .טריזילאראפ ןעוועג ראי
רעד ןופ שרדמה־תיב רעד ןפאשעג דיז טאה םע
.״רפם״ ןיא טנעיילעג טראד רע טאה תוינשמ־הרבח
.עקהמלש ןוז ןייז דיוא דיז טניפעג םיא ייב

ןופ דיז ןוטעגטיוא טלמעד טאה רע .ןבעל ןייז ןיא
־סנעעזעגנא יד ןופ ןעוועג זיא רע .םירוטי ענייז עלא
.לטעטש ןיא םיטאבעלאב עט
רעיומ יד ךיז טניפעג ,טנאוו וצ טנאוו ,טראה
רערעדנא ןא ראג זיא רע .ץיטשלדע לוואז ׳ר ןופ
,רעקירעדינ א ,רחוס רוטקאפונאמ רעכייר א .פיט
רעשילאכראירטאפ רעגנאל א טימ ,טיובעג טסעפ
ןטכיולעגטיורא טאה םינפ ןייז ןופ ,דראב עיורג
ץנאג ןייז ןעוועג .עיטארקאטטירא ןוא טייקלדייא
־ייז ףיוא טסאפעגפיוא קידנעטש ,סינטסיא ןא ןבעל

רעד לקיזייא טראד טניווו טאג רעבלעז רעד ןיא

םעד רעביא ריהז קראטש ןעוועג ,םישובלמ ענ

רעד לקיזייא ןפור טשרעביל םיא לעוו ךיא .רעטטוש

ודגב לע בבר אצמנש םכח דימלת" .ל״זח רמאמ

־נעטש םיא ראפ זיא שרדמהי־תיב ןיא .דיי־םיליהת

זא ,טלדייאעגסיוא יוזא ןעוועג זיא רע ".התימ ביח

.םיליהת רעד ןפא ןעוועג קיד

־אטש רעד ןיא ץיג טנעקעג טשינ לאמנייק טאה רע

־האובת א ,םקאצרעמש ןבואר ייב טציא ןיב דיא

םעד ןגארטראפ טנעקעג טשינ — ״הוקמ״ רעשיט

־עג אקווד טאה רעכלעוו ,דיי רעשידיטח א רחוס

קיטיירפ ץיק ןדיימסיוא טשינ רעבא טגעלפ רע .חיר
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ןיא ןעלבוט ךיז ןייג ,ךאוו ןטימניא דיוא לאמא ןוא

א ,ףױרא ןסיראפ פאק םעד ןטלאהעג קידנעטש

",קארב" ךייט םעניא ןהעש־ןגראמ עירפ ראג יד

,דראב עדנאלב עקיציפש־ייווצ עטמאקעגיוא טשינ

ראנ זיא ךייט רעד ןעוו ,רעטניוו ייס רעמוז ייס

־אק ןטעוועקאילבעגפא קראטש ןייז ןופ קעשאד רעד

.זייא ןקיד טימ ןריורפראפ ןעוועג טשינ
־נעטש ןייז טאהעג רע טאה לביטש רערעג ןיא
ןדעי .דעש עכעלטע ןציז טגעלפ רע ווו ,ץאלפ ןקיד
ןוא ס״ש רענליוו ןופ ארמג רעסיורג א רעביא טנווא
־עג דיז ןיא טאה ןענרעל םייב ןוגינ ןייז .ןענרעל
.טייקמעראוו ןוא ןח טאה

,טייז א ףיוא טיירדעגסיוא קידנעטש לטיה ןזאלריל
ןיא ןוא ״עקלויל״ יד ליומ ןופ טזאלעגסיורא טשינ
־רופ עשיאיוג יד ןשיווצ ךיז טיירדעג געט־קראמ יד
טאה סאד םאוו ,האובת לסיבא טפיוקעגנייא ,ךעל
.ךאוו רעצנאג רעד ראפ הסנרפ יד ןבעג טפראדעג
ןיא ןסעזעג רע זיא ךאוו רעד ןופ געט ערעדנא יד
־סמינוב קחצי טימ טסעומשעג ןוא לביטש רערעג

הקדצ־לעב רעסיורג א רעסיוא ןעוועג זיא רע

זיא ,קחצי רעד טא .קיטילאפ־ךיוה רעביא םייוויילב

לאמעלא טאה ןעמ .חרוא־סינכמ רעסיורג א דיוא

.רענגעק רעשיטילאפ ןייז ןעוועג ןראי עלא ןופ םע

טשינ זיא םע ןוא םיחרוא טקישעגמייהא םיא וצ

)ןעמאנ ריא טשינ טסייוו רענייק( יודפ סלהשמ

חרוא רעדעי .ןלעטשאב וצ רעירפ ןופ ןעוועג קיטיונ

ןוטעגנא ןייג קידנעטש ,ןאמ ריא יוו טקנופ ,טגעלפ

יד טא .ץאלפ טאהעג םיא ייב טאה לאצ עדעי ןוא

ןעוועג ןענעז עטשרעטניה יד םאוו ,םישובלמ ןיא

־עגנייא ךיוא רע טאה םיחרוא־תסנכה ןופ הדימ

זיא טייקיטעפ ןופ .עטשרעביוא יד ןופ רעגנעל

ןעוועג זיא רע ,רעדניק ןוא יורפ ןייז ייב טצנאלפ

טאה ןוא ץנאלג א ןעוועג שובלמ־רעביוא םעד ףיוא

.הדעה ינקזו ידבכנ יד ןשיווצ טנכעראפ

.ןקור ןפיוא טגיילראפ קידנעטש טנעה יד ןטלאהעג

־נא ןא ,קישטלעבויל לשיפ ׳ר וצ טציא םוק דיא
רעטגייווצראפ טיירב רעד ןופ סאבעלאב רענעעזעג
־עג־טרוה סיורג א טריפעג ",החפשמ קישטלעבויל"

,בייוו ןוא ןאמ ןשיווצ דיישרעטנוא רעקיצנייא רעד
־לטימ ןופ רעקירעדינ םאווטע — רע :ןעוועג זיא
.קידרענייבטיירב ךיוה — יז ,םקווו

טאהעג טשינ ,דיסח ןייק ןעוועג טשינ זיא ,טפעש

עטושפ עקיצראה יד ןגעוו קידנטכארט ,םאזגנאל

ןופ רעבא ,םכח־דימלת ןסיורג א ןופ םעיציבמא ןייק

ןוא טירט ייב טירט ךיא ייג ,ןדיי רעוועשזישט

רעסיורג א ןטכיולעגסיורא טאה קנעש־םירפס ענייז

־ךינעה" ןופ בלעוועג־ךיש םעד ייב ןייטש ביילב

¬ות בבוח א ןעוועג .ס״ש רענליוו רענעדנובעג ןייש

ןיא ".ךיש" שיליופ ןיא זיא יקיוועשט ".יקיוועשט

־לאהעג קידנעטזד ךיז רע טאה ראזאד קידנעייז ,הר

־המלש ךענעה ןפורעג םיא ןעמ טאה לביטש רערעג

,ןעוועג הכוז טאה רע .ןזיירק עשידיסח יד טימ ןט

ףיט טימ ןרעטש א ,דיי רעקיאור רעליטש א ,סעל

ןעניפעג ךעלקינייא ןוא רעדניק ענייז ןופ ייווצ זא

־יזאלרעדניק בילוצ גראז ןופ ןשטיינק עטרעקאעצ

.לארשי ןיא טנייה ךיז
טראד .זיוה םלשיפ רעטניה רעבירא קוק ךיא
ןופ ץנעדיזער יד סע זיא עלעקזייה ןיילק א ןיא
־עילימאפ ןייז טשינ זיא סאד ".קישטנאפאי להשמ"

טפיוה יד ןענעז לטפעשעג־ךיש ןייז ןיא .טייק
ךס א טגאזעג ,דיי רעמורפ א .ןטסירק ןעוועג םינוק
־תלימג" ןיא טייהרעליטש ןעוועג קסוע ןוא םיליהת
״םילוח־רוקיב״ ןיא ןוא ״םידסח

,״ןעמענײיב״ עקינייוו יד ןופ רענייא ראנ ,ןעמאנ

¬יווצ רענייא ,וועיל לדנוז ׳ר ןעוועג זיא ןכש ןייז
ית
א דיי א .לביטש רעדנאסקעלא ןופ םידבכנ יד ןש

רע טאה המחלמ רעשינאפאי־שיסור רעד ןופ טייצ

טירט ענייז .דראב רעדנאלב רענייש א טימ ,ןדמל

־עג ,ןאפאי ראפ תונוחצנ טגאזעגסיואראפ קידנעטש

עדעי ,ענעגיווועג ,עטלייצעג ןעוועג קידנעטש ןענעז

טוג א טדערעג רעוו טאה סע ביוא ,המיח־אלמ ןעו

רע .ןראוועג טכארטאב טוג םיא ןופ רעירפ זיא ךאז

־וקאב דע טאה טלמעד טניז .דנאלסור ןגעוו טראו

,רעקיצנייא רעד .געוו םענעגייא ןייז טאהעג טאה

,רעקיסקווולטימ א ",קישטנאפאי" ןעמאנ םעד ןעמ

קיבייא ןופ םעד ןיא געוו א ןכארבעגכרוד טאה םא ו

רעד ןיא .ןעמאטש ייז ןענאוונופ טסייוו ןעמ עכלעו
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רעדניק ןענרעל וצ טשינ "גהנמ" ןטרעגריבעגנייא

,םידי עטיירב ראפ א טימ ,דיי רעקיד רעכיוה א ןעו

טקידנעעג ןיוש טאה החמש ורז ןייז ןעוו .הכאלמ א

טאה קוק ןייז ראפ זיולב ןוא ,עמיטש עוואסאב א

־לערו ןיא עגארפ יד ןעוועג זיא םע ןוא םירדח עלא

ןעוועג ריוא זיא יורפ ןייז .טרעטיצעג יוג רעדעי

בוט" ןסאלשאב רע טאה ,ןקיש וצ םיא הבישי דעכ

ןוא עליטש ,עקיאור עדייב .רעבילאק ןבלעז ןופ

ןבעגעגפא רעירפ םיא טאה ןוא "ץרא־ךרד םע הרות

יד טלייטעג קידנעטש ןבאה .ןשטנעמ עקיצראה

ןיא .רעפעטש םעד דוד־לרעב וצ לגניי־ןרעל םלא

דיי רעשידיסח א ןעוועג זיא רע .תובדנ עטסנעש

א טנפעעג ךיז רע טאה ,םורא טייצ רעצרוק א

רערעג םעניא םיללפתמ עקידנעטש יד ןופ ןוא

גנוריפנא רעד רעטנוא זיוה םלדנוז ןיא יירעפעטש
א ןעוועג ריוא זיא רעכלעוו ,החמש ןוז ןייז ןופ
.דיי רענעטיהעגפא רעמורפ

.לביטש
ייב ןיוש טלאה ןוא רעטייוו טירט א ייג ךיא
,זיוה קיקאטש ייווצ טרעיומעג סעשטיווארומ חספ

־המלש־ךענעה ןוא זיוה סוועיל לדנוז ןשיווצ

טימ ,יירעקעב א ךיז טניפעג בוטש־רעלעק ןיא ווו

־סיוא( קינטאוו לבייל ןופ זיוה סאד ךיז טניפעג סעל

־ןב :םרעגאווש יד טניווועג ןבאה ןביוא .עקטאי א

א טאהעג ךיוא רעבא טאה רע ),עטאוו טעבראעג

־ייז ייווצ .ירדנאמ םייח לדוי ןוא שטיוועיאטיק ןויצ

)רעלעק־זײא( ״עינװאדאיל״ א טימ לקירבאפ־עדאס

א טאהעג טאה ןויצ־ןב .טיילעגניי עשידיסח ענעד

־זײא( ״םעדאיל״ ןטעבראסיוא ןיילא טגעלפ ןוא

עשיווטיל ןיא טנרעלעג( ךארפשסיוא עשיווטיל

,לביטש רערעג םעניא ללפתמ רעקידנעטש א ),םערק

רעד" ןפורעג םיא ןעמ טאה רעבירעד ןוא )תובישי

םאד טדיפעג ןבאה רעדניק יד טימ עקדיירפ יורפ ןייז

ייב( ״עװאדאנש״ ןופ ראג רע זיא ןעוועג .״קאווטיל

ךיז טאה ןיילא רע ".לקירבאפ סעדאיל ןוא עדאס"

־נעטש א .רערעג עפראש ראג יד ןופ ןוא )עשזמאל

־מערג״ ןוא גנוטעבראסיוא־עטאוו טימ טקיטפעשאב

־עפמעט טימ לופ .ןיבר רערעג םוצ רעראפ רעקיד

".עינראילפ

־עג זיא םייח־לדוי רעגאווש ןייז ןגעקאד .טנעמאר

־עגוצ ךיא ןיב ריצאפש ןקידרעטייוו ןיימ ןיא
"קנעש" א טאהעג טאה רע .םעקוועש עיניפ וצ ןעמוק
־לעוו ׳יורפ ןייז ךרוד ןראוועג טריפעגנא זיא םאו

א טריפעג ,ןאמרעגנוי רענעדיישאב רעליטש א ןעו
ןציז ןעעז ןטנווא יד ןיא ןעמ טגעלפ עדייב .יירעקעב
.רועיש רעייז קאמשעג ץנאג ןענרעל ןוא

טראד ״עכיניפ״ ןעמאנ ןטימ טנאקאב ןעוועג זיא עכ

רעניזדאר א ןעוועג זיא רע שטאכ ,םייח־לדוי

םעד ןגירק טנעקעג גאטימ ןטוג א ץוח א ןעמ טאה

רערעג םעניא ןסעזעג קידנעטש רעבא רע זיא ,דיסח

ןעוו טייצ רעד ןיא וליפא ,״ןפנארבךינירט״ ןטםעב

ךיז ןבאה עדייב שטאכ .טנרעלעג ןוא לביטש

־עפש ןוא ,ןטאבראפ ןעוועג זיא לדנאה־ןפנארב רעד

טאה ייז טימ םאוו םעד רעביא ןעוועג רעצמ קראטש

־עפס ןטאבראפ גנוריגער רעשיליופ רעד ייב רעט

־טסעדנופ ".ךשמה רעשיגאלאיב" רעד טקידנעעג ךיז

־נעטש קנעש ןיא ןעכיניפ ייב זיא ,ןדיי ראפ לעיצ

לכיימש ןכעלביל א ןעעזעג קידנעטש ןעמ טאה ןגעו

־ראפ ךיז טאה ,עיניפ ,ןיילא רע .לופ ןעוועג קיד
קנעש ןיא ןעוו רעבא ,לדנאה־האובת טימ ןעמונ
א ןכאמ וצ טסולגראפ יוג ןרוכש א ייב ויז טאה
טנעה יד ןעמונעגסיורא עיניפ טאה ,געלשעג א ,למוט
־לאק ןראפ יוג ןרוכש םעד ןעמונעגנא ,םעזוב םענופ

.רעמינפ ערעייז ףיוא
טראה ךיז טניפעג םע םאוו ,לזייה סנלובז טימ
־ופ רעזייה יד ךיז ןקידנע ,סעשטיווארומ חספ ייב
".םאג־עילאק" יד ןא ךיז טבייה םע ןוא קראמ םענ

ןוטעג פוטש ןטכייל א םיא ינק רעד טימ ןוא רענ

־אב א ,רעליטש א ןעוועג זיא ,דראבסארג ןולובז

יד ןופ טלקייקעגפארא ןיוש ־ןיז טאה יוג רעד ןוא

םאוו ,שטנעמ א ןופ קורדנייא ןא טכאמעג ,רענעדייש

־נאג ןייז טימ ןגיל ןבילבעג ןוא ךעלפערט עכעלטע

רעד ןיא רעבא .ןדערסיורא טשינ טראוו א ןעק

זא ,טסווועג ןבאה םייוג עלא .קורב ןפיוא גנעל רעצ

א "שודגו אלמ" ןעוועג שטנעמ רעד זיא ,ןתמא

־עג זיא רע .טקעראק ןייז ןעמ ףראד ןעיניפ ייב

עשיליופ ןוא עשיערבעה יד טשרעהאב ,אבר־ארפס
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רעד ןופ ןצעזעג יד ןיא יקב א ןעוועג .ןכארפש

דנאלב א טימ ,דיי רעקראטש רעכיוה א ,ילא

־אדאכאד״ ןוא ״עוואטארבא״ ןופ רענעק א .הנידמ

ןיא .םינפ ןייז ףיוא לכיימש רעקידנעטש א ,לדרעב

ןעיועג ;)ןדעייטש טפנוקנייא ןוא ץאזמוא( ׳דחו

־נא עגולק יד ןופ טנכעראפ רע זיא לביטש רערעג

.סעיצוטיטסניא עשיטאטש ליפ ןיא ןטארטראפ

ןעמ טנכער גנוניימ ןייז טימ .םיתב־ילעב ענעעזעג
םינינע עשיטאטש ןיא ןעגנוגאזסיוראפ ענייז ,ךיז

,קנעש א טאהעג טאה ןולובז רענעדיישאב רעד טא

עוויטקא יד ןופ ןעוועג זיא רע .םיוקמ עלא ןרעו

עקידנעטש םאד טאהעג ןבאה םיא ייב אקווד ןוא

וצ רענעבעגעגרעביא ןא ןוא ״בקעי־תיב״ ןופ רעוט

ןוא רעגערט ןוא תולגע־ילעב ץאלפ־םגנולמאזראפ

טמא ןלעיציפא ןייק ,לארשי־תדוגא ןופ םינינע עלא

ןוא תוללק עקידנעטש ןרעהטיוא טזומעג טאה רע

טאה רע רעבא ,ןעמעננא טלאוועג טשינ רע טאה

ןבאה ןטנעילק ענייז סאוו ,הפ־לובנ טימ םילוזלז

עטלייוורעדסיוא יד ןופ ןוטעגפיוא רעקינייוו טשינ

טאה טפעשעג ןייז .ןטייווצ םעד רענייא ןעקנאשאב

.רעריפ

זיב ןהעש־ןגראמ עירפ ראג יד ןופ טריפעג רע
ךעלפעה קנעש ןיא טאה ,טכאנ רעבלאה דאנ טעפש

לוואז ןופ ןעמארק־טינש ייווצ יד ייבראפ ייג דיא

רעד ןיא קידנעגנילשפארא ,טסעג ענייז טנידאב

ןענעז סאוו ,שטיוואנילאק היעשי ןוא ןייטשלדע

ענייז עכלעוו ,ןקורדסיוא עטסניימעג עלא ליטש

ןיידא קוק׳כ .םינוק עכעלטסירק טימ לופ קידנעטש

םאד טאה םיא ףיוא .טגראקעג טשינ ןבאה ןטנעילק

־יילק םאד .עשטנעט עשוהי םייח ןופ לטיילק םעניא

ןושל ןייז .גנוקריוו עטסעדנימ יד טאהעג טשינ ץלא

םעד ןופ עלא ןופ שרעדנא טשינראג טימ זיא לט

.ןגיווועג ןוא ליטש ןעוועג זיא

םייח ,ןיילא רע רעבא ראפרעד ,ךעלטיילק טראס

ןשטייד יד ייב ןוא םעזערפ־הליהק ןעוועג זיא רע
:טמא םעד ןעגנוווצעגפיורא םיא ןעמ טאה ש״מי
ךאנ טאה רע ןכלעוו /׳טארנדוי" םענופ רעציזראפ
־ראפ טימ ,לקע טימ ןסימשעגירוצ טייצ עצרוק א
.גנוטכא

טימ ,רעקירעדינ א .םאנסיוא ןא ןעוועג זיא ,עשוהי
ןלירב ענייש ,לדרעב דנאלב טמעקראפ קידנעטש א
א ןופ קורדנייא ןא טכאמעג טאה רע .ןגיוא יד ףיוא
־גיא טימ לופ ןעוועג רעבא זיא ",םילכה לא אבחנ"
.טלאה

םעניא עטסלדייא יד ןופ ןעוועג זיא ןולובז ׳ר

ןופ רערעל רעד ןוא דיסח רעדנאסקעלא ןא

קסוע ןבאה טאוו ,םיסנרפ עטלייצעג יד ןופ ,לטעטש

םידיסח עפראש ראג יד .ןראי דס א ראפ לטעטש

תנמ לע אלש .הנומאב רוביצ־יכרצ ןיא ןעוועג

־רעל רעגייטש ןייז ףיוא םורק טקוקעג וליפא ןבאה

.יאנת םוש ןא .סרפ לבקל

א ןדער וצ טגאוועג טשינ טאה רענייק רעבא ,ןענ
םאוו ,דיי רעשידיסח א ןעוועג דאד רע זיא .טראוו א

ייווצ יד רעביא ריצאפש א ןכאמ טציא לעוו ךיא

רהזנ ןעוועג זיא .תווצמ ג״ירת עלא ןטיהעגפא טאה

ןופ ןטימ ןיא דיז ןענופעג עכלעוו ,ןעמארק ןעייר

ןובשח ןוא שיליופ ,שידיי ץוח א .דוי לש וציק לע

־עג םאד ךיא עז טראד .ץאלפ־קראמ ןסיורג םעד

אקווד ןוא ״שדוק־ןושל״ טנרעלעג דיוא יע טאה

ןופ רעטיליפש רעד ,ןאמטנעמיד והילא ןופ בלעו

־סנירק ןענופעג דיז ןבאה םיא ייב .םענרעדאמ םעד

־לאינאלאק טימ טקאפעגנא לופ טיילק יד ,לטעטש

־נא ןוא ״ירבעהךונגסה״ ןוא ״ירבעה־רובדה״ סיק

עשראוו ןיא ךיז רע טניפעג ךאוו עצנאג א .תורוחס

רעד ןעוועג זיא רע .סעיטאמאטסערכ ענרעדאמ ערעד

ערענעלק יד ןופ ןעגנולעטשאב יד ןפיוקוצנייא

םידימלת ענייז טימ טאה רעכלעוו ,רערעל רעקיצנייא

%

.ןיילא ןראפ וצ טשינ ייז טניול םע סאוו ,םירחוס

הרבה רעד טימ ראנ .תירבעב "תירבע טנרעלעג

יורפ ןייז טקידיילרעד דאוו רעד ןופ ףיולראפ ןיא

טימ קידנריצאפש רע טגעלפ לאמ ליפ ".תיזנכשא"

עטלעטשאב יד םיורא טיג יז ,ןטפעשעג עלא עכענ

)םירוחב לביטש עשידיסח עלא( םידימלת ענייז

.ןעגנולעטשאב עיינ ףיוא טמענ ,תורוחס
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.שדוק־ןושל ייז טימ ןדער
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קוק א ןפאכ ךימאל אד ויוש ןיב דיא זא ןוא

.״לבלעװעג־פענק״ א טגאמראפ ,לאפאט ןרהא

ייווצ יד ןופ ךעלטיילק יד ןיא ךיז טוט םע םאו

ץראווש א ,ןאמרעגניי רעראד ,רעקנאלש א ,רע

עגייפ ןוא ,עקרעשטגאמ יד .דרש היח ,תונמלא

רע ,רוחב־הבישי א ןופ קורדנייא ןא טכאמ ,לדרעב

ןיא ןעוועג ןענעז ןטיילק יד .ןישרעש הכרב

־וצ ןענעק לאז רע ,רחוס ןייק טשינ טייוו טייוו זיא

םאוו ,תונמלא ייווצ ,קראמ ןסיורג םענופ טנארפ

,סעטרעיופ יד ןופ רעדיילק יד ראפ פענק ןסאפ

הסנרפ ןופ ךאי םעד ןפראוועגרעטנוא ךיז ןבאה

־עביא ןא יוו בלעוועג ןיא ןעוועג עקאט רע זיא

-ייז טימ טריפעגנא טפאשהנמלא רעייז ןיא ןוא

ןטימ יורפ ןייז טריפעג בלעוועג םאד ןבאה ,רעקיר

יד( עקרעשטנאמ יד הרש היח .ןטפעשעג ערע

ןרהא זיא שרדמה־תיב ןיא רעבא ,םענייז רעווש

רעטייוו ךיוא טאה ),ראשטנאמ לסאי דאנ הנמלא

,טנוואדעג סייה ,םורפ רעייז ",רבד־םש" א ןעוועג

־אט זיא לטיילק םעניא ,לדנאה־לעמ םעד טריפעג

.רוביצב הליפת ראפ ןעוועג בירקמ שממ ךיז ןוא

,לעמ ןטראס ענעדישראפ טימ ליפ ןעוועג עק

טגעמעג םע טאה ,ןענעוואד ןעמוקעג זיא רע ןעו

.א .א ןדאילשאפ ,עטלטייבעג ,ענעראק ,ענעצייוו

.ןינמ א ןפאשעגנעמאזוצ רע טאה ירפ ראג ןייז

יז .קידייל בלאה ןעוועג זיא טיילק סהכרב־עגייפ

־יא־םנבעל ןייז ןעוועג זיא ןענעוואד םוצ ןינמ א

יד ןיא םירעיופ יד טימ ןעלדנאה ראנ טגעלפ
יד וצ ןפיוקראפ ןוא תואובת ןפיוק ,געט־קראמ
ןעוועג הכוז טאה הכרב־עגייפ .רעלדנעה־תואובת
ווו ,לארשי־ץרא ןייק ןייז וצ הלוע

 1925ראי ןיא

ןפיט ןיא ןבראטשעג רעטעפש ןראי טימ זיא יז
.רעטלע

.לאעד
־יירעטנאלאג רעסיורג רעד ןיא ךיא ןיב טציא
ןעמאזוצ ,גוצרעסאוו סלדוי־םייח־קחצי ןופ טיילק
־אפ סקחצי ,קעראילטאק עשוהי םעדייא ןייז טימ
רעריפ ענעעזעגנא עקילאמא יד ןופ רענייא .רעט
םידיסח רעקצאק עפראש יד ןופ .לטעטש םעניא
א םלא ןראפעג רע זיא ,רערעג א רעטעפש ןוא
־נאק ןיא זיא ןוא לארשי־ץרא ןייק הוצמ־חילש
סעד קידנכיירגרעד טשינ ,ןבראטשעג לאפאניטנאטס
ןייק ןעוועג טשינ זיא קחצי .תוחילש רעד ןופ ליצ
־תרדה" א טאהעג טאה רע .רוביצ־יכרצב קסוע
,שטנעמ רענעדיישאב ןוא רעליטש א רעייז ",םינפ
.טאהעג טשינ הסנרפ ןייק לאמנייק ,ןטילעג ךס א
־עג־ טאה ןעמ עכלעוו ,רעטכעט ןעוועג ןענעז סע
ןטלעז א טאהעג טאה רע .םיכודיש ןוט טפראד
ןעוועג רע זיא טייצ עצרוק א .רוטאנ עקיאור
טושפ" ל״זח רמאמ רעד .לטעטש ןיא ״רעדעב״
םיא ייב זיא "תוירבל ךרטצת לאו קושב אתליבנ
טיול ןוא ןורכז ןייז ןיא טצירקעגנייא טוג ןעוועג
.ןעוועג גהונ קידנעטש ךיז רע טאה ללכ םעד
עלא ןיא רעבא רע טאה לביטש רערעג םעניא
.דובכ ןוא ״ןא־ןביוא״ ןייז טאהעג ןטייצ
־יילק ראג םעד ייב ךיז טלאהראפ ,רעטייוו ייג׳כ
־נאסקעלא ןא ,עדנאל למהרבא ןופ עלעטיילק םענ

ןישרעש הכרב ־ ונגייפ
לארשי ,ביבא־לת ןיא ןבראטשעג
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קיטעט ןעוועג .ןויצ־בבוח רעקראטש א ,דיסח רעד
־לטאמ .עדנאל למהרבא .גנוגעוואב יחרזמ רעד ןיא
740

ןייז טריפעג קיאור ,ליטש ,םעדייא סעיאפ־עגייפ

-ארפ  50טימ טסאקעג ןבאה ,קאבאט טעטילאווק

־עגסיוא טשינ רעבא טאה ,עלעטפעשעג ןיילק

 12—14ךרוד ןענעז ןטאריפאפ יד .רעקיליב טנעצ

-ישט עלא טימ ןעמאזוצ קילגמוא עסיורג סאד ןטימ

א ףיוא ןראוועג טעבראעגסיוא ךעלדיימ עקירעי

.ד״יה ןדיי רעוועשז

.ןפוא ןוויטימירפ

ןלאמש ןכרוד ןראפשכרוד טציא דימ ליוו ךיא

 1915ראי ןיא עיזאווניא רעשטייד רעד טימ

ןסיורג םענופ טנארפ םוצ טריפ טאוו ,עלעסעג

ךאנ .ןעגנאגעגרעטנוא הסנרפ־ןסאריפאפ יד זיא

סרעטערפ דוד ןיא ןא טראד ךימ סיוטש׳כ .קראמ

ןעגנאגעגרעביא השורי יד זיא ,טיוט סרעטערפ דוד

טצירקעגנייא זיא ןורכז ןיימ ןיא ףיט ,ףיט ,זיוה

ןעמאנ סנאמ ריא .רעטערפ הכלמ רעטכאט ןייז וצ

טשינ לטיבא .רעטערפ דוד ןטלא םענופ דליב םאד

ריא טאה ןעמ רעבא ,שראצנאמ ץרפ ןעוועג זיא

ןייז ןופ דליב סאד ריוא ,דליב םאד ךיא עז ראלק

-יורג רעד ןופ .רעטערפ הכלמ ןפורעג קידנעטש

ןפיט ראג ןיא ןיוש רעארג־זיירג א ,לקנעי רעדורב

-אג ןיילק א ןראוועג זיא קירבאפךסאריפאפ רעס

-יירפ א קידנעטש ,ךיילג גנאג ןייז רעבא ,רעטלע

ןבעגעג טשינ טאה םעכלעוו ,לטיילק יירעטנאל

טאה טיוט ןייז דאנ ,יירעקעב א טריפעג ,רעכעל

.הסנרפ ץיק

ךאנ רעבא .קחצי םייח םעדייא ןייז טנשריעג טע
יירעקעב יד ןבעגעגפיוא רע טאה טייצ רעצרוק א
,עקירעמא ןייק ןראפעג עילימאפ רעד טימ ןוא

ןופ לטײלק־ײרעטנאלאג םאד טציא ךוזאב ךיא
,רעראד א ,רעכיוה א .ל״ז ןאמייש לאוי המלש ׳ר
רערעג א ,גלפומ ןדמל א ,לדרעב דנאלב א טימ

ןוא לדיי טראדעגטיוא טלא ןא ,רעטערפ דוד

־ראפ ןעוועג קידנעטש רע זיא לביטש ןיא .דיסח

טזאלעגסיורא טשינ ,לדרעב־ץמק יורגסייוו א טימ

־עג טאה ",אברו ייבא" ןופ תויוה יד ןיא טפיט

ןראי טימ ".קוביצ־עקלויל" ןגנאל םעד ליומ ןופ

לפלפמ קידנעטש ,םישרפמ עלא טימ ארמג טנרעל

ןופ תוישעמ ןלייצרעד טרעהעג באה׳כ זא ,רעטעפש

־עג טשינ ךיז ,םידמול עטיורג יד טימ דיז ןעוועג

עגנאל ןופ קאבאט טרעכיורעג ןבאה טאוו ,םייבר

,לטעטש םענופ םינינע עכעלטפאשלעזעג ןיא טשימ

עניימ ראפ ריז טאה םקוביצ־עקלויל עגרעבליז

-ירפ רעד .רעכיילב א ,רעכאווש א רעייז ןעוועג

טימ ,דוד רעטלא רעד ןלאמעגטיוא דלאב ןגיוא

־צולפ זיא טאוו ,עשזייא ןוז ןייז ןופ טיוט רעקיטייצ

רע יוו ,עקלויל רעגנאל דרע רעד זיב טעמכ ןייז

לאוי המלש .ןגאלשרעד םיא טאה ,ןבראטשעג גניל

עקלויל רעד ןופ ךיור ןיא טליהעגנייא טייטש

־רעביא ,ןראי עלעטימ יד ןיא ןענאטשעג ךייא זיא

יד וצ ךיז ןרעהוצוצ עקירעגיינ םלוע ןא ןשיווצ

,יורפ ןייז .םימותי יירד טימ הנמלא ןא קידנזאל

,ראמוה ליפיוזא טימ טלייצרעד רע טאוו ,תוישעמ

ןטימ טנעקעג עוועשזישט ןיא טאה ןעמ עבלעו

ןופ ןטייז יד ייב ןטלאהעג שממ ךיז טאה ןעמ זא

ריא טריפעג רעטייוו טאה /׳עלעבײװ־ןײלק״ ןעמאנ

לש ןילוח־תוחיש" ענייז ןעוועג ןענעז םאד ,ןבאל

¬מצב הסנרפ ןופרעד ןגיוצעג ןוא לטפעשעג ןיילק

".םימכח־ידימלת
טאוו ,לקירבאפ־ןסאריפאפ א טאהעג טאה רע
״ערה־ןיע״ ןא ראפ טאהעג ארומ קידנעטש טאה
:ןסייהעג טאה םע( ייצילאפ רעשיטור רעד ןופ
ןופ שינעביולרעד ןײק לײװ ),״לקירבאפ ףירט״
־סיוא םוצ טאהעג טשינ רע טאה גנוריגער רעד

א

־עקטונ ןוא האל ,הכלמ :רעדניק יירד עריא .םוצ
עלטפאשלעזעג ןסקאוועגטיוא רעטעפש ןענעז ןתנטייהרעגניי ןענעז ייווצ עטצעל יד .םינקסע עכ
־עטש םענופ קילגמוא ןטיורג םעד ןיא ןעמוקעגמוא
ןיא טנייה ךיז טניפעג ןאמייש הכלמ .ד״יה .לט
.לארשי

טרירוקנאק קראטש טאה רע .ןסאריפאפ ןטעברא

טאה לבלעוועג־עירעטנאלאג עקידתונכש סאד

־סילאיב ,ענדארג ןופ ןקירבאפ עלעיציפא יד טימ

םאד טריפעג .שטיוואבוקאי לאומש ׳ר וצ טרעהעג

ןבלעז םענופ ןסאריפאפ ענייז .עשראוו ןוא ,קאט

־יירש א ןעוועג זיא רע .יורפ ןייז טאה לטפעשעג
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,יקסנישטוטס ענאס ןופ דאלקס־ץלאה םעניא רעב

־עג הנותח ,עלעטייש ןייש א טימ ןוטעגנא טיילק

־כוב ןייק עוועשזישט ןיא ןעמ טאה ןראי ענעי ןיא

.טיילעגניי עלעדייא ראפ רעטכעט עריא טכאמ

ןעוועג גונעג זיא םע .טקיטפעשאב טשינ רעטלאה
ןופ תובוח יד ןבירשראפ טאה םאװ ",רעביירש" א
לאומש ׳ר .גנונכער א טלעטשעגםיוא ןוא םינוק יד
א טאהעג .רעביירש רעטוג א ןעוועג עקאט זיא
יד טכאמעג לענש ןוא טוג ,טפירש־טנאה ענייש
יירטעג ןעוועג ןוא ץלאה ןופ ןעגנונכער־שזארטעמ
¬ענ עבושה יד ןופ ןעוועג זיא רע .טפעשעג םוצ
ךאנ .וצרעד דימתמ א ןוא ןדמל א ,םידיסח רער
־עג ךאנ רע טאה דאלקס־ץלאה םעניא טעברא רעד
יירעטנאלאג םענופ תונובשח יד ןכאמ טפראד
תורוחס ןופ ןעגנולעטשאב ןקידיילרעד ,לטיילק

.םימש־יארי ןוא םימכח־ידימלת
־ירא ךיא טערט דובכה־תארי ןופ רעטיצ א טימ
רעמ טשינ זיא םאוו ,רעמיצ םענופ לעווש יד רעב
"רדח" רעד זיא םאד ,םיורג יד תומא ׳ד לע ,ד יוו
םלדניירק ךורב ׳ר ןיבר ןיימ ןופ הריד יד ןוא
סאד יוו םיוא טעז םע ).ןאמשרעה ךורב ׳ר( ל״צז
טשטעווקעגניירא סיעכהל ףיוא יוו ךיז טאה לרעמיצ
ןופ הנווכ רעד טימ ,ןטיילק ןופ טניריבאל םעניא
עטםעב יד זיא הרות״ :דיל־גיוו םעמאמ רעד
".הרוחס

־ראפ טשינ ןגעווטסעדנופ טאה ןוא לטיילק ןראפ

טגנערבראפ ךיא באה לרעמיצ םעד ןיא טא

טאה ןעמ .ארמג טאלב ןכעלגעט ןייז ןענרעל טלעפ

םורא ,ןראי עקידרעטניוו ןוא עקידרעמוז עכעלטע

־ןגראמ עירפ ראג יד ןיא ןעזעג קידנעטש םיא

ווו קנעב עגנאל ןענאטשעג ןענעז שיט ןכעלגנעל

־יא ןציז ,ןהעש־טכאנ עטעפש יד ןיא רעדא ,ןהעש

ןיא רעדניק קיצנאווצ א ייב ןסעזעג ןענעז םע

ןייז ןעמורב ןוא ארמג רעד רעביא ןגיובעגרעב

רעד ןאנביוא ,טראד ןוא ראי  8—10ןופ רעטלע

טינ םיא ראפ טאה טלמעד .ןוגינ־ארמג ןשיפיצעפס

־עטעמאס א פאק ןעיורג־זיירג ןפיוא ,ךורב ׳ר יבר

זיא רע ,סורא רעקידלמוט רעצנאג רעד טריטסיזקע

א טימ טניורקאב םינפ עלעה סאד ,עקלומראי ענ

.טנרעלעג ןוא ןסעזעג
ןסיורג ראג םעד ןיא ןיירא ךיא םוק טשרע

רעגגנערטש א ,דראב רעםײװ רעקיציפש־ייווצ
.ןדפק א ןופ קילב

אד .םעיאפ־עגייפ־לטאמ ןופ טפעשעג־לאינאלאק

ןעוועג דמלמ ךורב ׳ר זיא קידנעטש טשינ

םענעמוקעגפא ןא ןופ קורדנייא םעד סע טכאמ

רע ןעוו ןטייצ ןעוועג ,םידימלת ענייז וצ גנערטש

ןופ םינמיס ןבילבעג דאנ רעבא ןענעז סע .ריבג

טעמכ ןרעוו ןוא ןבעגרעביא זדנוא וצ ךיז טגעלפ

ןעמ טאה טיילק רעד ןופ ,ןטייצ עטוג עקילאמא

־גניי ןשיווצ לגניי םיורג א ,זדנוא ןופ רענייא יוו

םע רעבא .ןטיילק ריפ ןכאמ ןוא ןלייט טנעקעג

ןפראווניירא עיזאטנאפ ןייז ןיא טגעלפ רע .ךעל

ריא טזאלעגרעביא טאה םע יוויוזא ןבילבעג זיא

זיא טלמעד ןוא ןטלעוו עשלגניי ערעזדנוא ןיא ךיז

־אשטלאזאג קחצי־לארשי ׳ר ןאמ רענעבראטשראפ

בור יפ לע .ךאלמ א יוו טוג זדנוא וצ ןעוועג רע

,טפעשעג םאד רעטייוו טריפעג ןיילא טאה יז .ינ

,טגיילעגפיוא טוג קידנעייז ,טכענ־רעטניוו יד ןיא

זיא ןפלאהעגוצ דיוא ןבאה רעדניק יד שטאכ ןוא

ןופ תוישעמ עקיצראה ןלייצרעד זדנוא רע טגעלפ

זיא םע סאוו םאד ןעוועג טשינ ןיוש רעבא םע
םוטעמוא יוו זיא ןוידפ טפיוה רעד .לאמא ןעוועג
ןבאה םעטרעיופ ווא םירעיופ .וטסירק ןופ ןעוועג
ערעדנא ןיא טשינ טגירק ןעמ סאוו זא ,טסווועג
־אמ" רעד ייב ןגירק םיוועג ןעמ טעוו ,ןטפעשעג
".עוואילעט

.ןדיי עטוג ןוא עסיורג
םיא ייב ,אשידק־הרבח ןופ יאבג ןעוועג זיא רע
רעד ןופ "סקנפ" רעד ןגעלעג זיא קנאש רעד ףיוא
,ךוב רענעדנובעג רעדעל ןיא רעבארג א ,הרבח
־אטסיה רעטרעדנוה טאהעג ךיז ןיא טאה רעכלעו
־נוריסאפ עקידלטעטש יד ןופ ןעגנונכייצראפ עשיר

־עטניא ןא ,יורפ ענעעזעגנא ןא רעייז ,לטאמ

־הרבח רעד ןופ םירבח ענעזעוועג עלא ןוא ןעג

ןיא ןענאטשעג זיא יז ,לדייא ,ןעזסיוא ןטנעגיל

,ראי סעדעי .ראי טרעדנוה עכעלטע טניז אשידק
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*ידקדדרבח ייב ןייז טגעלפ ,טבש שדוח שאר ברע

*עג טשינ עוועשזישט ןיא טלמעד ךאנ זיא ץאלפ

עסיורג א תינעת ןכאנ טנווא ןיא ןוא תינעת א אש

־אק םעד טפאכעג דלאב עקאט ןבאה רימ ).ןעמ

עלא יד ןעוועג ריכזמ ןעמ טאה טלמעד ,הדועס

ןייז ףיוא טצעזעגפיורא ךיז טאה רענייא ,לאישז

.הרבח רעד ןופ םירבח ענעבראטשראפ

ןופ טריפעג םיא טאה רענייא ןוא ןקור ןכייוו

,טכאנ־רעטניוו רעקיטכילוזזנבל א ןיא לאמא

ןופ ןבירטעג םיא ןבאה ייווצ ערעדנא יד ,טנראפ

זיא ץלא ,טסארפ רעקידנענערב זיא ןסיורד ןיא

טשינ ןכיילג ץיק זיא דיירפ רעזדנוא וצ ןוא ןטנוה

רעדןגעקטנא טצנאלג רעכלעוו ,יינש טימ טקעדאב

.רדח םעניא ןסעגראפ ןצנאגניא ןבאה רימ ,ןעוועג

טעפירקס טסארפ םענופ ,לאטסירק יוו הנבל רעלעה

־עג טשינ ,ךורב ׳ר זיא יבר רעד זא ,ןסעגראפ

טנווא םעד ןיא טא .סיפ יד רעטנוא יינש רעד

־עוו רימ ןעוו טראוורעד זדנוא סאוו וליפא טכארט

־םיתא טסולגראפ ךעלגניי ריפ זדנוא ךיז טאה

־א ןקידהעש ייווצ א ךאנ טשרע .ןעמוקקירוצ ןל

.ליפש קידהנושמ א ןיא ךיז ןלייווראפ ,ןסיורדניא ןייג

טשרע ךיז רימ ןבאה לאשזאק ןטימ ןפיטשמור

א ךיז טיירדעגמורא לטעטש ןיא טאה טלמעד

.ןאטעגפא אד ןבאה רימ םאוו טפאכעג

־עלאב ןייז סאוו ,רוכב א )קאב א( ",לאישזאק"

׳ר ייב ךיז טרעה סאוו ןוט קוק א ךימאל

־עג ןראפ םיא ןפיוקראפ וצ ןסעגראפ טאה םאב

ימולש ןפורעג םיא טאה ןעמ יוו רעדא ,ישי־המלש

רקפה ןעוועג אליממ ךאד רע זיא ,ןרעוו ןריוב

א ,דיי רעקידתומימת רעמורפ א ,עדווארפ עק

ןעוועג עקאט זיא רע ןוא .לטעטש ןצנאג ןראפ

א טאהעג טאה רע ,דיסח רעדנאסקעלא רעקידובכב

טאה ךעלגניי־רדח ראפ .ךעלעקניוו עלא ןיא לופ

טגעלפ געט־קראמ יד ןיא ראנ רעבא ,םארק־טינש

וצ ףיטש א סאוו טימ ,טקעיבא ןא ןפאשעג ךיז

־עג ןבאה סאוו ,רעדניק ןוא בייוו ןייז ןפלעהוצ רע

־רדח יד רעבירעד ןבאה ,יירפ ןוא קנארפ ןאט

רעד ןופ געט ערעדנא עלא .טפעשעג םאד טריפ

רעייז ןופ לאשזאק ןטימ טלייטעג ךיז ךעלגניי

ןופ ,לביטש ןיא ןענופעג ךיז עקמולש ׳ר טאה ךאו

רדח ןיא ןבעגעגטימ ןבאה םעמאמ יד םאוו ,ןסע

םעגופ קעווא קיטייצירפ רענייא זיא ןוז ענייז

ליווו לאז׳ס ןשטנווועגוצ השעמ־תעב ןוא ץירא

־אזינאגרא" יד ןיא ןטערטעגניירא ןוא ״לביטש״

־אק םעד ,םיא ןעמ טאה לאמטפא ןוא ןעמוקאב

רעבא .ןפורעג םע טאה עקמולש ׳ר ,רע יוו "םעיצ

טגעלפ וצרעד ,ןבעגעגפא ןסע עצנאג םאד ,לאישז

טאה ,םורפ יוזא טשינ ןעוועג ןיוש זיא רע שטאכ

ןופ רעדא ,רעטלומ יד ןופ ןוט פאכ א ךאנ רע

םעפע ךאד זיא םע .טנוואדעג ירפרעדניא ךאד רע

־עג טעפ .טעשאפעג ךיז טאה רע ןוא רענעגע ו

טאה בירעמ־החנמ א רעבא ",ןיליפת" טימ ןדנובראפ

ןגינעגראפ םיורג א ןעוועג זיא םע זא ,יוזא ןראו

טגעלפ רע ןוא ןםעגראפ טנעקעג לאמא ןיוש רע

־מוא .ןטייר ןוא ןקור ןייז ףיוא ךיז ןפאכוצפיורא

טאה רעטאפ רעקידתומימת ןייז .ןסעגראפ עקאט

ייב ןענופעג וצ טפאהעג םאבעלאב ןייז טאה טסיז

לאז ךאז אזא ןלעטשראפ טנעקעג טשינראג ךיז

םיא ןבאה ךעלגניי־רדח הרבח ,םומ א סעפע םיא

םאד "*...בירעמ־החנמ ןסעגראפ" ןייז ךעלגעמ

םיא לאז םע ,פאק ןיא גיוא ןא יוו ןטיהעגפא ןיוש

טעז ,טכאנראפ ,שדוח־שאר א ןיא ןפארטעג טאה

טנעקעג ןיוש טאה רע .ןעעשעג טשינראג הלילח

־רעד ,םאג ןיא ךיז טריצאפש ןוז ןייז עקמולש ׳ר

רע ןוא רדח א ךיז טניפעג׳ס ווו רעצעלפ עלא

־ראפ טשינ הלילח טםלאז ,עלהחמש״ םיא רע טנאמ

ןייז ףיוא ןטראוו טנעאנ רעד ןיא ןיוש טגעלפ

רע טאה ",אוביו־הלעי" ןגאז וצ החנמ ייב ןםעג

.עיצראפ
־ראפ זדנוא ךיז טאה טנווא ןטנאמרעד םעד ןיא
־נײא .לאישזאק ןפיוא ־ןיז ןטיירכרוד ןייג טסולג

:טרעפטנעעג ךיילג ןטאט םעד
־יא ךיא לעוו וצ ,רעירפ גערפ וד ,עטאט —
?החנמ ןענוואד טפיוהרעב

רע זא ,ןיבר םעד ןטעבעג רערעדעי טאה זייווקיצ

,ץיוו א ראפ ןעמונעגנא םע טאה עקמולש ׳ר

ןסייהעג טאה םאד( שינעפרעדאב ףיוא ןייג ףראד

,ןייטשראפ טנעקעג טשינ רע טאה שרעדנא לייוו

רעדנא ןייק ,לטעטש ןופ םיורא דלעפ ןפיוא ןייג

.בירעמ־החנמ ץיק ןלעפראפ טשינ ךאד טעוו דיי א
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ריצאפש ץימ טקידנעעג דלאב ןיוש באה׳ב
יד ףיוא ןא דימ דיא ףערט אד .ןטיילק יד ןשיווצ

רע זיא ,קיטילאפ ייב טלדנאהעג דיז טאה םע ןעו
.רערעג יד טימ ןעוועג קידנעטש

.לאירעטאמ־יוב ןוא גראוונזייא ןופ ןטיילק ייווצ

םעניא גנורפש ןטצעל םעד טציא ךאמ׳כ

־אד ,קאפעל ךורב לסאי ׳ר ןופ זיא רעטשרע רעד

־נײרא דיז זאל ןוא רעבלעוועג יד ןשיווצ ראדיראק

ןופ רעייטשראפ ,עדניימעג רעשידיי רעד ןיא ראז

ןענעז עכלעוו ,ןעמארק־זייפש ייווצ יד ןיא ןייג

.רעגאל ןשיטסינויצ
׳ר וצ טרעהעג טאה םארק־ןזייא עטייווצ יד
סאד ,טיובעג טסעפ ןוא ךיוה ,ןיטקיס לארשי
.דראב עצראווש רענייש א טימ טניורקאב םינפ
־םטפעשעג יד ןעוועג יורפ ןייז ראנ זיא שיטקאפ
־ראפ טאהעג טאה ,ןיטקיט לארשי ׳ר הע .ןירעריפ
־עגראפ טאה רע עכלעוו ראפ ,ךעלזיירק ענעדיש
עכלעװ /׳תױנשמ־הרבח״ :יוו /׳םירועש״ טנעייל
ןשיטאטש ןיא ןוא .טעדנירגעג שיטקאפ טאה רע
םלוע ןא טימ טנרעלעג טאה רע ווו ,שרדמהדויב
לביטש רעדנאסקעלא ןיא ךיוא .א .א .ארמג ,שרדמ
טגעלפ רע ןכלעוו ראפ ",גוח" ןייז טאהעג רע טאה
.רועיש א ןענעיילראפ

עטסכייר ןוא עקידנעצנאלג יד ןופ ןעוועג לאמא
.לטעטש םעניא
לאמנייק טאה ,דיסח רערעג א ,לסאי השמ ׳ר
־גיא ןדעי .םינינע עשילהק ןיא טשימעג טשינ דיז
ןופ ןעלסאי השמ ןעמוק ןעזעג ןעמ טאה ירפרעד
,םערא ןרעטנוא קאז־תילט ןקיד ןייז טימ ןענעוואד
ןענפע ןעגנאגעג יורפ ןייז טימ רע זיא םעדכאנ
,גנעגנייא יירד טאהעג טאה םעכלעוו ,טיילק םאד
.תורוחס ענעדישראפ טימ טקאפעג לופ ןעוועג
־ייר רענעעזעגנא ןא ,ל״ז ,גרעבנירג עקסאי ׳ר
־עג עפראש ראג יד ןופ רענייא ,תיבה־לעב רעב
יירד טאהעג דיוא טאה טיילק ןייז ,םידיסח רער
רעכלעוו ^יאטש ן׳טשרעביוא ןא טימ ,גנעגנייא
ךאנ .תורוחס ראפ רעלכייפש םלא טנידעג טאה

,עראד א ,עקירעדינ א עשימ־הרש יורפ ןייז

־עג טלייטעצ טיילק םאד זיא הריטפ סעקסאי ׳ר

ןופ לקניוו ןדעי ןיא םוטעמוא ןוא קידנעטש רעבא

אריפאש ךורב ׳ר סרעגאווש ייווצ יד ראפ ןרא ו

יד ןעוועג זיא יז ,לופ ןעוועג יז זיא טפעשעג

םרעגאווש עדייב יד רעבא .קאז שירעב ׳ר ןוא

זיא יז .הרוחס ןפיוקנייא עשראוו ןייק ןירעראפ

ע״ל ןענעז עדייב ןוא ןזאלראפ קילג םאד טאה

יד ןבעגעגסיורא טאה יז ,ןירעפיוקראפ יד ןעוועג

־עז רעבא ראפרעד .טיילעמערא עסיורג ןראוועג

יד ןעמונעגרעביא ןוא רעלכייפש יד ןופ תורוחס

ךורב ׳ר .םימכח־ידימלת עסיורג ןעוועג עדייב ןענ

ןפורעג עקאט ריא טאה ןעמ .תורוחס עטגנערבעג

׳ר ןואג ןטמיראב םעד ןופ לקינייא רוא־רוא ןא

ןענופעג וצ ןיטלעז זיא׳ס ",רעבליז־קעווק סאד"

־עג עקסאי ןוז ןייז .יבר רעוועשזישט רעד ךורב

ןיא עיגרענע ליפ יוזא ןזייווסיורא לאז ענייא דאנ

ןוז רעטייווצ א ןוא לארשי ןיא טנייה ךיז טניפ

,ןליוק ,ןזייא יוו ,רעבילאק ןרעווש ןופ טפעשעג א

.זיראפ זיא ןרהא

־עג רעטייוו יז טאה הריטפ סלארשי ׳ר דאנ .א .א

םבר רעלאיב ןטסווואב םעד ,קאז שירעב ׳ר

ףליה םרעטכאט רעד טימ טפעשעג םאד טריפ

ןייז טנעקעג ןוא הארוה־רתיה טאהעג טאה ,ןוז א

־רעביא טפעשעג םאד טאה יז ןעוו ,רעטעפש ןוא

־ביל טימ רעבא טאה רע ,טאטש עסיורג א ןיא בר

־לעז רעד טימ ץלא יז טאה רעטכאט רעד ןבעגעג

,ליטש רעד ןיא טייקמערא ןייז ןגארטעג טפאש

רעטכאט רעד ןפלאהעג טייקנבעגעגרעביא רעב

ןקירעיורט ןייז ןקרעמאב טזאלעג טשינ ,ןטלאהאב

עשטיא ׳ר ,רעריא םעדייא רעד .טפעשעג םעניא

־ייז ןכאמ וצ הנותח ןעוועג הכוז טשינ טאה ,בצמ

ייב טאטשראפ( רעגארפ ןופ ןוז א ,ןאמרעבליז

לקיטש א טלעפעג ךיוא טאה לאמטפא .רעטכעט ענ

׳ר וצ םעדייא ןא ןראוועג זיא רע ,בר )עשראו

רע זיא לביטש ןיא .רעדניק יד ראפ טיורב ןקורט

־עוואד קידנעטש לאז רע זא ,יאנתב ןיטקיט לארשי

תוישעמ עשידיסח ןופ רצוא ןא ןוא לאווק א ןעוועג

רע .לביטש רעדנאסקעלא םעניא ןענרעל ןוא ןענ
רעבא ,ןעוועג םייקמ קידנעטשלופ יאנת םעד טאה
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.םיקידצ עסיורג ןופ הדגא ירבד ליפ ןוא
עניימ ןלעטש ,ןריצאפש ךאנ ךיז טליוו׳ס ,אי
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לעוו ךיא ןיהװו ,לטעטש םעד ןיא טירט עטצעל
סיװעג באה׳כ .ןעמוק טשינ רעמ לאמנײק ןיוש

*עג טשינ ירבע ןייק ךעבענ ןבאה ייז .ןייז לחומ
.טנעק

ןשטנעמ ליפ ןוא רעזײה ךס א טרעפיהעגרעביא

ערעדנא עלא יד ןענעכערסיוא ךאנ ךיז טליוו םע

ךעלסעג ליפ אד ךאנ ןענעז םע .טנאמרעד טשינ

*עזעגנא ענייש ,תוכאלמ־ילעב ,םידמול ,ןשטנעמ

.ןדיי ערעײט טניװועג ןבאה םע ווו ,רעביטש ןוא

,תולגע־ילעב טימ רעגערט ןוא םידיסח ,םירחוס ענע

־עג ןעװעג לטעטש םעד ןופ בוטש עדעי ךאד זיא

ןורכז ןיימ ןופ ןיוש ןענעז ןעמענ ערעייז סא ו

א וצ שיט רעדעי .״שדקמה־תיב״ א וצ ןכילג

,ךעלעקניוו ןוא ךעלסעג אד דאנ ןענעז םע .םיורא

סאװ ןדײ ןעװעג ךאד ןענעז עלא יד טא .״חבזמ״

,ןטראס עלא ןופ ןדיי טניווועג טראד ןבאה סע ווו

ןטיול טריפעג ךיז טאה רעגײטש־סנבעל רעײז

,תוינקדצ םישנ ,ןדיי עשיווטיל ,םינדמל ,םידיסח

־עג טגאזעג זיא ןשיט יד ףױא ןוא ״ךורע־ןחלוש״

עכלעזא עלא ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניי .ןעיורפ עגניי

.הרות ןראװ

־ייז ןבאה סאוו ,רעטכיזעג עקיטכערפ ערעטיול

ףיוא קילב ןטצעל א ןפראװ ךאנ ךיז טליװ םע

־םימי טימ םיתבש ןוא ןכאוו ,טכענ ןוא געט ערע

גאט םאװ ,רעטכיזעג עקיטכיל ,ערעטיול עלא יד

ליטש א ןריפ ןענעק וצ ידכ ןבעגעגקעווא םיבוט

טימ ךיז ךיא באה ,ןראי־טנגוי ענײמ ןיא ,גאט ךאנ

.ןבעל ךעלרע

־אכאנ קראטש יוזא ךיז טליװ םע .טקיטעזעג ײז

ןיא טציא ןבעווש םאוו ,תומשנ עלא יד ןלאז

ןםיורג ןיא ןגראמירפ ןקידרעטניװ א ןעז לאמ

ייז ןיא באה דיא ביוא ןייז לחומ רימ ,ןעלמיה יד

טראד ןבאה םע ווו ,ןינמ ןטשרע םײב שרדמה־תיב

םע עכלעוו ןא ,ןייר זיא הנווכ ןיימ לייוו ,ןסעגראפ

־עג רעגערט ןוא הלגע־ילעב .,דכאלמ־ילעב עלא

.תועיגנ זיא

־אװ ײװצ יד ןעײטש ןװױא ןרעטניה ןוא .טנװאד

.עוועשזישט ןיא ריצאפש רעטצעל ןיימ זיא סאד

־ײז ןיא טליהעגנײא ,לדוד ןוא ריאמ רעגערט־רעם

ווו ,עלעטעטש םעניא ריצאפש רעטצעל ןיימ

םירודיס יד ןיא ןײרא ןקוק ,ןיליפת ןוא תילט רע

־אב־סעדייז ,עמאמ־עטאט טניווועג טראד ןבאה םע

קנווו ןטימ זיולב םלוע־לש־ונובר םוצ ןענוואד ןוא

ןבעל שידיי א טריפעג ,ןרעטלע רוא־רוא ןוא ,סעב

רימ ייז ןלאז ,לייוו ,ןגיוא יד טימ קידנצאלג ןוא

749

.תורוד דאנ תורוד

750

ביבא־לת  /שאקורב בוד

רצ׳גמט־רעסאוו
.ריאמ ןוא עלהרש ,עיש :יירד יד וצ זיכ דאנ טכיירג ןורכז ןיימ
.לאצ יד ןגיטשעגרעבירא טשינ לאמנייק ,ןעוועג לאמעלא ייז ןענעז יירד
.ןטייצ עלא ןיא ןבילבעג ייז ןעבעז יירד
םאר ןכיוהעגנא ףיז טאה םע ןעוו ,םינמס םוש ץיק אטשינ ןענעז םע
־ערט-רעםאוו רעטשרע רעד ןעוועג זיא םע רעװ /׳ײרעגערט־רעסאװ״
.טגנערבעגניירא רעסאוו רעמע ןטשרע םער טאה ןעמ ןעמעוו וצ ןוא רעג
¬הנמ ןוא גנעג עקיטראנגייא ענייז טאהעג טאה יירד יד ןופ רענייא רערעי
ןייק לאמנייק ןיא ,ץנערוקנאק ןייק ייז ןשיווצ ןעוועג טשינ לאמנייק זיא םע .םיג
•עג טאה רע עכלעוו וצ ,םיטאגעלאכ ענייז טאהעג טאה רערעי .עיצארעפאאק
ןיא ןגיוצעגרעבירא ףיז טאה םאבעלאב רעד ןעוו וליפא ,רעסאוו םאר טגנערכ
־קאראכ ןייז טימ םענייא ןדעי ןלעטשוצראפ ןעימאב ףיז לעוו׳כ .םאג ערעדנא ןא
.,:ןעזסיוא ןוא רעט
:רעגערט־רעסאוו־עיש

זיא שרדמזז־תיב ןיא ץאלפ ןייז .ןסיוו טשינ ןעמ
.ןוויוא ןוואלפאק ןסיורג ןרעטניה ןעוועג

א רענייא .ןעוועג ייז ןענעז רעדירב ייו־,צ

םיא ןופ טאה םאד ןוא ,ןהכ א ןעוועג זיא רע

¬ועמ" א וליפא ,סאבעלאב רעוועשזישט א ,רעטסוש

ןפורעגפיוא זיא םע ןעוו לאז רע ,ןטימעגסיוא

ןעוועג רע זיא ןראי עטצעל ענייז ",תוירבה םע בר

ןעמ טאה טייצ רענעי ןיא ".החכות ,,רעד וצ ןרעו

.ןבראטשעג טראד ןוא עקירעמא ןיא
רע ,םיוא טזייוו

— עיש — רעטייווצ רעד

רעבירעד טאה ןוא "חלצי אל" א ןייז טזומעג טאה
״ײרעגערט־רעםאװ״ וצ ןעמונעג ךיז
־ראנ ץנאג א ןעוועג רע זיא ןעזסיוא ןטיול

טשינ "החכות" רעד וצ הכאלמ־לעב ןקידובכב ןייק
.ןפורעגפיוא
טאה ,ןענעכוד םוצ ןייג טשינ ךיוא טגעלפ רע
זיולב ,ןגירקעג טשינ הילע ןייק לאמנייק עקאט רע
טשינ ןיוש יאבג רעד טאה טלמעד ,הרות־תחמש
.ןעיירדסיורא *ןיז טנעקעג

טאהעג ,רעקיאור א ,רעליטש א ,שטנעמ דעלאמ

־נוא זיא יז ןעוו ,רעטכאט יד ןוא בייוו ןייז

.רעטכאט א ןוא ןוז א — רעדניק ייווצ ,יורפ א

־עפ טקילפעג ,שעוו ןשאוועג ןבאה ,ןעסקאוועגרעט

םיא ןעמ טאה ןהעש־ןגראמ עירפ ראג יד ןיא

־יומ ייב רעמוז ןפלאהעג טאה ןוז רעד .א .א ןרעד

ךיוא .ןענוואד םוצ שרדמה־תיב ןיא ןייג ןעזעג

— רעטניוו ,םייל םאד ןטענק רערע

־ראפ טשינ לאמנייק רע טאה בירעמ ןוא החנמ
ןאק ,ןענוואד טנעקעג עקאט טאה רע יצ .טלעפ
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,יירעגערט

־אוו םייב ןטאט םער ןפלאהעגסיורא לאמטפא ןוא
.ןגארט־רעס
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ץרעגערט־רעסאוו יד ,עלהרש
זא ,ןזייווסיוא טנעקעג ךיז טלאוו ןעמאנ ןטיול
.יודפ עגניי א ,לדיימ טראצ א ןעוועג זיא סאד
ןופ ,קיד ןוא טיירב ןעוועג יז זיא ןתמארעדניא
־קריוו זיא יז יצ ,ןגאז וצ דעווש .םקווו ןלעטימ
דאנ ךיז טאה םאד יצ ,עקיד אזא ןעוועג ךעל
רעפש ןוואטאוו ןקיד םעד בילוצ ןזיוועגסיוא יוזא
־א טשרע טאה יז עכלעוו ףיוא ,ןזיוה ןוא רעצ
.דיילק ןלענאלפ טרעפמוילשראפ קיד א ןגיוצעגפיור
־רעד טאה ןוא ,ךעלב א יוו טראה ןעוועג זיא טאו
.טיירב ןוא קיד ךעלנייוועגרעסיוא ןעזעגסיוא ראפ

*־עג ןוא רעסאוו סאד טפעשעגנא קידנלייא ,םענ
.סרעמע יד טימ ןעגנאג
־עלטע ןופ ןענאטשאב ןענעז ןטנעילק עריא
רערונ רעד ןופ סעטסאבעלאב עקידתונכש עכ
־אוו םאד ןגארטניירא ןכאנ .סאג )רעצוואנאכעשט(
רעקידרעמיצנייא ריא ןיא טכאמראפ ךיז יז טאה ,רעס
.םנגראמוצפיוא זיב הריד
סאוו ןוא זייפש טימ טגראזאב ךיז יז טאה ןעו
םעד ןופ .טשינ רענייק טסייוו ,ןסעגעג יז טאה
.ןעגנאגעג טשינ ךיור ץיק לאמנײק זיא ״קינמיד״
־וצ ריא טימ זא ,טגאזעג ןבאה ךעלגניי־רדח
טדער ייז טימ ןוא "םידש" ךיז ןעניפעג ןעמאז

ערעווש ראפ א ןגארטעג יז טאה סיפ יד ףיוא

־לצנייא עטקאהעגפא ,דייר עכעלדנעטשראפמוא יז

רעקיד רעד בילוצ .רערעל ןטסארפ ןופ לוויטש

םאוו ,לוק א טימ ,גנודניבראפ ןא ,רעטרעוו ענ

,ןגעלעג דימת ייז ףיוא זיא םאוו ,עטאלב טכיש
ריא .רילאק יד ןענעקרעד טנעקעג טשינ ןעמ טאה

.םאפ ןטסופ א ןופ יוו טמוק

רעגערט־רעםאװ רעד ריאמ

־אפ רעלעקנוט א ןיא טליהעגנײא ןעװעג זיא פאק

¬א ,לעסירב ןעוועג זיא ןעמאנ־עילימאפ ןייז

ןעמאזוצ טאה םאוו ,הרוחס רעבארג ןופ עליישט

־עשזישט ץא טריסערעטניא ןעד טאה ןעמעוו רעב

ןבאה סע .םינפ סאד •ץוא טלעטשראפ זדלאה ןטימ

!ןעמאנ־עילימאפ א םעפע עו

םאוו ,ךעלעגייא עניילק עריא ןעזעגסיורא זיולב ךיז

:ןעוועג ייז ןענעז רעדירב יירד

ריה ןופ טקוקעגסיורא ענעקארשעגרעביא יוו ןבאה

,רעטסגניי רעד ןוא ךענעה־רעזייל ,לשרעה

ךאד .ךעלדעל עזאלנעמערב עגעלאוושעגנא יד רעט

ןעוועג ןענעז ךענעה־רעזייל ץ א לשרעה .ריאמ

זאנ עכעלטיור עקיד א טאה יז זא ,טסווועג ןעמ טאה

־עג ייז ןענעז זיירק רעייז ץא .רעטסוש ךאפ ןופ

ןעוועג קידנעטש ןענעז םאוו ,ןפיל עגארג ןוא

ייז ,םיטאבעלאב עקידובכב ראפ טנכעראפ ןע ו

רייק םענייק טימ טאה יז ,ןסאלשראפ ,טכאמראפ

רעד ץא זיוה ןרעצליה א טגאמראפ עקאט ןבאה

־עג טשינ טאה רענייק ןוא טדערעג טשינ לאמ

־עהוצ עליבאטס ןעוועג ןענעז ייז ,םאג רעשידימש

.םיטש ריא טרעה
קידנגייווש ןוא ןוטעגנא ןעוועג יז זיא יוזא
יד ןיא .רעטניוו ייס ,רעמוז ייס טעברא ריא ןוטעג

,בירעמ־החנמ ןשיווצ גאט ןדעי /׳םדא־ײח״ ןופ רער
ץא םלוע ןראפ טנעיילעגראפ טאה םע ןכלעו
.סעטוי־עשעפ בקעי ׳ר — שרדמה־תיב ןסיורג

טארט ןדעי ייב דיילק ןריורפראפ ריא טאה טסערפ

,םקווו ןעלטימ ןופ רעקירעדינ לסיבא ,ריאמ

.לאטש יוו ןעגנולקעגפא סרעמע יד טימ רירנא ןוא

ץראוושידנור ,ןיילק א טימ טמערעגמורא םינפ םאד

־יילק םענופ ראנ טפעשעג יז טאה רעסאוו םאד

,יורפ א ןופ ןענאטשאב זיא עילימאפ ןייז .לדרעב

ייב טראה ןענופעג ךיז טאה םאוו ,למעגורב םענ

.לגניי א ןוא ,קיסקווועגכיוה ןעוועג דארג זיא עכלעו

זיא שטנעמ ץיק ןעוו טלמעד דאנ רעבא ,זיוה ריא

־רא םוש ץיק וצ קיעפ ןעוועג טשינ תא רע

סנטייוונופ רעבא יז טאה .ןענאטשעג טשינ טראד

ןיא קילעטשרעטניה ןעוועג טושפ זיא רע .טעב

ןופ טנעאנ רעד ןיא הניק א וליפא ,ןצעמע ןעזעג

םע יוו םעדכאנ ,לשרעה רעדורב ןייז טאה .לכש

ןייטש ןבילבעג טדימשעגוצ יוו יז זיא ,םענורב

םיא — )ואהאק( ״עקליב״ לטאמ ןבראטשעג זיא

.קעווא זיא רענעי זיב טראוועגפא ןוא טרא ןפיוא

־יורג ײװצ טימ ,״סעילשימארק״ ראפא ןאטעגנא

־על ץיק ןעזעג טשיג ךיז טאה םורא ןעוו טשרע

א ןראוועג זיא ריאמ ןוא םרעמע ענרעצליה עס

ררב םוצ וצ טניוו א יוו לענש יז זיא ,שפנ קידעב
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.רעגערט־רעסאו
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*עג ןריאמ ראפ תא יירעגערט־רעסאוו סאד טא

ןעגנערב־רעטאוו ץוח א רע טאה טראד ).ןייטש

יוזא םעד ןיא ךיז טאה רע .טסאפעגוצ יוו ןעו

־ארטעגסיורא טאה רע .טעברא ערעדנא ןוטעג ךיוא

םרעמע עלופ ייווצ יד קידנגארט זא ,טריזילאיצעפס

־עטש םענופ גטנערבעגניירא ,לאפפא־ךיק םאד ןג

.ןראוועג ןסאגראפ טשינ ןפארט ןייק זיא ,רעסא ו

טגעלפ ראפרעד .ןליוק ןוא ץלאה ףיוה ןופ לכעל

־עג רע טאה — ״םאמ עטוג א״ ןבעג ףראד ןעמ״

־ימ ,קיטשירפ ןופ "םייריש" יד ןגירק לאמעלא רע

סרעמע עלופ ראפ טלאצאב טגירק ןעמ זא — טגאז

־קעווא רע טגעלפ קיטיירפ .טיורב־טנווא ןוא גאט

".ןראנפא טשינ ןעמ ראט

יד ןקילפפא םעדכאנ ,ףוע ןא טחוש םוצ ןגארט

ןופ םיטאבעלאב ןעוועג ןענעז ןטנעילק ענייז

ןגארקעג רע טאה החרט רעד ראפ ןוא ןרעדעפ

־עג רעבירעד טאה רע .קירב םייב טנגעג רעד

םאד ,ךעלעגילפ ,ךעלסיפ יד ,ביורד ןצנאג םעד

ץנאג ןוא ,קארב ךייט םענופ רעסאוו םאד טפעש

ברע רעבא ...קיפיפ םעד ןוא לגראג ןטימ לפעק

ןייז ראפ תולב ".למענורב םעניילק" םענופ ןטלעז

ןגארקעגוצ ךאנ רע טאה "תורפכ" יד ןופ רופיכ־םוי

םעד ןופ רעסאוו טפעשעג רע טאה לשרעה רעדורב

־עגסיוא ,הלח א ,ףוע בלאה א ךאנ ״ביורד״ םוצ

.םאגרעשידימש רעד ןיא ןעוועג תא רעכלעוו ,םענורב

".לגיופ" א יוו ןטכאלפ

א ןעוועג תא ״קארב״ ךייט םוצ גנאגוצ רעד

־תיב ןסיורג ןשיטאטש ןיא רע טאה טנוואדעג

טצונעג ״גנאגוצ״ םעד טאה ריאמ .רעקידעפושמ

־תילט ןסיורג א ןגארטעג דימת טאה רע .שרדמה

רעבא ,רעסאוו םאר ןפעשוצנא ןעמוק םייב ראנ

,רעסיורג ראג א ןענופעג ךיז טאה טראד קאז

סיואגנעל ,ןייג רע טגעלפ סרעמע עלופ יד טימ

טימ תילט רענעלאוו ,רעטלעגראפ טייקטלא ןופ

ליז טראד ן1א /ךילדאמ״ םוצ תב גערב םעד

־ה־תיב ןיא ץאלפ ןייז .תיציצ עקידהנומש־לופכ

־עג טאה םאוו ,ףיורא־גראב ןפיוא ןעמונראפ טשרע

ןוואלכאק ןרעטניה ,ןעיש ןבענ ןעוועג זיא שרדמ

־עג טאה ןעמ זא ןוא .ןיידא טאטש ןיא טריפ

דבכמ קידנעטש יאבג רעד ןיוש טאה םיא .ןוויוא

קירוצ טשינ וטםײג סאווראפ״ :ןריאמ ייב טגערפ

ףיוא ןוא ",החכות" רעד וצ הילע רעד טימ ןעוועג

רעד ?ןעמוקעג טזיב וד םאוו ,געוו ןבלעז ןטימ

ענרעפוק ןעצ עצנאג טגנאלרעד םיא םנגראמוצ

 .״רעטנעענ ךאד זיא געו
ןעוו טשינ ךיא באה געוו םעד טימ לייוו —
.רעפטנע ןייז ןעוועג זיא — ךיז ןעורוצפא
.טסנרע טניימעג עקאט םע טאה רע

־אק  5ןופ טרעוו ןיא עבטמ עשיסור א( ״רענעצ״
).םעקיפ
ריאמ סאוו ,עבטמ עקיצנייא יד ןעוועג זיא םאד
־עג טשינ רע טאה ערעדנא עלא ,טנעקעג טאה

־רתסא :ןעוועג תא םניטנעילק ענייז ןופ ענייא

טאה הנתמ יד טא ,ןיידא טנאה ןיא ןעמענ טלא ו

*לדע( םעבא־סקיזייא לוואז ןופ יודפ יד ,לדנימ

".האנק" רענעטלאהאב וצ ןעיש טגנערבעג ךעבענ

ביבא־לת /

עקנאלבאי ןרהא

םיט־יבאװ*׳ ג׳קידתוטיטת ןוא עיירט יד
םעד ןעמונעג ויז ףיוא ייז ןבאה קיליוויירפ

־טראווטנאראפ טושפ ןענעז דאנ ,לרעפניפ ןראפ

יד רעסאוו טימ ןענידאב ןוא ןגראזראפ וצ ךאי

םעד וליפ ,ךוק ןיא לקניוו־רעסאוו םעד ראפ ךעל

.לטעטש ןופ ןדי

.םרעמע עקידייל ןופ רעצ
ןוא םוקמוא םעניימעגלא ןופ גאט־רוכזי ןיא

ןצאשוצפא יוו ,טסווועג ןבאה םעטסאבעלאב יד
טשינ ןטעברא ייז זא ,טסווועג ;רעגראזראפ ערעייז
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־נעדעג ןטלאטשעג ערעייז ךיוא רימ ןלאז ןברוח
.ןענאמרעד ןוא ןעק
756

עקריאמ

טייקכעלטראווטנאראפ ענעגייא ףיוא ןביוהעגנא ןוא

,לטעטש רעזדנוא ןופ קיתוו רעד ןעוועג זיא רע

טנעקעג טשינ ןיוש עקריאמ טאה ,ןבעל א ןריפ

־ןמ ןוא ,עשזנארב רעד ןיא רעטסנראפרעד רעד

־שרדמהדויב יד ןופ טעבנגעגפארא טאה ,ןגאזפא

טאה רע .ייז ןופ רעטםקידנםחי רעד ראפרעד םתסה

אוה־ךורב״ טזאלעגכרודא ,החנמ רעד ןופ ,ןהעש

:סעטסאבעלאב ענייז ןופ ייר יד טמיטשאב ןיילא

.רועיש א ןא "ומש דודבו

.וו.א.א עטייווצ יד זיא יד ,עטשרע יד זיא יד

ןייק ןגארטעג טשינ רעמ ןיוש טאה עקריאמ

טאה ן׳ריאמ ייב .גאט־סטעברא ןופ ףוס םוצ זיב

ןא זיא רעסאוו־דייט םאד .ךייט םענופ ,רעסאו

־ץרחי־אל ןייק ,עיצקעטארפ ןייק טריטסיזקע טשינ

.םיא ראפ טשינ ןעקדוד ןוא ןעשטמאינב ראפ קסע

.טלעג

־עג טאה עקריאמ ,גאטראפ א ,לאמא טריסאפ טאה

טשינ .לדנער א טראוו א .רעגייווש א ןעוועג

ןייז ראפ רעסאוו רעמע ייווצ עטשרע יד ןגארט

־עה ןטלאהעג ךיז טאה רע לייוו ,ראפרעד הלילח

ןכארבעגסיוא זיא ןטש־השעמ ןוא ןעלדנימ רתסא

,סרעבעג־טיורב ןוא םעטסאבעלאב ענייז ןופ דעכ

ט)ימ ןיילק תא םיורג ןפיול ,הפירש א ץעגרע

,ןדער וצ ייז טימ טסאפעג טשינ םיא טאה׳ס םאו

,טנערב׳ס :ןעיירשעג ,עקידייל ןוא עלופ םרעמע

.טקידיילאב ייז ןופ ןעוועג הלילח רעדא

סיוא טשינ טיירד עקריאמ רעבא ...רעסאוו ,רעסאו

טייצ ןייק טאהעג טשינ טושפ טאה עקריאמ

רתסא ראפ רעסאוו טציא טגארט רע .פאק םעד

,דייר עשיראנ ףיוא
־אב ןוא טקוראפ ייז ,םעלאפ יד טעשטאקראפ
־עג דימת זיא רע םאוו ,קירטש־לטראג ןיא ןטלאה

.ןעלדנימ
לדנימ רתסא ףראד ,הפירש א זא םאוו זיא
ן ןדייל

ןלאז ייז ,לכש טימ ,ןדנובעגמורא םיא טימ ןעו

־עייל טשינ ןוא ןביירש טנעקעג טשינ טאה רע

טשינ ויז ,סיפ יד ןשיווצ ןעלבמאב טשינ ויז םיא

ךעלטקנופ ,קוידב טקנעדעג טאה רע רעבא .ןענ

.גנאג ןיא ןרעטש טשינ םיא ןיא ןצעננייא
ןוא רעייט םיא ייב ןעוועג זיא טונימ עדעי
םיא זיא ענעדיי א זא ,טריסאפ טאה .טנכערעגסיוא
־עג ,עלעכיימש םיז א טימ ןוא ןעמוקעג ןגעקטנא
םרעמע יד ,עקריאמ ׳ר ,יוא" :ןפיוקפא םיא טווורפ
־וצ טשינ גאטימ םעד ןעק׳כ ,טנקורטעגסיוא ןענעז
טרעה ."",ןשאוורעביא טשינ לפאטראק יד ,ןלעטש
טוט ,פא טשינ הלילח ךיז טלעטש ,קיאור םיוא רע
ןוא ,ךעלזגורב ־ בלאה ,פאק ןטימ לקאש ןזייב א
־עג ןבאה ףראד ןעמ ...ןיילא סייוו דיא" :טגאז

־םאבעלאב רעדעי ייב טמוק םיא ךעלרעפניפ לפיוו
ןיא ןוא טגנערבעג טאה רע "ראפ" לפיוו .עט
בוט־םוי געט ייווצ ןעוועג זיא׳ס ךאוו רעכלע ו
.וו .א .א
טאה .ןמלא ןא ןעוועג עקריאמ זיא ןראי ךס א
טימ ןעמענראפ וצ ךיז טאהעג טשינ טייצ ןייק
ןעלדנימ־רתסא דיז טאה ךאד רעבא .ךודיש א
ןוא םיא ףיוא ןייז וצ עיפשמ לאמא ןבעגעגנייא
ןטלאנ א ןופ המותי א טימ םיאנת א טכאמעג
.ףראד
.ןראוועג טשינראג זיא םיאנת יד ןופ רעבא

".דלוד
םיא לאז ןעמ ,טשינ טייצ ןייק טאה עקדיאמ
ןוא טעברא רעד ןטימניא פאק א ןעיירדראפ םתס
טראד טראוו רענעי סאוו ,ןובשח סנצעמע ףיוא
.רעסאוו םרעמע ייווצ יד ףיוא
עיינ ןייק עקריאמ טאה ןראי עטצעל יד ןיא

רע זא ,ןעלדנימ־רתסא טגייצרעביא טאה עקריאמ
־רעביא טשינ ןעק רע יוו יוזא .הידב אזא טשינ זיא
םעד ןזאלפא רע זומ ,טפאשדנוק יד םיצולפ ןזאל
.ךודיש

ןןשטמאינב
רעד ןיא ,ןיסחויה־רדס ןטיול ,רעטייווצ רעד

־עג זיא המישר יד .ןעמונעגנא טשינ ןיוש ןדנוק
־םאנסיוא ןיא זיולב .טלופרעביא םיא ייב ןעו
־אב א םנייז ןופ דניק טאהעג־הנותח א ביוא ,ןלאפ
טסעק ןופ פארא ןיוש זיא םאוו ,דניק א ,עטסאבעל
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דנאינב ןעוועג זיא ,רעגערט־רעסאוו ןופ עיטסאניד
.עשט
רנוא ןא ,לדרעב ץרוק א טימ קיסקיוועג־ןיילק
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טנעה עםיורג עקראטש ײװצ ענײז ןוא דרע רעד וצ
טאה יוזא ןוא העפרעק ןבענ טראה ןטלאזזעג רע טאה
.טירט־ןרעב ענײז ןלעטש טגעלפעג עילאװאפ רע
־גנאר ךיז רעװש רע טגעלפ ,ךייט םײב קידנעייטש
יד ןליפוצנא ןבעגנײא ךיז טגעלפ םיא זיב ןעל
ןוא ליפ וצ ןײז טשינ לאז׳ם ,ןםאפפױא ןוא סרעמע
טשינ געװ ןפיוא דיז ןלאז ײז ,קינײװ וצ טשינ
ןגעלפ געט־רעמוז עגנאל עםײה יד ןיא .ןסיגראפ
ןעשטילג ךיז ווא ןעגנעה םײװש םנפארט עםיורג
רעד וצ פארא ,פארא ןעלרינש ךיז ךוא ןרעטש ןופ
קיטליגכײלג ןעגנאגעג זיא עקדוד רעבא ׳טםורב
*פא טשינ ךיז ׳ןגאװ ןיא דרעפ טנאפשעגנײא ןא יװ
יוו ראנ .סייווש םעד ךיז טשיװעג טשינ ,טלעטשעג
םוצ ,תוחילש א םעפע טימ ןעגנאגעג טלאװ רע
.קירוצ ןוא ךײט
יד ןבאה .דחמש א םתס רעדא בוט־םױ א ןיא
־פיוא םיא ,ןםעגראפ טשינ ןעקדוד ןיא טײלעגנײ
־ײרפ ןכאמ ווא ןעקנירט וצ ןבעגעג ןוא טכוזעג
עקדוד יװ ןקוקוצ טאהעג ביל ןבאהי ײז .ךעל
־ארק א טצנאט ןוא םיפ עשירעב ערעװש יד טביוה

.קאיװאק
רעגערט־רעסאװ רעד ןימינב

־עקעטש א טגײלעגקעװא ןבאה טײלעגנײ יד
־עג ךיז ןוא ױרטש עכאפנײא ןא ראג רעדא ׳על

רעד ראג ןעװעג זיא .םינפ קירעגײנ ןוא קיאור

־עק טעװ עקדוד ביוא ,עקדווו לזעלג א ןיא טעװ

טאהעג טײ* טאה ,ןעקריאמ ןופ ץאזנגעק רעלופ

.יורטש יד ןרירנא טשינ ײברעד ןוא ןצנאטכרוד ןענ

עלא טסװועג טאה /ןעמעלא ראפ ןוא ץלא ראפ

־כעלעג יד ןוא ןעקדוד םורא ןענאטשעג ןעמ זיא

,ןריובעג דניק א זיא׳ס ווו ,ןעגנוריסאפ ןוא ןםעײנ

םאג רעצנאג רעד רעביא טכליזזעג ןבאה םרעט

־עג םיצולפ רעצעמע זיא׳ם ווו ,ךפיהל ו״ח רעדא

ןוא רעטגנערטשעגנא ןא ןענאטשעג זיא עקדוד ןוא

יד זיא׳ס רעװ .טלעוו רעד ןופ קעװא ןוא ןבראטש

זא ,רעכיז ןייז וצ תונכה עגנאל ןטונימ טכאמעג

־ראפ רעדא ,דנאלסױא ןײק ןראפעגקעװא טכאנ

ןצנאטכרודא ןענעק ןוא ןזײװאב סאד טעװ רע

א ףיוא טםאג א םלא ןעמוקעג זיא׳ם רעװ ,טרעק
*עג .םיבורק וצ ,ןרעטלע וצ ,עקירעמא ןופ ,ךוזאב
ןסעײג עלא ןטײרפשראפ ןוא ןלײצרעד וצ טגראז
.עכיג ,עטקאהעגפא ,רעטרעװ עצרוק ןיא

עקדוד

...ןלאפ טשינ ןוא יורטש ןכרוד
םיא ךיא קנעדעג גאט־ןכאװ ןקיצנײא ןא זיולב
עמאמ ןײז ןעװ ןעװעג זיא סאד .םרעמע יד ןא ױיג
קירעיורט רעײז ןעװעג זיא רע .ןבראטשעג זיא
יװ ,ןײטשראפ וצ ןבעגעג ןטנגעגאב ןדעי טאה ןוא

־יורג א .קידרענײב־טײרב ךוא קיטפערק ,ךיוה

ןעװעג דאנ ואד זיא עמאמ ןייז .זיא םיא רעווש

עקישײלפ ראפ א טימ ,פאק־םוברא רעדנור רעס

ןעוועג יז זיא טלא יוו .עגניי א ,עטנוזעג אזא

־תומימת עםיורג ײװצ ןוא ןפיל עקידנעגנעהפארא

,קיצעביז רשפא .טסווועג טשינ עקדוד טאה סאד

־ניאראפ טשינראג טימ ךיז ןבאה םאװ ׳ןגיוא עקיד

ןעוועג דאי זיא יז רעבא .ראי ןעצ א דאנ רשפא

טזאלעגפארא פאק ןטימ ןעגנאגעג דימת .טריסערעט
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...עמאמ עטוג אזא ,עטנוזעג אזא
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ןוימטל דרי לבל ונדרחו ונגאד הבידי׳צ רפסב "תויומדו םישיא" רודמל ןורכז לש ןיקוקיז ,ץגבײרמח תא ונעסיהב
,ונתליהקב דיגנ ןיב ,םעח תלדמ ןיב ,הדעה "יגס״מ דחא ןיב ,ינולפ וא חז ריע ןב לש ,תחא שפנ לש הנורכז םולשו םח
ריעה ידירש לכ וררועתי דימ ,הנוכתב אוה הבי׳זי׳צ רפסש לוקה אציש ןוויכמ יכ ,םיחוטב וגייח .יקדרד דמלמ ןיב
ונריע ידירשל תונפל החרטו ץרמ ונכסח אל .תובאה תורוד לע ןורכז תוישרפ ,םהיתומורת תא ונתיו ץראל ץוחבו ץראב
הלאמ המישרה הבר ,תויומדה־תפוסא איה הטעמ וננובאדל .ןויזח דועו תומד דוע תולעהל םהמ שקבלו תונוש תוצראב
םלוא ,רואל רפסה תאצוה בכעתת אלש ידכ ,טעומב ונקפתסה .רפסה יפד לע ורכזנ אלו םהיבורקו םהינב בלב םייחה
לש םתאובבו םידדצה לכמ םייחה תנומת הלא תויומדב טלבותש ,רמולכ ,םינפבמ ךפשיי הלא לכ לש רואהש ונלדתשה
.םהה םימיב ונתריעב ויחש הלא לכ

ביבא-לת /

בױרטנייװ לארשי

ר־סכיר ריאט ז ר
תנש תרצע ינימשב םילשוריב רטפנו הינשה םלוע

.ה״ב
בזי׳צ ישודק ש״ע רפסה לש רואל ותאצוה םע
םיטלובה םישנאה דחאל םג םיוק המכ הלעא .ד״יה

.ב״שת
םש ונריע ישיאל שי םא לאושה לאשי םא היהו

ימ ,ל״ז ר ט כ י ר ריאמ ׳ר ונתרייעב רתויב

בתכש המ טטצל יאדכ ןכלו ,ונתליהקל ץוחמ םג רכזו

הרות ולצא ודחאתהש הזה שיאה תא ריכה אל

"הצבונכ׳צ יריע" ורפסב םולבנזור יכדרמ עשוהי

יברה ידיסחמ היה אוה .דחא םוקמב הלודגו

אצמת  24׳מעב .א״שת תנשב ,ביבא-לתב רואל אציש

חמשי" לעב רדנסכלאמ

:הלאה תורושה תא

םג םשו .ל״צז "לארשי

הב׳זי׳צ תליהקב"

היח ותדכנל ןתח אצמ

,םירחוס השולש ויה

םהרבא לש ותב ,הכרב

שולש ,םישיא השולש

ןרהא ׳ר יוליעה תא .ונב

¬ו תוטלוב תוחפשמ

ר״הומ לש ונב בורטניו

:םה

בקעי ׳ר קסמודרמ קידצה
וילע רזיפו .ל״צז דוד

רטכיר תחפשמ

.ןתחל ולבקל בר ןוה

׳ר דסימה )טפוש(

־מ ב׳זי׳צ ישנא םירפסמ

¬פשמ ,רעטכיר ריאמ

¬ו — הטילפל םיראשנה

-יד )תמא(הדברפ תח

¬כוז םדועש ולאכ םנשי

השמ ׳ר דסימ

— רטכיר ריאמ תא םיר

תחפשמ ,עדווארפ

ותווקת רקיע היה הז יכ

)םולש שיא( ןמדירפ

¬ל םינתח גישהל ,םייחב
ילודג קר ,וידכנו ויתונב
׳ר םג .האריו הרות
ר ?ייל
.ונתח

¬דירפ עניפ ׳ר דסימה
•ןמ
יכ תוירבה ורמאו
¬כ תמייק וז הליהק
:תובאה רמאמ

¬ל הכז םהרבא ונב

ןידה לע

תועובש  6הצרא תולע

תמאה לעו

¬ה תמחלמ ץורפ ינפל

םולשה לעו
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םתא םיכרבאה יבוטמ דחאל בשחנ היה הב׳זי׳צב
גביקסופו ם״ש־ידומילב תועיבקב ףתתשה
ידמ .ויתוליפתו ודומל ,ותבשחמב היה יניצר
ןויצל אבו" :הליפתה לע הבר הנווכב רזח ומויב םוי
הדוסי םעו "ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו"

— ״לאוג

םינושארה ןיב היה הב׳זי׳צב "יחרזמה" תעונת לש
וצרמ ,ונורשכ בטימ שידקה הל ,היתורושל ףרטצהל
,םייטרפה וייח תא טעמב אל חינזה הללגב .ויתונשו
.םיילכלכהו םייתחפשמה
דחא רשא־לאיחי ׳ר היה ,ינויצ דסומ לכב
ינויצ דסומב הלועפ התיה אל ,ויכירדמו וילהנ מ
¬יבבו הנוגראב ,השארב דמע אל ,רשא־לאיחי ׳רש
"ןבלה־רפס״ה דגנ תויביטרטסנומד תונגפהב •העוצ
ילגנאה רוטדנמה לש תועשורמה תולועפה דגנו
שארב ,רשא־לאיחי ׳ר תא םיאור

— לארשי־ץראב

*רה לע הטיסרבינואה תחיתפ תגיגחב .םידעוצה
,םינגראמה ישאר ןיב ,רשא־לאיחי ׳ר אצמנ ,םיפוצה

וידכנ םע .ןאמדירפ סעיניפ םהרבא ׳ר

.ינ׳צל׳זוג בד

.ל״ז עדורארפ רשא לאיחי ׳ר
ויפאו ותוישיאמ תולעפתהו השודק לש טטרב
,תינויצה העונתל הנמאנה ותוריסמו םייטרפה וייחב
.ד .י .ה .ל״ז רשא־לאיחי ׳ר :םשה תא ריכזמ ינא
19,־ה האמה תונש ףוסב הב׳זי׳צב דלונ אוה
וניעל ףסונ .תידיסח תידוהי תרוסמ גופס תי ב
,ישי־המלש ׳ר םימש־אריה ויבא לש וילע החוקפה
השמ ׳ר ובס לש ינדפקה וחוקפ תחת םג דמע

—

ותוריעצב דוע רקיב ותרבחב רשא ,ל״ז עדוורפ
תא וכותל גפסו רדנסכלאב יברה רצחב ,תועיבקב
ןמאנ ראשנ ,אוהו םש הררשש תידיסחה הריואה
.וימי ףוס דע תאזה תידיסחה תרוסמל
¬ומסה ,םירעה תובישיב שכר ינרותה וכונח תא
ירוחב ןיב הנמנ דימת היה םשו ונתרייעל תוכ
רדנסכלאד םידיסחה־תיבב ףאו םיבוטה הבישיה
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וידלי 5־ו ותשא .הדוורפ רשא לאיחי ׳ר
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םימשה־תפיכ תחת וא תסנכ־יתבב תוינומה תופיסאב

-רוצ" םידיסחה־תיבב הליב יונפה ונמזמ עגר

ובאכ ,םירבדמה שארכ עיפומ רשא לאיחי ׳ר —

ןיבל םידיסחה ןיב םיסחיה ופירחהשכ ".ותבצחמ

דגנ ותאחמ תא ןיגפה רשא רוביצב וקבד ומעזו

רתוול ל״ז רשא־לאיחי ׳ר שקבתנ ,ונריעב םינויצה

1936.־ו —

 1929תונשב לארשי־ץראב תוערפה

־ןרקה" ןעמל ןושארה דעוה תא םיקה אוה
.ןושארה השרומ רותב שמיש וב "לארשיל־תמייקה
¬צהב ףאו "ןרקה" ןעמל תולועפה לכב ףתתשמ אוה
,רשא־לאיחי ׳ר האר ״ןבל־לוחכ״ תואספוקה תדמ
יבג לע "הזוזמ" תדמצה רשאמ התוחפ אל הוצמ

וא תינויצ הלועפ לכ קיספהלו ינויצה ונויער לע
אוה יכ וב היה רכינ .לביטשה תא בוזעלו רתוול
ותוא וכשמ וילגרהו וכוניח ,קומע ישפנ־לבס לבוס
הפרה אל ינויצה ןויערה ,םלוא ,לדוג הב הריוואל
תא בזע ישירח רעצבו בל ןובאדב ,..ו ונ מ
.םילגרהה תא וחצנו ורבג תונויצה תווצמ ".לביטש״ה

עציב תוקיבדו הבהא אלמ בלב .ידוהי לצא ףוקשמה

שיגרה שיאה ךלהתה םינורחאה וייח ישדחב

הנטק הלועפ לכ ״תמײקה־ןרקה״ תבוטל הלועפ לכ

ומיתסנ המב — םירוהרהב עוקשו תודידבב — רקיהו

¬ועפ התיה אל .האריו השודק לש טטרב השע הלודגכ

תא רמגו ורוכב ונב לדגשכ ?םיריהזמה ויתומולח

-ןרק" דסוויהב .ודובכמ הטמל בשחית העוציבש הל

¬ומילב ךישמהל ותוא חלש אל ,הרייעב וידומיל־קוח

ינושארמ ,רשא-לאיחי ׳ר היה ןאכ םג ",דוסיה

תבישיל אלא ,הלוגב תורייעה תחאב הבישיל — ויד
,ולדגישכל — היה ותינכתב .םילשוריב קוק־ברה

.םימרותה ןושארו םינגראמה
יכ םא .ךוניחה תלאש הדמע וייוואמ לכ שארב
יתרוסמה "רדחב" וכוניח תישאר תא לביק ומצע אוה
¬ומילה תינכת יונשב ישפנ ףרוצ שיגרה

— ,ןשוימה

— תירבעה הפשה תיינקה לש ךרוצב דוחיבו םיד
.ריעצה רודל

רתוי רחואמו םילשוריל וידלי רתי תא םג חולשל
עבק רמה לרוגה ,לבא .םהירחא תולעל ומצעב ףא
תא רחא ,תולעל הכז אל אוה .הרק ךכו ,תרחא
.דעומה
תוירבה םע ברועמו ברוקמ היה וימי לכש ,אוה
,הנומאב רוביצ־יכרצב דימת קסע .םהילע בבחתנו

ודמלנ וב "ןקותמה־רדח״ה תא ןגריא ךכ םשל

לבקל םיכסה אלו היה לוכי אל ןפואו םיגפ םושב

תצורמב הקחדש ,תירבעב — תודהיה תועוצקמ לכ

— ול עצוהש ״טאר־ןדוי״ב והשלכ דיקפת וילע

הדמלנ תירבעל ףסונ ".שידיי״ה תפש תא לילכ ןמזה

א״שת בא־םחנמ ׳חכ םוי רהמנהו רמה םוי אב ...דע

אל לארשי ידליש ידכב ןובשחו תינלופה הפשה

¬זועו םיינמרגה םיחצרמה י״ע וייח יטוח תא ערקו

.יתכלממה ידוהי־אלה רפסה־תיבב רקבל וקקדזי
¬ויצ תולועפל ותוריסמו ינויצה ןויערל ותונמאנ
היה ,רומאכ .דאמ רומח ןחבמב ותוא ודימעה תוינ
רהזנ היה ,תידוהי תרוסמ רמוש ,ל״ז רשא־לאיחי ׳ר
שבל ,חפוטמ ןקנקז רוטע .הרומחבכ הלק הוצמב
היה .ושארל ידיסח עבוכ שבחו תיתרוסמ הטופק
לכ ,דמלו ללפתה םש רדנסכלא ידיסח לע הנמנ
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רפכל הנושארה הריישה םע הלגוה .םינלופה םהיר
.הב׳זי׳צ תדע לכ םע דחי הפסנו "הבלוש"
שודקה ופוג םע דחי ורבקנ םיחא־רבקב ,םש
.תולענה ויתוינכתו ויתומולח םג
תפחרמ הרוהטה ותמשנ ךא ״םש״ ןמטנ ופוג
.ד.י.ה המואה־ישודק ראש ןיב לארשיב
ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח
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יקסלש קחצי

לי ד ם״תס רפוסה רתלא יי
חערויבדל םיוק(
יבס תודוא וללה תורושה תא םכארקכ !הב׳זי׳צ יתרייע ינכ יערו יחא ןפ
תואלפנ תויומדבו םיכושח םישיאב םתא םג ורפזית ,ל״ז ם״תס רפוסה רתלא ,ר
לש םהינפ תוזח שדחמ עיפות םכחור יניע לומ .ןהה םינשכ ונתריעכ ויחש
תוליצאה םהיתויומד .םשה־תשודק לע םשפנ תא ורסמש ,וללה םיכסהו תובאה
.םחורכ םינתיאו םפוגב םישלח ,םלוב ויה םה הלאכ ןכ .תוינחורה םהיתונוכתו
םירוסמ ,ויה םירוהטו םישודק יכ ,םהל ולכי אל תולגה ייח לש ןווינהו רועיכה םג
.ומעלו ׳דל םינמאנו
תינחור הארשהו ישפנ חוכ באשנ םהמ יכ ,יחצנה םרכז לע רומשנו הבה
.םלוע דע ,ונינבלו ונל תדמתמ
רדח לעמ רשא גגה תגספ לש שלושמה ללחב
ונתח תיבבש גג־תילעב דובכ ןכש אוה ףאש .וירוגמ
דדובתהל היה ליגר םש),הפואה( יקסבוק׳צר יכדרמ
הנפ ומצעל ןיקתה הלעמל םש ,םויה תועש בורב
ם״תס־רפוס לש שדוק־תדובע ,ותדובעל הטקש
.דחי םג ארובה־תדובעו
ל״ז אבסה ,אוהו יתמיתנ תע ירוענ רחשמ
יתיאר ,תיכונחהו תיאבאה ותוסח תא ילע שרפ
םכח־דימלת ,יולגבו רתסב םימש ארי םימת דיסח וב
ותקדצ לדוגכ .םדאו ׳ד םע תכל ענצה ,גלפומ ןדמלו
ןכ־יפ־לע־ףאו .ותולדו ותוינע לדוג ןכ ותונתוונעו
אלו ויתולובחתו שונא ישעמ לע םערתה אל םלועמ
.ויללעמו ׳ד יכרד לע ,ןכש־לכ
יפכ ,סעקלאומש רתלא ׳ר וא רפוסה רתלא ׳ר
,הרייעה ינבל רכומו עודי היה ול םיארוק ויהש
והועדי .שממ ותומדבו ומלצב רשאמ רתוי ומשב
םידיסחה קר ותחפשמ־ינב דבלמ בורקמ והוריכהו
גישו חיש רשא ,ונתרייעבש הילעה ינבו■
םג םימעפלו ,תודיסח ,הרות־ירבדב ותא םהל
העירי ןוקת :ןוגכ הב קסוע היהש שדוקה־תכאלמב
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תוזוזמ ,ןיליפת לש תוישרפ תביתכ ,הרות־רפסב

,ךדי־בתכב תאזכ הזוזמ דעב התאו רתוי םימלשמ
למלמ — !!? ןכ

.דועו
.הרהטו השודק ךותמ השוע היה ותכאלמ תא
"םשה" תביתכ ינפל הרשכ ,רוקמב לובטל היה ליגר

— ? דחא יטולזמ רתוי שקבמ ךניא

ךותל לשלש היעשי ׳ר — יתעדי אל ,לצנתהו אבסה
.-ול ךלהו ןוגה ףסכ־רטש ודי

.ומיחרו וליחדב םר־לוקב "דוחי םשל״ה תא דיגהלו

ותעד אהת םלועל" ל״זח רמאמ תא םייקל ידכ

היגמו רזוח היה הדובעה לש םיוסמ קלח ורמגב

לאושו ןינעתמ היה "תוירבה םע תברועמ םדא לש

לע היה רכינ .בתכש הלמ לכ תובהלתהב ארוקו

¬ה ינב לצא םיקסעה בצמ לע םעפב םעפ ידמ

.תויתואה תשודקמו בתכה יפימ הנהנ אוהש וינפ

אובל םיליגר ויהש םיברוקמו םינכש וא החפשמ

:ןמקלדש רופסה דיעי ,ותומימת תדמ לע
,אתמד יריקימ דחא ,ינ׳צל׳זוג היעשי ׳רב השעמ
הקשחש רדנסכלא ידיסחמ ,םכח דימלתו דימא םדא
.רפוסה רתלא ׳ר לש ודי בתכמ הזוזמב ושפנ

ןוצרב .םינוש רחסמ ינינעב ותא ץעיתהל ידכ וילא
תא חתנמ היה ,םהיתויעבל בר־בשק בישקמ היה
בויחל ותעד תא הוחמ ךכ־רחא קרו םיטרפה לכ
.-הלילשל וא

ול הארה .הזוזמה תא תונקל התיבה וילא אב

םויב וא תבש ברעו ׳ג םימיב ,קושה ימיב

.התביתכ תא רמג התע הזש ,הזוזמ רתלא ׳ר

לש היפאמל ותילע רדחמ תדרל גהונ היה "דירי"

תובהלתהבו החמשב ול ריבסהו דמע הכורא העש

¬ב והשמב םהל רוזעל ידכ ,הפואה יכדרמ ונתח

יפל ובתכנש םיגתהו תויתואה תשודק תא תדחוימ

קדוב ,םידליה לע חיגשמ היה .השקה םתדובע

םיזמרה לכ יפלו הכלהה ירפסבש םיללכה לכ

תעשב ,תויועט םהב ולפנ אל םא תונובשחה תא

לפק ,רבסהה םותכ .׳רכו ׳וכו הלבקה ירפסבש

היה םינוקה יובר בקע הבורמה תופיפצהו קחדה

ודיל הרסמו ומיחרו וליחדב הזוזמה תא רתלא ׳ר

אשיב־אניע ינפמ ףסכה םע הריגמה לע םג רמוש

־ךרד לאשו הזוזמה תא לטנ הלה .היעשי ׳ר לש

?-םייוגה לש

׳ר ךייח !ונ ?רתלא ׳ר םלשל ךירצ המ — בגא

םש ,תודיחיב ללפתמ היה עובשה תומי בורב

היעשי׳ר המת ,דחא יטולז יל םלשת :הנעו רתלא

ללפתה .וארוב םע דחיתמ היה ותיב־תילעב הלעמל

הליגר הזוזמ דעב אלה ,רתלא ׳ר דציכה — ,לאשו

תפסות ילב הלמ לכ לש דחו רורב אטבמבו לוקב

התוא םירכומ תסנכהתיב תלד די לע די־יטשופ רשא

¬תיבל ךלוה היה ,ברעב .תודחוימ תויווה לש

ותחפשמ גוחב יקסלש רתלא ׳ר
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״לביטש״ב .םייברעה ןיב לש תוליפתל םידיסחה

חקיו" :השמ לע בותכה רמוא ,םיה־תזיבב וקסע

וא רפסב ןויע ךותמ הריתי הייהש ההש

עיבשה עבשה יכ ומע ףסוי תומצע תא השמ

הרות־ירבדב םידיסחה ינקז םע תינינע החישב

הרתי השגדהבו תוקיבדב רמאו רזח אוה .רכו

ידכ תאז העש םילצנמ ויה םהמ םיבר .תודיסחו

...ןיפטוח לכה ןכ —

םהיתוגאד תא וינפל םינתמ ויהש וא ותצעב לואשל

,תניחב הרותה דומילב הברה ותדיקש תורמל

¬ש הקעומה תא תצקמב לקהל ידכ םג ,םהיתורצו

ןינעתהל ןמז אצומ היה "אסריגמ קספ אל אמופ"

אלו ".הנחישי שיא בלב הגאד" — תניחב .בלב

ידוהיה םלועב וא הרייעב בושח ערואמ לכב

לע באוכו באוד ,חנאנו ךלוה םשמ רזח םעפ

בישקמ היה ןוצרב לבא .ארק אל םינותע .ללכב

.םירחא לש םהיתורצ
׳ר לע ,אבסה יפמ יתעמשש רופסה ןייפאמ
.בורקה ודידיו ורבח ,ןיטשלדע לבנז

־ו לאוש ,תונותעהמ תושדחה תאירקל בר בשק
לש תונוש תויעבב העד הווחמו םיטרפב ןינעתמ
וא תקולחמ וחורל הרז ,דתיה תאז־תמועל .םלועה

םדא ,הכילה ריהמ ,ץוג ידוהי היה לבנז ׳ר

םימש םשל תקולחמ וליפאו ןהש לכ תובירמ

,ויתודימ יפ־לע ול דרי ךורא ןקזש םימיב אב

דגנ ,תיתד תואנקו תודיסח לש עקר לע :ןוגכ לוכיבכ

תונח לעב רישע רחוס ,םימש־אריו םכח־דימלת

םירקמה יל םירוכז .םהינימל םינויצהו ריעצה רודה

.הרייעב תדבוכמ תוישאו הרוטקפונמל
־תיבמ ובושב אבסה לצא ינאו ,ברעב םעפ
.ןיפולחב ךייחמו חנאנ ,ךייחמו חנאנ אוהו הלפתה
:רמאו חתפ הלק העש רובעכ
לכה" :המשו השדח היגוס תעכ יתדמל —
אוהו )"ןיטחוש לכה" :לקשמה יפל( ״ןיפטוח
:רפסמ

,םידיסחה תיבב תותבשב הרותה תאירקב בוכע לש
ץחלכ הז יעצמאב םיטקונ ויה םיללפתמהמ םיברש
םייונשה םינינעה תא רידסהל תואיש אוהד־ןמ לע
תאזכ הסונא הקספה תעב בשי אבסה ,תקולחמב
רעצ ךותמ וחצמ תא ףשפשמו טמקמ ,רפסב ןייעמ
תאירקב בוכעל ומרגש וללה תוירקתה לע םירוסיו
.הרותה

,ויתורצ תא ינפל הנאתה ןיטשלדע לבנז ׳ר

.ושפנ לכבו ובל לכב בהא לארשי־ץרא תא

םיזבזבמ .טעומב םיקפתסמ םניא וידלי יכ

תכסנתמ התיה תישפנ הודחו תימינפ החמש לש עבמ

תוגונעת ינימ לכו תועיסנ ,םישובלמ לע ףסכ הברה

לכ .לארשי־ץרא לע םירבדמ ועמשב ,וינפ לע

םעירפהלו םדעב רוצעל וחוכו ודי לאל ןיאו םירחא

תנינעמ השדח העפות לע וא ץראה־ןינב לע רופס

אוה םג טילחה הרירב ןיאב הנהו .הלא םישעממ

רשואו חור־תחנ ול ומרג ץראב םידוהיה ייחב

ףוטחא ,רמא םיפטוח לכה םא .םהומכ תושעל

,דתיה ותוממותשהש ןכל המית ןיא .בר ינחור

־רתיב הקדצ רזפל לחה אוה ,םנמאו !ינא םג

־ץרא לע תרוקב־ירבד עמשש תמיא לכ הלודג

תבשל דחא חרואב קפתסה אל הבחר דיבו תאש

.םימש־ארי םידיסח יפמ הינובו היצולח ,לארשי

היה הלפתה רחא רקוב לכ .םיינש חקל אלא

היה — םיקסוע םה השודקה ונצרא ןינבב ירה

"לביטש״ב ותוא אצמ אלשכו התיבה חרוא איבמ

רכזנ .הרס םהילע רבדל ונל הלילח — ,רמוא

דבלבו בוחרב וליפא וא שרדמה־תיבב שפחמ היה

־תדוגא יאנקמ ריעצ דיסח וילא אבו השעמב ינא

דועו תירחש־תפל חרוא ילב התיבה רוזחי אלש

יתאצי יכ — ),ילע( ודכנ לע הנולתב ,לארשי

םיבוט־םישעמו תווצמ .הקדצ לש הלאכ םירבד

םיצולח םינויצה תכל יתרבחתהו ל״ר הער תוברתל

רגפל אל דבלבו לבנז ׳ר ותוא תושעל הברמ היה

אוה ?הזב ערה המו — תומימתב לאש — .׳וכו

.וידלי םע תורחתהבלבנז ׳ר לש הלא וישעמ תא חבש אבסה
:ילשמב קוספה תא יל ריבסה החרוא בגאו

הכזנו יאולה ,אברדא ?לארשי־ץראל תולעל הצור
!...ונימיב הרהמב המש תולעל ונלוכ
להנתהש תונויצה לע חוכיוב חכונ היה םעפ

תשרפב שרדמה שרפמ "תווצמ חקי בל םכח"

־תדוגא רבח וידכנמ דחא ןיבל ,ינויצה — יניב

םירצמ יאצויש העשב .ונבר השמ והזש ,חלשב

לע הבורמ האנה ךותמ ךייחו ןיזאה ,לארשי
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¬ה יטרפבו תודבועב ונחכוה ונינשש תואיקבה

תודול ידכ ,השודקה ץראל תולעל יתיכזש יתוכז

תחא הנועבו תעב ,םלוא ץראה ןינב לש םיטרפ

תויחצנה לש םויקה תלשלש תא הב ךישמהלו הב

עמשל ,הדצה ושאר תא בסמו ופא תא םקעמ היה

לע רבד אוה .רבגו ךלה ורובד ףטש .תילארשיה

הינובו לארשי־ץרא לש התונגב םייוטבו םילימ

החפשמה ייח תשודק לע ,ץראב תויולתה תווצמה

תחתירב םתוא עימשמ היה ילש אתגולפ־רבהש תעב

יתוא קביח ןכ־ירחא .רכו לארשי־םע תשודק לעו

םעפב םעפ ידמ יל רמוא היה ןוכנ .חוכיוה

:רמאו תוקישנ יתא ףילחה ,הקזחב

תדרח תא ינא ןיבמ — ,ול תיניפואה ותוטשפב

ךממ םילודגו םיברש רבדל תיכז ,ינב ןכ

¬ו השודקה ונתרותל ,׳ד רבדל םיאריה םידיסחה

הוויל .םככרד תא חילצי ׳דו ןתי ימ .ךכל וכז אל

תודגנתהלו הלא לכל המ ,םלוא ,תווצמה םויקל
,ירתסד יתרת תניחבב םה ירה ? לארשי־ץראל
.ללכו ללכ יל םינבומ יתלב ךכ םושמו

;..םימלועל ".ינממ דרפנו הצוחה יתוא
יתילע ,הצרא יתולע ירחא רפסמ תועובש
.יברעמה לתוכה לצא רקבל יתכלהו המילשורי

.ידוהיה םלועב שחרתמה לכב ןינעתה ,רומאכ

ירוקב לע םימשר ובו בתכמ ול יתבתכ ןכ ירחא דימ

¬ב הלחהש םידוהיב תוערפהו םיצאנה תוללותשה

יתלבק המ־ןמז רובעכ .לתוכה די לעו םילשוריב

,ןוטלשל ש״מי ררוצה לש ותולע ינפל דוע הינמרג

־רפוס לש וידבו זוא טעב בותכ היהש יבסמ בתכמ

¬ב קוניתכ הכוב שממ היה .שפנ־תמגע ול ומרג

הודחו החמש ,חור־תחנ תעבה לכ םדוק ובו ם״תס

רשא ,העיגהש הער העידי לכ לע שילש תועמד

ךכ־רחאו .ץראה לעו ונמצע לע ול יתבתכש המ לכמ
ןינהנה תוכרב לע הכלהו הרות־ירבד לש םיפד המכ

.הילע עמש
ןוטלשל ותיילע לע ול עדונש תעב  1933,תנשב

ץרא איה לארשי־ץראש ,הדבועה ילגרל תאזו

ע״שבר — ,רמאו תופוכת חנאנ ,יצאנה ררוצה לש

הב םילישבמ שדוח לכ ,םיבורמה היתוריפב הכרבנש

ןמ חורבלו תאצל ךמע ינבל תלוכיו חוכ ןת

יניד תעדל ךרוצ ןכ־לע שיו .םהינימל םישדח תוריפ

¬ה וליאכו .הינמרג ץרא ומשש םוניהגהו תפותה
םעפ לכב רמואו רזוח היה ונורגמ הרבד האובנ

.םהיתורוקמ לעו ןירוב — לע תוכרבה
ברחנ ותיב הבי׳זי׳צל םיצאנה תשילפ ןמזב

לכל חורבלו ןאכמ םג רוקעל םיכירצ םידוהי —

הררוגתהש ותב לצא רוגל רבע אוה .לילכ ףרשנו

־ל אל דבלבו םיל רבעמ םואשת םהיניעש םוקמ

ידיב חצרנ םשו .הבורבמז דיל רשא הבומיס רפכב

ודיחי ונבש הדבועב םחנתמ היה .ןאכ ראשה
¬ל הברה ותדרח תורמל ,תירבה־תוצראב אצמנ
.איהה ץראב תיתד הניחבמ ,תינחורה ותומלש
הרושב ול יתרשב

.ד״יה .םיאמטה םיחצרמה

ארוג .ג

 1935תנש לש ץיק יהלשב

.עקותה לעב

דחי תולעלו השא תאשל דמוע ינא יכ — :הלופכ

הלב ,ונתח תיפאמל לעמ ,הנטק גג תילעב םש

ונתיב תא תונבל תאז ונתטלחה .לארשי־ץראל המע

¬ויהב יכ ,הדימעה ליגב ויתרכה אל .ויתונש ףוס תא

לדתשמ היה ,זאמ .בר גנוע ול המרג ,לארשי־ץראב

וימי לכ ,תופסכומ רבכ ויה ונקז תורעש דלי דוע ית

טרפ לכ ירחא ,בוקעל ידכ םוי לכ יתא חחושל

ףפורה וכוליהל ןעשנ הנקז תעל .קחדו ינוע ייח יח

לע רעטצמ היה ינממ רתוי .הילעל יתונכה לש
וז הביס בקעב יל םרגנש והשלכ לושכמ וא ,ישוק
.תרחא וארקובב ו״צרת ,ןושח שדוח־שאר ,ןושאר םויב

.וידיב רשא םיסוקוסה לקמב
םויה לכו ;ברעבו רקובב קר אב היה ״לביטש״ל
תכאלמ — ותכאלמב קסועו ונחלוש די לע בשוי היה
.ם״תס רפוס

,ותטיממ םק אוה .ונממ דרפהל יתאב רחש םע

לבקל ילבמ ויפכ עיגימ סנרפתהל ךירצ היה אול

וכרדכו עמש־תאירק ארק ,וידי תא לטנו שבל

וליבשב קיפסמ היה אל — היפאמה לעב ,ונתחמ דעס

תועמדמ קונח לוקב ילא הנפ ךכ־רחאו םר לוקב

םייקתהל רשפא הז ךיא יכ ,ץחל םימו רצ םחלל וליפא

הלודג המ ,יל ריבסהל לחהו החמשו ליג לש

וניא הז לכ ,הרות־ירפסו תוזוזמ ,תוישרפ תביתכמ
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לידבהל וא םישודח תביתכ אל הז ,אתרטוז אתלימ

ותניפב ול בשי םיברעב וא רקובה תועשב

היתויתואו הרותה לכ ,תונובשחו לוח ירבד תביתכ

ךישמהו ןחלושה לש תיוז ןרקב "לביטש״ב

תא בותכל רשפא ךיא ןכ םא ,םה םישודק תומש

לא אבחנ ,ןקתש היה אוה רתסנהו םלענה תרותב

?הנוכו הנכה םוש ילב ׳ד לש ויתומש

רמש דימת קר והשימ םע חחוש אלש טעמכ ,םילכה

תעירי וא ףלק תכיתח דימת תחנומ התיה ןכלו

למלמ ויפבו ,םירפסב ץיצהו העובקה ותניפ לע

וידב לבטומ זווא־טע הדיצבו ותדובע ןחלוש לע ליוג

אל הלוקו תוענ היתותפש קר" :תניחב ,יאשחב

הרוש לכ ינפל ,סעקלומש רתלא ׳ר אוהו ,םירפוס לש

.דכו רהוזה לש תורושהו םילימה תא — ״עמשי

לכ ינפל םג םימעפלו הלמו הלמ לכ ינפל וא הרושו

ינקזו השעמה ישנא ןיב בשחנ היה אוה ,םנמא

שטל הנהו הנה רדחב תצק בבותסמ היה ,גתו תוא

לביטשה לש םיאבגהש ןמזבו ",לביטש״בש םידיסחה

ףוגה ,ולכש ץמאתה ;ותבשחמ רהיט ,ויתונויער

ויה ,יארחא ןינע הזיא לעופל איצוהל םיכירצ ויה

תדובעל קרו ךא םירוסמ ויהיש ,דחי םג המשנהו

הז לכ וילע ,תאז לכב — ,ותעד תווח תא םילאוש

םינמז םג ויהו .תויתואהו םילמה תנווכל ,הביתכה

¬ינפה םינינעב ברעתה אל םעפ ףא יכ ,רכינ היה אל

חרכומ היהש ״היוה״ תומש תביתכ ינפל ,םידחוימ

ןינע הזיא לע ותעד תעבה ןמזבו .לביטשה לש םיימ

.ורהטלו ופוג תא לובטל םדוק

ונממ לבקל קיפסמ היה ,וילע לאשנשכ לביטשב

לע ,וידידי ינפל יאשחב ןנואתמ היה םעפ אל

אלו ״אל״ וא ׳ךכ״ :תחא הלמ תב ,הרצק הבושת

רופחל םודרק" תישענ םתכאלמש ,ם״תס ירפוס .דלא

.הקיפסמו העירכמה התיה איה תאזה הבושתהו ,רתוי

.תוישרפ וא תוזוזמ תורשע םיבתוכ םוי ךשמבו "הב

םעקלאומש רתלא ׳ר לש ךכ״ה יכ ועדי םלוכ יכ

.תוכאלמה לככ הכאלמ ,עוצקמ הז םלצא
אל הטורפהש תורמל ,םעקלאומש רתלא ׳ר
םידורמ םייח יח וייח לכו וסיכב היוצמ .דתיה דימת

,ץוחלו הפשה ןמ הבושת םתס םניא ,ולש "אל״ה וא
ולכש סלפב בטיה תלקושמו בטיה תבשוחמ אלא
.ריהבהו דחה

זוע רתיב הביתכה תדובעל רסמתמ היה אולו ,םיינעו

דחא אוה רובדה .ורובדב טעממ היה אוה

¬רפו ןגוהכ תויחל לוכי היה ,הריהמ רתוי הביתכבו

,וילע רומשל םיכירצ ןכבו ,םדאה לש םישובלה

הצר אל תאז לכב ,הקוחד ךכ לכ .דתיה אל ותסנ

ךכב־המ לש םירבדב לקלוקי אלש וילע חיגשהל

לכו .ותדובע רדסמ ״דױ״ לש וציק לע ףא רתוול

הצרו והשימ וילא לפטנשכ ,םעפ לכ הנוע היה —

*יבטו הביתכב לבוקמה וגהנמ תא גהונ היה וימי

תמועל .ינחור ןכות אלל תימתס החישב ודירטהל

.דימת וכרדכ האס ׳מב ויתול

םידיסחה וא םיכרבאה הלא ינפל חותפ ןיעמכ היה הז

םיקחרממו .קוחרמל ךלוה ועמש היה ךכ ידי לע

םירבסהו םירואיבל םיקוקז ויהו רהוזב תצק וקסעש

ויהו .ןיליפתו תוישרפל וילא תונמזה םיעיגמ ויה

,קסופהו ראבמה רתלא ׳ר היה זא .םיעודי תומוקמב

תונקל וכזשכ ,הודח יאלמ ויה םינבהו ,תובאה םיחמש

הרבסהב חנעפמ היה השק רבד לכב .ןינע לכב

ןיליפת לש תוישרפ ,םהידכנ וא םהינב לש הוצמ־רבל
,םעקלאומש רתלא ׳ר לש ודי בתכ םצעב ובתכנש
..דרהטו השודקב בתכנ גתו תוא לכש םעדיב

.תילכשו היח המגדהבו הריהב
ויתונש רורצב ,אלפנה ומוי רדס ךשמנ ה כ
תביתכ ,רהוז הלבק ,ותרייעב םיעבשל בורק לש

,הרוש עצמאב ,הביתכה עצמאב שממ ,םימעפל

ןיאל .דעס ׳מב תוליבט ,ןיליפתל תוישרפו תוזוזמ

וא רהוזה רפס תא חתפו ולש זוואה טע תא חינמ היה

שודקה לש םשו םש לכ ינפל תומוצע תונווכ ,ךורע

ונחלוש לע דימת םיחנומ ויהש רחא הלבק רפס

,םינקזהו םידיסחה ןיב םיברעו םירקבבו אוה ךורב

,הלבקו ת״ומתם״ :רמוא היה אוה .םהב ןייעל ליחתהו

.חצנ ישב ולוכ עוקש אוהשכ םירפס לע ןכרומ

לש השרפ בותכל רשפא הז ךיאו .אילת אהב אה

¬וילעה תוריפסה רדסב תיתולכתסה ןיעב וננובתהב

,הרות רפס לש המילש העירי וא ןיליפתו הזוזמ

ןב לכש תומכחה ירעש העשתו םיעברא הלאבו תונ

םיבתכנה ,םישודקה תומשה יכרע תא תעדל ילבמ

םלוס לע דומעלו םהילא עיגהלו הומכל ךירצ םדא

? םהילע הלבקה ירפס ישורפ יפל ,םש
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השא דילי םושש ,םישימחה רעש ותוא ינפל הגספה
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הייח תרשרש הרזתשה הכבו .םעפ ףא וילא עיגי אל

םע דחיב ,ותדובע ןחלוש לע ותיב תילעב .רפוש לש

ןידו םינינע םוש ילב ,םיירוקמו םייאמצע םייח

היה ,ןידיגהו זוא יטע םע ,םיליוגהו ףלקה תוכיתח

לכמ ,תשק יוחטמכ תוקחרתהבו תלוזה םע םירבדו

,םינוש םירפס לש האלמ המירע ודי לעו רפוש חנומ

.תירובצ תונמתה ןימ

לכב ,םהב ןייע ןעמל ,הנשה שאר דובכל םניכהש

,חרכומ היהש ללכה ןמ אצוי היה דחא רבד

רתסנה תרות יפל ,םידוהילו תונווכל עגונש המ

תונמתהמ קחרתהל םיידימתה ויתונורקע תורמל

,םוי םוי ןנוכתמ היהו .רפוש תעיקתל םיכיישה

לכ תרצפה ידי לע הזו ,ומצע לע לבקלו תירוביצ

וידומלב ףיקהל ןכ ומכו ,תולוק האמה תא עוקתל

תורשע ינפלמ דוע "לביטש״ה לש ונמולש ישנא

¬ותסמה תולוקה םתואל םיכיישה םינינעה לכ תא

םייח וקבש רבכ םהמ םבור רשאו ,םינשב תורשע

םה ,ןידה םויב םלועה ריואל םטלפהב רשא ,םייר

עקות תויהל דיקפתה תא וילע לבקל ,ונייהו ,יח לכל

דע ,םימשה תילמפ לכב ,לודג הכ שער םישוע

תאזה תונמתהה תא .לביטשב םיארונה םימיב ידימת

.ותדובע תועש םצעב ירמגל ןטשה תא םילבלבמש

.םיבורס םוש ילב וילע לבק

םלוכ ",לביטש״ל אב היה רתלא ׳רשכ םימיה םתואב

קר הז לכו ,הכאלמ הניאו המכח רפוש תעיקת

םיטבמבו תורחא םיניעב וילע לכתסהל וליחתה

ךרד ליגרה לוקה תרבעהל ,ןמצע תועיקתל עגונב

ם״תס רפוסה הז היה אל רבכ אוה זא .םישדח ירמגל

םישודקה םירפסב אבומה יפל תועיקתה לבא ,רפושה

ול בשויה ןקתשהו עונצה ידוהיה הז ,ומוי םויכ

רפושה תעיקת .הכאלממ רתוי ,המכחמ רתוי ןה ירה

דועבש שיגרהל רבכ וליחתה םלוכ .תחדנה ותניפב

.ןיחומב תונווכ לש םילת ילתו בלבש הכאלמ יהוז

"האלפנ תומד" "ךותה דומע" היהי אוהו רפסמ םימי

הבושח הדובע התואל רתוי םיאתהל לוכי הז ימו

וליחתה םלוכ ,הנשה שאר לש תויומדה ןונגנמב

וב ארונהו שודקה םויב ,הנשה שאר לש ומוציעב

ףלקה תוכיתחו םירוחה וינפ לע רתויו רתוי ןנובתהל

׳ר אל םא ,ןורמ ינבכ יגפל םירבוע םדאה ינב לכ

רמוסמהו ףסכומה ונקז לעו ,ותיב תא םיאלממה

םויש ,וינעהו דיסחה ידוהיה הז ,סעקלאומש רתלא

ירפסבש םיליוגה תא םהב רפותה ןידיגה יטוח םתואכ

הדובע לש דחא ךשמה והירה ותדובעב םג ,ומוי

אל םימיה םתואב םלוכ ועדי לבה לעו ,הרותה

?ןיאליע ןיחומבש תובשחמו בלבש

ול לואשל אלו ,םירחא םינינע םושב ול עירפהל

ליאוה ,סעקלומש רתלא ׳רש ,םויה ותוא ןכלו

דחאכ םלוכ יכ .הרות ירבדב וליפא תולאש םוש

החמשל היה ,עקות־לעב לש יונמה תא וילע לבקל

שודק ולצא עגר לכש םהיניעב הז תא וארו וניבה

— ףוס ףוס — .״לביטשב״ש םיבושחה ןיב הלודג

קרו ךא ןותנו רוסמ אוה םירפסב ונויע ןמזבשו רקיו

רשאו םיאתמה שיאה תא ונאצמ — םהיניב ורמא

ותויח לכ תא ,ותושי לכ ולצא ספותה ,דחא רבדל

ארחא ארתסהו ןטשה ערקוי יאדוב ויתועיקת לוקמ
.צ״לר

.רפוש תעיקתל —
שבולמ היה רתלא ׳ר ,רקובב הנשה שארב

רתלא ׳ר היה תישפנ הביחבו הנכ תונמאנב
.הז ודיקפת לע הנשב הנש ידמ רמוש

םינפל לעמ ותילטב הסוכמו ףוטע ,רוחצ "לטיק"
ףא — ומוקמ לע דמוע היה תירחשה תלפת לכבו

ירה "?ודרחי אל םעהו ריעב רפוש עקתיה"

אל ,דאמ וילע הצפק הנקזהשכ תונורחאה ויתונשב

תא ררועל ,דחא :םינינע ינש ,תונווכ יתש רפושל

עעונתמו ענ .דיהו — הלפתה עצמאב בשיתמ היה

,ינשהו ,קוספה ירבדכ הבושתל םביהלהלו ,תובבלה

היה רשפא יא .דואמ הלודג תובהלתהב הנאו הנא

םויב ןכומ דמועה רוגיטקה תא ,ןטשה תא לבלבל

ולוכ יכ תועונתהו תויוהה ,וינפ רתסלק לע לכתסהל

ועיגי אלש לארשי לש םהיתולפת ו״ח בכעל ןידה

םשש ימ לכ ,תאז לכב ,תילטב ףוטע ,רומאכ היה

,.םלוע לש וכלמל ודד

זוחאכ ולוכ והאר ופוג תדונת לע ,וילע ןיע עגרל

,הנשב הנש ידמ ,הזה שדחה עקות לעבה היהו

ונממ עמשנ היה םעפ ידמו ,דיפלכ רעובו תבהלש

העיקתה תא ועקתב ,לולא לש ןושארה םוימ ףכית

ןמזב .ויקמעמ קומע הצרפתהש ,הקזח תיבבל החנא

םינינעל ולוכ רוסמ ,תירחש תלפת ירחא ,הנושארה

לע ימ גחנ רבכ םלוכ ,ףסומל תירחש ןיב הקספהה

779

780

תויבבלה תולפתה די לע ימ הנשה שאר תוינשמ די

...חצנמל — הלמה תא עימשה רידא לוקבו ןחלושל

ויה רתלא ׳ר ליבשב לבא ,ישי־ןב לש םירומזמהו

דחוימה חסונה רבכ ול היה "חצגמל״ה ירחא

לש וייחב םייניצר יכהו םישק יכה םיעגרה הלא

־ערק" תויתואב םיליחתמה תועיקתה ינפלש םיקוספל

תויהל ךירצ אוהש ותמשנ לכב זא שיגרה אוה .הנשה

.םהיניעב הז תא ואר וליאכו םלוכ ושיגרהו ךטש

ךירצ אוהו ויתועונת םע ויחלוש לש רוביצ חילשה

רמאנה רתלא ׳ד לש קוספו קוספ לכ םע ןטשהש ךיא

םינוילעה םימשב רעש חותפל ולא ויתועיקתב

־סרל ךתחנו ערקנ — םוקמ לש הנוכבו תושגרתהב

.ולש רוביצה ינונחתלו תולפתל

.ולש הנושארה העיקתה ינפל דוע םיס

תועיםפבו "לטיק״ה תא ריסה ,לכ תישאר

םירמ רתלא ׳רו תועיקתה תא עימשמ אירקמה

עשתו םיעבראה תא םש לובטל ,הוקמל ץר תוריהמ

תפמל תחתמ רפושה תא איצומ הלעמל ושאר תא

רחא .הליבטו הליבט לכב םהב ליגר היהש תוליבטה

תטטורו תדעור הלוכ איהשכ תינמיה ודיב ןחלושה

העשכ דחיתה הב ותיב תילעל ךלה הוקמהמ ,ךכ

דדונתמ רפושה ויפ לע םג לבא ,הפל ותוא םשו

.רהוזה רמאמ תא תושגרתהב רמאו ומצע םע המילש

ינפל רפסמ םיעגר םיכרוא םעפ בושו .רוכישכ

םהב םירפסב ץיצהו םעפה דוע רבע תועיקתה ינפל

תפסונ הנכה ךותמ הארנכ ,הנושארה העיקתה

תונווכה לכל םיררועמהו םיארמה ,ןמזה לכ דמל

לכל ןמצמצלו ןננוכל ךירצ היהש תובורמה תונווכל

ןנוכתהל ךירצ םימש ארי עקות לעב לכש םידוהיהו

%

העיקת.-העיקתו העורת ,םירבש ,העיקת

הנורחאה םעפב רבכ ןחבש ירחאו .ויתועיקת ןמזבםילוחלח הלא ויהו-םירבש-
,קוניתכ ותנקז תורמל שממ ץר היה ,רפושה תא

תועיקת הלא ויהו ,לביטשה תימוד ךותב• ,םיירותסמ

דימת טעמכ אב היהו ".לביטש״ל תוריהמ תועיספב

¬כודמו תובהל תזוחא המשנ לש הלא רפוש לש אל

ןמז לש תינכתה יפכמ ,בר רוחיאב הנשב הנש ידמ

...םינוילע תומלועל הלוכ תכד

ועדי םלוכ .וילע םערתה אל דחא ףא לבא .תועיקתה

הנשב הנש ידמ ,תועיקתה ירדס וכשמנ הז הככ

ןניא תועיקתה ,םעקלומש רתלא ׳ר לצאש וכירעהו

הז הככו םעקלאומש רתלא ׳ר ידי לע ,לביטשב

המ רבד אלא ,רפושהמ תואצויה אדירג תועיקת קר

,הרייעבש ראפה תא ,םידיסחה תא רתלא ׳ר תרש

.תונכה לע תונכה הזל תושעל םיכירצש ,הזמ רתוי

ותדובעב לחה ,ושפנו ובבל לכב רוסמו ןמאנ תורש

ופטעתהבו לטיקה תא ושבלתהב ףכית הנהו

״עקות־לעב״ רותב הלכו הנימב תדחוימה ת״ימתס״ה

שגינ היה ,העיז לש םיב ולוכ לובט ותויהב ,תילטב

ביבא־לת

.הביבסה לכב םשו ןיטינומ ול אצי הזכ רותבש

 /ינ׳צל׳זוג בד

ךנוח ,יקסילדאפ־בולוקוסב

רתלא ׳ר

ר טל ו ו
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,ורקעש םיברה םירפכה יבשויל ןהיתותוא תא הנתנו

דבב דב .יתד־יתרוסמה ךוניחה יכרב לע וירוה תי ב
*ידומלל ונמזמ שידקה ,בולוקוס תבישיב וידומל םע
.םיסקנפ לוהינב תומלתשה לע דקשו לוח

.תוכומסה תורייעל םהיתומוקממ
.הב׳זי׳צל וימעפ םש רמלוו רתלא ׳ר

הל ךומסה רפכל וא בי׳זדניל רבע בולוקוסמ

תא .ותיב םיקה ראודה־תיבל ךומס שרגמ לע

ךרא אל ,םרב ,חמק־תנחט לעב היה ונתוח םש —

םיחאה :םיצע־ירחוס לצא דיקפכ אצמ ותסנרפ

תע םירשעה תונש הלא ויה יכ ,רפכב ותבשל ןמזה

רחואמו * םפתוש תויהל ךפה ןכמ רחאלש ץיבקפו׳צש

העודיה תימשיטנאה ".ד .נ״ה ינוירב תוללותשה
ונלש רוזאב דחוימב — האישל העיגהש הצמשל

קאפעל ה״ה לש חמק־תנחטל ףתוש ףא רתוי
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.ץיביקפו׳צשו
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תוירבה לע לבוקמו תוכילה־םיענ ותויהב
תוחפשמה ןיב ומוקמ תא ספתו הרהמ דע טלבתה
¬חה תרבחב ומוקמ היה רכינ ןכ .הרייעבש תודבוכמה
ירפסבו הרותב תוקומעה ויתועידי .רדנסכלאד םידיס
תנווגמהו הבחרה תיללכה ותלכשה לע ףסונ שדוקה
טלובהו דבוכמה םוקמב והודימעה רשא םה םה
ףיסוה דועו לכמ ץרענ היה .םידיסחה להק ןיב רתויב
ךותל ךרד ול סלפל טא טא וחילצהב וז הצרעה לע
,ברע לוקב ןנוחמ ותויהב תידיסחה תונזחה םלוע
׳ףוסבלו תבש־תולילב "ידוד הכל" ירישב הנושארב

ותמחו ותב ,ותשא ,רעמלאוו רתלא

.םיארונה םימיב תירחש־לעבכ
בצמל והאיבה םיחטשה לכב תססותה ותוימניד
׳וינפל ךלה ומש .ילכלכה חטשב הנתיא־תוססבתה לש

רחאל םתחדהו םיירטינס םילכ תלאשהלו ,םילוח
.םהב שומשה

לכב טלבתה ונורשכ ,חילצמ םיקסע שיאכ ונרק הלע

רתלא ׳ר תא ואיבה תומויאה האושה תונש

קנב״ב םגיצנכ וב רוחבל ״םירדנםכלא״ה וססה אלו*

הליהקה שאר( דרבזורג ןולובז ׳ר םע דחיב רמלו

הליהקה דעומ ףאו הרייעבש ידיחיה "יביטרפואוקה

ישארמ( קאפעל עשוהיו )םירחוסה דוגא שארו

תעפשה תדר םע רתוי רחואמ רשא ,ומוקמ דקפנ אל

¬טפתה רחאו טאר־ןדויל )"םוטנצ״ה ינקסעו םינויצה

התוא תיאב׳זי׳צה הליהקה שארכ רחבנ רוג־ידיסח
,אשנ םרה ודיקפת תא .םינש הברה ךשמב תרש
.ובל רשויל האיכ תוירחאבו תונמאנב

.ומוקמב דמוע רתלא ׳ר ראשנ ןולובז ׳ר לש ותור
.ושפנ תלצהלו החירבל תויונמדזה לצנ אל
הריכבה ותב תא ,איבחהל הסינ ותחפשמ תא םנמא

.דתיה הרבחבו תוירובצב רתלא ׳ר לש וכרד

¬צפהל ךא — חורבל התחירכהו וינפמ השרגו טעמכ

ןושאר .החלצה הדופר תונוחצנ לש ךרד קר הרואכל

.עמשנ אל ,אוה ושפנ תא טלמיש לרימ ותב לש היתור

האנה המרג ותציחמב הייהש .תירוביצ תוחילש לכל

ושפנב קודאו ןמאנ היה ול רוביצה יפלכ ותוירחא

בלו שגר הלוכש וז האלפנ תומד ויזמ האציש הבר

להקה םע ראשיהל ףידעה .וז הבשחמ ונממ ענמ

.המשנו בל —

.ףתושמב לרוגב תאשלו

הנמאנה ותיער .רוביצה תא שמשל ךפה ותיב

,הב׳זי׳צ תדע תיראש םע דחיב הנורחאה וכרדל

איה ףא המרת קדצה־תניל ר״ויכ ,עקשאב תרמ

.הגירהה איג — םי׳צניושואל םשמו הבורבמזל לבוה

לכ .הרזעל םינופהו םירקבמה םיברל טעמב אל
־יתבב תונילל הגאדב םיכרצנו םילוח תרזעל הייוואמ
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.םדאב בוטה חקליה לע בלה באוד
!ךורב ורכז יהי
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לדעק האלו באז לאוטיר יר
הרשו בקעי םירוהל הב׳זי׳צב
הרייעמ ןאראב תיבל האל תא אשנ
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 1908תנשב .לחר

ליח תשא .שפנ תנידעו תיחקפ השא .במורז הנכש
התיה תאזכ .ודגנכ רזע דימת התיהש הרוסמ םאו
.הרקיה ונמא
קדקדמו תרוסמ רמוש היה ל״ז וניבאש ןמזב וב
,ויפא תעיזב ומחל תא איצוהל וייח לכ למעו ,תווצמב
תרושב דוהיב ,רוביצ ינינעב קוסעל ןמז דימת אצמ
תיצמתו ןכות הזב הארש הרייעב יחרזמה תעונת
.םייחב
רדחה" דוסיי תא תולועפה רתי ןיב ןייצל שי
תא שוטנל היה ץלאנ ךכ לעו .ןמזה חורל "ןקותמה
רבונישמא״ה תא ,וילע בוהאו עובקה ותליפת םוקמ
םעה־ןומה םע ללפתהל רובעלו "לביטש םידיסח
רגרובמלש״ל ןכמ רחאלו ,לודגה תסנכה תיב
.קפל ךורב לסוי ׳ר םע דחי םיקהש "לביטש
הניזחתו" תליפתב האר תונויצה טהל רודח
,םייחב ויתואלת לכל המחנ "ןויצל ךבושב ונניע
.לארשיב םיאצמנ וידלי תששמ עבראש הכזו
םייחו חנ קחצי םיחאה ינשו אמאה אבאה
תנשב ונמע יחצור ידיב תוירזכאב וחצרנ ןולובז
.ד״יה

וינב תעבראו האל ותשאו לדנק באז לואמש

1941

)לארשיב םהמ (2

),דלונירג( לדנק הפי ),ןוקא( לדנק הפסוי י״ע שגוה
.לדנק םהרבא ,לדנק בקעי

ארוג ןושרג
י ל

הי א ט

היה ותיב .הרייעה ידבכנ לע הנמנ חספ ׳ר

ומוציעב םיגחה ינפלו .םידיסחה ילגר רפעב קבאתהל

תומוק יתש יונב היהש הרייעה יתב לכמ ידיחיה

ומתרנ רשאכ ,םיריהבה לולא תולילמ הליל לש

םייונב ויהש םיתבה ראשל דוגינב ,תומודא םינבלמ

ידכ דחא דחא הילע ולע םידיסחהו הלגעל םיסוסה

¬וחה לכ לע לבוקמ היהו גלפומ רישע היה אוה .ץע

םע חספ ׳ר םג םתא דחי הלע ,יברה לא עוסנל

ומצעב .םידיסחה־תיבב רקבל הבריה .הרייעב םיג

לכ רובע ׳ךרדל הדיצ" הליכהש ,הרודהה ותדווזמ

בוט יכ עדי לבא ,גלפומ םכח־דימלת היה אל
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.םיעסונה
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,הקרפל עיגהש תב םג התיה ונלש חספ ׳רל
םינכדשה .הקרפל לעמ תצק .דתיה רבכש רשפאו
ןמ דא ,רבדב לפטל וברה םה .וחנ אלו וטקש אל
.אתלימ אעייתסא אל םימשה

*רבאה לא הנפ אלא דוע אלו ,הפי ןיעב אקוד הזה
:םהל רמאו םינטורה םיכ
׳םיקאווטיל ,ואובי הברדא ?שערה לכ המ"
ינמכמ תא םהינפל תולגל ,םתוא ברקל םכילע .ונילא

ליבשב ךודיש אצמנ אלו הנש ירחא הנש הפקנ
חספ ׳ר תא םידדועמ ויה םידיסח .חספ ׳ר לש ותב

ןירותסמה ךותב םינפלו ינפל םסינכהלו תודיסחה
".ידיסחה

תריצי םדוק םוי םיעברא .הגאד לא :ול םירמואו

אובישכל" ,רמאו ןקזה ףיסוה ",אופיא ורכז"

גווזהש אלא תאז ןיא .הלעמלמ וילע םיזירכמ דלווה

/קאווטיל״ד ול םיארוק םתאש ,ךרבא ותוא םכילא

־ףרהכ העושיה אובת םימיה ןמ םויב .אב םרט ןוכנה

יווה ךותב העמק־העמק והוסינכהו והוברק! אנא

.ויע

".ונלש םייחה
םלוכ בלבו םיכרבאה לע ועיפשה ןקזה ירבד

.היה ךב םנמאו
.ורדהו ודוה לבב ,םימשה ןמ גוויזה אבו עיפוה
החפשממ ןייוצמ רוחב םע ךדתשה חספ ׳ר
,אטילב תולודגה תובישיה תחא יריחבמ ,תיאטיל
.גלפומ םכח־דימלתב ןיטינומ ול ואציש
טילחהל חספ ׳רל ול היה השק הליחתב םנמא
ךיאו ז ״לביטש״ה לא ״יאטיל״ איבי ךיא יכו .רבדב
,םידיסחה יכרבא ןיב ומוקמ אוצמל הז ךרבא לכוי

םיגהונ םניאו "התא" ןושלב

הז םע הז םירבדמה

תוארלו לגתסהל אוה לבויה ? והערב שיא רתי דובכ
םיעשת ןב ןקז םע חכוותמ םירשע ןב ךרבא ךיא
?!חכונ ןושלב לכו
םיאתמ ךודיש .תרחא ךרד וינפל התיה אל ךא
אישהל דימת ףאש ןה רבד לש ופוסבו ,ול אצמנ אל
רוחבה תא ול ועיצהשמ ,ןכל .םכח־דימלתל ותב תא
רמג םא יכ ססהל הבריה אל ",יאטילה" ןויצ־ןב
.בוט יכב ךודישה תא
ןזואל הפמ ושחלתה לכה יכ אופיא אלפי אל
.הזה ךודישה לע והמתו
םיכרבאה ויה ",חספ ׳ר אוה רובס המ יכו"
יאטיל ונילא איבי םולכ" .םהיניב םירבדמ םיריעצה
?"תויכונא״ו "תושי" ,ולוכ לכש ,קהבומ
םתעדב םיבשוימה ,םישישקה םידיסחה םלואו

דחאל ותושעלו "יאטיל״ה תא ברקל ,הטלחהה הלמג
.הרובחה ןמ
,התשמה ימי תעבש רחאל םינושארה םימיב
בשייתה "לביטש״ה לא יאטילה ןויצ־ןב סנכנשכ
הנתמב לבקש ס״שה ןמ הלודג תיאנליו ארמג ינפל
תובישימ עודיה ארמגה־ןוגינב דומלל לחהו ,ונתוחמ
םיכרבאה וב וטיבה — הלמ לכ תמעטה בגא אטיל
.םתוא הימתה ודומיל ןפוא .םישירחמו םיאתשמ
ךישמהל רפסמ םימי לש הכרא ול ונתנ םה ,םרב
תרוצ לע םינושארה םימיב ול ורתיוו םג םה .וכרדב
.ןטק רענל וליפא "םתא" ןושלב ותונפב ,ורוביד
רשפאש הסיע יהוז

— םבלב ורהרה — םולכ ךכב ןיא

.התוא שולל
תונוכתה לכ "יאטילה" ןויצ־ןבב וב ויה ןכאו
.שימגו זירז היה וכולה .ידיסח ךרבא לש תויניפואה
ודיעה "לביטש״ה יכרבאל עימשהש הרותה־ישודח
אל אוה .האילפמ הסיפתו הקרבה ,חומ תופירח לע
עימשה םא יכ ןיניעל אלש םירבדו םילמ יבוביג בהא
.םעטבו הרצקב םירבד
,שוחכו הזר

— ופוג ,תינוניב .דתיה ותמוק

תורוחש ויה ויניעו ,הכלהכ חפוטמ לבא ןטק — ונקז
¬קלו בואשל ,תעדל ןואמצ דימת וקיפה ןה .תורדוחו
.ויתועידי רצוא תא לידגהל ידכ תושדח תועידי טול

יכ ,העידיה תא החמשב ולבק ,תוארל םיקיחרמהו

רתי ןיבו וניבש ץייחב ריכה םינושארה םימיב

ותב ליבשב גישהל חספ ׳ר חילצה םשה תרזעב

שח ודומלת לע םויה לכ דקש יכ םאו ,םיכרבאה

ונחלוש לע ךומס אהי רשא ,גלפומ םכח־דימלת

היה לכה .תומלוע ינש ןיב תוקבאיה ןיעכ וברקב

.הרותב קוסעלו ךישמהל לכוי ןעמל ,תובר םינש

תותילטב םיפטעתמ םידוהי האר אוה .ויניעב שדח

עוסנל הכז ומצעב רשא ,דחא ןקז םש היהו

וב ליגר היהש הזמ הנוש ןפואב ןיליפת םיחינמו

רבדה תא האר אוה .קצוקמ יברה לא תודחא םימעפ

הלאמ םינוש ויה םהיתוכילהו םהיגהנמ לכ .וירוענמ
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תועונת ינימ לכ םישוע ויה םלוכ .םהב לגרוה אוהש

היווח הזיאו" ,ושפנל רמוא היה ",שי םימעפ"

,תוקיבדב עעונתמ הז .דומילו הליפת תעשב תורזומ

םייושעה ,םילענ תושגר תררועמ הנימב תדחוימ

,תיווז־ןרקב ול סנכתמ רחאו ךליאו ךליא עיספמ הז
.תיתרמ ופוג לכו ,וינפ תא הסכמ ותילטשכ
לש םנקנק לע תוהתל ןוצר ררועתה ובלב
ןיבהל שקיב אוה .םביט לע דומעלו הלא םיכרבא
דחוימב ותוא האילפה .םהיתוכילה תאו םתוא
דיל הליפתה ירחא םבשיב ,םהלש םירבחה־תוקיבד

".םלש רפסמ רתוי הברה עיפשהל
,הרובחה לכ םע דחי יברה רצחמ ובושב
רמא אוהו רבד לכל םהמ דחאכ ומצע תא שיגרה
:םהל
ירה /קאװטיל ,יל אורקל ופיסות לא אנא״
".םכמ דחאכ ינא

םיעשת" ש״יי לש המיגל אתווצב םימגולו ןחלושה

תודיסחה תולעמב ןויצ־ןב הלע ןמזה תצורמב

שיא םילחאמו הנווכב הכרב םיכרבמ םהשכ ",ששו

חורה היה אוה ".לביטש״ה לש ךוותה דומעל השענו

— רזומ המ .בל ברקמ והערל

ליעפמו ליעפ היה ןכו ,םירבחה־תוקיבד לש היחה

ן הרות םידמול וב םוקמ ,שרדמהדויבלו ש״ייל המ

ללכ וב הרכינ אל בוש .םיכרצנל רזעו הקדצ ינינעב

— ובלב אלפתה

יכו

לכ יכ ,תוארל חכונ וז תוננובתה ידכ ךות
"ינא" ןיא .תחא הקיצי תניחב םה וללה םיכרבאה
ינפמ לטבתמ ״ינא״ה .״ונחנא״ קר שי

— ״התא״ ןיאו

".תואטיל״ה
:הרייעה ינב ברקב ומש ראשנ ןכ יפ לע ףאו
".יאטילה ןױצךב״

הווהתמ ךכו "ינא״ה ינפמ לטבתמ ״התא״הו ״התא״ה

ררועמה

".ונחנא״ה
םיכרבאה ןיב תובבל תבריק הרצונ טאל טאל
הזה יווהה לכ תא תוארל ליחתהש ",יאטיל״ה ןיבו
תדועס״ל ונימזהל ולחה םיכרבאה .תורחא םיניעב

םדידל .דחוימב והוריכה אל הרייעה ישנא בור
ןיבמ המואמב טלבתמ וניאש ,טושפ ידוהי הז היה
.םיבשותה רתי לכ

רפס הזיאב ןייעל והולדיש םעפל םעפמו "שדוח־שאר

יאול־יוגיכ ".ץייקה" םייח־םהרבא היה יורק

הכלה ,םינוויכה ינשמ ,ךכו .הנישה תעש יגפל ידיסח

הלע אל םלועמו םינש תורשע ינפל ול דמצוה הז

אלא רתונ אל .םויל םוימ הלדגו תוברקתהה

היה ןכש ,הז יוניכ לש ורוקמל רוקחל יתעד לע

אלה ,םהיניב דמעש ןורחאה ץייחה לע רבגתהל

.יתימאה ותחפשמ־םש הז היה וליאכ לכה לע לבוקמ

דחא םויב אל רשא ",ידגנתמ״ה יאטילה ךוניחה אוה

ימי ,ישש םויבו ישילש םויב ,עובשב םיימעפ

.בלה ןמ ותוא םירקוע

םיאלממ הביבסה לכמ םירכיאה ויה םהבש קושה

.וז הציחמ םג הלטינו םויה עיגה ףוס־ףוס ךא

תואטמיסו תובוחר לכ תא םהיסוסו םהיתולגעב

ייח תרגסמב ולוכ־לכ בלתשה "קאווטיל״ה ןויצ־ןב

— הריכמל תורוחס ינימ לכ םתא םאיבהב ,הרייעה

.ידיסחה יווההמ דרפנ יתלב קלחל השענו "לביטש״ה

קושה ירחוס לכ םע דחי בבותסמ םייח־םהרבא היה

לא הנושארה ותעיסנ תובקעב שחרתה הז רבד

,םיקשבו תוליבחב שמשממ היהו םירכיאה תולגע ןיב

דוהה .םיגחה ימיל ,םיכרבאה רתי םע דחי ",יבר״ה

:הרוגש הלאש התואב רכיאו רכיא לכ לא ותונפב

"הקד הממד לוק״הו יברה רצח תא ופפאש תראפתהו

"?ןודא ,הריכמל המ"

םמוד םיפפוטצמה ,םידיסח יפלאל לעמ אשנתהש

,םירחוסה םתוא גוסמ היה אל םייח־םהרבא

— הגה לכ וליחדב םיעלובו

יתלב תומכ םינוק ויהו םידחוימ םינסחמ םהל ויהש

תא וללוח רשא םה
.ובלב ןורחאה הנפמה

*סההו "םיקידצה תנומא" ןינע ול רווחתנ זא
.קידצ לצב תופפות

.םהינסחמ תא ןהב םיאלממו תואובת לש תלבגומ
השולש םינש הנק םא ול היה יד ,ןטק רחוס היה אוה
קוש םויב ,ןגד ינימ ראש וא ,ןופיש ,הטח לש םיקש

¬ידה לכ דגנכ היה לוקש יברה לצא הז דמעמ

הלא ויה .ול קר ודחייתנ וליאכ ול םירכומה םג ןכו

ינפל םיכרבאה וירבח וב וציברהש תוחישהו םירוב

םבל ומש אל "םינתיול״ה םירחוסה רשא םירכיא

.העיסנה
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.םתושרל הדמעש הנטקה הרוחסה תומכ ללגב ,םהילא

790

־םהרבא תא תוארל היה ןתינ קוש ימי םתואב
תיבל תחתמ קיר קש םע תובוחרב ךלהתמ םייח
לא האיבמו ובג לע האובת קש עבר אשונ וא ,ויחש
,הניש רדח ,לכוא רדח ול שמישש ,דחוימה ורדח
.דחי םג תואובת לש ןסחמו חבטמ
םיברו ותא םישגפנ הרייעה ינב ויה הלא םימיב
ךורב" :דחא לכל הנוע היה אוהו ,ומולשל ולאש
אליממו תויחל םינש ׳ה ןתי קר ול .בוט לכה ,םשה

אנ לאו ילע תלטומ וז הדובע .ךרוצ ןיא"
".דאמ יל המיענ וז הדובע ןכש ,יל ועירפת
העודי התיה וז הלוגס .תדחוימ הלוגס וב .דתיה
םימכח־ידימלת תורשע המכל תובר םינש הז
םג רבדה עדונ ,בגא־ךרד ,יארקאב ךאו ,הרייעבש
.הנומש — עשת ינב םירענה ונל
הנומש ,ונחנא .ףרוחה ימימ דחאב הז היה
־קרפ ותואב .הרייעבש לודגה "רדח״ב ונדמל ,םירענ

".רבד רסחי אל
ונקז .קרשו לחכ םוש ילב היה טושפ ידוהי

ןגס הנינח ׳ר תיגוסב םיחספ תכסמב ונקסע ןמז

ופוג לעש םינשה לטנ ףא לע ,ולוכ ןיבלה םרט

— םינהכה

ויה וידיו םיטמק ימלת םיאלמ ויה וינפ .םונצה

םוי .ונליבשב ןיטולחל השדח היגוס

האמוט" לש תוכלהה קמועל םידרוי ונייה םוי
,ינש* ,ןושאר :תואמוטה ירדס לע ונלפלפתה ,״הרהטו

.דאמ תולבוימ
םג .יברל עסנ אלו "לביטש״ב ללפתה אל אוה

¬ינכה יברהש ךכ לע דאמ םיאג ונייה .׳וכו ישילש

דומע היה אוה .ומוקמ דקפנ לודגה־תסנכה־תיב

םימיה לכ זא ונדמל .הקומע היגוס התואל ונס

,דסיימה — ״תוינשמ תרבח״ לש תסנכהדויבב ךוותה

.תושדחה תוכלהה יכבנ ןיב ונללצ .הדמתהו הדיקשב
וליאכ היה המוד .ונינפל וחתפנ םישדח םיקפא

.דחי םג שמשהו יאבגה
הרייעה לש םיתב־ילעב רשאכ ,םירועישה ןמזב
ספות םייח־םהרבא היה ,תונחלושל ביבסמ ופפוטצה
זא השע אוה .תלדל ךומס ןחלוש הצקב םוקמ ול
.רועישה תא עומשל עגרל רס רשא חרוא לש םשור
וברקב ססות המ־רבדש ,וב היה רכינ םלואו
רועישה ידמול לש ןחלושה דיל ותבישי תעשב
הפפא רשא תימינפה החמשה וז .דתיה .תוינשמב
דיל םיבשויה םיתב־ילעב תורשע הארמל ותוא
.הרות םידמולו תונחלושה

״דעומ״ו ״ןיקיזנ״ לש תויגוסמ הרצק השפוח ונלבק
,ןנערו חצ ריוואב תועובש המכ ךשמב ״שפנהל״ ידכ
הנינח ׳ר ידי לע ולתשנש םיתובע םינולא תשרוחב
,וזכ הדימב ונתוא ןנעיר שדחה דומילה .םינהכה ןגס
ונידומילב ,ונב לחש הבוטל יונישב ריכה יברה םגש
.ונתדיקשבו
:רמאו יברה ונילא הנפ דחא םוי
ךשמב םוק םיכשהל םכל ץעיימ יננה !םידלי״
התואב םנמא .רקובב שמח העשב םוי לכ םימי עובש

ורדח תא ןיטולחל חכוש היה םיעגר םתואב

,רתויב זע רופכה ,םלועב ךשוח ררוש ןיידע העש

ותדובע תאו םיירירעה וייח תא ,האובת אלמה רצה

רוכזל םכילע ךא ,זא םוקל םכתומכ םידליל השקו

לכמ ותעד חיסה אוה .חבטמב תממעשמהו הרופאה

.׳רמנכ זע הוה: ,ךורע־ןחלושב ןושארה ףיעסה תא

וילע היה עובשב םיימעפ רשא ,םייוגה םירכיאה

זא יכ ,םירוצעמהו םיישקה לכ לע רבגתהל שי

תא חכש אוה .םתא תתלו־תאשלו םהיניב בבותסהל

ןתואב .ארמג דומיל לש יתימאה םעטה תא ושיגרת

וליבשב ויה ולא םיעגר .רמוחהו לבהה ייח תא ,לכה

םדא לש ולכשו לולצ חומה תומדקומ תועש

— וייח לכ

גישהלו ןיבהל רשפא ,ארבנ התע הז וליאכ ןנער

לש ,ךורע ןיאל ינחור גונעת לש םיעגר
.תוממורתהו תולעתה

וילא וסחייתה תוינשמ־תרבח לש םיתבה־ילעב
הריתיה ותוריסמ תא וכירעה םה .הרקוה ךותמ

לע רוזחל לכונ םימי עובש ךשמבש ינחוטב .לכה
התוא ועדתו םינהכה ןגס הנינח 'ר לש היגוסה לכ
".הירוב לע

המ לכב ול רוזעל םיסנמ ויהו דחי םג שמשו יאבגכ

.דאמ המיענ העתפה ונל ומרג ׳רה לש וירבד

.יהשלכ הרזע לבקל ברסמ היה אוה ךא ,רשפאש

,תאזכ "תולמעתה" ןימל םיקקותשמ ונייה דחא דצמ

־תיב תא אטאטל ול רוזעל םיבדנתמ ויהש הלאל

.דומלל שרדמה־תיבל גלשב ססובלו הליל דועב םוקל

:רמוא היה ,תרחא הדובעב וא תסנכה
791

רוקה תא ונינפל ראתמ ״ערה־רצי״ היה ךדיאמ ךא
792

המחה הטימה תאו תיעבמה ךשוחה תא ,ץוחב זעה
.תע םרטב הבזעל ונילע אהיש
׳ד רחשה תולע ינפל ונתוא ררועי ימ לבא"
.יברה תא ונלאש

םייח־םהרבא היה ררועמהש ,הדבועהמ םימעפנ
תמכשהב ןושארה רועישה תא ונדמל יכ םאו ".ץיקה"
,הננערו הלולצ העד ךותמ ,הבר הדיקשב רקובה
־ןרק התואב םעפל םעפמ םיציצמ תאז־לכב ונייה

־רואמב יברה בישה /׳יליבשב וז הגאד וחינה"

ונלש "ררועמה" בשי םש ,קסומה רונתה דילש תיווז

גאדא רבכ ,םוק םיכשהל םיטילחמ םכנה םא" .םינפ

תא המוצע הנווכב רמאו םיליהת רפס לע ןכרומ

".םכתא ררועי והשימש ךכל ינא
.יברה תעצהל ונמכסה ונלוכ
לש הכרע תא ונוניבה אלו םידלי ונייה ןיידע
תמדקומ המכשה לש הז ןינע לכ ןכש ,וז המכסה
אלו ״סדנוק־השעמ״ ןיעכ ונל הארנ ףרוחה תולילב
.שממ לש תואיצמכ
לעופל תאצל לכוי וינעה םא ונייה םיקפקפמ
־תבב ונלוכ תא ררועל היהי רשפא־יאש ונבשח
אהי הז ימ :הלאשה ונתוא הדירטה רקיעבו .תחא
תולילב בבוסל ,השק הכ דיקפת וילע לבקל ןכומ
םידליה תא ררועלו הרייעה ינפ־לע הרקו ךשוח
?הרות דומי ל
,הליל ותואב דוע .ודבתנ וניתוששח לכ םלוא
לוקל םואתפ יתררועתנ ,הקומע הנישב עוקש יתויהב
דימ .יתטימ דילש ןולחה תשמש לע הקזח השיקנ
:ארוק לוק יתעמשו ינזא יתיטה
םוק .שמחל תוקד רשע רבכ העשה !ןושרג"
״!״דומ ל
־םהרבא לש ולוק תא יריכהב םהדנ ילוכ יתייה
.יתמהדתמ יתששואתה עגר ןיב ךא ".ץיק״ה םייח
.יתטיממ דימ םוקל ינצירמה ררועמה לש דורצה ולוק
הוושמ ינאשכ ,תוזירזב יתמק ךשוחהו רוקה ףא לע
.ךורע־ןחלושב ןושארה ףיעסה תא יניע דגנל
.ןטק םירמנ־רוגכ ימצע תא יתשגרה

.ישי־ןב תליפת
םייח־םהרבא ךישמה הנש הרשע־שמח ךשמב
,ךכ לע ועדי הלוגס ידיחי קר ,רומאכ .וז תרוסמב
אלא אליל ארביא אל" םליבשב רשא תא קר
.הרייעה לש יחה ררועמה־ןועשה היה אוה ".אסריגל
,תוצח רחא םייתש העשב םק היה הלילב הליל ידמ
היהש ,הנטק הקתיפב ולש טפנה־תיששע רואל ןייעמ
.שדוקה־תדובעל אצויו ,םוי םוי ול ןיכמ
ינפ־לע הליל לש המוציעב ךרתשמ היה ודבל
םעפמו הרייעה לש םילפאה היתוטמסו היתובוחר
ךא דורצה ולוקב לילה־תממד תא עסשמ היה םעפל
תבשוחמ תינכת יפל וכרד תא השע אוה .קזחה
,ול היוצרה העשב דחא לכ תא היה ררועמ .שארמ
הרייעב שרדמה־יתב תעברא ויה ךכו .ותנמזה יפל
.םוק־ימיכשמ הרות־ידמולב הליל־הליל םיאלמתמ
"ץיק״ה דימתה הנש הרשע־שמח ךשמב
הקספה הב הלח אל םלועמו תאז שדוק־תדובעב
גלש־תופוס ל׳לותשהב ,םילפא רירגס תולילב .יהשלכ
היה — םיריהב חרי־תולילב ומכ ,הרייעה ינפ־לע
םיפגמ םתואבו םידבכ םישובלמ םתואב אצוי דימת
.ארובה־תדובעל םידוהי ררועל ידכ ,םילודג
םק אלש ידוהי לע םערתמ היה אל םלועמ
יאדו :תוכז ףכל ותוא ןד היה אוה .ותאירק לוקל

יתשבלתה ,ידי יתלטנ םירופס םיעגר ךות

םירירגסה ףרוחה־תולילב וליפאו .וגב םירבד שי

שרדמה־תיב לא יתרהימו סנפבו ארמגב יתדייטצה

םימעפל רשאכ ,הרייעב וללותשה העווז־תוחור תע

,ונלש "רדח״ה היה םש םוקמ ,תוינשמ־תרבח לש

היה אל ,שרדמה־תיבב שיא טעמכ אצומ היה אל

,ןושארה ינא היהא קפס ילב יכ יתייה רובס
יעיגהב ךא !תויהש לכ ילב םוקל יתזרדזה ירה יכ
יברה תא תוארל דאמ יתממותשה שרדמה־תיבל
קוידב עגר ותואב .יל םיניתממ רבכ םידימלתה רתיו
.םילוצלצ השמח ריקה־ןועש עימשה

וליפא" .רמוא היה ",םולכ ךכב ןיא" .םערתמו זגור
ררועלו חורטל היה יאדכ ,הרשעמ דחא קר אב םא
".הרשעה לכ תא
היה םילודג םימכח־ידימלת ליבשב קר אלו
היהשכ .ןבר תיב לש תוקונית ליבשב םג אלא ,חרוט

םשור תחת םינותנו םישגרנ ונייה ונלוכ

העובק העשב םידימלת המכ ררועל ונימזמ יבר הזיא

ונייה רקיעב .רחשה תולע ינפל המכשה לש היווחה

ותמישרב םידליה תא דימ ללוכ היה ,םייוסמ רועישל
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דכ .הרותה דומלל הזע הבהא ובלב הרעב ךכ

ױפיכה-םױו הנשה־שאר לש םימי םתוא לכ ךשמב

ררועל ,ומצע לע לטנ רשא השקה המישמב אשנ

־ישל ןזחה רזעילא ׳ר לש ויתוניגנו וילילצ ויה םיר

היה ךכ יכ ינחוטבו .ארובה־תדובעל הדות־ינב
הנברוחל דע ,םינורחאה ויעגר דע ותמישמב ךיש מ
.הרייעה לש םויאה

.לודגה תסנכהדויב יאב לכ ןיב םויה־תח
׳רל המודב "הליפת לעב" היה אל רזעילא ׳ר
היעשי ׳ר ,רוג ידיסח לש םידיסחה־תיבב יבצ-לואש

הרייעה ןזח

תיבב דמלמ ךורב ׳ר ,רדנסכלאד םידיסחה־תי ב
דזרבח״ב רקטיביוו לקנעי ׳ר ,בולוקוסד םידיסחה

.הרייעה תא םלועמ הדירטה אל תונזחה תייעב

¬ושה םידיסחה־יתבב הליפתה־ילעב ראשו "תוינשמ

¬רונה םימיה סורפב זירכהל ךרוצ היה אל םלועמ

ךכו "ןזחה רזעילא ׳ר" יורק היה אוה .הרייעב םינ

תולעמה לכב רתכומו רשכומ ןזח םישפחמש ,םיא

ויתויוועה ,דומעה דיל ותדימע ןפוא .ול האי היה

הספת ןהבש תורחא תורייע הברהל המודב ,םיפסומל

— הפיהו לולצה ולוק ןכו םייבבלה וילוסלסו

.דבכנו בושח םוקמ תונזחה תלאש

לכ

דוע .עוצקמ־לעב קהבומ ןזח לש יפוא ול וויש הלא

אהב "ןזח" היה ,הרייעה־ןזח רזעילא ׳ר ,אוה ןכש

יח דמוע היה וליאכ ,םידחוימה וינפ־רתסלק יל םירוכז

שרדמה־תיבב רוביצ־חילשב שמש אוה .העידיה

לצפתמו רחרחש ונקז ;תעצוממ ותמוק :יניע דגנל

לכ לש ,הרייעב "ךמע" לכ לש םנזח היהו לודגה

םהידוח תוצק רשא ,תצקמב םידדוחמ םיקלח ינשל

אל רשא ,תואנדסה ילעבו םירחוסה ,הכאלמה־ילעב

תומונצ וייחל ;הנקזה שאב וכרחנ וליאכ ,ופיסכה

םיללפתמ ויה תורוד ירודמ רשאו םידיסח עזגמ ויה

הובגה וחצמ תא רתוי דוע תוטילבמ ןהו תועוקשו

דחוימב .זנכשא חסונב לודגה שרדמה־תיבב קר

םלועמש ךכ ,םורמל תואושנ רידת ויניעו ;בחרהו

רשא ,תוינקדצה םישנה תואמ לש ןזחה אוה היה

,תועש ךתא חחושל היה לוכי .וטבמב ךטבמ שגפנ אל

םינבלה ןהישובלמב ןלוכ ומד םיארונה םימיב

אוה .ויניע ינושיא תא עגרל ףא ךילא רישיהל ילבמ

תומימת םישנ הלא ויה .םיכזו םירוחצ םיבורכל

םימשה ןיבו וניב שיש ,דחא לכ םע םשור דימת השע

ילדבה לע ןתעד ונתנ אל םלועמ רשא ,בל־תורוהטו

.תישפנ רתוי תוקבדיה וזיא ,תדחוימ הבריק וזיא

,םידגנתמל םידיסח ןיבש תונויערה ידוגינו תוטישה
יכ ,ל״ז יראהו ד״בח ,דרפס ,זנכשא תואחסונ ןיב
.בלה ןמ תאצויה תידוהי הליפתל וגרע םא
םידומע לע לודג עיצי ןימכ התיהש ,םישנהדורזעב
תודכלתמ ויה ,שרדמהדויב לש וללח תיצחמ אלממה
— ןוכנ רתוי וא ,תחא הביטחל הרייעה ישנ לכ

:קויד רתיל וא — ועוצקמב קסוע הנשה תומי לכ
ןופיש םחל תייפא

— ןעוצקמב וקסע ויתונבו ותשא

׳ר תייפאמ :ומש לע הארקנ קר היפאמה .רוחש
הסיע םישל דיא עדי אל ומצע אוהש דועב ,רזעילא
.תיגיגב

¬גנתמו םידיסח לש םהישנ וללפתה םש .דחא בלל

וזיא םעפב םעפ ידמ גישהל ,היה ידיחיה וקוסע

רדנסכלא חסונ ילעב לש ,םיאדוגאו םינויצ לש ,םיד

יורש היה הב הקוצמה תא לקהל ידכ ,דסח־תולימג

ידי לע ,קרפה לע םימעפל התלעוהשכו .רוג חסונו

וא ,םידיסחה־תיבב הלבמ היה ונמז רתי תא .דימת

םימיל ינרדומ ןזח איבהל העצה ,םיינרדומ גוח

ול םהנמ אוהשכ ,חותפ רפס דיל ,שרדמה־תי ב

שבוח ,הלהקמ םע הניגנ ינימ עדויה ןזח ,םיארונה

.תובשחמ־סופת היה רידת .םייבבל הניגנ־ילילצ שרח

ויה — ודיב לצלצמ קיזחמו ההובג הפיטק תפיכ

ויה ,רפס דיל ובשיב ויתחת ודמעב ,ךרדב ותכלב

ילבמ ,רתלאל העצהה תא םיחוד תסנכה־תיב יאבג

דחאכ דימת הארנ אוה .ולוכ תא םיפפוא וירוהרה

וללה םיאבגל היה יד ןכש .ןוידל ללכ האיבהל

יכ .רז םוקמב ענ לצ ןימכ ,ול אל םוקמל עלקנש

לע םישנה לש תבהלנה ןתעד־תווח תא עומשל

,הנשה לכ לש תולילו םימי םתוא לכב שי םעטה המ

ואצמ הנשל הנשמ רשא ,רזעילא ׳ר לש ויתוליפת

.תוליפתב הביתה דיל ךפתשהל רשפא יא רשאכ

העצה לכ קיחרהל ידכ ,תוקיתמ רתויו םעט רתוי ןהב
.וז ןיעמ
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וליאכ .ןזחה רזעילא ׳ר לש וביט .דיה ךכ ,ןכאו

םיללפתמ ויה הנשה תומי לכב רשא ,תולגעה־ילעב

תוליפתל ךא ותמשנ הרצונ תישארב ימי תששמ

עיציה תונולח ךרד .המחה ץנ ינפל ןושארה ןינמב

אלא התיה אל וייח־תילכת לכו ,םיארונה םימיה

להקה לע הרייעה ישנ ופיקשה םישנ־תרזע לש

.הרייעל ולוקב קינעהש םימיענה םיפסומה םתואב

ןזחהו .דומעה דיל חצנמכ דמעש ןזחה לעו םוצעה

תושילת־ייח ןיעכ הנשה תומי לכ ךשמב וייח ויה ןכל

ןבל "לטיק״ב ףטועמ ולוכ ,ךאלמ ינפכ וינפ —

רשאכ ,םיארונה םימיה ברקתהב קרו ,ןכות ירסח

,ביבחה ולוקבו ,םיבר ףסכ ירוטיע תרטועמ תילטבו

¬רוסמה ותזרכה תא תבש לילב שמשה ןרהא זירכה

היה — וינב ינש ידי לע רזענ אוהשכ — ןנוחמה

תרימאב םיליחתמ תוצחב תבש־יאצומב יכ ,תית

רוביצ חילשכ וינונחת תא ךפושו ויתורימז תא םיענמ

רזעילא ׳ר יניעב תקלדנ םייח שא .דתיה ,תוחילס
.תושחול םילחגכ זא וארנ ןהו

.אוה״דורב־שודקה ינפל דמועה
םינחל רצוי רזעילא ׳ר היה הנשב הנש ידמ

ןמ ותוא םיאיצומש גדל ?המוד רבדה המל

"תויפיפ םע היה״ל ",תרקבכ״ל םיירוקמ םישדח

תפיט ול ןיאב ,הרמ קבאתמ ,רפרפמ אוהו םימה

םיללפתמה להק עיגה תושגרתהה אישל .המודכו

ךפהנ אוה םימל ותוא םיריזחמש עגרבו !םושנל םימ

"הכפשא ילע ישפנו הרכזא הלא" טויפה תא ורמאב

.םיננערו םיססות םייח תעפוש השדח הירבל דימ
,הבושתה ימי תרשעו תוחילסה ימי ,םימי םתוא
,םילולצו םיכז םימ ,םייח םימ רוקמ ןימכ וליבשב ויה
ויה זא .התייחת אולמל הרזח ותמשנ הלבט םהב
םינוגינהו םילילצה םתוא לכ וברקב םיררועתמ
םיליחתמו ובל ירתסמב הנשה לכ םייובחהו םירוצעה
.הצוחה ץרפתהל
ובבוסב ,ותדועס תא ולכאב ,תיבב ותבשב
־תיבל וסנכהבו ,דסח־תולימג ול שפחל תובוחרב
ינימ םימי םתוא לכ ויפמ ויה םיעמשנ — שרדמה
וז ,דתיה .הליפת וא טויפ הזיא לש םיגונע םילילצ
,םיארונה םימיה תארקל תוננוכתה ןיעכ ,הרזח ןיעכ
.התוקיתמו הזוע אולמב תצרופ הניגנה התיה זאש
¬נוכתמ ויהש ,םינזחה ךרדכ גהנ אל רזעילא ׳ר
,הלהקמ םע םיארונה םימיה ינפל םיבר תועובש םינ
אל אוה ".קלחו דח" תעמשנ הליפתה היהת ןעמל
םיטוטהל־השוע ונניא ןזח" :היה רמוא .וז הטיש םרג
אליממו ובל תא ןיכהל קר וילע ).רעכאמנצנוק(
".הפי ולעי הרמזהו םינוגינה

,יכבב זא גגומתמ היה ולוק .תוכלמ יגורה תרשע לע
םילמב תראותמה העווזו העווז לכ לע ובל ךפתשהב
.םישנהו םישנאה לכ וכב דחי ותאו ,תועזעזמ הכ
םונצה ופוג .ועבטמ שולח היה רזעילא ׳ר
ים־לע־ףאו .םינוש םישוחיממ דימת לבס שוחכהוובלח לכ תא ויתוליפתב ךפוש היהש תורמל ׳ןכ
תואירב לש רוקמ וליבשב םיארונה םימיה ויה ,ומדו
יח אל הנשה תומי לכ וליאכ היה המוד .קוזיחו
.הלא םימי תוכזב אלא
קספה ילב הכשמנ רזעילא ׳ר לש וז ותקזח
ינבל קינעה םינש ןתוא לכ ךשמב .םינשב תורשע
וינחלו תומיסקמה ויתורימז ,וינוגינ בטיממ ותרייע
חבטל ולבוה וב רהמנו רמ םוי ותואל דע ,םיבבלמה
׳ר לע םג תרוכה הלע זא .דחי םיחא־רבקב ורבקנו
.חצנל םדנ ולוקו ד״יה ןזחה רזעילא

לציא ׳ר לש ותכוסב
ילעב לע הנמנ ,הידידי ,לציא ׳ר לש ויבא¬טקה תויתוא״ב םתעידיש ,הרייעב םיטושפה םיתבה

-םימי םתוא ימשר םיתורח ןיידע יבלב קומע

ןושארה ץנמה יללפתממ היה אוה .דאמ השולק "תונ

דע אלמתמ היה לודגה תסנכה־תיב רשאכ ,םיארונ

,הכאלמה־ילעב רתי םע דחי ,לודגה תסנכה־תי ב

רדענ אל זאש ,םירופכ־םויב דחוימבו ,םוקמ ספא

תרימאב ףתתשמ היה םוי םוי .םינמואהו םילכורה

לכ .הרייעב ידיחיה תבשה־ללחמ — ״רפס״ה וליפא

בשייתמ היה ,בירעמ תליפת ירחא ,ברעבו ,םיליהת

ברעמה ןחלוש דיל .גח ידגב םישובל ויה םיללפתמה

ונזא הטמו ״בקעי־ןיע״ ידמול לש ןחלושה הצק דיל

םימהײבאוש ינש ,ה׳צמוינבו ריאמ שארב ובשי

ואיבהו ונורכזב ותרחנ זא עמשש תודגאה .עומשל

בגה לע לסאה םע תויסופיטה םהיתונומתש םיעודיה

תודגא הברה ויה םנמא .ותסנרפב תלעות ךכ־רחא ול

,םילבסה םהירחאו .םייאקירמאה ךטעזאג״ב ומסרופ

-םותב ןימאה אוה לבא ,ןניבהלמ ותניב הרצק רשא
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אלא םיריהנ םניאש ,דר־ות־ירתס םה ולא יכ ,בל
.השעמ־ישנאלו םימכחל

לא םיעסונה "ךלביטש״ה ,ללפתמל המודב ,םכח
תוועמ תא ןקתל וחוכ לכב לדתשה ךכיפל ".יבר״ה

,הרייעה לש קושה־ימי לע התיה ותסנרפ

תויהלמ היה קוחר יכ םא .לציא ׳ר ,ודיחי ונב לצא הז

יקב .םילרעה םירכיאה םע ונתמודאשממ רקיעבו

רתויב םילועמה םידמלמל ונב תא רסמ ,רישע

רכיא איבהש רבד היה אלו םרחסמ יכרד לכב היה

,ןכאו .םלצא ודמל םירישע ינב קר רשא ,הרייעב

.והנק אלו וריחמ תא עדי אל הידידי רשא הרייעל

־דימלתל היהו לדג לציא ׳ר ונבו והועייס םימשה ןמ

תוריסו םיציב ,האמח ,תוינטק ,ןגד ינימ לכ היה הנוק

.קהבומ םכח

םידגב ,םירכיא לש םיגירא הנוק היה ןכ .םינוש

תובא השעמ״ו ",הובאד אערכ ארב" עודיכ

תולגע םג .םיטיהר ינימ לכו םיקיר םיקש ,םישמושמ

¬עמה לילכו םכח־דימלת ותויה דבלמ ".םינבל ןמיס

שבד ,המדא-יחופת וא ,ףרוחה תומיל םיצע תונועט

ןייטצהו ויבא לש ויתונוכת תא םג לציא ׳ר שרי ,תול

.רחוסל תרבוע הרוחס וליבשב ויה — הוועשו

הזמ דבלו ,הרייעה ייחב ברועמ היה אוה .ותוחקפב

ןיבה ,םירכיאה לש םתפשב הידידי היה יקב

היה יכ םאו .לודגה םלועה תויווח םג ול םיריהנ ויה

השמש םעפ אלו .םבל תא ךושמל ההב עדיו םחורל

,הרומחבכ הלקב קדקדמ ,תילכתב םימש־ארי ידוהי

,םייוגה ןושלב רפסמ היהש ,האנ ל״זח תדגא ול

םעפב םעפ ידמו ,לודגה םלועהמ תועידיה תא טלק

חקמב םתורוחס תא שוכרל הסונמו קודב יעצמאכ

,םיירבעה םינותעבש תושדחה לע ףורפרב רבוע היה

ויהש הזמ לזומ רתוי הברה ריחמב םימעפלו ,הוושה

ירבדב םג ץיצמ היה בגא-ךרדו ,דועו ״הריפצה״ ןוגכ

ובהא ןכש .םירחא םידוהימ לבקל םייושע םירכיאה

םיעזעזמ ויה םירבדה .םש םימסרפתמה תורפסה

ונושלב םבל תא דוצל עדי אוהו ,ותא חחושל םייוגה

תוסרוקיפא" :ומצעל ןטור היהו תוקומע ותוא

.תיסיסעהו תיחקפה

".יאוסדה השמ לש וידימלתמ ...הרומג

ןכאו ,םהיפב הנוכמ היה ךכ — ״םכחה הידידי״

¬וציק ידיל אב הלכשהה םלועב ויתועידי בקע

¬ירחב רבד לכ ספותה ,חקיפו ןובנ ידוהי הדידי היה

תא םינכמ ויה "םידיסחה־תיב״ב םאו ,הרומג תוינ

.תלוזה ירבד יקמועל דריו תופ

םיעשר רותב "תדה ינקתמ״ו םיינוליחה םירפוסה

¬שוממ ויניעו שוחכ ופוג ,תינוניב .דתיה ותמוק
וינזאמ תחאל םידומצ ויפקשמ ויה בור יפ־לע .תופק
— ורובדו בשוימו יטיא היה וכוליה .הכישמ-טוחב
בוביגו טופטפה תא בהא אל אוה .דודמו לוקש
ןושלבו הרצקב ורפסמ היה רפיסש רבד לכ .םילמה
תרות תא עדיש ,הזב היה ותוחקפ דוסי .תיתיצמת
לגוסמ היה תחא הלמב .הרטמל העילקהו םוצמצה
.יוג ןיבו ידוהי ןיב ,שיא לכ לע עיפשהל
אלו ,ורוביד תונמאב ףתשמ היה ויניע תא םג
המשא וילע לפטל ןווכתמ והשימ היהש ,הרק םעפ
היה יד זאו ,ומע ןוצל ול דומחל םתס וא ,יהשלכ
בגא טבמ וב ןתיו וחצמ לע ויפקשמ תא טיסי אוהש
.םלכנכ ויניע ליפשי הלהש ידכ ,ןיע־ףועפע

¬ירח םייוניכ םהילע ףיסומ אוה היה

— םיעשופ וא

.המכו המכ יפ םיפ
,םה םיעשופ םתס וא ,םיעשר קר אל וללה"
,ןלצל אנמחר דמשל םהב םיחידמו םיתיסמ אלא
".קוחירה תילכת םהמ קחרתהל שיו
ידיחיה לציא ׳ר אופיא היה ״םידיםחה־תיב״ב
ןהל ףיסוה רשאו לודגה םלועמ תועידי איבה רשא
אצמהל ובהא לכה .ומלוע -תפקשה יפל ,ולשמ רואיב
,דומילל הליפת ןיבש הקספהה תועשב .ותציחמב
םיזכרתמ םיבר ויה ,םיברעב תורחואמה תועשב וא
.וירבד תא אמצב םיתושו וביבס
רשא ,ויתוחיש תא עומשל ינחור גונעת הז היה

עיגהל הכז אל וללה תולעמה לכ םע ,םרב

ירופיסו תודיסח ינינע לע ,םינוש םינינע לע ובסנ

קחודב ול היוצמ .דתיה ותסנרפו תורישע ידיל

תוינידמהו םלועה תויווה לע ,םיקידצ לש תוישעמ

.םוצמצבו
רוסחמ דימת שיגרה ןוממב רוסחממ רתויו
-דימלת תויהל קקותשה המינפ ובלב .הרותה דומילב
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םיליכשמה לש םתונגראתה לע וא ,םהה םימיה לש
וירבד תא לבתמ היה דימתו .לארשי םרכ יבירחמ
.םימכח־ידימלת לש ןילוח־תחישבו ל״זח רמאמב
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רשא ׳אוה אקודש ,לציא ׳ר לש ולזמ ערתיא

היהתש הצר ךדיאמו — הזב אצויכו ״חתפה תרוצ״

"הלכשה״ה םלוע תא ריכה רשא ,הערה רוקמ תא עדי

דחיא ףוסבל .ןירדהמה ןמ ןירדהמל היושע ותכוס

הנכסה לדוג תא הרייעה ידוהי לכמ רתוי ןיבהו
.םלוע ותוא םע חישו גיש ול שיש ימ לכל תפקשנה
םירפס תאירקל הריתי תואנק ךותמ דגנתה רשאו
,ותיבב הז עגנב הקל — הלכשה ירפסו םיינוציח
¬וציח םירפסב ץיצה ,ךורב ,וינב תנומשמ רוכבהו
...עגפנו םינ
וא — ךורב .רבד ריכהל ןתינ אל תיבב םנמא
רוחב הרואכל היה — ״השטוב״ :ול ארק אוהש יפכ
היהו תידיסח היה שובל "לביטש״ה ירוחב רתי לככ
אורקל הברה םג אוה .הרותה תווצמ לכ תא רמוש
םירפס — םיקידצ לש תוישעמבו תודיסחה ירפסב
וב ןיחבה ןכ־יפ־לע־ףא .בורל ול קפיס ויבא רשא
'ךלהב יוניש הזיא לח יכ ,הדחה וניעב ויבא
תימינפ הסיסת וזיא וברקב הללוחתה יכו ויתובשחמ
תוחוקפ םיניעב וירחא בוקעל ליחתה אוהו ,הפירח
ןמ םויב רשא דע .ויפמ אצויה רוביד לכל בל םישלו
תא ריסה לציא ׳רו קשה ןמ עצרמה אצי םימיה
גח ימיב עריא השעמ ותואו ונב ינפ לעמ הווסמה
.תוכוסה
,הרייעה לכב העודי התיה לציא ׳ר לש ותכוס
םיטושיקבו דחוימ יפויב הנייטצהש םושמ אלו
רתי לכמ ותכוס הלדבנ אל וז הניחבמ .ןיע־יביהרמ
רפסמ היונב .דתיה איה ףא .הרייעב רשא תוכוסה
וחמצש םיצעה ינשמ םיפנעב הכובסו םינשי םישרק
תכוס לש הדוחי .וז הרטמל קר ושמש רשאו ורצחב
,םידי־תבחרו הלודג התיה איהש ,הזב היה לציא ׳ר
הדעונש םושמ רקיעבו ,םינינמ המכ ליכהל ידכ
ןכוהשמ ,גחה ברעב .ותביבסב םינכשה לכ תא שמשל
תובאה ,םינכשה לכ םש םיפסאתמ ויה הכוסה דלש
׳ר תכוס״ל ותומורת תא איבה דחא לכו ,םהידליו
,ריינ יטושיק איבה רחא ,םיצע יפנע איבה הז ".לציא
ואיבה םירחאו תונבל תופמו םיחיטש ואיבה הלא

התיהש דע רפסמ תועש ואצי אלו .דחי לכה בלישו
.םינכשה לכ ליבשב הנמוזמו הנכומ הכוסה
ידמ "לציא ׳ר תכוס" לש המוי רדס היה ךכו
.הנשב הנש
לכ ויה ,תיברע תליפת רחאל דימ ,גחה לילב
חוורמ םוקמ הב היהש .הכוסב םיפסאתמ םינכשה
שובח ,לציא ׳ר בשי ןחלושה שארב .שיא םישולשל
.וינב תנומש םע דחי ,ושארל רוחש הפיטק־עבוכ
ינשכ — םהידלי לע םינכשה לכ ובשי םהירחא
תדועס תא אתווצב ולכא םלוכ .םרפסמב םינינמ
רחאמ ,תכשוממ תוהש התיה השגהל השגה ןיב .גחה
ןהיתבמ לכואה תא איבהל תוכירצ ויה תיבה־תורקעש
עימשהל ידכ וז תוהש לצנמ היה לציא ׳רו ,םיקחורמה
¬דהנ תוישעמ־ירופיס ןכו םימיענו םיאנ הרות־ירבד
.אמויד אנינעמ םיר
םיתבה״ילעבו םידליה ובזע ןוזמה־תכרב ירחא
ינב םידוהי ןינמכ קר וראשנו הכוסה תא םיטושפה:ורמאש יפכ ,הכוסב הבישי תווצמ םייקל ,הרות
תא שדחמ לציא ׳ר חתפ זאו ".ורודת ןיעכ ובשת"
¬גשנ רתוי םירבדב גילפמ היה םעפה .רישעה ורצוא
םידוהי התע םה ויעמוש יכ ועדיב ,םילענ רתויו םיב
ויעמוש תא םינכמ היה אוה .והומכ ןיירוא־ירב
¬יפסה רשע״ו "רהז״ה לש ןירותסמה ,הלבקה םלועב
םש לעב״ה תורעי ךרד םליבומ היהש וא ",תור
גילפמ היה םימעפל "םיקידצ״ה תונחלוש לא "בוט
םהינפל חתופ היה וא ,אמויד אנינעמ לופלפב םתס
תשרפ לכ תא ללוגו לודגה םלועה לא בנשא
¬שמנ ויה ולא תוחיש ".תדה ינקתמ״ו "םיליכשמ״ה
םיכלוה ויהש עריא םימעפו תועש לע תועש תוכ
וריווחה רבכו ליאוה ",הוקמ״ה לא הכוסה ןמ רשי
.ןושיל תכלל יאדכ היה אלו חרזמה ינפ

התואו .הכוסה תא רומגל ידכ םירסנו תואסנולכ

.המימי םימימכ הדועסה הלהנתה גח־ליל ותוא

םיאנב־ןמואכ ותכוסב ךלהתמ לציא ׳ר היה העש

זאמ וכרדכ ויתוחישו ויתורות תא עימשה לציא ׳ר

הכאלמה לע חצינ אוה .וילעופל תוארוה קלחמה

ובזע הדועסה םותב .דחוימ רבד םוש וב רכינ אלו

םיעגונה םינידה לכ תא הלעה טרפו טרפ לכ לעו

־ורבח״ה ישנא קר וראשנו הכוסה תא םיבוסמה בור

"תודמול״ה תא ותכוסב לצנל שקיב דחא דצמ .ול

תא לציא ׳ר חתפ אל הכורא העש .לציא ,ר לש את

",המוקע ןפוד" ",דובל" לש הכוס התושעלו ולש

וב ולת םיבדסמה .םירוהרהב עוקש אוחשכ ויפ
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.דיה רכינ .ויפ םלאנ וליאכ אוה ךא ,תופצמ םיניע

:רפיסו לציא ׳ר ךישמה הלק הייהש ירחא״

.וילע קיעמ המ־רבדש
:רמאו םיבוסמה לא הנפו ררועתנ עתפל
,יל עריא רשא השעמ םעפה םכל רפסא הבה"
חמשל ידכ וב ןיא ומצעלשכ השעמה .יתיב ךותב
עדוי דחא לכ אהיש אוה יוארו יאדכ םלוא ,דדועלו
ותיב תא רומשלו ערה תא קיחרהל עדי ןעמל ,ותוא
".הלועמ הרימש

יתקלדה ,ףרוחה־רונת תא יתחתפ הליל ותואב
,רפאה לע טפנ יתקצי ,הריכ רפא הילעש ריינ תסיפ
המ םייקל ,שאב ויתילעהו רפסה תא וילע יתחנה
".׳ףרשי ןימ ובתכש הרות רפס: ,רמאנש
אשונה לע רבדל לציא ׳ר ףיסוה תובר דוע
בטיה רמשהלו רהזהל ךיא ויעמושל ותורוהב ,הזה
".הלכשה״ה תשר ינפמ
,םהיתבל ורזח םיבוסמה לכו החישה הרמגנשכו
ןכש ,תצקמב ול חוור .ובלב הלקה לציא ׳ר שח

׳ר ךישמה ",השטוב ירוכב ינבב אוה רבודמה"

תא חישהש ןויכו ,דבכ אשמכ וילע קיעה הז רבד

והשמש יתשגרה רבכמ הז" .הקומע החנא ירחא לציא

¬וליחה תורפסה תנכס ינפמ ויעמוש תא ריהזהו ובל

אוהש ,ששח יב ררועתנ .הז ינב לצא הרושכ וניא

תחנא חנאנ אוהו אשמה ונממ קרפנ וליאכ שח ׳תינ

וספתל יתלוכי אל םלועמ ךא ,םיינוציח םירפס ארוק

.החוור

,תוכוס ינפל רפסמ םימי ,תחא םעפ .השעמ תעשב

הליפתה־לעב

םירפסה־תיננוכ לא יתשגינ ,הלילב תרחואמ העשב
לדוגל הנהו .וב ןייעלו םייוסמ רפס איצוהל ידכ ,ולש

הרואכל םנמא .לכב יוניש ונשגרה רקוב ותוא

רשא ,שדוקה־ןושלב בותכ רפס םש יתאצמ יתמהדת

םוי לכבכ ומייקתה םידומילה .יוניש םוש רכינ אל

רבחמה .ינוציח רפס והזש יתרכה ותוא יחתפב דימ

לש תומשה םתואו איגוסה התוא ,ארמגה התוא —

ריאשהו חכש ינבש דימ יתוניבה .עודי ליכשמ אוה

,התנתשנ דומילה תמיענ ךא .םייארומאהו םיאנתה

ץיצא הבה :יבלב יתרמא .וירפס רתי ןיב רפסה תא

.תרחא התיה הניגנה

וללה םירהפסה רשא סראה והמ ,האראו המיגפ

ילילצ .דימתמ הנוש התיה רדחב הריוואה םג

הרואכלש ,רופיס יתארק .םהיארוק ברקב םירידחמ

ונשגרה .ונתאמ דחא לכ בלל ועגנ םישדחה דומילה

לע רופיס הז היה .םישודק םירפסב וסיפדהל רשפא

לש הפוקתל ונסנכנ ,שדח ןמז־קרפ חתפנ הנה יכ

רפוסה .ומיחרו וליחדב הנבלה תא שדיקש ידוהי

.שפנה־ןובשחו שאר־דבוכ

תאו ,שודקו דיסחכ ,הפי הרוצב ידוהיה תא ,ראתמ

תא ונרכה םרט .םיריעצו םיכר ונייה ןיידע

ידוהיה לא הינפ הריאמה ,םיקולא לש האירבכ הנבלה

ישפנ טטר ותוא .םינושה וייוואמו ויאטחו םלועה

¬ויה קוספ לכלו הליפת לכל הבישקמו התוא ושדקב

,ושפנ םע ודחייתהב ,רגובמה םדאה בלב ררועתמה

דיסחל יתכפהנש טעמכ האירק ידכ ךות .ויפמ םיאצ

יכו .ונבלל רז היה ןיידע — שפנה־ןובשח יעגרב

ובתכש הרות־רפס, ,יכ יתעדי אלה ךא .רפוס ותיא לש

־ירוהרהו םיאטח לש תונובשחלו ונל ןינע המ

אופיא יתלחתה ,הזכ רפס ןכש לכ אלו ׳ףרשי ןימ

ז הבושת

¬ינכמ םהש האמוטהו תונימה רחא שפחלו וב טטחל

הלועב ונמתרנ רבכו םינש שולש ונל ואלמ ךא

וירואית לכ ירחא .יתאצמש דע — השודקה ךותב םיס

ונדמל .םהה םימיב תורייעה ידלי לככ ,הרות לש

טפשמב ורופיס תא רפוסה םייסמ םיבבלמהו םיאנה

םידומיל םוש ונעדי אל .ארמגו שמוח ,הליפת ךא

ןיבהל לק ...תמו ידוהיה גרהנ התיבה ובושבש ,רצק

לא ,יברה לא ונדמצנ ברע דע רקובמ .םירחא

־שודיק יכ ,ל״זח ורמא ירה .הלוספה ותנווכ תא

םוקמ אופיא היהה .ארמגהו שמוחה לא ",רדח״ה

הדובו הזה ןימה אב ,הנושמ התיממ ליצמ הנבל

,ונומכ םיקדרד בלב הבושת־ירוהרהלו שפנה־ןובשחל

לכמ עורגהו ל״זח ירבדב רופכל ידכ ,רופיס ובלמ

?יבצ־לואש ׳ר לש ורדח ידימלת

דוצל ידכ ,םיפי םירבדב הליחת חתופ אוהש ,אוה
".םימימתה םיריעצה בל תא
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ללוחתנ וליאכ ונשח רקוב ותואב ,תאז־לכבו
.ונברקב המ־רבד
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׳ר ונבר גהנ ארמגב רועישה ינפל םוי לכ

חתופ אוה היה ,רועישה לע םירזוח ונייהש העשב

הרמימ ,אתוחידבד־אתלימ וזיא םידקהל יבצ־לואש

בטיה ןייעמו ,םינוש םישוריפ רטועמ לודג רוזחמ

יברה ינפ ושבל םעפה ךא .ןטק רופיס םתס וא האנ

תא בטיה ןיבהל ידכ ,תוליפתהו םיטויפה לכב

:תושגרתהב ונל רמא אוהו תיניצר תשרא

.םתנווכ קמועל דרילו םשוריפ

םוימ לחה .לולא שדוח ליחתמ םויה !םידלי"

־שודקה ינפל הרמזה הפיו הרישה הבוט ,ןכא

םימבש םיגד וליפא ,םירופיכה־םוי ירחאל דעו הז

־תניחת םע דבב דב האב איהשכ קר לבא ,אוה־ךורב

,בייח םכמ דחאו דחא לכ .ןידה־םוי תמיאמ םידעור

.המשנה־ינויבח ךותמ תצרופה הליפתו בלה

ללפתהל ,הרותה דומיל לע רתוי דוקשל ,אופיא

לע אל שגדה תא םש יבצ־לואש ׳ר היה ןכל

לכ םיכשהלו םיליהת הברה דיגהל ,הנווכ רתיב

.םיטויפהו תוליפתה תנבה לע אלא ,אפוג הניגנה

,וחכשת לאו ורכז .תוחילסל םירוהה םע דחי רקוב

— וינוגינ תוכזב אל ויעמוש תא םיסקמ היה אוה

"!םויה לולא שדוח שאר
דמול יבצ־לואש ׳ר היה ךליאו רקוב ותואמו
רמא״ה .םוי לכבכ אלש ,בל תטיטרמ המיענב ונתא
,ונימב דחוימ לילצ םהל היה "ןנבר ונת״הו "ייבא
.בלב הרימט תושגרתה ררועמה
.תישארב־השעמ יוניש ןיעמ .הנתשנ לכה
¬מתה "רומחב הרפ ףילחמה" לש אירטו־אלקש

— ןזואל דאמ םיברעו םימיענ םה םג ויה יכ ףא
וליאכש ,שגרה תאלמו תיבבלה ותמיענב רקיעב אלא
.ויפמ תואצויה םילמה ןכות תא "תראבמ" התיה
דאמ ונעפשוה ,םינטקה וידימלת ,ונא ףא
ונבל אלמתנ םיעדוי־אלבו ונתא ודמלב וילילצמ
וליפא" וב רשא שדוחה ,לולא לש השוחת טקה
".ןידה תמיאמ םידעור םימבש םיגד

איגוסו ",ךלעפ ףוגהו ךל המשנה" ילילצ םע דחי הגז

תחת ילוכ יתויהב ,םוי ותוא תרחמל ,ינרוכז

,תויוכלמ" ילילצ םע — ״תעדמ אלש שואי״לש

רשא ירחא ,יבצ־לואש ׳ר ונבר לש ותעפשה םשור

".תורפוש ,תונורכז
¬בבל רתוי ושענ תוימוימויה וניתוחיש וליפא
.תוישפנ רתוי ,תוי

¬וימה לולאה תריווא תא יתשח ייחב הנושארה םעפב
¬ב רשא רהנה לא ידבל יתכלהו םוק יתמכשה ,תדח
ותפש לע יתבצינו ",גוב״ה לש ןטק לבוי ,הרייעה הצק

ןיעמ לולא שדוח לכ היה יבצ־לואש ׳ר לצא

ומרזש םיכזה וימימב יתננובתה .העשה תיצחמכ

לש הליפתה־לעב ותויהב .אתכירא הנשה־שאר

תועשב םצורמ תא םיריבגמ ויה רשאו ,הוולשב

םידיסחה םתוא לכ לש רוביצה־חילש ",לביטש״ה

־לסק״המ זא םרובעהב ,םייברעה־ןיבבו רקובה

תא האר אל ותוונע בורב רשא ,השעמה־ישנאו

רפכה לא )הרייעל ץוחמ רהנב קומע םוקמ( "בורג

היה — םהמ דחא לש וילוסרקל ףא עיגמ ומצע

רתויו רתוי קימעהו רהנה ךלה םש םוקמ — ״שור״

,ותדובעב לולא שדוח־שאר לש ורקובמ רבכ ליחתמ

לע ",בורג־לסק״ב ודלונש םינטק םיגד תוקהל —

.שדוקה־תדובע
אלו ונורגב לסלסמ היה אל .ןזח היה אל אוה

רבעמ םימרוזה םימה עפשב תוברלו תורפל תנמ
".שור" רפכל

גוס לע הנמנ אל םג .הלמ לכ "שלשמו ליפכמ"

תוקהל ירחא יתבקע תדחוימ בל תמושתב

.תוליפתה לא םינוגינה תא םינווכמה ״הליפתהײלעב״

יתשגרהו יתיארו ,רהנה עצמאב וטשש ,וללה םיגדה

אוה רקיעה" .רמוא היה ",יעב אבל אנמחר"

.םימב הכו הכ םטושב ,םפוגב רבועה דערו טטר לכ

,הנוכנה הלמה תא םיעטהלו שיגדהל שי .שגרה ,בלה

תא תויתודליה יניע דגנל שיחמה הז הארמ

".אוה־דורב־שודקה ינפל םיסייפתמו םיננחתמ ונא הב
.הליפת־לעבכ וחוכ רקיע היה הזבו
בלשמ היה ,תופסותו ארמג ונתוא ודמל תעב

:יברה ירבד
תמיאמ םידעור םימבש םיגדה םג לולא שדוחב"
.ךידה־םוי

ררועל ידכ ,תוליפתהו תוחילסה ילילצ תא םידומלב

העש ונל שידקמ יברה היה ומויב םוי ידמ

לש תוניצרה תא םהב רידחהלו םיכרה וניתובל תא

תוליפתבש םיטויפהו תוחילסה רואיבל ,תדחוימ

וא ,תוקספהה ןמזב .םיארונה םימיהו לולא שדוח
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.םיארונה םימיה
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לע םג ומתוח תא לולא עיבטה םויב ובו

יתיב ללחב לוקה אשנתמ "...שדקתיו לדגתי"

שופשפ ךותמ וינפ תא המדק רשא ,הלוכ הרייעה

¬וסלס ילב ,דחוימ ןוגינב תונגנתמ םילמהו ,הליפתה

.הבושת ירוהרהו םישעמב
םיבר .דימתמ רתוי ואלמתנ תויסנכה־יתב
םהיתודריט בורמ רשא ,םירחוסהו הכאלמ־ילעב ויה

קמועמ ןהילאמ תועבונ וליאכ ןה תונחרצ ילבו םיל
.לכה בלל דימ תורדוחו בלה
"...הקדצה ׳ה ךל"

לולא שדוחב םלואו ,תסנכה־תיבמ תופוכת ורדענ

הלעתמ םעפל םעפמ .תרבוגו תכלוה תובהלתהה

.תוליפתה שולשל תסנכהדויבל ומויב םוי ידמ ואב

לכ תא האלממ שדוק־תדרחו הליפתה־לעב לש ולוק

םיסחיה .וטעמתנ והערל שיא ןיבש תולטבה תוחישה

ןווכתמ דבלב וילא וליאכ המדמ דחא לכ םיללפתמה

םירודח רתויו םייבבל רתוי ושענ ורבחל םדא ןיב

.תובבל־דיערמהו ביהלמה ולוקב ןזחה

.ידדה ןומיא
ןיב "לולא״ה לש ומושיר שגרוה םלוכ לעו
עקב הרותה לוק .םידיסחה לש "לביטש״ה ילתכ
תודיסח ירפסב םינייעמה רפסמ .הלילו םמוי םשמ
¬עלו םהישעמב שפשפל ולחה םיכרבאה .לדגו ךלה
תישפנ תוננוכתה ידכ ךותו .םשפנ ןובשח תא תוש
היפיצו הגרע םבל אלמתנ ,םיארונה םימיה תארקל
ךוילכב ,הליפתה־לעב יבצ־לואש ׳ר לש ותליפתל
תעש התואל ,תונושארה תוחילסל לכה וכיח םיניע
ולוק תא יבצ־לואש ׳ר עימשי רשאכ ,הליל־תוצח
.בלו תוילכ רדוחה

רואמ תוניכה התא ,הליל ךל ףא םוי ךל"
".שמשו
התא האולמו לבת ,ץרא ךל ףא םימש ךל"
".םתדסי
,תולוקה רתי לכ לעמ אשנתמ ולוק היה ןאכ
¬ענה םיעגרה תא השיחמה וליאכ האלפנה ותמעטהו
ךל ףא םימש ךל" .וללה םיקוספב םיעבומה םיל
.םינבומ הכו םירבדה םירורב הכ — ״ץרא
תואלפנ לכ תא ריבעה םימסק-הטמב וליאכו
רוקה תמצע תאו ץיקה לש טהולה ומוח תא ,עבטה

.תאזה העשה העיגה הנהו

תא ,וילגו םיה תא ,רידאה ןתיולה תא ,ףרוחה לש

אלמ םידיסחה־תיב .הלילה תוצחב תבש־יאצומ

ירתסמ לכ תאו םילודגה םינינתה תא ןתיא תורהנ

,םידליו םירענ ,םיכרבאו םישישי ,םיללפתמ שודגו

רוביצה יניעל ",לביטש״ה ינפל — האירבה

תואיפו םיטנבא .תבשה ידגבב ןיידע םישובל םלוכ

¬ידא םילג ךיא םהל הארמ אוהו ,וחילש אוה רשא

תוקיבד לש םיעונענ בגא ,רבע לכל םיפפונתמ

ישארו םישביתמ םימיו תורהנ ,םיררופתמ םיר

ידוהי להקה ךותמ אצויו קחדנ הנהו .תושגרתהו

ידי-לע ,האלפנה ותחגשה ידי־לע םיצצרנ םינתיול

.דומעה לא רבעמ ול סלפמ אוהשכ ,הדימעה ליגב

דחא לכ ךפוש וינפל רשא ,הלענהו בגשנה "התא״ה

תורעוב ויניע ,םיטמק־ישורחו םירווח וינפ ,םונצ ופוג

-םוי ינפל ותחילס שקבי ונממ רשאו ובל חיש תא

דומעה לא ועיגהב .טטרמ לילדה ונקנקזו םילחגכ

.אבו שמשממה ןידה

ותענכה לע הדיעמה ,תפפור הדימעב בצייתמ והירה
.יבצ־לואש ׳ר הלפתה־לעב והז .ובל־ןורבשו
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אל אוה .יבצ־לואש ׳ר לש ותליפת .דתיה וזכ
שיגדהל עדי אלא ,םינזחה לכ לש הלולסה ךרדב ךלה
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םש אל ןזח םושש תומוקמב אקוד בטיח םיעטהלו
.ותעפשה לדוג היה הזבו ,םהילא ובל

תורשע הליבש ירחא ,וז הרייעב ותריד תא עובקל
.םידודנ ייחב ויתונשמ

.תונזח רשאמ רתוי ",ירבע" תרימא .דתיה וז

ולוכ לכו ומצע ךותב םנוכמ דימת היה אוה

היה םיארונה םימיה תוליפתב םג ןכ תוחילסב ומכו

שיא םע רביד אל םלועמ .ןירותסמו דוס ףופא היה

םייח־חורו המשנ חיפמו תוקיתמב הלמ לכ עימשמ

לע רזחל לדח םג אוה .שיא לא ויניע אשנ אל ףאו

.קוספו קוספ לכב

רשעתנ וליאכ לשמ ,הבדנל ודי טושפלו םיחתפה

,תוקונית דמלמ :ובג לע ולטוה תובר תומישמ

דימת ןועטה ,םידדונ־לימרת ותואב ול היהו םואתפ

ןקסע ,הדוגאה ינינע לכב ךירדמו ץעוי ,הליפת־לעב

.תוילגרמו בהז תורשע לש אלפנ רצוא הזיא ,ובג לע

״םידסח-תולימג״ להנמ ,״בקעי־תיב״ ינינעב ליעפ

הליג אוה .הרייעב רשעתה אוה השעמל ,ןכאו

רקיע ךא .ותדובעו וצרמ בטימ תא שידקה הל רשא

הזה רצואה תאו ,הדובעו חוכ ,ץרמ לש םולב רצוא

ול ואצי ןיטינומו ויתוליפת תוכזב ול אב ותליהת

ויניעב בושחו רקי היה רצוא ותואו .ואולמב לצינ

.ןוילע דסחב ״הליפת־לעב״ רותב הביבסה לכב

.בהזו ףסכ לש תורצוא לכמ רתוי
קשח וברקב ררועתנ הרייעב ותוהש תעב

ךלהה ה׳לאומש
עיגה אוה ךיאו יתמיא עדי אל הרייעב שיא
המכ ינפל ,הרייעה ךותל קמח םיעדוי ןיאב .הילא
םירזחמ םינצבק תרובח ינבמ דחאכ ,םינש תורשע
לע ףרוח ותואב אוה ףא רזיח םהומכ .םיחתפה לע
יתבב די טשפ םג אוה .תובדנ ץביקו הרייעה יחתפןל היה תולילב .הרייעבש םינושה תושרדמה
וילא םש אל שיא .םינצבקה רתי םע דחי "שדקה״ב
עקתשה ךלה ותוא םא תפכיא היה אל שיאלו ובל
םינצבקה תרובח םע דחי הבזעש וא ,הרייעב
.םידדונה
ילבמ ,םיעדוי ןיאב .דתיה ותאיבש םשכו
ותועקתשה םג .דתיה ךכ ,בל ־ תמושת ררועל
וב ןנובתה אל שיא .רכיהו םשור לכ ילב הרייעב
.וירחא בקע אלו

ומחל תא חיוורהלו ויפא־תעיזמ סנרפתהל ,דובעל
הכאלמ־תיבב דובעל סנכנ ךכו .רשויבו הנומאב
אל ",הדובע רכש" ןינעב חקמתה אל אוה .תויציצל
לכ דימעה אלו "הדובעה תועש" רבדב ןיינעתה
:קוספה יפלו לבוקמה יפל דובעל סנכנ אוה .םיאנת
".ברע ידע ותדובעלו ולעפל םדאה אצי רקובב"
בבסו .דיוטה לגלג דיל םויה לכ בשוי היה ךכ
הנוכמה ךותמ קיפמ אוהשכ ,קספה ילב לגלגה תא
תריזש ךרוצל ,רמצ יטוח לש תולודג תויומכ
.תויציצה
ךותב רגוסמו רוגס אוה היה הכאלמה־תיבב םג
ךשמב .םילוענמ העבשב ובל תא לענ וליאכ ,ומצע
לוקה .שיא םע הלמ ףילחה אל ותדובע תועש לכ
¬פתהש ,החינגו החנא לוק היה ויפמ עמשנש דיחיה
.ובל קמועמ םעפל םעפמ וצר
.ובל ול רמא — שיאל דוסה תא תולגל ןיא

םוידנוי הארנ היה תפלוח תומד לש לצ ומכ

"הנטק הקתפ "תדדונתמ םנחל אל יכ ,שיא עדי לב

תועיספב .תומדקומה רקובה תועשב תסנכה־תיב

תחתמ ,רעסנה ופל חול לע ןטקה סקניפה םע

,יברעמה ריק דילש ןחלושה לא קמוח היה תוישירח

.הנוכמה לגלג תא ובבוס תעב ,ותנתוכל

םיצעה־יבטוח ,םיטושפה םידוהיה לכ לש םמוקמ

תא קדהלו קותשל הבוח ירה ,הז אוה דוס םאו

תא העובקה ותניפב ללפתמ היהו ,םימה־יבאושו

תא תולבל ידימת םלא ךותמ ,ךכו .דעל םיתפשה

¬יהת ירומזמ המכ ףוסבל וריטפהב ,תירחשהדוליפת

הרייעב ,היווטה לגלג דיל תונורחאה ויתונש רורצ

ויה אלו ןיעה ןמ םלענ היה ןכמ רחאל דימ .םיל
התואבו העש התואב רקובב תרחמל דע ותוא םיאור
.הניפ

.ותדלוה םוקממ קחרה תחדינה
.תויהל חרכומ הז ךכ
,הערכ.ד־לש-םוי ותואב הטלחהה וב הלמג םא

,ותכלב אלו ואובב אל ,וב ןינעתה אל שיא

תורופסה םילמה ןתוא תא סומלוקב תרח רבכ םאו

דדונה ןצבקה תא עינה המ תעדל ההת אל שיאו

ארקי אל רשא — ״הנטק הקתיפ״ התוא יבג לע
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הרייעה תא בוזעי אוהש רחאל קר אלא שיא ןתוא

¬וניתל ״הרות־דומלת״ תונבל תנמ־לע ,תאזה הרייעל

— חצנל

הדיחיה תרכזמה תאז היהת ןעמל ,ןבר־תיב לש תוק

ינשה רבדה לע םג רומשל אוה בייח

םלאה ,הרומגה הקיתשה איה אלה ,הזב ךורכה
,טלחומה
ותואו ,םינשו םישדח ,םימי ופלחו ופקנ ךכ
¬יתש לע רמש םיקחרממ הרייעה לא עיגהש ,רז ךלה
תא חינה אל םלועמ .םיעובקה ומוי־ירדס לעו ותק
ןכו ,תסנכה־תיבב ברעמה ריק דיל עובקה ומוקמ
ןכ ומכ .תויציצל הכאלמה־תיבב היווטה לגלג דיל
סקנפה םע "הנטקה הקתיפ״ה ובל חול לעמ ורס אל
וייחב הנפמ הללוח רשא הקתיפ התוא

"...ילש ׳שידק,ה ירחא
תרובח םע דחי ,הרייעל אב אוה ינומלאכ
הב יח ןירותסמ ףופא ינומלאכו ,םידדונ םינצבק
תקיתשב ומצע תא ףיקמ אוהשכ ,םינשב תורשע
לכב ןיטינומ ול ואצי ותומ רחאל ,םלואו ;םלא
־דומלת״ה ןינב ותואל תודוה ,הביבסהו הרייעה
.תראפתלו םשל ססונתה רשאו ופסכמ םקוהש "הרות

— ןטקה

םישדק ןאצ

ןירותסמ אשונה שיאל ,רחא שיאל ותוא הכפהו
.וייח ימי לכל הקיתש וילע הרזגנ רשאו ובוחב

תחמש גחל הרײעהײנב וכח םיניע ןוילכב

הלגתנ וב ,ללמואה םויה עיגה ףוס־ףוס ךא

הרבח״המ הלא רקיעהו םינוניבה ,םינקזה וכח .הרות

תורשע דדונתה רשא ,סומכה דוסה ותוא לכ ןיעל

.הלאמ םינטק וליפאו עבשו שש ינב םינטקה ",הנבלה

םייח קבש אוה .רזה ךלהה לש ובל חול לע םינשב
דדונתהל לדח הז םע דחיו םועפל לדח ובל .יח לכל
.ירותסמ רורצ ותוא דוע
ירירע .עדומו בורק לכ וירחא ריאשה אל אוה
,הכאלמהדויבב חפנ ותמשנ תא .ותומב היה דומלגו
בגא ,היווטה תנוכמ דיל ,רמצ לש תוליבח יפלא ןיב
.לגלגה בוביס

,היתב ,הרייעה לכ הכפהנ ולאכ ,םויה ותואב
.הרדהנ תחא הגיגחל התמדא יבגרו הינבא ,היתובוחר
ןמ אצוי אלל ,הזה רדהנה גחה תא ותוא וגגחו
.היתוגיגחו הבכש ,הרייעה תובכש לכ ,ללכה
לכמ םיטושפה םידוהיה ",שרדמ־תיב״ה יללפתמ
יבטוח םילבס ,םירלדנס םיטייח ,הכאלמ ילעב ,הנשה

תרסה םושמ ותומב היה הרייעה יבגל לבא

אל ,תונווכ םוש ועדי אל םה ,םימ יבאושו םיצע

הדגאל ךלה ותוא ךפהנ הרהמ דע .ודוס לעמ טולה

י טושפ הז היה םליבשב .גחה לש ותוימינפב וקמעתה

יפב החישל אוה היה תובר םינש ךשמבו ,האלפומ

םע תופקהב ודקר ןכלו הרותה םע םיחמש םידוהי

.ףטו םישנ ,םישנא
:םיבר בלב הננק רשא הדיח התוא הרתפנ התע
ונוא לכ תא שידקה המ םשל ?דבע אוה ימ ליבשב
דחא הדובע־םוי וליפאש ןמזב וב ,ותדובעב וצרמו
? הקוחדה ותסנרפ תא ול קפסל היה יושע עובשב
,הקתיפ התוא לע םיבותכ ויהש םירבדה הלאו
:ןטק סקנפ לא הדומצה
יתדדנ .םינבו השא ילב ,בזענו דומלג ינירה"

דעב ומלש ,ומיחרו וליחדב םתוא וקשנ ,הרותה ירפס
הרותל תולעל גאד דחא לכ ,םירקי םימד "םינתה"
לצא ,אתוצב םישודיק ושע ךכ רחאו ,הילע לבקלו
.וחמשו ,םהלשמ להקה שאר ,יאבגה
,ןיליפת תחנה .ועמשמכ וטושפ הרות םליבשב
הרות םכינפל ירהו םיליהת קרפ ,הליפת םימעפ שלש
לכ םע הפ לעבש הרות ,בתכבש הרות — ,המלש
.ןיביבסמש ס״דרפה

תובדנ יתפסא ,םיחתפה לע יתרזח ,תורייעו םירעב

רתוי תושגר ושיגרה רבכ םה תורבחה יללפתמ

יתדקפה לכה תאו ,הטורפל הטורפ יתצבק ,תומורתו

",תוינשמ" "בקעי ןייע" תורבח ,הרות תחמשב םילענ

יתסנכנ ףוסבל .תונוכסחה סקנפב םושרה יפל ,ראודב

,הרות לש הקתממ הנשה לכ ךשמב ושיגרה רבכ םה

־גכה תא יתלדגהו תיציצל הכאלמה־תיבב דובעל

ליוג תורותה ירפס םלצא ויה אל םהיתופקהב ןכלו

יתומ רחאל שירומ יננה הזה ןוהה לכ תא .יתוס

םידומילה לכ אלא .שדוקמ תורוחש תויתוא םע ןבל
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השגרההו ,רועיש דיגמה לש תודגאה — הנשה לכמ

השעמלו הלילב תרחואמ העשב תומוצע םיניעב

םהינפל אב הז לכ — םינמזו םיתע ,הרותה דומיל לש

ותובבותסהב דמלש המ תא זא ןנשמו רזוח היה

םשרדמ תיבב ורדס הז דובכלו ,הרות תחמש םויב
.םויה לכ טעמכ .ודקרו וחמשו ,אבר אשידק

המ־ןמז ינפל
־רבא״ה םע רקיעב התיה "לביטש״ב ותדובע

גחה רבע םימימתהו םיטושפה םידוהיה ירחא

ךירצ היה אוה "םידיסחה יחרפ" ,םיריעצה םיכ

ונוקית תא גחה אצמ םש רשא ״םידיםחה־יתב״ל

ךירצ היה אוהו ,תודיסחה ךרד תא םהינפל חותפל

.גחה לש ״המשנ״הו ״ףוג״ה ודחאתה המש .אלמה
לש הרצה ותרגסממ ץרפתה ,גחה טשפתה המשמו
לא ,הצוחה ,בוחרל רבעו שרדמה תיבו תסנכה תיב
.םילרעו םייוג ןיב וליפאו ,םימשל תחתמ הרייעה
רשא דיחיה טעמכ היה ,דמלמה ליסוי םהרבא

.הנילקרט ךותל םסינכהל
אוהשכ תופוכת ותוא שוגפל םילוכי ונייה ןכלו
הרייעל אב ןמזמ אל הזש שדח ךרבא הזיא םע לייטמ
ראבו ותא לייט אוה זא ,ונתוח ןחלוש לע לוכאל
.וינפל רשא םייחה ךרד תא וינפל

,םייוג םילרעו תוצוח־שארל הרותה גח תא איצוה
.ותדובעב ותוארל םירפכמ ואב
קלוחמ ןקז םע ,המוק־ךומנ ידוהי היה ומצעב
¬יבח יתשו ,ורטנסל תחתמ תורעש תצק ,השולשל
.לוגסה ןיעכ ןקז ,ויתותסל יתשמ ואצי תורעש תול

,דחוימ ןפואב וילע רכינ היה אל הנשה לכ
וכרד ,ךפיהל .וייח יכרד לעו וינפ לע ,החמש ישגר
¬שחה ויתוחיש ,ודומיל ןפוא ,םידיסחה תיבב הרזומה
ותוקמעתהו ,םיריעצה םידיסחה םע תובורמה תויא
וינפ לע וכסנ הלבקהו תודיסחה ירפסב תידימתה

,ןהה םינשה לש "תודמולמ״מ התיה ותסנרפ

םימזויה הלאמ דימת היה אוהש ףא .תויניצר תועבה

םע דחוימ רדחב היה רגו ,ץחלו קחוד ייח :רמולכ

ומכ "אתווצב תודועס" רדסל ,לעופל םיאיצומהו

ותואב ויה הזל ףסונ ,םידליה תבורמ ותחפשמ לכ

םתס וא "הכלמ הוולמ תדועס ״שדוח־שאר־תדועם״

.ולצא ודמלש רדחה ידלי רדחה
.ונלש אשונל ךכ לכ ןינעמ אל הז לכ לבא

קוסעל תצק היהי רשפא הדי לע רשא םיערמ תדועס
.םשה תודבעבו תודיסחב

םש ,םידיסחה תיבב "לביטש״ב לסוי םהרבא רקיעה

ותואב ".הרות תחמש" םוי היה ללכה ןמ אצוי

.לבוסהו הנועמה ידוהיהו "דמלמ״ה היה אל רבכ אוה

.תרגסמה ךותמ "דמלמה לסוי םהרבא" אצי םויה

.ךרד הרומהו ,ךנחמה ,ךירדמה ,שארה היה םש
לכוי אל "לביטש״ב דחא םוקמ לע בשי אל אוה
,העש עבר וא העש יצח רפס די לע תבשל םצמטצהל
.תובבותסהו העונת היה ולוכ אלא
,עגר לכתסה ,ןחלשה לע והמש ,רפסדותפ
.רוצעמ אלל הנאו הנא בבותסהל ליחתהו ,םיעגר

אל "דמלמ" אל םויה ותואב ,יזא היה אל רבכ אוה
¬רבאל "ךנחמו הרומ" אלו "הלבק לעב" אל ",דיסה"
אלטציאב ירמגל שבלתה םויה ותואב .םילודג םיכ
".הרות תחמש" תלטציאב ,תדחוימ
,ותדובע רדס ןוכנ רתוי וא .ומוי רדס היה ךכו
.לודג ןהכ תדובע ןיעכ

...בבותסהו בבותסה םעפ בושו רפסב ץיצה םעפ בוש

ןכבו .גחה לש ומש ךכ — ״הרות תחמש״

,תישירח המיהנ ןמ וזיא טלופ היה םעפב םעפ ידמ

־ןיערמ״ה הלא לכ תא קורזל תחא־תבב םיכירצ

.הלעמל םיפכ תשירפ ןמ וא
.וידומיל רדס היה ךכ

דוקרל ,חומשל ליחתהל םיכירצו ,םינפהמ ךישיב
.הרותה םע עשעתשהלו

.הלבקהו תודיסחה ירפס לכ ול ויה ןיריהנו

תיב תא ךפהמ "דמלמה לסוי םהרבא" היהו

היה םימעפל ,הפ לעב עדי רהוז ,םיקרפ ,םיקרפ

תיב ןיעכל ,הרות־תחמש לילב דוע ףכת ,םידיסחה

בכש "לביטש״ה לספס לע דקרפתה אוה ,המדנ

.הרותה לש הנויריפאב םיחמש המש רשא תולולכ
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םיאיבמ ויזז הלפתה ינפלו ,תופקהה ינפל דוע

.וכלהמב דוקירה ךשמתה בושו

,הלועפה ןווכמ היה לסוי םהרבאו ,תואקשמו תוניי

לכ ךשמב םוקמל םוקממ םתא ךרתשה הככו

לגעמל חוכב םאיצוהו ,ותנמ תא דחאו דחא לכל קלח

ללפתהל רבכ רמגש ירחא ,ברע תונפלש דע ,םויה

,רש אוהו ,דקר אוהו .םידיסחה תיבב םידוקירה

ורמג םש ,ןורחא םוקמ הזיאב ולש הרבחה םע החנמ

,הקעצ לכ ירחאו םיערה אוהו ,קעצ אוהו ,ץפק אוהו

— ,״ארתב אשודיק״ה תא

:םילמה ודהדה קוספ לכ ירחא ,םער לכ ירחא
.הרות תחמש — הרות תחמש

—

םג ןתנ אלו ,טעמכ ןשי אל אוה הלילה ותואב
םויהו .ןושיל רשפא הז ךיא יכ .ןושיל ויכרבאמ הברה
חומשל הוצמו .חומשל םיכירצו הבורמ הכאלמהו רצק
.הרותה תחמש — גח הזיא דוע ,החמש וזיא דועו
,הרות תחמש לש םויב היה ירקיעה ודיקפת
אוהו םויה ותואבו המימי םימי הזמ תרוסמ ול .דתיה
םנורטפל השענ אוה ,םישדק ןאצ לש העורל השענ
תחתמ םידמועה הלא ,םינטקה םידליה הלא לכ לש
רסחי אלש ,םהל גאד אוהו ",םירענה לכ" לש תילטל
.םויה ותואב רבד םוש םהל
"שודיק״מ םויה ותואב ךלה ,שדוקב וכרדכ
אל אוה לבא ,םויה לכ לש הימופ קספ אלו "שודיק״ל
¬בראו ,םישלשכ .ותילמפ לכ םע ךלה אוה .דבל ךלה
ועדי רבכ םירוהה ,םויה לכ ותא וכרתשה דלי םיע
אוהו .ותא תכלל םדי לע ושרוה דחוימ ןפואבו ,הזמ

בוחרל םלוכ םע אצי

הרייעה ישנא לכ טעמכ ועדי זאו .הרייעה לש ישארה
לסוי םהרבאש — דצה ןמ ודמענ תויוגו םייוג םגו
.הרותה תחמש תוגיגח תא רומגל דמוע דמלמה
.ותיערמ ןאצ ,ונאצ תא זא דקפו להנ אוהו
:םדוקמ ךשמהה ,רבדה ותוא בושו
ן םתא ימ

—

.םישדק ןאצ

—

? ןאצה השוע המו —
.המ ,המ ,המ —
,המ" לש תוקעצלו ",םישדק ןאצ״לש הבושתל
,בוחרב םידמועה לכ ,ולש הילמפל ופרטצה ",המ ,המ
".המ ,המ ,המ" קועצל ורזע םייוגה םגו
םהרבא לש תולוקה וכשמנ העשמ הלעמל
לש תובושתה .ומיערה העשמ הלעמלו ,דמלמה לסוי
.הרייעה לש הללחב "םישדק ןאצ" םידליה

"שודיק" ךרענ םש רשא םוקמ לכ לא םסינכה

לסוי םהרבא לצא תרוסמ .דתיה ,הנש ,הנש

תישאר .ןמאנ העורכ םהל גאד אוהו .הרות תחמשל

¬כהל ,םידליה םע הרותה תחמש תא גגוחל דמלמה

,קלחמל השענ אוה .ודיב דוקיפה תא םוקמ לכב לבק

,החמש לש םילג ,םילג םיכרה םהיתובלל םג סינ

"םישדק ןאצ״ל תונושארה תונמה תא קלח אוהו

שפחתה ,ותגרדממ דרי אוה םהילע עיפשהל ידכבו

.העור ירחא ןאצכ וירחא וכשמנ םינטקה הלאו .ולש

¬ולאש תא םהינפל גיצהל ךישמהו ,העורכ םהינפל
ידלי תבושת ,הנמאנה םתבושת תא לבקל ידכב ,וית

דוקירהו ,לגעמב "םישדקתמ״ה ובלתשהשכו

¬ועה ,םימימתו םיכז תובבלו תומשנ תבושת ,לארשי

הילמפל ,הזטסקאב ולוק תא אוה םירה ,ואישל עיגה

שארב הרורבה הבושתה תא הרות לש הגח םויב םינ

:דוקירה ותואב ובלתשה םה םגש ,ולש
? םתא ימ

ז םתא ימ —

—

.םישדק ןאצ

—

?ןאצ השוע המו —
.המ ,המ ,המ
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:תוצוח לכ

.םישדק ןאצ —
הרבח״ה ,ףטה הלא יפבש ,אופיא ,אלפ ןיא
לסוי םהרבא לש ומש רמשנ הרייעה לש "הנבלה
".םישדק ןאצ״ה לעב לסוי םהרבא ,דמלמה
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ביבא־לת  /ואקא רכשי

עסאט־ע־סא־ט ג׳עייט
־עשט ןיא ןריובעג זיא לדנעמ־רתלא עטאט ןיימ

.עוועשזישט רעטניה רעטעמאליק ייווצ ,קסאק ןיא

יצ טשינ סייוו ךיא ןוא  1870,ראי ןיא ,עצוואנאכ

עקיצנייא יד ,לימטניוו א טאהעג טראד ןבאה ייז

טפאזעגנייא רע טאה טעברא וצ טפאשביל יד

.טנגעג רענעי ןיא

־עפש טשרע יצ ,ןראי־רעדניק יד ןיא ןיוש ךיז ןיא

טייצ עסיוועג א ייז ןבאה הנותח רעד ךאנ דלאב

־באט רעד טימ טאהעג הנותח טאה רע ןעוו ,רעט

ןבאב  1895,ראי ןיא טשרע .קאטסילאיב ןיא טניווועג

ערעייט ןיימ ,עביל ,קענאשטאק רעב־המלש ןופ רעט

־רעביא עטאט רעד טאה ,רעב־המלש ןדייז ןופ טיוט

טניווועג ןבאה ןרעטלע עריא .עמאמ עקיצראה ןוא

ןריפ ןעמונעג ייברעד ןוא לימטניוו יד ןעמונעג

עשמחיח ןוא לעטע רעטסעווש ,לאנהנ רעדורב ,לעטיג רעטסעווש ,עקלאומש רעדורב ,עבול עמאמ יד
לרעטכעט ןעמוקעגמוא גניי ןיימ סקניל ןופ עטצעל

-עג ,טפאשטריוו׳דלעפ א ךיורבעג םענעגייא ןראפ

*עביולרעד א ןעמוקאב עלא ןבאה ,ןסקאוועגרעטנוא
ןופ הרובג ןוא טומ רעד .רעוועג ןגארט וצ שינ

,תופוע ןוא יק ׳ןדאב סעגראמ ףניפ טאה
ןוא רעדירב ריפ ׳ןעוועג רימ ןענעז רעדניק טכא

ןוא םורא טייוו םש א טאהעג טאה רעדירב עניימ

־עג גאט ןדעי ןענעז ךעלגניי יד .סרעטסעווש ריפ

־נאג רעד ןופ סעזובאל יד ףיוא דחפ א ןפראוועגנא
.טנגעג רעצ

ןדעי ןוא ןיידא רדח ןיא עוועשזישט ןייק ןעגנאג
לדנעק א ןעמונעגטימ זדנוא ןופ ץעמע טאה גאט

־פױא טייצ וצ טייצ ןופ ןענעז טנגעג רענעי ןיא

ןיימ .בר רעוועשזישט ןופ החפשמ רעד ראפ דלימ

ןלאפעגנא ןענעז עכלעוו ,םעדנאב־ביור ןעמוקעג

בר רעד טאוו ,טימרעד ץלאטש ןעוועג זיא עטאט

ןבאה זדנוא וצ רעבא .רעניווונייא עכעלדירפ יד ףיוא

ןיא ןצונ טזאלעג טשינ ךלימ ערעדנא ןייק טאה

ייז זיא סע .ןרעטנענרעד וצ דיז טגאוועג טשינ ייז

.זיוה ןייז

רעזדנוא טימ ךיז ןטסעמראפ וצ ןעוועג יאדכ טשינ

-אד זדנוא טימ ןעגנאגעג עטאט רעד זיא תבש

םארגאפ ןתעב  1937,ראי ןיא .החפשמ רעשידלעה

־םימי יד ןיא .שרדמה־תיב רעוועשזישט ןיא ןענעו

גאט עקלאומש רעדורב ןיימ טאה עוועשזישט ןיא

טאטש ןיא ןעגנאגעג ךיוא עמאמ יד זיא םיבוט

ףליהוצ ,טנאה ןיא רעוועג טימ טכאוועג טכאנ ןוא

-ייוו יוו טרעהעג לאמטפא באה ךיא .ןענעוואד ןיירא

.ןדיי רעוועשזישט יד

,המשנ עקיטכיל ,עלעדייא ןא ,טביולעג יז ןבאה רעב

ףראד ןקידתונכש ןיא ,זדנוא ןופ רעטייוו סאווטע

טזאלעגסיורא טשינ רוזחמ םעד יז טאה רופיכ־םוי

טגעלפ ,קאינפאוו לקנעי ׳ר טניווועג טאה ןילורב

.טבעה עטעוועראהראפ־רעווש עריא ןופ
־וצ רימ ןבאה ןסקאוועגרעטנוא ןענעז רימ ןעו
רעד ייב טעבראעג ,טפאשטריוו רעד ןיא ןפלאהעג
.וו .א .א לימ
־נוזעגפא ןענאטשעג זיא טפאשטריוו רעזדנוא
־אליק ןבלאה א ףיוא טקורעגפא ,דלעפ ןיא טרעד
,ףראד ןופ רעטעמ
ערעייט ,טעוועראהעג יז טאה ןבעל עצנאג םאד

עגאל רעד ןגעוו ןדער ןוא ןפערט לאמא ךיז ןעמ
,קעה א ןיא טניווו׳מ זא ,טנאמרעד רעצ טימ ןוא
רעק־ 20ביוהנא יד ןיא .םייוג ןשיווצ ,ןפראווראפ
רעבירא החפשמ ןייז טימ קאינפאוו לקנעי זיא ןראי
,ןיילא ןבילבעג זיא החפשמ רעזדגוא ןוא טאטש ןיא
רימ סאוו ,דרע רעד ןיא טלצראווראפ ,טנשקעעגנייא
.רערעזדנוא ראפ ןטלאהעג ןבאה

לוע םעד ןגארטעג קידלודעג ,ליטש ,עניימ עמאמ

יד ,רימ ןבאה ןראי רעק־ 20עטעפש יד ןיא

ןיא ןטאט םעד ןפלאהעג ןוא בוטש רעצנאג רעד ןופ

זיא םע זא ,ןסאלשאב ,רעדירב עקידנםקאװרעטנוא

־ישטרעלאה יד ןעוו  1920,ראי ןיא .ןטעברא עלא

לאז םאוו ,ראטאמ א ןריפוצנייא טייצ יד ןעמוקעג

םעד ייז ןבאה עוועשזישט ןייק ןיידא ןענעז סעק

ןראוועג זיא םע .לימ יד ןביירט טניוו םעד ןפלעה

ןיא ןעגנאגעגפא זיא רע .ןגאלשעצ ךעלקערש ןטאט

רעבא .טלעפעג טשינ טאה הסנרפ ןייק ,רעקידעבעל

־רעק ןצנאג ןרעביא ןוא פאק ןיא ןדנווו יד ןופ טולב

טאה םע .רעקיאורמוא ץלא ןראוועג ןענעז ןטייצ יד

רעד ידכ ,ןפיל יד ןסיבראפ טאה עמאמ יד .רעפ

,עוועשזישט ןיא עיצקא־טאקיוב יד ןביוהעגנא ךיז

־ראפ ריא ןופ ןייוועג םאד ןרעה טשינ לאז עטאט

-עג ןוא תוחומ עשירעיופ יד טמסראפ טאה סאו

טשינ ןוא ןטילעג יז טאה קידנגייווש .ץראה טמעלק

יד זיא גאט ןדעי טימ .ערעייז רעטימעג יד טצעה

-יא םיא טכאנ ןוא גאט ,טעב ןייז ןופ ןטערטעגפא

 1938ראי ןיא ןוא רערעטיב ץלא ןראוועג עגאל

זיא

ךעלדנע טאה רע ןעוו ןוא ,ןדנווו יד טרישזאדנאברעב

רעדירב ייווצ .ךעלגערטרעדמוא ןראוועג עגאל יד

ןיא ןעזעג עלא ןבאה ,טעב ןופ ןביוהעגפיוא ויז

ןייק ,טרעדנאוועגסיוא ןבאה רעטסעווש ןייא טימ

-עגפיוא טלאוו רע יוו שממ ,םימשה ןמ םנ א םעד

ןבאה ןרעטלע יד .עניטנעגרא ןוא לארשי ,יאווגורוא

.םיתמה תיהת ןעגאטש
זיא ףראד ןפיוא ןבעל עקידרעטעפש םאד ךיוא
ןענעז ןיז יד ןעוו .ןראפעג עקידנעטש ןיא ןעוועג
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־םילאיב ןייק םיורא ןוא טפאשטריוו יד טפיוקראפ
טשינ רעבא טאה םאוו ,ןבעל יינ א ןבייהנא קאט
.םטוג ןייק טגאזעגוצ
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ענײמ ןגעװ ןבײרש םאד ךיז טקידנע אד

*ידעבעל ןבארגאב ,טנערבעג ןוא ןטכאשעג ןבאה

ןוא עקלאומש רעדירב עקיצראה ,ןרעטלע ערעײס

־יוהעג גנאל ךיז טאה דרע יד זא יוזא ,טײהרעק

ןוא ,עלעטיג ןוא לטע ,עשטײח רעטםעװש יד ׳ענאם

,שזאבלוש ןיא רבק־רעדירב םעד רעביא ןב

םאװ םעראװ ,םאװראפ ךעלדנעטשראפ ךיוא זיא׳ם

ןראױעג טרעטיצעגפיוא ךיוא טלאװ יז יװ טקנופ

־עג ןיוש זיא םע סאװ םעד וצ ןבעגוצ ךיא ןעק

.טלאװעג ןוא ןכערבראפ ןרעױהעגמוא םעד ןופ

רעביא תוחיצר עקידארומ יד ןגעװ ןראװעג ןבירש

.טסוװעג טשינ ןכיילג ןײק טאה עטכישעג יד סאװ

ןטידנאב עשטײד יד עכלעװ ׳ןדײ רעװעשזישט יד

ץרץזדגוא
ןיא םיובנשריק בײל־בקעי זיא ןראװעג ןריובעג
זיא םולש ׳ר רעטאפ ןײז  1878.ראי ןיא עשזמאל

ןרג׳טל^
ךיז וצ םיא ןעמונעג ראי ײרד עטשרע יד ןוא ןדנ
.טסעק ףיוא

רעד ןראװעג רע זיא רעטעפש ןוא דמלמ א ןעװעג

יד ןביוהעגנא ךיז ןבאה ״תוכרב עבש״ יד ךאנ

ןייז .עשראוו ןיא הבישי רעשידגנתמ א ןופ לזזגמ

יוו ,טאה עבאב יד .בוטש ןיא ןטקילפנאק עטשרע

א ראפ ןגיוצרעד רע טאה ,ןבייל־בקעי ,דיחי־ןב

,קיטשירפ ףיוא שיט םוצ טײרגעג ,רעגײטש ריא

ןוא ןײרא הבישי א ןיא טקישעג םיא ,רענרעל־ליוװ

דעד .טיורב־עוואזאר שיפראד א טגײלעגקעװא

רעטםגנײ רעד טימ טכאמעגדונותח םיא גנײ ראג

־עג טשינ ןוא ןםעזעג זיא קישטנאמרעגנײ רעשירפ

רעקסעלדעש לדנעמ ׳ר רחום ןטנאקאב ןופ רעטכאט

טאה ךעלדנע .וצרעד ךיז טמענ ןעמ יוזא יװ טםוװ

־אטם רעד ףיוא םיבשיתמ עטשרע יד ןופ ),ןאמסוז(

ךעלגעמ זיא םע יצ ,ןגערפ וצ טרידיצעד ךיז רע

.עװעשזישט עיצ

טשינ רע זיא רעמ ,ךעלעמעז ײװצ א ןעמוקאב וצ

ןוא .ריבג א ןעװעג זיא רעקםעלדעש לדנעמ ׳ר
ןטוג א טגאזעגוצ אמתםמ רוחב־הבישי םעד טאה

סױבנעשריק בײל בקעי

...קיטשירפ םײב ןםע וצ טניוװעגוצ
ייב עבאב יד טאה ,דײר עכלעזא קידנרעהרעד

םיובנעשױק ליזײר

זיא םעדייא רעד זא ,טנקספעגפא ןצראה ןיא ךיז
סואימ זיא רעטכאט ריא ןוא רעקנארק א ךעבענ
.ןלאפעגניירא
.ןגיוושעג ןוא ןפיל יד ןסיבראפ רעבא טאה יז
געט עטשרע סנטאט רעזדנוא ןעזעגסיוא טאה יוזא
ןעמונעגפיוא םע ןבאה רימ יוו טיול ,עוועשזישט ןיא
.בוטש ןיא ןסעומש ענעסירעגפא ענעדישראפ ןופ
בילוצ טאה עבאב יד יצ ,טשינ רעבא ןסייוו רימ
םיא ןוא ןרעזדנוא ןטאט םעד ,םעדייא ריא ןוטעג
,עטאט רעד יצ :קיטשירפ םוצ ךעלעמעז ןבעגעג
טסאפעגוצ ךיז טאה ,הרירב ןייק קידנבאה טשינ
־עוואזאר עשיפראד םאד ןסע םוצ טניווועגוצ ןוא
עטשרע יד ראפ זא ,רימ ןסייוו ןגעקאד .טיורב
ןוא־רעווש ןטימ םעדייא ןשיווצ זיא םיארונ־םימי
םאוו ,טנעדיצניא רעפראש א ןכארבעגסיוא רעגיווש
.ןגלאפ עטסנרע עטשרע יד וצ טגנערבעג טאה
סיובנעשריק הכרב

ראג ןייק ןעוועג טשינ זיא רע םגה ,עדייז רעד
־שאר ןדעי ףיוא רעבא רע טגעלפ ,דיסח רעפראש

־נוא ץא .םינבר ןוא םייבר ,תוכאלמ־ילעב ןוא ןדי

טגיילעגראפ טלמעד טאה ןוא ץבר םוצ ןראפ הנשה

־נואעז ןראװעג טמיטשעגפא ןענעז ״ענײשט״ רעזד

.ןראפטימ םיא טימ לאז רע ,םעדייא ןגניי ןייז

־עג ןעמ טאה טראד ,הלכ־ןתח עקידנעמוק ראפ ןעג

־עטאק ךיז טאה ,ןוז רעשידגנתמ א ,עטאט ןיימ

א ןופ םויס א דובכל תודועס ןוא תונותח טעווארפ

ןפראש א וצ ןעמוקעג זיא םע .טגאזעגפא שיראג

יד ןופ זדנוא וצ ןעמוק טגעלפ ןעמ .הרות־רפס

־נײרא ךיז טאה עבאב יד ןוא שיוטסיוא־רעטרעמ

־עשט ןוא עווארבמעז ןופ ,ךעלטעטש עקידתונכש

ןטלאה 1צ יאדב טשינ זיא סע זא ,טגאזעג ,טשימעג

ןופ םש רעד .במאראז ןוא יקאסיוו ןופ ,עצוואנאכ

־עגראפ טאה יז ...דגנתמ ןקנארק אזא בוטש ןיא

רעד ןיא טמיראב ןעוועג זיא זיוה־טסאג רעזדנוא

.טג א טגייל

.טנגעג רעצנאג

,עמאמ עקיצראה עטוג רעזדנוא ,רעטכאט יד

ןעמונראפ רקיעב ךיז טאה ״ענײשט״ רעד טימ

ןאמ ריא ןגירק וצ ביל ןזיוואב ןיוש רעבא טאה

עסיורג טריפעג טאה עטאט רעד .עמאמ רעזדנוא

ןגעוו ןרעה טלאוועג טשינ ןפוא םושב טאה ןוא

־עג ןוא האובת ןופ רחוס־טרוה א ןעוועג ,ןטפעשעג

.טג ץיק

־אוו ןעוועדאלפארא ןוא ןעוועדאל טימ ןוט וצ טאה

רעטייוו רעבא זיא בוטש ןיא רעפסאמטא יד

־עגפא טשינ לאמנייק ךיז רע טאה ייברעד .ןענאג

רעגיווש ןוא־רעווש ןוא עטילגעגנא ןא ןעוועג

תבוטל עבאגפיוא ןא ךיז ףיוא ןעמענ ןופ טגאז

לאז רע ,םעדייא םעד ןלאצוצסיוא ןסאלשאב ןבאה

־נעטש ןוא .שרדמה־תיב ןיא יאבג ןעוועג זיא ,ללכה

,.ןיז ראפ סאבעלאב א ןרעוו ןענעק

רע .רפס א ןיא ןייז יצ ןייעמ טייצ ןענופעג קיד

־נוא זא ,וצרעד ןעמוקעג םע זיא םורא יוזא

־חונ ןוא טייקכעלרע ןייז ראפ טבילאב ןעוועג זיא

עטשרע יד ןענעפע ךיז ןלאז ןרעטלע ערעזד

ביל ןוא טצעשעג םיא ןיא טאה ןעמ .טייקידתוירבל

־אטס־ןאב רעוועשזישט רעד ייב זיוה־טסאג ןוא "ענ

¬ימ עכעלשטנעמ עטוג ענייז ןוא הרות ןייז טאהעג

־ײשט״
.עיצ

.לכיימש ןקיבייא ןייז ןוא .תוד

ןעמוקעגניירא ןענעז זיוה־טסאג רעזדנוא ןיא

ןוא עליטש ןייז ןבילבעג זיא ןורכז רעזדנוא ןיא

ענייש ,תולגע־ילעב ןוא םירחוס ,ןשטנעמ רעטנזיוט

טפאשביל טימ טילגעג טאה םאוו ,טלאטשעג עדלימ
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.שפנ תריסמ וצ טייקטיירג טימ ווא החפשמ רעד וצ

םלא ןעניד רעטרעוו עקינייא ערעזדנוא ןלאז

רעביא םטוג ןופ גיז םעניא טביולגעג טאה רע

־לע ענעסעגראפמוא ערעזדנוא ךאנ הבצמ עקיבייא

זא ,ןזאלרעד טשינ טעוו ת״ישה זא ןוא סטכעלש

.רעטסעווש ןוא רעדורב ןרעט

.קלאפ ןייז ןטכינראפ לאז רעלטיה

:ךרוד ןבעגעגרעביא

־נאג םאד עוועשזישט ןיא ןבילבראפ ןענעז ייז

קראי־וינ ,םיובנעשריק לציא

ןעמוקעגמוא ןוא עיצאדיווקיל רעד וצ זיב ןבעל עצ

אבס רפכ טרעקוצ — ״ לטיג

ןיא ןוא שזראבלוש ןיא .םיחצור עשיצאנ יד ךרוד

ביבא־לת " הרש

.ץיוושסיוא

ינ׳צל׳זוג בד

ביבא־לת " םולש

לדעעיפ יר

ןייז זא ,טסווועג ןבאה ןשטנעמ עטלייצעג זיולב
.אנילג :זיא ןעמאנ עילימאפ

־ייצרעד ןוא תוישעמ ןופ "ללש" א טגנערעבגטימ
.ןעגנול

םייב רע טאה .המלש־לארשי ׳ר ןטאט ןייז ןופ
־טניוו יד טנשריעג טרעדנוהראי ןט־ 19םענופ ףוס
ענייז ןופ ףליה רעד טימ טאה רע עכלעוו ,לימ
ןעוו רעבא  1915.ראי םוצ זיב טרענלימעג ״םינב״
־ישט ןופ ןטערטעגפא זיא רעטילימ עשיסור םאד
־וצ לימ יד זיא ,גירק־טלעוו ןטשרע ןתעב עוועשז
ןטימ קעווא ולימ־טניוו יירד ערעדנא יד טימ ןעמאז

•דיוי

־נולײצרעד ענייז ןופ ענייא זיולב קנעדעג ךיא
־וצרעביא טאהעג ביל טאה לדנעמ ׳ר עכלעוו ,ןעג
יז ביג ךיא ןוא ,טייהנגעלעג רעדעי ייב ןלייצרעד
:רעביא אד
ןעמ ןעוו ,ראי ןבלעז םעניא סע זיא ןעשעג"
־עג ןיבר םוצ זיא .ראצ םעד ןפראוועגפארא טאה
עטסכייר ןוא עטסנעעזעגנא ענייז ןופ רענייא ןעמוק
רע טאה ,ןכלעזא םלא זא ,ךיז טייטשראפ .םידיסח
"םינפלו ינפל" טריפעגניירא םיא דלאב ,לדנעמ ׳ר

׳ר זיא ןראוועג טנערבראפ זיא לימ יד ןעו

םורא טייצ רעצרוק א ןיא רעבא .יבר םוצ ךיילג

ךאנ טאה רע .דנאלסור ןיא ןעוועג ויוש לדנעמ

א רעמיצ־םענפיוא סניבר ןופ סיורא דיסח רעד זיא

־לא ןיא .ןאלאשע ןטצעל ןטימ ןפיולטנא וצ ןזיוואב

־א זיא ןוא רעטגערעגפיוא קראטש ןוא ,רעטציהעצ

־אפמיס רעקראטש א ןעוועג לדנעמ ׳ר זיא ןיימעג

וצ קיטייצכיילג קידנסעגראפ ,טנוזעג־ייז א ןא קע ו

ךאנ ןזיוועגסיורא רע טאה םאד .דנאלסור ןופ רעקיט

ןעװ ״טלעג־טצעל״ ןקידנעטש םעד שמש םעד ןבעג

זיא רע .גירק ״ןשינאפאי־שיסור״ ןופ וראי יד ןיא

ןטימ ןיילא ןבילבעג רעטעפש זיא ,לדנעמ ׳ר ,רע

םעד ןופ ״אתגולפ־רב״ רעקידנעטש רעד ןעוועג סע

־יעג ןוא ,טומ טימ ןעמונעגנא ךיז רע טאה ,ןיבר

זיא רעכלעװ ",קישטנאפאי להשמ״ :ןטנאקאב טוג

זיא םאוו ראפ ,רבדה רשפ םעד ץבר םייב טגערפ

.ןסור יד ןגעק ןעוועג

ן ןגארטעצ יוזא ןעוועג דיסח רעד םע

ןטעוועשובעצ ןסיורג םעניא ,רעזאלמייה םלא

:טלייצרעד טאה יבר רעד

.טקעלעג טשינ קינאה ןייק לדנעמ ׳ר טאה ,דנאלסור

ןגאלשעגראפ ץבר םעד ,םיא טאה דיסח דעד —

ןעוועג זיא רע םאוו ,ראי יירד יד ןופ טייצ רעד ןיא

טאה רע ןוא רעטכאט םניבר ןראפ ןתח םלא ןוז ןייז

ןקיטראד א ייב שמש א ןעוועג רע זיא ,דנאלסור ןיא

.ןפראוועגפא גאלשראפ םעד תויהש ןא

,ןבעל טנעקעג רע טאה תוסנכה ענייז ןופ ןוא "יבר"

־נוװעג ךיז לדנעמ ׳ר טאה — זשטייטס —

־ישט וייק קידנעמוקקירוצ .םצמוצמ קראטש רעבא

א ,םידיסח עלא ןשיווצ ריבג רעטסערג רעד ,טרעד

 1918ראי ןיא עוועשז

,טגאז ןעמ ,טנאקירבאפ רעסיורג א ,רחוס רעטסווואב

רע טאה ראפרעד .טגנערבעגטימ טשינ דנאלסור ןופ

 250רשפא טגאמראפ רע זא

ןגעמראפ ץיק עקאט רע טאה
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,תורישע אזא ",ןדאוואז"
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יבר רעד םע טזאל יוו ,שטייט׳ס ,ךודיש־קילג אזא

ייב טגערפ — ,זיוה א טיובעג טאה ),ולאק טימ

:טרעפטנעעג םיא יבר רעד טאה םער ףיוא ז קעווא

"י םאוו ןופ ןוא ןענאוו ןופ" :לדנעמ ׳ר םיא

־ייט ליפ ליפ רימ ייב ןענעז —  250...עגיימ —
 250ענייז ןופ רערע

.ןדאוואז

ךיז טאה ,לדנעמ ׳ר טגאז ,ןווורפ ךימאל ,ונ —

:ןבעגעגוצ טאה לדנעמ ׳ר ןוא

ןעיירד ךיז ןביוהעגנא ןוא ףיוא לעטש א ןוטעג

רעמ טאהעג טשינ רשפא טאה יבר רעד שטאכ
חור םיורג טאהעג רעבא רע טאה ,םידיסח

.לדיי ׳ר םיא טרעפטנע — ךיז טיירד׳מ —

 250יוו

השעמ רעד ךאנ טייצ עצרוק א ןיא ןוא .שדוקה

:קירוצ ןוא ןיהא
־עג רע טאה — ? ןעיוב ןעמ ןעק םעד ןופ —
.טגערפ

א טכאמעג ,עיצולאווער עשיטטיוועשלאב יד טאה
.ןראוואז ענייז ןופ ןוא ןגעמראפ סדיםח םעד ןופ לת

־אס יד טימ םיחוכיו עקידנעטש יד תעב רעדא
:ןטסילאיצ

־עשזישט ןייק דנאלסור ןופ ןעמוקקירוצ ןכאנ

יד טשינ םעפע ךייא םע ןלעפעג םאווראפ —

ןזיוועגסיורא טשיג רעמ ןיוש לדנעמ ׳ר טאה עו

ףניפ ראפ ן רעסעב זיא טנייה ןוא ? ןטייצ עשיראצ

ןופ טרענרעד ךיז טאה רע ,וויטאיציניא םיתג ןייק

':שקאל פאט א ןכאקפא טנעקעג וטסאה םעקיפאק

עלא וצ גנולעטש ,רעבא ראפרעד .תודמולמ ןיילק א
־עגנא אי רע טאה ,ןעגנוניישרעד עכעלטפאשלעזעג
:רימ ךיז טנאמרעד ,לשמל ,טא .ןעמונ
־ישראפ ןופ זיירק א ןשיווצ טייטש לדנעמ ׳ר
־ייב ,קראמ ןסיורג םענופ ןטימניא ןשטנעמ ענעד
טשינ ןוא עקיטכיר טשינ יד ףיוא קראטש ךיז טרעז
,עגארפ ןיימ ףיוא .ןעגנוטסעמסיוא־רעייטש עכעלרע
י טצאשעגפא לדנעמ ׳ר ךייא םע ןעמ טאה ליפיוו
.טרעפטנעעג רע טאה — טשינראג —
באה —

1

לדנעמ ׳ר ,ריא טיירש עשזסאוו אט —

.טגערפעג רעדיוו ךיא
־טנעעג רע טאה — !ליפוצ ךיוא זיא םאד —
.היבו הינמ טרעפ
יאלפ" שממ ,טאהעג דיי רעד טאה רובידה־חוכ א
־עג רע טאה ,טלאוועג ראנ טאה רע זא ",םיאלפ
ןוא םימעט ן״ק טימ "ץרש" א ןייז רהטמ טנעק
רע טאה ,ןראוועג ןלעפעג אקווד םיא זיא׳ס ביוא
"ודא־הרפ" יד וליפא ןכאמ אמט טנעקעג ויפ־לבהב
.ןיילא "המ

ליצמו רמוש טאג לאז ,תורקי א ךאד זיא טנייה ןוא
.ןייז
־עג לדנעמ ׳ר טאה עיראעט ערעדנוזאב ץנאג א
— תמא טשינ זיא םע״ .טיוט ןוא ןבעל ןגעוו טאה
־ראפמוא זיא טיוט רעד זא

— טהנעטעג רע טאה

ןעמעוו .לאפוצ א זיולב זיא ןבראטש סאד ,ךעלדיימ
ןבראטש׳ס .טימרעד ךיז טלאה רעד ,טפערט םע
ןבראטש׳ס ןוא ,עלעטימ .עגניי ןבראטש׳ס ,עטלא
א יוו רעמ טשינ זיא ץלא .רעדניק וליפא ונילע אל
".זומ ןייק טשינ ןוא לאפוצ
בילוצ ,טכערעג ןעוועג עקאט זיא לדנעמ ׳ר ןוא
,םינקסע עכעלטפאשלעזעג ,םמעדייא ייווצ ענייז
־א —

 1940ראי ןיא ,יורפ ןייז טימ םיא ןעמ טאה

־אשע" ןטכאמראפ א ןיא לאמסאד ןוא טקישעגסיור
ןיא ץעגרע ףיט־ףיט ,דנאלסור־טעיוואס ןייק ",ןאל
יוו גנאל יוזא ןוא .ןטייקטייוו עשינאטסכאזאק יד
ךעלקעפ ןקיש טנעקעג דאנ טאה ,עדווארפ לדנעמ
ןייז טימ לדנעמ ׳ר טאה ,עוועשזישט ןופ זייפש טימ
־אס עטלאק יד ןיא ךיז ןרעטאמ טנעקעג ,עכענ יורפ
־עשזישט ןעמענראפ ןכאנ רעבא .סעפעטס עשיטעיוו
*יצאנ יד ךרוד לאמ ןטייווצ םוצ  1941,ינוי ןיא ,עו

טאה ,טלעפעגסיוא טשינ ןעלדנעמ ׳ר טאה טייצ

טאה לטעטש־םייה םענופ ךליה יד ןוא ,םעדראה עש

,טלא ןוא גניי טימ םיחוכיו טריפעג רעבירעד רע

לדנעמ ׳ר ,םינקז עדייב יד עקאט ןבאה ,טרעהעגפיוא

טאה רע יוו ןוא לביטש־םידיסח ןיא ,תוצוח שארב

ןזאלעג ןוא ,תומשנ ערעייז טכיוהעגסיוא ,עכענ ןוא

־חוכיו" רעקידנעטש ןייז .ןעמעוו טימ ןענופעג ראנ

.״פעטס״ ןטלאק ןטייוו םעניא ץעגרע ,רענייב ערעייז

טלדנאהעג טאה רע( קאינפאוו לדיי ׳ר "רענטראפ
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.ךורב םרכז יהי .״לאפוצ״ א ׳עקאט תמא
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המלש ןיא

עבש־תב

לו&׳יפ יר
־ירד רעד ןעוועג זיא קישטלעבול לשיפ ׳ר

רע ווו ,עיצאטס רעד ייב ןבילבעג ,דוד ,ןוז ןייא

־לעבול רעד ןיא גייווצ־טפיוה םעד ןופ רוד רעט

זיב עיצידעפסקע יד ןטלאה וצ ןעוועג ךישממ טאה

רעד ייב טצעזאב ךיז טאה טאוו ,החפשמ־קישט

רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םייב ,ףוס םוצ

ןופ יובפיוא ןטימ דיילג ,עיצאטס־ןאב רעוועשזישט
.עיניל־ןאב רעד

.המחלמ־טלעו
־שרע רעד ךאנ זיא ,יכדרמ ,ןוז רעטייווצ רעד

םייח ,המלש :ןעוועג ייז ןענעז רעדירב יירד

־עג ,עשראוו ץיק רעבירא ךיוא המחלמ־טלעוו רעט

ןבאה עטיא־עבש יורפ ןייז טימ המלש .לדיי ןוא

רעטעפש .טלעוו רעשירחוס רעד ןיא טנאקאב ןעו

רעטסטלע רעד .רעטכעט ייווצ ןוא ןיז ריפ טאהעג

ןעוועג הלוע החפשמ רעצנאג רעד טעמכ טימ רע זיא

־טלעוו רעטשרע רעד ןיא טאה ןמחנ־לארשי ןוז

.רעטלע ןפיט ןיא ןבראטשעג אד זיא ןוא לארשי ץיק

ןייק טריאוקאווע ,עוועשזישט טזאלראפ המחלמ

.יורפ ןייז טימ ,לרעב־םהרבא ,ןוז רעטירד רעד

־ראוו ןייק ויז טרעקעגמוא טראד ןופ ןוא דנאלסור

*םיטילפ ןטימ קעווא

 1915ראי ץא ןענעז ,עכאי

־עג עסיורג טריפעג ןוא ןעלדנאה ןביוהעגנא ,עש

רעמ ךיז טאה רע ןענאוונופ ,דנאלסור ץיק םארטש

זיולב זיא החפשמ רעטגייווצעצ ןייז ןופ .ןטפעש

.טרעקעגמוא טשינ
.י ןיא ןריובעג ,דיחי־ןב סלרעב־םהרבא לשיפ
־רעד עטוג א טאהעג ןטאט ןייז ייב טאה

1890

ןקיצנייא ןייז רע טאה רחוס רעטינעג א יוו .גנויצ
־ןצכא םלא .הרוחס ןוא הרות וצ ןגיוצרעד ןוז
־באט א טימ טסנקראפ םיא רע טאה רוחב ןקיראי
־לארשי ,רעציזאב־טוג ןוא ריבג ןטמיראב ןופ רעט
.החפשמ עקידסחוימ א ,קצארעס ןופ יקסובאז לקנאי
־ור רעד ייב קישטאירדאפ ןוא רחוס־דלאוו רעסיורג
.גנוריגער רעש־ס
־אוועג סע זיא להנאי־לארשי ׳ר רעקיזאד רעד
םייב לאירעטאמ־יוב ןופ ־עלעטשוצ־טפיוה ר;ד ןר
לסייוו רעד רעביא קירב רעשזדרעברעק יד ןעיוב
.עגארפ ןוא עשראוו ןשיווצ
•טאטש ןיא טניווועג טאה קישטלעבול לשיפ
ןראפ .ןטפעשעג סנטאט םעד ןריפ סאד טצעזעגראכ
ןעגנודניבראפ עסיורג טאהעג גירק־טלעוו ןטש־ע
קישטלעבגל עטיא עבש
קישטלעבול המלש ןופ דליב עז  86טייז
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ןענאוונופ ,דנאלסור ןקיזיר ץא טעטש עטסערג יד טימ
.ןעלקיטרא״זייפש ענעדישראפ טגנערבעג טאה רע

830

קישטלעבול עקלע ןוא לשיפ־םזוווי

ןופ זיא ןליופ םעיינ ןופ גנוייטשטנא רעד דאנ

לקינייא ןא ,סוחי ןסיורג ןופ ,יודפ עקיטומטוג ןוא

עגולק א ,עכאי רעטומ ןייז ןעמוקעגקירוצ דנאלסור

רעקדאב ,ןואג רעטמיראב ,רעלושטלא םחורי ׳ר ןופ
טאה ןעמ עכלעוו ,םינואג ריפ יד ןופ רעגייא ןוא בר
־אד יד ןופ ןטייצראי יד וצ ".תויח עברא יד" ןפורעג
רעטרעדנוה ןייז־לגר־הלוע ןגעלפ םינואג ריפ עקיז
.טנגעג רעצנאג רעד ןופ ןדי
־קירוצ דיוא ןענעז רעטומ רעד טימ ןעמאזוצ
רעד ןיא .רעדניק יד טימ עקלע יורפ ןייז ןעמוקעג
־עג לשיפ זיא עיצאפוקא רעשטייד רעד ןופ טייצ
טשינ טאה רע לייוו ,עוועשזישט ןיא ןיילא ןבילב
רע טאה טייצ רעד ראפ .ןראפוצסיורא ןזיוואב
יד ןופ םנייא טיובעגפיוא םאג־טפיוה רעד ףיוא
.לטעטש ןיא רעזייה עטסנעש
זיוה ןפא םלא ןעוועג טנאקאב זיא בוטש ןייז
רע .ןקעווצ־הקדצ עקיטרא עלא ראפ ,םיחרוא ראפ
.םיבדנמ עטשרע יד ןופ ןעוועג דימת זיא
־אטש ןסיורג ןיא טנוואדעג רע טאה ביוהנא ןיא
ןראוועג טיובעגפיוא זיא םאוו ,שרדמה־תיב ןשיט
־יטקא ןייז ייב ןוא ראזאד םלא ץנעדאק ןייז תעב
־רעביא רע זיא רעטעפש .גנוקילייטאבטימ רעו

קישטלעבול דבכוי
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.לביטש רעדנאסקעלא ןיא ןענעוואד ןעגנאגעג
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רעפראש ןייק ןעוועג טשינ זיא רעטאפ ןייז
םוצ טייצ וצ טייצ ןופ ןראפ רעבא טגעלפ ,דיסח
טשינ זיא עוועשזישט ןיא יוו תויה .רעקצאווטא
וצ ןיירא רע זיא ,לביטש רעקצאווטא ןייק ןעוועג
ינא ןא ןעמונראפ טאה רע ווו ,רעדנאסקעלא יד
ןיא טלייוועגסיוא רעדיוו ןראוועג ,טרא ןעזעג
.טאר־הליהק
־אב רעשיטסינויצ רעד ןופ רעקיטאפמיס םלא
ךיז רע טאה "יחרזמ" ןיא דילגטימ ןוא גנוגעו
,ןקותמ רדח םעד ןדנירג ןיא טקילייטאב רעטעפש
טימ תונרק עשיטסינויצ יד ראפ ןטסאק טזאלעג ךיז
.טנאה רעטיירב א

קישטלעבול לרעב־סהרבא ןוא לטינ־האל

ןעיצרעד וצ טימאב דיז רע טאה רעדניק ענייז
זיא ןשטנעמ עטנעעלעטניא ןוא עכעלרע ףיוא
ייז טקישעג ןבאה סאוו ,עטלייצעג יד ןופ ןעוועגעשזמאל ןיא עיזאנמיג ןיא ןענרעל רעדניק ערע
.ןילבול ןוא

יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז הידידי ןאמ ריא טימ
־עג זיא לרעב־םהרבא ןוז רעטסגניי רעד .םיצאנ
ןופ ןעייר יד ןיא קידנפמעק ,טנארפ ןפיוא ןלאפ
עטשרע יד ןיא דלאב ,יימרא רעשיטעיוואס רעד
־אס ףיוא ןטסירעלטיה יד ןופ לאפנא ןכאנ געט

ייווצ .בוטש ןיא ןעוועג ייז ןענעז רעדניק ריפ
לטיג־האל רעטכאט יד .לארשי ןיא ןענעז ייז ןופ

ןענעז עמאמ רעד טימ עטאט רעד .דנאלסור־טעיוו
.ד .י .ה ץיוושיוא ןיא ןעמוקעגמוא

תרבר ד בז
ביבא-לת /

ץעיפוק-יולה םחורי

ה3רח^ תידוהיה הרייעה
םנשיו ץיקה עצמאב םילישבמה תוריפ םנשי

תפות ייונע םינועמה לש םהיחאו םהינב ,ונא

םיחרפ םנשי .רחואמה ויתסב קר םילישבמה תוריפ

¬חמלו תואטיגל םיקחדומ לש ,תפות תתימ םיתמומו

םיחרפ םנשיו ביבאה תעשב םייפי לכב םיקיהבמה

םילעוגמ ,ןיחישו תורובל םיכלשומ הדמשה תונ

תמישנ רבכ תשגרומש העשב םייפי לכב םילגתמה

םהבש הלא לש ;הפוריא ינועפצ לש םראבו קורב

.ףרוחה
חתופ ,רבכ הז ונממ ונשרוגש ,תודליה ןג םג

הינמרג ץראב םדאה תיח תוצלופמה הינרפצ העקת
.חורהו תוברתה תסירע הדמע הב ץרא —

םיביבח תודליה תונורכז םא .וירעש תא ונינפל

־כוא תדמשה לע תועידי עיגהל ולחהש ןמזמ

,תעכ םהל תעדונ הריתי הביח ירה ,דימת ונילע

ביצהל הבשחמה הררועתה ,הפוריאב לארשי יסול

,רתויב תומויאה תועווזה תפוקת ,וז ונתפוקתב

לארשימ םישנא יטושפלו םעה ילודגל ןורכז תבצמ

.לארשי םע לש תיגולוריטרמה הירוטסיהה העדיש

ימימת הב וניאר רשא ,תידוהיה הרייעל ;דחאכ

833
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־והיה המשנה ילעב םתוא .םינומא ימולשו בלה ימח

ךותמ אל .דתיה וז האיצי ,לומתא לש םלועה ,םדוקה

לדג רשא ,ונתאמ דחא לכ םריכהש ,תושפנה ,יתד

ופכאש םייחה תוביסנ ךותמ אלא ,ןשיב ,םדוקב דרמ

.םהיניב

.ונילע

-ןג תפוקת — תודליה תפוקתב ,םהה םימיב

אבא תיבמ אציש ימל המוד רבדה המל לשמ

¬והיה הרייעב דמע ונלש תודליה שרע ,ונייח ןדעה

,ןורחא טבמ חלושו רזוח אוה ףסה לעמו ,םיקחרמל

,ונחנא םימורע יכ עדנש ,תעדה ץעמ ונלכא םרט ,תיד

גופסה טבמ ,םיעוגעג לש טבמ ,זכורמו ךשוממ טבמ

התואב ונעדי םאה .רעוסה םייחה םי תא ונעדיש ינפל

תונורכז וראשנ ובש ,המינפ תיבה לא באכו רעצ

?הנטקה הרייעה ייחב ןנובתהלו בל םישל הפוקת

.םניאו ויהש םייחה יסופדל ,ותודלי רחש

םשרשש תודליה תונורכז םילועו םיפצ םישק םימיב
םוחהו רואה ינרק ןה תובר המ זאו ,תידוהיה הרייעב
!ונשפנל תורדוחה
ןכות אלמ היה ןטקה ונמלוע ,םידלי ונתויהב זא
םרהז אולמב םתוא םיאור ונחנא וישכע .םייונשו
¬וגעגו תוקומע תויווח ונב ררועל םחוכבו ,םתראפתו
.םיזע םיע
ימי תא וב ונילבו ונלדג ,ונדמל ובש רדחה
תולועה תומיענה תושגרהה ןה תובורמ המ ,ונתודלי
.וב םירכזנ ונאשכ ונבל לע
תא ,רדחה תא עדי אל רשא שדחה רודהו
הרוצה לע קר לכתסי אוה רשאו ,ובש הקיטנמורה

.ןג-תמר  /ןמדירפ סחנפ

תובר ינמ תחא  -הב׳זי׳צ
תובר ינמ תחא ,הרוהט תידוהי הרייע וז ,דתיה
.ןילופ תולגב
ןיב יתיליב תע יתורחש־ימי תופלוח ינורכזב
ןמתוח תא ועיבטהש תולצאנה תויומדה ןתוא לכ
.הרייעה ןויבצ לע
הלוגס־ידיחי םישנא ינש ריכזהל ינוצרב
לאיחי ׳ר .ינומכ םירחא םיבר לעו ילע ועיפשהש
.ד״יה אדוורפ רשא

םמותשי ",ךות",ד לע אלו "הפילקה" לע ,תינוציחה

הילע,ד ינבמ דחא .תונויצה תרותב יברו ירומ

ונעיבהבו וללה "םירזומה" םירבדה תא ונרבדב ונילע

דובעשל ןורחא רוד" ,ונרודבו ונריעב ויהש םיטעומה

.הלאה "םינושמה" ונבל ישחר תא

¬יסחה עזגמ רצנ ,ןירוא־רב ידוהי ".הלואגל ןושארו

,הרייעב תידוהיה החפשמה ייחב לכתסנ םא

דסימה ,בבל םותבו הנומאב ׳ד תווצמ תא םייקמ .םיד

םיילאידיא םייחו תומלש ,תוריסמו הבהא םילגמ ונא

.ונתריעב "יחרזמה" לש םירבדמה שארו ןושארה

הרוא המכ :האירק ךברקמ תצרפתמ םישמ ילבו

ושפחש שרדמה־תיב ישבוח םיריעצ וביבסמ זכיר

.שפנה תא תממורמה תויגיגח ,החמשו

תכסמה לש םינפלו ינפל םסינכהו םישדח םיקפא

ינפ רתסלק תא רינה לע תולעהל ונילע השקי

תומלגתה ,וכרד תקדצב הנתיא הרכה לעב ,תונויצה

ןפואב ראתל רשפא יא .התומלשב תידוהיה הרייעה

,בבל רבו םייפכ־יקנ ,םילעפ־בר ןקסע לש היח

הפוג לע הרתי התיה התמשנש ,הרייעה תא יטסלפ

תלואג" ןינעב םהינפב שרדו םיברב תוליהק ליהקה

המכ ,הרייעב .דוצמ תחמש .הרב לע הלוע הכותו

םלועמש םינושארה םידיסחה תדימב גהנתה ",ץראה

םילכתסמ ונאשכ .הב אוצמל שי יאליעה יפויה "ןמ

וינינע לכ תא חינזה ,םמצע יקסע לע ושקב אל

םייחה לש הבחר הנומת ונינפל תרקדזמ הב

לבקל תנמ לע אלש ,רוביצ יכרצל רסמתהו םייטרפה

ירדס םהב וסרהנ אל ןיידעש ,תומוקמב םיידוהיה

תעב וליפא ךירדהלו רוזעל ןכומ היה תע לכב .סרפ

אל ידוהיה בוחרה לש םייעבטהו םיטושפה םייחה

וביאכה תחא אל ,וידגנתמ .שאר הלעמל קוסע היהש

.םינבו תובא תמחלמ י״ע

ידי לע ץרענ ,הבהאב לכה תא לבקמ היה ,אוהו ול

התלודגו התובישח תא וניארו ונרקסש ירחא

לע וימי לכ םלח ,הרקוהו הביח ול וקינעהש וירבח

,םינושה םייח יחטשב תידוהיה הרייעה לש תדחוימה

־איג״ב ראשנ אוה ...הכז אלו לארשי־ץראל הילע

םלועמ ,םלוע לא םלועמ ונתאיציש םיניבמ ונא ירה
םלועה לש תוברח ילת לע םקו ךלוהש םלועל רבעש
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.ד״יה "הגירהה
.ד״יה ןמשרה השמ ׳ר
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יבר לש ריעצה ונב קידצה היהי םלוע רכזל

ורווח .יכה ואלב םג םירווח ויהש וינפ .םימתמב

ויזב ןחינ חור־ליצא ךרבא — דמלמה ךורב ׳ר ירומ

,תודיסחה לע וירבד ויה רבגתמה ןיעמכו רתוי דוע

דדובתמ ׳וינפ לע הכוסנ התיה ןירותסמ חור ׳םימודק

הדוקנה תא הב תיצהל שאה תא האיבהש איה ,ותעדל

ויתומצע לכ .קצוק ידיסחמ .םילכה לא אבחנ ׳םלוחו

ןיא" :תמאב יכ ,שיגריש ידוהי לכ בלב הרימטה

.הינמ יונפ רתא תיל ,םיהלאה אוה ׳ד יכ :ורמא
הליפתל תונכהה ,דחא םידיסח תיבב ונללפתה

".ודבלמ דוע
...תורחא םיכרד תעדל יתיצר

טטרב .רוביצב הליפתה לכמ ןמז רתוי ולצא וחקל

יתצרעה דימת ,לבא ...יתפסוה אל תעד

רבדמ היהשכ .קצוקמ ןקזה ר״ומדאה תא ריכזמ היה

ףוגב הנכשש םימודק תורודמ הליצא המשנ התוא

ףחרמ וליאכו תוימשגהמ ירמגל טשפתמ היה ,וילע

.ביבא־לת /

.הזה ריעצה לש רוהטה

הקנולבי ןרהא

דע־יטבו ליחנב יתרייע
התומדל םיוק
— אשראו לזרבה־תליסמ וק ךרדה םא לע

יסכ וא ,םעטוי־עשעס לקנעי ׳ר אוה אלה ,הביבסהו

אלו קוטסילאיבמ רטמוליק םיעבש קחרמ ,אנליו

לקנעי" ,וא ״רעיירד רעד לקנעי״ םירחאה יפב הנוכש

היילכה ןשבכ ,הקנילברטב רשא הגירהה־איגמ קחרה
.הבי׳זי׳צ הרייעה הנכש — הדמשההו

".ם׳בר םעד
.הז דיל הז םיתבה ודמע םידומצו םיפופצ

תורזופמה ,תומוד תורייע תורשעל הנכשכ

.הז לש ויתועורזב הז םיקובח םיפתושמ םילתכ

הב׳זי׳צ םג הרבחתה ,העונתה תקקוש הליסמה ךרואל

־ינבהו םיתבה תורוש לע הלעמלמ םיפיקשמ ונייהשכ

הנידמה לש תויזכרמה םירעל ןכרד ואצמש הלא לכל

ונבנש םיטעמה הלא םג יכ ,ונל הארנ היה םינ

בושי יזכרמלו הזמ הקוחרה גיצנדו ,דדול ,אשראוכ

,םהיניב םירכינ םיחוורו תורדג םיפקומ תובחרב

הצקב — אנליו ,ץיבונאראב ,קוטסילאיבכ םיידוהי

וצר וליאכ .הזל הז רבחתהל ידכ ףפוכתהל םיטונ

.הזמ ,הליסמה לש ינשה

תוצרפ םותסל רתוי ףפוטצהל ,חוכב םמצע זיזהל

הרייעה יתב ןיב ודירפה דבלב םירטמוליק ינש

תניחב ,אתווצב תויחל ,םהיניב קיר ללח חינהל אלו

הטקשה תילידיאה הרייעה ןיב ,תבכרה תנחת ןיבל

ריבגהל ונווכתה וליאכ !״דחאה ןמ םיינשה םיבוט״

תובכר לילו םמוי ושלג םהילעש לזרבה־יספ ןיבל

אלו הנתיא הדימע דומעל ,םימערו תופוס תארקל חכ

תודח תוקירשב ופלחש ,ןשארב םינטור םירטק םע

םילתכה ושיגרהו ושחינ לשמ ,םייחה םלועמ רקעיהל

הימשב וריאשהו הרייעה תא ודירחה .תוכשוממו

דמועה ןברוחה תא ,דלונה תא ירותסמ שוחב

,םהלש תוצמואמה תואירה תטילפ םירוחש חיפ־יננע

.שחרתהל

הננערה חורה — הרייעה לש בוטה הלזמל ךאש

ובצינ הרייעה זכרמב םיכומנה םיתבה ןיב

תוטשומה היתועורזב םתפטח ,הילעמ הפחירש

,םיינרדומ םישדח ןבא־יתב רפסמ םג םיפוקז ודמעו

.רבע לכל םתרזפו

םיליפנכ ,קנע־ינבכ .תומוק שלשו םייתומוק ילעב

א
־יתב םבור ,היתב ,הב׳זי׳צ התיה הנטק הרייע

לכל לעמ תוברברתהו תוריהיב ואשנתה ,וטלבוה
.הרייעה יתב

לודגה םבור ,םהה םימיה לש ירפכ ןונגסב םייונב ץע

תבכרה־בוחר ןרקב ,םיתבה תרוש הצקב

־יפער םיסוכמ ,םיעפושמ םהיתוגג .תחא המוק ינב

,דרבסורג ןולובז ׳ר לש ותיב היה ),סאג־עילאק

הרייעב ךכל דיחיה החמומה לש וידי ישעמ ץע

וביבסמו וב .ולש קדנופהו הפקה־תיב םייק היה וב
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.הילבסו הרייעה ינולגע םמוקמ תא ועבק ץוחב

׳ר ,דחא אתמד בר םע ,דחא גג־תרוק תחת םהית

,ןירוא־רב ,עונצו טקש םדא — ןולובז ׳ר ,אוה

¬ה ,תעפושה ותוישיא רשא ,רבודולבז דוד לאומש

שאר )האושה ינפל( תונורחאה םינשבו הרייעה סנרפ

.ךוסכסו ביר לכב העירכהו הנירק

־בואה תובכש לכ לע ביבחו דבוכמ היה — הליהקה

םייחדורוא םמצעל ובציע הב׳זי׳צ תליהק ידוהי

¬כאב קיזחיש ,לרוגה רחב וב אקוד ,הרייעבש היסול

תווצמב םג וקסע הרותה דומיל דבלמ .ישרש־ידוהי

םינולגע ויה הירקבמו היתוחוקל בור רשא הינס

-תסנכה — לכל לעמו ,רתסב־ןתמ ,םידסח־תולימג

םהיפ־לבהמ תונהיל סונא היה אוה אקוד .םילבסו

.םיחרוא

דימעהלו הלילב תורחואמה תועשה דע םויה לכ
"...עמוש אל "כ םינפ

ונמדזנ ,תורייע ירוזפמ םיינע םיחרוא תורשע
הליפתה יתבלו שרדמה תיבל תותבש־יברעב דימת

זכרמבש ק1שה רובטבש תויו<ח ירוט ינש

¬רחה ירונתל ביבסמ םמוד ודמע םה .םידיסחה לש

תמחמ הדריטה .ירחסמה זכרמה תא וויה הרייעה

םהיתובשחמו "יברעמ״ה ריקה לע םינעשנ וא הניס

םבלו .רתויב הבורמ התיה אל רכממו־חקמ לש עפש

םבזעל וצלאנש םהיתוחפשמײנבל תונותנ ויה

וא אתווצבו ץוחב דומעל יונפ היה םינוונחה לש

היוצמ התיה אל הטורפה יכ ,םשפנל םריאשהלו

הנוק ןיב ,וא ,הנוקל היפצ ךותמ תונטק תוצובקב

הבירה םחל־תפ וליפא םהל תונקל ידכב םסיכב

ועיגהש תונב לע ,אד לעו אה לע החיש ףוטחל הנוקל

.תבש ןחלושל ונמזוי םא ,םהיתובילב ןניק ששחהו

¬מולה םינב לע ,דודש לע בושחל יוארה ןמו ןקרפל

יכ ,אוש תוששח הלא ויה רבד לש ופוסב ,םלוא

םיחיסמ ךכ ךותו תוקחורמה םירעב תובישיב םיד

דעומ דועב ונינעתה .םוי דועבמ ךכל וגאד םיאבגה

יתחפשמ אשונמו .הפוחל םתעש עיגה רבכש םתעד

םיאצמנה םירזה םיחרואה רפסמ תא עובקלו תעדל

לש אמויד ינינע לע ,יללכ ימלוע אשונל םירבוע

היה הז םוחתב ".ךעלביטש״הו תושרדמה יתבב

הנידמב םויה תויושחרתה לע תונשרפל ,הרייעה

לוטיב ,זגור לכמ ישפחו יעבט ,אלמ הלועפ ףותיש

,הפירח תלפלופמ הרותל — ולוכ םלועב תוערואמו

רוג ידיסח ןיבו םידיסחל םידגנתמ ןיב תוציחמ

קאינפאו לדוי ׳ר לש ויתוצלחמ הצלה ,תידיסח החידב

בלב המעפ תפתושמ תחא חור .םירחאו רדנסכלאו

לדנעמ ׳ר לש תוחדבמה ויתורמימ ,וא רומוהה לעב

.םלוכ

יעוצקמ ררוב היהש ,הרייעה םכח ,ס׳המלש־לארשי

¬פתמה םירזוח תבש־תלבק תליפת המיתסנ

םלוא .הרייעה ינב לש םהיכוסכס תא רשיימו בשיימו

תובוחרב תחנב םידעוצ הב׳זי׳צ ידוהי .םהיתבל םיל

החישהו הרובחה תררופתמ דימ ,קוחרמ! הנוק עיפוהב

— םהיחרואו םהינב ,םדצלו םיטקשה הרייעה

.תקספנ

ינבכ .חרוא הוולנ תיב־לעב לכל טעמכ .םהיוולמ
ב

תששב ונתרייע התארנ ,הרופא ,הריעז הליהק

הז םוי" יכ — ,שממ םיכלמכ ,םיארנ םה םיכלמ
".םימלוע רוצ תבש וב יכ םימיה לכמ דבוכמ

היה רבד לש ותימאל ,לבא ,עובשה לש לוחה ימי

תויומדה יתש תוטלבתמ םלוכ ןיבמ םלוא

דצב תוקידאו תרוסמ לש ,דחוימ יווה הב שגרומ

שירב ׳רו ןייטשלדא לוונז ׳ר לש תולענהו תורקיה

-יתב יללפתמ םג ".םש־ילהא״ב השענל תונריע

תיבמ תאצל םינורחאה דימת ויה ,םה .ל״ז ,ןמדירפ

לזרבה ירעשב ,בחרנ בנשא הנורחאל וחתפ םידיסחה

אמש "ששח ךותמ ,תבשה־ליל תליפת ירחא הליפתה

תונריע ךותמ .םהילע ורגסש םידולחהו םידבכה

,זאו תבש־תדועסל ןמזוה אלש חרוא ראשנו חכשנ

הרעסב שבכו ךלהש ימואלה קבאמה ירחא ובקע

.דתיה אל םלצא .םהיחרוא לע ףסונ ,ולבקל םינכומ םה

.ןילופ יבחרב רשא תוידוהיה תוליהקה יפלא תא

תבשה תסינכ םע .םיחרוא רפסמ תייעב ללכ תמייק

ךותב הימישגמו הינובל ךכ רחא ויה הינבמ םיבר

רשפאל ידכ םהילעמ םיבחרתמ תיבה תוריק וליאכ

לע .וז תססות תודהיב םקש ,ריעצה ימואלה הנחמה

םיצמאתמ וליאכ .תובחרבו רפסמ לכב םיחרוא תלבק

¬גנתמ ןיבל םידיסח ןיב דימתמה קבאמהו בירה ףא

םיחרוא־תסנכה תווצמב קלח תחקל תוריקה ,םה

־וינסכא ונכש ,םמצע ןיבל םניב םידיסחה ברקבו םיד
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.אתכלמ־תבשל םתמורת םירהלו
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יבאש תע — הנומתה תרייטצמ יניע דגנל

היתויחא תואמכ הרייע הב׳זי׳צ .דתיה הרואכל

יחא םג םימעפל םייחל ולדביו ,ל״ז בקעי יחאו

.דתיה אל .בחרמ אלל ,םיקפא אלל .הנידמב תורחאה

וא ץירפ םינימזמ ויה לארשיו עשטוב םיריכבה

םיבר הושטנ ךכ םושמו היסנמיג אלו הבישי אל הב

םתוא ודבכו צ״החא ישיש שיב — קשמ לעב רכיא

קלחה וליאו םיקחורמ הרות תומוקמל ודדנו רעונהמ

ירחא ףרש־ןיי הנוגה תיסוכב דוחיבו תבש־ימעטמב

הלכשה תונקל םיימצע תוחוכב היה ץלאנ ראשנה

,דשאה .ל״ז החונמה ונמאש םיאלוממה םיגדה

ףא לע םלוא ,םהינימל םיבתכמו תורבוח תועצמאב

ךכ ידכ דע וממחתה םה םתניכה הרוסמש הצורחה

הכרבתנ ,הרידס הלכשהל םיעצמאהו םיאנתה רסוח

¬ויפו גונעת בורמ ומידאה םימטופמה םהיפוצרפש

.תישרשו תיעבט היצנגילטניא לעב רעונב הרייעה

םמעט לע ללהו חבש ירבד למלמלמ וקספ אל םהית

תובישיו שרדמה תיב יכינח ובור ,הז רעונ
ןח־ינבאו םירתכ אלל ,םילבוקמ םיראת אלל ,היה
עופמו תימינפ תדקוי־שאב םינבולמ -לבא ,םיינוציח.תינחור תולעתהל תדמתמ הגרעב םימ

.םיידוהי תבש־ילכאמ לש בוטה םחירו
םא יכ ונתיב שה דיחי תיב אל תאז הניחבמ
.ךכ וגהנש םיברמ דחא תיב
תבר ,דתיה הב׳זי׳צ ידוהי לש תוסנרפה תשק

שרדמה־תיב תא םנמא ובזע םינשה תרעס ךות

,הכאלמ־ילעב ,םינוונח ,םירחוס םכותב ויה .םינווג

םכותב .ובזע אל ידיסחה טהלה תא םרב ",לביטש״הו

ישנא — םילעופו םילבס ,םינולגע ,םיריעז םינתשרח

.םהיכרד לכב םתוא הוויל אוהו הואשנ
לע ואשנ דימת — ודדנש לככו ודדנש ןאל
תרייעל םתהימכ תא ,םהירוענ רכז תא םבל חול
תורשע רחאלו םירטמוליק יפלא קחרממ םג .םתדלוה
ןיידע תדמוע ,םימיאה ןברוח רחאל דחוימבו םינשב
.םושלש לומתכ םהיניע דגנל הרייעה
םייח תונורכז אלא ,םישטשוטמ תונורכז קר אל
ולעוה ימוי םויה ונייח ףסל תחתמ ,תודליה ףונ לש
.םהיעבצ ללשב וניניע דגנל םיריאמ םהו שדחמ
רוקמ וילאמ חתפנ הנהו ונירחאמ רבכ םינש תורשע
תורחבו תורענ ימשרו תויווח ,תונורכז לש ענצומ
תחא לכו תוריפח ,תוריפח .דעל וליאכ םינומט ויהש
םיעצפ לש ,הבזכאו הבהא לש םיפד המע הלעמ
.םישיגרמ ונא םבאכ תא ...בושו וחכשנ ,ודילגהש
ד

שיא ותרשו ורצי םהידיבש םיטושפו םירופא למע
,וקוסיעו ועוצקמ יפלו ותרשכה ,ותלוכי יפל והער תא
.ןבל באמו באל בסמ השוריב םתוא ושכר םבורש
ףאו הביבסה ירפכל ואצי תובורק םיתעל
,תחא אל .הכאלמ וא רחסמ םשל ,הנממ םיקתורמל
,עובשה תומי לכל םירפכב וראשנש םהיניב ויה
בשוי הכאלמ־לעב שוגפל היה רשפא ישש םויבו
הדובע לש עובש ירחא הדש וא ךרד ידצב חנו
ולימרתו םירטמוליק תורשע לגרב הכילהו תכרפמ
.ףופכה ובג לע )ודיבעמ ,רכיאה תנתמ( םטופמה
— יששו ישילש םוי קושה ימי ינשב ףא
הרייעל ץוחמ לא ואציש םירחוסה ןיבמ ויה ,םיעובקה
וללהש ינפל — םירכיאה םע תמדקומ השיגפ םשל
ירחא דימו הרייעה־קושל םהיתורוחס םע ועיגה
תולעל ידוהיה ןמזוה ,רכיאה םע רקוב־תכרב תפילח
םאו העיסנ ךות להנתה ןתמהו־אשמהו הלגעה לע

לכמ הופיקהש םיינוניב םירפכ תורשע לע

םוחתל םעיגה ינפל קסעה תא םייסל וחילצה אל

וקל הכומס התויהב .הב׳זי׳צ הרייעה השלח הידדצ

וילא הוולתנ אלא רכיא,דמ ידו,דיה הפרה אל ,הרייעה

קוושל זכרמ יעבט ןפואב המשמש לזרבה־תליסמ

.רכממו חקמב הגלפה ךות קושל םג

ירשק .םהיכרצ לכל תיקפסו םיירפכה לש םתרצות

ונמנ אל םהבש םינטקה דוחיבו הרייעה ירחוס

ןיבל הרייעה ידוהי ןיב תודידי יסחיו רחסמה

¬מויה םמויק לע וקבאנ השק .םלועמ םירישעה לע

תורוד־ירוד תוטשפב ולהנתה םידוהי אלה םהינכש

םידסח־תולימגל תושא קר דמעמ וקיזחה םבור .ימוי

אלו תישארב ימי תששמ רבדה םקו עבקנ וליאכ

קנבהמ וא םיריכמ ,םידידימ ולבקש תואוולההו

יא לולע ,הז קיתע רדס יכ םהמ דחא תעד לע הלע

תעירפל םימוכסה תגשהב וטבלתה דימת .ינוריעה

.תונתשהל םעפ
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.תויחרכה תוינק דעב םולשתל וא תובוח
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דרת םהיקסע תא ולכלכ ,םהבש םיםםובמה
חתופמ שוח ילעב םירחוסכ וגהנ םה .דלונה תייאר
ךותמ ,ךורא ןמזל תועקשהב ךרוצה תא םיעדויה
.חור־ךראו תונלבס תבייחמה הביטקפסרפ

יברעמה ןכשל זמר םושמ היה הז השעמב
:יעמשמ דחו רורב זמר .בורקה
ךתוינכתל החוטב עקרק איה ןילופ תמדא"
״!תוינטשה
האירקה תא הנוכנ ןיבה ,ש״מי ררוצה ,ןכאו

:וגהנ רחסמה חטשב םג ןכ םייחה יחטש לכבכ

תמדאב רחב

.רכו "םימה ינפ לע ךמחל חלש"

 1939תנש לש שוביכה רחאלו תאזה

םוקמכ ,ויתוינכת עוציב ךרוצל ,החונ המבל ןילופ

ה
הב׳זי׳צ ידוהי לע ורבע תונוש תופוקת
םלוא .םמחל־הטמ לעו םמויק לע השקה םקבאמב
,הינשה םלועה תמחלמ ינפלש הנורחאה הפוקתה
התסנתנש תופוקתה לע הרבע  1936—1939,תונשב
זא הטשפש םידוהיה תאנש .ןכל םדוק הרייעה ןהב
,הוסמב אלשו הוסמב ,הדדועו הכמתנו הינלופ לכב
,םייחה יחטש לכבו הנידמה יבחר לכב תונוטלשה י״ע
־וסנרפמ םידוהיה תקיחדו ילכלכה םרחה ,תושיגנה
לע םג ןבומכ חספ אל הז לכ — ןווכתמב םהית
ידוהי יפלכ זובו האנש לש תוער תוחור .הב׳זי׳צ
ירכיאו םיינוריעה ,םייוגה ןיב תובשנמ ולחה הרייעה
דיל .וכלהו ורבג רוריטהו םרחה .דחי םג הביבסה
תורמשמ ודמעוה םידוהיה לש תויונחהו רחסמ־יתב
.םידוהיה םע ירחסמ עגמ לכמ םיוגה תא עונמל ידכ
םייסב םידוהיה םיריצה לש תותליאשה לע
,רוריטהו םרחה ןינעב םינפה־רטסינימל ינלופה
:םירחבנה תיב לעמ בל־יוליגב רטסינימה זירכה

תפירשל שאה ינשבכו הדמשהה תונחמל יזכרמ
.ויתונברק לש םהיתופוג
ידוהי וגרא תורוד לע תורוד ,םינשב תורשע
דימת .יממע יווה ,עונצ םייח חרוא ובציעו ,הרייעה
יסגלק ואבש דע ,םחורב םיוולשו םשפנב םימלש ויה
.לכה תא וחמ דחא םיחצרמ־די־יחמבו רלטיה
,ךיתובוחר ינבא תא ופטש רוהט םד ילחנב
.יתרייע הב׳זי׳צ
,הב׳זי׳צ ידוהיל םהל ודמע אל הסמו ןחבמ םויב
ומייקש םיידדהה רחסמה יסחיו תיתרוסמה תודידיה
הלאש םשכ ,תורוד הברה ךשמב םייוגה םהינכש םע
¬ופמה תוליהקה יפלא תואמב םידוהיה לכל ודמע אל
הפוריא תונידמ ראש לכבו ןילופ תנידמב תורא
המדאה ינפ לעמ התחמנ ונתרייע .תצאונמהו השובכה
.לילכ הרקענו התרכנ .היהש המל תיראשו רכז אל
םיפיה ,םינווגמה הייח לכ לע דוסיה דע הסרהנ
— הז היה .םיססותהו
 (1941).א״שת בא־םחנמב ׳חכ

".אברדא םירחהל ,אל תוכהל"
םעטמ יבמופ רושיא הינלופב טוקיובה לבק ךכ
.הנידמה לש םירחבנה תיב

,תוצח רחאלש תונושארה תועשב ,הליל ותואב
.םפטו .םהישנ ,םהינקז לע הרייעה ידוהי וקעזוה
םינייוזמ .ם .ם ישנא תורשע לש יווילב וכוהו ולהבוה

םילג התכה "אברדא — םירחהל״ ,תאזה הזרכה

לאומש ׳ר הליהקה בר םמעו ,יזכרמה קושה רככ לא

ואצמש לערה יניערג תא הלישבהו קזבה תוריהמב

םיכומ .ותטמל קתורמו קתושמה ,ד״יה ,רבודלבז דוד

התועמשמ תרמוח תאו ןילופ תמדאב הירופ עקרק

.רכיכב םידוהיה תואמ הנומשו ףלאכ ודמע םישאוימו

.םרשבו םרוע לע הב׳זי׳צ ידוהי ושיגרה

דע ,םינורחאה םהיעגרל םידוליסב וכיחו ודמע

אל שממ תוערפל תאזה הזרכההמ רבעמה

ןכוהש ,יללכה תוומה רוב לא םיחצורה ידיב ולבוהש

ראוניב  5ישילש םויב ,קושה םויב .בר ןמז ךרא

/זובלוש רפכב במורז — הב׳זי׳צ ךרדה םא לע םהל

1937

םא לעש ׳זובלוש רפכב יביטקלוקה תוומה רוב

ללח ,ויה תואצותו םידוהי לע תויולפנתה וצרפ

.ד״יה ןילי גילז ללח לפנ הז םויב .םיעוצפ ברו דחא

ונתורשפאב ןיא .לכה תא עלב ,במורז־הב׳זי׳צ ךרדה

ןושארה ןברקה היה אוה .היה ריעה ינתרבגמ

ירמ תא ךופשלו הז םינומה רבק לע חטתשהלו אובל

םלועה תמחלמ ץורפ ינפל לש הפוקתב הרייעב
םימדה תרעס לש התוברקתה ינפל
.הארונה
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— ,הינשה

.ונתחיש
םכל ביצנ שיש תבצמ אלו ןבא־תבצמ אל ,ןכל
תא וחיצני שישה אלו ןבאה אל .הב׳זי׳צ ישודק
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ונירבחו וניבורק ,וניחא ,ונירוה שודקה םכרכז

ןורכז רנו ״דע־לג״ הז רוכזי־רפס יפד ושמשי

״רוכזי־רפם״ הזה עונצה רפסה יפד .ונל םירקיה

־דנו הבצמ ,וניתובילב רשא "האושה־ףתרמ״ב קלוד

,םידיחיכ םכמ דחא לכלו הליהקכ םכלוכל שדקומה

תראופמ הנטק הליהק לע ודפסיש תורוד ירודל דימת

דחיו התייח דחיש תחא החפשמל ,החפשמל םירבאכ

.דוע הנניאו התיהש

.הרהטבו השודקב התמשנ תא החפנ

.ביבא־לת  /ארוג והילא

ג ה
רשגה לע ונינש ונדמע הנש םירשע ינפל
.דתיה וז .ונירחא םיאבלו ונל חצנ ןורכזל ונמלטצהו
.וילע ונכרדש הנורחאה םעפה
ןושארהו ןורחאה ונלש תיבה תא ינא רכוז
ןטקה רהנה לע יוטנה רשגה די לע דמעש .הרייעבש
רהנל ךפשנו םירטמוליק תורשע המכ לתפתהש ךזהו
.גובה לודגה
םיסלכואמ םיבר םירפכ לש לודג רעי ךותב
רצבמ ונתרייע .דתיה םירצונ־םינלופ םירכא םיבשות
.לובגה היה רשגה .ב׳זיצב ורגש םידוהיה ץמוקל ןטק
םימיענו םיפי תונורכז הברה יל ריכזמ רשגה
.םישקו םימוגע תונורכז ןכו .םיבוטו
ידבכנ םע ל״צז ברהשכ חספ ינפל ינא רכוז
רובע ונלש םימ בואשל ברע תונפל ואצי הדעה
הנגפה התיה האנו הפי המכ .חספל הרימש תוצמ
תרדהנה הכולהתה תא חכשא אל .ונלוכל דובכו תאז
לודג דעו ןוטקמ הרייעה לכ .ךילשתל הנשה שארב
םהידיב םירוזחמה םע וכלה ,ףטו םישנ ,םישנא
הנשב םתוכזלו םנווע לוחמיש ׳דל םחיש ךופשל
.תרשואמו הבוט

ר ^
¬פנתמ ויהש םידג ינפב םינגומ תויהל ידכ הרייעהמ
.ונילע םעפב םעפ ידמ םיל
תוטקלמ ויהש םישנו םידלי תוצובק חכשא אל
םיברעה תא ראתי ימ .תודשב )״װאשטש״( םיציצמח
¬ובקב לייטמ היה רגובמה רעונהש םיפיה תולילהו
תורוש יתש ןיב רשגה ךרד תודדוב תוגוזו תוצ
ץירפה יתבל הליבומה השרוחה לש ךרדהל דע םיצע
...תוקישנה תרידש התוא וארק .ונתביבסב היהש
ירזג לע םיפיה חרי תולילב תוימיטניאה תוחישה
היה תוחישה שורשיר .םיעוטקה םיצעה לש םישרשה
.וביבסמ םיצעה שער ךותב עלבנ
הפוקתב ונדמלש םירועשה תא חכשנ אל
ונל עייסו .הזוניפש לש תודימה רפס תא ;הכורא
םכותל וגפס םיבר תודוס .ביבסמ חצהו ךזה ריואה
הליבוהש ךרדב רשגה ירוחאמ םיצעהו הרידשה
.הבזכאו הבהא ,רשואו הודח ,ןח ,םייח .ץירפה תיבל
תרזעב יצאנה ררוצה לש תירזכא דיב רקענ תאז לכו
.חצנל קחמנ תאז לכ .םינלופה ברקמ לארשי יאנוש
תוצובקב ונרשש םירישה תא רוכזא אל דציכ

םע הנוכשה לכ םוי םוי הכלה דציכ ינא רכוז

— ,תדלומ יריש — ,הבהא יריש םידדוב תוגוזו

.םילכה ףוטשלו ץוחרל םהידיב םיריסו חבטמ ילכ

ועמשנ םהידהש ,שידיאו תירבעב ,תינלופב םיריש

התיה תחא לכ .רהנב הסבכל ידכ הסיבכ םג ןכו

תרישו עבטה ףונ םע תגזמתמ התיהו .םיקחרמל

תא ץע תידי םע טובחל ידכ ןבא המצעל תרחוב
.הסיבכה
וכלהש םילודגו םידלי תוצובק דציכ ינא רכוז
קוחר תודשהו רשגה ךרד רהנב ץחרתהל ץיקב
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.ביבסמ םירופיצה
ונארקו דחיב ירבח םע יתבשיש העש ינרכוז ןכ
תופקשהו םימלש תומלוע ונינבו ונחכותהו םירפסב
.דיתעב םייחה תארקל דועצל דציכ תובגשנ
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.ןויצ־תביח בשומ /

שאילא לאימחרי

.ל״ז רתסא החונמה יתוחאל ןויצ

םיעו^ארה ידע*
¬וחרב ׳הנטקה הב׳זי׳צ יתרייעב רכזנ ינאשכ
,רקיעבו ססותה ינויצה רעונה םע היתואטמסבו היתוב
עמשל םיחמשה ,םחה ידוהיה בלה םע רעונה תובא
ץראב היה אל ימלו .ץראהמ הבוט םולש־תשירד לכ
?החפשמהמ דחא תוחפל —
רכז קר ראשנ תעכ רשא יברקב המוה יבל
ל״ז רתסאש תע דוע ינרוכז .רקיהו בוטה לכמ
תורמל הב׳זי׳צב ינויצה רעונ ףינס םע הרשקתה
ויתוחטבה ףא לעו ,סחנפ־בקעי דודה לש ותודגנתה

שאילא רתסא

תיב" תורומל־ןוירנמיסל בורקב התוא חלשיש,תאז החטבהבש םסקה ףא לע ,בוקארקב רשא "בקעי
ירהו ".ישממ״ב הרחב איהו הז לכ הל םסק אל

רצק ןמז ירחאו ךרדומ תויהל ינא םג יתיכז ןכו
.ךירדמל תויהל

היה ״ימואלה־רמושה״ ינויצ רעונ תעונתל רשקה

העונתל ןמאנ יתייה ינויצה :רעונה רבחכ ינא

היה םייק ,הז גשומ .ינויצה ןויערה םצעל ברקמ

הלודג הכ התיה ללכב תואנקהו שפנ־תוריסמ ידכ דע

.רתסא לצא םגו רעונה לכ לצא
־לכה־םײנױצה״ תעונתב םיירקיעה םינקסעה
:אוהה ןמזב ויה ״םייל
ינ׳צל׳זוג היראו יקסאלש קחצי ,ינ׳צל׳זוג בד
בטיממ ,זא זכרתה תאזה העונתב ),לארשיב םלוכ(
םימיב םנמז בטיממ ומרת םיכירדמה .הרייעב רעונה
קיזחהל טרפבו םפסכ לע וכסח אל םג ןכו תולילבו
לע ברעו ברע ידמ םיפסאתמ ויה םש רשא ןודעומב
.דמללו דומלל תנמ

בא־דובכ ,םלוא תעדה לע הריבעמ שממ .רתיהש
דבכמה רגובמ וא רענ לכ .וניתוגאד שארב דמע םאו
זיגרהל אלו סיעכהל אל ,דאמ רהזנ היה ומצע תא
־תיבל הכילהב רבדה אטבתה רקיעב .וירוה תא
רגבתמהו ריעצה רעונה לכ .םיגחבו תותבשב שרדמה
תויסנכה־יתב תא םיאלממ ויה תוגלפמה לכמ
.אמאלו אבאל דובכ םחי ךותמ קרו ךא ךלעביטשהו
¬וחרל רעונה לכ טלפנ תיגיגחה תבשה תדועס ירחאו
.היעבצ יפל העונת לכ — םיקירבמ םידמב טשוקמ תוב
.רפסל םויה רבכ רתומש המ

הלהצה תא יעמשבו בוחרל יתאצ ידמ ,םיברעב
יתאצמנ תעד ילבמ ,ךודעומ״ה ןמ תעקובה הנירהו

רופסה חיכוי רעונה תעונתל יתוריסמ לדוג תא
:אבה

אנקמו ץיצמ יתייהו םש תונולחה דחא דיל דמוע

״יתדה־רמושה״ ףינס ןגראתה םימיה דחאב

הברה ךרא אל ,לבא ,תיבה םינפב תויהל וכזש הלאב

ונתאמ ךושמי שדחה ףינסה יכ ששח ךותמ ,הב׳זי׳צב

ףא יתכלה ,העונתב הרשקתה רתסאש ירחא ןמז

תא בונגל ,אוהו זעונ־השעמ תושעל ונטלחה םירבח

.ינויצה רעונ תעונתל יתרשקתה ,היתובקעב יכונא
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:רבדה הרק ךכו ".יתדה־רמושה" לש םילגדה
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־ררושה" לש ףינסב הכרענש הלודג הגיגחל

יתוחא םג התלע הצרא יתולע ירחא רצק ןמז

רעונה ירבח תאו ר״תיב ירבח לכ ונמזוה 'יתדה

ונלבקש יצולחהו ינויצה ךוניחל םינמאנ .ל״ז רתסא

,אוה הגיגחה "רמסמ" יכ ונעדי .ונימזה אל ינויצה

תונש תא ונכשמה הב׳זי׳צב "ינויצה־רעונה ןק״ב

םילגדה תא בונגל ונטלחה ,תוצובקה ילגד ךונח

תוערואמ ימי םימיהו ,ץוביקב — תונושארה ונייח

¬יגחה לכל בר ךרע רבכ היהי אל אליממו םדימשהלו

רעסו .למע תדובע לש םישק םייח .ץראב זא תוערפו

ונרדח ,תולילה תחאבו )יתומימתב יתבשח ךכ( תוג

ונחנא םגו בושיב רוחב לכ תלחנ ויה הנגה תול

ונעצבו ףינסל ,יודנל רתלאו ל״ז רפלב לשרעה ,ינא

םילאידיאל תודוה ,ןואגבו זועב הלא לכב ונדמע

השעמ יתישעש יתבשח ,זא .התומלשב הלועפה תא

הנטקה ונתרייעב םש ונמדב ונגפסש םיימואלה

".יטוירטפ״ו זעונ

.ביבא־לת

.הרכזל דובכ ...הב׳זי׳צ

 /ןמרדיינש הילד

יתרייע

ה ע ,ס ןל ה

התיה שמשה ,המח םירהצ תעש דז התיח
,בוחרב הארנ אל שיא ,םוחב התכהו םימשה זכרמב
יל ףא איבהש םיבתכמה אשונ הז ,רוודה דבלמ
היה ,ןכ ,סופד ירבד הכותבו הלודגו המוח הפטעמ
,השקבב בזי׳צ ישנא רתי לאכ ילא חלשנש רמוחה הז
אשונ לע רובח בותכל ,הרזומ תצק יל התארנש
דע תובר םינש ינפל יתייח הב הרייעהמ םוייסמ
.ץראל יתולע
תאצמנ ינאש יתחכש ,ינא ןכיה יתחכש עתפל
יתלבו רעוס ,רופא ,םעמועמ היהנ לכה ,יתרידב
אלא ,יתיבב רדחה ךותב יתייה אל בושו ,רורב
:ןילופ יבחרב םש יא ,הנטק הרייעב יתייה םעפה
ימותל תלייטמ הזילעו תינכייח ,הריעצ הרענ ינאו
יתבהא המכ ,יוה ,בזי׳צ ונתרייע לש היתובוחרב
,יתעדי .רעו בבלמ ,שעוגו רעוס היה ןאכ לכה ,התוא
,תויונערופ ועדי ןאכ ובשי יתובא תובא דועש יתעדי
ךישמהל םדעבמ רצע אל רבדה םלוא םימורגופ
תוינומהו יווהה םע הלוגב ידוהי םע ייח ,םהייחב
.ולש םייחה
הל תצבצבמ שמשה ,יתיבמ ינא תאצוי הנה

ץרוש םהרבא ׳ר לש ותיב ,ףרוח םוי

ןבלה גלשה תא הסיממו ,םיננעל דעבמ בבוש ךויחב
ולחה םיצעהו םיחרפה ,תוגגה יבג לעש רוחצהו

ןבלה םנקזשכ םינשיו סרכ יבע ארמג ירפס לע

הכישממ ינא ,תובוחרה תא הפימ קוריה םנווגו ,חורפל

םיארנ תרחא הניפב ,םשאר יעונענ םע דנ ראופמהו

תלחל דעבמו ,תסנכה תיב דע העיגמו יטיאל דועצל

יברהשכ םירפסה לע םינוכר ,םינטק םירענ םיבשוי

םינוכר ,הרייעה ינקז תוניפה תחאב םיבשוי םיארנ

.םילבהב וקסעיו ודמלי אל ןפ המיא יניע םהב הרזמ
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.דס .הרייעה קושל יתעגהו יכרדב יתכשמה

לכש םישנא ,םפכב לווע אלל םמע חבזמ לע ולפנ

,םימשה בל דע תוחווצ ןהשכ תוינרגתה תוארנ

,וכז אלו םהיתובא ץראל תולעל .דתיה םתפיאש

שערב ןתלוכרמ לע תוזירכמו ,תוחקמתמ ,תוחכוותמ

םתרובק םוקמ תא וליפא רשא םירשיו םיבוט םישנא

תוקנמ ,תיבה ישנ םהל תובשוי ,םיתבבו .םוצע
¬ירוהש םינשי ףסכ ילכ תוקרממו תונקתמ ,תוסבכמ
.םתבס םהל הש

.רוהטו םח ידוהי בל ילעב ,םיעדוי ונא ןיא
רופא םעמועמ הארמ ותוא ילא רזח בושו
ירדחב בוש ימצע תא יתאצמו ןבומ יתלבו רעוס

םיוולשו םייקנ םיצוחר ויה לכהשכ ,ברעבו

,תונורכז ,יבל ירוהרהמ תבתוכו ןחלושה דיל תבשוי

שגסהל ולחה הרייעה זכרמב ןאכ ,הדובע םוי רחאל

,םולחבכ שממ יל וארנש תואלפנ תונומתו תובשחמ

רעונהו רחאמ ,םלועה תויעב לע תוחישל ,רעונה ינב

הרייעב וניתודלי ימיב ונל ויהש םיאלפנה םימיה לע

תרות תא -דבלמ לבקש ,םדקתמ רעונ היה ונלש

דוע םוקי אלש םוקמ ,ןילופ יבחרב םש יא הנטקה

ויתומחלמ ,ויתורעס לע םלועה תוברת תא םג ומע

ובושי אל רשא הלא םיאלפנ םירוענ ימיו ,שדחמ

¬רוע ויה םיברעבו ,תילכלכה תינחורה ותוחתפתהו

.םלועל דוע

תוזחמ המבה לע םילעמ תויתרבח תוביסמ םיכ
תוברתו יווה ייח ,הפיה דצה לע םהייח תא םינגראמו
.םיוולשו םינינעמ
אלפנה םויה היה הז !יוה ,תבשה העיגה הנהו
רהוזו קירבמ ,יקנ היה לכה ובש םוי ,םלוכ רובע

.ביבא-לת

) /ינ׳צל׳זוג( שוגנו לחר

!אבא

רגתה לש ןהיתולוק ועמשנ אל בושו יקנ היה קושהלע יברה לש םעורה ולוק עמשנ אל רדחב ,תויב

רבכ גלש  1944.רבוטקוא ימימ דחאב הז היה

םויב םירשואמו ,םיחמש ,םיזילע ויה לכה ,ויתוטועפ

¬שמ .םנבולב וקיהבהש ריביס תודש תא הסיכ

,שדוק תרדהו ,רהוז ולוכש םוי היה הז .החונמה

תבכר ןורקב ונררוגתה .תושפנ שולש הללכ ונתחפ

השענ םעבצ וליאכ םיחרפהו ,וקחצ םיצעה וליפא

היה יבא .תידדצ לזרב תליסמ לע דמעש עוערו ןשי

.זילעו רתוי יגיגח ,רתוי הפי
תפתתשמ .דתיה ריעה לכ ,הרייעב הנותחהו

¬ודוא ונעמש אל םייתנש הז .םש יא יטילופ ריסא
.וספאו וכלה ותוארלו בושל הוקתהו ,וית

.רתיהש הלכה לש התחמשב וחמש םלוכ ,תונותחב

הקוסע יתייה ינאו ,הזע חור הללותשה ץוחב

יכ ,אמא הל הנתנש תיתרוסמ הנבל הלמשב השובל

¬רקתמ תבכר תקירש.העמשנ עתפל .תיבה תדובעב

םירשואמ ויה םלוכ ,הלמשה התואב האשינ איה םג

הדלי לככ .הבר הלומה ומיקה ץוחב םידליהו ׳תב

ינב לכ ,הפוחל תחתמ תרשואמ הלכה הדמעשכ

יתפרטצהו הצוחה ינא םג יתאצי  12,ליגב תינרקס

םיחא ,ויה םיחא םלוכ יכ ,הגחב חומשל ואב הרייעה

ונאו הרצענ תבכרה .תינשערה םידליה תרובח לא

תחא הרייעל ,תחא תד ,תחא המואל שפנבו בלב

¬סונה לע םיריטממ ונאשכ ףיפרקה ינפ לע ונטשפ

.תדלומל תחא הפיאשו

.םדי״תתממ והשמ לבקל םיווקמו ,תולאש רטמ םיע

־רוסמ םידוהי ייח ,הרייעב ונייח ויה הלאכ ׳ןכ

םיאולב שובל םדא תונורקה דחאמ אצי עתפל

רשוא ייח ,תורוד לע תורוד המדאב םישרשומו םית

¬ו ,הז רחא .דזב םידליה תא רצע אוה .ןקז לדוגמו

.יכבו רעצב םג םיתיעל םילוחמה החמש

.ינ׳צלזוג תחפשמ הרג ןכיה םהל עודי םא םתוא לאש

םוקמ בוזעל ,בוזעל לכה ופאש ,לכה ףא לע ךא

לא הרזח יתינפו ,ונררוגתה וב ןורקה לע יתעבצה

ידוהיה ץונצנה יכ ,וב םיאצמנ תורוד לע תורוד רשא

רוזחל ינפחד והשמ .ףיפרקה לעש םידליה תרובח

הלוגהמ שדוקה ץראל רוזחל הוקתהו הבכ אל

תא יתיאר ,רוחאל ינפ יתבסהשכו ,הז םדאב טיבהלו

,הרייעה תא ובזע םיבר םנמאו ,רועבל הכישמה

עתפלו .םיטמק שורח חצמל תחתמ יב ןנובתמ ןקזה

ףט ,םידלי ,םישנ םלטק ,םויאה ררוצה אב זא ,זאו

,יתב" :קונח לוקב לאושו ילא ויתועורז תא טישומ

רשא םישנא ,דירש ריאשה אלו םחר אלל םירבגו
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׳ד ךיבא תא יריכת אלה
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הברח הכיא

ץנאק ןועמש

רע^ידיי דג׳ד ןופ םוקטוא רעד
עווע^זי^־ס ןיא געורעקלעפאב
רעקאטסילאיב ןיא לטעטש א ,עוועשזישט
יכעלנע ןא טכאמעגכרוד טאה ,טפאשדאוועיאו
רעד ןיא ךעלטעטש ערעדנא עלא יד ןופ לרוג
רעשיטסירעלטיה רעד .טפאשדאוועיאוו רעקיזאד
ןרעדנוזאב א ןפאשעג אד ךיוא טאה טנאפוקא
ךיז טאה אטעג ןקיזאד ןיא ןבעל סאד .אטעג
־עוו רעד ןופ טדיישרעטנוא טשינ פיצנירפ ןיא
ןקיזאד ןופ םאטעג ערעדנא עלא ןיא עיצאטעג
ןפיוא לאפנא ןשטייד םוצ זיב זיא םאוו ,ןאיאר
־יטעיוואס רעד רעטנוא ןעוועג דנאבראפנטאר
.טפאשרעה רעש
לטעטש ןקיזאד ןיא ןדיי יד ןבאה ךעלטנגייא
־עג א ןיא יוו טבעלעג המחלמ רעד ראפ ךיוא
דיז ןענעז םע םאוו ,טקוקעג טשינ רעבא .אט
רעשטייד רעד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןיוש
ינא ןופ ךיוא ןדיי רעהא ןפאלעגנא עיצאפוקא
*עגסיורא ןשטייד יד ןבאה ,ךעלטעטש ערעד
טצענערגאב ,רעזייה ערעייז ןופ ןדיי יד ןבירט
*עג עכעלטע ןייא דאנ ןעניווו וצ טבער ערעייז
העלס

ןרידיווקיל טונימ רעדעי וצ ןענאק ןלאז ייז ןבלע ו
.לאמאטימ
*עפרעדאב יד ןעוועג טשינ אד זיא הביס יד
*אב רעשידיי טשינ רעד ראפ ןעגנוניווו ןופ שינ
־עגפא ,עבורח־בלאה ,תוריד יד לייוו ,גנורעקלעפ
ןענאטשעג ךאנ ךאנרעד גגאל ןענעז ,עטנערב
ןופ טאטלוזער א ןעוועג םע זיא רעכיג .קידייל
ןקירעדינרעד ,ןדיי יד ןקינייפ וצ םעטסיס םעד
ךאנ .ןעגנוגנידאב־םנבעל עכעלשטנעממוא וצ ייז
טריצודער אטעג רעד זיא עיצקא רעטשרע רעד
ןופ ןעמוקקירוצ ןיטימ .רעזייה ףניפ זיב ןראוועג
ןראוועג ןבעגעג ייז זיא ןדיי ענעפאלטנא יד
.ןטעברא וצ רעטייוו טייקכעלגעמ יד
־ראפ ןעוועג טשינ אטעג רעד זיא ביוהנא ןיא
יירפ די ז טנאקעג ןבאה רעניוװנײא יד .טכאמ
דיז ןפאשנייא רעפרעד יד ןיא ןייג ,ןגעוואב
יד ךרוד ףיורעד טקוקעג ןיבאה ןשטייד יד .זייפש
םעד ייז ןופ ןמעמונעגפארא טאה םאד .רעגגיפ
*עג ןבאה ןדיי יד .אטעג םעד ןזייפש ןיפ לוע
*רע רעד ךאנ טשרע .טסיזמוא ירמגל טעברא

־ראפ טייקמאזקרעמפיוא רערעדנוזאב א ףיוא

םעד ןעמוקעגראפ זיא סאוו ,עיצקא רעטש

^עג טאה ראסימאק רעד סאוו ,קאלג רעד אד טניד

־עג אטעג רעד זיא  1942,רעבמעוואנ ןטשרע

־פיונוצ םאד דיז ןרעגנירגראפ וצ ידכ ,ןכאמ ןסייה

טזייוו םע .טארד טימ טמיוצעגמורא ןראו

,טזייוו סאד .טכאנ רעד ןטימניא ןשטנעמ יד ןפוד

טאה תוביס ענעעזעגםיוראפ־טשינ ביליוצ זא ,םיוא

־עג רעד זא ,טסווועג טאה לטעטש ןיא טבאמ יד זא

ןטםירעלטיה יד יוו רעגנעל טריטסיזקע אטעג רעד

םיא ןבאה ןוא געט עטלייצעג ןריטסיזקע טעוו אט

*יונ יד בילוצ םע זיא ןעשעג .טנכערעגסיוא ןבאה

,רעגאל־רינרעטיא ןא ןופ רעטקאראכ א ןבעגעג
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.טריפעגסיוא ןבאה ןדיי יד םאוו ,ןטעברא עקיט
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•עג זיא ןליופ ןיא םאטעג ענעדישראם יד ןיא
ןדיי ןעלדיזרעביא םאד גנונײשרעד עטפא זא ןעװ
ןטםירעלטיה יד .ןרעדנא םעד ןיא אטעג זייא ןוס
יװ ,קיטילאפ רעקיזאד רעד טימ טצונאב דיי זבאה
ןטכינראפ וצ ןטנעממורטםניא יד ןופ םענײא מימ
־וצ א וצ יז ןריםרעד ,גנורעקלעפאב עשידיי יד
.טײקװיסאפ ןחא עיטאפא ןופ דנאטש

ןדײ רעטנזיוט יד טימ ןעמאזוצ ןראשאק רעװארב
.ךעלטעטש ערעדנא יד ןופ
זרידיװקיל וצ אפאטםעג רעד ןופ ןאלפ רעד
טנכײצעגםיוא טשינ ךיז טאה ןדײ רװעשזישט יד
ךס א ן״א יװ .טײקזיצערפ רערעדנוזאב ןײק טימ
םעד טעװעלאשזעג אד יד ןבאה ןטנגעג ערעדנא
שישטנעיװשא ןײק ײז ןריפ וצ ףיוא טראפסנארט

־קעװא ןשטייד יד ןבאה עװעשזישט ןיא דיוא

טגנערבעגמוא ראנ ׳ןרעגאל־טיוט ערעדנא ןוא

־גייא יד קידגעעז טשינ טכאמעג דיז ןוא טקוקעג

.טאטש רעד רעטנוא רעטעמאליק עכעלטע זיולב ײז

׳לאפ א ןעװעג וליפא זיא סע .ןדיי עטרעדנאװעג
ןלעיצעפם א טקישעג טאה ראםימאק רעד ןעװ
ןדיי ןריברעװ ךעלטעטש עקימורא יד ןיא חילש
זוטעג סע טאה ראסימאק רעד .עוועשזישט ?יק
חילש רעד .טנעה־םטעברא ןיא לגנאמ םעד בילוצ
־עשזישט לײװ ,טשינראג טימ ןעמוקעגקירוצ זיא
דעד ןיא טמיראב ןעװעג ,סיוא טזײװ ,זיא עװ
רעכיג וצ טמיטשאב זיא םאװ ,טרא םלא טנגעג
.עיצאדיװקיל
ןבאה

רעײז ךאנ םישדח  2טײרגעגוצ ןטםירעלטיה יד
־טימ יד זא ,ךיז טײטשראפ .לטעטש םאד ןעמענראפ
טסװועג ראלק טשינ ןבאה טארנדוי ןופ רעדילג
־עגמורא ןענעז ײז .ןעגנערבמוא ןופ תונויער יד
,ןדיי יד טריטיגא ןוא ןבוטש יד רעביא ןעגנאג
ייז זיא סע יוו ,לייוו ,ןפיולטנא טשינ ןלאז ייז זא
ןריברעוו ךעלנייוועג א םע זיא ,ןראוועג טגאזעג
.טעברא ףיוא

מלעװ ,ןדיי ענעפאלטנא יד ןופ ךיוא

־לעװ יד ןיא ן׳געװי יד ףיוא טרעגלאװעגמורא ךיז
ךיז טרידיצעד קינײװ ןבאה ,רעפרעד ןוא רעד
־עשזישט ךס א רעײז .עװעשזישט ןײק ןרעקוצמוא
ערעדנא יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ןדײ רעװ
עשיליופ יד ךרוד ןראװעג טעגראהעג ׳ךעלטעטש
.םירעיופ עקיטרא ןוא םעדנאב
ײא ןענעז ןכארבעגםיוא זיא המחלמ יד ןעװ
.תושפנ עשידײ

ןבאה עיצקא־ןםאמ עטסערג ןוא עטשרע יד
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יד ןבאה םוטעמוא יוו טקנופ זא ,טזייוו סאד
רעד ףיוא טכא ךס א טגיילעג אד דיוא ןשטייד
־רעפרעק רעשידיי רעקיזאד רעד ןופ ףליהטימ
*עמ יד ךיוא .טלעטשעגנייא ןבאה ייז סאוו ,טפאש
*לעז יד ןעוועג ןיענעז אפוג עיצקא רעד ןופ ןדאמ
ךרוד ןראוועג טלגנירעגמורא זיא אטעג רעד .עב
,טייל־סע־םע ,עירעמראדנאשז ןאדראק ןקראטש א
.ייצילאפ עוואטאנארג עשיליופ ןוא עשיניארקוא
־אב ןוא ענעבילבעגרעביא יד ןביירטסיורא םאד

ענעבילבעגנבעל יד ןופ תודע תױבג יד טיול

־םדוק ןבאה ץאלפ־גאלשמוא ןפיוא ןדיי ענעטלאה

רעטשרצ רעד תעב ןראװעג ןבירטעגםיורא ןענעז

דאנ .ןטנאיצילאפ עשיליופ יד טריפעגכרוד לכ

־עפש .ןדיי טרעדנוהפניפ ןוא טנזיוט רעביא עיצקא

־סע עשטייד יד ןעגנוניווו יד ןיא ןיידא ןענעז ייז

ןראװעג טריפעגםיורא ןענעז עװארבמעז ןײק רעט

.טעברא יד טקידנעראפ ןוא טרילארטנאק ,טייל־םע

םאד .תושפנ טרעדנוהפניפ ןוא טנזיוט ײװצ רעביא

•עיצקעלעס א ןעמוןיעגראפ זיא ץאלפ ןפיוא

יופ ךיוא ןשטנעמ ןעװעג אד ןענעז םע זא ,טזייװ

וצ טזאלעגרעביא ןעמ טאה עטסקיעפ עמאס יד

רעהא ןעמוקעג ןענעז עכלעװ ,ךעלטעטש ערעדנא

־לא .ןעגנומענרעטנוא עשטייד יד ןיא טעברא רעד

.המחלמ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש

ןפיוא טעגראהרעד ןעמ טאה םעקילאק ןוא עט

׳טיונ רעקיטלאװג רעד ףיוא טקוקעג טשינ

־ראפ עשיטסירעלטיה יד ןופ רעמינפ יד .טרא

משינ אטעג רעװעשזישט ןיא גנורעקלעפאב יד טאה

־אלווייט ן״א טמורקעגסיוא ןעוועג ןענעז רעכערב

־עדיפע־עירעטנעזיד ןוא ־םופיט יד טכאמעגכרוד

־םיוא ןכעלשטנעמ ןדעי ןריולראפ ,ןסאמירג עשינ

ןטימעגםיוא טשינ רעבא םע ןבאה ייז .םעימ

ןיא ןראוועג טריפעגכרוד זיא עיצקא יד .קורד

־מעז יד ןיא ןטלאהעג ײז טאה ןעמ ןעװ ,רעטעפש

-מוא ,רארעט ןטקראטשראפ ןופ ןעגנוגנידאב
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*עשטיר עקידלאוועג ןוא ןעײרשעג עכעלשטנעמ

ןיוש ןעמוקעגמוא לייט א ייז ןופ ,קילדנעצ עכעל

־עפא ןבאה עכלעוו םעצוואפאטסעג יד ןחפ ןעייר

־אפ יד סאוו ,םארגאפ םעד ןיא ,גנויירפאב רעד ךאנ

וצ דנילב ףיוא ןסאשעג ןוא ןשטייב טימ טריר

ןכאמ עטשרע יד ןיא טריפעגכרוד ןבאה ןקאיל

־רעביא ןוא עטשאררעביא ,ןשטנעמ עקידלושמוא

.גנויירפאב רעד ךאנ

ךייר ץיק ןייז טנאקעג טשינ טאה םע .ענעקארשעג

ןיא זיא דנאטשרעדיוו רעטריתנאגרא ןייק

־ילאראפ זיא םע .דנאטשרעדיוו ןטסדנימ ץיק ןופ

עכעלטע תולב .ןעמוקעגראפ טשינ עוועשתשט

.טאט רעוויטקא ןופ קנאדעג רעדעי ןראוועג טריז

־ד וצ ךיז ן׳גאלשרעד וצ ןעגנולעג זיא עכעלטנגוי

טייקשידלעה א שממ זיא ןעגנוגנידאב יד ןיא

־אראב יד ןיא טפמעקעג ןבאה סאוו ,רענאזיטראפ

־ישט ץא .ןפיולטנא וצ וויטאיציניא עדעי ןעוועג

םע .קאטסילאיב רעטנוא ,רעדלעוו רעשטיוואנ

ןיא טאה םע .ךס א ןעוועג ןלאפ יד ןענעז עוזעשז

,דנאטשרעדיוו ןוויסאפ ןופ ןלאפ ךס א ןעוועג ןענעז

וצ ןליוו רעקראטש א טבעלעג ךאנ ןשטנעמ יד

יד ןריטאבאס ןיא טקורדעגסיוא ךיז טאה םאו
םוצ גנוטכאראפ ,ךיז ןרירטסיגער טשינ ׳טעברא

.ךיז ןעוועטאר
יבאה שזאבלוש ןיא רעבירג יד ןטישראפ ןיא

,דלאוו ןייא ןפיולטנא סאד ןוא טנאיצילאפ ןשיד י

־אב א .ןקאילאפ עליוויצ ןייק ןעמונעגלייטנא טשינ

־לוזער א יוו ןעמוקעג לאמעלא טשינ זיא םא ו

־ורא יד ןופ םירעיופ יד םאוו דיא ףיורעד זייוו

יא ,ןתיוואב ןטקאפ .טיוט ןראפ ארומ ןופ טאט

ןגעוו טסווועג ראלק טשינ ןבאה רעפרעד עקימ

ןבעגעגפא טשינ ךיז ןדיי ןבאה עיצקא רעד תעב

ןעגנאגעגמורא תולב ןענעז םע .דראמךסאמ םעד

דעד תעב .טיוט םוצ ייז טריפ ןעמ זא ,ןובשח ןייק

,סנביולגרעבא עזעירעטסימ טימ טיילגאב ,ןעגנאלק

וצ ןרעהעג טלאוועג טשינ רענייק טאה עיצקעלעס

תא טעברא יד .רעטסנעפשעג ןוא םידש ןגע ו

־רעביא טאה ראסימאק רעד רעכלעוו ,עקינייוו יד

־אפ עשיליופ יד ךרוד ןראוועג ןוטעג םיוא טתיוו

*עג עיצקעלעס יד טאה ראסימאק רעד .טזאלעג
.גנאווצ טימ ןריפכרוד טזומ

.ןטנאיציל
עכלעוו ,טנגעג רעוועשתשט ןיא םירעיופ יד

טאהעג טשינ טאה אטעג רעוןעשזישט רעד

טבעלעג טכעלש טשינ המחלמ רעד וצ תב ןבאה

־ילאיב ןיא אטעג םעד טימ טקאטנאק םוש ץיק

רעד ךאנ ןענעז ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד טימ

גנוגא ץיק טאהעג טשינ טאה טנגוי יד .קאטס

־עט ןכעלקערש א רעטנוא ןעוועג עיצקא רעטייווצ

טאה םע םאוו ׳דנאטשרעדיוו ןשידלעה םעד ןגעו

יד ןתוועגסיורא טשינ רעבירעד ןבאה ןוא ראר

.קאטסילאיב ןיא טנגוי עשידיי יד טלעטשעג

סאוו .ןדיי יד ראפ טייקטיירג־ספליה עקירעהעג

קאטסילאיב ןיא עקידנעפמעק יד ןשיווצ רעבא

,ןדיי רעטרעדנוה יד ןופ .אטעג ןופ ןפאלטנא ןענעז

־עשזישט עכעלטע ךיוא ןעניפעג ךיז ןבאה אפוג

יוא רעפרעד יד רעביא טעשזדנאלבעג ןבאה םאו

־רא עשיטסינויצ ןופ רעדילגטימ .עכעלטנגוי רעו

־טע יוו רעמ טשינ ןבעל ןבילבעג ןענעז ,רעדלע ו

.סעיצאתנאג

ענארוו קחצי

געט "עקיאור" יד ןיא
עוועשזישט ןיא המזדלמ־טלעוו רעטייווצ רעד ןירפ גנאפנא רעד
 1939,רעבמעטפעס ןטשרע םעד קיטיירפ
.גאטראפ רעגייז א ריפ םתא

,ךאוו ןעוועג ןיוש ןענעז ,תבש ףיוא ןטיירגוצ ןטימ
טרעוו טייקליטש עקידנעגראמירפ יד ,םיצולפ ןוא

־עקלעפאב רעשידיי רעד ןופ לייט עטסערג יד

טמוק סאוו ,ןרענוד קראטש א ךרוד ןסירעגרעביא

.ףאלש ןפיט ןיא ןעקנוזראפ ןעוועג ךאנ זיא גנור

,רעקידנשיור ,רעקראטש טרעוו ןוא רעטנענ ץלא

טלייאעג ךיז ןבאה םאוו ,ןעיורפ עכעלטע זיולב

ןענעז׳ס ,ןרענוד ץיק טשינ זיא׳ס .ץינ ,רעבא
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.עוועשזישט וצ רעטגענ ןעמוק ייז .ןענאלפארע

םאד ,םעבמאב דניצ ןפראוו ןוא ןענאלפארע עכעל

טימ ןוא טאטש יד רעבירא ןיוש יד ןענעז טא

,רעייפ ןעמאלפ ןיא טליהעגנייא זיא לטעטש עצנאג

ןפיול ןשטנעמ ,ןדנווושראפ שיורעג ןכעלקערש א

גנורידראבמאב רעד ןופ תונברק עטשרע יד ןוא

יד ןסיירראפ ,רעזייה יד ןופ קערש טימ םיורא

שובייל ׳ןוז ץיז ןוא רעקעב רעד יכדרמ :ןענעז

־ארע יד םע ןענעז דעוו :למיה םוצ ףיורא ןגיוא

ייב ,ערעדנא ןוא ,םעדייא סעקנישטכאילש רעד

עטייווצ א ?סערווענאמ ףיוא עשיליופ זןענאלפ

,עקירעיורט א זיא גנומיטש יד ,ןשטנעמ ןעצ א

ועד ןיא טדנווושראפ ןוא ןא טילפ ערדאקסע

*ראג זיא׳ס ,ענעגאלשרעד סורא ןעייג ןשטנעמ

סע :ןיוש טסייוו רעדעי .עטשרע יד ןופ גנוטכיר

רעוועשזישט סאוו ןבעגוצרעביא דעלגעמ טשינ

טשינ דאנ סאד ןבאה רעליימ יד !המחלמ זיא

,געט עקירעיורט יד ןיא טבעלעגרעביא ןבאה ןד י

*גיק ערעייז ןגעוו ןטכארט סעמאמ ,טגאזעגסיורא
י טסייוו דעוו !םעיציזאפ־רעייפ יד ףיוא רעד

ןעוועטאר ליוו׳מ ,זיימ עטמסראפ יוו ןפיול ןשטנעמ

ןענאלפארע יד טא זא ,טסווועג טשינ טאה רענייק

א רעוו ,ןשיק א טגארט׳ס רעוו ,ךיז טזאל׳ס םאו
ןופ ןעיורפ יד ,דניק טשלחראפ א רעוו ,שובלמ

עלא ,ןענאב עשיליופ עלא טרעטשעצ ןיוש ןבאה

עקיניזנאוו יוו םורא ןפיול ענעלאפעג עטשרע יד

ףיוא ףיט זיב ,ןטקנופ־למאז עשירעטילימ עשיליופ

טביירט ץילימ עלעיצעפס יד ,תולוק עדליוו טימ

.חרזמ

־רעשעלרעייפ יד ,רעזייה יד ןיא רעניוװנײא יד

זא ,ןדלאמעג אידאר רעד טאה רעגייזא ןיינ

לענש לאז ןעמ םראלא ןא טימ טנראוו ענעריס

•רעד־סגירק א ןא ןליופ ןלאפאב זיא דנאלשטייד

זיב ,ןענאלפארע עקידנעמוקנא יד ןגעק ץוש ןכוז

יד ףיוא טמעג עורעקלעפאב עשידיי יד ,גגורעלק

־ראלא יד וצ ךיוא קיטליגכיילג ןיוש טרעוו ןעמ

רעבא ,קערש טימ ןוא טימעג רעווש א טימ םעייג

.ןעמ

־עלטע רעבירא ןענעז יוזא .קיאור ךעלרעסיוא
.געט עכ

־סע ןא ךיז טזייוואב רעבמעצעד ןטירד םעד
ןרעוו ןסאג יד ,ןענאלפארע עשישטייד ערדאק

עייג ,טרעטיירבראפ טרעוו עיצאזיליבאמ יד

,ןסיידפיוא עקראטש ךיז ןרעהרעד׳ס ,קידייל לענש

רעד ןיא ןוא ,ןפורעג ןרעוו גנעגראי עיינ ,ןפורג

,ןעמאלפ ןיא דלאב ןענעז רעזייה עשידיי עלא

־וצ רעדיוו עטריזיליבאמ ליפ ןעמוק טייצ רעבלעז

ןיוש ןעמ ןאק טאטש ןופ ךיז ןפאכסיורא ןופ

רעסיורג רעד ראפ רעדיילק גונעג אטשינ ,קיר

ןייא ןופ ןסאג עלא ,טנערב ץלא .ןסכארט טשינ

ןוא זעמוק םעיטראפ ,רעוועג גונעג טשינ ,יימרא
ןענעז סענעצס־גגונעגעזעג יד ,ןעייג םעיטראפ
,רעדניק ערעייז ןטיילגאב םעמאמ ,ךעלרעדיוש
ןטלאה רעדניק ןוא ,רענעמ ערעייז ןריפ ןעיודפ
ןגאלקאב ןוא ןענייוו עלא ,םרעטאפ ייב זא ךיז
פא ןראפ טאוו ,עטריזיליבאמ יד ןופ לרוג םעד
ועמוק טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,עוועשזישט ןופ
רעוועשזישט עטשרע יד ןופ ןטכיראב יד ןא ןיוש
,לקיגייא םלסאי־השמ ,דלאגנייוו לווייפ ,ענעלאפעג
זא ,ןגאז ןטכיראב עבלעז יד .ערעדנא דאנ ןוא
־יוו עלא קידנרעטשעצ ןרישראמ ןטסירעלטיה יד
רעוועשזישט ןופ לאצ יד ,םעיציזאפ־סדנאטשרעד
־נעצ ןיא ןיוש ןכיירג טנארפ ןפיוא ענעלאפעג
.רעקילד
־דנייפ לטעטש ןרעביא ןעילפ דעלגעט־גאט
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ןופ םיתא ןפיול ןשטנעמ .ןרעדנא םוצ זיב קע
ךיור רעד .ןסיורד ןיא רעזייה עקידנענערב יד
ןוא ,רעדלעפ ענעפא יד וצ טפיול ןעמ .טקיטש
־ישט ןייק ןיירא ןעמוק ןקנאט עשישטייד יד ןעו
.הברוח עסיורג ןייא ןיוש לטעטש סאד זיא עוועשז
עצנאג יד ,לעפאב א ןבעגעגסיורא טרעוו םע
ןרירטםיגער ךיז ןזומ טלא ןוא גנוי גנורעקלעפאב
ןופ ןלעטשוצ ךיז ןזומ גאט ןדעי ,טעברא ףיוא
ייא טעברא יד ,ןשטנעמ טרעדנוה ריפ זיב יירד
*אב ןעמ טרעוו לאמטפא ןוא ,ערעווש א רעייז
טימ

— עינאוועראה רערעווש רעד ראפ טניול

.פעלק
.ןטעיוואס יד טימ ןשטייד יד ןופ ךאמפא ןטיול
רעטצעל רעד ,ןסור יד וצ עוועשזישט רעהעג
־ורב ןעוועג זיא טירטקירוצ ןשישטייד ןופ טקא
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־וקעגרעטנוא ייז זיא םע רעוו ןדעי ןגאלש לאט

רעדרעמ עשיטסישאפ יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז

טשטנווו ,לטעטש ץא ץירא ןענעז ןסור יד ןעוו ,ןעמ

ענראשט רעטסעווש ץימ ,היביצ עמאמ ץימ
.לדיי רעדורב ןיימ ןוא

.בוט־לזמ ךיז ןעמ

םעד וצ רעייטשוצ א ןייז רעטרעוו עגיימ ןלאז

* * *

ענעמוקעגמוא יד ןופ קנעדנא םוצ הבצמ־רפס

יד ןענאמרעד וצ ץיז טביולרעד רימ לאז
עפלעוו ,עטסרעייט ןוא עטנעאנ עגיימ ןופ ןעמענ

.ןדיי רעוועשזישט

יאטיק לטנעי

־טכג׳ע ןוא גג׳ט עטסיוו
רענעי ןופ עוועשזישט ןיא ענעבילבעג־קינייוו רעייז יד ןופ ענייא ןיב ךי
.םוקמוא ןופ טייצ רעמאזיורג *
ןענאוונופ .טלא ראי ןציירד םיוק ,לדיימ גניי א ןעוועג ךאנ ךיא ןיב טלמעד
ןעמ יוו טעז םאוו ,דניק א ןופ ןייפ יד ןבעגוצרעביא .חוכ םעד ןעמענ ךיא לאז
טיוט םעד גאט ןדעי ךיוא ןיילא טקוק ןוא עטסטנעאנ עריא עלא םיוא טעדראמ
? ןגיוא יד ןיא
ןוא קיטשינ יוזא ךאד סע זיא ןביירשנא טשינ לאז ךיא םאוו ןוא ליפיוו
.טבעלעגרעביא באה ךיא םאוו ,םעד טימ דיילגראפ ןיא םאלב
רעוועשזישט א ןופ בוח רעקילייה רעד ,בוח ןיימ זיא םאד זא רעבא סייוו ךיא
בורח רעזדנוא הבצמ־רפס א ,קנעדנא ןא ןלעטשפיוא ןופ קילבנא ןיא דניק שיד י
.עוועשזישט לטעטש ןשידיי םענעראוועג
ןופ לייט םעניילק א שטאכ אד ןבעגוצרעביא ךיז ןעימאב רעבירעד לעוו׳כ
.טייצ רעמאזיורג רענעי ןיא ןעגנובעלרעביא עניימ

םערוטש רעקידנעמוקנא

יד וצ ורעהוצ ןביוהעגנא ךיז טאה ןעמ .טכעלש

זעוועג זיא ןדיי רעוועשזישט יד ןופ לרוג רעד

ןפראווניירא טזאלעג טשיג ןבאה סאוו ,יד ןופ דייר

—

רעטפא ןוא רעטסיירד ,הרוחש־הרמ ןייק ןיא ךיז

ןופ לרוג םוצ ךעלנע

— ןסנאוינ עסיוועג טימ

ןיא .ןליופ ןיא דעלטעטש ערעדנא יד ןיא ןדיי יד
ןופ ךיז ןעפעשט םאד .ליטש ןעוועג זיא ביוהנא
•אכ־ןסאמ ץיק ןעמונעגנא טשינ טאה ןשטייד יד
,דראב יד ןריושעגפא ןבאה ייז ןעמעוו .רעטקאר
־עג טאטש רעד רעטניה ץעגרע .פאלק א ןבעגעג
סעפע ןענופעג ךיוא ןעמ טאה ,דיי א וליפא ןיסאש
ןביוהעגנא ךיז טאה םלוע רעד .וצרעד הביס א
טשינ זיא לװײט רעד״ זא ,ןטכארט ןוא ןקיאוראב
".םיא טלאמ ןעמ יוו ,ךעלקערש יוזא

טעוו׳מ זא ,טגאזעג ןוא קראמ ןיא ןזיוועג ךיז
.ןדיי הדע ץיק ןטחשסיוא טשינ
טשינ לטעטש ןיא זיא גנוגעוואב עסיורג ץיק
םעדכאנ ,ראי ןט־ 39ןיא ןענעז ןדיי ךס א .ןעוועג
־יא ,ןראוועג טנערבראפ ןענעז רעזייה ךס א יוו
.רעפרעד עקימורא יד ןיא ןעניװו ןעגנאגעגרעב
ןיא ןפראוו ךיז טלאוועג טשינ ןבאה ןדיי ךס א
.בוטש ןופ ןעגנאגעגסיורא ןטלעז ןוא ןגיוא יד

עדנאב־ןטיוט יד

טאוו ,עכלעזא ןרעה ןעמונעג דיז ןבאה םע

ךיילג ךיז טאה ראסימאק ןופ םוקנא ןטימ

ךיז ןבאה עכלעוו ,ןטסימיסעפ יד ןגירשראפ ןבאה

ןופ ןדיי יד ןקינייפ עטנענאמרעפ סאד ןביוהעגנא

זיא׳ס זא ,ןטלאהעג ןיוא ןקיאוראב טלאוועג טשינ

־עג ןבירטעג ןדיי ןענעז ךעלגעט־גאט .לטעטש
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־וצםיוא טאהעג ןבאה יד ווו ,טעברא וצ ןראו
עד טאה םעד ץוח .תורצ ענעדישראפ ןייטשןפיוא טגיילעגפיורא טאר־ןדוי ןכרוד ראסימאק
.טלעג טרעדאפעג ,סעיצובירטנאק לטעטש
לטעטש ןיא זא ,ןדער ןביוהעגנא טאה ןעמ

.ריד ךיא גאז ,ויז עוועטאר .דלאוו ןיא ייג

—

.המחלמ יד ןטלאהרעביא ףראד זעמ
זא ,גנונעדראראפ יד םיורא זיא םע ןעו
.ןלעטשוצ דיז ןפראד ,סיורג ןוא ןיילק ןדיי עלא
ןיא זיא ,ןטעברא ןראפוצקעווא ףיוא טשרמולכמ

•עג זיא עכלעוו ,עדנאב־ןטיוט יד ןעמוקנא ףראד

םע רעוו .ףיולעג רעקידהלהב א ןראוועג לטעטש

.סזידאס ןוא תוירזכא ריא טימ טנאקאב לערו

טאה םע רעוו ,לטעטש ןופ קעווא ןצנאגניא זיא

!טנראוועג דימ טאה יאטיק דוד ןיזוק ןיימ

.ןוט וצ םאת ,ןרעדנא ןטימ רענייא ןטאראב ריז

־מא ןעמוקעגראפ ןענעז בוטש ןיא זדנוא ייב ךיוא

באה ךיא רעבא .ןענייוו םוצ ראנ טמעלקעג רימ
.ךראש א ןא ,ליטש ןציז ןזומ רימ זא ,טסווועג

.טשיג רעדא ךיז ןלעטשוצ אי :ןעיירעפ
־ורק ןעמוקעגניירא זיא זדנוא וצ בוטש ץא

,לאנק רעטייוו א טרעהרעד ךיז טאה םיצולפ

סנטאט םעד ,יקאדלאה ןופ רעיופ א ,יקטוועש

יוו ךיילג ,טרעטיצעגפיוא ןבאה רימ ןכלעוו ןופ

טוט בוטש ןיא טאוו ןעזעג טאה רע .רעטנאקאב א

.זדנוא וצ רעהא ןייגרעד טנאקעג טלאוו ליוק יד
,לאנק ןטשרע ןכאנ ןראוועג ליטש עלייוו א זיא׳ט

:םינפ ןקיטומטוג ץיז טימ טלקאשעג ןוא ךיז
ךייא ןלעוו ןבאווש יד טאוו ,קילג סאד

—

־טע ךאנ ןוא סאש א דאנ טרעהרעד ךיז טאה דלאב

םוק .ןקיטעפשראפ טשינ לאמנייק ריא טעוו ,ןבעג

רענייא טגלאפעגכאנ קילייא ןבאה עכלעוו ,עכעל

גנאל יוזא ,ףראד ןיא .עקמולש ,רימ וצ לייוורעד

ןעגנאגרעד זדנוא וצ זיא דלאב ןוא ,ןרעדנא ןכאנ

.ןבעל ןטימ טשינ ייברעד ךאנ טריקיזיר ןעמ יוו

טאה רעטעפש לטיב א ןוא ,םאטיוא ןופ שיורעג א

זעמ זא ,ןעוועג םיכסמ עלא ןבאה בוטש ןיא

טאה עטאט רעד .יירעטיש טכידעג א טרעהעג ךיז

.ןיקטוועשורק וצ ןייג ףראד

:טלמרומעג ליטש פאק ןטזאלעגפארא ןא טימ

ןענעז ןדיי ,קיאור ןעוועג זיא געוו ןפיוא

.רעדרעמ יד ,ייז ןסיש רעוועג־ןישאמ ןופ

—

י־עגוצ טאה טע רעוו .קירוצ ןוא ץהא ןעגנאגעג

יעמוקעגפיורא זיא ןראוועג לקנוט זיא טע ןעו

ןדיי זא ,קידרעפאה ןעוועג זיא טע רעוו ,טצפיז

־קעווא זדנוא ראפ טאה רע .יקטוועשורק זדנוא וצ

.טבעלעגרעביא תורצ ערעגרע ןיוש ןבאה

:טצפיזעג ןוא רלימ טימ טיורב טלעטשעג

טעגרהעג זיא דניק סנעמעוו ,ווע־ל עשטחר

באה סעכלעזא .טכעלש זיא׳ט ,עקמולש

—

ףראד ןופ ןעגנאגעג זיא ,עבמאב א ןופ ןראוועג

רעבלעק זא ...טלעטשעגראפ טשיג ךיז ךיא

ןענורעג זיא םינפ ריא ןופ .רעדעל לקעז א טימ

ןלעה ןטימניא ,םיוא יוזא טשינ ךאד ןעמ טגייל

ןטיוו טלאוועג ,טלעטשעגפא ךיז טאה יז .םייווש

...אד יוו ,גאט

ריא באה ךיא .לטעטש ןיא ךיז טרעה׳ט טאו

טימ רענעגאלשרעד א ןענאטשעג זיא רע

ךיז ןטלאהאב ,ןפיולטנא ןדיי ךס א זא ,טגאזעג

טאה ןעמ יוו ,טלייצרעד ץא טנעה עטזאלעגפארא

—

סאטיוא ןיא טעוועדאלראפ עוועשזישט ןיא ןדיי יד

,ןדיי עלא טימ ןייז טעוו םע טאוו — טייקטרידיצ

־אקא יד וצ ,שזראבלוש ןייק םופוצ ןבירטעג ןוא

־ער טימ טדערעג יז טאה

— טשינ ךיא

.רימ טימ ןייז טע ו
לדנוא ןעמ טאה בוטש ןיא ןיקסוועשורק ייב
רעד רעבא ,ןסעוצפא ןבעגעג ,ןעמונעגפיוא טוג

.ןקנאט ןגעק םעפ
טמוק

— טקידנעראפ רע טאה

— טראד ןופ

.קירוצ טשינ רענייק ןיוש

.טסייוו דעוו .זדלאה ןיא טקיטשעג טאה ןטיב

־פארא קירוצ רענעגיובעג א זיא יקסוועשורק

רעדורב ןײמ׳יןעמאמ רעד טימ ךיז טוט טע טא ו

ןפיוא ןציז ןבילבעג ןענעז רימ ןוא ןעגנאגעג

ןבאה ייז זא ,ךימ ןטטיירט עטאט רעד ץא עקטאמ

.עטעשטרוקעגפיונוצ ,עטביוטראפ ,יורטש

גנוטכא לאז רע ,ןיקציוואנ טימ טכאמעגפא

יוזא זא ,טטווורעד ויז רימ ןבאה רעטעפש

טזומעג ,קנארק ןעוועג זיא יז .ריא ףיוא ןבעג

־אנ טאה ,ןביוהעגגא ראנ ךיז טאה עיצקא יד יוו

זקידנע ךיז טעוו עוואלבא יד ןעוי .טעב ןיא ןגיל

טגאזעג ,לרופ א ףיוא עמאמ יד ןעמונעג יקציוו

.זיירא לטעטש ןיא ןעמוקקירוצ רימ ןלער

ןסאש יד ןרפ *ןליהפא רעד
זפיוא ץקטוועשורק ייב ןגעלעג רימ ןענעז יוזא
יד ףיוא טקוקעג רעכעל יד ךרוד ןוא םעדיוב
!רעמאק יד טימ ,ףיוה ןיא רעמיוב עקיטעמוא

טריפעגקעווא ןוא ,זדנוא וצ יז טריפ רע זא ,ריא
ןענאטשעג ןענעז ןדיי עלא ווו ,סאג־לוש רעד וצ יז
־עדאלראפ יז ןעמ טאה ךאנרעד דלאב .ןריפסיורא םוצ
.אטיוא ןיא ןעיורפ ערעדנא יד טימ ןעמאזוצ טע ו

"?טאג רעשידיי רעד זיא ווו"

׳ןעמאמ רעד ןגעוו■ טכארטעג באה ךיא .ןלאטש ןוא

טלעטשעגטיוא ןעוועג ןיוש ןענעז עלא ןע ו

־סאה ץראה םאד ןוא בוטש ןיא ןיילא טגיל טאו

־ילאפ עשיליופ ןוא ןראדנאשז יד ןבאה טאג ןיא
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ןוא ןמוטש יד רעביא ןפיול ןעמונעג ןטנאיצ
,ןפארטעג ראנ ןבאה ייז ןעמעוו טפעלשעגסיורא

ענעבילבעגרעביא יד ןופ אטעג סאד
זיא ןשטנעמ טרעדנוה רעביא .לייט עניילק א

זעזעגוצ םע ןבאה םאוו יד .ןסאשעג ןוא ןגאלשעג

ןײלא ראםימאק רעד .ךיז ץעוועטאר וצ ןעגנולעג

סעפע ־ןיז טיירג אד זא ,טליפרעד ךיילג ןבאה

.ןשטנעמ עטנוזעג ,עגנוי ,ןבילקעגסיוא יד טאה

יד טצונעגסיוא ןמאה ךס א ןוא ,םטכעלש רעייז

ייז ןופ רע טאה הטיחש רעד ךאנ סנגראמוצ

׳פאלעצ ןוא ןטנאיצילאפ יד ןופ טייקנעמונראפ

עניילק יד ןיא ייז טריפעגניירא ,אטעג א ןפאעעג

רעפרעד יד ןיא .ןעגנוטכיר ענעדישראפ ןיא דיז

ףיוא טקישעצ ןוא עניל־ןאב רעד ןבענ ךעלזייה

עשיז ןפאלטנא ךיוא זיא טלמעד .ךעל־זלעוו ןוא
.עקירעמא ןיא טנײה זיא רעכלעוו ׳יקצולם

.ןטעברא ענעדישראפ
יד ץופ ,ןדיי ךאנ ןעמוקעגוצ ןענעז רעטעפש

.דלייוו וצ טסולגראפ ריז טאה ןשטייד יד

ןוא עיצקא רעד תעב ןפאלעצ ךיז ןענעז םא ו

.בר ןפיוא ןגערפכאנ ןעמונעג ךיז ןבאה ייז ןוא

טזומעג גאט ןדעי ןבאה עלא .קעווא טשינ טייוו

טריזילאראפ טגיל רע זא ,טרעהעג ןבאה ייז ןעו

ייסאש םעד ןעיוב םייב ,טעברא רעד וצ ןייגסיורא

זיא רע ווו ,בוטש ןיא םיא וצ ץירא ייז ןענעז

ייב ץוא ןפיוה עשיצירפ יד ןיא ,יקאסיוו ןייק
•עגפיוא ןופ גראווכארב ןעוועדאל םייב ןאב רעד

.ךיז ןמעב רפס ןפא ןא טימ ןגעלעג
רעשידיי רעד זיא ווו ,לווייט רעטלא ,גאז
תולוק עדליוו טימ ןגירשעג ייז ןבאה

—

— ן טאג

דרע רעד רעביא םיא טפעלשעג ,םרעטכעלעג ןוא
־אמש עטלא לקעפ א יוו םיא ןפראוועגפיורא ןוא
סקאפעג לופ ןעוועג זיא םאוו ,אטיוא ןפיוא םעט
.רעדניק ןוא ןעיורפ טימ
ןעגנורפשעגוצ זיא ,אטיוא ןייא קידנגיל ןיוש
טעשטפעשעגניירא ןוא ץעיוואפאטסעג א םיא וצ
• םיירט ןעמונעג ךיז טאה בר רעד .רעיוא ןיא םיא
ןעלמרומ סעפע טווורפעג ,רעטמסראפ א יוו ןעל
טנאקעג טשינראג ןוא ליומ ןקידנעײטשךפא ןטימ
־עג יד טימ ןגיוא ענייז .ןעמוקאבסיורא ךיז ןופ
טקוקעג ןבאה ךעלפעל עטנקורטעגסיוא ץוא על
־עג טלאוו רע יוו ,ןשטנעמ עקימורא יד ףיוא
ןופ ןענײװםיורא ןפלעה םיא לאז ןעמ זא ,ןטעב
רעסיורג רעד ףיוא רערט ןייא שטאכ ןגיוא יד
ןיא ןכארבעגסיוא ןבאה םורא ןעיורפ יד .ךארב
.ןייוועג ךיוה א
.טכאלעג ןבאה ןטנאיצ
.ןדיי רעוועשזישט

ןפיולטנא וצ טבארטעג ץלא טאה עטאט רעד
ןסיורג םעד ןופ ,עוועשזישט ןופ רעטייוו םא ו
עגנירג ןייק ןעוועג טשינ זיא םאד ראנ .קילגמוא
יד ךרוד טכאוואב ןעוועג ןענעז ןגעוו יד .ךאז
טעפעשטעג ךיז ןבאה עכלעוו ׳ןטידנאב עשיליופ
־עג ןעמ טאה טפא .ןדיי עקידנעייגייבראפ וצ
ךאד .ןדיי עטעגרהעג ןגעוו יד ףיוא ןגיל ןפארט
ווו ,ןיקלאמ דאנ זיב ןגירקעגכרוד ךיז רימ ןבאה
.רעליטש ןייז טעוו םע זא ,ןיטלאהעג טאה ןעמ
.ןטנאקאב א וצ ,ןידרעטס ץיק ץירא ןיב ךיא
רעד .ןעוועג טשינ טראד ךיא ןיב גנאל רעבא
םע ווו ,וואכאל ןיא ןבילבעג זיא סאוו ,עטאט
־םיורא רעטעפש ךימ טאה ,ןדיי טניוװעג ןבאה
־אב ץיוש ךיא באה טייצ רעד ראפ רעבא .ןעמונעג
"עקנאפאל" א ןידרעטס ןיא ןבעלוצרעביא ןזיוו
.עקנילבערט ץיק )ןשטנעמ ןפאב(
־בערט ץיק געוו ןפיוא ןגעלעג זיא וואכאל
־סנארט יד ןראפכרוד ןעזעג ךיא באה אד .עקניל

־ילאפ עשיליופ יד ןוא סעצוואפאטסעג יד
ןיא ןענעז

.םרעקנוב ענעםיר

 1941בא ה״כ ,גאט ןקיזאד םעניא

־עג ןענעז ןענאגאוו יד .עקנילבערט ץיק ןטראפ
־רעטצנעפ יד ךרוד ,ןשטנעמ טימ טקאפעג לופ ןע ו
.רעמינפ עטשלחראפ טקוקעגסיורא ןבאה ךעל
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ןופ ענעגנורפשעגסיורא יד ןוא חלג רעד
גוצ

־םיורא טאהעג ארומ ןבאה םירעיופ יד .ןביוהעג

א ,ףראד ןופ ןעגנאגעג ןיב׳כ ןעוו ,לאמנייא

ץלא ךאנ ךיז דרע יד טאה םורא געט ןיא
.רעדלעפ יד ףיוא טעברא רעייז וצ ןייגוצ
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עכעלטיור־לקנוט טימ גוצ רעגנאל א ןפאלעגכרוד
־ראפ ןבאה ךעלרעטצנעפ יד ןופ ןענאגאוו־טסאל
.רעמינפ עטשלחראפ עסאלב יד טלדניוושעגייב
ןעקכאיט קראטש א טימ ןיייטש ןבילבעג ןיב ךיא
ןענאטשעג דאנ זיא ןרעיוא יד ןיא .ץראה ןיא
יד .רעדער־ןאגאוו יד ןופ לאנקעג רעביוט רעד
ךיא ןוא טמיילעג יוו ןראוועג רימ ןענעז סיפ
.טרא ןופ ךיז ןריר טנאקעג טשינ באה
״ײװ טשיג יוו טקרעמאב ךיא באה לאמאטימ
א םעפע דרע רעד ןופ ףיוא ךיז טביוה רימי ןופ
טקוק ,םיוא ךיז טכיאג ,טלאטשעג ענעגיובעג
,עילאוואפ טמעג ןוא ןטייז עלא ןיא םתא ךיז
ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןייג טירט עקידלקאוו טימ
•ףראד
־וצ א ןענאטשעג ךיא ןיב טונימ עכעלטע
;באמ ראלק טווורפעג ןוא טרא םוצ עטדימשעג
ךיא באה וואכאל ןיא .ןייז ןעק םאד רעוו ךיז
ןענעז סאוו ,ןשטנעמ ןפארטעג לאמ עכעלטע ןידש
ועוועג ןענעז ייז רעבא ,עקנילבערט ןופ ןפאלטגא
טלאטשעג יד .ענעוטעגסיוא־בלאה ,עסעווראב
זיא סאד .ןוטעגנא טוג ןייז וצ ןעזעגסיוא טאה
.יורפ א ןעוועג
עטלוויטשאב טרעהרעד ךיא באה םיצולפ
־נורפשעגסורא ןענעז סעטסוק רעטניה ןופ .טירט
׳םיוא טזייוו ,ןבאה עכלאוו ,םירעיופ עכעלטע ןעג
"וצ ןענעז ייז .ת^נברק ףיוא אד טעוועטאשטעג
יד ריא ןופ ןסייר ןעמונעג ןוא ריא וצ ןפאלעג
טווורפעג ביוהנא ןיא טאה יורפ יד .םישובלמ
זא ,ךיז טכארטאב אמתסמ רעבא ,ןרעפמא ךיז
וצ ןלאפניירא רעדיוו רעדייא רעסעב ץלא זיא׳ס
.אפאטסעג רעד
טכיירגרעד טאה רימ ייב גנונאפש־ןוורענ יד
ןטלאהעגנייא םיוק ךיז באה ךיא .םאמ עטסבעה יד
ןפראוו טלאוועג ךיז באה ךיא .ןעיירש וצ טשינ
,ןטעב ,סיפ יד וצ ייז ןלאפ ,ןגאלש ,ןעפארד ,ייז ףיוא
.ןזאלפא יז ןלאז ייז

?יז ןעגנאגרעד רימ וצ זיא — י סאווראפ
סע ?םע ריא טוט םאווראפ

—

— םיטש עקירעדינ

.ךערבראפ א ךאד זיא
עכעלטע ןבאה — עקשידיי א ךאד זיא יז
־עג זיא יז

—

— ןפורעגפא ךיז לאמאטימ תולוק

ןייק טראפסנארט םענופ ,ןאגאוו ןופ ןעגנורפש
.עקנילבערט
רע .טשאררעביא ןעוועג טשינ זיא חלג רעד
.רענעגיוצעגסיוא ןא ׳רעפיילג א ןענאטשעג זיא
,טפארטשעג גונעג ןיוש זיא יז .פא יז טזאל

—

הניז ערעייא ןייז לחומ ךייא טעוו טאג ןוא
לענש ךיז טאה יורפ יד יוו ןעזעג באה ךיא
חלג רעד ךיוא .ףראד ןיא ןיירא ןוא טיירדעגסיוא
״פא טייוו ,גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא ןעגנאגעג זיא
.ריא ןופ טקורעג
?א ןיצראה ןפיוא רעגנירג ןראוועג זיא רימ
ןופ רענייא טשינ רע זיא יצ ,טכארטעג באה ךיא
יד ךאנ טאה ייז קנאד א סאוו ,םיקידצ ו״ל יד
?םויק א טלעו

טרידיווקיל טרעוו אטעג רעוועשזישט םאד
,ןסורג רעהא ןעמוק ןגעלפ עוועשזישט ןופ
עכעלטע יד .טקיאוראב טראד ךיז טאה סע זא
ייז טעפעשט רענייק ןוא ןטעברא ןדיי טרעדנוה
וראוועג רדסכ זיא וואכאל ןיא ןגעקאד .טשינ
ווו ,טעברא רעד וצ טפאכעג טאה זעמ .רעגרע
"•.יאגרעד זיא סע .טקינייפעג ,ןגאלשעג טאה ןעמ
יד ןיא עטנערבראפ יד ןופ חיר רעד רעהא ןעג
ךיז טאה ןעמ ןוא .עקנילבערט ןופ םעיראטאמערק
־ ראפ ףרא־ו סאוו ׳עיצקא ןא ןגעוו ןבעגעגרעביא
טאה ןיטאט םעד .געט עטסטנעאנ יד ןיא ןעמוק
רעכלעוו ,טארנדוי ןופ דילגטימ א טלייצרעד םע
רעלענש םאוו ךיז לאז רע זא ,ןטארעג םיא טאה
.וואכאל ןופ ןגארטפא
,עוועשזישט ?יק ןעגנאגעגקירוצ ןענעז רימ
עטאט רעד טאה טונימ רעטצעל רעד ןיא ראנ
ןיא ןייגניירא טלאוועג טשינ ןוא ןטלאהראפ ךיז
א ןיא טזאלעגרעביא רע טאה ןעקטאמ .לטעטש

עלענש טימ ףראד ןופ זיא טונימ רעד ןייא

.ךוטסאפ א ןראוועג זיא רע ווו ,שור ןיא ,ףראד

•עגוצ ךיילג זיא רע .חלג רעד ןעמוקעגנא טירט

רימ טימ ךיז רע טאה ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ

.םירעיופ עפורג רעד וצ ןעגנאג
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:טנגעזעג
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־ישט ןיא לקנאי רעטעפ םײב ןײז טםעװ וד
,רעפרעד יד ןיא ןכוז לייװרעד לעװ ךיא .עװעשז
לעװ׳כ ןוא ןעמעראברעד ץעמע ךיז טעװ רשפא
.ריד ראפ טרא ןא ןענופעג
־ארבעצ ןעמוקעגסיורא ןענעז רעטרעװ ענײז

כעפע זא ,ןדיי יד ןוט ןםיוװצ ןוא ןכײצ א ןבעג
.ײז ףיוא ךיז טיירג
ןוא טכארטעג גנאל טשינ ןבאה ערעגנױ יד
ןיא רעוו ,ףראד ןיא רעװ ,ןםיולעצ דיז ןעמונעג
.דלאװ

־עג באה ךיא ןוא ׳זדלאה ןטקיטשעג א ןופ ענייכ

טײל־סע־םע ןעמוקעג עקאט ןענעז גאטראפ

טלאה עטאט רעד זא ,ןענאטשראפ באה׳כ .טניױו

טימ רעגײטש רעײז ףיוא ןוא עימראדנאשז ןוא

.עוועשזישט ן״א ןעװעטאר ןענאק ךיז לאז׳מ ,טשינ

־סיורא ןעיירעלדיז עדליװ ןוא פעלק ,יירעסיש א

־אש ןפיוא טעבראעג ךיא באה ןכאװ עכעלטע

־עיופ יד ףיוא ײז טריפעגקעװא ,ןדיי יד ןבירטעג

א ןעװעג זיא עװעשזישט ןיא גנומיטש יד .יים

־נופ ,ןראשאק רעװארבמאז יד ןיא ךעלרופ עשיר

־נאלק יד רעהא ןעגנאגרעד ןענעז םע .עטנאפשעג

־קעװא םורא םישדח ײװצ ןיא ײז טאה ןעמ ןענאװ

־מאז ,יקאםיװ ןיא פא ןעוט ןשטײד יד םאװ ,ןעג

.סישטנעיװשא ןײק טריפעג

טכירעג ךיז טאה ןעמ .עצוואנאכעשט ןוא װארב

.טרידיװקיל קידנעטש

.עוועשזישט ןיא ךיוא עיצקא ןא ףיוא
אװטסדוקסאפ א םעפע טימ טקעמש טנײה

לופ ץוא־חעג זיא עװעשזישט ןיא אטעג םאד

—

ןוא טגאזעג לאמא רימ וצ יקםװעשורק טאה —
־אב ןבאה ןשטײד יד זא ,טלייצרעד רימ ייברעד
,ןשטנעמ ןריפ וצ ףיוא ןרופ םירעיופ יד ײב טלעטש
?ןעד ןעמעװ ,ןדיי אמתסמ
ןוא לטעטש ןיא ןעמוקעגקירוצ ן״ב׳כ ןעװ
־סיוא ךימ ײז ןבאה ,סעטרבח יד םע טלײצרעד
־אק רעד זא ,טםװועג ראלק ןבאה ײז .טכאלעג
ףראד ןעמ ןוא טנעה־סטעברא עיינ טכוז ראםימ
.סעיצקא םוש ןײק ראפ ןבאה ארומ ןייק טשינ

רעגנוה ןיא ,םעדיוב ןשרעיופ ןפירא
טשרוד ןרא
ײיק טריפעגקעװא ךימ טאה עטאט רעד
טימ רעיופ רעכייר א ,ןיקסוועשטנאי וצ ,יקנעיפ
ףיוא טאהעג תונמחר טאה רע .רעטקאראכ ןטוג א
ןפיול רימ יוו ןקוקוצ טנאקעג טשינ ןוא זדנוא
טכארטעג טשינ טאה רע .טניה עטגאיעג יוו םורא
ללכב טאה רע .טלאצאב זדנוא ןופ ןעמענ וצ
ןעמונעגפא טאה עטאט רעד ןעוו ,טדערעג קיגייוו
רע טאה ,רעהא טגנערבעג ןוא שור ןופ ןעקטאמ

־קעװא ןעמוקעג עטאט רעד זיא טכאנרעדפיוא

טאה ךאד .טראוו ץיק טימ ךיז ןפורעגנא טשינ

ןיוש ךיוא טאה רע .ץירא ףראד ןיא דימ ןעמענ

דיילטימ סיורג טאה רע זא ,טכאדעג רימ ךיז

־רעביא באה ךיא רעבא ,ץװפ יד זגעװ טסוװעג

.זדנוא טימ

ןוא טגאזעג ןבאה ךעלדײמ יד םאװ ,טרזחעג

ףראד ןיא ןבאה טסערפ יד ןופ םוקנא ןטימ

אזא ןזײוװצםיורא טוג טשינראג זיא םע זא ,ןטלאהעג

ףיוא םעוואלבא ןגעוו ןעגנאלק טיירפשראפ ךיז

.טײקידװעקערש

טנראוועג ןבאה טייל־סע־םע יד .ןדיי ענעטלאהאב

:טדערעגוצ ךימ טאה לקנאי רעטעפ רעד
רימ טגאז ץראה׳ס .ןטאט ןטימ ,דניק ,ײג

—

.סטוג־טשינ םעפע דיוא
רעד .טרעדורעג םעפע ךיז טאה ןםיורדניא

ןבעגרעביא ןדיי עלא זלאז ייז זא ,םירעיופ יד
ארומ ןביוהעגנא טאה יקסוועשטנאי .אפאטסעג רעד
טימ זדנוא ראפ ךיז טפאכעגסיורא ןוא ןבאה וצ
.רעטרעוו עבראה

,טלײצרעד טאה שטיװאלאטם לטאמ רעכאמרעגײז

ןשינערעהוצנא ענייז ןענאטשראפ ןבאה רימ

רע ׳ןפורעג םיא טאה ראםימאק־םטמא רעד זא

טאה .ןייג וצ ווו טאהעג טשיג ןבאה רימ רעבא

קיטײצכײלג ןוא רעגײז םעד ןטכירראפ םיא לאז

עצנאג ,ןרעגנוהסיוא ןעמונעג רעיופ רעד זדנוא

דעגײזא ריפ ןעגנילק לאז רע ,םיא ןלעטשנא

.טיורב לקיטש ץיק טגנאלרעד טשינ געט

רעד זא ,רעכיז ןעװעג זענעז ןשטנעמ .םגאטראפ

־עג ן״וש טאה ףראד םאד ןעוו טכענ יד ןיא

ביא טלאװעג טימרעד טאה טאיראםימאק־סטמא

•םיורא עטאט רעד ךיז טאה ,ןפאלשנייא ןעמונ
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וטײװצ א ייב לאמ םעדעי ןוא ,ףיוה ןופ טראשעג

ץילנייא טנאקעג טשינ רעבא ךיא באה גנאל

קידנרעהנא ,טיורב לקיטש א ןטעבעגסיוא רעיופ

־רצ ,ןטנוא טזאלעגפארא ךיז באה׳כ .םעדיוב ןפיוא

ןדיי עטפאכעג יינספיוא ןופ תוישעמ ייז ייב ךיז

ןוא רעיומ רערעטצניפ רעד וצ ךיז טשטעווקעג
דעד ןופ ןכראש יד וצ קידנרעהנייא ,טראוועג

.רעפרעד יד ןיא
וראוועג גאט וצ גאט ןופ זיא יקסוועשטנאי

.טכאנ

־פיוא זדנוא טאה רע .רענעסיבראפ ןוא רערעיוז ץלא

:יירשעג א טרעהעג ךיא באה םיצולפ

זיא םענורב םוצ .רעסאוו ןעגנאלרעד וצ טרעהעג

.י טלאה

־עג ךיז ןבאה רימ ןוא ןייגוצוצ ךעלרעפעג ןעוועג
־ראפ זדנוא טאה סאוו ,ייגש טימ ןענעגוגגאב טחמ
.רעסאוו ןטערט
,טכאנ עקידעכורעיוואז א ןפערט טגעלפ סע
ץעמע זא ,טאהעג ארומ ןייק טשינ טאה ןעמ ןוא
ןיא רעמע םענופ ןעקסעילפ סאד ןרעהרעד טעו
־ונעגנא ןוא טראשעגוצ לטאמ ךיז טאה ,םענורב
ןטיהעג ןבאה רימ םאוו ,רעסאוו לדנעפ א ןעמ
.געט עכעלטע ףיוא

זיא םע ןוא ,םאש א טכליהעגפא טאה דלאב
.ןראוועג ליטש רעדיוו
עקידנעלסיירטכרוד א טליפרעד באה ךיא
־רעד ,םעדיוב ןפיוא ףיורא קירוצ ןיב ןוא טלעק
ןעוועג זיא רע .םאש םעד ןגעוו ןעקטאמ טלייצ
טרעטיצ רע יוו טליפעג באה ךיא ןוא טלמוטעצ
דעד ןיא .ןאצ א ןיא ןאצ א ןפאלק טמענ ןוא
ןוא טירט טרעהרעד רעדיוו רימ ןבאה טייקליטש
.דרע רעד ץא םעטאפאל ןופ פעלק
טכאמעגוצ טשיג רימ ןבאה טכאנ עצנאג יד

טיוט םנטאט םעד

ףיוא ןעיראש ןעמונעג טאה םע ןעוו .גיוא ןייק

רימ .ראורבעפ ןט־ 22ןופ טכאנ רענעי ןיא

ץא םענורב םוצ ןעגנאגעגפארא ךיא ןיב ,גאט

םע ,טראוועג ןוא םעדיוב ןפיוא ןגעלעג ןענעז

ךיז טאה םע .םטסופ א לדנעפ םאד ןגיל ןעזעג

.ףראד ןופ ןשיורעג עטצעל יד ןליטשנייא ךיז ןילאז

ענעבארגעצ לקיטש א ןגיוא יד ץא ןפראוועג רימ

־אוו גנולש ץיק טאהעג טשינ ןיוש געט עכעלטע

זיא םאד זא ,טכארטעג טשינ רעבא באה׳כ .דרע

וצ ןראשוצ טפראדעג ויז טאה עקטאמ ןוא ,רעס

.ןטאט ןופ רבק רעד

ץעגרע ,רעסאוו לטיב א ןעמעננא עקוועזדאס רעד
ןופ .ןדאל רעטכאמראפ א ,ריט א ךאנ טעפירקס
ןרעטסילפ א ךיז טגארטרעד טיולפ א רעטניה
טעוו ןעוו .ןבאל טקיטשראפ א ןוא לראפ א ןופ
םעד טנקורט טשרוד רעד .ןרעוו ליטש ןיוש םע
.ןריהעג יד טציהעצ ןוא ןעמוג
טפאלש ףראד סאד .ליטש טרעוו ךעלדנע
ליימ א ףיוא ןרעה ןעמ ןאק ךראש ןטסדנימ םעד
דעד .ןפאלשעגנייא ךיוא לייוורעד זיא לטאמ
טאה ןוא ןקעוו טלאוועג טשינ םיא טאה עטאט
־:רארא ןעמונעג ךיז ץא לדנעפ םאד ןעמונעג ןיילא

...ריד טימ ןייגטימ לעוו ךיא ,עטאט

.שיורעג רעמ
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לקגאי רעטעפ רעד ןראוועג ןסאשרעד ףראד
.יאטיק
־קעווא םגטאט ןגעמ טלייצרעד םיא באה ךיא
זקארשעגרעביא רעכיז ויז טאה רע זא ןוא ,ןייג
יטלאהאבראפ ץעגרע ךיז טאה ןוא ,םאש םעד ןופ
.ןייגוצסיורא ארומ טאה ןוא
דלודעגמוא טימ ךיא באה גאט ןצנאג םעד
ןיא טעפש .ןעמוק לאז עטאט רעד זא ,טראוועג
ןגיל ןעזעג ךיז באה׳כ .תומולח ערעווש ןלאפאב

:ןרעטיצ ןעמונעג םעפע טאה רימ ןיא

ןא ןכאמ ירוצ

ןיא זיא טכאנ יד זא ,טלייצרעד ןוא יקסוועשטנאי

ךימ ןענעזם ןוא ןפאלשעגנייא ךיא ןיב טכאנרעד

.םעדימ ןופ ןכירק

עטאט רעד טאה

ןעמוקעגפיורא םעדימ ןפיוא זיא רעטעפש

עטעשויעצ .טולב ךייט א ןיא ןטאט ןטימ ןעמאזוצ

—

— טשינ ףראד ןעמ

—

— ןפיל יד טימ טגעוואב םיוק

...ןטערטעג ,ןעגנורפשעג זדנוא רעביא ןענעז דרעפ
•־נאי ןעמוקעג זדנוא וצ רעדיוו זיא םנגראמוצ
רעד זא ,ןדלאמעג ךיילג זדנוא ןוא יקסוועשט
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ראנ ,רעטעפ רעד ןעוועג טשינ זיא רענעסאשרעד
.ןיילא עטאט ־ועד עקאט
יורטש ןיא םינפ םאד ןבארגראפ באה ךיא
יצ ןענעז לפענ א ךרוד יוו .טעשעהעג רעטיב ןוא
דימ זא ,רעטרעוו םיקסוועשטנאי ןעגנאגרעד רימ
טימ טקעמש םע לייוו ,ןייגקעווא ןענאדנופ ןפראד
.זיוה ןצנאג ץואפ טיוט
זיא לטאמ .ןפורעגנא טשינראג ךיז באה ךיא

•יא םלוע רעד .ןראוועג ליטש זיא לאמאטימ
דרעפ יד טנאפשעג טאה ץעמע .ןעגנאגעצ ךיז
*עגאלשעצ־רעווש םוצ ראטקאד א ןפור ןראפעג
.יקסוועשטנאי םענ
פיורא זדנוא וצ יקסוועשטנאי זיא סנגראמוצןשזאדנאב ןיא ןצנאגניא ןעוועג זיא רע .ןעמוקעג
■ילימ לגירק םאד טנאה ןיא ןטלאהרעד םיוק ןוא
־נא ןםיװעג׳ם םיא טאה םאד ...הלח רעסייוו טימ

.טשימעצ יוו ,ןגיוא ענעסירעגפיוא טימ ןגעלעג

ףיוא זיא קילגמוא םאד זא ,ןקינייפ וצ ןביוהעג

טאה ,ןעגנאגעגפארא זיא רעיופ רעד ןעוו טשרע

זדנוא טזאל רע םאוו ,םעד בילוצ ןעמוקעג םיא

:רימ וצ טיירדעגסיוא ךיז רע

.ןרעגנוהסיוא

זזדנוא טימ תיז טציא טעוו םאוו —
עסייה ענייז ךיז ףיוא טליפרעד באה ךיא
.ןרערט

ערעסעב זדנוא ראפ ןביוהעגנא ךיז ןבאה םע
־ועד וצ טקנופ ןעמוקעג ןענעז ייז .געט ערעטאז
טשרוד ןוא רעגנוה םענופ ןענעז רימ לייוו ׳טייצ

םענרפ ןסיוועג עטקעוועגפיוא סאד
רעיופ םענעגאלשרעד

־עג ןבאה רימ זא ,טפעשרעד יוזא ןעוועג ןיוש
.תוחוכ עטצעל יד םיוא זדנוא ןעייג םע יוו טליפ

עג טשינ ןסע ץיק זדנוא טאה רעיופ רעדיעגנאגעג טשיג ץעגרע זיא זענעז רימ ןוא ׳ןבעג
־פא רימ ןבאה עראפש א ךרוד .טיורב ץיק ןכוז
ןוא ,ןסע וצ טנוה םעד טיג ןעמ ןעוו ןטיהעג
זדנוא ןופ רערעדנא ןא ךיז טאה לאמ םעדעי
רעד ,םיא טימ ךיז טלייטעג ןוא טזאלעגפארא

־קערש רעד טימ ןעמוקעג רע זיא דלאב רעבא
רעד ךיז ןעמ טאה ףראד ןיא זא ,הרושב רעכעלאב טזומעג זדנוא טאה ץעמע .זדנוא ןופ טםװו.קעווא ןיוש ןזומ רימ ןוא ,ףיוה ןפיוא ןקרעמ
.ייצילאפ ןעמוק ןעק טונימ עדעי

עכעלדנעטשראפ עסיורג טימ טקוקעג טאה טנוה

ןזאלניז א טאהעג ןוא םאלב ןעוועג זיא רע

ןטימ ןפראוועג ןוא ןטעלג ךיז טזאלעג ,ןגיוא

א טימ טמעטאעג טאה רע .קערש טימ לופ קילב

ץיז ןופ ןעוועג ןדירפוצ טלאוו רע יוו ,לדייוו
...טאט רעשירבח

:ןעפאס רעווש
...טיוט טמוק םעד ראפ —

־ד ןופ גנונעכער םעד ןריולראפ ןבאה רימ
אגה א סעפע ןעמוקעגנא זיא םע .ןכאוו ןוא געט
דצ ךיז ןענעז בוטש ןיא ןיקסוועשטנאי ייב ןוא
.טצנאטעג טאה ןעמ ,םינכש .םיבורק ןעמוקעגפיונ
.עקשאמראה א ףיוא טליפשעג טאה ץעמע .טעילוהעג

ןזיוועג ןוא טיילגאבסיורא זדנוא טאה רע
־אק רימ ווו ,עלאדאטס־דלעפ א םניד םנטייוונופ
זיא ,זדנוא ןעמ טפאכ רעמאט .ןייז לייוורעד ןענ
.ךעלטראווטנאראפ טשינ רע

.געלשעג א ןכארבעגסיוא טראד זיא לאמאטימ

־עגנא ךיז ןםאה ״ןעקטאמ טימ ךיא ,רימ

ןענעז תולוק יד ןוא ןביוש טצאלפעג ןבאה םע

א טליפעג באה׳כ .ןרעדנא םייב רענייא ןטלאה

.רעדליוו ןוא רעכעה ץלא ןראוועג

ןעוועג ןענעז םיפ יד ןוא לדניוושפאק ןכעלקיטייוו

יד ןיא לפאצ־טיוט טימ ןגעלעג ןענעז רימ

־מוא עלייוו עלא זיא עקטאמ .עטקאהעגרעטנוא יוו

ראפ יד ןופ ךעלדעל יד רעטנוא ןוא רעצרעה

באה ,ךיז ןביוהפיוא ןפלעה םיא קידנליוו .ןלאפעג

־ליב טבעוושעג רעהפיוא ןא ןבאה ןגיוא עטכאמ

םעפע ,יינש ןיא קניז ךיא זא ,טליפרעד ףכית ךיא

ןעמ ,זיוה םאד רעטנוא ןעמ טדניצ טא יוו ,רעד

יקסוועשטנאי ןוא פאק ןרעביא רימ טצעז םרעווש

ךאג ךיז ןזאל עלא ןוא ,ןפיול זדגוא טעזרעד

טקוקעגכאנ ןוא םנטייוורעדנופ ןענאטשעג זיא

.זדנוא877
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דלעפ ןיא ןיילא

ליא באה ,לאטש אזא וצ לאמא קידנכירק

"עגפא ןוא טפעשרעד ןעוועג ןענעז רימ
"עג רימ ןבאה ,דלעפ ןיא ,אד .ןייג ןופ טכאווש
ןעוועג ןענעז ןראפעג יד שטאכ ,רעיירפ טמעטא
.ערעסערג ליפ

טריפעג טאה םאוו ,רעיופ ןטנאקאב א טקרעמאב
ןעגנאגעגוצ ןיב ךיא .ןעקנירטוצנא דרעפ סאד
טלאוו רע וצ ,טגערפעג ךיילג םיא ןחא ,םיא וצ
רע .טיורב לקיטש א ןבעג טנאקעג טשינ רימ
-עגסיורא ךיילג ןוא ןטראוווצ ןסייהעג ךימ טאה

־עגייאוצ ןוא ןענרעלסיוא טזומעג טאה ןעמ

ןיוש רימ ןענעז רעטעפש .טיורב ץנאג א טגנערב

םעד .טייקיטכיזראפ ןופ ןדאטעמ עיינ ךיז ןענ

־עג באה׳כ עכלעוו ,םירעיופ ערעדנא וצ ןעגנאגעג

א ןיא טקעטשראפ ןעוועג רימ ןענעז גאט ןצנאג

.סטכעלש ןייק ןוט טשינ זדנוא ןלעוו ייז זא ,טביולג

־אנס יד ןיא טליוהעגסיוא ץבאה רימ טאוו ,ךאל

־זענעז ןכירקמורא טכאנ רעצנאג א ןופ עדימ

יד ןיא .טריקסאמראפ קיצנוק ןוא יורטש םעפ

ןיירא קירוצ יירק־רענעיה עטשרע יד ראפ רימ

-היח עטגאיעג יוו ןכארקעגסיורא רימ ןענעז טכענ

םעד ןבאה רימ ווו ,שינעטלעהאב רעזדנוא ןיא

עלא ןאק סאוו ,ענעיה א ראפ ןרעטיצ עכלעוו ,דעל

.ךעלגעוואבמוא ןגיל טזומעג גאט ןצנאג

.גנורעייול ריא ןופ ןעגנורפשסיורא עלייוו
־ארוב ןעוועג ראנ ןעגעז רעדלעפ יד ףיוא
ףיוא ןיםײרםיורא טזומעג ןעמ טאה ייז ןוא ,םעק
א ,ןקרעמאב טשינ רענייק לאז םע ,ןפוא אזא
!יז רימ ןבאה םעד ןופ .ןעוועג אד ץעמע זיא םע
.טייצ עגנאל א טזייפשעג
־אטשעג יוזא רימ ןענעז טכאנרעדפיוא ץיא
ווו ,ףראד םוצ טקוקעג ןוא דלעפ ןטימניא ןענ
־ילדנעצ יוו ןיבאה ךעלרעטצנעפ עגעטכיולאב יד
ןופ טלייצרעד ןוא זדנוא וצ ןעקנווועג ןגיוא רעק
.טייקמעראוו ןופ ,ןבעל )?יאור טאז א

־רעד ,וצטכאנראפ וצ ןיוש לאמא קידנגיל
־רעה יד .סעפאנס יד ייב טיצ ץעמע יוו רימ ןליפ
רעדייא רעבא .ןבראטשעגפא זדגוא ןענעז רעצ
רעד ןיא ןענעז ,ןוט וצ םעפע ןדיוואב ןבאה רימ
.ךעלדיימ ייווצ ןייטש ןבילבעג גנונעפע
־אז ןופ ךעלדיימ עשידיי ןעוועג ןענעז םאד
,קערש עבלעז יד טעייוועג טאה ייז ןופ ,במאר
.זדנוא ןיא םא ו

:ןייא ןעקטאמ ייברעד טלאפ
ןייק ןסעגעג טשינ גנאל יוזא ןיוש באה׳כ

במאראז ןופ ועלדיימ ייווצ יד טימ
ךייט ןקיזייא ןיא

.ןראוועג טרעסערגראפ זיא החפשמ רעזדנוא
—

ןראוועג ןענעז ןמע ןפאש ןופ תוגאד יד ךיוא

רשפא ",ךיז טמעראוועגנא טשינ ,טיורב לקיטש

ןגעוו ןטכארט טזומעג ןבאה רימ ןוא ,רעסערג

זרעיופ א וצ ןייגניירא

.ךיז ןטלאהסיוא ןופ םינפוא עיינ

ןופ טלסיירטעגפא ךיז ךיא באה ביוהנא זיא

,םעקרענשזריק ןעוועג ןענעז ךעלדיימ יד

םאוו ,םירעיופ ןעוועג ןענעז םע .קנאדעג םעד

טאה רענייק ווו ,ףראד א ןיא קעווא רימ זענעז

רעד ןבעגעגרעביא ךיילג דיי ןטגגעגאב ןדעי ןבאה

ראפ טלעטשעגראפ ךיז ןוא טנעקעג טשינ זדנוא

¬דחפ בילוצ רעדא ,תועשר בילוצ רעדא ,ייצילאפ

ןוא ןצלעפ ןעיינ ןענאק םאוו ,ךעלדיימ עשיליופ

־עב יד ךיוא ךיז ןבאה ןפלעה וצ ןקארשעג .תונ
ןמלעז .טאהעג !וונמחר וליפא ןבאה םאוו ,ערעס
.ןריקיזיר טלאוועג טאה רעיופ א

.טעברא ןכוז
יד ןוא ,ןושל שירעיופ א טדערעג ןבאה רימ
־נפערטנײרא ראג ,טביולגעג זדנוא ןבאה םירעיופ

־עגוצ ,האצמה ןא ףיוא ןלאפעג רימ זענעז

ןיא זדנוא רע טאה ,רעטסוש א וצ לאמא קיד

־עג ךיז ןבאה םע ווו ,ןלאטש יד וצ ךיז טעבנג

דלאב רעבא ,טלכיימשעג ,ןעמונעגפיוא טוג ביוהנא

~עגוצ ןוא ,םירזח יד טימ םעקינראפ יד ןענופ

*באנ א ןיא ןראוועג טלדנאווראפ ליכיימש ן׳ייז זיא

יבאה טניה יד .לפאטראק לטיב א ייז ייב ןעמונ

ןביוהעגנא טאה רע ןוא ,עסאמירג רעקידנטעפש

.טליבעג טשינ ןוא טנאקעג ןיוש זדנוא
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.טנעצקא ןשידיי א טימ זדנוא וצ ןדער
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.טריקסאמעד ןעוועג זענעז רימ

,עטקייוועגסיוא ןענעז רימ ןעוו ,רעטעפש

ןבאה געוו ןקיטייז א טימ ךיז קידנעיצקירוצ

םעטםוק יד ןיא ןגעלעג םעטא ן, $עטעפאסראפ

טראוו ףראד ןופ גנאגסיורא םייב יוו ןעזעג רימ

ןפיולנא ןעזעג רימ ןבאה ,ךייט טייז רענעי ןופ

־עג טאה רע .רעטסוש רעבלעז רעד טראד ןיוש

עכלעוו ,םירעיופ עגנוי ךאנ טימ ,רעטסוש םעד

ךאנ ןעויעג זענעז םיא טימ ןוא רעוואר א טאה

ןענאטשעג ןענעז ייז .ףליה וצ ןפורעג טאה רע

.ייווצ

,עזעוורעג .ןטייז עלא ןיא טקוקעג ןוא גערב םייב
—

ייז ןבאה ,ןראצ טימ עטענילכראפ ,עטעשאלפעצ

-עג ןבאה עלא םאוו םאד ,טגאזעג ךיוה זדנוא

רימ זא .גערב זצנאג םעד םיואגנעל טרעטשינעג

ןופ ץעמע טאה

— !ןריולראפ ןענעז רימ

טשינ וליפא ייז זיא ךייט םעד רעבירא ןענעז

.טכארט
רימ ןבאה גנולפייווצראפ רעטסערג רעד ןיא

.ןלאפעגנייא

ךיז ןבאה ןענאוונופ .ןפיול ןעמונעג וויטקגיטסגיא

־עג ךיז ריפ עלא ףיוא רימ ןבאה ימ טימ

ו׳עגייש רעד ?תוחוכ ליפיוזא ןעמונעג זדנוא וצ

ךיא באה גנוגעוואב רעדעי ייב .םיוראפ טראש

.ןגאירעד טנאקעג טשינ זדנוא טאה רעוואר ןיפיוא

.ןקנעלעג־םיפ יד ןיא קיטייוו ןקראטש א טליפעג

ןשיווצ ךלהמ רעד יוו טליפעג ןבאה רימ רעבא

זצנאג ןרעביא ןעגנאגעצ ךיז זיא קיטייוו רעד

זיא געוו רעד .רענעלק טרעוו םיא ןוא זדגוא

־רעטניה טונימ א ןביילב םעטרבח עניימ .רעפרעק

זיא רע רעבא ,רעבירג טימ ,רעטכעלש א ןעוועג

,םיוראפ ןיוש ייז ןענעז דלאב רעבא ,קילעטש

א ןעזעג ךיז ראפ טאה רע .ןענאטשעגפא טשינ

,ועלסקא ערעייז ןחפ ןרעטיצ םאד עז ךיא .רימ ראפ

— ךעלדיימ יירד .ביור ןטעפ

םאמ ,ןצעמע טימ טלגנארעג ךיז ןטלאוו יד יוו

,טפאנ סעיצראפ יירד

.ךיוא טריפס רשפא ןוא רעקוצ
ןעוועג זדנוא זיא םע ווו ,ןפאלעג ןענעז רימ
טעוו םיא זא טסווועג ןבאה רימ ווו ׳רעמעווקאב
זענעז טא .רעוואר ןטימ ןראפ וצ רערעווש ןייז
ןליפ ןוא עטאכ עטצעל יד ןפאלעגכרוד ןיוש רימ
זומ ץענייש רעד .םיוא זדנוא ןעייג תוחוכ יד יוו
זיא רע ,טכאל רע זא ,ךיז טכוד זדנוא .ןליפ םע
ןופ זיא לאמאטימ רעבא .םניוועג ןייז ןיא רעכיז
־עג ןקיכליה א טימ טנוה א ןפאלעגסיורא ץעגרע
ךאד .סעק יד םיוא טשינ ןעיירד רימ ,יירעליב
םעד טאה טנוה רעד .יירעפמא ןא רימ ןרעה
•עגפארא םיא ןוא םופ א ייב טפאכעגנא ץענייש
יד זדנוא וצ ןעייגרעד םע .רעוואר ןופ ןפרא ו
טשינ ךיז ןקוק רימ רעבא ,ץענייש םענופ תוללק
.ןפיול ,ןפיול ,םוא
.ךייט םענופ גנוטכיר רעד ןיא ןפיול רימ
ןפיוא רעמיוב יד .םיא ייב ן״וש רימ ןענעז טא
טסארפ ןסייוו טימ טקעדאב ,טעקאנ ןענעז גערב

.ןטלאהראפ ייז ליוו
.טראוו ןייק םיוא טשינ טדער זדנוא ןופ רעגייק
םאוו ,קיטייוו םעד ,טטארפ םעד טשינ ןליפ רימ
זפיוא םעטסוק עקיכעטש יד זדניא ןפאשראפ םע
םרענעי .ןצכערק םיורא ךיז ןסייר ךאד .געו
רענעגייא רעד ןופ יוו םיוא ךיז טחיוו ץכערק
.ןסירעגםיורא טסורב
םע .דלאוו ןופ םיורא רימ זענעז ךעלדנע
א טגיל זדנוא ןופ םטכער .טכאנ ןראוועג זיא
רימ ןעוו ,ךע .ךעלרעייפ ענעדניצעצ טימ ,לפרעד
עטקייוועגכרוד ערעזדנוא ןעמעראווגא ץעגרע ןענאק
 1...רעבייל
־נאשז ןענאטשעג זיא ףראד םענעי ןיא רעבא
ןעייג רימ .ןדיימסיוא םע ןזומ רימ .עירעמראד
טרעדיילש טלעק יד .רעדלעפ עטעקאנ יד רעביא
ןופ לגיופ ענעריורפעג יוו ,דרע רעד וצ זדנוא
.םיוב א

קיזייא ןיד א חולב ןגיוצראפ זיא ,ךייט רעביא

־יוו .רענייב יד ןעמונעגכרוד טאה רעדיוש א

רעבא ,ךיז םע טכערב טארט ןטשרע םייב .לטייה

לקיטש א פא ןפיול ׳ףיוא ךיז ןעמ טביוה רעד

זדלאה ןזיב ןעייג רימ .פא טשינ ךיז ןלעטש רימ

םלקאוו רעפרעק רעד ןוא ךיז ןגיוב ינק יד .םגעו

.רעסאוו ןיא

ענעריורפראפ א רעדיגא קניז ךיא .ייז ףיוא ךיז
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ןםלעה טנעה עגעריורפעג ערעדנא .דרע רעד ףיוא

־פא ׳ןגיובעג ןעגגאגעג ןענעז ייז .םעקארוב יד

ךיז ןפעלק םישובלמ עםאנ יד .ךיז ןביוהפיוא רימ

יד ,םיוראפ ךיא ןוא ןרעדנא ןופ רענײא טקורעג

.טיוה רעקיטש טימ ןםײר ,דרע רעד וצ וצ

רעד טשינ ךיז טזײװאב םע יצ ,ןירעריפשסיוא

טײװ זיא םע װו ׳רעדלעפ עקידײל רעביא

.שטנעמ א ןופ ןטאש א

— אנוש

ןײש ןײק ,שטנעמ א ןופ ןמים ןייק ןעז וצ טשיג

רעד ןופ טײװ טשינ ןעװעג ןיוש ןעגעז רימ

,ךעלדיימ עשידײ ײרד ,רימ ןעײג ,בושי א ןופ

־ראפ א טרעהרעד םיצולפ ךיא באה ,עלאדאטס

.עטזאלראפ ,ענעריורפראפ
ערעדנא ןא עלײװ עדעי טיג

־אב ךיז ןבאה סנטאש עלעקנוט .שיורעג קיטכעד
— !יוא

—

טשינ ןאק ןוא ןײג ליװ סאװ ,דניק א יוו ,יירשעג א
.ןעורפא ךיז טונימ א רימאל

דלעפ םאד טלגנירעגמורא ,רעטצניפ רעד ןיא טגעו
.עלאדאטס רעד טימ

—

יד ,ןקאה וצ ןביוהעגנא רימ טאה פאק רעד
ראפ ...ןעלמירד ןעמונעג באה ךיא .ןביוט ןרעיוא
טכאנ יד ןוא רעטצניפ ןראװעג רימ זיא ןגיוא יד
...ענעטעמאם ןוא עפיט א ,עסיורג אזא זיא

טכאנ עדעי ואד רימ ןבאה ?וצרעד טיירגעגוצ
זא ,ךיז טסעומשעגפא דלעפ ץא ןייגסיורא ןראפ
.טרא רעדנא ןא ףיוא ןפערט

׳ןעלםקא יד ןסירעג רימ ןבאה טנעה סלדיימ א
,טרעצראפ ,טפמעדעג א טימ טדער יז .םיגפ םאד
:לוק ןקידמירוסי ׳טלפײװצראפ
—

,רעקידנבראטש א ןופ חוכ ןטצעל םעד טימ
ןטימ ,טנעה ענײמ טימ ןוטעג־לםײרט א ךיא באה
.רעפרעק םענעריורפעג ןצנאג
פאד ןיזאלוצפיוא טײקמעראװ לםיב א ׳ךע

ןעוועג טשינ ןעד רימ ןענעז יצ יגנושאררעביא

ךיז רימ ןלאז ,ןעשעג סעפע טעוו םע לאפ ןיא

.טגיװראפ ךימ טאה למירד רעד

.ןײגםיוא אד טסעװ וד ...טשינ ףאלש

ןופ .ןראוועג טרעווילגראפ יוו זיא טולב םאד

—

.טולב ענעריורפראפ
עקידרעטניװ עטראה זיולב זיא םורא רעבא
־שטנעמ ןופ ריר ןײק ,ךראש ןײק .שינרעטצניפ
.םעטא וקידעבעל ןופ ךיוה ןײק ןוא טירט עכעל
*ראפ ,דימ טפעלשעג רעטיױו ךיז ןבאה רימ
.תוחוכ ןא ,טשלח
יעמוקעגנא רימ ןענעז טכאנרעדניא טעפש
.שינעטלעהאב רעזדנוא וצ

טלגנירעגמורא ןענעז רימ

.ןעשעג םאד זיא טא ןוא
.ןריולראפ ,טלגנירעגמורא ןענעז רימ
ליומ ןיימ טנפעעג טלמעד ךיא טלאוו ןרעג יוו
םע יוו ,טכאנ רעד ןיא ןגירשעצ ךיז טלאוו ןוא
םעד טליפרעד יז ןעוו ,המהב א ךיז טעווערעצ
.טיוט ןופ םוקנא
עטוג א יוו .ןגירשעג טשינ באה ךיא רעבא
ליטש טרעטסילפעג ראנ ךיא באה ןירעריפשסיוא
תועט םוש ןא לאז טראוו םעדעי זא ,סייה ןוא
:ןקיצנייא ןדעי וצ ןייגרעד
.טלגנירעגמורא ןענעז רימ

—

ןפיולעצ ןוא סעקארוב יד קעווא ןפראוו עלא
ביילב ךיא .גנוטכיר רעדנא ןא ןייא רעדעי ,ךיז
ןסאגעגפיונוצ ,ןגיוצעגסיוא ,עדזורב א ןיא ןגיל
.דרע רעד טימ
ףירגאב רעד טריטסיזקע טשינ טאה טלמעד
,טוג ןוא םיורג זיא שינרעטצניפ יד .טייצ ןופ

ןכארקעג טכענ יד ןיא רימ ןענעז רעדיװ

,ךיז טליוו םע .טפאלק סאוו ,ץראה א טגאמראפ

ריז ןבארגעג ןטערק יװ ןוא רעדלעפ יד רעביא

סאוו ךיז ועיצ ןוא רעטכידעג םאוו ןייז לאז יז

רעזדנוא ןעװעג טציא זיא סאד .סעקארוב יד ןיא

.רעגנעל

ןבאה לאפכרוד םעד ךאנ םעראװ ,חיפש עקיצנײא
.ףראד ןיא ןײג וצ טגאװעג טשינ גנאל רימ
.טכאנ רעבלאה ךאנ ןעוועג ןיוש זיא סע
זגארטעג ןבאה ,ךעלדײמ ײװצ יד טימ עקטאמ
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!ץוא ןעגנולקעג ןעמ טאה ףראד ןטנעאג ןיא
,עוואלבא יד זא ,ןענאטשראפ באה ךיא .םראלא
ןיא ןגארטעגרעבירא ךיז טאה זדנוא ןכוז סאד
.ףראד
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ןפיוא ןפארטעג ךיז רימ ןבאה םנגראמוצפיוא

־דנע זיא גאט רעקידרעטניוו רעצרוק רעד

.עילאדאטס רערעדנא ןא ןיא ,ץאלפ ןטדערעגפא

ןפוא םושב ןיבאה רימ ןוא ןעגנאגעגסיוא ךעל

.טעוועטארעג ךיז טאה יז יוזא יוו טלייצרעד עדעי

וצ ךיז ווו ,טרא ץיק ןענופעג טנאקעג טשינ

־ראפ טכאנ עצנאג יד ןגעלעג ןענעז ךעלדיימ יד
טימ טקעדראפ ,בורג־לפאטראק א ןיא טעפאק
.לפאטראק
ןגעלעג ץענעז רימ עכלעוו ןיא ,םעפאנס יד
.רעקינייוו לאמא סאוו ןראוועג ןענעז ,ןטלאהאב
.טלעק יד טזאלעגכרוד טאה ,רעניד א ,קעדוצ רעד

.ןטלאהאב
,רעסאנ א ,יינש א ןלאפעג זיא דלאוו ןיא
טלאפ ,טייגעצ ןוא ןגייווצ יד וצ ךיז טפעלק םאו
טנלע אזא טימ .םיוא טייג ןוא דרע רעד ף יוא
.רימ יוו טקנופ
•בוז ,םיוב א רעטגוא ךיז ןטלאהאב רימ

טאה רע טאוו ,םאד ןעוועג זיא רעגרע ךאנ רעבא

ןיא סעינעמשז עסאנ טגאי טניוי רעד ראנ ץיש

טאה ריר רעדעי .ןריקסאמראפ וצ טרעהעגפיוא

,רעפרעק ןיא ץירא טגנירד טייקטכייפ .ץירא םינפ

.ןסיורעדגופ ןעזעגנא ךיז

.רעדילג יד ןיא ןייא ךיז טסע

,קידנראפכרוד ,טאה רעיופ א .ןעשעג זיא םע

ודו .םורא זדנוא טמענ ורמוא רעקידארומ א

וסירעגסיורא ןוא ;ןעשטפעש רעזדנוא טרעהרעד

־ארבעצ ןוא עטכייפ ,עדימ יד םיוא ןעמ טלאהאב

ן־-א ןוטעג גאלש א טאה טייקיטכיל א .פאנם םעד

...ןרעטשינ ,ןכוז ןקילב ערעזדנוא זרעדילג ענעכ

ןראוועג ץלא זיא זדנוא ראפ רעבא ,ןגיוא יד

.ענייא ןא ךיז טפור — קירעגנוה ןיב ךיא —

,טנייוועצ ךיז ןבאה רימ ...רעטצניפ ןוא ץראווש

טלעק ןופ ןוא רעגנוה ןופ ןייגסיוא ןלעוו רימ —

ןבאה עכלעוו ,ענעפלאהאבמוא ,עטנלע ןופ ןייוועג א

— עטייווצ א ליטש טרעטסילפ —

•דיז ןקידייטראפ וצ סאוו טימ רעמ טשינ
־רעביא ןא ןייטש ןבילבעג זיא רעיופ רעד
סאוו ,ןגיוא ענייז ,רעטרענייטשראפ א ,רעטשאר
לקניפ א ןבאה ,זדנוא ןיא ןכאטשראפ ןעוועג ןענעז
טנעמאמ א ןיא .ןראוועג טראטשראפ ןוא ןוטעג
ןוא ןטילש םוצ ןוטעג סיר א ךיז רע טאה םתא
.ףראד םוצ ןראפעגקעווא טעפמיא טימ

שטאכ רימאל

.ןייג רימאל ,טרא ןייא ףיוא ןייטש טשינ
.ןעזרעד ךאג זדנוא ןאק ןעמ —
עטרעצעגפא ןא טאה

— ןעז ןעמ לאז

—

— ןטפולרעדניא ןוטעג ךאמ א טנאה עשלדיימ
יןעלםיב וצ ןבראטש ...טיוט רעד ןעמוק ןיוש לאז
.לאמאטימ יוו רעגרע ךאד זיא
םמערא יד ראפ ןעמונעגנא ךיז ןבאה רימ
־יא ךיוא רעבא .דלאוו ןרעטצניפ ןופ םיתא ןוא

שינרעטצניפ רעד ןיא גנאזעג סאד

־צניפ עקיד א ועגנאהעג זיא רעדלעפ יד רעב

ןעמונעג ןוא ךיז וצ ןעמוקעג ךיג ןענעז רימ

*עירא ךיז ןיא טזאלעג טשינ טאה םאוו ,שינרעט

וצ ארומ א ןעוועג זיא אד .ןוט וצ סאוו ןטכארט

,למיה רערעווש א ןעגנאהעג זיא ןמיוא ןופ .ןקוק

רעיופ רעד זא ,ךעלגעמ זיא םע םוראוו ,ןביילב

,םתא ןצנאג ןטימ ןםאגעגפיונוצ ךיז טאה םאו

.ייצילאפ יד ןרימראלא ףראד ןיא טעו

.רעצרעה ערעזדנוא ןיא שינרעטצניפ רעד טימ

זיא םע .לדלעוו רעקטוס ןיא ויתא ןענעז רימ

.טירט יד טלעטש ןעמ םיוק־םיוק .ןעייג רימ

ןעארק ןוא םעקוואקוק .גאט ןטימניא ןעוועג

רעטלאק רעד ראנ ,טשינ ךיז ןטלאה פעק יד

רעייז .רעמיוב יד רעביא טעקילטעג ךיז ןבאה

־עגניא ערעזדנוא ,רעסעמ טימ יוו ,טדיינש טניוו

טניוו רעד .יינש ןשירפ טגאזעגנא טאה ורמוא

־פיוא ןא ךיז טפעלש ןעמ ,ךיז טכוד זדנוא .ץזייוו

•לכעלימ א יוו ,ןטפול רעד ןיא טיירדעג ךיז טאה
ןענעז עכלעוו ,רעטעלב עטראדראפ טימ טפאלקעג

.זגיווגייא זדנוא ליװ למירד רעםיז א ןוא ,רעה
.ןגיוא יד ןיא ןעלמיוו ךעלרעייפ עקידנרילאק

רעבא .רעמיוב יד ףויא ןבילבעג רעמוז ןופ ךאנ

קידגעייג ןפאלשנייא יוזא ךאנ ןאק ןעמ —

ערעזדוא ןוא ןיא ןעגנולקעגפא טאה ךראש רעדעי

— ןפורעגנא ךיז ךיא באה —

.זדנוא דאנ ךיז ןגאי םאוו ,טירט יוו ,ןרעיוא
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.יעגניז רימאל

.דיל א םעפע טנאמרעד
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—

עםייוו יוו ■סרעקיוהעגנייא ,טעשטראקעגנייא ןענ

ןציירד טלמעד זעוועג טלא זיא רע .ןטעבעג די!

זדנוא ןיא קינייוועניא זיולב .דלאוו ןיא ךעלגרעב

.ןבראטש טלאוועג טשינ קראטש יוזא טאה ןוא ראי

א ןיא טליהראפ ןיעוועג ןעקנאדעג יד ןענעז

עקטאמ טאה — ןרעהרעד ןלעוו ןשטי׳יד יד

יד ןפורעגנא ויז טאה

— ןרעה יד ןלאז

טכאנ עכעלדנעמוא ,עקיבייא ןא יוו ,לפענ ןצראווש
—

־עגנא ךיילג טאה ןוא ,במאראז ןופ ןירענשזריק
טאה יז .לדיל שיליופ א םעפע ןעמורב וצ ןביוה
דימ ןוא ןייצ עטקירדראפ טימ ,ליטש ןעגנוזעג
־נעעג טאה יז ןעוו .ןטלאהעגרעטנוא ריא ןבאה

.טצעזאב זדנוא ןיא ךיז טלאו

ביילב ךיא ןוא ףוס רעד טמוק םע
ןיילא ענייא

,סטייווצ א ןביוהעגנא יז טאה ,לדיל ןייא טקיד

ןראוועג רעגנירג זיא רעמוז ןופ םוקנא ןטימ

טגאמרעד ץעמע ךיז טאה רעטעפש ,םטירד א

ןטימ ךיוא .תואובת יד ןיא ךיז ןטלאהאב םאד

געוו ןפיוא םיוב ןעמאזנייא ןא ןגעוו דיל שידיי א

רעכיג טאה רעיופ רעד .רעסעב ןראוועג זיא יסע

טפאכראפ רעמ ץלא ןענעז רימ .לארשי־ץרא ןייק
־עג זיא סאוו גנאזעג םענעגייא םעד טימ ןראוועג
טציילפעג ךייט א יוו טאה ;רעטיירב ,רעכעה ןחאו
.טכאנ רערעטצניפ רעד ןיא

.טיורב לקיטש םאד ןםעגעג
ןופ ץוח .טרעטנענרעד דיז טאה טנארפ רעד
זדנוא וצ ןענעז םאוו ,ןעגנאלק ענעסירעגפא יד
ןטיול טליפעגסיורא םע רימ ןבאה ,ןעגנאגרעד

ןוא טייקכאווש ,טייקדימ יד ,רעגנוה רעד

םאוו .ןפראוווצ זדנוא טגעלפ רעיופ א סאוו ,טיורב

ץלא סאד רימ ןבאה ךיוה .קעווא ןענעז קערש

ןעוועג ןענעז רעסערג ץלא

— טנארפ רעד רעטנענ

טונימ עדעי .גנאזעג רעזדנוא ןיא טקירדעגסיוא

.םעיצראפ יד

טעוו רשפא .ןרעהרעד זדנוא טנאקעג ץעמע טאה
טאה ןעמוקוצמוא טייקטיירג יד .יוזא רעסעב ןייז
טאה טאוו ,טיוט ןראפ קערש יד טרעטייוורעד
.טשינ תושממ ןייק
־דחפ ,ךאווש ןענעז רימ זא ,םע טגאז רעו
ערעייז טימ ןשטייד יד ןעמוק ייז ןלאז זקידתונד
ייווצ ןיוש .טניה־ריפש ןוא ןסקיב עטלעטשעגנא
.קערש רעשינאפ ןיא ייז ראפ רימ ןפיולטנא ראי
.סאפש רעזייב א יוו םיוא טציא טקוק ץלא םאד
.אטשינ זיא געווסיוא םוש קיק ,טסיזמוא
ןופ ,ןראוועג קיטכיל ,ןראוועג גאט זיא םע
ראפ יוו .ןזיוואב טשינ רעגייק ךיז טאה ץעגרעייטעדנוווראפ ערעייז ןפעלש םאוו ,תויח עטעדנווו
,ןבראטש וצ טיירג ,דאל א ןיא ץעגרע םעפרעק
־טוס םוצ טפעלשעג קירוצ ךיז רימ ןבאה יוזא
ןעמונעג לאמאכאנ ןיוש טאה םע .לדלעוו רעק
.ולאפאב ראג ,ןלאפענ טשינ זיא רע .יינש א ןטיש
זעמ טאה שינעדנעלב ןוא שינעטכידעג ןייז בילוצ
טוט רעטייוו טארט א טימ םאוו ,ןעזעג טשינ

.רעלענש ןפיול וצ וביודעגנא ןבאה געט יד
טנגעג יד ןוא טנעאנ ראג ןיוש זיא טנארײ רעד
רעווארטסא םייב .טייורבעג ןוא טכאקעג טאה
־רעד עצנאג טנערבראפ ןשטייד יד ןבאה ייסאש
םיצ טפעלשעג ןעמ טאה סעקנעיפ יד ןופ .רעפ
,עקטאמ לאמגייא זיא אד ןוא סעפאקא ןבארג
ןיא ןאט־קעמש א ןענוגראפ ןיוש ךיז טאה סאו
ןבארג םוצ ץואוועג טפאכעג ,גאט ןטימניא ףראד
.סעפאקא
טכוזעג .עטמסראפ א ןפאלעגמורא ןיב דיא
ײקםװעשטנאי ייב .ןעוועטאר וצ םיא יוו געוו א
זיא רע זא ,טסדוורעד ךיז דיא באה בוטש ןיא
טשינ טסייוו רענייק .סעפאקא יד ןופ ןפאלטנא
־אב ערעזדנוא ןופ םעגייא ץיק ןיא .זיא רע ווו
טשרע .ןענופעג טשינ םיא ךיא באה ןשינטלעה
ןגיל ןענופעג םיא דיא באה געט עכעלטע ךאג
.יורטש טימ ןטקעדראפ א דלעפ ןטימניא
ועשעג רעדיוו זיא געט עכעלטע ךאנ רעבא

־עגסיוא זדגוא ףיוא ךיוא ךיז טאה יינש רעד .דיז

םיא ךיא באה רעדיוו .ךאז עבלעז יד םיא טימ

־אטשעג ןענעז רימ .ןביוהעג דיז ,ןסקאוועג ,טגייל

טריפ ןעמ יוו ןעזרעד לאמאטימ ןוא ,ןכוז ןעמוגעג
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־קוק א באה ךיא .ןטעדנוווראפ א געוו ןפיוא םיא
:טגערפעג טאה קילב ןיימ .םיא ףיוא ןומעג
?ןעשעג םאד זיא יוזא יוו

—

וצ טלאוועג ,םיא וצ ןסירעג ויז באה ךיא
עג ךיז טאה רימ רעבא .םיא ןעמענמורא ,ןפיולטשינ ויז לאז ךיא ,רימ וצ טקניוו רע זא טכאד
.םיא ןוא .ךיז ןבעגסיוא טשינ ,ןרעטנענרעד
,ןיירא לאטיפש ןיא טריפעגפא םיא טאה ןעמ
יד ךרוד ןראוועג ןעמונראפ ןכיגניא זיא רעכלע ו
א ןיא טריפעגקעווא םיא ןבאה ייז ןוא ,ןסור
טכארטאב םיא ןבאה ייז .עווקסאמ רעטניה רעגאל
.םענעגגאפעג־סגירק ןשטייד םלא
ךיא באה ץלא םאד ךיז ןסיוורעד וצ ידכ
רעביא ןכוז ןוא ןפיולמורא געט עצנאג טזומעג
־וז יד ןופ םענייא ייב .ןטקגופ עשירעטילימ יד
־יארקוא ןא ףיוא ןפארטעגנא ךיז ךיא באה ןשינעכ
,עשידיי א טנעקרעד רימ ן״א טאה טאוו ,רענ
.ןעוועטארוצפא ךיז ןעגנולעג םיוק זיא רימ ןוא
עקטאמ זא ,טסווורעד ךיז ךיא באה רעטעפש
״ענעגגאפעג־סגירק״ עכלעזא ךאנ טימ ןעמאזוצ זיא
־וצ ןעגנאגעג ןוא רעגאל םענופ ןפאלטנא רע יוו
*עווש א ןעוועג זיא געוו רעד .עווקסאמ ןייק םופ
ןטלאהעגסיוא טשינ טאה ייז ןופ רענייק .רער
ןיא טרעקעגמוא קירוצ ךיז געוו ןיטימ ןופ ןוא
סאוו ,רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא עקטאמ .רעגאל
א ןיא ןיירא זיא ,עווקסאמ זיב ןעגנאגרעד זיא
־פיוא ןפלאהעג םיא ןבאה ןדיי יד ווו שרדמה־חיב
.דיי א זיא רע זא ,ןזייוופיוא ןוא עגאל ןייז ןרעלק

באה

— אטשינ ,ייז ןופ רענייק אטשינ

—

ףיוא טקוקעג קילב ןטראטשראפ א טימ ךיא
־באג ךי* באה טונימ רעד ןיא .ןיקסוועשטנאי
ףיוא טכענ ןוא געט יד טבעלעגרעביא לאמא
טיוט רעד ,רעסאוו ןוא טיורב ןא ,םעדיוב ןייז
.ןטאט םענופ
בעל ךיא םאוו ,ןענאטשראפ אמתסמ טאה רע
זוא ןגיוא יד טזאלעגפארא טאה ,רעביא טציא
:טדערעג ליטש
אזא ףיוא ןטכיר טנאקעג ךיז טאה רעוו

—

םע ןבאה םינאלווייט ענעטלאשראפ ראנ ?םוניהג
ליפיוזא ,הטיחש אזא ...ןטכארטסיוא טנאקעג
.ןעגנערבמוא ןשטנעמ
טמענ יוו .ןיילא ענייא ךיא ןיב טציא

—

.שינרעטיב ליפיוזא ןבעלוצרעביא חוכ ןעמ
יקסודעשטנאי טאה

— ןקראטש ךיז טזומ וד

ןעוועג זיא םאוו ץלא ןסעגראפ

—

— טדערעג ךייוו

.יינסאדנופ ןביוהנא ןוא
?ןסעגראפ ץלא סאד ןעמ ןאק יוו ? ןסעגראפ

—

"ןביוהנא ןפראד ןעמ טעוו יינסאדנופ רעבא"
,טכארטעג לאמ ןטשרע םוצ טלמעד באה ךיא

—

ץרא ןיא ראנ ןמיוהנא ןעמ ןאק יינסנופ ץלא זא.לארשי
גאט םענעי ןיא טאה ףראד ןיא אד ךיוא
־בעמ א .ןטכאלש יד ןופ גנאלקפא רעד טכיירגרעד
יד טלסיירטעגפיוא לאמאטימ טאה ץעז רעקיט
יד ןיא ןביוש יד טימ ןוטעג גנולק א ןוא טנעוו■
םעד טרעהרעד ןעמ טאה דלאב ןוא ,רעטצנעפ

־כװעשטנאי יד ךימ ןבאה געט עטצעל יד ןיא

.יסקיב ןוא רעוועג־ןישאמ ןופ ןסאש ןופ ךליהפא

ויא בוטש ןיא ייז ייב ןציז רעגנעל טזאלעג סיק

...רענייא ךאנ ןוא ץעז א דאנ ,ןוטעג ךליה א טאה׳ס

ןופ ןעמענ יד טנאמרעד ,רימ טימ טסעומשעג

־עצ א ,רעיוט ןראפ ןעגנאגעגסיורא ןיב ךיא

גנאלנראי ןענעז ייז עכלעוו טימ ,ןדיי רעוועזישט

טרעהעגנייא ,גנוטראוורעד רעסייה ןופ ענעדניצ

!עמוקעג ןענעז ,טעדניירפאב ןוא טנאקאב ןעוועג

־עגנא זיא רעכלעוו ,םורבעג־טנארפ םעד ןיא ךיז

רעייז ,רעדניק ערעייז טנעקעג ,ןבוטש ערעייז ןיא

.זייוועילאווכ ןסקא ו

.בוט־םוי ןוא תבש ןיא ,ןכאוורעדניא ןבעל ץנאג
זשטנעמ עטוג עכלעזא ןעוועג ךאד ןענעז׳ס
.טצפיזעג יקסוועשטנאי טאה
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—

:וא ארומ זא ןצנאגגיא ןענאטשעג ןיב ךיא
ןבאה עכלעוו ,ןשטייד עקידנפיולטנא יד טקוקעגכאנ
םעד טימ טריסערעטניא טשינ ראה ץיק ףיוא ךיז
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.טייז רעד ןיא ןוטעג קוק א ןבאה ייז ביוא .סורא

יד .טשוחעצ יוו ןענאטשעג ךיא ןיב טונימ א

ױזא רענעי ןעוועג טשינ ןיוש קילב רעייז ןיא

ןענעז רעטרעוו עקיכארפשדמערפ עטגאזעגסיורא

וטביולגראפ ריז ןיא ןא ןופ קילב רעטנאקאב טוג

רימ ראפ טייטש טא .ךעלדנעטשראפ ןעוועג רימ

"עגמורא ןא ןופ קילב רעד ראנ ,רעגניווצאב

סופ זיב פאק ןופ טנפאוואב ,שטנעמ רעדמערפ א

דעלנע יוזא ןעמוקעגסיוא זיא רימ .זאה ןטלגניר

וביא ןקוק וצ ארומ ןייק טשינראג באה ךיא ןוא

טאה׳ס .תונברק עשידיי ערעייז ןופ קילב םעד וצ

־עצ ןיימ ןעזעג טאה רע .ןיירא םינפ ןייא ךיילג

ןטאש רענעגייא רעייז זא ,ןטכוד טנאקעג ךיז

רע טאה ףיוה םעד ףיוא קידנזייוו ןוא טייקטלמוט

.קערש־טיוט ייז ףיוא ןא טפראו

:טגערפעג לכיימש ןבליעז ןטימ ץלא ךאנ

ןרעביא ןוא קעווא זיא טייצ לקיטש ראפש א
־עיוואס זייוותונחמ ןחטעג זאל א ךיז ןבאה ףראד
רעמינפ .טסירראפ ןעוועג ןענעז ייז .רענלעז עשיט
־עז ,עטניורבראפ ,עטרעטאמראפ טאהעג ייז ןבאה
־ראפ יד טפעלשעג ןוא גנונדרא ןא ןפאלעג ןענ
־ראה ,ןסקיב־ןישאמ ,תואשמ־םגירק םינימ ענעדיש
.ךעלטאמ
ן״יטש ןבילבעג רימ ןבענ טראה זיא םיצולפ
.רעציפא רעטלכיימשעצ ,רעגנוי א
יאה ,יצירפ טויארידוא ,אקשווועיד קאק ,ונ

ן וטסניווו אד ? עטאכ רעייא

—

ןפיט א ןופ טפאכעגפיוא יוו ךיז באה ךיא
.ףאלש
ןיב ךיא ...ןענאד ןופ טשינ .ןיינ ,ןיינ

—

.עוועשזישט ןופ ,עוועשזישט ןופ
םעד ןחטעג טלמעד ךיא באה ראי יירד ךאנ
רעטשרע רעד ןעוועג זיא סאד .לכיימש ןטשרע

—

)?אה ,ןצירפ יד ,ןפיולטנא ייז ,עלעדיימ יוו ,ונ(

־נריובעג טשרע רעד ןופ ךורבסיוא רעשיכיטס
.טייהיירפ רעקיד

דנעלייא־סילע  /יאטיק עקטאמ
ךרוד געאג ר<׳ד

סטועיהיג עלא

טריפעגסיורא טאה ןעמ סאוו ,גאט םעד ןי

טגנערטשעגנא ןוא עילאוואפ ןטירעג ןיב ךיא

שזאבלוש ןייק עוועשזישט ןופ ןדיי יד

רעטםופ רעד ןיא טלאוועג באה׳כ .םישוח עלא

ךיז באה׳כ .אטעג ןיא ןעוועג טשינ ךיא ןיב

־עג טאה םורא רעבא .םעפע ןעזרעד טייקטייוו

ןכלעוו ייב ,רעיופ א ייב ןטלאהעגפיוא טלמעד

־פיוא זיא ץראה ןיימ ןיא .טייקליטש א טשרעה

םענעי ןיא .ןטעברא ענעדישראפ ןוטעג באה׳כ

ןשטייד יד ןלעוו רשפא :גנונפאה א ןעגנאגעג

.עשאפ ףיוא תומהב ענייז טימ םיורא ךיא ןיב גאט

טיירפעג ךיז באה׳כ .ןדיי יד ןוט טשינראג טראפ

ןגעוו טכארטעג ןוא דרעפ א ףיוא ןטירעג באה׳ב

ןטאט םוצ ןעמוק לעוו׳כ יוו ךיז קידנלעטש־אפ

סעפע טימ טקעמש םע זא ,רעטרעוו םרעיופ םעד

.קיאור זיא אטעג ןיא זא ,םיא ןלייצרעד ןוא

ריוא טאה אטעג ןיא שינעעשעג סעדעי .אטעג ןיא

לטעטש ןופ טייז רעד ןופ ךיא באה לאמאטימ

עסיוועג א טגנערבעגניירא םירעיופ יד ןשיווצ

רעמאיעג א יוו םעפע ןוא ײרעםיש א טרעהרעד

־רעד טשינ רענייק טאה םטוג ןייק .גנורעדורפיוא

.למיה םוצ ןגייטשפיוא ןוא ןסקאוונא ןעמונעג טאה

ןבאה םאוו ,עכלעזא ןעוועג עקאט ןענעז .טראו

ןעזעג באה ךיא ןוא טרעיודעג גנאל טשינ טאה םע

־עג ךיוא רעבא ןענעז םע .טימרעד טיירפעג ךיז

.ןדיי יד םיורא טריפ ןעמ יוו

־עגטימ ןוא טרעיודאב ןבאה םאוו ,םירעיופ ןעו

־וצ ןעמוקעג ןענעז רעדלעפ ערעטייוו יד ןור

.ןזיוועגסיורא טשינ םע ייז ןבאה ןפא שטאכ ,טליפ

:דימ וצ ןגירשענ ןוא ךעלמיצקש עשיפראד ןפיול
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!ףיולטנא ,עקטאמ ,ףיולטנא —

טקיאורמואאב דימ טאה דנאטשוצ־טימעג ריא

ןוא טלגאנעגוצ יוו דרעפ ןפיוא ןסעזעג ןיב׳כ

טזאלעג יז באה ךיא .גראז ךס א טפאשראפ ןוא

־גנ־רדכרוד א .טרא ןופ ןריר ךיז טנאקעג טשינ

.ןסע ןפאש ןעגנאגעג ןיילא ןוא עלאדאטס ןיא

רעסיורג רעד .ןעמונעגכרוד דימ טאה טלעק עכעל

־עג ןיילא ןוא ןלאטש יד רעביא ןכארקעג ןיב׳כ

.טרעטנעענרעד רעמ ץלא ךיז טאה ןשטנעמ ןומה

.יק יד ןקלאמ

ןבאה ףיוה רעשיר םעד רעביאנגעק קירב רעד ייב

טסווועג ןבאה םאוו םירעיופ ןעוועג ןענעז םע

ןבואר ילא ןוא םעמיצ דוד םייח טפעלשעג ךיז

ןעוו .קידנעעז טשינ דיז טכאמעג ןוא ןופרעד

־ייד א .ןייג טנאקעג טשינ ןבאה ייז .ןאמלאמ

,ןסע וצ ןבעג רימ טלאוועג וליפא ןיוש ןבאה ייז

־עגסיורא ,ייז וצ ןפאלעגוצ זיא ראדנאשז רעשט

זא ,ןרעהוצנא ןבעגעג ןוא טאהעג ארומ ייז ןבאה

ןענעז ייז .ןסאשעגסיוא ןוא רעוולאווער םעד טפאכ

ןעמ טפאכ רעמאט .ןעמענ ןיילא דיז לאז ךיא

.טנעה עטיירפשעצ טימ קידנזאנ ןלאפעג

טשינ ןופרעד ןבאה ייז זא ,ןסייה סע לאז ,דימ

םאד ןוא זדלאה ןיא ןראוועג ןקורט זיא רימ

.טסווועג

ןכערקיטייוו א ןופ טמעלקראפ רימ טאה ץראה

רימ לאז רעיופ א זא ,ןפערט טגעלפ ןטלעז

ןיא יקסוועשורק וצ ןטירעגקעווא ןיב ךיא .ףמארק

,רעיופ אזא רענייא .תונמחר ןזייווסיורא ןפא

־האבסיוא ןעוועג זיא רעטאפ ןיימ ווו ,יקאדלא

טאהעג טאה ,ץראה ךעלשטנעמ טוג א ,יקצורג

טשינ םיא ןגעוו ןבאה םירעיופ עשינכש יד .ןטלאה

ןעמוקניירא םיא וצ געלפ׳כ ןעוו .רעדניק ןצכעז

ייז ןבאה רעטעפש העש עכעלטע ןיא .טסווועג

טימ ןעמאזוצ טצעזעגקעווא דימ רע טאה ,טכאנייב

ךיז טאה עטאט רעד יצ ,טגערפעג ןסיורדניא דימ

לאז׳כ זא ,ןבעגעג גנוטכא ןוא רעדניק ענייז עלא

עלא .טשינ ןיוש רע טבעל ,אי ביוא .טלעטשעגוצ
.ןסאשרעד ןראוועג ןענעז עוועשזישט ןופ ןדי

.טעז רעד וצ ןסע
־עג ךיז ךיא באה קילב ןעמעראוו ןייז רעטנוא

טשינ ןוא דניק א טעמכ ןעוועג ךאנ ןיב׳כ

־רעד דיז דיא באה דלאב רעבא .טקיאוראב טליפ

ןגיוושעג זיולב באה׳כ .טנגיל ןייק ןגאז טנאקעג

א ,ןיילא טראד טציז רעטסעווש יד יוו טנאמ

ןענאק ייז יוזא יוו ןייטשראפ טנאקעג טשינ ןוא

רימ זיא םוז יד ןוא ענעריורפעג ןוא עקירעגנוה

.טיוט ןגעוו ןדער קיטליגכיילג יוזא

.זדלאה ןיא ןבילבעגנייטש

.טגלאפראפ ךימ טאה טיוט ןראפ קערש יד

־עג רערעווש ץלא רימ זיא גאט ןדעי טימ

גאט ןטצעל םעד .ךיז םורא טליפעג םיא באה דיא

־עיופ יד ייב טיורב לקיטש םאד ןעלטעב וצ ןראו

ןטעבעג ךיז ךיא באה ןטאט ןופ םוקמוא ןראפ

רעבא ,ןטעבראוצפא ןגאלשעגראפ ייז באה׳כ .םיר

:רעטטעווש רעד ייב ןוא םיא ייב
רעד יוו ליפ׳כ ,טקנעדעג ,ךיז טעוועטאר —
...ןא טקור טיוט

דימ קשח םעד ןעמונעגפא ייז ייב טאה קערש יד
.ןקיטפעשאב וצ
וצ ןסאלשאב רימ ןבאה דלאוו ןיא קידנציז

לאמאטימ ךיז ךיא באה טיוט סנטאט ןכאנ

םע ןגארטעג ןוא רעמעזעב טימ ךעלעשיוק ןכאמ

־סעווש יד .שטנעמ רענעסקאוורעד א יוו טליפרעד

וצ ןעוועג רעגנירג רימ זיא יוזא .םירעיופ יד וצ

זיא יז .ןכארבעצ קידנעטשלופ ןעוועג זיא רעט

.ןסע לסיב סאד ייז ןופ ןעמענ

עטעשאלפעצ טימ עטעטסארכעצ א ןעגנאגעגמורא

ןפלאהעגוצ רעטסעווש יד רימ טאה רעטעפש

.טיוט םוצ קיטליגכיילג ןראוועג ןוא ראה

עלא טנעקעג ןיוש באה דיא .ךעלשיוק יד ןגארט

טדערעג ,טקראטשעג ,טרעטנומעג יז באה ךיא

םער טכאמעג רעטסעווש ןיימ ראפ ןוא ןגעו

ערעווש יד ןבעלרעביא ןזומ רימ זא ,ריא וצ

באה ןיילא שטאכ ,ןקידרעפאה א ןופ לעטשנא

ראפ טעוו ,ןקידנע ךיז טעוו המחלמ יד זא .טייצ

קידנענעק ,ורמוא םעד טשרעהאב ךעלרעווש ך־א

.ןעניישפיוא ןוז יד ךיוא זדנוא
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.זדנוא ףיוא ןרעיול םאוו ,ןראפעג יד
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־עג ךימ טאה רעטסעװש רעד ראפ תױרחא יד

.כעדוב עשיטניה ןוא סעלאדאטם יד רעביא קיד

טליםעג ךיז ךיא באה ןײלא .קיאורמוא טכאמ

..ייווש ןבאה ,רימ וצ עטניוװעגוצ ,טניה יד וװ

.רערעכיז ,רעײרפ

ןופ טםלעה א וצ םענ ךיא יװ טקוקעגוצ קיד

טכאנ א רענײא ןיא ךימ טאה ןײלא קידנעײג

־שאלעג ךיז םוטש ןבאה ײז .םעיצראפ ערעײז

סאװ ,םירעיופ עגנײ עפורג א טלגנירעגמורא

טאה ןגיוא עשיטניה ערעײז ןופ ןוא רימ וצ טעשט

א טפאכעג באה׳כ .יקנעיפ ןופ ןעגנאגעג ןענעז

ײז באה דיא •ליפעגטימ ךעלשטנעמ טקוקעגםיורא

זיא סאד .ײז ףיוא ןטםאמראפ ךיז ןוא ןקעטש

רעטײװ רעד ןיא טרעהעגנײא ךיז ןוא טעלגעג

ךיז ןבאה ײז ןוא טכירעגמוא ײז ףױא ןעמוקעג

־עגפא ןרעיוא ענײמ ויא טאה םאװ ,עדאנאנאק

ןגירשעג טאה ײז ןופ רענײא .ןוטעג־לקאוו א

.קיזומ יװ ןעגנולק

:רימ וצ
ןלעװ ׳ףראד רעזדנוא ןופ פא ךיז גארט

רעד ןיא יוזא קידנרעדנאװ ךיא ןיב לאמנײא
—

םענעכעלב א רעטנוא ץעגרע ןפאלשעגנײא טכאנ

ךיז טימ טסגנערב וד ...ןוט טשינראג ריד רימ

ףאלש ןטימניא .זױה ןלאפעגבײא ןא ןופ ךאד

.קילגמוא

:יירשעג א םיצולפ ךיא רעהרעד

זדנוא וצ ןעמוקעגוצ ןענעז סע ןעװ ׳רעטעפש

.ךיוה רעד ןיא טנעה יד !ןײטשפיוא —

ױצ ןענעז ײז־ ןוא במאראז ןופ ךעלדײמ ײװצ יד

־לעז עשטײד ײרד ןענאטשעג ןענעז רימ ןבענ

ףראד ןפיוא ןעגנאגעג רעטסעװש ןײמ טימ ןעמאז

ןעװעג ןיב ךיא .ןטאמאטיוא עטליצעגנא טימ רענ

ןבילבעג געט עצנאג ךיא ןיב ,ןענידראפ סעפע

ךיז טוט םע םאװ ,טסווועג טשינ ,ןםאלשראפ

ורמוא רעד רעבא ,טאהעג ךיא באה ןסע .ןײלא

וצ ריר א חכ ןײק טאהעג טשינ ןוא רימ טימ

רעד ןופ .טקינייפעג ךימ טאה לרוג רעײז רעביא

.רבא ןא טימ ןוט

טזאלעג ךיז ןיגאב ויא ןבאה ײז סאװ ןא טונימ

ענײמ ןיא טרענודעג סע טאה — וםוארעה —

וצ טרעהעגפיוא טשינ דיא באה ׳ןײרא געװ ןיא

ןופ טרירעג טשינ ךיז באה ךיא רעבא ,ןרעיוא

.ךיז ןרעקמוא םולשב ראנ ןלאז ײז ,ןרעטיצ

־עגפא יװ ןעװעג רימ ןענעז סיפ ןוא טנעה .טרא

א ןעװ ,גאט רעד ןעמוקעג זיא סע זיב

־עגנא הימ וצ ןעגנורפשעגוצ זיא רענײא .ןעמונ

עשידײ טנעקרעד ײז ןיא טאה ףראד ןיא רעטסוש

ךימ טפעלשעגסיורא ןוא טנאה א ראפ ךימ טפאכ

־פא ןבעל ןטימ םיוק ךיז ןבאה ײז ןוא ךעלדײמ

.ןםיורדניא

־עג ןוא עטשלחראפ ׳עטצענעגכרוד .טעװעטארעג
.טפעלשרעד םיוק דיז ײז ןבאה ענערױרפ
ןגעלעג ײרד עלא ײז ןענעז ן׳העש עגנאל
־אב טנאקעג טשינ טושפ ןבאה ײז .ןגיװשעג ןוא
.ןפיל יד טימ ןגעװ
שעװ ןײק טאהעג טשינ ןבאה ךעלדײמ יד

םע ווו ,לדלעוו םוצ טריפעגוצ ךימ ןבאה ײז
סע .באטש רעשירעטילימ רעײז ןענופעג דיז טאה
.ןרעציפא עשטײד עכעלטע ןסעזעג טראד ןענעז
ײז זא ,ןדלאמעג טאה ןטאדלאס יד ןופ רענײא
.עדוי ןגנײ א טפאכעג ןבאה
־פא ןוא רענעריולראפ א ןענאטשעג ןיב דיא

ףראד ןיא טזאלעגסיורא ךיז באה׳כ .ןוטוצרעביא

ןייז ןענאק םאד זא ,גנונכער א ךיז ןבעגעג

־ױב יד ןופ ןעמענוצפארא ןעגנולעג זיא רימ ןוא

־עג טשינ טעװ רימ ביוא ׳ןטונימ עטצעל ענײמ

ײז ,שעװ עשירעבײװ ךעלקיטש עכעלטע רעמעד
.ןוטרעביא ןענאק ךיז ןלאז
זא ,טגאזעג ײז וצ ךיא באה טכאנ רענעי ןיא
ךיא .ףראד ןיא ןײג טשינ רעמ ןיוש ןלעװ ײז
.ןסע וצ ןפאש לעװ ןײלא
־רעד ןעמונעג ךיז ןבאה טנגעג רעזדנוא וצ
־נכירק .טנארפ ןופ ןכליהפא עטײװ יד ןרעטנענ
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ןײק טשינ ןיב ךיא זא ,ןגײצרעביא וצ ײז ןעגנול
.די
ןוא ענימ עטאװעמת א טכאמעג באה דיא
:שיליופ ףיוא טגאזעג
!יוש ןענעז זדנוא ייב ?עדוי א ראפ סאװ —
־קעװא ײז ןעמ טאה עלא ,ןדיי ןײק אטשינ גנאל
...טריפעג
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:טרעזײבעג ךיז טאה רעציםא רעד

יד ןגאז ןםײהעג דימ טאה רעצעזרעביא רעד

.ןוט וצ שרעדנא םעפע דאד ןבאה רימ —

.טנעקעג טוג דארג ךיא באה סאד ,הליםת־ןגראמ

,ןדיי עקידלקע יד טימ ךיז ןעמענראם וצ רעדײא

עצנאג ןענרעל דימ םע טגעלפ רעטםעווש ןײמ

לאז .רעלענש םאװ םיא רידיװקיל ,םיא טיש ,םענ

ןגאז םע ךיא לאז הנכס א ןופ לאפ ןיא ידכ ,געט

.ןרעטנאלפ טשינ אד ךיז רע
־ולאם ,טכײלגעגםיוא ךיז טאה טאדלאס רעד
ןטםטנעאנ םוצ וצ פעלש א ןבעגעג ךימ ןוא טריט
ןוא טירט עכעלטע ףיוא ויז טקורעגפא ,םיוב
.סקיב יד רימ ףיוא טליצעגנא
ןרעציםא יד וצ קילב ןטצעל א ןוטעג באה ךיא
.ןרוגיפ ענעגיוצעגסיוא ערעײז ןעז וצ ןזיװאב ןוא
ףיוא טאה זאנ רעטלענשראפ־־ןיויד א טימ רענײא
באה ךיא .קילב ןקידהרוחש־הרמ א טימ טקוקעג רימ
ךיא .םאש ןפיוא טראװעג ןוא ןגיוא יד טכאמראס
טשינ טעוו רעטםעווש ןיימ זא ,טכארטעג באה
רעבלעז רעד ןיא .ןעמוקעגניהא ןיב דיא װו ןסיװ
:יירשעג א טרעהרעד ךיא באה טונימ
!טלאה —
־הרמ רעד טאה סאד .ןגיוא יד טנסעעג באה׳כ
רע ,טאדלאם םוצ ןגירשעג רעציפא רעקידהרוחש
־וצ לאז׳כ ןוא לעדאפש א ןבעג רעםעב רימ לאז
.עיניל רעד ףיוא םעפאקא יד ןבארג ןפלעה
ןענאטשראפ טשינ ןוא טלמוטוצ ןעװעג ןיב׳כ
רימ טאה טאדלאס רעד ןעװ ןוא טײרש רע םאװ
זעװעג ךיא ןיב ,טנאה ןיא לדאפש םעד טפוטשעג
בורג א ןבארג רימ רע טםײה םאד זא ,רעכיז
.ךיז ראם
ןענײמ ײז זא ,ןעזעג ןיוש ךיא באה רעטעפש
טגנערבעגוצ טאה רענלעז רעד .ןםיש וצ דימ טשינ
טצעזעגרעביא רימ טאה רעכלעװ ,רעשטעמלאד א
סאװ ןוא ןיוװ ךיא ווו :שיליופ ףיוא ןגארפ ענײז
־עג ײז באה ךיא .הברוח רעד ןיא ןוטעג באה ךיא
רעזדנוא ןעװעג זיא הברוח יד זא ,טרעפטנעעג
.טעברא ףיוא קעװא ןענעז ןרעטלע יד ןוא בוטש
ףיוא יק יד ןריפ ןבילבעג ןיב ןײלא דיא זיולב
.ןעמונעגוצ רימ ייב ײז ןבאה ןטאדלאם .עשאפ
ךיז ךיא באה ,טסיש ןעמ יװ ןעזעג באה׳כ ןעװ
.ןטלאהאב
׳םיוא טזײװ .טכארטראפ ךיז טאה טאדלאס רעד
.ךעלביולגאב ןעװעג םיא ראם ןענעז דײר ענײמ זא
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ץונוצ רימ םע זיא טציא .ץגש רענעריובעג א יװ
רעביא ןעוועג ןיוש ןענעז רערעהוצ עגיימ .ןעמוקעג
.דיי ןײק טשינ ןיב׳כ זא ,טגײצ
ןעמונעגרעביא ןעוועג וליפא זיא שטײד רעד
ןריולראפ באה ךיא םאװ ,םעד ןופ ,ןדײל ענײמ ןופ
ןוא ןסעוצפא ןבעגעג רימ טאה ןעמ .ןרעטלע ענײמ
־פא ךימ קידנליװ .ןישאמ א ףױא טצעזעגפיורא
.ןרעטלע ענײמ וצ ןריפ
־רעד עקימורא יד רעביא ןראפעג ןענעז רימ
עטנאקאב ךם א ףױא ןפארטעגנא באה׳כ .רעפ
שטײד רעד זא ,רעכיז ןעװעג ןענעז ײז .םירעיופ
,רימ ףיוא טקוקעג ןבאה ןוא ןסיש םוצ ךימ טריפ
.דיירפנדאש טימ רעװ ,ןרעיודאב טימ רעװ
טײרדעגסױא ךיז עלײװ עלא טאה שטײד רעד
אד ןעקרעד ךיא יצ ,ךימ טגערפעג ןוא רימ וצ
־ראפניא טנאקעג ךימ טלאװ םאװ ,םענײק טשינ
ץלא באה ךיא ןעװ .ןרעטלע ענײמ ןגעוו ןרימ
ףוסל םיא זיא ,ןײנ ףיוא פאק ןטימ טלקאשעג
רימ ןםײהעג ןוא קםע עצנאג םאד ןראװעג םאמנ
רימ ראפ ךיז טאה רע .םופוצ ןכוז ןוא ןײגפארא
רעד .טייצ ןײק טשינ טאה רע זא ,טרעפטנעראפ
רעכיז ןיוש לעװ דיא ןוא ,טנעאנ ןיוש זיא אנוש
.רעטומ ןוא רעטאפ ןײמ ןענופעג ןײלא ץעגרע אד
טײרגעג ןשטײד יד ןבאה טרא ןקיזאד ןפיוא אד
טאה םורא .סעיציזאפ ערעײז ןקיטסעםראפ וצ ךיז
,םירעיופ רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ןופ טעיארעג םע
־ײז ןופ טפעלשעגסיורא ןבאה ןשטײד יד עכלעװ
אד ןיב ךיא .סעפאקא ןבארג ןלאז ייז ,סעטאכ ערע
ץעמע טאה טונימ עדעי דײ רעקיצנײא רעד ןעװעג
־נא ןוא ןענעקרעד ךימ טנעקעג םירעיופ יד ןופ
.ןשטײד יד רימ ףיוא ןזײװ
.זאלםליה ןוא טנלע טליפרעד ךיז באה ךיא
עדעי זא ,ןובשח א ןבעגעגפא רעבא ךיז באה׳כ
ןססאק ךימ ןאק ןפלאהאבמוא יוזא ןײטש טונימ
.ןבעל םאד

־רעדנופ טקרעמאב ךיא באה ךיז קידנקוקמוא

שדוח ןטרעפ םעד ןױש טלמעד זיא טנארפ רעד

טלײט ךוק עשירעטילימ עשטייד א יװ םנטײװ

־סא ןוא ענאשזור ןשיװצ ,װעראנ ןפױא ןענאטשעג

גנאל טשינ באה׳כ .םירעיופ יד ראפ ןםע רעדנאנופ

־ראונאי עקיטסארפ א ןעװעג זיא סע .אקנעלארט

טלעטשעגקעװא ןוא לםעק א ןעמונעג ,טכארטעג

־עיופ עשיליופ יד טימ ןעמאזוצ באה ךיא ןוא ,טכאנ

.ןסע ןכאנ ײר רעד ןיא ךיז

־רעטנוא ןבאה ןשטײד יד .םעפאקא יד ןבארגעג םיר

־יורג עכלעזא וצ טניװועגוצ ןעװעג טשינ ןיב׳כ

ײז ןבאה םיוק רעבא .רעלענש ,רעלענש ,טגאיעג

טליםרעד ךײלג ןםעפא ןכאנ באה ןוא םעיצראפ עם

־טימ .ןענאטשעג ןױש רימ ןענעז ׳טײרדעגקעװא ךיז

רעד וצ ןגיוצעג ךימ טאה םע .ךױב ןיא ןפמארק

ןוא רימ ףיוא ןזיװעגנא ץגש רעגנײ א טאה לאמא

סאד .קיטיױו ןופ ןעיאװ ,ךיז ןגײלקעװא ,דרע

םיא ףראד׳מ ...דײ א זיא א רעד — :ןוטעג גאז א

ןופ טײקמאזקרעמפיוא יד ןפורעגסױרא רעבא טלאװ

.ןקידנעםױא

יד ןםיבראפ באה ךיא ןוא ,רימ וצ םירעיופ יד

־זײא יד טשיװעגפא טאה רעיופ רערעטלע ןא

םינפ ןיימ ףיוא ןגיוצעגפיורא ןוא טולב זיב ןפיל

קידנרעה טשינ יװ ןוא סעצנאװ יד ןופ ךעלפעצ

.טײקיזאלגראז ןופ ,טײקיטליגכײלג ןופ עקםאמ א
־יפא ןשטײד א רימ וצ ךיז ןרעטנענרעד קידנעעז
.םיא וצ ןעגנאגעגוצ רעטשרע רעד ךיא ןיב ,רעצ

:ליטש ץנאג ןוטעג גאז א דײר סמענעי
...סעפע טימ םע טקעמש טנײה

ףוס א ךאד ןעמ ףראד דײ םעד טימ רעבא —
.טזאלעגפא טשינ רענעי טאה

:קידנעלמאטש םיא וצ טדערעג

—
— ןכאמ

זיא סאװ זיא ,לכש ןײק טשינ טםאה וד זא —

...ןטעברא ...ןטיה ...ךיא —
ןכעלגנירדכרוד א טימ ןטסאמעגפא ךימ טאה רע

...ןדער וצ ןאראפ ריד טימ

ןא טערומשזראפ שירעדורבטוג באה ךיא ןוא קילב

ז זיא סאװ —

עטנקורטראפ יד גנוצ רעד טימ קידנקעלאב ,גיוא

א טעװ םעקעי יד זא ,טםעומש ןעמ לײװ —

ךיא .ךיוב ןיא קיטײװ ןקידנעדײנש םענופ ןפיל

ןוא ...ןענאדנופ ןעמענוצ לװײט רעד טונימ עדאיל

ןקוק גנאל וצ ןזאל מיא טלאװעג טשינ רעבא באה

...ןטײקשיראנ עכלעזא פאק ןיא ןגיל ריד

־ישראפ טכאמעג טנעה יד טימ באה ןוא רימ ףיוא

־אלבעגנא טימ טמורבעג םעפע ךאנ טאה רענעי

ייב זא ,ןגאז טפראדעג ןבאה סאװ ,ןטםעשז ענעד

רעטאק רעטצײרעצ א יוו ,טייז ןיימ ןיא ןפיל ענעז
•טקידנעעג םע ךיז טאה טימרעד ןוא

.רעלענש קיכאפנעצ קעװא טעברא יד טעװ רימ
—

יד טימ ןטעברא ןעמונעג רעדיװ טאה ןעמ

ןיא ,גנוריסערעטניאראפ ןופ ןאט א טימ טגערפ

טײרדעגםיוא טשינ ךיז טאה רענײק .סעטאפאל

ןופ טײקנגארטעצ יד טליפעג ךיז טאה׳ם ןכלעװ

וצ טםײלפעג ךיז ןטלאװ ײז יוו ,טייז ןײמ ןיא

־עג שטײד רעד טאה — ? ןוט וטסליװ סאװ

.טנארפ ןצנאג
רעײז טרעפטנעעג ךיא באה ...ןטיה —
.טסנרע

.דיי א טעברא ײז טימ זא ,ןםעגראפ
־עגפיוא רענוד רעקיטכעמ א טאה םיצולפ
טימ זיא ײרעםיש עקידארומ א .טפול יד טלסײרט

א טימ טלעהעגפיוא ןבאה ןגיוא סשטײד םעד

ןליוק יד .רעטכידעג ץלא ןראװעג עגר רעדעי

גאלשראפ ןיימ זא ,קיטנעק .ץנאלג ןקיטפאהבעל

עלא .זדנוא ןבענ ןםירעגפיוא ןבאה ןלענפארש ןוא

־עג ךימ טאה רע ןוא ןראװעג ןלעפעג םיא זיא

־ראפ ןופ ןצכערק עײנ טרעהעג ךיז ןבאה עלײװ

.טינשפא־םטעברא ןא ןופ רעעזפיוא ראפ טכאמ

ןעװעג טשינ זיא םע .עקידנבראטש ןוא עטעדנװו

־עגפא ךיא באה ןעגנאגעגקעװא זיא רע ןעװ

לאמאטימ .ןליוק יד ןופ ךיז ןטלאהאב וצ װו

ןיב רעעזפיוא ןײק .גנורעטכײלרעד טימ טמעטא

.םערא ןיא קיטײװ ןפראש א טליפרעד ךיא באה

ןטעברא טלאװעג רעםעב באה׳כ !ןראװעג טשיג ךיא

ןטלאהראפ טנאה רעד טימ טוװרפעג באה ךיא

יד ןיא ךיז ןפראװ וצ טשינ ידכ ,עלא טימ ךײלג

ןבאה טונימ רעבלעז רעד ןיא רעבא ,טולב סאד

.ןגױא
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־ראפ רעביא ןטערטעג ןבאה ןטאדלאם ןוא עליװיצ

ןופ דיז ןעײרפאב וצ ןעיועג רעווש זיא רימ ןוא

ןעמאזוצ ןפאלעג ןיב ויא .עטיוט ןוא עטעדנוװ

.ריא

.ןיהוװ קידנםיװ טשינ ייז טימ

לעפאב א ןעמוקעג זיא םורא געט עכעלטע ןיא

ךיז ךיא באה געװ לקיטש א קידנפיולפא

ףיוא ןדלעמ ךיז ןלאז ,ןײג ןענעק םאװ ,עלא זא

־לעװ ,לארטאפ ןשירעטילימ א ףיוא ןפארטעגנא

־פא ףיוא ןרירטםיגער וצ ידכ ,טקניפ ןםיװעג א

סאד קידנעעז רעבא .ןטלאהראפ דימ טאה רעכ
ןבאה ,םערא ןום ןענורעג רימ זיא סאװ ,טולב
ןישאמ רעד ףיוא ןעמונעגםיורא ךימ רענלעז יד
.לאטיםש־דלעפ ןטנעאנ םוצ דימ טריםעגפא ןוא

.טאטשמייה ןייז ןיא רערעי ,ןראםוצ
־םדוק ןעמ טאה טקנופ־למאז ןפיוא ןעמוק םײב
ערעדנא ןוא לרעגײז ןייז ןעמונעגוצ ןדעי ײב לכ
ןסור יד זא ,טליפרעד ךײלג באה׳כ .ןכאז־טרעװ

־נוװראפ טימ טעיארעג שממ סע טאה םורא

־מאזפיונוצ ןטימ תונווכ עכעלרע ןײק טשינ ןבאה

ךעלטעב־גארט ףיוא ןגעלעג ןענעז עכלעוו ,עטעד

רעציפא ןא וצ ןעגנאגעגוצ ןיב ךיא .זדנוא ןעל

טימ ןעװעג לופ זיא טפול יד .דרע רעד ףיוא ןוא

יוזא יוו ןוא דײ א ןיב ךיא זא ,םיא טלײצרעד ןוא

־עג יד ןופ ןעװעג ןיב דיא •ןרעמאי ןוא ןצכערק

־ראפ קידנרעװ ןשטײד יד וצ ןלאפעגנײרא ןיב ךיא

תוחוכ ענעגײא יד טימ דיז ובאה סאװ ,עטלײצ

.םעפאקא יד ןיא טעדנוװ

־יוטקאד יד ,עלא רעבא .סיפ יד ףיוא ןטלאהעג

־עגםיוא םאזקרעמפיוא ךימ טאה רעציפא רעד

ךיז ןבאה ןטאדלאם ןוא רעטםעװשנקנארק ,םיר

,ןעיירפאב ךימ טעװ ןעמ זא ,טרעכיזראפ ןוא טרעה

־סגירק א ,םענעגײא ןא וצ יװ ןגיוצאב רימ וצ

.ןעזעג טשינ םיא ךיא באה רעמ רעבא

.ןטעדנוװראס
ץלא ןראװעג העש רעדעי טימ זיא עגאל יד
ןופ ןענעיילפארא טנעקעג ןעמ טאה סאד .רערעװש
רעדעי .לאנאסרעפ־לאטיפש ןצנאג ןופ רעמינפ יד
יװ רעמ טיוה רענעגײא רעד ןגעװ טכארטעג טאה
.עטעדנוווראפ יד ןעװעטאר ןגעװ
ױקאװע יד ןבױהעגנא עקאט ךיז טאה דלאב

ןוא ןעײר ןיא טלעטשעגםיוא זדנוא טאה ןעמ
ןענעז סע .ןשטנעמ רעטנזיוט ןופ גוצ א ןפאשעג
־נארפ ,ןקאילאפ ןוא ןשטײד ןעוועג זדנוא ןשיװצ
,עקירעגנוה ,ענעסירעגפא .רענעילאטיא ןוא ןזיוצ
רעביא טפעלשעג ךיז רימ ןבאה עטרעטאמראם
רעטםטנעאנ רעד וצ זיב רעטעמאליק טרעדנוה
.עיצאטם־ןאב

־לאם עטעדנוװראפ ערעדנא טימ ןעמאזוצ .עיצא

קידתונשקע ןסור יד ןבאה טײצ עצנאג יד

׳ןײטשנלא ןײק טריפעגקעװא ךימ ןעמ טאה ןטאד

זדנוא טריפ ןעמ זא ,סרעייז ײב ןטלאהעג ךיז

םעד טגארט ןוא טאטש עשיליופ א טנײה זיא סאװ

טשינ ןיוש ײז טאה רענײק רעבא .עשראװ ןײק

.ןיטשלא ןעמאנ

ךיז ןקורנא םאד טליפעג ןבאה עלא .טביולגעג

יד .טאהעג טשינ ור ןײק טראד ךיא באה גנאל

.סנקלאװ ערעװש ןופ

יוו ,טצײלפעג טאה עוױסנעפא עשיםור עקיטכעמ

דנאל ןטסטײװ ןופ ,םייה רעד ןופ םורג א

־ײד יד .עבמאד רעטקנעװשעגפארא ןא ךרוד םי א

םוצ לפענק א ,טאלב א ,לגיופ א ןעגנערב ןאק

־עגרעביא ןוא ןײטשנלא ןופ ןפאלטנא ןענעז ןשט

םעד ןיא ךיז ןפעלש טכאנ א ךאנ ,טציא ךיוא .דמעה

.טאראב סטאג ףיוא עטעדנוװראפ יד טזאל

רימ זא ,טליפרעד לאמאטימ ךיא באה ,גוצ ןקידנדיוה

ךיז ךיא באה ןזיװאב ךיז ןבאה ןםור יד ןעװ

.עיצאטס״ןאב רעװעשזישט רעד ףיוא ןעײטש

־ײד ערעדנא יד ןופ ךיז ןלײטוצסיוא טשינ טימאב

עטלא יד ,דרע עשימײה יד טקעמשרעד יװ באה׳כ

־סיוא טאהעג ארומ באה ךיא .עטעדנוװראפ עשט

.םײה

ראפ קערש יד .דיי א ןיב ךיא זא ,ךיז ןבעגוצ

ןעװעג זיא םורא .סגאטראפ ןעװעג זיא םע

־נײא טאחעג ןיוש ךיז טאה םאטשפא ןײמ ןבעגסיוא

ןבאה רימ ייב ןעקנאדעג יד .טיוט ןוא ליטש

׳ןװרענ עגיימ עלא ןיא ,המשנ ןײמ ןיא ןסערפעג

ןײלא ןעמונעג ןבאה םיפ יד ןוא טציהעצ ךיז
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דלאב רעבא .ןאגאוו ןופ ןעגנורפשעגפארא ,ןייג
:רעציפא רעגניי א ןענאטשעג רימ ןבענ זיא
ןקאטארב ,ןיהווו —
ךיז ייג׳ב זא ,ןגאז םיא ףראד׳כ זא ,סייוו׳כ
־םיוא דיז טעוו רע ןעוו ןוא ,רעסאוו לסיב א ןכוז

םאד ןביוהעגנא דיז טאה סנגראמוצ דלאב
:רעדנוזאב ןדעי ןשראפ
ן ןענאוונופ ,רעוו  1תמא םעד גאז —
ןעגנוקינייפ ןוא ןעגנוארד יד ,ןדאטעמ יד
.אפאטסעג ,םע־םע טנאמרעד ןבאה

אד דאד ןאק׳כ .ןפיול ןעמענ ךיא לעוו ,ןעיירד

זיב .טעברא רעד ייב ןעוועג זיא עבלעז םאד

ןיימ ןא יוו רעבא .ןגעטש ענעטלאהאב עלא

עטאלב ןיא ןענאטשעג ןעמ זיא ינק רעד דעביא

:םיא וצ ךיא גאז ןליוו

ןא ןבאה ןטאדלאס יד .ףראט םעד ןטענקעג ןוא

.טאטש ןיימ זיא םאד —

ןלאפעג ןענעז ןשטנעמ .טגאיעגרעטנוא רעהפיוא

ןגיוא עניימ ןיא טאה רע זא ,רעכיז ןיב׳כ

.ןמלפ יד יוו

םעד ץא טפאשקנעב עצנאג יד טנעיילעגסיורא

.ןשטייד יד ןיא המקנ א ןבאה טלאוועג באה דיא

עשימייה יד ןליפרעד וצ דלודעגמוא ןקידנענערב

ןדיי יד טקינייפעג יוזא טקנופ דאד ייז ןבאה

.סיפ יד רעטנוא דרע

רעבא .םוטעמוא ,עווארבמעז ןיא ,עוועשזישט ןיא

־וצ טסיופ ןייז רימ טאה רעציפא רעד רעבא

.דיירפ םוש ןייק טליפעג טשינ ייברעד באה׳כ

א יוו ןגירשעגסיוא ןוא זאנ רעד וצ טלעטשעג

יד .ןטענקעג םייל ןרעדנא ץנאג א ןופ ןענעז רימ

:לעפאב
־נופ םעגראפ ...ןיידא ןאגאוו ןיא רעלענש —
רעמ ןיוש וטסעוו טאטש ןייד .טסמוק וד ןענאו
...ןעזנא טשינ ןמוא יד ראפ

ןוא ןעמעוו .טרירעג דימ ןבאה ןייפ עכעלשטנעמ
.ןפלאהעג ךיא באה טנאקעג באה׳כ םאוו טימ
ןגירקסיורא ןופ ןטכארט ןביוהעגנא באה ךיא
טימ לופ ןעוועג זיא טנגעג יד .ןטראד ןופ דיז

ןבאה ןטאדלאס .רעדורעג א ןראוועג זיא םע

ךאד .טכאוואב ןעוועג ןענעז ןגעוו עלא ןוא ןפמוז

ןייטש ןבילבעג ןוא ןסאלשעגפא ,חיט יד טקוראפ

ךיז ןרידיצעד ןשטנעמ זא ,טקרעמאב דיא באה

ןפראווראפ ןטאמאטיוא יד טימ ,ךאוו רעד ףיוא

־ראפ ןעמ יוו טקרעמאב באה׳כ .ןפיולטנא וצ

.טנראפ ףיוא

טימ זיולב ,ןושל־םוטש ףיוא טפא ,ךיז טקידנעטש

ןקעטשוצסיורא טגאוועג טשינ טאה רענייק

רעד ןיא ןעמאזוצ טדניוושראפ ןעמ ןוא ןגיוא יד

ךיא באה לרעטצנעפ ןלאמש ןברוד .פאק םעד

ןעגנאגעגפא ןענעז ייז טייוו יוו .טכאנ רעטכידעג

ןיא ןוא רעדלעפ רעוועשזישט יד ףיוא טקוקעג

.טשינ דיא סייוו —

םנקלאוו עצנאג דלאוו רעד טאה טנאזיראה ןעיולב

א טימ ןעמאזוצ .ןוטעג יוזא ךיוא באה דיא

יד טראד עז׳כ ,טכאדעג דיז טאה רימ .ןבירטעג

באה טנגעג רעוועשזישט ןופ רעיופ ןשיליופ ןגניי

...ןדיי עטעליוקעג רעטנזיוט יד ןופ תומשנ

.ןיידא געוו ןיא טזאלעג טכאנייב ךיז דיא

־עגנא רימ ןענעז ןראפ ןכאוו עכעלטע דאנ

םודא ץלא .טכאנ רעד ןטימניא ןעוועג זיא םע

,עווקסאמ רעטניה בושי א ,ארוטאש ןייק ןעמוק

ןפיט א ןיא ןעקנוזראפ ןייז וצ ןעזעגםיוא טאה

עסיורג ןוא עיצאטס־ארטקעלע רעקיזיר א טימ

למיה רעד .טלאק ,רעטצניפ ,טייקליטש א .ףאלש

.ןדאוואז־ףראט

.םנקלאוו ערעווש טימ טקעדאב ןעוועג זיא

ןאגאוו ןדעי ןיא .ןענאגאוו יד טנפעעג טאה ןעמ

ןראש ןשטנעמ יוו ןעזרעד ךיא באה םיצולפ

ןבאה עכלעוו ,ןשטייד עטיוט ךס א ןעוועג ןענעז

,רעטייוו ןלייא ןוא םוא לאמעלא ךיז ןקוק .ךיז

.רעגנוה םעד ,שינרעטאמ יד ןטלאהעגסיוא טשינ
םוצ ןבעגעג זדנוא ןעמ טאה רעגאל ןיא

ןייא ןיא עלא ,רעטסייג יוו רעדא ,םנטאש יוו
.גנוטכיר

ןוטעג ץנאט א טאה םע .ןסעוצפא לאמ ןטשרע

ןבאה רימ שטאכ ,ןעגנאגעגכאנ ייז ןענעז רימ

...קירוצ ןוא ןיהא ןפאלעג זיא ןעמ ןוא דיוב ןיא

רעםעב טשינ געוו םעד ןענאק ייז זא ,טסווועג

...טריפארק ,ןטלאהעגסיוא טשינ ןבאה ךס א
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.רערעווש ץלא ןרעוו ןביוהעגנא טאה ןייג סאד

־עפא ןא ןעוועג רעבא זיא ןאגאוו רעד .רעטעמ

־נוא ןופ ןדנווושראפ לאמאטימ ןענעז םנטאש יד

ףיוא ןעיראש ןביוהעגנא טאה םע ןעוו ןוא ,רענ

טרעהעג ויז טאה טייצ וצ טייצ ןופ .ןגיוא ערעזד

ףיוא ןיוש ,ןעגנורפשפארא טזומעג ךיא באה גאט

־עג טשינ ןבאה רימ רעבא ,יירשעג א ץעגרע ןופ

.עיצאטס רעטשרע רעד

ןבאה םיצולפ .טמוק סע טייז רעכלעוו ןופ טסווו
.ןעקניז רימ זא .טליפרעד רימ
.עטאלב רעקיפמוז א ןיא ןיירא ןענעז רימ

טאה ןעמ ווו ,לטעטש ןיילק א ןעוועג זיא טע
־ייבראפ א ןפארטעגנא טייצ רעד ןיא ןטלעז
ןוא ךלימ טימ םירעיופ ענלצנייא זיולב .רעייג

רעקראטש ץלא זדנוא טאה קערש עקידארומ א

ןעמוקעגוצ טאהעג סאווראנ ןענעז םעקשאיפעל

זיב ןעגנאגרעד ןיוש זיא עטאלב יד .טשרעהאב

־עג ןיב׳כ .עיצאטס רעד ןבענ ץאלפ־קראמ םוצ

.זדלאה םוצ
ייב טנעה יד טימ ןפאט ןביוהעגנא באה ךיא

טלעג ןייק טאהעג טשינ רעבא .קירעגנוה ןע ו
.םעפע ךיז ןפיוק וצ

־עגכרוד ןבאה ןגיוא עגיימ .ךיז ןפאכוצנא סאו

־נוה טימ קוק׳כ יוו טקרעמאב טאה רעיופ א

ןעזרעד באה ךיא ןוא שינרעטצניפ יד טרעיוב

רימ טאה ןוא סעקשאיפעל יד ףיוא ןגיוא עקירעג

תוחוכ עלא טימ .למיוב גניי א רימ ןופ טייוו טשינ

.ךלימ זאלג א רימ קידנטיגנא ,ענייא טגנאלרעד

.למיוב םענעי וצ ךיז ןגאלשרעד ןעמונעג ךיא באה

טאה ןעקנורטעגטיוא ענדעשז םע באה׳כ ןע ו

יד ןיא ןפאכוצנא ךיז ןעגנולעג רימ זיא ךעלדנע

רעייז זא ,טלייצרעד ךיז יוזא םתס יוו רימ רע

רעטנוא דרע עטראה יד טליפרעד ןוא ןגייווצ

ןטיה וצ ןראוועג טרימראילא טכאנ יד זיא ףראד

.סיפ יד
רבח ןיימ זא ,ןעזעג ןוא טקוקעגמוא ךיז באה׳כ

ןא טנעאנ רעד ןיא טשינ ךיז טלאהאב םע ביוא
.רעגאל ןופ רענעפאלטנא

ןיא זדלאה ןזיב ,טרא ןקיבלעז ןפיוא ךאנ טייטש

עקידנשראפ טימ רימ ףיוא טקוקעג טאה רע

טאה רע רעבא ,םיא וצ ןגירשעג באה׳כ .עטאלב

ךיז טאה רע זא ,ןענאטשראפ באה ךיא ןוא ןגיוא

.טארט ןייק ןלעטש טנאקעג טשינ

.ןיב ךיא רעוו טפאכעג

,גנארד ןגנאל א ןענופעג וצ ןעגנולעג זיא רימ

טשינ באה ךיא זא ,ראלק ןעוועג זיא רימ ראפ

יוזא ףיוא עטאלב רעד ןיא קירוצ ץירא ןיב ךיא

־םיורא רעיופ רעד טאה וצרעד .ןרילראפ וצ טאו

גנארד םעניא ןפאכנא ןענאק ךיז לאז רע זא ,טייוו

ןפא םיא באה ךיא ןוא ,ךיז וצ יורטוצ ןפורעג

.גערב םוצ ןגיוצעג תוחוכ עלא טימ םיא באה׳כ ןוא

םענוס ןפאלטנא םע ךיא ןיב םאד זא ,טגאזעג

ךיא באה רעטעמאליק עכעלטע דאנ קידנעייגפא

־קעווא תועט א ךרוד דימ טאה ןעמ ןיהווו ,רעגאל

ךיז טאה רע .סיפ יד ןופ ןיוש טלאפ רע זא ,ןעזעג

.טריפעג

טייוו ןיוש טעוו רע זא ,טגאזעג ןוא טצעזעגקעווא

־נא םעד ןכאמ וצ טימאב ךיז טאה רעיופ רעד

־עגטיוא םיא ךיז ןבאה תוחוכ יד ,ןייגרעד טשינ

םיא וצ דער ךיא טאוו טשינ טרעה רע זא ,לעטש

רעד וצ קירוצ ףיוא ןגיוצעג םיא טאה םע .טזאל

טאוו טימ טדערעג יוזא םתס יוו רעדיוו טא ןוא

.עשטירפ
.ןיילא ןייג ןביוהעגנא באה ךיא

ןייק ןראפרעד וצ רעטעב זיא םע געוו א ראפ
.עווקסאמ

רעלאמש א וצ ןעמוקעגוצ ךיא ןיב ךעלדנע

טקעטשראפ ןגעלעג ךיא ןיב גאט ןצנאג םעד

־וקעגנא זיא׳ס זיב טראוועגוצ באה׳כ .עיניל־ןאב

ןעוועג זיא םע ןעוו טשרע .לקניוו א ןיא ץעגרע

ןוא ףראט טריפעג טאה טאוו ,עקיעלאק יד ןעמ

טפאכעגפיורא רעדיוו ךיז ךיא באה רעטצניפ טוג

א ףיוא טפאכעגפיורא ןראפ ןטימניא ךיז באה

*ראש ךיז ןוא עקיעלאק רעקידנראפכרוד א ףיוא

.ףראט טימ לופ ןעוועג זיא טאוו ,ןאגאו

.ףראט םעניא ןבארג

ףראט רעקיטש עסאנ יד טימ רעטקעדעגוצ א

ןפיולייבראפ ןעזעג ךיא באה ןטלאפש יד ךרוד

*אליק טרעדנוה רעביא ןראפעגפא יוזא ךיא ןיב

ןבאה טאוו ,ןקירבאפ עקיזיר ןופ םנעמיוק עכיוה
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־לעוו ,ןזיר עצראװש יװ ןעזעגסױא טכאנ רעד ןיא
טםיזמוא זיא׳ם :ןעארד ,רימ ךאנ ךיז ןגאי עכ
!ןפיולטנא ןייד

"ראפ טימ ןוא גוצ ןופ ןעגנורפשעגפארא ,טנגעזעג
.עווקסאמ ףיוא ןייג ןעמונעג ןגעוו ענעדיש
עיצנאטס רעשירטקלע רעד ףיוא קידנעמוקנא

זיא גוצ רעד זא טליפרעד ךיא באה לאמאטימ

ךיילג ןרישזאסאפ עקידנטראוו יד ןשיווצ ךיא באה

־עיזא ןא רעביא קירב רענרעזײא ןא ןראפעגכרוד

ןיימ ןעוועג זיא סאד .יורפ עשידיי א טנעקרעד

־עג אד טאה ןעגנוזײװנא םרעיופ םעד טיול .ער

ןייב ךיא טניז דיי א טימ שינעגעגאב עטשרע

.עװקםאמ ןײק גוצ רעד ןראפכרוד טפראד
סאװטע טאה גוצ רעד זיב טראװעגוצ באה׳כ
.ןעגנורפשעגפארא ןיב ןוא ףיול ןײז טמאזגנאלראפ
דיא זא ,ןענאטשראפ ךיא באה ןרעײפ יד טיול
ןיב׳כ .עיצאטס רעד ןופ טײוו טשינ ךיז ןיפעג
ךיא באה רעטצניפ רעד ןיא .ןעגנאגעגוצ קיטכיזראפ
טוגימ עטשרע יד .ןטאש א ףיוא ןםיוטשעגנא ךיז
רעבא ,קערש ןופ ןבראטשעגפא ץראה םאד רימ זיא
אזא טקנופ זיא םאד זא ,טנעקרעד ךיא באה דלאב
רעד באה דיא .ךיא יװ טנוה רעזאלמײה רעטנלע
ךיז טאה םע ןוא םעומש םעד ןביוהעגנא רעטשרע
ןא ,עװקםאמ ןײק ךיוא טראפ רע זא ,ןזיװעגםיורא
.טלעג ןא ,טעליב א
־סאמ ןײק גוצ־אשמ רעד ןעמוקעגנא זיא סע
זיולב ,טלעטשעגפא טשינ אד ךיז טאה רע .עװק
דימ ןבאה םאד .רעכעלעמאפ סאװטע ןײג ןעמונעג
לפערט א ףיוא ןעגנורפשעגפיורא ןוא טצונעגםיוא
•ואגאװ א ןופ

.דלאוו ןיא קעווא
ןדער ןעמונעג ,ריא וצ ןעגנאגעגוצ ןיב ךיא
רעטרעוו עצרוק ןיא ריא טלייצרעד ןוא שידי
יז .רעהא םוק ךיא יוזא יוו ןוא ןיב ךיא רעו
קערש טימ .ןדער טלאוועג טשינ רימ טימ טאה
עלא ןיא טקוקעגמוא ךיז יז טאה ןגיוא יד ןיא
לענש ךיז לאז ךיא זא ,רימ ןטארעג ןוא ןטייז
אד רימ טעוו רענייק לייוו ,רעגאל ןיא ןרעקמוא
.ןפלעה טשינראג טימ
,רענעגאלשרעד א ריא ןופ ןעגנאגעגקעווא ןיב׳כ
טשינ ךיא באה רעגאל ןיא ךיז ןרעקמוא ןופ רעבא
,תורצ יד ךיז ראפ ןעזעג ןיוש באה׳כ .טכארטעג
באה׳כ רעבא ,ןכאמכרוד ןפראד לעוו ךיא םא ו
.ןבעגרעטנוא טלאוועג טשינ ךיז
ןיב׳כ .דיי ןטייווצ א טקרעמאב ךיא באה דלאב
ןסאלשאב באה ךיא רעבא ,םיא וצ ןעגנאגגעוצ
־רעד טשינ ויוש ןוא קיטכירפיוא יוזא ןייז טשינ
בא^כ .רעגאל ןופ ןפאלטנא ןיב׳כ זא ,םיא טלייצ
.טנעקשאט ןופ םוק׳כ זא ,טגאזעג םיא

ערעזדנוא .טניוו רעקראטש א ןעװעג זיא םע

גאז׳כ זא ,טנעקרעד ךיילג רענעי טאה אמתסמ

ןוא טלעק ןופ ןראװעג טפײטשראפ ןענעז רעבײל

רימ טימ רע זיא קידנגייווש .תמא םעד טשינ

ןלאפפארא טנאקעג רימ ןבאה עלײװ עדעי .קערש

בוטש ןיא טשרע .ןסאג עקידלמוט יד רעביא ןעגנאגעג

־עג א טימ ןפאלעג זיא גוצ רעד .לפערט םענופ

:ןפורעגנא ךיז ךיילג ןוא ןציז ןטעבעג ךימ רע טאה

־פמארק ךיז ןבאה רימ ןוא טײקלעגש רעקידלאװ

.תמא ןצנאג םעד רעסעב רימ לייצרעד —

־ופ ךעלטנעה ענרעזײא יד ןיא ןטלאהעג קיטפאה

...ןפלעה סעפע טימ ןענאק ריד ךיא לעוו רשפא

־עפאלטנא ןא ךיוא ,רבח רעיינ ןיימ .ןאגאוו םענ

:בייוו םוצ ןוטעג־גאז א רע טאה קיטייצכיילג

רעמ דאנ ןייז וצ ןעזעגסיוא טאה ,רעגאל ןופ רענ

.פאסעפע ךאק ...קירעגנוה רעייז ןייז זומ רע —

ךיז ראפ טאהעג באה ךיא .רימ ןופ ןגאלשרעד

־ראק טכאקעגפא ךיילג רימ ראפ טאה יורפ יד

,דיי א ןפערט ,עווקסאמ ןייק ןעמוקנא ,ליצ א

ךיא באה ראי ליפיוו .טשראב טימ םעילפאט

א ןעוועג זיא רע .ןפלעה רעכיז רימ טעוו סאו

ןיא ,גאטימ ךעלשטנעמ אזא ןסעגעג טשינ ןיוש

ןראפקירוצ .םענייק טאהעג טשינ טאה ןוא םור
.טנאקעג טשינ רע טאה לטעטש ןייז ןיא
גוצ רעד ןעוו ,ןעניגאב ןעוועג ןיוש זיא םע
ךיז ןבאה רימ .עווקסאמ רעטניה ןעמוקעגגא זיא
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!שטנעמ א יוו שיט א ייב ,בוטש רעשידיי א
־עג באה ךיא יוו ןפוא רעד זא ,םיוא טזייוו
רע לייוו ,טלייצרעד ץלא דיי םעד טאה ,ןסעג
:בייוו םוצ טגאזעג ליטש טאה
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טסײװ רגחו ןיוש טאה רע זא ,ךאד טסעז —
...ךאנ םיא ביג .ןסעגעג טשינ גנאל יוו
.טלייצרעד ץלא םיא ךיא באה רעטקיאוראב א
,טגאזעג ןוא טרעהעגסיוא טסנרע ךימ טאה רע
סאד רעבא ,ערעווש א עקאט זיא עגאל ןיימ זא
ךיז לאז׳כ ,ךיז רעטניה ןיוש ךיא באה עטסגרע
.קיטכיזראפ רעייז ןייז ראנ ,ןגראז טשינ
דיי א וצ סערדא ןא ןבעגעג רימ טאה רע
ףיוא לבור קיצנאווצ ןוא לוש רעווקסאמ א ןיא
.ןבאגסיוא עטשרע יד
רעקייסאראמ רעד וצ ןעמוקעגנא ןיב׳כ ןעו
ןיוש זיא רענייק .טעפש ןעוועג ןיוש זיא לוש
־ראפ א ןייטש ןבילבעג ןיב׳כ .ןעוועג טשינ טראד
.ןוט וצ רעטייוו טאוו טסווועג טשינ ןוא רעטגראז
רימ ןבענ טלעטשעגפא ץעמע ךיז טאה לאמאטימ
.ךוז ךיא ןעמעוו שיסור ףיוא טגערפעג ןוא

טלייצרעד ץלא םיא באה ךיא ןעוו טשרע
־נבעל יד ןופ םעטסיל יד טרילארטנאק רע טאה
טשינ טראד זיא רעטסעווש ןיימ .ןדיי ענעבילבעג
־גאפ םעד ןגעוו טלייצרעד רימ טאה רע .ןעוועג
ןיוש עוועשזישט ןיא ןעמוקעגראפ זיא טאוו ,םאר
ןיימ זא ,טביולגעג באה ךיא .גנויירפאב רעד ךאנ
רימ לאז רע ,ןטעבעג םיא ןוא טבעל רעטטעווש
.םייה א ךיז ןרעקמוא ןפלעה
.ןוט וצ ץלא טגאזעגוצ רימ טאה קראמ רעב
־אד ןקילייווטייצ א ןעמוקאב ךיא באה לייוורעד
לעטאה א ןיא ןפאלש םוצ טרא ןא ןוא טנעמוק
.עווקטאמ רעטניה
טשינ זיא ,ןעמוקאב באה ךיא טאוו ,ףליה יד
לטיב ראפש א באה ךיא .עקידנמנעג ןייק ןעוועג
ףיוא ןעוועג ץלא ךאנ זיא טיורב .טרעגנוהעגוצ
טנעקעג טשינ ןופרעד באה ךיא ןוא ,ןטראק
.ןעמולח

.דיי א זיא םאד זא טנעקרעד ךיילג באה׳כ

יד רעביא ןעיירד ךיז געט עצנאג געלפ׳כ

ךיז טיירד טאוו ,דיי א וצ זא ,טכארטעג באה׳כ

ווו ,ןלאזקאוו־ארטעמ יד ףיוא ,ןטאג רעווקטאמ

באה ךיא ןוא יורטוצ ןבאה ךיא געמ ,לוש א ןבענ

םארטש רעד ןטאלפעג ךעלרעהפיואמוא טאה טע

ןעמונעגמייה א דימ טאה רע .טלייצרעד ץלא םיא

־ראפ ךיא באה עילאוואפ .ןשטנעמ ןענאילימ ןופ

א רימ ןבעגעג ,ןקיטכענרעביא טזאלעג ,ךיז וצ

זיא טע רעוו ןדיישוצרעטנוא טייקיעפ יד ןריול

־עג רימ םנגראמוצ ןוא ןסעוצפא ,דמעה שירפ

ןזיוועגטיוא רימ ךיז ןבאה טאוו ןשטנעמ .דיי א

עשיליופ יד ןופ דנאבראפ םוצ םערדא יד ןבעג

־עגטיורא ךיז ןבאה ,ןדיי רעוועשזישט וצ ךעלנע

־ראפ רימ טימ ךיז ןפראד עכלעוו ,ןטאירטאפ

רעיסרעפ ,רעיריט ,רענעמרא ...ענייר ראפ ןזיוו

ןופ ןעמוקאב ייז זא ,טגאזעג רימ טאה רע .ןעמענ
ןייז לאז׳כ ןוא ףליה ךס א ןדיי עשידנעלטיוא
.טטיירד
םוצ טקישעגפא ךימ ןעמ טאה דנאבראפ םעניא
באה׳כ .קראמ רעב טעטימאק ןשידיי ןופ רעציזראפ
־עג םיא ןוא טייקרעכיז ןיימ ןריולראפ רעדיוו
ןבילבעג ןיב׳כ ווו ,ריביס ןופ םוק׳כ זא ,טגאז
.ןיילא רענייא

.רעניזורג ןוא
ףיוא טגיילעג באה ךיא עכלעוו ,ןעגנונפאה יד
רע .ןענורעגטיוא זייווכעלסיב ןענעז ,קראמ רעב
־סיורא ןפלעה טנאקעג טשינ ךעלקריוו רימ טאה
.ןפוא ןלאגעל א ףיוא עווקטאמ ןופ ןראפוצ
־םיורא געוו א ןכוז ןיילא ןעמונעג באה׳כ
.דנאבראפנטאר ןופ ךיז ןגירקוצ
יד ףיוא טיירדעג ךיז ךיא באה געט עכעלטע

ןעגנוראפרעד עניימ עלא ףיוא טקוקעג טשינ

*עירא יוזא יוו טייקכעלגעמ א טכוזעג ,ןלאזקא ו

.טנגיל ןגאז וצ טנרעלעגטיוא טשינ ךיז ךיא באה

־יופ רעד וצ טייג טאוו ,גוצ א ןיא ךיז ןגירקוצ

־אב ךיא זא ,טנעקרעד רימ ןיא ךיילג טאה ןעמ

.ץענערג רעשיל

קידנרעהסיוא טאה קראמ רעב ךיוא .םעפע טלאה

־קאוו ןשיסורסייוו ןפיוא לאמא ךיז קידנעיירד

רימ טימ ךיז טעוו רע זא ,טנראוועג גנערטש ךימ

־םיטילפ עשיווטיל א טקרעמאב ךיא באה לאז

•ףליה םוש ןייק ןבעג טשינ ,ןעמענראפ טשינ

...םייה א טרעקעגמוא ךיז טאה עכלעוו ,החפשמ

.תמא ןצנאג םעד ןגאז טשינ לעוו׳כ ביוא
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עעילק עכעלטע ןוא קעפ ךס א טאהעג ןבאה ייז
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־אװ ןיא ןגארטנײרא ןפלאהעג ײז באה׳כ .רעדניק
ךיא ןיב טרירעג טאה גוצ רעד ןעװ ןוא ןאג
זיב םיא טימ ןראפעג ןוא ןעגנאגעגפארא טשינ
.ענשטעדאלאמ
סיורא :ליצ ןײא זיולב ךיז ראם טאהעג באה׳כ
ןדעי ףיוא ווו ,עווקסאמ ןופ ,דנאלסור ןופ

־יוש א טכאמעג רימ ףיוא טאה ,טקעלפטנא רימ
.קורדנײא ןכעלרעד
יד רעביא טרעדנאװעג ךיא באה רעמאזנײא ןא
־כיר רעד ןיא ,ןזורג ןוא תוברוח יד ןשיװצ ,ןסאג
זיולב ןעזעג ךיא באה םוטעמוא .אטעג ןום גנוט
.ןברוח ,ןברוח

ןרילארטנאק ,סעװאלבא טימ טארדעג טאה טארט

רימ ךיז טגײל שא סאד ױו טליםעג באה ךיא

,טכארטעג דיא באר ,רעטײװ םאװ .ןטנעמוקאד יד

רעבא ,ןעלסקא עשלגנײ ענײמ ףיוא ,ץראה ןםיוא

ךיז ןעמוקאבוצנײרא ןײז רעגנירג ץלא רימ טעװ

ךיא באה תונשקע רעטליטשעגטשינ א טימ םעפע

.ןליופ ןײק

.ןגארטעגרעביא ץלא םאד

־אמ ןיא טלעטשעגפא דיז טאה גוצ רעד ןעװ

באה טראד .עגארפ ןײק קעװא קירוצ ןיב׳כ

־נארט א טקרעמאב לאמאטימ ךיא באה ,ענשטעדאל

־מורא דיז ןבאה ײז ,ןדיי עכעלטע ןפארטעג ךיא

.ןליופ ןײק ןראפוצפא טײרג טײטש םאװ ,טראפס

ןצעמע דאנ טאה םע רעװ .סנטאש יד יװ טײרדעג

ןײרא דײלג דיא ןיב דם ןײק קידנכארט טשינ

־פאה עדעי ןריולראפ ןױש טאה סע רעװ ,טכוזעג

.גוצ ןקיזאד םעניא
באה׳כ .קצאלפ זיב ןראפרעד רימ ןענעז ךעלדנע

.גנונ
:ןטײװצ םעד טגערםעג טאה רענײא

טימ ךיא ןיב ,קצאלפ טײרש ןעמ יװ טרעהעג

רעװ ?רעה א ןעמוקעג וטסיב סאװ דאנ —

ךײלג דיא באה אד טשרע .ןעגנורפשעגפארא דיירם

־מורא דיז אד דאנ וטםרעלק גנאל יוו ?וטסיב

עשיסור םאד ןעװעג זיא םאד .תועט ןײמ ןעזרעד
.קצאלאפ לטעטש
ענײמ ןענעז טײקטנאפשעג רעגנאל רעד ןופ
־עג באה דיא ןוא טפעשרעד ןעװעג ןיוש ןװרענ

? ןרעטנאלפ
ןײק ןראפ לאז׳כ זא ,ןטארעג רימ טאה ןעמ
רשפא .ןדיי רעמ ןאראפ ןענעז טראד .שזדאל
.ןענופעג ןצעמע דיא לעדו

־נײרא .ןרעדנא ןיא גוצ ןײא ןופ ןעגנירפש ןעמונ

דיא באה שזדאל ןײק ןעניגאב קידנעמוקנא

.ןלארטנאק־עדװואקנע ןופ טנע.ד יד ןיא ןלאפעג

עגנאל א ןײטש ןעזעג עקטאי־שײלפ א ןבענ

דנאבראפ םענופ טנעמוקאד רעקילײװטײצ ןײמ

טגירק ןעמ :יװ טפאכעגפיוא לאמאטימ ןוא ײר

ײז .טשוחעצ ײז טאה ןטאירטאפ עשיליופ יד ןופ
ןוא ,רימ טימ ןוט וצ םאװ טםװועג טשינ ןבאה
.טזאלעגפא ךימ ןבאה

.שידיי ןיא ריז
ןופ ןצעמע ןענעק ייז וצ ,עגארפ ןיימ ףיוא
־עגנא ייר רעד ןופ ץעמע ריז טאה ,עוועשזישט

.קאטסילאיב ןײק ןראפרעד דיא ןיב ךעלדנע

םאוו ,עצוואנאכעשט ןופ דיי א ןעק רע זא ,ןפור

ןײק ןפארטעג טשינ ךיא באה עװעשזישט ןיא

־זדאוואז רעד ףיוא טניווו ןוא קישטאוואלס טסייה

וצ ףראד םעניא קעװא סופוצ ויב׳כ .דיי ןײא
פא ןבעגעג רימ טאה רעכלעװ /ןיקםװעשטנאי

 15.׳רנ סאג־יק
־נא רעד ףיוא בוטש רעד ןיא קידנעמוקניירא

יד זא ,טלײצרעד ןוא םעטאלז עכעלטע ,ןםעוצ

יוו טליפרעד ךיז ךיא באה םערדא רענעזיוועג

יז ןיהװו טשינ טםײװ רע ראנ ,טבעל רעטםעװש

יוו זיא חמ רעד ןעוו ,עיזיוו רעקידלפענ א ןיא

.ןראפעג זיא

ןעמולח וצ ןא טביוה ןעמ ןוא טגנערטשעגרעביא

ןיב׳כ .רעביפ ןיא יװ טגאיעג סע טאה ךימ

רימ טאה םאוו ,ןאמרעגניי רעד .ראוו רעד ףיוא

םורא העש ײרד ןיא ןוא גוצ םוצ ןםאלעג ךיילג

רעד וצ טדערעגניירא םעפע טאה ריט יד טנפעעג

.עשראװ ןיא ןעװעג ויוש דיא ןיב
טש־נ עשראװ לאמנייק טלמעד זיב באה׳כ
ראפ ךיז טאה רעכלעוו ,ןברוח רעד רעבא .ןעזעג
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טרעהעג דיז טאה םע ןענאוונופ ,בוטש רעטייווצ
:יורפ א ןופ לוק א
!לטאמ —
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.רעטסעווש ןיימ ןעוועג זיא סאד

ןוא ןטנאיצילאפ ןגאי ןעמונעג דימ ןבאה םע

ןופ טפאכעגפיוא טאהעג סאווראנ ךיז טאה יז

ןפיוא .טפאכעג דימ ףוסל ןוא רעכיירטסע עיליוויצ

,לוק ןיימ טרעהרעד יז טאה למירד ןיא .ףאלש

־עג באה׳כ זא ,טקידייטראפ ךיז ךיא באה סעצארפ

ןבאה עדייב ןוא טעב ןופ ןעגנורפשעגפארא זיא

־ער א טימ רימ ףיוא דיז טפראוו יצאנ א טניימ
.טקידייטראס דיז ךיא באה ראפרעד ןוא רעוולא ו

.טנייוועצ ךיז רימ

ןיב  1949,ראי ןיא ,סורא ראי עכעלטע ןיא

רעיורט ןוא קילג ןופ ןייוועג א ןעוועג זיא סאד

־צלאז טאטש רעשיכיירטסע רעבלעז רעד ןיא דיא

.םענייאניא

רענאקרעמא ןופ טאדלאס םלא ןעמוקעג גרוב

־א ךאנ סאוו ,ךעלרעדנווו ןגעווטסעדנוס זיא׳ס

.םיוורעס־סנעשזדילעטניא

סרעטסעווש רעד .רעגנירג טרעוו ןרערט עכלעז

ךיז ךיא באה ןאראטסער א ןיא קידנציז

ןעמונעגנא דימ טאה טנאה ערעכיז ןוא עמעראו

טנעגא ןבלעז ןטימ ןפארטעגפיונוצ רעדיוו טראד

.ךיז טימ טריפעג ןוא

טאה רע םאוו תודצ יד ראפ טלאצאב םיא ןוא

טשינ רעבא .ןעמאזוצ ןעוועג רימ ןענעז רעדיוו

.ןוטעגנא רימ

.גנאל ףיוא
 1946יאמ ןיא

,יימרא רעד ןיא ןעוועג דיא ןיב ראי ןט* 53ןזיב

־עגנא דיז טאה םע ןוא דנאלשטייד ןייק ןראפ

.עקירעמא ןיא טריזיליבאמעד ךיז באה דיא זיב

עשטייד רעביא געוו־רעדנאוו רעיינ ןיימ ןביוה

ןיא רעפיוקראפ םלא טעבראעג דיא באה רעטעפש

.קירוצ ןוא עילאטיא ןוא ךיירטסע רעביא ,טעטש

־סיוא דיוא ריז באה דיא ווו ,טפעשעג ןזייא ןא

־עגפא ןאלאשע ןטימ ךיא ןיב

.יירעסאלש טנרעלעג

ןופ ןבעל םעניא ןראוועג ןגיוצעגניירא ןיב׳כ

ןיימ ייב טפיוקעגפא דיא באה ראי ןטם־ 56ןיא

ןיא ךיז ןבאה עכלעוו ,םעקינטעצאק עקילאמא יד

.טפעשעג םאד רעטעפ

.ןעלדנאה טימ ןעמונראפ רעדנעל עלא יד
־נעטש ןיא ,לדנאה רעלאגעלמוא ןעוועג זיא םע

ןופ ערבאס א טימ טאהעג הנותח באה׳כ

.ןטנעגא־םייהעג ןוא ןטנאיצילאפ טימ געיעג ןקיד

,ץלא סאד רעבא ,טיינאב זיא ןבעל ןיימ .לארשי

־אפ אזא טפאכעג ךיירטסע ןיא ךימ טאה לאמנייא

לאמנייק דיא לעוו טבעלעגרעביא באה דיא םאו

ךיא .ןריטסערא טלאו ־עג דימ ןוא טנעגא־ייציל

־וקעגמוא יד ןופ ןעמאנ רעדעי .ןסעגראפ טשינ

־טנא ןוא דיז ןסירעגסיורא ,ןגאלשעצ םיא באה

רעייט רימ ראפ זיא ןדיי רעוועשזישט ענעמ
!קילייה ןוא

•ופאל

רשימ רפכ  -הרדג /

ץועטשניוואנ בקעי
ג עוו ר ע ד

ן י י פ ןופ

.א
דיא באה ןכארבעגסיוא זיא המחלמ יד ןעו

־עטש ןא טעמכ ןעגנאגעגכרוד זיא שראמ רעד

קלופ ןטירד ןיא ,רעטילימ ןשיליופ ןייא טנידעג

א טשרעהעג טאה רענלעז יד ןשיווצ .ן׳עגנור

זיא ןענאטשעג טלמעד זיא טאוו ,עירעלאוואק

ךיז טאה ןרעדא יד ןיא טולב םאד ,טסייג־ףמאק

ןופ שדוח ןטפלע ןפיוא ןעוועג זיא םאד .קלאוווס
טאה םעמראזאק יד ןיא .רעטילימ ןיא ןייז ןיימ
־מורא ןענעז ןריציפא יד .ןשיור וצ ןביוהעגנא םע
.לעפאב א ףיוא טראוועג ןוא פעק ןא ןפאלעג
ןיא טרירעג רימ ןבאה גאט ןטירד ןפיוא טשרע
.ץענערג רעשיסיירפ רעד ןופ גגוטכיר רעד
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גנוטראוורעד רעד טימ ןעוועג לופ ןוא טלזירעצ
.ןשטייד יד טימ םיוטשנעמאזוצ א ןופ
ןעמוקעגנא רימ ןענעז טנווא ןיא דעלדנע
־עגפיוא ןופ רוכיש ,לוק א .ףראד שטייד א ןיא
*אפ יד ןחפ טכליהעגפא טאה ,טולב םענעדנוצ
.ןעייר עטשרעד
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!".אה

— יעה !,".רעדירב ,ןרילאטא —>

!רעדירב ,םערוטש
־טכאנ רעד ןיא ןפאלעג ,ןפאלעג ןענעז רימ
־רעייפ ןופ עדאגאנאק א ,ןעזעג טשינראג ןוא ןיידא
ךטאמראה ןיוא ןלענפארש עטצאלפעגפיוא עקיד

רעדלעפ יד רעביא .טרעביפעג טאה ןוא קיאור
־יופ .ךיור םנקלאוו עטכידעג ןעגנאגעגפיוא ןענעז
,טקאפעג ךיז ןבאה םעטאכ עטנערבעגפא ןופ םירע
־עג ןיוא יק ,דרעפ ןלאטש יד ןופ טפעלשעגסיורא
.רעפרעד ערעדנא ןיא ןטראוורעביא ןראפ

דפ טייקרעטצניפ רעד ןיא ןסאגעג טאה םענימ

.דלאוו רעשאלאג ןיא ןענופעג ךיז ןבאה רימ

-עגפיוא ןוא ןגער ןקידנעמאלפ טימ טכאנ רעד

ןופ טייוו טשינ .טנגעג יד טנעקעג טוג באה ךיא

טשינראג ןבאה רימ .דרע יד ןוא טפול יד טלסיירט

.ןרעטלע עניימ טניווועג ןבאה ,ףראד א ןיא ,ןטראד

.ןפאלעג ,ןפאלעג ןוא ןעזעג

ךיז באה ןוא טנעמאמ א טצונעגסיוא באה ךיא

רימ ןיא .עלא טימ ךיילג ןפאלעג ןיב ךיא

.סיורג ןעוועג חא דיירפ יד .ייז וצ טפאכעגניירא

ראפ .המקנ ןופ רעייפ סאד טרעקאלפעצ ךיז טאה

זביילב לאז׳כ זא ,ןטעב ןביוהעגנא ךימ ןבאה עלא

עטקידיילאב יד ןענאטשעג רימ ןענעז ןגיוא יד

ןלעופ טנאקעג טשינ באה ךיא רעבא ,בוטש ןיא

ןדיי עלא יד ,ןישנאבז ןופ ןדיי עטפדורעג ןוא

טשינ באה ךיא .ריטרעזעד א ןרעוו וצ ךיז ייב

טאה רעלטיה טאוו ,ךיירטסע ןוא דנאלשטייד ןופ

.ןריולראפ זיא ץלא זא ,קנאדעג םעד ןזאלוצ טלאוועג

.טניה עקיצערק יוו ןעמייה ערעייז ןופ ןבירטעג

־עגוצ רימ טאה ןרעטלע עניימ ןופ עגאל יד

יד טליפעג ךיא באה ןליופ ןופ לאפנא םעד ןיא

טרא ןייק טנאקעג טשינ ויז באה׳כ ,ור יד ןעמונ

עשידיי יד ראפ ךיז טימ טגארט רע םאוו ׳גנוארד

־פיוא עטםרעװש יד וצ ךיז ןדלאמעג ןוא ,ןענופעג

דיא .ךעלטעטש ןוא טעטש עשיליופ יד ן״א ןעמייה

באה לאמנייא .רופשסיוא ףיוא ןעגנאגעג ,סעבאג

־געמ רעד ןגעוו טכארטעג טשינ טלמעד ךאנ באה

,חעטלע עניימ וצ טפאכעגניירא רעדיוו ךיז ךיא

־דנ ןופ םוקמוא ןכעלרעדיוש אזא ןופ טייקכעל

.טסעומשעג ןדא טכאנ עצנאג א ייז טימ ןסעזעגפא

ןטסירעלטיה יד ןיא באה ךיא רעבא .ןדיי ןענאיל

ובאה ייז .טדערעג טשינ ןעמ טאה ןביילב ןגעו

,קלאפ ןשידיי ןחפ אנוש ןטסערג םעד טליפעג ןיוש

יד .ןלעופ טשינראג רימ ייב ןלעוו ייז זא ,ןעזעג

ןגאלש וצ טייהנגעלעג רעד טימ טיירפעג ךיז ןוא

יד טימ ןעמאזוצ טניוװעג טאה םאוו רעטסעווש

ןוא רעמינפ עטמורקעגסיוא עדליוו ערעייז ןיא

שיט םייב טצעזעגקעווא ךיוא ךיז טאה ,ןרעטלע

.טנעה ערעזדנוא ןופ ןלאפ ייז יוו ןליפ
ןובשח ןייק ןבעגעגפא טשינ ךיז באה ךיא
־עג זיא לאמאטימ .טרעיודעג טאה םאד גנאל יוו

יד רעקינייוו טליפ רענלעז א זא ,טסיירטעג ןוא
ןוא ןרעדנאוו וצ טניווועגוצ זיא ,ןעגנורעדנע
.ןגראמ ןייז טעוו םע סאוו ,טשינ טכארט

ןענעז רימ .ךיז ןעיצוצקירוצ לעפאב רעד ןעמוק

־עמוא זיא דיי א זא ,טצפיזעג טאה עטאט רעד

ײיג ןעמונעג ןוא ,ץענערג יד רעבירא קירוצ

רעגרע דימת חא רענלעז ןשידיי א ןוא ,דיי א םוט

טשינ טאה רענייק .ןגעוו עקיביוטש יד רעביא

ןלעוו ןשטייד יד םאוו טסייוו רעוו .ןרעדנא ןא יוו

ףיוא עגאל יד םיוא טעז םע יוו יונעג טסווועג

.ןדיי יד טימ ןוטפא אד

זא ,טסווועג ראנ ןבאה רימ .ןטנארפ ערעדנא יד

ךיא באה ןגאט וצ ןביוהעגנא טאה םע ןעו

סע זא ןוא קעווא טייוו ןיוש ןיענעז ןשטייד יד

*יווצ עניימ וצ ןטירעגוצ ןוא דרעפ׳ס ןדנויבעגפא

זא ,ךעלגעמ ,דנאל ןיא ףיט ןפמאק ראפ ןעמוק

־סיורא טכאנרעדפיוא ןיב ךיא עכלעוו טימ ,םירבח

.טלגנירעגמורא קידגעטשלופ ןיוש ןענעז רימ
.רעדלעוו יד ןיא ןגעלעג רימ ןענעז גאטייב

טזאלעגרעביא ייז ןוא לארטאפ ףיוא ןעגנאגעג
ןעוועג ןיוש ןענעז ייז .דלאוו ןיא עקידנפאלש

עשטייד יד ןופ ןרעוו וצ טקרעמאב טשינ ידכ

־נא .םיוב א רעטנוא ןסעזעג ןוא ןפאלשעגסיוא

למיה ןרעביא ןגיולפעג ןענעז סאוו ,ןענאלפארע

טאה ,גנוסירגאב ץימ ףיוא ןרעפטגע וצ טאטש

־ראד ןיא תופירש ןדנוצעג ,רעייפ טימ טישעג ןוא

א רימ ףיוא ,יוואנאטולפ רעד ,ייז ןופ רענייא

ימוא ןעוועג זיא טנגעג עצנאג יד .סעטאכ עשיפ

:רעטאק רעדליוו א יוו ןגיוא יד טימ ןוטעג קילב
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!גאה ,גיוא ןופ טזאלעגסיורא טעמכ באה ךיא

יטכאנ עצנאג א ןעװעג וטםיב וװ —
— ןרעטלע ענײמ ײב ועוועג ןיג ךיא —
־זײב ןיי; ןייטשראפ טשינ טכאמעג ךיז ךיא באה
טשינ אד ןעניוװ ײז

— זאט ןקידנקידײלאב ןוא

.טײװ

פאלאג ןיא ןוא דרעפ סאד טיירדעגסיוא לאמאטימ
.קירוצ ףיוא טזאלעגקעווא ךיז
טראטשראפ יוו ןעוועג ךיא ןיב טונימ עכעלטע
.טאט רענעגייא ןיימ ראפ קערש רעקיטלאוועג ןופ

—

עקראטש א ןעמונעגמורא ךימ טאה קיטייצכיילג

¬ופיל עטסערפראפ יד ןשיװצ טעשיצעג יװאנאט

לעוועטאר וצ ךיז ןעגגולעג זיא רימ סאוו ,דיירפ

ױלפ רעד טאה

— ןײצ יד טשינ קאהראפ

.ןאיפש רעשטײד א ,ןאיפש א טםיב —
.דרעפ ןפיוא ןעגגורפשעגפױרא ךיג זיא רע
.רענלעז רעטײװצ רעד ןוטעג טאה עבלעז םאד
טקערטשעגסיוא שירעלעפאב טאה יװאנאטולפ רעד
זראפ דרעפ ןייד םענ וד — !רדנ וצ טנאה יד
.סיוראפ ןײג טםעװ ןוא למײצ
םאד םאוו ,יונעג ןענאטשראפ טשינ באה ךיא

ןיא ןטירעגקעווא ןיב ךיא .טיוט ןרעכיז א ןופ
.באטש ןופ גנוטכיר רעד

כ
ייסאש ןפיוא ןעגעז געט עכעלטע ןופ ךשמ ןיא
עשטייד עסיורג ץואפעגכרוד עווארבמאד־וועשזישט
ערעווש ,עטאכעיפ עטריזיראטאמ ,ןקגאט :תוחוכ

וצ יוזא ךימ רע טנײמ רשפא .ןטײדאב ףראד

־אס ,ןראבאט״דרעפ ,רעפראווענימ ןוא עירעליטרא

באה טירט עכעלטע קידנעײגפא רעבא ,ןפארטשאב

סארטעג םאד .ןרעפאס ןוא ןענאילאטאב עראטינ

־פעש קיטכעדראפ א ךיז רעטניה טרעהרעד ךיא

רעקידנביוטראפ רעד ןוא רעדער יד ןופ יירעק

םעד .פאק םעד טײרדעגםיוא באה ךיא .ןעשט

םעד טכאמעג לופ טאה ,ןראטאמ יד ןופ שער

םעד .טעשטשילבעג ןבאה זגיוא םיװאנאטולפ

טימ ןוא טקעטשראפ ןיעוועג ןענעז רימ ווו ׳דלאו

,סיוראפ טקערטשעגםיורא שירעגירק רע טאה פאק

םוצ טקוקעג ןגיוא ענעפאלשעגסיוא טשינ ,עטיור

ןייז .רימ ףיוא ןפראװ ןםילקעג ךיז טלאװ רע יװ

עטכידעג ןעגנאהעג ןענעז םע ןכלעוו רעביא ,ייסאש

םאלש םײב טרילופונאמ טאה טנאה עײרפ עטכער

־ראפ טשינ רעבא ןבאה םאוו ,ביוטש סנקלאו

.םקיב רעד ןופ
־נײפ א טימ ךיא באה קילבנגיוא םעד ןיא

•ד ןיא גנונדרא יד ןגיוא ערעזדנוא ראפ טלעטש
.רעטילימ ןשטייד ןופ ןעייר

ןטונימ ענײמ זא ,ןענאטשראפ טײקראלק רעכעל

סשינ זיא םאוו ,שטנעמ רעליוויצ א וליפא

עלא טימ ךיז זומ ויא זא ןוא ,עטלײצעג ןענעז

טליפעג טאה םיגינע עשירעטילימ ןייא טנוואהאב

באה םקיב יד .ןקידייטראפ לענש ראג ןוא תוחוכ

ףיוא טייג םאוו ,חוכ ןקיטלאוועג םעד ןעעזעג ןוא

,פארא עפול רעד טימ ׳טנראפ ףיוא ןטלאהעג ךיא

טייקיזאלטכיזסיוא יד ןעוועג ראלק זיא םע .ןליופ

־לא־םינפ ןבילבעגנײטש ,סנארט ןיא יוו ,ךיא ןיב

ךאד .דנאטשרעדיוו ןטנפאוואב־ךאווש רעזדנוא ןופ

־רעביא ןעוועג קיטנעק זיא רע .םיא ןגעק םיגפ

טאה םע ןוא טשיוורעד זדנוא ןבאה ןשטייד יד ןעו

טנעה ענייז .ךיז ןלעטשפא ןקידמיצולפ ןופ טשאר

ןסיבראפ ךיז רימ ןבאה ,ףמאק א ןדנובראפ ךיז

ןיא .םקיב רעד ייב ןרילופינאמ טרעהעגפיוא ןבאה

םנדאש ךס א ןשטייד יד ןוטעגנא ןוא ןגאלשעג

.ןיסאשעגסיוא ךיא באה קילבנגיוא ןבלעז

־איב ףיוא ןגיוצעגקירוצ ךיז רימ ןבאה טנווא ןיא

ןראוועג ךיילג זיא םיגפ קיכאנק ןיורב ןייז

־רעד ךיז רימ ןבאה טאטש רעד רעטניה .קאטסיל

שטיר רעקידנעארד רעפמוד א םעפע .סקאוו יוו

ןיוש ךיז טניפעג קלופ רעטנעצ רעד זא ,טסווו

ןבאה טנעה עגייז .םיא ןופ ןסירעגסיורא ריז טאה
־עגפארא ןוא ןטפול רעד ןיא ןוטעג ראפעצ א ךיז
.ארק ענעסאשעגרעטנוא ןא יוו ,דרעפ ןופ ןלאפ

.ןשטייד יד ייב ןעגנאפעג
־םעפראפ ךיז רימ ןיבאה ךיז קידנעיצקירוצ
־אש ןפיוא טגיל םאוו ,וועשידירה ףראד ןיא טקיט

ןפיול ןעמונעג דליוו טאה םנייז דרעפ םאד

־פיוא ןא ןבאה ײםאש ןפיוא .קסניירב־יפאל ייס

לכלעוו ,רענלעז רעטייווצ רעד .רעמיוב יד ןשיווצ

עסיורג .ןטסילקיצאטאמ עשטייד טרילארטאפ רעה
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יוא טנאיווארפ טריפעג ןבאה סאטיוא־טטאל

זא ,טרימראפניא ןוא ראיאמ א ןעמוקעגנגעקטנא

.עיצינומא

עטיור יד ךיוא .ןטייז עדייב ןופ ןגאלשעג ןרעוו רימ

,ןדלאמעג לארטאפ רעזדנוא טאה טנווא ןיא

.ןליופ ףיוא טייג יימרא

דביוהעגנא ןמאה רימ ןוא יירפ זיא געוו רעד זא

יוו טשינ זדנוא טימ טדערעג טציא טאה רע

ןעמוקעגוצ ןענעז רימ ןעוו .ףראד .ןופ ןייגוצסיורא

יוו ראנ ,ןטאדלאט טימ יוו ,עטנדראעגרעטנוא טימ

־עגנא זדנוא ףיוא טאה עטאכ רעטצעל רעד וצ

.טניירפ טימ ,ענעגייא טימ

ןעמוקעג זיא סאוו ,רעייפ טימ ןענעגער וצ ןביוה

טאה — המחלמ יד טליפשראפ ןבאה רימ —

־ייז ןמאה ןעייר ערעזדנוא .ייסאש ןופ זדנוא ףיוא

— קיטייוו ןטלוב טימ טדערעג רע

יד ראנ טשינ

־עג ןענעז ןשטנעמ ןוא דרעפ .ןכערב ןביוהעגנא

,טמיראב ךיז טאה ילגימש־זדיר סאוו ,ךעלפענק

.ןצכערק טרעהעג ךיז ןבאה רעטצניפ רעד ןיא .ןלאפ

דגאל םאד וליפא ראנ ,ןבעג טשינ טעוו רע זא

רעטנוא ךיז ןביג טא־טא זא ,ןעזעגטיוא טאה טע

.ןטאדלאס עווארב עגיימ ,אי .טליפשראפ רימ ןבאה

ןטסרעממוצ ךיא באה םעד ראפ .עקירעביא יד

טעוועטאר .העובש רעד ןופ טיירפאב טנעז ריא

עלא זא ,יוזא ןעשעג זיא םע רעבא .טאהעג ארומ

דעוו .ןביילב אד לעוו ךיא ...טנאק ריא יוו ךיז

טענעסיבראפ א טלעטשעג רימ ןבאה רעגייא יוו
,טקרעמאב רימ ןבאה לאמאטימ ןוא ,דנאטשרעדיוו
.ןעיצקירוצ ךיז ןעמענ ןשטייד יד זא
לעפאב רעד ןעמוקעג זיא

.רימ טימ ןביילב ןאק ליוו םע
־עג העידי יד טאה רענלעז עשידיי יד ףיוא
ןענעז העש עכעלטע ךאנ .קידנקירדרעד טקריוו

— "!ייז ןגאי"

רעשטייד רעד ךרוד טלגנירעגמורא ןראוועג רימ

טזאלעג ךיז ןבאה רימ ןוא ריציפא רעזדנוא ןופ

־יוו ןא טאטש יד ןעמונעג טאה עכלעוו ,יימרא

.יעיירשעג־ארוה עדליװ טימ פאלאג ןיא ייז ךאנ

.דנאטשרעד

זדנוא ףיוא .טלעטשעגפא ץלא ךיז טאה םיצולפ

ןייא ראנ ךיז ראפ טאהעג ךיא באה טציא

טאה ץלא .ןטייז עלא ןופ ןפיש ןביוהעגגא טאה

,עוועשזישט ץיק ךיז ןגאלשרעד רעכיג טאוו :ליצ

.טלכראכעג ןוא טצכערקעג ,טליונקעגפיונוצ ךיז

.ןרעטלע עגיימ ןעניפעג וצ טכארטעג באה ךיא ווו

ךיז באה ךיא .טינקעגרעדינא טאה דרעפ ץימ
ןשידרעפ ןסייה םעד טליפרעד ןוא ןגיובעגפארא
־עג רימ זיא םיוש א .םערדזאנ ענייז ןופ םעטא
ןבאה ןגיוא עסיורג ענייז ,רעגניפ יד ףיוא ןבילב
־עפש .רעיודאב ןוא קערש טימ רימ ףיוא טקוקעג
עסיורג ןיא ןענופעג ךיז געלפ ךיא ןעוו ,רעט
רימ ךיז טאה ,טיוט ןטימ םינפ־לא־םינפ ,ןראפעג
רעשידרעפ רעקיזאד רעד ןגיוא יד ראפ טלעטשעג
רעצ טימ ץראה ןיימ ןסירעגפיוא טאה סאוו ,קילב
.קיטייוו ןוא

־םייוו .ןראפעג טימ לופ ןעוועג ןעגעז ןגעוו יד
טעדראמעג ןוא ןלאפעגנא ןיענעז סעדנאב עשיסור
־עג זיא רידגומ רעשיליופ רעד ,ןדיי ,ןקאילאפ
ךיא ןיב לעדיקט דאנ .טסאהראפ ייז ייב ןעו
ךיז טאה עכלעוו ,עדנאב אזא וצ ןלאפעגגיירא
־סיוט םעד זדנוא רעביא ןריפטיוא ןעמונעג ןיוש
ןופ .טעוועטארעג זדנוא טאה לאפוצ א .לייטרוא
.ץירא רעטייווצ רעד ןיא ןוא םיורא ראפעג ןייא
גאנופ טנעקעג טשינ ךיז ןבאה עכלעוו ,ןסור יד,ןענעז רימ ןעניושראפ א ראפ טאוו ןמיילקרעד

ןבילבעג זדנוא ןופ זיא ףמאק ןקיזאד םעניא

־יוו .טריטסערא ןטלאהעג לייוורעד זדנוא ןבאה

־ד טימ םיוק ךיז טאה טאוו ,עפורג עניילק א

זיא רימ ןוא לאפוצ א ןעמוקעגרעטנוא זיא רעד

־קעווא ןוא דלאוו םוצ ןסירעגכרוד תוחוכ עטצעל

־אמ עגנאל ךאנ ןוא ןעיירפאב וצ ךיז ןעגנולעג

.קסיוואקלאוו ץיק םופוצ ךיז טזאלעג

־לעוו ,ןרעטלע יד וצ םייה א ןעמוקנא ןשינרעט

דיז טלמעד טאה קסיוואקלאוו ןליטש םעניא

־ארבמאד ץא ןיטלאהעג לייוורעד ךאנ ךיז ןבאה עכ

ןעמ עכלעוו ,רענלעז ענעפאלעגנא יד ןופ טלמוטעג

־ישט רעטניה רעטעמאליק , 7ףראד ליטש א ,עור

.עטיל ףיוא טקישעג ןוא טריזינאגרא יינספיוא טאה
זדנוא זיא ןישטוטס ץיק סגאטראפ קידנעמוקנא
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טעוו ...עוועשזישט ץא הריד ענעגייא ןא —

־ניװ םעד טליפעג ןיוש ןעמ טאה טפול רעד ןיא
־ירא ןופ ןטלאהעגפא רעבירעד ךיז ןעמ טאה .רעט
ןבילבעג ןענעז רימ .ןיידא טאטש ןיא ןגארטרעב
ץא .ךעלסיבוצ טלדנאהעג ןוא ףראד ןיא ןעניווו
ןבאה עטיור יד .זנכאקעג ךיז טאה עוועשזישט
.תוריסמ ןגיולפעג ןענעז םע .פעק יד ןביוהעגפיוא
ןיא .ריביס ןייק טריפעגקעווא ןעמ טאה ןדיי לייט
.ליטש ןעוועג זיא ףראד
טשינ בוטש ןיא ןעמ טאה טייצ עצנאג יד
ןיא ךיז ןעיצרעביא ןגעוו ןדער וצ טרעהעגסיוא
ןבאה ףראד ןייא םירעיופ יד שטאכ .ןיירא טאטש
ןגארטעג ךיז טאה ,זדגוא וצ ןגיוצאב טוג ךיז
םירעיופ יד .ורמוא רעגדאמ א טפא רעד ןיא
יד ןעוו .תוישעמ ענעדישראפ טלייצרעד ךיז ןבאה
־עקירטסיוא ןביוהעגנא טאה ןוז־גנילירפ עטשרע
ןוא דרע רעד ןופ טייקטכייפ עקידרעטניוו יד ןענ
בוטש ןיא ןעמ טאה רעדלעוו עטנעאנ יד ןופ
װא ,ףראד ןיא טני1וועג גונעג ןיוש זא ,ןסאלשאב
־פא עטאט רעד טאה ירפרעדניא ןא םענייא ןיא
־נורטראפ ,טיורב עשיפראד עצראווש םאד ןסעגעג
.ץירא טאטש ןיא קעווא ןוא ךלימרעיוז טימ ןעק
— ןרעוו ןפלאהעג ןיוש ןעמ טעוו רשפא

—

וצ בלאה ,ךיז וצ בלאה טדערעג עמאמ יד טאה
עקידנעלמירד עריא ףיוא טקוקעג באה ךיא .רימ
ןגעלעג ןענעז ףראד ןופ ןטניוו עלא םאוו ,ןגיוא
.ץראה ןראפ טקירדעג רימ טאה םע ןוא ,ייז ןיא
וצ טרעגאב יז קראטש יוו ןענאטשראפ באה ךיא
ןאטעג ייוו טאה רימ ןוא ,עוועשזישט ןיא ןעגיווו
.םעד ןיא ןפלעה טשינראג ריא ןאק ךיא סאווראפ
ןיא טעפש ןעמוקעגקירוצ זיא עטאט רעד
עוועשזישט ץגאג ןיא זא ,.טלייצרעד ןוא טנווא
:יא םע זא ןוא הריד ןייק ןגירק וצ אטשיג זיא
ןעיובוצפיוא ראנ יוו הצע רעדנא ץיק אטשינ
:יוש טאה רע .בוטש ענעגייא ןא ןצעמע דאנ טימ
רע ,שזאגנעוו עקלאומש טימ טדערעגפא וליפא
.ןעיוב םוצ ןעמענ ךיילג ךיז לאז
־עג ןוא זדנוא ףיוא טקוקעג טאה עמאמ יד
טשיװעגםיוא טאה יז יוו ןעזעג באה ךיא .ןגיווש
.טלכיימשעצ ךיז ןוא ןגיוא ענעראוועג־טכייפ עריא

יןענײשפיוא ךיוא לזמ רעזדנוא ךאנ עקאט
ריא ןעוועג טרעשאב טשינ ועמאמ עמערא
־עשזישט ץא הריד רענעגײא רעד ץא ןעניוװ וצ
.ןעיוב ןביוהעגנא עקאט ןעמ טאה הריד יד .עו
המחלמ יד ןכארבעגסיוא זיא ןטימניא רעבא
.דנאלסור ןוא רעלטיה ןשיווצ
•ראפ קיטגוז ןביוהעגנא ךיז טאה

המחלמ יד

זעמושז םאד ןשיור זעמונעג טאה ףראד ןיא .גאט
א ןוא ןענאלפארע עקידנעילפייבראפ יד ןופ
*ןטאמראה טכידעג־קיטםאה א ץפ ךליהפא רעטיױו
טאה םאד .םעבמאב ןופ ןסיירפיוא ןוא יירעסיש
זיוש זיא טכאנראפ קיטסניד .געט יירד ןטלאהעגנא
.עוועשזישט ןיא ןעוועג רעטילימ שטייד
,םירעיופ יד טגנערבעג זדנוא ןבאה תועידי יד
ענעגארטעצ טימ ןבאה עכלעוו ,םינכש ערעזדנוא
טלאוועג ,ןגיוא יד ןיא זדנוא טקוקעג רעמינפ
עמוטש ערעייז ףיוא רעפטגע םעד ןענעײלםיורא
טעוו םאוו ז ןדיי ,ךייא טימ ץיז טעוו םאוו !ןגארפ
ז ןוט טציא ריא
רעדעי .עליטש ייבראס ןעגעז געט עטשרע יד
,טוג טשינ זיא םע זא ,טריפשעג טאה רעדנוזאב
טראוו ץיק טגאוועג טשינ טאה רענייק רעבא
ןעוועג זיא שטייד ןראפ קערש יד .ןדערוצסיורא
.םעבמאב יד ראפ דחפ םענופ רעסערג
;ייגוצוצ ןסאלשאב עטשרע יד טאה עמאמ יד
.ךיז טרעה םע םאוו ןוט קוק א ,טאטש ןיא
כאט ןטסקעז ןפיוא ,קיטיירפ ןעוועג זיא םאד
.המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכאנ
ץא טמיוזעג גנאל טשינ ךיז טאה עמאמ יד
םינפ ריא זיא ןעמוקעגקירוצ זיא יז ןעוו .טאטש
,ישטיינק טימ ןגיוצראפ ,טרעטצניפראפ ןעוועג
ךאנ זיא ןגיוא עריא ןיא .רעירפ יוו ערעפיט ךאנ
ןעזעג טאה יז סאוו ,גורה םענופ דחפ רעד ןעוועג
רעחיל ןעוועג זיא םאד .ןסלער־ןאב יד ייב ןיגיל
־עיורט א ןעוועג זיא ףראד ןפיוא תבש רעד .רענטיב
.רעקיד־הרוחש־הרמ א ,רעקיר
.ד
ףראד ן&פ םיורא עלא רימ ןענעז קיטנאמ
.עוועשחשט ץיק געוו ןפיוא

עשטײד ךאס א ןראפעג ןענעז געװ ןרעביא
זדנוא טאה ײז ןופ רענײק .ןעלקיצאטאמ ןוא סאטיוא

־ירפ יד ןופ רערעווש םיא ראפ ןעוועג ,תועמשמ
.םנקעטש יד טימ פעלק עקידרע

רעמינפ יד ןיא טקוקעג טשינ ,טעפעשטראפ טשינ

.רעטכעלעג ןופ טכייקעג ןבאה רענלעז יד

דיז טאה טײצ וצ טײצ ןופ .ןדיי ןענעז רימ יצ

.לטעטש םוצ טפעלשרעד ךיז ןבאה רימ םיוק

־עג ,לקיצאטאמ א יצ ,אטיוא ןא טלעטשעגפא

.קידייל ןעוועג ןסאג יד ןענעז עוועשזישט ןיא

־עג רעטײװ ןוא עװאטעפעש ןײק געװ ןפיוא טגערפ

ךיא .שפנ קידעבעל ןייק ןעזעג טשינ טאה ןעמ
טנאוו יד יוו ךיילב

.ןראפ

— ןיטאט ןפיוא קילב א וט

,יכאמד ףראד םײב ןעװעג ןיוש ןענעז רימ

.ןצראה ןיא קיטייוו ןקראטש א ריפש ךיא .רע זיא

ירעװאר ףיוא ןראפעגנגעקא זדנוא ןענעז סע ןעװ

ןריט עלא ,ןוט וצ טאוו טשינ ןסייוו רימ

סנטײװרעדנופ ךאנ .ןרענאיצילימ עשיליופ יירד

־רעד ןיא טגנעה דחפ רעד .טרעמעהראפ ןענעז

װא קישטלאכימ .טנעקרעד יירד עלא ייז ךיא באה

.ןטפול

.םיצקש עשימײה ןעװעג ןענעז קאשטרעימישזאק

םעד לדנעמ־ףסוי ייב טפאלקעגנא ןבאה רימ

ייב רעפאש א ןעװעג זיא יקםװאכאמד לװאפ

טאה רע זיב טרעיודעג גנאל טאה םע .רעקעב

.טלעטשעגפאיךיז ןבאה ײז ,קאווטיל בקעי םהרבא

ןיא טקוקעגמורא ךיז קיטכיזראפ ,טנפעעג ריט יד

־טנעעג טשינ ײז ןבאה גנוםירגאב רעזדנוא ףיוא
טשינ ןיגארט רימ םאװראפ טגערפעג ראנ ׳טרעפ
רימ רעדײא ןוא סמערא יד ףיוא רעדנעב ןייק
זדנוא ײז ןבאה ןרעפטנע וצ םעפע ןזיװאב ןבאה
,פעק יד רעביא ׳םנקעטש טימ ןגאלש ןעמיונעג
עג־ךױה ןעװעג ןענעז ײז .םעציילפ ןוא טגעהטימ ןגאלשעג ןבאה ץוא עקיטפערק ,עקיםקװו
ץעמע ןעװ זיולב ,החיצר רעטנבערעגםיוא־טלאק
ןדײמוצסיוא ןוטעג גיוב א ךיז טאה זדנוא ןופ
החיצר טימ ןדנוצעגגא ךיז ײז ןבאה ןקעטש םעד

םולש ןבעגעג זדנוא רע טאה קינייוועניא
עריושעגפא םנטאט ןפיוא טקוקעג םוטש ,םכילע,רעמינפ ענעלאוושעג ערעזדנוא ףיוא ,דראב ענ
!טצפיזעגסיוראו עלייוו ערעגנעל א ךאנ ןוא
!...ז טכאמעג טכערוצ ךייא ייז ןבאה יוזא

—

—

:טגאזעג ליטש טאה עטאט רעד
.ףראד ןפיוא ןציז רעסעב רשפא טפראדעג

—

.ליטש זיא טראד
— םערוטש א ראפ טייקליטש א זיא׳ס

.ןערב רעמ טימ ןגאלש ןעמונעג ןוא
ךעלדנע טאה — םרעײא ךיז ריא טאה טא

.ןטייז עלא

לאז׳ס יוו

—

— ןפורעגגא ךיז לדנעמ־ףסוי טאה

טײרדעגסיוא ךיז ןיוא טדערעגםיורא קישטלאכימ

ךיז טספראד .ץדיי זשיווצ אד ךעמ זיא ,ןייז טשינ

ןבאה ליױורעד ןלעװ ײז ,טמוק — םירבח יד וצ

ראנ ,טוג טשינ זיא׳ס ...רעה א ןעלקעפרעביראו
.םנ א סעפע ועשעג טראפ טעוו רשפא

.גונעג
ףיוא טצעזעגפיוא קירוצ קיאור ךיז ןבאה ייז
.ןראפעגפא ןוא ןדעפאסילעוו יד
םענופ םירוסי יד דאנ ךיז ןסאה טימרעד
וצ טנעאנ ןיוש .טקידגעראפ טשינ גאט ןקיזאד
עשטייד ףיוא ןפארטעגנא ךיז רימ ןבאה טאטש רעד

טאה

— ז הריד א ןעמ טמענ ווו רעבא

—

.טצכערקעג עטאט רעד
ןפארטעגנא רימ ןבאה ןשינעכוז עגנאל ךאג
ןעוועג םיכסמ טאה רעכלעוו ,עציווישז המלש ףיוא
.קירא בוטש ןייא ךיז וצ זדגוא ןזאלוצניירא

־עזרעד .קידנעגניז טרישראמ ןבאה םאוו ,רענלעז

־ראפ ,עלעגעוו א ןעמונעג ךיילג ןבאה רימ

טנאה ןיא רעש א טימ רענייא זיא זדנוא קידנע

*ד טימ ךיז טנגעזעג ,ןכאז לסיב סאד טעוועדאל

םוצ ןפאלעגוצ זיא ,ייר רעד ןופ ןעגנורפשעגסיורא

־ניה ןופ ןבאה םירעיופ ערעטלע יד ייב ,םינכש

.ןריושעגפא יז ןוא דראב יד ןוטעג־פאכ א ,ןטאט

־יורט טקוקעגריפא ןעמערב עטרעביושעצ יד רעט

,יושל ןיא ןעגאטשעג עלייוו א זיא עטאט רעד
־,ענעז םירוסי עקיזאד יד .ןגיוא עטכאמראפ טימ
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־רעביא ךיז ןבאה סעטרעיופ יד .ןגיוא עקירע
.טמלצעג
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ג עט עצנאג טלמעד יעמ זיא עוועשזישט ןיא

.ןשטנעמ עכעלטע ןפור טקישעג ךיילג טאה רע

םאה םע ןטלעז .ןבוטש יד ןיא טכאמראפ ןסעזעג

־עג םיא טימ זיא ןתוחמ רעטסטנעאנ עמאס רעד

:-ע םארו ,סעפע טלייצרעד .טראשעגוצ ץעמע ךיז

ןזיב זיא רעכלעוו ,רעלומ רעד רעדנעס ןראיו

,המחלמ רעד ןגעוו ןרעדנא ןא ןופ טרעהעג טאה

.טנאה עטשרע סראסימאק םעד ןבילבעג גאט ןטצעל

.ןסאשרעד ןבאה ןשטייד יד טאוו ,םיגורה עיינ ןגעו

עוועשזישט ןיא ןיוש זיא ןעוו טאוו רעדייא

טראשעגסיורא ויז רימ ןבאה טכענ יד ןיא
ז־עפע ןפאשנייא ןיידא ףראד ץא ןגעוורעטניה ךרוד
.ןסע וצ
עקידשואי ערעווש ןגיוצעג ךיז ןבאה יוזא

ץירא ןענעו םע ןכלעוו ןיא ,טארנדוי א ןעוועג
־לאוו רעטלא ,קאפעל עשוהי ,שזאגנעוו עקלאומש
־עג זיא דראבסארג ןולובז ,קישטלעבול דוד ,רעמ
.םעזערפ רעד ןעו

־ עלאב א ןא יוו ןעזעגסיוא טאה לטעטש םאד .געט

ןעגנורעדנע עסיורג• ץיק ןענעז ביוהנא ןיא

ןדעי ןופ זירפאק ןפיוא טלעטשעגסיוא ,םאב
.רעדרעמ

־נאגעג רעטייוו ןעגעז ןדיי יד .ןעמוקעגראפ טשינ

זא ,העידי א ןגארטעצ ךיז טאה לאמאטימ
־ד טצעזאב ךיז טאה רעיומ ןיא ןעקצוגאב ייב
טמענ יז זא ץוא ,רוטגאדנאמאק־דלעפ עשטייד
.לטעטש ןיא גנונדרא ןכאמ ךיז
ריז טאה המחלמ יד רעדייא טייצ עצרוק א
א ןעיוב וצ ןביוהעגנא ןסור יד ןבאה ןביוהעגנא
-ראפ וצ יז ןזיוואב טשינ ןוא עיניל־ןאב עקיטייז

ראפרעד ןעמוקאב טשינ ןוא טעברא רעד וצ ןעג
־עג רעטייוו ןענעז רענלעז עשטייד .ןשארג ןייק
־אב םאוו ,יד טכוזעג ,ןבוטש יד רעביא ןעגנאג
טאהעג ןבאה עטפאכעג יד .םיוא ךיז ןטלאה
!.תורצ ענעדישראפ ץיטשוצסיוא
רעמוז ןצנאג א ןגיוצעג ויז םע טאה יוזא
.עיניל־ןאב יד ןעיוב טקידנעראפ טאה ןעמ זיב
סאד טקידנעראפ טשינ ךיז טאה טימרעד רעבא
א ןראוועג זיא םעכלעוו ,טעברא רעד וצ ןפאב

־עג דיז ןשטייד יד ןבאה עיגיל עקיזאד יד .ןקידגע

סעפע ןענידראפ ןופ .גנוניישרעד עכעלגעט גאט

־ראפ א ןבעגעגטיורא ןוא ןעיוב וצ רעטייוו ןבילק

.דייר ןוייק ןייז טנאקעג טשינ טאה הנויה ףיוא

•צײרד ןופ ,עוועשזישט ןיא ןדיי עלא זא ,גנונדרא
־רא רעד וצ ןדלעמ ךיז ןפראד ,רעטלע ןוא ראי
.עיניל־ץאב רעד ייב טעב

ןייז ןענעפע וצ טגאוועג טשינ טאה דיי םוש ןייק
־עג עשיליופ יד ראנ ןעוועג ןענעז ןפא .בלעוועג
.רעבלע ו

יד .ןעגנאגעג עלא ןענעז געט עטשרע יד

־נוא עירעמראדנאשז א ןפאשעג ךיז טאה םע

ןעמ טאה טלאצעג ןוא דעווש ןעוועג זיא טעברא

־אס ראסימאק־סעדנאל םענופ גנוריפנא רעד רעט

זייווכעלסיב ןשטנעמ ׳יד ןבאה .דיא ראפ טשינ

־אק־םטמא רעיינ א ןעמוקעגוצ זיא םע .יקסוואד

וצ ןייג טשינ ץוא ךיז ןעיירדסיורא ןביוהעגנא

ראפ ראסימאק רעד .ןאמייה ןעמאנ ןטימ ראסימ

־עג ןשטייד יד ןעגעז קיטייצכיילג .טעברא רעד

.וואביב ןעוועג זיא ןפיוה עשיצירפ יד

ןלאפאב ןענעז ,רעגנערטש גאט וצ גאט ןופ ןראו

טציא זיא ןדיי רעוועשזישט יד ןקינייפ םאד

ייז ןבאה טפאכעג ץבאה ייז ןעמעוו ןוא ןבוטש יד

רעד ףיוא טקוקעג טשינ .טריזינאגרא רעמ ןראוועג

טאה לאמ עכעלטע .טעברא רעד וצ ןעמונעג

ןעמ טאה ,לטעטש ןיא טשרעהעג טאה םאײ .טיונ

ןיא זדנוא וצ ןלאפעגניירא ןענעז ייז זא ,ןפארטעג

ראסימאק רעד .עיצובירטנאק ןרעדאפ ןביוהעגנא

ריז ןטלאהאב וצ ןעגנולעג זיא דימ רעבא ,בוטש

טארנדוי ןופ רעדילגטימ יד ךיז וצ ץפורעג טאה

ייא עטאט רעד .ץלאה עפוק א ץיא ףיוה ןפיוא

־ופ ,טלעג םעמום עסיורג ייז ןופ טרעדאפעג ןוא

.טעברא רעד וצ ןעגבאגעג ןיילא גאט העי
דיא םע ןוא געט עכעלטע ייבראפ ןענעז םע
זיא עוועשזישט ץיק .םעיינ םעפע ןעשעג רעדיוו
.ראסימאק א ןעמוקעגפארא
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עצרוק ייז קידנבעגנא ,רעטכייל ענרעבליז ,סרעט
.ןעלמאזפיונוצ ןפיוא ןענימרעט
טאה ךיז טמענראפ םע םאוו ףיוא קידנעעז
טרא ןייז .טגאזעגפא ךיילג דראבסארג ןולובז ךיז
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חא רעכלעוו ,רעמלאוו רעטלא ןעמונראפ טאיו
.טארנדוי ןופ סעזערפ ןראוועג

טעבראעג גאט םענעי ןיא טאה רעדורב ןיימ
־ומ יד .טכאמרעוו רעד ייב םעראילאטס יד טימ

ןגירקעג עוועשזישט טאה טייצ רענעי ןיא

קעווא ןענעז רעטטעווש יד ןוא רעטאפ ןטימ רעט

— טנאיצילימ ןשידיי ןטשרע םעד

יד ןעזרעד באה ךיא זא ,טכאנראפ .ףראד ןיא

זיא טאוו טייקכעלצעזעג יד ןטיהעג טאה רעבלעו

דטראחורעד טנאקעג טשינ ךיז ךיא באה ,קינאפ

,שזדאלמ ןבואר

.ראטימאק ןברוד האוועג טמיטשאב
ןביירט םאד ןעגנאגעגנא רעטייוו זיא לייוורעד

ייז וצ קעווא ךיוא ןיב ן?,א רעדורב ן,יימ ףיוא
.ףראד ןפיוא

וצ ?,טאג יד ןקינייר םוצ ,טעברא רעד וצ ןדי

ןראוועג לטעטש םאד חא טכאנ רענעי ןיא

םוצ ,ןפיוה עשיצירפ יד ןיא ןטעברא ענעדישראפ

ןעיורפ טימ טנגעזעג ךיז טאה ןעמ .טרעדורעגפיוא

־עג ןבאה ןסור יד טאוו ,םרעקנוב יד ןטיירפיוא

-עג ךיז ןבאה רעדניק ענעטקאוורעד .רעדניק ןוא

־ןתיא םאד טעוועדאלראפ ןוא' ,גוב ןפיוא טיוב

ערעגגוי טימ ןוא עמאמ־עטאט עטלא טימ טנגעז

.ןענאגאוו יד ןייא גראווכורב
.ה
 1941בא םחנמ ז״כ ,ירפרעדניא ךאווטימ א ןיא
עלא זא ,לעפאב א ןעמוקעג חא ,טסוגיוא ןטימניא
.טאג ןיא ןייגטיורא ןחמ ןדי
־טימ יד .הלהב א ןראוועג חא לטעטש ןיא
יד רעביא ןעגנאגעג ןענעז טארנדוי ןופ רעדילג
,רעטימעג יד ןקיאוראב וצ ךיז טימאב ןוא ןבוטש

ןבאה ךעלטעג יד רעביא .רעטסעווש ןוא רעדירב
בורקב ךיז לאז ןעמ" :ן^ינייוועג ן&ארטעג ךיז
טימ טפעלשעג טשינ טאה רענייק^ .ךעעזקירוצ
ןוא קיאורמוא ןעוועג זיא ןעמ .קעפעג ןייק ךיז
טשינ .ןעמ טניימ םיא טשינ זא ,טביולגעג ךאד
ןעוועג זיא קראמ רעד .ןקישקעווא ןעמ טעוו םיא
־יופ ,םעצוואפאטטעג ,ייצילאפ־ץוש טימ טלעטשאב
.טארנדוי ןופ רעדילגטימ ךיוא ןוא ץילימ עשיל

־טנא טשינ ,ןעיירדטיורא טשינ ויז לאז רענייק זא

ןיא ןעגאטשעג ןעגעז ןדיי עטלמאזראפ עלא

ליז טלדנאה אד זא ,יונעג ןםיױו ייז לייוו ,ןפיול

רעסיורג ןיא ןוא גנוגנערטשנא ןיא ,ןעייר עגנאל

.טעברא ןגעוו ראנ

עדעי טגלאפעגכאנ ייז ןבאה טייקטריוורענרעד

ןינב־לוש םעיינ םייב טלמעד ןענעז דעלקריוו

־אפאטטעג עקידנריצאפשמוראנ יד ןופ גנוגעוואב

־שיט טריברעוו ןוא רענלעז־טכאמרעוו ?ענאטשעג

ןפאלעגמורא ןענעז ןטנאיצילימ עשיליופ יד .טייל

־רא רעד וצ ןעמונעגקעווא ייז ,םעראילאטס ,רעל

ןעמעוו ןדעי טפעלשעגסיורא ןוא ןבוטש יד רעביא

עגונב .ןטעוצפא ןגירקעג וליפא ןבאה ייז ווו ,טעב

ייז ןבאה עקרעגנעוו ןטלא םעד .ןענופעג ןבאה ייז

־ייזא יירד זא ,לעפאב א םיחא חא עקירעביא יד

.טאג רעד רעביא טפעלשעג ןפוא ןדליוו א ףיוא

¬נדוי רעד .ןלעטשוצ עלוא ךיז ןזומ טכאנייב רעג

יד טימ טלגנארעג ךיז רע טאה רעטרעביושעצ א

לטעטש ןיא .ןדלאמעג ןעמעלא םעד ןגעוו טאה טאר

יד ףיוא ךיז טלעטשעג ,ןלאפעג ,ןעמראדנאשז

רעמ ץלא .רעטערג ךאנ ןראוועג המוהמ יד זיא

ןבאה ןעמראדנאשז יד .ייז ייב ךיז ןטעבעג ןוא ינק

ריז ףראד ןעמ זא ,ןטלאהעג ןיוש ןבאה ?שטנעמ

וצ ןפראוועגניירא ןוא טפעלשעג ,ןטיוטשעג םיא

.ןפיולטנא וצ געוו א ןכוז ףראד ןעמ זא ,ןעוועטאר

ןעשעג ריוא חא עבלעז סאד .קראמ ןפיוא ןדיי יד

ןייג ןרעדנעט ןעזעג ןעמ טאה גאט םענעי ןיא

־ארד יד טליפעגראפ ?באה עכלעוו ,ערעדנא טימ

טאה רע ווו ,ןבוטש יד רעביא ןטעװאהראפי .א

טרעמאלקעג תוחוכ עלא טימ ךיז ןוא טיוט ןופ גנו

ןופ לייוו ,ןפיול טשינ לאז ןעמ זא ,ןטעבעג ןדעי

•זבעל ןיא

.לארשי ללכ ףיוא הרצ א ןעמוק הלילח ןאק םעד

־ניא רעגייזא ןביז חב טרעיודעג טאה סאד

ןייז טעוו םע ןוא ןרעזייברעד ךיז ןאק שטייד רעד

לאמאטימ קראמ ןפיוא ךיז ןבאה טלמעד .ירפרעד

ערעדנא יד ןוטעג ךיוא ןבאה עבלעז סאד .רעגרע

*רעוו רעד ןופ ריציפא ןא טימ רעגלעז ןזיוואב

אד זא ,טרעכיזראפ ןבאה ייז .טארנדוי ןופ רעדילגטימ

־אילאטס ייר רעד ןופ ןעמונעגסיורא ןוא טכאמ

.ןדיי רעוועשזישט יד ראפ טעברא ןגעוו ראנ טייג

.רעדורב ןיימ ןעוועג ייז ןשיווצ זיא רעדיוו .םער
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טשינ ןבאה ייז .טלמוטעצ ןעוועג ןענעז ןדיי יד
־דעוו רעד טימ ןייג יצ ,רעסעב זיא׳ס ווו טסווועג

ורעוו טעוו םע זיב טראוועג ןוא ,סעטאלב ןוא
.רעטצגיפ

.לרוג םענעגייא ןפיוא ןטראוו ןביילב יצ ,טכאמ
זעמוקעג סורא טונימ עכעלטע ןיא ןענעז םע ןעיו
ןוא סרעסאלש טרעדאפעג ןוא רענלגזז ערעדנא
עג טשינ ךיז רענייק טאה ,טיילכאפ ערעדנאןטערטוצסיורא טאהעג ארומ ןבאה עלא .ןדלאמ
־ליטש עטיוט א טשרעהעג טאה סע .ייר רעד ןופ
םיטש עזייב יד זיולב טרעהעג טאה ןעמ .טייק
ךיז טאה רעכלעוו .ריציפא־טכאמרעוו םעד ןופ
סאוו :טנעאנ ןענאטשעג ןענעז םאוו יד וצ ןדנאוועג
?ףוראב ןופ וטסיב

־וצכאנ ןזיוואב ןטנאיצילאפ יד ןבאה דאס א
טימ טיירפשעגסיוא ןעוועג זיא געוו רעד .ןסיש
עטיוט ןגעלעג ןענעז קראמ ןפיוא ריוא .םיגורה
.עקנארק ןעוועג ןענעז סאד .טולב סעשזוילאק ןיא
.טירט עלענש ןייק ןלעטש טנאקעג טשיג ןבאה סא ו
,עקשזנאשק עצנירפש ןראוועג טעגרהעג זיא יוזא
ףיוא טראשעג סיפ ןא ךיז טאה סאוו ,עקילאק יד
זבירטעגסיורא יז ןבאה ןטנאיצילאפ יד .דרע רעד
;באה .טקרעמאב יז ןבאה ןשטייד יד ןעוו .בוטש ןופ
.ןסאשרעד ךיילג יז ייז

־שיוא ןעוועג ןענעז םרעפטנע םנעמעלא ןעו

ןיא ןגעלעג גאט ןצנאג םעד ןענעז םיגורה יד

ןעמונעג ןיילא ראסימאק רעד טאה ,עקידנדיימ

־אק רעד סאוו ןשטנעמ טכא ןוא טרעדגוה יד .םאג

,םטכעד ,סטכער ,וד ,םטכעד ,וד" !ןביילקסיוא

רעד וצ קעווא ןענעז ,ןבילקעגסיוא טאה ראםימ

טלייצעגפא רע טאה ןפוא אזא ףיוא ",..סטכער

ןעמוקעג קירוצ ןוא טכאמרעוו רעד ייב טעברא

־קעווא ייז ןוא ןשטנעמ עגנוי טכא ןוא טרעדנוה

ןוא טראוועגפא ייז טאה ראסימאק רעד .טכאנראפ
.ןקיטכענ םוצ ןבוטש ייז טלייטעגוצ

.טייז א ןא טלעטשעג
עטקעדעג־ץראווש ןעמוקעגנא ןענעז ךיילג
־עג טעוועדאלראפ ןענעז םע עכלעוו ןיא ,םאטיוא
־עמ עקירעביא יד .רעדניק ןוא ןעיורפ יד ןראו
ןענעז ,טייל־אפאטסעג ןופ טלגנירעגמורא ,רעג
טשינ רענייק טאה סאד ?ןיהזוו .םופוצ ןעגנאגעג
.טסווועג
־אפ יד .ןגער א ןסאגעג טאה גאט ןצנאג םעד
־עגנא ןעוועג ןענעז םעצוואפאטסעג ןוא ןטנאיציל
ןיז טאה עלייוו עלא .ןעלטנאמ ענעמוג ןיא ןוט
יד רעביא רעטכעלעג רעקיכליה רעייז טרעהעג
־ארבעצ ןעגנאגעג ןענעז םאוו ,ןדיי עטקייוועגכרוד
ךאנ טאה ןרעיוא■ סנדעי ןיא ^עקידנצפיז ,עגעכ
עכלעוו ,רעדניק יד ןופ רעמאיעג רעד ןעגנולקעג
רעקידארומ אזא טימ ןסירעגפא ייז ןופ טאה ןעמ
.תוירזכא

טריפעגניירא ןענעז ןשטגעמ טכא ןוא טרעדנוה
,סעקםנישטוטם ענאם ןיא ,ןבוטש יירד ןיא ןראוועג
ןבלעז םעד ןיא .רענייא ךאנ ןוא םעציווישז המלש
ןשטנעמ ךאנ ייז ןשיווצ ןסקאוועגסיוא ןענעז טנווא
זיא ייז ןשיווצ .טעוועטארעגפא ךיז ןבאה סאו
רטחוש םעד שטיווארקוצ לווייפ םולש ןעוועג ךיוא
־ערגראפ ךיז טאה עוועטארעגפא לאצ יד .ןוז
טגאוועג טשינ טאה ייז ןופ רענייק רעבא ,טרעס
טרעה םע םאוו ןוט־קוק א סאג ןיא ןייגוצסיורא
•דיז
טרעהעגפיוא ןגער רעד טאה טכאנייב טעפש
ןסיוורעד ןיירא טאטש ןיא ןפאלעגוצ ןיב ךיא ןוא
־עג ךיז באה ךיא .רעדורב ןיימ ןגעוו סעפע ךיז
רעזייה עטקידיילעגסיוא יד ןופ טנעוו יד ייב טראש
־וא רעבא ,ךראש א םעפע ןרעהרעד טלאוועג ןוא
ןופ .טייקליטש עטיוט א טשרעהעג טאה םוטעמ

־םיוא ןבאה עכלעוו ,עכלעזא ןעוועג ןענעז ךאד

סעפע טרעיולעג טאה לקניוו ןדעי ןופ ,םוטעמוא

טשינ טאה םאוו ןגער־םאג ןקראסש םעד טצונעג

ןריט עטלארפעגפיוא ,ןופ .המיא עכעלקערש א

לעגנוווצעג ןוא םינפ ןיא ןסיימש וצ טרעהעגפיוא

ןוא דחפ טימ טעייוועג םע טאה רעטצנעפ ןוא

סעקפעק ענעמוג יד ןקורוצפארא ןטנאיצילאפ יד

גגאהראפ רענעסירעגפא־בלאה רעסייוו א .שואי

— ןגיוא יד רעביא רעפיט

רעד ןיא רעטצנעפ א ןופ קידנעילפסיורא ,טאה

רעבירג יד ןיא ךיז קידנטלאהאב ,דלעפ ןטסיוו

׳רעטקילפעצ א ,טניוו ןפיוא טרעטאלפעג ,ךיוה

ןיא ןפאלטנא ןענעז ןוא
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ןטירעצ טשראקא ןענעז סאוו ,םנבעל יד יוו
.ןראוועג

ןוא טנווא ןיא טעפש ןעמוקעגקירוצ זיא יז
.טקיאוראב לטיב א ךיז טאה טע זא ,ןבעגעגרעביא

סעציווישז המלש ןופ ךיא באה לאמאטימ

ןטעברא עלא .רעדורב םעד ןעזעג טראד טאה יז

באה ךיא .שיורעג טקיטשראפ א טרעהרעד בוטש

.סנאיצילאפ רעטייוו זיא ןבואר .טכאמרעוו רעד ייב

־עג טשינ טאה רענייק רעבא ,טפאלקעגנא ליטש

־סדנאל רעד .לטעטש ןיא רימ ןענעז רעדיוו

ץימ ןפורעגגא באה ךיא ןעוו טשרע .טרעפטגע

־ישט ןופ טכאמ רע זא ,ןדלאמעג טאה ראטימאק

זיא עלייוו א .היט יד טנפעעג ץעמע טאה ןעמאנ

ראט טע ןכלעוו ץא ,רעגאל־םטעברא ןא עוועשז

־עג ןבאה עלא .רבק א ןיא יוו ,ליטש ןעוועג

טגירק רעדעי .דניק םוש ץיק ןעניפעג טשינ ךיז

ןוא ןענאטשעג ךיא ןיב רעטרעווילגראפ א .ןגיווש

יד טגילרעטנוא ןוא גאט א טיורב אליק ןבלאה א

־ראפ טימ .טראוו ןייק ןדערסיורא טנאקעג טשינ

.טארנדוי ןופ ןעגנונדראראפ

טווורפעג ךיא באה גנורעדנוווראפ רעטרעווילג

־בעלטיב טאה ץיפ רעפיט ןופ ליפעג םאד

ןבאה ןפיל עגיימ .שינרעטצניפ יד ןרעיובכרוד

־עז גאט ןדעי .ןרעוו טריפארטא ןביוהעגנא זייוו

ךייז באה ןייליא ךיאו םאוו ,םעפע טעשטפעשעג

רעירפ ךיז ןבאה טאוו ,ןדיי רעמ ןעמוקעגוצ ןענ

.גנונכער ץיק ןבעגעגפא טשינ ןופרעד

ןבאה ןוא רעפרעד יד ןיא ןטלאהאבטיוא טאהעג

ןוא ךיז וצ ןעמוקעג לטיבא ןיב ךיא ןעו
טאה ,ןשטנעמ יד טימ ךיז טסעומשעגרעדנאנופ

ןיא טלגומשעגגיירא קירוצ הבינגב טציא ךיז
.לטעטש

ירמגל זיא רעדורב ןיימ זא ,ןזיוועגסיורא ויז

ןוא םעד ןגעוו טסווועג טאה ראטימאק רעד

־יעג זיא רע .טעברא רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ טשינ

־םיוא טאה םע ,טרעקראפ .טדערעג טשינראג

.ןטאטשראוו יד• ןיא ןקיטכענ ןבילב

־נײא טאה רע .ןדירפוצ ןופרעד זיא רע זא ,ןעזעג

?ופ םיתא ךיא ןיב ןצנאגניא רעקידרעטיצ א

־ראפ םיא ןוא ןרעדנעס ךיז וצ ןפור טקישעג לאמ

ערעטצניפ יד רעביא ןייג טזאלעג ויז ןוא בוטש

וצ ןשטנעמ םיוא אעפ ןאב רעד ייב זא ,טיורט

רימ ןבאה ,תובשחמ ערעווש .ךעלסעג עקידייל

ןייק ןראפעג ךיילג זיא רעדנעט ןוא טעברא רעד

יוו זרעטייוו ץיז טעוו םאוו :חומ םעד טרעיובעג

.עוועשזישט ץיק ןדיי ןריברעוו עצוואנעכעשט

ץעיגרע ? ךיז ,עמאמ־עטאט פא ןעמ טעוועטאר יוזא

זיא רע .ןבעגעגנייא טשינ םיא ךיז טאה םאד

.תוחוכ ןא ץיטש ןבילבעג ךיא ןיב לימ רעד ןבעג

יד ןופ רענייק .טנעה עקידייל טימ ןעמוקעגקירוצ

אא טאה טייקנפלאהאבמוא ןוא גנולפייווצראפ ןופ

־רעבירא טלאוועג טשינ טאה ןדיי רעצוואנעכעשט

.טנייוועג רימ ןיא

ץלא ןענעז ןגעקאד ,עוועשזישט ןייק ויז ןעלקעפ
דעייז .רעניווונייא רעוועשזישט עטלא ןעמוקעג

ו
טעפש ןעמוקעגנא ךיא ןיב ץירא ףראד ןיא

.טרעדנוה םקעז זיב ןטקאוועג זיא לאצ

עלא ןענעז רעטצניפ רעד ןיא .טכאנ רעבלאה ךאנ

־יצוצ טקיליוואב טלמעד טאה ראטימאק רעד

ןגיוא עקידעבאח ענעפא טימ ןטעב יד ןיא ןגעלעג

טמיוצעגמורא עלא ייז ןוא ,ןבוטש ףניפ דאנ ןבעג

.סיוא טעז לטעטש סאד יוו טלייצרעד ייז באה ךיא

,רעיוט א טלעטשעגפיוא ,טיולפ םענעטארד א טימ

:טצכערקעג ליטש טאה עמאמ יד
־עטאר ןעד ךיז רימ ןלעוו ףראד ןיא ןוא

טאה ןעמ ןבלעוו ףיוא ,פולפ א

— ןבענרעד ןוא

—

ראפ טנידעג טאה טאוו ,קאלג א ןעגנאהעגפיוא

־סיוא טשינ אד זדנוא טעװ קילגמוא םאד זןעװ

ץא ,ןדיי עלא ןעלמאזפיונוצ ףיוא לאנגיט א

.ןדיי טימ ןעמאזוצ ץיז רעסעב ןיוש .ןדיימ
ןיא געט טכא ןבילבעג עלא רימ ןענעז ואד

םעד ןכוזאב ןעמוק טעוו ראטימאק רעד ןעוו לאפ
.רעגאל־םטעברא

.תונמחר ןזיוועגטיורא זדנוא ןבאה םירעיופ יד .ףראד

לקיטש א ןפורעגטיורא טאה ןעמיוצמורא םאד

־העגסיוא טשיג עמאמ יד טאה גאט ןטכא ןפיוא טשרע

־נא דיז ןבאה ןדיי ךאס א ןוא ןדיי יד ייב ,הלהב

.ץירא לטעטש ןיא ץיג טזאלעג ךיז ןוא ןטלא
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ןענעז געט טכא ךאנ רעבא ,ןיפיולעצ וצ ןביוהעג
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ןיא ןוא ןגעוו יד ףיוא .ןעמוקעגקירוצ רעדיוו ייז
.טיוט רעד טרעיולעג טאה רעפרעד יד
ןבירטעג ןדיי תונחמ יד ןענעז ךעלגעט־גאט

יד רעביא .ןראפעגקעווא לענש ןוא טמלצעגרעביא ךיז
ענעדישראפ טיירפשראפ ויז ןבאה רעפרעד עקימורא
.רעטסנעפשעג עקידהמיא ןגעוו סעיסרע ו

טאהעג ןבאה ייז תו ,טעברא רעד וצ ןראוועג

טלאוועג טשינ רענייק םע טאה ביוהנא ןיא

ןופ פעלק רעטנוא ,תורצ ענעדישראפ ןייטשוצסיוא

ךרוד טקיטעטשאב דיז םע טאה רעטעפש .ןביולג

־עפש ןוא סנגער רעטגוא ,םעקישטנאק ןוא סעבלאק

טראד .במאראז ןופ ןוז םנעמאל םעד ןרהא־השמ

ןוט טזומעג ןעמ טאה ןעייגש רעטנוא ךיוא רעט

¬א ,לעפאב א םיורא טייצ רעבלעז רעד ןיא זיא

.טכאנ רעד ןיא טעפש זיב ןטעברא עטסרעווש יד

עוועשזישט ץיק ןעלקעפרעבירא ויז ןלאז ןדיי יד

ןיא זעמונעגוצ טאה ןעמ סאוו ׳ןדיי יד ןופ

ןטלאהראפ עלא ייז ןעמ טאה געוו ןפיוא רעבא

םוש ץיק ןעוועג טשינ זיא ,קיטשרענאד םענעי

רע זיולב .טגנערבעגמוא ןפוא ןבלעז ןפיוא ןוא

רעד ןיא ןיידא זיא גאט רעקיזאד רעד .העידי

זנאוו ןופ םנטייצאב ןעגנורפשוצפארא ןזיוואב טאה

רעקיטולב רעד" יוו עוועשזישט ןופ עטכישעג

טראד ןופ .דלעפ םוצ ןכירקוצ ריפ עלא ףיוא ןוא

־בייצאב טלאוועג טאה ץעמע ןעוו ".קיטשרענאד

.ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעזעגוצ ץלא םאד רע טאה

טגעלפ ,שינעעשעג א םעפע ןיופ ןימרעט םעד ןענ

טאה ןוא דלעפ ןיא ןגעלעג רע זיא געט עכעלטע

זקיטולב ןראפ ךאנ ןעוועג זיא סאד" :ןגאז רע
ןכאנ ןיוש ןעוועג זיא סאד" רעדא ",קיטשרענאד
".קיטשרענאד ןקיטולב

.ךיז ןרירוצסיורא טאהעג ארומ
עיורג יד טימ טסבראה רעד ייבראפ זיא םע
יד ןעמוקעגנא ןענעז םע .םנגער־םאג ןיוא ןעלפענ

גנאל ףיוא זיא קיטשרענאד רעקיטולב רעד

ןופ רעכעד יד ,ןגעוו יד .םעכורעיוואז ןוא ןעיינש

ענעבילבעגרעביא יד ראפ גאט־ליורג רעד ןעוועג

־עג ןענעז רעזייה עטזאלראפ ןוא עטניווואב יד

.ץזיי רעוועשזישט

רעטימעג יד זיולב .טייקסייוו טימ טקעדאב ןראו
.ז

.ערעטצניפ ,עלעקנוט ןבילבעג ןענעז

רעד ןרעוו ראלק ןביוהעגנא טאה זייווכעלסיב

ןבאה םאוו ,עכלעזא ןיעוועג ץלא ןענעז ךאד

־ניק ןוא ןעיורפ ,ןדיי עטריפעגסיורא יד ןופ לרוג

־נעם .שזראבלוש־השעמ רעד ןיא טביולגעג טשינ

ןגעוו תועידי יד טגנערבעג ןבאה םירעיופ .רעד

םייב רענעגייא ןא ןעוועג ץלא ךאנ זיא םאוו ,רעד

.םוקמוא רעייז ןופ געט עטצעל ןוא טרא םעד

םי;נינע־עיצובירטנאק יד טקידיילרעד ,ראסימאק

ןעמ טאה גאט ןקידקיטשרענאד ןצנאג םעד

טאה ,רעגאל ןטמיוצעגמורא ןרעסיוא טניווועג ןוא

־לוש ףראד םענופ עלוש רעד ןיא ןטלאהעג ןדיי יד

וצ שינעביולרעד א ראסימאק ןופ ןגירקעגםיורא

ןפיוא .עוועשזישט ןופ רעטעמאליק טכא ,שזראב

טלאוועג זעמעלא טאה רע .שזראבלוש ץיק ןראפ

־םעיטראפ ייז ןעמ טאה ,גאט ןטירד רעדא ןטייווצ

ןטימ השעמ עצנאג יד טנגיל זיא םע זא ,ןזייוופיוא

םאוו ,רעבירג עטיירב יד וצ טריפעגסיורא חיוו

דאסימאק רעד ,ןדיי הדע עצנאג א ןענעגרהרעד

ןגעק ןראוועג ןבארגעגסיוא גנאל ןחפ ןיוש ןענעז

ץעגרע ןטעברא ייז זא ,טגאזעג םיא טאה ץילא

יד רעטעמ א טאהעג ןבאה רעבירג יד .ןקגאט
־ראפ עטשרע יד .טיירב יד רעטעמ יירד ןוא ףיט
־עג ,ןשטנעמ קיצרעפ ןופ ןענאטשאב זיא עיט

.רעגאל א ןיא
טימ רע זיא שזראבלוש ןופ ןעמוקעגקירוצ
ענעגארטעצ קירעיורט ןוא פאק ןטזאלעגפארא ןא

.רעבירג יד ןיא קיצנאווצ וצ ייז ןעמ טאה ןסאש

טראוו א טנאקעג םיא ןופ טאה ןעמ םיוק .ןגיוא

עלא ךיז ןבאה עלוש רעד ןופ ץועיוט יד

־עג רע טאה — טוג טשינ זיא׳ס״ .ןיגירקסיורא

־עגסיורא ייז ךרוד ןעגעז םע ןוא טנפעעג עלייוו

— טלמרומ

.תונברק עיינ ,סעיטראפ עיינ ןראוועג ןסיוטש
־עגכרוד רעטעפש ןענעז סאוו ׳םירעיופ יד
ןבאה ייז .ךיז טביוה דרע יד יוו ןעזעג ןבאה ,ןראפ
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זיולב .ןענופעג טשינראג טראד באה׳כ

.עקראגיראמ עטקילפעצ א ,דמעה א ןופ לברא ןא
טראטשעגסיורא טאה סאוו ,טנאה א ןופ ןייב א
"...דרע רעד ןופ
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באנ ,בוטש וצ בוטש ןופ ןעגנאגעג ןענעז ןדי־מוא יד טדערעגרעביא לאמא רעדיוו ןוא לאמא
פאק ןיא טלדניוושעג טאה םע .ךאז עכעלביולג
ךאנ זיא םע ביוא .תמא ןרעטיב םעד ןםיװ ןופ
ביוא .ןענורעצ םע זיא

— גנונפאה א םעפע ןעוועג

ךיז ףינא ,תונמחר טאהעג ץעמע דאנ טאה םע
קנאדעג רעד ביוא .ןדנווושראפ םע חא

א ךאג ןעמוקעגוצ לטעטש ןיא זיא ןשיווצניא
.ץיטשרעבליז להשמ ,טנאיצילאפ רעשידי
:טגערפעג לאמא םיא טאה ץעמע
־.טנאיצילאפ א ץיז וצ ,עד םע טםאפ ,להשמ

—

.רעפטנע ןטיירג א טאהעג ףיורעד טאה רע
?הרירב א ןעד ךיא באה

—

— ןיילא

ןבאה םע .טלעפעג טשינ טאה טעברא ץיק

:טגערפעג ןוא טקעוועגפיוא לאמאכאג ךיז טאה

ךיז ןבאה וצרעד .טנעה־םטעברא טלעפעג ץלא ךאנ

— ?ןעמעוו בילוצ ,םאוו בילוצ ,םאווראפ

רעד וצ ןייג ןופ טיירדעגסיורא ןשטנעמ ךאס א

זיא

.ןראוועג טפמעטעגפא ךיוא טציא םע

םאד .יד ןופ רענייא ןעוועג ןיב דיא .טעברא

א .רעקיטסארפ א ןעוועג חא רעטניוו רעד

־סעווש רעד ףיוא ,עמאמ־עטאט עניימ ףיוא תונמחר

ןעמ חא גאט ןדעי .ןטניוו עחיב טימ ,רעקיסייב

טגאיעג ןוא ץראה םייב טקירדעג דימ טאה רעט

ןבאה סיפ עדימ .ןטעברא ערעווש יד וצ ןעגנאגעג
-עג ךיז םיוק

— פעק עדימ ,ןביוהעג םיוק ךיז

ייז ראפ ןפאשנייא רעפרעד יד רעביא .ואט ןדעי
.ןסע וצ םעפע

וליפא טאה ןעמ זא ,געט ןעוועג ןענעז םע .ןטלאה

ףיוא טאהעג טאה שזראגנעוו עקלאומש רעבא

ןעמ זא ,טבעל ןעמ זא ,ליפענ םאד ןריולראש

רע חא טבאנראפ א ןיא לאמגייא .גיוא ןא רימ

םע .קירוצ טמוק ןעמ ןוא טעברא רעד וצ טייג

יד זא ,טגאזעג ןוא בוטש ןיא זדנוא וצ ןעמוקעג

ןיא זדלאה ןזיב טייטש ןעמ זא טכאדעג ךיז טאה

־פא םוצ ןשטנעמ קיצנאווצ עיינ ןרעדאפ ןשטייד

םע טעוו דלאב זא ,רעסאוו קיטאלב טכידעג א

ןבאה ןסור יד םאוו ,רענייטש ןופ דלעפ א ןקינייר

.ןעקנעוושראפ ׳ןקעדראפ ,ןעקנירטראפ זדנוא

־סיורא טשינ טציא ךיז טסעוו וד — .טריפעגנא
.טגאזעג רימ רע טאה

געט ךאס א ךרוד ןענעז םע זא ,םעדכאג ןוא
תוחוכ עלא טימ רעדיוו ךיז ןעמ טאה ,ןכאוו ןוא
־עגסיורא ךיז טאה ןעמ .ןבעל ןיא טרעמאלקעג
ףיוא םעפע טשיוטעגגייא ,רעפרעד יד ןיא טעבנג
ןשיליופ םייב טפיוקעג ןעמ טאה לםיב א ,טיורב
יליפא ןבאה ,טקוקעגקעווא ןבאה ןשטייד יד .רעקעב
םאנ ןיא ןגארט ןלאז עלא ךיז טנשקעעג טשינ
ייב ןצעמע טפאכעג ןבאה ייז זא .עטאל עלעג יד
לשרעה .ןפיוקפא טנאקעג ךיז ןעמ טאה ,הריבע ןא
רע םאוו ,לבלעק א ןטחש טפאפעג ןעמ טאה דנאמ
־נעם זיא ,ףראד א ןיא ץעגרע טפאשעגנייא טאה
ןעמ ,טקידיילרעד ,ראסימאק םוצ ןעגנאגעג רעד
.ןזאלסיורא דיילג םיא לאז
ןיוש טאה ״םעיינ״ ףיוא ןטראחו ןופ דחפ רעד

— ןעיירד

ןיימ רימ ייב ךיז טאה — ןשקע ץיק טשינ ייז
...פאק ןטימ ןלאצאב ןאק ןעמ — ןטעבעג רעטסעווש
רשפא ,ןכאוו עכעלטע ןטעבראפא טסעוו

—

ץיז רימ טסלאז ,רקיע רעד ...ןקיאוראב ךיז טע ו
.ןטלאהסיוא ןוא טנוזעג
חא עוועשזישט רעביא .חספ־ברע ןעוועג זיא׳ס
רעבא ,עקידגגילירפ א ,ןוז יד ןעגנאגעגפיוא רעדיוו
־•יירפ ןוא ןראוועג טשיג 'לטעטש ןיא חא קיטביל

ךיו ןבאה ןשטייד יד חולב .טשינ ךייא דעל
־■עג רעגגערטש ךאנ ץוא רעגייב יד טכיילגעגסיוא
־עג טשינ גנאל באה ךיא .טעברא רעד וצ טגאי
ןוא רענייטש יד ןגארט םייב ןטלאהםיוא טנאק
ןפאלטנא ךיא ןיב ןטעבראפא געט עכלטע ךאנ
.ףראד ןיא

־קירוצ ןביוהעגנא ןבאה םע .טזאלעגפא לסיב א

.טרזחעגרעביא לאמ עכעלטע ךיז טאה סאד

־טימ עכנאמ ןופ רעדניק ןוא רעבייוו יד ןעמוקוצ

־עג זיא בוטש יד ןזייפשאב וצ לוע רעצנאג רעד

•,שטנעמ יד ייב טאה םאד .טארנדוי ןופ רעדילג

טקוקעג טשינ רעבירעד באה׳כ .רימ ףיוא ןגעל

ײבראפ ןפורעגסיורא ןוא ןדנווו יד טנפעעגפיוא

,ןריטסערא דימ ליוו ןעמ זא ,ןעגנונעראוו יד ףיוא

.גנורעט
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ריז באה ךיא .קאינישטראמ טנאיצילאפ רעשיל

ושיוא ןטיירמא ףראד ןעמ סאוו ,לפאטראק ףיוא

וטלאהאבסיוא ריז ןוא טסזוורעד ןופרעד רעירפ

ףניפ טליפעגנא עקאט ןעמ טאה דלאב .רעטנימ

־עג זיא םע ןעוו ןוא טעב ןרעטמא םאביר יד ייב

יד ןבעגעג טאה םאד .לפאטראק טימ םעצפאק

ןופ טעבנגעגסיורא ויז ויא באה לקנוט ןראו

סאד .ןרעטניוורעביא ןזאל טעוו ןעמ זא ,טייקרעכיז

ויא ןעמוקעג טשינ רעמ םישדח ייווצ ןוא .אטעג

קשח רעמ טימ זיא ץעמ ןוא טומ ןבעגעגוצ טאה

.ןרעטלע יד וצ ןקיטכענ לטעטש

.טעברא רעקידנרעטאמסיוא רעד וצ ןעגנאגעג

ד טימ טעבראעג געט עצנאג באה ךיא

־עג טציא זיא טנאה עטכער םראסימאק םעד

ןבילקעג ךיילג ןעמעלא טימ ,דלעפ ןפיוא םירעיופ

א ףיוא זיא רעדנעס .שזראגנעוו עקלאומש ןרא ו

גאה לקנוט ןראוועג זיא םע ןעוו ןוא סעפאנס יד

־עג טאה ןעמ .ןבראטשעג ןפוא ןלופסינמייהעג

טגנערבעג ,לטעטש ןיא טעבנגעגניירא ויז ךיא

־ימאק רעד .טמסעגפא ןראוועג זיא רע זא ,טדער

קעווא קירוצ ןוא ׳בוטש רעד ראפ ןסע םוצ םעפע

םלוע־תיב ןפיוא ןוא טרעיודאב םיא טאה ראם

־בענרעביא רעדלעפ ענעריושעגפא יד וצ ןפאלעג
.ייה גיוטס א ןיא ןקיט

רעקיטכיט א ןעוועג זיא רע זא ,עדער א ןטלאהעג

־ועמוקנאנ ןביוהעגנא ןבאה עוועשזישט ץיק
־טעטש ערעדנא ןופ ןשטנעמ ענלצנייא ,ןדיי עשירפ

.שטנעמ רעיירטעג ןוא
•־ייב לאמא םאוו ןראוועג זיא ראסימאק רעד
.רעגנערטש ןוא רעז

¬ידי עשירפ ךיז טימ טגנערבעג ןבאה סאוו ,ךעל

־רעד םיצולפ ןעמ טאה טכאנ א רענייא ןיא

,ןרעגאל־טיוט ןוא םאטעג עטרידיווקיל ןגעוו תוע

*עג זיא םאוו ,קאלג םענופ ןעגנילק סאד טרעה

ריוא ויז ןבאה םאוו ,ןשטנעמ יד .עקנילבערט ןגעו

־עגסיוא זיא ןבוטש יד ןיא .רעיוט ןראפ ןיענאטש

ןענעז ,טיוט ןופ טעוועטארעג םינפוא ענעדישראפ

־רעד ךיז ןבאה םע .קינאפ עקידארומ א ןכארב

.ןרעגנוה ןגנאל ןופ טרעצעגפא ןעוועג
רעטלא ווו ,טקנופ םייב קידנעייטש לאמנייא

־מוא ,ןריפקעווא זדנוא טייג׳מ״ :ןעיירשעג טרעה
".ףוס רעד ןעמוקעג זיא טציא .ןעגנערב

־;קעגוצ זיא ,טיורב םאד טלייטראפ טאה רעמלאו

טגאוועג ןבאה םאוו ,עכלעזא ןעוועג ןענעז םע

רעד ןגעלעג ךאנ זיא םיגפ ריא ףיוא .יתפ א ןעמ

ףיז קידנזאל ,ןטארד יד ןעגנורפשעגרעבירא ןוא

טאה יז םאוו ,קערשטיוט ןוא ןייפ יד ןופ ראמשאק

ץילא ראסימאק רעד .לטעטש ןופ קעווא ןפיול

ןעמ ןיענאוונופ ,׳טרא םענעי )ןיא טבעלעגרעביא

טנאיצילאפ רעשיליופ רעד .ןסאשעגכאנ טאה

־עג טאה יז .עקנילבערט ץיק טריפעג ןיוש טאה

*ד ןפאלעגכאנ החיצר טימ זיא קאינישטראמ

־עפ קיצנאווצ טסאקעג טאה םאוו ,טיורב א ןטעב

טאה ,טפאכעג טאה רע ןכלעוו ׳םענייא .ןשטנעמ

וצ םאוו טימ טאהעג טשינ רעבא טאה יז .גינ

טאה ץועװאםאק .ןסאשרעד טרא ןפיוא ךיילג רע

•זלאצאב

א םיא קידנריפ ןוא פאק םעד ןטלאפשעג רע

־ראפ ןיא ןוא ץיטש ןבילבעג זיא יורפ יד

!ןגירשעג רע טאה טולב טימ םענעסאגאב

.גנוטער א םעפע ךיז םורא טכוזעג טייקנריול

יקיש רימ .טשינ ןעמ טפיולטנא זדנוא ןופ —

טאה רימ ןוא טכייפ ןראוועג ןענעז ןגיוא עריא

טזומ םדוק רעבא .טלעוו רענעי ףיוא ...קעווא ןיילא

יצ ןביוהנא ייז ןופ טעוו דלאב זא ,טכאדעג ךיז
.טולב ןעניר

-ימאק רעד זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טאה םע —

ןוא גינעפ קיצנאווצ ןעמונעגסיורא באה ךיא
.ןבעגעג ריא

עלא יצ ,ןרילארטנאק טלאוועג חולב טאה ראם
ץא זיא ץלא וצ ןוא ןבוטש יד ןיא אד ןענעז
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 1942.טייצ־תוכוס ןעוועג זיא םע
־ימאק רעד .גנובעלפיוא ןא זיא לטעטש ןיא
סעצפאק ןבארג לאז ןעמ זא ,ןיליופאב טאה ראפ

937

.ןטעבראפא ריא

־עגרעביא טאה טכאנ עקיזאד יד רעבא .גנונדרא
סעפע ןופ ליפעגראפ רעווש א ןשטנעמ יד ייב טזאל
גאט ןדעי טימ ןא ויז טקור סאוו ,םכעלקערש
.רעטנענ ץלא
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םעד

ישטנעמ יד .רעטצניפ ץעװעג ןיוש זיא סע
.טעברא רעד ןום ךיז ןעמוקפיונוצ ןבױהעגנא ןבאה
,העידי א ןעגנאגעגרעדנאנופ ךיז זיא לאמאטימ
עקימורא יד ןיא טלעטשאב ןבאה ןשטײד יד זא
ןעעז לייט .םיתג זיא המוהמ יד .ןרופ רעפרעד
.ןריםסיורא זדנוא טײג ןעמ זא ,ףוס םעד םעד ץיא
ןעמ ףראד ךעלרופ יד זא ,ךיז ןטםיירט ערעדנא
־עג ןענעז םע .ךעלמיוב עײנ ןצנאלפ םוצ ןבאה
זא ,רעכיז ףיוא טסוװעיג ןבאה םאװ עכלעזא ןעװ

...רימ זיא ידו ׳ידו
טאה

—

— עקיצנייא יד טשינ ץענעז רימ

—

.טקיאוראב יז עטאט רעד
־ארשרעד ןגארטעג ךיז ןבאה טפא רעד ןיא
ריז ןבאה ןגעוומוא עקיטייז ףיוא .ןשטפעש ענעק
רעצרעה יד ןיא .ןטעוליס ענעגיובעג טכיילשעג
,למיה רעד .קערש ןוא ורמוא טימ טגאיעג םע טאה
ןגיוצעגפיורא טאה ,טמעשעג ךיז טלאוו רע יד
.םנקלאוו עצראווש ףיז ףיוא

ץלאה ןקאה וצ טעברא עײנ א ןא דיז טביוה םע

־עגמורא ראפ יד ןענעז טכאגייב ידוצ בלאה

.ךעלרופ יד קיטיונ זענעז ראפרעד ןוא ,דלאװ ןיא

ץואוועג טלגנירעגמורא םיצולפ רעזייה עטמיוצ

םע זא ,ראלק ןעוועג זיא ןקיצנײא ןדעי ראפ

ןבאה עכלעוו ,סעצוואפאטסעג ןוא ןטנאיצילאפ ךרוד

םאװ ,יד וליפא ןוא ,סעיינ םעפע ןעשעג ףראד

־עג זיא סאד .רעזייה יד ףיוא יירעסיש א טנפעעג

א טליפעג ןצראה ןיא ןבאה ,טסיירטעג ךיז ןבאה

ןריר טשינ ךיז ראט רענייק זא ,גנונראוו א ןע ו

ףאלש םעד ןעמונעגוצ טאה סאוו ,ורמוא ןלופנייפ

ןעגגירפש טוותפעג טאה סאוו ,רעדעיי .טרא ןופ

.ןגיוא יד ןופ

.ןראוועג ןסאשרעד ךיילג זיא ׳רעטצנעפ א ןופ

ןעיוב םייב טעבראעג טאה סאוו ,עפורג יד

,רעטרע יד וצ ןעגנאגרעד זיא יירעסיש יד

־רעד טאה ,טאטש רעד רעטניה ייסאש םעיינ םעד

.טכיש־טכאנ רעד ףיוא טעבראעג ןבאה ץזיי יד ווו

־רא ךיז טרעקעגמוא קירוצ ורמוא םעד קידנליפ

,ךיז ןריטנעירא וצ ןזיוואב ןבאה ייז רעדייא רעבא

ןבאה ערעדנא .טכיש־טכאנ רעד ףיוא ןטעב

־אב ךיוא טראד ךיז ןבאה ,ראפ טמוק אד םאו

יד רעטניה ןופ ףיז ןראשסיורא ןעמונעג זייווקיצ

ןיא ןטנאיצילאפ ןוא טייל־סע־םע עטרידנומ ןזיוו

־וייא

.ןעגנומיוצראפ־טארד
רע .שזראגנעוו עקלאומש ןעמוקעגנא זיא םע
טשינ טאה םינפ׳ס ץוא םאג ןטימגיא טגאפשעג טאה

דעוועג ןענעז אד ריוא .אטעג ןיא טריפעגפא
•<ד ןופ ןעגנירפש טווורפעג ץבאה םאוו ,עכלעזא
.ןראוועג טעגרהרעד ךיילג ןענעז ץוא רעטצנעפ

רע .רעירפ יוו קידרעפאה יוזא ןייז וצ ןעזעגסיוא

.ראשנאג רתסא ןראוועג טעגרהעג ךיוא זיא טלמעד

טנקייל רעכלעוו ,ראסימאק םייב ןעוועג טשרע זיא

עלא ףיוא .ןפיולטנא וצ ווו ,געוו ןייק אטשיג

.ןרופ יד טימ השעמ רעצנאג רעד ןיא
םעד טקראטשראפ רעמ ךאנ טאה ןענעקייל םאד

"ילאפ ןוא ןעמראדנאשז ןבאוו רעדלעפ ןוא ןגעו
.אטעג ןיא ןרעקמוא ויז ןזומ רימ ךיוא .ןטנאיצ

דיז ןבאה עטאט רעד ןוא עמאמ ןיימ .טכאדראפ

ןא זדנוא טעדלעמ ירפרעדניא רעגייזא ןביז

ץיגוצקעווא רימ ןופ ןדערוצ טזאלעג טציא ןיוש

א ןיא טריפעיגפא רימ ןרעוו עלא זא ,ןאמ־סע־סע

ןיא ןפאלעגניירא זיא רעטסעווש ןיימ .לטעטש ןופ

־טימ ןפראד רימ ןוא ,רעגאל־סטעברא ןלעיצעפס

םישובלמ סעפע רעגנעה ןופ ןוטעג סיר א ,בוטש
ןוא ןגארט םוצ רעדורב ןטימ רימ ןפראוועגוצ ץוא
ראפ עלעקעפ ןי־אק א ןכאמ ןעמונעג ךיז ןיילא
.ןרעטלע יד טימ ףיז

.ןכאק םוצ ךעלפעט ץוא ןסע ךיז טימ ןעמענ
ףדא ןבעגעג זדנוא טאה ןעמ עכלעוו ,העש יד
טייקיבייא ןא יוו ןגיוצעג ךיז טאה ,ךיז ןטיירגוצ
טווורפעג טשינ טאה רענייק .קיליורג ןוא רעווש

רערעטצניפ רעד ןיא םיורא ןענעז רימ ןעו

.ייוטנא םוצ טשינ ,ןסע םוצ טשינ ,םעפע ןקאפראפ

טיירדעגסיוא ךיז עלייוו עלא עמאמ יד טאה טכאנ

טריפ ןעמ זא ,טגייצרעביא ןעוועג ןענעז עלא

רעד וצ פאק ןטזאלעגפארא ןא טימ טצפיזעג ןוא

:דגוא טראוורעד סע ווו ,שזראבלוש ץיק זדגוא

:דרע
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ףיוא ,ךעלרופ יד טראוועג ןבאה ןסיורדניא

ענעגעלראפ ןופ יוו ,תוחיר עטקיטשראפ ןגארטעג

עשיליופ .טעוועדאלראפ זדנוא טאה זעמ עכלעו

ףיוא טנעה ןוא סיפ ,ןעלסקא ףיוא פעק ...ןשיילפ

.ןעלקניוו עלא ןיא טכוזעג דאנ ןבאה ןיטנאיצילאפ

־וק יוו קורדנייא םעד טכאמעג ןבאה ייז .רעכייב

.דיי ןטצעל םעד טריפעגסיורא ןבאה ייז זיב

ןפראוועגפיונוצ ןענעז םירבא עכעלשטגעמ םעפ

ךעלרופ יד ןענעז ןשייז עלא ןופ טכאוואב

טשימעגסיוא ךיז ןבאה רעדגיק ןוא רעבייוו .ןראוועג

־רעד דיז טאה םע .געוו רעווארבמעז ןפיוא םיורא

סאוו ,עכלעזא ןעוועג .רענעמ ענעסקאוורעד טימ

דיז ןבאה רעדניק .ןעשעה טקיטשראפ א טרעה

,קעפעג ערעייז רעביא רעניה יד יוו ןסעזעג ןענעז

ריז ןוא סעמאמ עקידנעשעה ערעייז וצ טעילוטעג

ךרוד ןצראוושוצכרוד ןעגנולעג ייז זיא׳ס עכלעו

־עג ןבאה ענעםקאװרעד .ןיױועג זיא ןעגנאגראפ

־וצ ץלא גנאגניירא ןראפ טאה םאוו ,ראדנאשז םעד

טצעזעג טאה םע .דרע יד ןקילב יד טימ טרעכעל

ןיא טרעמאלקעג קידתונשקע ךיז ןבאה ייז .ןעמונעג

.קנאדעג ןדעי טפמעטעגפא ןוא פאק ןרעביא
ייז זא ׳טסווועג ןבאה ןשטנעמ רעטרעדנוה
ןטיילגאב ן״ילא ייז ןוא םננימ־רב יד ןענעז ןיילא
.ץילא ויז ןענייוואב ,טיוט םוצ ךיז
.ט
־וצ זיא ןעמ יוו טקרעמאב טשינ טאה רענייק
סע .עווארבמעז רעטניה םעמראזאק יד וצ ןעמוקעג
רעטנזיוט ןופ למוט א ןפאלעגנגעקא זדנוא זיא
יינספיוא ןוא טנעקרעד ךיז ןבאה ?שטנעמ .ןדי
־עג ןבאה ערעדנא( .ןענייוועג ןיא ןכארבעגסיוא
טיוט םוצ ןופ ראמוה ןטימ ךיז טלציוועג ןוא טכאל
טונימ רעטצעל רעד זיב ןבאה טאוו ,עטפשמראפ
.ןבעל ןונימ גנודניבראפ רעייז ןריולראפ טשינ
א טימ ןעמ טאה סעמראזאק עקיזאד יד ןיא

־עדנא .ןבעלרעביא לרוג םעד ןלעוו ייז זא ,ןביולג
טאהעג ןבאה ייז םאוו ,ץלא טעטכינראפ ןבאה ער
.טציא זיב ןטלאהאבסיוא ןוא טראפשעגפא
ןבעגעג טשינ ןעמ טאה געט ירוצ עטשרע יד
ףיוא טקוקעגמוא טשינ ךיז טאה רענייק .ןסע ןייק
רימ זא ,טראוועג טלאוו ןסיורדניא ץעמע יוו ,זדנוא
.ןבראטשסיוא ןיילא ןלאז
־פיוא ןא טקרעמאב ויז טאה גאט ןטירד ןפיוא
־דלעפ ןריזינאגרא ןביוהעגנא טאה׳מ .גנורעדור
טאה ןשטנעמ ןעצ עדעי ףיוא ,ףיוה ןפיוא ןניק
ךעלרופ עשירעיופ .טיורב לבעל א ןבעגעג ןעמ
.ץלאה ןוא םעקארוב ,לפאטראק טריפעגוצ ןמאה
גאט ךאנ גאט ןענעז ףיורעד טקוקעג טשינ
ךיד ןבאה םע .ןשטנעמ רעקילדנעצ ןבראטשעג

.רעיימרא-טיור ענעגנאפעג ןטלאהעג רעירפ טייצ

ןיימ ריוא .ןטייהקנארק ענעדישראפ טיירפשראפ

ןפיוא .סופיט ןופ ןבראטשעגסיוא עלא ןענעז עכלעו

ךעורעג טשינ זיא םע .ןראוועג קנארק זיא רעטאפ

עסיורג ן׳עבופעג ךיז ןבאה םעמראזאק יד ןופ ףיוה

טשינ ןוא טייהקנארק יד ןלעטשטסעפ לאז םע רע ו

ןשטייד יד ךרוד ןענעז עכלעוו ,ןטעזאלק ענרעצליה

ראנ ןבאה ןשטייד יד .ןלייה וצ םאוו טימ ןעוועג

־יירד טימ ןקאראב ףיוא ןראוועג טכאמעגרעביא

ץיא ןיא עקנארק עלא ןריפוצרעביא טביולרעד

־עגניירא םע ןעמ טאה טראד .םעראנ עקידנראג
.ןדיי יד ןסיוטש

•קאראב
סע ןדיי ליפיוו טסווועג טשינ טאה רענייק

יד ןעוועג ןענעז  2ןוא  1׳רנ ןקאלב יד ןיא

,עגאזעג טאה ןעמ .ןקאראב יד ןיא ךיז ןעניפעג

— ןטירד ןיא ,עצישזמאל ןוא עשזמאל ןופ ןד י

ןענעז עכלעוו ,טנזיוט ןצכעז ךרע ןא זא

ןטרעפ םעניא .עווארבמעז ןוא ענזיוו ,דאוואז ןופ

.רעקינייוו ץלא ןראוועג גאט ןדעי טימ רעבא

רעוועשז״שט יד ןבירטעגגיירא ןעמ טאה קאלב
־עג ךיז ןבאה םעראנ עטשרעטניה יד ףיוא .ןדי
.יקאסיוו ןופ ןדיי יד ןענופ

.ןגילפ יד יוו ןלאפעג ןענעז ןשטנעמ
ולאפ־טיוט יד טרעמעג ,ךיז ןבאה םע ןעו
ףיוא עלעגעוו א טלייטעגוצ ןעמראדנאשז יד ןמאה

ןייק ןעוועג טשינ טושפ זיא ןקאראב יד ןיא

יד ןופ .ןבארגאב ייז ןוא עטיוט יד ןריפוצסיורא

ךיז ןובאה ןשטנעמ יד ןופ .ועמעטא םוצ טפול

סעפול טקוקעגפארא ןבאה ךעלמערוט־עיצאוורעסבא
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ױתפ ןדעי ייב ןסיש וצ טיירג רעװעגךישאמ ןופ
.ןפיולטנא וצ

ךיז ןבאה ןעיירשעג עקיניזנאוו םלבייל־גילעז
־עג טשינ טאה רע *ףיוה ןצנאג ןרעביא ןסירעג

טשינ ןבאה טיוט ץא ןיגייהקנארק ,רעגנוה

וצ ןגירשעג לקניוו א ןופ טאה ץעמע יוו טרעה

אד זיא ,ץומש ןוא ןייפ .ןעוועשוב וצ טרעהעגפיוא

רעד טעוו ,דרע רעד ףיוא ןעיל דיז לאז רע ,םיא

.טיורב עכעלגעט־גאט סאד ןעוועג

רעבא םע טאה ראפרעד ,םיא ןיופ ןטערטפא טנוה

ירעקוצסיוא םאוו טימ ןעוועג טשינ זיא םע

דיוא ריילג ןוא רעטםטלע־רעגאל רעד טרעהעג אי

״נאשז יד ייב טלעופעגסיוא זעמ טאה ,ץומש םעד

וליפא טאה רע ,טנוה םעד טציירעגנא םיא ףיוא

־וצ ןשטנעמ עכעלטע ןביולרעד ןלאז ייז זא ,ןראד

רעד .דרע רעד ףיוא דיז ןפראוו וצ ןזיוואב טשינ

וצ ןגיױוצ ןדיינשפא ןוא דלאוו ןטנעאנ םוצ ןייגוצ

־עג ,םעטא םעד ןפאב טזאלעג טשינ ייז טאה טנוה

ןיא .ףיוה םעד ןוא ןקאראב יד זקינייר ןוא ןרעק

.רעבייל עטעקאנ־בלאה ערעייז ןופ רעקיטש ןסיר

״טױרב טצראוושעגניירא ייז ןבאה ךעלטניב יד
.םירעיופ יד ייב טלדנאהעגנייא ןבאה ייז סאוו ,םטעפ
ןראוועג טמיטשאב זיא רעטיה־סגנונדרא םלא
טגנערבעג ךיוא טאה רעכלעוו ,קישטייר להשמ
יד ןשיווצ טלייטעצ םע ןוא ןםע ןטימ לסעק םעד
ײר רעד ן״א טלעטשעג ויז ןבאה סאוו ,ןשטנעמ
עקירטיצ טימ ,קידנגייווש ,ךעלפעט ערעייז טימ
.עקירעגנוה ,עטעשטראקעגנייא ,ינק
־אטשעג ךיוא זיא רעטסוש רעד ,לבייל־קילעז
־רענייב יד ןיא לסעק ןייז טימ ייר רעד ןיא ןענ
־עג ןבאה עכלעוו ,טנעה עטקערטשעגסיוא עקיד
קישטייר להשמ ןעוו .ןאמ ןטלא ןא ייב יוו טרעטיצ
טשרעמוצ לפעט סאד רע טאה ,ןיסאגעגנא םיא טאה
טכייל ךאנרעד ,ןגיוא יד וצ טנעאנ ןגיובעגוצ
־ראק לציפ ןייא ןייק ,רעסאוו זיולב

— ,טלקאשעצ

־עגסיוא סע טאה רע .רעדניק יד ראפ ...לפאט
.ץירא םינפ ןיא ןקישטייר ןסאג
טדערעגסיוא טשינ טאה ,רעסאלב א ,קישטייר
.טראוו ןייק
רעד ןעמוקעגנא זיא טונימ רעבלעז רעד ןיא
.ןאטעג ףור א םיא טאה ןוא רעטסטלע רעגאל

.ןעלמיה יד ןטלאפשעג ןבאה תוללי יד

4י
 1942רעבמעצעד רעטם־ 24רעד
׳<ד ןופ ךיז זסיירסיורא ןסאלשאב באה ךיא
ריוא ןוטעג ןיוש םע ןבאה רימ ראפ "יראשאק
ןעמ .רעטושפ א ןעוועג זיא געוו רעד .ערעדנא
־לעוו ,עפורג רעד וצ ןגירקוצ ךיז טפראדעג טאה
טראד .ןגייווצ ןדיינשפא ץירא דלאוו ןיא טייג עכ
.ןפאלטנא ןוא רעטיה םעד טפיוקעגפא ןעמ טאה
גונעג א ןעוועג ייברעד ראפעג יד זיא ךאד
ןופ ןרעוו טקרעמאב טנאקעג טאה ןעמ .עסיורג
.טרא ןפיוא ןרעוו ןסאשרעד ןוא ךאײ רעד
זיא םע .ןראפעג עלא ןעגנאגעגברוד ןיב ךיא
־אמכ עצראװש .גאט רעקיטניוו רעטלאק א ןעוועג
־עג ןיב ךיא ןוא למיה םעד ןגיוצראפ ןבאה םער
־מיא ןטםערג ןיא דלאוו ןלעקנוט ןרעביא ןפאל
ויא ךיז טעפעשטראפ םופ ןיימ טאה םעפע .טעפ
באה עגר א .ןלאפעגמוא ןיב ךיא ןוא ,גייווצ א
.ליוק א ןפארטעג דימ טאה םע זא ,טניימעג ךיא
םינפ זטימ ןגעלעג יוזא ךיא ןיב טונימ עכעלטע
ץיק ,םאש ץיק טרעהעג טשינ ןוא דרע רעד וצ

גאה זעמ .ןעגנאגעג םיוק זיא לבייל־גילעז

ךיז ,ךיוב ןפיוא ןזיופ ןעמונעג ךיא באה ,טירט

־ייא ענייז ןגארטוצ רעווש םיא זיא םע זא ,ןעזעג

־עג טשינ באה ךיא .רעטייוו ןוא רעטייוו ןגיוצעג

רע טאה לפעט עקידייל םאד ראנ ,םירבא ענענ

לאמאטימ סעפע זיא םע .גאט ןופ טייצ יד טסווו

רעגניפ עטמעלקראפ יד ןופ טזאלעגסיורא טשיג

,זגירקעג ארומ באה ךיא .ןראוועג רענרומכ דאנ

...עטאט ,עטאט :טנייוועג ןבאה רעדניק יד
ףיוה ןפיוא ןזיוואב ראנ ריז טאה רע יוו יוזא
ץוא ןעגנורפשעגפיורא םיא ףיוא טנוה רעד זיא
ןסייר םיא ןופ ןעמונעג החיצר רעדליוו א טימ
.סמערא ,רעגניפ ׳בייל רעקיטש ׳םישובלמ יד
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ןעזרעד ןראשאק יד ןיא טראד ןעמ טעוו טא זא
־רופש טימ ןפיולסיורא טעוו ןעמ ,לעפ ךיא זא
...ןסיירעצ ךימ ןלעוו טניה יד .ןכוז וימ טניה
ןופ דנאר םוצ ןעמוקעגוצ ךיא ןיב ךעלדנע
א ןוא ןייטש ןבילבעג ךיא ןיב טונימ א •דלאו
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:ץראה םאד ןגאנ ןעמונעג טאה עגארפ עקידארומ
?ןיהווו

ןופ ךימ טפור ץעמע ױו ךיא רעה לאמאטימ
יד טראד עזרעד ןוא ןעמאנ םייב קינײװעניא

־ראפ םעד ןיא טקוקעגנייא דיז באה ךיא

רעמינפ ערעייז ףיוא .רעטסעווש רעד טימ עמאמ

רעביא ןעגנאהעג רעווש זיא םאוו ׳למיה ןטעראמכ

ןעמוק םע .שואי רעכעלקיטייוו א ןסאגעגסיוא זיא

-עירא ךיז ןיא טלאוו רע יוו ,רעדלעפ עטעקאנ יד

־נאמ עטשטיינקעצ טימ ׳ןעיורפ ערעדנא ךאנ וצ

רעווארבמעז יד ןופ ןייפ ןוא רעצ םעד זעמונעג

־נענ וצ ןעייג ייז .ראה עטרעביושעצ ןוא ןעלט

.ןסיגוצסיוא װו םיא טכוזעג ןוא ןראשאק
ןופ ןעמושז א טרעהרעד ךיא באה לאמאטימ

ךיז ןרעה םע ,ןעגנומיוצראפ־טארד יד וצ רעט
!ףיולטנא ...ןיירא םוק !...ףיולטנא :תולוק

.טייוו טשינ אד ץעגרע זיא ןישאמ א .ראטאמ א

םענופ רעטקייוועגכרוד א ןענאטשעג ןיב ךיא

ןטייז עלא ןופ .יירפ טשינכאנ ןיב ךיא .טשינכאנ

געוו ןגנאל אזא ןייג ןבילוצ סייווש ןוא יינש ןסאנ

?ןעמ טייג ןיהווו .טיוט רעד ץלא ךאנ טרעיול

•צ םאוו טסווועג טשינ באה ןוא רעדלעפ יד ךרוד

?םיוא ויז ןעמ טלאהאב ווו
באה ןיוא טנעקעג טוג ךיא באה אד ןגעוו יד
ןייק ץיג וצ ןוא עוועשזישט ןדיימוצסיוא ןסאלשאב
־עג ןבאה רימ ווו ׳ףראד םעד וצ ,עווארבמאד
־עגניירא ןיב ךיא ןכלעוו וצ ׳רעיופ םעד .טנייוו
ןיב ךיא זא ,טלייצרעד טשינ ךיא באה ׳ןעגנאג
־ע .:ןיב ךיא זא ,ראנ ,ןראשאק יד ןופ ןפאלטנא
ךיז ךיא באה רעיופ םעד ןופ .עווארבמעז ןיא זעו
.אטעג א רעדיוו זיא עוועשזישט ןיא זא טסווורעד
־פיונוצ טזאלעג הנווכב ראםימאק רעד טאה האד
ןבאה םאוו ׳ןדיי ענעפאלעצ יד אד ךיז ןעלמאז
טייצ רעצרוק א ךאנ ידכ ,עיצקא יד ןטימעגסיוא
םראסימאק םעד .ןראשאק יד ןיא ןקיש רעדיוו ייז
־ליז להשמ ןעוועג טציא ןענעז ןשטנעמ עטסטנעאנ
טע עכלעוו ןשיווצ ׳ןדיי יירד ךאנ ןוא ןייטשרעב
דופ ןפאלטנא זיא םאוו ,רענשזריק א ויעוועג זיא
.עיצקא ןא תעב עצוואנאכעשט
•עג ךיא ןיב תואגה עכעלטסירק יד רעביא
ןוא תוחוכ יד וצ ןעמוקעגקירוצ ,ףראד ןיא ןעו

ךיא .ןגיוצעג ןבאה ןגיוא עמוטש סעמאמ רעד .ןוט
.רעיוט םוצ ןעגנאגעגוצ ןייב
יוו ךימ טאה יירשעג םראדנאשז םעד טשרע
־אמ יד ראנ טייקטרעווילגראפ ןיימ ןופ טקעוועגפיוא
באה ךיא .ןגיוצעג ץלא ךאנ ןבאה ןגיוא םעמ
זיולב .טיורב סאד ןעמענוצ םיא ןופ טזאלעג ךיז
ןיוש ןיב ךיא ןעוו .ןבילבעג רימ זיא סטעפ סאד
ןייוועג א טימ עמאמ יד זיא ,קינייוועניא ןעוועג
־נאווצ יוו טליפעג באה ךיא ןוא רימ וצ ןלאפעגוצ
,קינייוועניא ,טרעמאלקעגנייא רימ ויז ןיטלאוו ןעג
.זדלאה ןיא
ןצנאגניא ויז טאה ןראשאק יד ןיא עגאל יד
ןיוש טזאל ןעמ .רעגנערטש ןראוועג ,טרעדנעעג
א .דלאוו ןיא ןגייווצ ןביולק סיורא טשינ םענייק
ןיא ןענבנגסיורא טווורפעג ךיז טאה סאוו .לגניי
טראוונגעק ןיא ןסאשרעד טרעוו .לרופ שירעיופ א
עלא ןופ ןבירטעגסיורא ןרעוו טאוו ,ןדיי עלא ןופ
־ניא .עיצוקעזקע רעד וצ ןקוקוצוצ ידכ ׳ןקאראב
.םרעטיב ,םעיינ סעפע רעדיוו טגנעה ןטפולרעד

.אי

׳ןרעטלע יד ןפלעה וצ יוזא יוו ןטכארט ןעמונעג
־רעביא ןענעז עכלעוו ,רעדורב ןוא רעטסעווש יד
.ןראשאק יד ןיא ןבילבעג
עכעלטע לקעז א ןייא טקאפעגנייא באה ךיא
.עווארבמעז ןייק ךיז טזאלעג ןוא ןטיורב

ןיא  1943,ראונאי ןט־ 2םעד םע זיא ןעוועג
םאד ןביוהעגנא ךיז טאה םע .טכאנ רעקיטסארפ א
־נעיװשא ץיק ןראשאק יד ןופ ןדיי יד ןריפסיורא
ןופ ףעש רעשטייד רעד .רעגאל־ןטיוט ןיא ,םישט

־עגוצ ךיא ןיב געוו ןרעווש א ךאנ ךעלדנע

־עג לעיציפא םעד ןגעוו רעירפ טאה ןיראשאק יד

־אב ןיילא ןוא ןראשאק יד ןופ רעיוט םוצ ןעמוק

־רא ףיוא טראפ ןעמ זא ,טגאזעג טאה רע .ןדלאמ

באה ךיא רעכלעוו טימ ,טייקיאור ןיימ טרעדגווו

־ראפ רע טאה — טשינ טביולג םע רעוו״ .טעב

יוזא יוו ןפוא ןא ןגעוו ןטכארט וצ ןביוהעגנא

ןטערטסיורא לאז — עדער עצרוק ץיז טקידנע

.ןסע סאד ןעלגומשוצניירא

".ןגאז ןוא
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.טכאנייב ראנ ןעמוקעגראפ זיא ןריפסיורא סאד

ןוא ריא ןגעק קידלוש רעבא דימ ליפ דיא

טמוק םע .ןשטנעמ טנזיוט ייווצ וצ טכאנ עדעי

ןעמענ ןלעוו רימ זא ,רעדורב ןיימ טימ פא םעומש

,לופסינמייהעג ,טכיזפיוא רעגנערטש א רעטנוא ראפ

־טנא שיראגעטאק ךיז טלעטש יז רעבא ,רעדניק יד

.טיוט ןופ םעטא םעד טליפרעד ןעמ .קידתודוס
 1׳רנ ןקאראב יד ןופ ןעמ טריפ לייוורעד

— ״ןפיול טשינ ץעגרע ןיא לעוו ךיא״ .ןגעק
.טנשקעעגנייא ךיז יז טאה

.ןגיוא ענעפא טימ טכענ עצנאג ןגיל רימ  2.ןוא

־עג דיא באה גאט ןקידתבש ןופ ךשמ ןיא

עשטייד יד ןופ ןלעפאב יד ןשיור ןרעיוא יד ןיא

זא ,רעוועשזישט ערעדנא דאנ ןגײצרעביא טוותפ

.גנולדיזסיוא רעד טימ ןא ןריפ םאוו ,ןעמראדנאשז

־עג ךיא באה אביר רתסא .ןפיולטנא ףראד ןעמ

,ןשטנעמ ףיוא טציירעגנא ןרעוו טניה יוו רעה ךיא

ןפיולטנא וצ ןעגנולעג טעוו םע ביוא זא ,טגאז

םאוו החפ ןוא טכאמנא ןופ ןעיירשעג עטלפייווצראפ
־עמ עפראש יוו המשנ רעד ןייא ןיירא ךיז ןדייגש

־גערד יד ייב ,עווארבמאד ןיא ןייז רימ ןלע ו
.םיקסוואג

ןבאה חומ ןיא .םוקמוא ,םוקמוא זיא םאד .סרעס

־עגסיוא ןרעוו רימ .ןביוהעגנא ךיז טאה םע

־םיורא יוזא יוו זעקנאדעג טרעטנאלפעג רימ ךיז

ןבאה טייל־םע־םע עטצלעפעגנא .ןעייר ןיא טלעטש

.םוניהג םעד ןופ ךיז ןגירקוצ

עפורג א ,רימ ןוא םנטילש ןיא טצעזעגניירא ךיז

טכארט סאוו רעקיצנייא רעד טשינ ןיב דיא

,סופוצ ןעגנאגעג ןעגעז ןשטנעמ טרעדנוהטכא ןופ

לאז ןצעמע זא טשינ טרעה ןעמ רעבא .םעד ןגעזז

-עג ןיוש ןענעז םע ווו ,ןיהא ,עיניל־ןאב רעד וצ

ןפיולטנא טווורפעג ןבאה עכלעוו ,יד .ןעגנולעג םע

.ןענאגאוו טיירגעגוצ זדנוא ראפ ןענאטש

,ךאוו רעד ןחפ ךיז ןשיוט םייב ןטארד יד ךרוד

ןטשרע םייב .טראוועג גנאל טשינ באה דיא

־עג ןסאשרעד עלא ןענעז ,ןרעש די ז טיירגעגוצ

,געוו ץא ןעגנאגעגברוד ןענעז דימ םאוו לקירב

טפיוקעגפא ןבאה טײלעגנױ רעװאםאק יירד .ןראו

*קעווא דיז ןוא טראשעגפארא קנילפ ךיז ךיא באה

סאד ןעמוגעגוצ ייז ייב טאה רעבלעוו ,רעטכעוו א
יד .סענייא ןסאשרעד ןייגברוד םייב ןוא ,טלעג
־קירוצ ןעיגנולעג םנטייצאב זיא ייווצ עקירעביא
.ךיז ןעיצוצ
א טקעוורעד רימ ןייא ךיז טאה ךאד ןוא
.ןפיולטנא ןענאק לעוו דיא זא ,גנונעפאה
ןיא טריפעג ןעמ טאה קאלב רעוועשזישט םעד
טראפםנארט רעטשרע רעד .טכענ ייווצ ןופ ךשמ

.דרע רעד וצ םינפ ןטימ טגיילעג
ןעייג רימ ־רעביא יוו טרעהעג באה דיא
־אב טאה רעדורב רעד יצ ,טשינ םייוו׳כ .ןשטנעמ
יד .קעווא ןיב ךיא יוו רעטצניפ רעד ןיא טקרעמ
רעטניה םאווטע ןבילבעג ןענעז ןטאט ןטימ עמאמ
א טליפעג באה דיא .רעטסעווש רעד טימ ,רימ
רעבא ,ךיז וצ טציא ייז ןעיצוצ רעגאב ןקראטש
.פאק םעד ןביוהוצפיוא טאהעג ארומ באה׳כ

ןיימ .םטכאנ־וצ־קיטיירפ ןיא ןביוהעגנא ךיז טאה

,קראטש רעיוהעגמוא ןעוועג זיא טסארפ רעד

ךיז ןלאז רימ זא ,טמיטשעגנייא ןרעג טאה רעטאפ

ןכאטשעג טאה טפול יד .קידנעילאמס ,קידנענערב

ףיוא ןראפ ןוא טראפסנארט םענופ ןעיירדסיורא

־עג רעווש זיא םע .םרעסעמ ןופ ןציפש טימ יוו׳

.תבש־יאצומ ,סנגראמוצ

יד .ןעמעטא וצ ןוא ןביוהוצפיוא טסורב יד ןעו

טציא טאה ץיזטסווואברעטנוא ןיימ ןיא ףיט

ןשטייד יד ןופ ןעמיטש יד ןוא רימ רעביא טירט

ןזומ רימ" .רעביפ־עזייר רענדאמ א טרעטיצעג

־פא ןבאה !״רעלענש ,םואל״ :ןגירשעג ןבאה םא ו

,ןרעטלע עגיימ וצ טגאזעג ךיא באה — ״ןפיולטנא

־רעדיוו םענעלאטעמ ,ן׳פראש א טימ ןעגנזלקעג

.םעק יד טימ טלקאשעגוצ קירעיורט ןבאה עפלעו

.טיורש יוו ןרעיוא עניימ ןיא טישעג ךיז ןוא גנאלק

■־ניק ייווצ עריא ףיוא ןזיוועג טאה רעטסעווש יד

רעווש ןראוועג רימ זיא ןרעדא יד ןיא טולב םאד

ןופ עטייווצ םאד ןוא ראי יירד ןופ םנייא ,דעלרעד

,ןפעלק ןעמונעג רימ ךיז ןבאה ןגיוא יד .יילב יו

.ןבעל ןזאל זדנוא ןעמ טעוו רשפא" .םישדח טבא

.ןפאלשעג ןיב ךיא גנאל יוו טשינ סידו ךיא ןוא

"י ךעלהפוע יד טימ ןוטניהא ךיז ךיא לעוו ווו

שינעכעטש א טליםרעד' םיצולפ ראנ באה ךיא
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־נאגראפ ךיז זיא םאװ ׳םיפ יד ןחפ רעגניפ יד ןיא
.רעפרעק ןצנאג ןרעביא ןעג

ןוא רעליטש ןדער וצ ןליופאב טאה ןאמ רעד
.זאנ יד רימ ןביירנייא ןעמונעג ייז ןבאה עדייב

ןוא טרא ןופ ןסירעגפױא ךיג ךיז באה ךיא

םירבא ענערעיורפעגפא ,עטרעווילגראפ יד .טיפ יד

סורא .טכאנ רעקיטםארפ רעד ןיא דיז טרעהעגנײא

ןוא טנעה עטינעג טימ .ןעייטפיוא ןעמונעג ןבאה

ליטש .שטנעמ ץיק ׳דיוה ץיק ׳ליטש ןעװעג זיא

זייא סאד ןכארבעג יד ןבאה רעצרעה עמערא ו

.טכאנ עצראװש װא ײנש רעױלב ׳רעטצניפ ןוא

־רעד קירוצ ךיא באה ךעלדנע .רעדילג עניימ ןופ

ןטערטעג ׳דיז טפעלשעג ׳ןײג ןעמונעג באה ךיא

.טולב ןיימ ןופ ןעלזיר עמעראוו סאד טליפ

־קאהעגרעטנוא ןא דרע רענערעיורםעג רעד ףיוא

טכיילשעגניירא ךיז ןבאה ןיגאב ןיא ,םנגראמוצ

זעקשטאר ןעמונעג רעטעפש ,רעקידלקאוו א ,רעט

־אמארג קילייז טימ אביר רתסא עטאכ רעד ןיא

םאװ ׳דלאװ םוצ ׳ריפ עלא ףיוא ׳ךיוב ןפיוא ךיז

רעייז .טנעה יד ןכארבראפ טאה עטרעיופ יד .ןיזד

.רימ ןופ רעטעמ טרעדנוה א ןצנאגניא ןעװעג זיא

־כײלג .תונמחר ריא ייב ןפורעגסיורא טאה ןעזטיוא

ליב דיא .רעטצניפ ןוא ליטש ןעװעג זיא םע

ריז לאז םע זא ,ןקארשעג ךיז יז טאה קיטייצ

יד זא ׳טליפרעד ןוא ײװצ ,העש א ןעגנאגעג

*יא םע .ןעמוק רעייז ןופ ןטיוורעד טשינ ץעמע

רעדינא ויא לאפ טא־טא ןחא ךימ ןזאלראפ תוחוכ

טאה טע ןוא גנערטש רעייז ןעוועג טלמעד ץיוש

ועװעג ץלא ךאנ זיא טםארפ רעד .דרע רעד ףיוא

.ןבעל ןטימ ןלאצאב טימ טארדעג

־כרוד טאה רעדיוש א .קידנעילאמם ןוא קידנענערב

םע יצ ןעז ןעגנאגעגסיורא עלייוו עלא זיא יז

ןפיל יד ןסיבעג באה ךיא .רענײב ענײמ ןעמונעג

.ןעמוקניירא רעייז טקרעמאב ץעמע טשינ טאה

-עג ןוא ויז טלםײרטעג ׳טרעטיצעג ןוא טלעק ןום

יז טאה ךיז וצ ןעמוקעג לטיב א ןענעז ייז ןעו

,ןאצ א ןא ןאצ א טפאלק

ןלעוו רימ זא ,טגאזעג םינפ טגראזראפ א טימ

ראנ .טײקיבײא ןא ןגיוצעג ךיז טאה טכאנ יד

יד לייוו ,בוטש ןיא ןקיטכענרעביא ןענאק טשיג

ןצעזקעװא טזומעג ךיז ךיא באה געװ לקיטש ןדעי

עלא ןיא ןרעטשינ ןוא םורא ןכירק ןטנאיצילאפ

־ד .ןפיילש יד ןיא טקאהעג טאה ץיח א .ןעורפא

ןעמ ביוא .ץירא רימ ןענאק רעייש ןיא .רעכעל

רעד ׳טפײטשראפ ׳טערומשזראפ ךיז' ןגאה ןגיוא

ןענעיז רימ זא ,ןטייה םע לאז ,ןפאכ זדנוא טעו
.ןטיוו רעייז ןא ץירא

!ןפאלשנייא טשינ :טרעטיצעג טאה רעפרעק
׳דלאװ ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז טאה טכאנ יד ןעװ

,רעדילג יד .זאלפליה ןציז ןבילבעג ןענעז רימ

רעביוט א .רעגרע ןראװעג רימ זיא ׳למיה ןופ

ןופ ןוטעג ייוו ךאנ זדנוא ןבאה ןיציפש־רעגניפ יד

ןוא ׳פאק ןפיוא טגיילעג רעװש ךיז טאה קיטײװ

־סיוא ךיז טאה עטרעיופ יד .טייקנריורפעגפא רעד

טשלחראפ ,דימ ,טפעלשעג םיוק ךיז ןבאה םיפ יד

זעגנאגעגוצ זיא יז .טצפיזעגפא טאה ןוא טיירדעג

םענרעדעל ןוא ןפיל עטנקירטראפ טימ ,תוחוכ ןיא

טאוו ,ןשיורעג יד וצ ךיז טרעהעגנייא ,ריט רעד וצ
•יעד .םאג רעשיפראד רעד ןופ ןגארטעג ךיז ןבאה

.ןעמוג
ןיימ ןעמעראוונא ץעגרע ןאק ךיא ןעוו ,ךא —

!...כייל

.קיטנאמ ןכעלנייוועג א ןופ שיורעג רעכעלריטאנ
.טקיאוראב סאווטע יז טאה

־יורפראפ סאד ןזאלוצפיוא טייקמעראוו לטיבא
".טולב ענער

עגנאל ןוא ןרעיוא עסיורג ןבאה ןשטגעמ —
ףיוא ןאק םע

...ויז ןעמעראוונא לטיב א ראנ ,שטינראג רעמ

— טגאזעג ליטש יז טאה

— ןעגנוצ

...טשינראג ראפ ןוא ,קילגמוא זא ןעמוק זדנוא

־נא ךיא ןיב טנווא ןיא םקעז רעגייזא טשרע

קירד א ןעגנאווצ טימ יוו ןבאה דייר עריא

.סיקסוואגנערד יד וצ ץירא ןוא ףראד ןיא ןעמוקעג

אביר רתסא ןופ ,רעצרעה ערעזדנוא םתא ןוטעג

—

.ןייוועג רעקידנעצכולש א ןטירעגטיורא ךיז טאה

— טעו

ןעמונעג יוו ךיז טאה רעפרעק רעצנאג ריא

־עדאיבעג עטרעיופ יד טאה

— !ייוו ,ייוו

ןופ טכאמעג ןבאה ןטידנאב יד טאוו ,טעז
.שטנעמ א
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ךיז טאה ,ירפרעדניא קיטסניד ,םמראמוצ

— ?יקסוואגנערד עינאפ ,ןעשעג זיא סאוו —

םיוק יז באה ךיא .עמאמ יד טעוואיעג לאמאטימ

־עגפיוא טאה ןעזסיוא ןייז .טגערפעג ךיא באה

־רעקיוהעגנייא ןוא ענעפמורשעגנייא ןא .טנעקרעד
־עליולב עריא .תנוא רעביא ןענאטשעג יז זיא עט
:טלמרומעג ליטש ןבאה ןפיל עכ
...עניימ רעדניק

ןיא ךיז ןעיירד ןטנאיצילאפ ...טכעלש זיא׳ס —
.ןענאדנופ קעווא טחמ ריא ...ףראד

—

ךאג ןוא סמעטא יד ןטלאהעגנייא ןבאה רימ

־םיורא ןוא טלעק רעד ןיא ןסעגראפ ןבאה רימ
־עגמורא ןוא טנייוועג ׳יורטש םענופ ןעגנורפשעג
.ךיז ןעמונ

זיא ןסיורדניא רעבא ,ןרעיוא יד טציפשראפ רעמ
.ןרעיוא יד ןיא טגנילק ןיילא טייקליטש יד שזא ,ליטש
.קידלודעגמוא ץואוועג זיא רעיופ רעד

־גנולעג ריד זיא יוזא יוו ,עמאמ ,יוזא יוו

—

?ןפיולטנא וצ ןעג
וד זא ,ןעזעג באה ךיא .ןאב רעד ייב

...ןייגוצסיורא טייצ עטסעב יד זיא טציא

—

.ןייג ןיוש טחמ ריא

.פאק ןטימ טלקאשעג טאה עמאמ יד

.בי
—

.קעווא ךיוא ךיא ןיב ,אטשינ טסיב
טלצנורעג רעפיט ךאנ ךיז טאה ןרעטש ריא
יוו ,טגראזראפ קירעיורט טקוקעג ןבאה ןגיוא יד
.קילגמוא ןסיורג ןגעוו טכארטעגכאנ טלאוו יז
?ןטאט ןטימ ןיייז טעוו טאוו

.דחפ םענעפאלשעגנייא םעד טקעו

טפאכראפ שזא טאה ןסיורדניא טסארפ רעד
ץיק זעזעג טשינ ןעמ טאה ץעגרע ןיא .םעטא םעד
טמעראוועג ,טורעג טאה ףראד סאד .שפנ קידעבעל
טניה יד וליפא .םנוויוא עטצייהעגנייא יד ייב ךיז
ץעגרע .םעדוב ערעייז ןיא טקעטשראפ ךיז ןבאה

—

ןענאטשעג זיא ךאד ןטיינשראפ ןקירעדינ א ףיוא

ןטעבעג ןוא ןעמוקעגניירא זיא יקסוואגנערד
זא ,ןייז טעוו רעסעב .רעליטש ןדער לאז ןעמ זא
ןייק ךיז ןשיווצ ןריפ טשינ ןצנאגניא לאז ןעמ
.ןכערפשעג

־ראפ ןיבאה רימ .טעקארקעג ןוא ארק עצראווש א
סאוו טלאוועג ןיוש ןבאה רימ .טירט יד טרעלענש
.דלאוו ןיא ןייז רעכיג
־עג ךיז טאה עווארבמאד ןבענ דלאוו םעניא

ןדעי וצ טרעהעגוצ ךיז רימ ןבאה עטעייטראפ

תנוא טאה רעקנוב רעקיזאד רעד .רעקנוב א ןענופ

םע יוו זיולב טרעהעג רעבא ןמאה רימ .ךראש

ףיוא .גנוטער עקיצנייא יד ןייז וצ ןעזעגסיוא טציא

־עג זיא םורא .רעצרעה ענעגייא ערעזדנוא ןפאלק

טשינ רענייק טלמעד טאה םעד ןגעוו ?גנאל י ו

־עג ךיז טאה טייצ וצ טייצ ןופ זיולב .ליטש ןעו

יעוועטאר :רעגאב ןייא ,קנאדעג ןייא .טכארטעג

־עג א טימ ןטילש א ןופ ןפיולכרוד סאד טרעה

טעוו רעטעפש .גאט א ,ךארו א ףיוא ןייז לאז .ךיז

ףיוא ןעגנאהעג ןבאה סאוו ,ךעלקעלג ןופ רעפמילק

טכארט יצ רעבא .העושי עסיורג יד ןעמוק רשפא

.סעווירג עשידרעפ יד ףיוא ,ןעלשיד יד

ןבאה רימ זרעטעפש ןגעוו היח עטגאיעג א ןעד

:ןטלאהנייא טנאקעג טשינ ךיז טאה עמאמ יד

ףיוא יוו ךיז ףיוא ןקוק וצ טרעהעגפיוא ןיילא ןיוש

—

טשינ םעדוב יד ןיא טניה יד ןעד תא .ןשטנעמ

\.ד ןלעוו רימ זא ,רימ טגאז ץראה ןיימ
...ארומ באה ךיא .ןטלאהסיוא טשינ

?תנוא ןופ רעסעב

וצ יז ידכ ,טנאה ריא ןעמונעגנא באה ךיא

ןקיזאד ןיא ןעוועג רימ ןענעז געט עכעלטע

קיטש א יוו טלאק ןעוועג זיא טנאה יד .ןיקיאוראב

געלפ ךיא ווו .ףראד ןיא ךיא באה דלאב .רעקנוב

.זייא
ןיא ןגיל רעזדנוא ןופ גאט ןטפגיפ ןפיוא

טסווורעד ,ןסע םוצ םעפע ןפאשנייא ןפאכפארא ךיז
ןשיווצ רעקנוב םעד ןגעוו סעפע טדער ןעמ זא ,ךיז

־סוואגנערד ןעמוקעגניירא זיא וצ טנווא וצ ,רעייש

ןייגרעד גאט עדאיל א ןאק םע ןוא םירעיופ יד

ןטזאלעגפארא ןא טיס ןייטש ןבילבעג זיא רע .יק

ךיז ןעמונעג רעבירעד ןבאה רימ .ייצילאפ רעד וצ

יוו ,ןגיוא עראטש טימ טקוקעג עלייוו א ןוא פאק

ןיא רעפיט ,רעקנוב ןטייווצ א ןיילא ןבארג םוצ

.ןושל םאד ןעמונעגפא סיא טלאוו רעצעמע
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עכעלטע ךאנ ןעמוקעגוצ ןענעז ןשיווצניא .דלאו
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טעקנאלבעגמורא ריז ןבאה םאהו ןדיי רעוועשזישט

טנאה רעד ראפ ןעמאמ יד ןעמונעג באה ךיא

־עגנא זיא קיטראפ ןעוועג ןיוש ןענעז רימ ןיעו

ןענעז רימ ווו .דלאוו קע ןטייווצ ץא קעווא ןוא
ץיא ןיא ןוא ׳גאט ןקיטסארפ ןצנאג םעד ןגעלעגפא

.ךיז וצ ןעמונעגניירא ייז ןבאה רימ .דלאוו ןיא
טנאקעג טשינ טאה סע .יינש רעשירפ א ןלאפ
טירט יד .ךיז ןגארטרעביא ןופ דיי־ז ץיק ןייז
.ןטארראפ ךיילג זדנוא ןטלאוו יינש ןיא

םאוו .ןבליהפא יד ןיא טרעהעגנייא ךיז שינרעטיצ
.דלאוו קע ןטידוצ ןופ ןעמוקעג ןענעז
ךיז רימ ןבאה רעטצניפ ןראוועג זיא םע ןעו

ץא ץיה ןגירקעג ,ןראוועג קנארק ןיב ךיא

באה יקסוואגנערד .ףראד ןיא טכיילשעגניירא קירוצ

־עג זיא עמאמ יד .ףוס רעד טמוק טא זא .טניימעג

רעד ןופ ףיולראפ ןצנאג םעד טלייצרעד זדנוא

סאד .ןפיל יד טימ טלקאשעג ןוא רימ רעביא ןסעז
רעמ .טנוזעג םדניק ריא ראפ ןטעבעג טאג יז טאה
זיא׳ס .ןוט טנאקעג טשינראג רימ ראפ יז טאה
,םעפע טשיג .ןיצידעמ ץיק טשיג ןערועג טשינ
.ץראה׳ס ןפאכרעד וצ םאהו טימ

.עוואלבא
דלאוו ןיא זא טסווורעד ויז ןבאה ןשטייד יד
־טע ןעמונעגטימ ןבאה ןוא ןדיי םיוא ךיז ןטלאהאב
טניפעג םע זוו ,ןזייוו ןלאז סאהו ,םירעיופ עכעל
ןענעז ייז ןעוו ,טנעמאמ םעניא .רעקנוב רעד ךיז

קנערק יד זיא סעלא םעד ףיוא טקוקעג טשינ

־עג טראד ןופ ןעמ טאה רעקנוב םוצ ןעמוקעגוצ

ןיב ךיא .םייה רעד ןיא ידו רעלענש רעבירא

־יצנייא רעד ןעוועג זיא םאד .טאנארג א ןפראו

ןבאה ׳טייז עקניל יד ,םעציילפ יד .ןענאטשעגפיוא

רעקנוב ןיא ןענופעג ךיז טאה םאוו טאנארג רעק

זעמ .טקראטשעג ךיז באה׳כ רעבא ,ןבאטשעג ךאנ

רעקנוב ןופ םיורא טזומעג עלא ןבאה רעטעפש

.רעקנוב ןראפ ןגראז טזומעג טאה

־עג ןבאה ייז .ןראוועג ןטאשרעד ךיילג ןענעז ןוא

סיורג ןעוועג זיא רעקנוב ןיא טפאשגנע יד

סע ווו ןזייוו ייז לאז רע ,לגניי א זיולב ןבעל טזאל

ןלייטרעדנאנופ ןגעוו ןדער ןעמונעג טאה ןעמ ןוא

רענעי רעבא .רעקנוב רעטייווצ רעד ךיז טניפעג

־נוב ןטייווצ ןיא רעבירא זיא טפלעה א .ןשטנעמ יד

ךיז ןענעז עלא ,קידייל ןעוועג ץוש זיא רעקנוב

־עגסיוא טאהעג רעירפ ןבאה רימ ןכלעוו ,רעק
.ןבארג
■ד .ףראד ןיא קעווא ךיא ןיב גאט ןבלעז ןיא
־טימ ליוו יז זא טראפשעגנייא ךיז טאה עמאמ
.ץיג טנאקעג טשינ ץוש יז טאה קירוצ רעבא .ץיג
ןציזוצפא טביולרעד ריא ןבאה םיקסוואגנערד יד
.ןוויוא םייב טכאנ עצנאג א
־עלטע ךיז טימ ןעמונעג רימ ןבאה םגאטראפ
עמאמ יד .דלאוו םוצ קעווא ןוא ךעלטיורב עכ
.סיפ יד ףיוא ןטלאהעג םיוק ויז טאה

.ןעיירעסיש יד ןופ ךליהפא ןפיוא ןפאלעצ
ייהווו ?זדנוא טימ ןייז טציא טעוו סאוו —
?ןעמ טייג
ךיז טאה בייוו ן״יז .ןגיוושעג טאה רעיופ רעד
:ןפורעגנא
־עטלעהאב א ץעגרע ןכוז ויז טזומ ריא —
...ךעלרעפעג זיא ףראד ןיא .שינ
.ןעוועלאשז טשינ ךייא ךיא לעוו ןסע —
־עג ןענעז קדיס ןיא זא ,טלייצרעד טאה יז

,דלאוו ןופ דנאר םייב ןעוועג ץוש ןעגעז רימ

ןעוועג .ןדיי רעװעשזישט ףלעװצ ןטלאהאב זעײ

זיא םאוו ,יירעסיש א טרעהרעד םיצולפ רימ ןבאה

.ןוז םקאפעל ׳ןוז א םשזראגנעוו עקלאומש טראד

־עג זיא סאד .רעקנוב ץפ טייז רעד ןופ ןעגנאגעג

ןסאשרעד ןוא טקעדטנא ייז ןםאה ןטנאיצילאפ יד

ןענעז םע ןכלעוו ןיא ,רעקנוב רעטשרע רעד ןע ו
.ןשטגעמ עכעלטע ןבילבעגרעביא דאנ

.רעיופ ןטימ ןעמאזוצ
.ןסיורדניא םיורא ןענעז רימ

יד ןעוו .ןעוועג טשינ זיא ןפיול וצ ןיהווו

ןקאה רימ טמענ םע יוו טליפעג באה ךיא

־נוב ןטשרע ןיטימ ןקיטראפפא ךיז ןלעוו ןשטייד

טשינ ןפוא םושב ןבאה םיפ יד .ןפיילש יד ןיא

ןקעדטנא ןוא ,ךאנ ןכוז ןעמענ ךיז ייז ןענאק ,רעק

ץלא .ןלאפמוא םוצ ןגיובעג ךיז ןוא ןגלאפ טלאוועג

.רעקגוב ןרעדנא םעד ךיוא
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.ןגיוא יד ראפ ןעיירד ןעמונעג רימ ךיז טאה
954

קירוצ טפיול ןוא םאד טקרעמאב עמאמ יד

שטנעמ רעד זא ,טכארטעגסיוא םע טאה רעו

ךימ שטאכ לאז רע ,םיא ייב ויז טעב ,רעיופ םוצ

רעפע אטשינ .ןייג ?שיגעפעשאב ךאווש א זיא

ןיא קעו־וא טעוו יז .ןקיטכענרעביא אד ןזאל ןיילא

ךיא םאוו ,קנערק יד .שטנעמ םענופ םרעקראטש

.דלאו

,סופיט רערעווש א ןעוועג זיא ,טכאמעגכרוד באה

־לקאוו טימ ,רעקיטאנול א יוו ןיוש ייג ךיא

דלאוו ןיא אד .םישדח ןוא ןכאוו טלייה ןעמ ןכלעוו

דיז טכאד רימ .ךימ טריפ עמאמ יד .טירט עקיד

טנוזעג ןעוועג ןיוש געט עבעלטע ךאנ ךיא ןיב

,ןטלאהוצ יז ליוו ןוא ךיז ןכערב סיפ עריא ךיוא זא

רעטייוו א ןיא עזייר א ךאג יוו טליפרעד ךיז ןוא

:ליטש טעשטפעש יז רעבא
.ןרעוו טנוזעג ראנ רימ טסלאז ,םניימ דניק

ןעזעגסיוא טאה עטבעלעגרעביא סאדלא .הנידמ
—

־עגוצ לאמאטימ באה ךיא ןוא ,טייוו יוזא ץיז וצ
.תוחוכ עיינ ןגירק

.ןייאור גיל
ןיב׳כ טכעג ןוא געט ליפיוו טשינ סייוו ךיא

־עג ,ףראד ןיא ןעגנאגעג ךיא ןיב רעדיוו

ךיא באה לאמאטימ .רעייש םעד ןיא ןגעלעג יוזא

־רעד ןוא טעברא רעד ןיא ןיקםװאגנערד ןפלאה

טווורפ ןעמ ןוא ךימ טלסיירט ןעמ יוו טליפרעד

רעד ראפ ׳דיז ראפ ,טיורב םיא ןופ ןעמוקאב ראפ

.ןגיוא יד טנפעעג באה ךיא .ןביוהפיוא דימ
...רעסאוו ...רעסאוו

—

.ןעמאמ
.גי

־סוואגנערד יד ןענאטשעג ןענעז רימ רעביא

רעמ ןראוועג גאט ןדעי טימ ןענעז ןראפעג יד

־עג ךיז ןטלאוז ייז יוו ,עטצלעפעגנא עטיירב ,םיק

זא ,טסווועג ן״וש ןבאה ןשטייד יד .רעסערג ןוא

־עגסיורא טאה עטרעיופ יד .געוו ןטייוו א ןיא ןב ילק

ענלצנייא םורא דיז זעיירד רעפרעד יד רעביא

:יירשעג ןטקיטשראפ א טזאל
!...טבעל רע —

טיירדעגסיורא דיז ןבאה םאוו ,ןדיי רעוועשזישט
טימ ייז ףיוא טרעיולעג ןבאה ייז ןוא טיוט ןופ

ייוש ןענעז ייז זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טאה םע

יד טגאזעגוצ טאה ןעמ .תולובחת ענעדישראפ

־עג ךימ ןבאה ןוא ,בראטש דיא זא ,רעכיז ןעוועג

ןטפאכעג א ראפ רעקוצ ,ןפנארב ,טפאנ םירעיופ

ןגיוא יד ןענעפע ןיימ .דלאוו ןיא ןריפקעווא טלא ו

םאוו ,םירעיופ רענימאלאוו ןעוועג ןענעז םע .די

םעפע יוו ןעוועג ייז ראפ זיא רעסאוו ןטעב ןוא

זןגעװ יד רעביא ךיז טיירדעג געט עצנאג ןבאה

־עג טשיג רעמ דימ ןבאה ייז ןוא ,למיה ןופ םנ א

ייו ,דיי םענענופעג ןדעי ףיוא ןפראוועג דיז ןוא

.טריר

.םניוועג םיורג א ףיוא

ןעמוקעג זיא עמאמ יד ןעוו ,םנגראמוצפיוא

טנגעג רעוועשזישט ןיא טאה טייצ רענעי ןיא

־נערד יד ךיז טאה ,ךאמ ךיא םאוו ךיז ןסיוורעד

־לעוו טימ ,םיבנג עשיליופ עקייש א טעוועשובעג

:ריא ייב ןטעבעג יקסוואג

םיריזח ןענעבנג ןצוח .דיי א טריפעגנא טאה םע עכ

קעווא םיא טמענ ...רעדניק ריוא ןבאה רימ —

ןעמיורוצפא ליצ א ראפ טלעטשעג ךיז רע טאה

...קילגמוא ןא ןעשעג ןאק טונימ עדעי .ןענאדנופ

ןפאכ טימ ןעמונראפ ךיז ןבאה סאוו ,םירעיופ ענעי

שאקאי טעוו ןוא ןוז ןייד רעקראטש א זיא רע

טימ טדערעג םיא ןגעוו ןעמ טאה ףראד ן״א .ןד י

.ךיז וצ ןעמוק דלאוו ןיא
.דלאוו םוצ טפעלשרעד םיוק דיז באה דיא
ןרעטש ןטציהעצ ץימ ןופ ןסאגעג ךיז טאה םייווש א
ךיא ביוא זא ,טגאזעג טאה עמאמ יד .טליקעג ןוא
.רעסעב רימ טרעװ׳ם זא ,ןמיס א זיא ,ץיווש

־פא ךיז טאה רעיופ ןייא טשינ .ארומ ןוא יישפא
רעד בילוצ זיולב דיי א ןעפעשט ןופ ןטלאהעג
.עקייש רעקיזאד רעד ראפ ארומ
־עג זיא ןטנאיצילאפ רענימאלאוו יד ןשיווצ
ןסיורג א ראפ ןעגנאגעגגא זיא סאוו ,רענייא ןעו

סיורא רימ ןענעז געט עכעלטע ךאנ רעבא

.ןדיי ןדראמ וצ ראנ טכוז רעכלעוו ,טימעסיטנא

־עג ןוא ךיז ןסאגעצ ,בייל ןצנאג ןרעביא ןריוושעג

יד .דיי א זיא רע זא ,ראג ךיז טאה ןזיוועגסיורא

.חוכ לםיב טצעל ןיימ ןגיוז
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םירעיופ יד רעבא .ןסאשרעד םיא ןבאה ןשטייד
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ךס א ךאנ ןאראפ ןענעז םע זא .טביולגעג ןבאה

*ערד־לעיצעפס יד ריא ףיוא טציירעגנא ןוא ׳ףיוה

ראפ המקנ ןעמענ ןוא ךיז ןריקסאמ סאוו ,עכלעזא

ןפראוועג ריא ףיוא ךיז ןבאה עכלעוו ,טניה עטריס

.ןדיי ןדראמ

.רעקיטש ףיוא ןםירעצ קא

באה ,ףראד ןיא טכאנראפ קידנעייג ,לאמנייא
רעכלעוו ׳רערעל םעד ףיוא ןפארטעגנא ויז ךיא
ךעלדגיירפ ךימ ןוא טנעקרעד ךיילג וימ טאה
דימ טעוו רע זא ,טסווועג באה ךיא .טסירגאב
ידער טלעטשעגפא ךיז באה ןוא ןבעגסיוא טשינ
.םיא טימ
רעטעפ א םנייז זא ,טלייצרעד רימ טאה רע
־םעווש רערעגנוי ןיימ ןופ לטראק א ןגירקעג טאה
ןיא טניווועג טייצ עצנאג יד טאה עכלעוו ,רעט
זדנוא ףיוא טגערפעגכאנ ךיז טאה יז .קאטסילאיב
אד ןבעל רימ זא ,ןעגנאגרעד זיא ריא וצ לייוו
.ףראד א ןיא ץעגרע
.ור ןייק ןבעגעג טשינ רימ טאה לטראק סאד
.ןעמוקאב ךעלדנע םע ךיא באה ימ רעגנאל ךאנ ןוא
ןגארטעגמורא ךיז ךיא באה געט עכעלטע
ןלייצרעד םעד ןגעוו טלאוועג טשיג ןוא טימרעד
יז טעוו םאד זא ,טסווועג באה ךיא .ןעמאמ רעד
.טנוזעג ריא ףיוא ןקריוו ןאק םע ןוא ןעלסיירטעצ
־נוב ןרעטצניפ םעד ןיא לאמא רעבא קידנגיל
ןדער וצ ןביוהעגנא לאמאטימ עמאמ יד טאה ,רעק
רעצנאג רעד טימו ןעשעג זיא סאוו ,םעד ןגעו
־רוק ןוא טליונק יז יוו טליפעג באה ךיא .החפשמ
טלאוועג יז באה ךיא .םירוסי ןופ ךיז טעשט
יד ןםירעגםױרא ךיז טאה רימ ןופ ןוא ןטסיירט
טפראדעג ריא טאה םאוז ,לטראק ןטימ השעמ
.טבעל רעטסעווש יד זא ,ןגייצרעביא
באה ךיא זא ,טפאכעג דלאב ךיז באה ךיא
וצ ןעוועג ןיוש זיא םע רעבא ,ןוטעג טכעלש
.טעפש
־עג ךיז יז טאה ירפרעדניא דלאב סנגראמוצ
־עירא ךיילג זיא ןוא קאטסילאיב קיק םופוצ טזאל
.עירעמראדנאשז רעד ןיא ןלאפעג
טכוזעג באה ךיא ןעוו ,גנואיירפאב רעד ךאג
באה ,ןעמאמ רענעדנווושראפ קימ ןופ ןרופש יד
ןשיליופ םעד ףיוא ןפארטעגנא קילעפוצ ךיז ךיא
ןעמיור םייב טקיטפעשאב ןעוועג זיא סאוו ,לדיימ
טלייצרעד רימ טאה יז .עירעמראדנאשז רעד ןיא
זפיוא טריפעגםיורא ןעמאמ יד ןבאה ןשטייד יד יוו
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.די
.ןיילא ןבילבעג ןיב ךיא
"ישראפ ןעגנאגרעד רימ וצ ןנעעז גאט ןדעי
*8א ןכאג ןעמ טאה טא .ןעגנוריסאפ עייג ענעד
־קילעז ןטעגרהרעד א ןענופעג האובת יד ןדיינש
*עגקעווא טאה קאב יד םייח .רעטסוש םעד לבייל
ארק וצ ׳יכאמד ןייק ןיגעמראפ ץנאג ןייז טריפ.לגגיי קיז טזאלעגרעביא םיא ייב ןוא ןיקסוועש
סאד ןוא טלעג םאד ןעמונעגוצ טאה יקסוועשארק
טאה רעכלעוו ,עקנאלבאי בקעי .טעגרהרעד לגניי
טאה ,ץעגרע ןטלאהאבסיוא טייצ ערעגנעל א ךיז
ןפארטעגנא ךיז גאט־טםבראה ןטלפענראפ א ןיא
־אב םיא ןעגעז עכלעוו ,םעטרעיופ עכעלטע ףיוא
ןקידארומ א ףיוא קא ׳קעה ןוא רעגנערד טימ ןלאפ
.טעדראמרעד ןפוא
־טשינ רעייז א ןראוועג ןענעז סרעקנוב יד
ךיז רעבירעד באה ךיא ןוא שינעטלעהאב רעכיז
ךיא באה טכאנ עדעי .םרעייש יד קא טיירדעג
־ראפ ןוא רעייש ןטייווצ א ןיא טקיטכענעגרעביא
באה ,ןעיורג ןעמוגעג םיוק טאה םע ןעוו ,םגאט
טשינ ךימ לאז רענייק זא ,טראשעגסיורא ךיז ךיא
.ןקרעמאב
־עג טאה ץלא .רעמוז רעד ןעמוקעגנא זיא םע
,ןעצ ןוא ייווצ ראפ ׳ןראיאראפ יוו ,טגירגעג ,טילב
םטאג ףיוא ןעשעג טשיגראג טלאװ׳ם יוו ךיילג
.טלע ו
־גאג ןגעלעגפא ןיב ךיא זא ,ןפערט טגעלפ םע
־רעביא יד ןגעוו טכארטעג ןוא ןראק ןיא טכענ עצ
־םיוא יוזא ןעזעגסיוא טאה ץלא .געט עטבעלעג
,טכאנייב ןוא גאטייב טגאיעג ׳טסיירט ןא ,זאלטכיז
יד .ןרעדנע לאמא ךיז לאז םע זא ,גנונפאה ןא
ןעזעגםיוא הנבל יד יוו טקנופ טאה טלעוו עצנאג
.טרעדיושעג שזא טאה דימ זא ,טלאק ןוא טייוו יוזא
זךיז ןרעטאמ וצ יוזא יאדכ טשינראג זיא רשפא
םירעיופ יד יוו ,טרעהעג ךיא באה רעטעפש
,םעפע טעשארטם האובת רעד ןיא זא ,ךיז ןלייצרעד
.לוקרעדיוו ןקידארומ אזא טימ טצפיז׳ס
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־במאד א ,יקםװאדאם רימ םע טאה טלײצרעד

*עג ןיב ךיא ןעװ טשרע .גגורפש ןייא טימ יװ

טםװועג טאה רע .ץראה לדייא ןא ,רעיופ רעװאר

,טלעטשעגפא ךיז ךיא באה .יכאמד רעטניה ןעװ

טגעלפ ןוא ׳יוזא טעשארטס םע םאװ ,תמא םעד

טרעהעגנײא ןוא דרע רעד ףיוא ךיז ןגיוצעגםיוא

ןוא טיורב לקיטש א ,גנוטייצ א ןעגנערבוצ רימ

ןעמוקעג ןענעז םאװ ,ןשיורעג עטײװי יד ןיא ךיז

ןעמוק ןענאק םע ןענאװנופ ןוא ןיעװ ךימ ןענראװ

יד ףױא קעװא ןענעז ןשטייד יד .םטכער ןופ

ךיז ןטלאהאבוצםיוא רעסעב ןייז טעװ סע װו ׳וראפעג

.םעקנעיב

ןןןן ''/ ;-6יו1ון

*

יד טכאמראפ ןוא טגײלעגקעװא ךיז באה ךיא
ייוש .טפאלקעג קידארומ טאה ץראה םאד .ןיגיוא
ןײק טאהעג טשינ באה ךיא יװ גאט ןטירד םעד
־גיא ךימ טאה ףיול רעד .ליומ ןיא טיורב לקיטש
.םעטא םעד ןגיוצעג םיוק באה׳כ .טפעשרעד ןצנאג
זיא רימ יוו םעדכאנ ,טיוט רעד ןײז םע לאז יצ
זןשטייד יד ןופ ןעװעטארוצפא ךיז ןעגנולעג
רעקיטכעמ א .ןבראטש טשינ ליװ ךיא .ןײנ
רעד .רימ ןיא ןסירעג ךיז טאה ןבעל וצ גנאלראפ
לאמנײק ךאנ .ירפרעדניא ןײנ ןעװעג זיא רעגײז
־וצגײרא העש רעד ןיא טגאװעג טשינ ךיא באה
טלאװעג טשינ ךיא באה טציא .ףראד ןיא ןײג
ראפ באה ךיא .ןראפעג םוש ןײק ןגעװ ןטכארט
*רעד וצ ידכ ,ןסע .ןסע :ליצ ץיא ראג טאהעג ךיז
יײז סע לאז .ןבעל ןבײלב ןוא המשנ יד ןיטלאה
!ןבעל ,ןבעל רעבא ,ןבעל שיטניה טגאיעג א
־א ןוא טמלצעגרעביא ךיז ןבאה סעטרעיופ
ןנאה םינפ ןײמ ןופ רעגנוה םעד קידנענעײלפאר
־עג ןוא ךלימ עמעראװ טגנערבעגסױרא רימ ײז
..סענעשעק יד ןיא טיורב רעקיטש רימ טפוטש

םהרבא ןטלאהאבסױא טאה םאװ ,ױרפ עכעלטםירק יד
ןיא ,ונירומ ןיציבער עקיטנײה יד ,לקינײא סקיפארק
.שזדאל

•קעװא

לענש ןיב ךיא

.ףום םוצ טרעטנענרעד ךיז טאה רעמוז רעד
־עג רעדלעפ יד ןענעז טיגש ןטקיגײרעגפא ןסאנ

ךיז באה׳כ .ילוי ףום ןעװעג ןיוש זיא םע

ןןױק וצ ןבאה ביל געלפ ךיא .לעג־קידלאג ןעװ

־םװאדאם ןבענ דלאװ ןופ דנאר םײב טקעטשראפ

טציא רעבא ,רעדלעפ עטקידלאגעגפא יד ףיוא

־נא לאז יקםװאדאס זא ,טראװעג ןוא דלעפ םיק

ךיא .ןעניגראפ טנאקעג טשינ ךיז סע ךיא באה

עראמכ עלעקנוט א יוו ךיא עזרעד םיצולפ .ןעמוק

לייװ ,סעפאנם יד ןיא ןטלאהאב ןגיל טזומעג באה

דלאב טרעװ רעכלעװ ׳דלאװ םוצ ךיז טרעטנענרעד

ץלא ןענעז טנארפ םענופ ךיז ןרעטנענרעד ןטימ

למוט ןוא ײרשעג ,יירעדערעג ךיוה א טימ לופ

םירעיופ יד .טנגעג רעד ןיא ןעװעג ןשטײד רעמ

,ןםקיב עטקערטשעגםיוא טימ רענלעז עשטײד ןופ

תוירזכא רעקידארומ רעד ץגעוו טלײצרעד ןבאה

.טניה ןופ ײרעליבעג א ןיוא

ןײלא םירעיופ יד .ןשטײד עקידנטערטפא יד ןופ

־מוא טשינ תוחוכ עלא טימ ןפאלעג ןיב ךיא

־נוב א טײרגעגוצ עװארבמאד רעטניה ךיז ןבאה

םאװ ,דלעפ רעטעמ טרעדנוהײרד יד .ךיז קידנקוק

רעטילימ םאד ןעװ לאפ ןיא ךיז ןטלאהאב וצ ,רעק

טכאמעגכרוד ךיא באה ,דלאװ םעד רעביא ןדײנש
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.ףראד ןיא ןײרא טעװ
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־רעד סעפאגם יד ןיא יוזא קידנגיל לאמנײא

*עגפיונוצ א ,םעיפאנאק יד ןייא ןגעלעג ־ןיא ןיב

ןופ ןרעטיצ םיצולפ טמענ דרע יד ױו ךיא רעה

בצעזעג טאה סאױ ,ץראה א טימ ,רעטעשטראק

דימ טאה דײרפ עקראטש א .ןסײרפײא עטײװ

־ייבראפ ןענעז טונימ ראפ עלא .םרעמאה טימ יװ

טראוורעד םיוק ןיוש ךיז באה ךיא .ןעמונעגמורא

-עג ויז טאה רימ ןוא ׳רענלעז עשטײד ןפאלעג

םוצ ןםיולוצוצ ידכ ,טכאנ רעד ןופ םוקנא ןפיוא

ן׳ײמ ןקילב ערעײז טימ ךרוד ןכעטש ײז זא טכאד

.טנארפ ןגעװ סעפע ךיז ןםיװרעד ףראד
עדאיל א זא ,טגאזעג רימ טאה יקסװאגנערד

ךיא ןיב ,ליטש ןראװעג זיא סע ןעװ .שינעטלעהאב
.ףראד םוצ ןפאלעגקירוצ

ךימ טאה רע .ןסור יד ןעמוקנײרא ןםראד גאט

*עצ ןרא טגערעגפיוא םורא ןפיול ןשטײד יד

רעלעט א טגנאלרעד רימ ןוא שיט םוצ ןטעבראפ

רעוו ךיא .טעברא רעד וצ םירעיופ ןפאכ ,טשימ

.שטשראב
ןפיוא ןציז ןביילב וצ טביולרעד רימ טאה רע
.ןטאמראה טרענודעג ןבאה טכאנ עצנאג יד .ףיוה

,םירעיופ עגנוי עפורג א ןשיװצ טפעלשעגנײרא
.סעפאקא ןבארג טקיש ןעמ םאװ
קיםײלפ ןוא ,טעברא יד ןוטעג ןרעג באה ךיא

־אנם .רעהפיוא ןא טקאנקעג ןבאה ןםקיב־ןישאמ

־נײא ךיז ןוא דרע יד לעדיר ןיימ טימ ןבארגעג

ױו ,שינרעטצניפ יד ןטינשעגכרוד ןבאה טכיל םעפ

־מוא יד ןופ ןפײפ ןחא ןעשיצ םעד ןיא טרעהעג

וצ ךיז ןסירעג חוכ ןרעיוהעגמוא טימ ןטלאװ ײז

דכארק טנעאג ראג ץעגרע .ןלענפראש ענעעזעג

טיור ןעװעג זיא למיה רעד .טכאג יד ןביירטראפ

.רעװעג־ןישאמ ײלרעלא ןופ טלירב ןוא טזיוױב ,םע

.תופירש עטײװ ןחפ ןײשפא ןטימ
טימ ןראפעגנײרא ףראד ןיא ןענעז גאטראפ
ףיז באה ךיא .ןענישאמ עשירעטילימ למוט ךאם א
טאהעג ךיא באה חומ ןיא .רעקנוב םוצ טזאלעג
ןלעטשראפ טלאװעג ךיז באה ךיא .שאמ־שימ א
־עבעל ,ענענופעגפא ,ענעגייא ןשיװצ ,ןטיירפאב א
.רעמינפ ןענאמרעד טלאװעג ךיז באה ךיא .עקיד
ױא רעװש ןראװעג רימ זיא פאק רעד רעבא
.ןיפאלשעגנייא ןיב דיא .רערעװש

ןעמונראפ ןענעז עלא םאװ ,ןדירפוצ ןיב ךיא
םיצולפ רעבא .רימ וצ פאק םעד טשינ ןבאה ןוא
!ןוטעג יירשעג א ייז ןופ ץעמע טאה
!לעקנאי קעדישז אט ,םאכאק אגאב קאי —
)!לקנאי לדיי׳ס זיא םאד .ביל רימ זיא טאג יוו(
־יווק א סנצעמע .רעדורעג א ץואוועג זיא םע
־רעד לאז ןעמ זא ,ןסירעג ךיז טאה לוק קישט
...טייצ ךאנ זיא םע גנאל יוו ,ןשטייד יד ןלייצ

למוט רעקראטש א טקעװעגפיוא ךימ טאה םע

.שינעגייווש א ןטערטעגניירא זיא טונימ א

•עג ןײמ טגנערטשעגנא באה׳כ .פאק קימ רעביא

טכאמ ןעמ יוזא יוו טכארטאב ךיז ןטלאוו ייז יוו

יד .גנאגסיורא םוצ ןקור ןעמונעג ךיז ןוא רעה

ךיא ןוא טנעמאמ רעשילרעטסיוא זא זיא םע .םע

־ראפ רעקנוב םייב טראה ךיז ןבאה רענלעז עשטײד
ןוא ןוטראפ ןעװעג ןענעז ײז .םעיציזאפ טקיטסעפ
.ןכירקםיורא םייב ךימ טקרעמאב טשינ
.טשיורעצ־קידעבעל ןעוועג זיא ףראד םאד
עשטײד יד וצ לפע טריפעגוצ ןבאה םירעיופ יד

.עטאפאל ןיימ טימ ןבארג וצ ףיוא טשינ רעה
רענייא ןא לאמאטימ ךיז טפור — !שטנעמ —
,טייצ אזא ןיא י עגושמ וטסיב — םירעיופ יד ןופ
,ןטונימ עטצעל ערעייז ןיוש ןלייצ ןבאווש יד ןיעו
ז ןטײקשיראנ עכלעזא פאק ןיא ךאנ ריד ןגיל

־אבעגםיוא טימ רימ ףיוא טקוקעג ןוא םעיציזאפ

יוו טיור ןראוועג םינפ םאד זיא םענעי ייב

ןשיװצ םורא אד ךיז ײרד׳כ םאװ ,ןגיוא עטעשטױל

טשינראג םעד ןגעוו ןיוש טאה רענייק .רעטנוצ

לאמא טשינ ךיא ןיב וצ .םעיציזאפ עשטײד יד

.טדערעג

זןעניז ןופ פארא

־ברוד דיז ןסור יד ןבאה גאט ןבלעז ןיא ךאנ

םוצ טרא ץיא ןופ ןפיול ןביוהעגנא באה ךיא

־עג ןוא עיניל־ןאב רעקיטייז רעד ךרוד ןסירעג

זא ,ןעזרעד דיא באה דלאװ ןופ טנעאנ .ןטײװצ

יד ןופ .ןטנוה ןופ ןשטייד יד ףיוא ןסיש ןעמונ

םייצ ערעגנעל א .רעטילימ שטײד טימ לופ זיא רע

טגנילק סטכער ןופ .ןסאש עקיצנייא ןלאפ ןשטייד
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*ארג־טנאה עקידנרידאלפסקע ןופ שיורעג םאד פא
.ןראטאמ עטזאלעג טימ ןעמאזוצ ןטאנ
.ןפיולטנא ןשטייד יד

ןיא ךיז ןבאה לקנוט ןראוועג זיא טע ןעו
טימ םינכש טכיילשעגניירא עטאכ סיקסוואגנערד
ייז ןבאה ךימ קידנעעזרעד .רעמינפ עטעדוטראפ

טאה םע סעכלעזא טאוו ׳דיא ליפרעד םיצולפ
זיא םע .טכאמעג טנאפשעג קידלאװעג יוזא דימ

:טלכיימשעג ןוא ןגיוא יד טערומשזראפ ערטיכ
זאה ,לקנאי ,טלעוו רענעי ןופ

—

למוט רעד .ליטש ןצנאגניא ,ןראוועג ליטש זיולב

ןגעוו יד ףיוא זא ,טלייצרעד טאה רענייא

טייוו ץעגרע טרעליוקעגקעווא ךיז טאה טנארפ ןופ

לופ םיורא ןענעז טאוו ,םעקדישז טציא ןעמ טפערט

.ףראד ץועטניה

רעדילגטימ( ״סעצװאטעזםענע״ יד רעבא ,דלאו

ףיוא ביוה ןוא רעטיצ א ךיא ביג לאמנייא ףיוא

ףיוא ןטיש )ייטראפ דרערעטנוא רעשיליופ רעד ןופ

זא ,עז ךיא .פאק םעד

וסאשרעד ייז ןבאה ףראד קידנבענרעד א ןיא .ייז

־ראפ ,ןעגנורפשעגפיוא ןענעז ,ןבארגעג רימ טימ

א ייב ןיטלאהאבטיוא ךיז ןבאה טאוו ,ןדיי ייווצ

טרעהעגוצ ןוא פעק יד טקערטשעגסיוא קיטכיז

זא ,ןטעבעגפא םיוק ךיז טאה רעיופ רעד .רעיופ

ןבאה טאוו ,עלא יד

ךייא

.למוט ןטרעטייוורעד לאמאטימ םוצ ךיז

.ןבעל םאד ןקנעש םיא לאז ןעמ

־אב טשינ םעפע ןענאק ןוא ןא ךיז ןקוק רימ

טשינ םעפע טפאהפמארק טאה יקטוואגנערד

ז ןשטייד ץיק אטשינ עקאט ןיוש ןענעז .ןפיירג

.פאק ןטימ קידנגייווש טלקאשעג ןוא ןעגנולשרעד

:ןליפעג ערעדנא ראג ףיוא טציא ןחורב רימ ןיא

־א םיא טאה טאוו ,קערש יד ןענאטשראפ באה׳כ

!יירפ ,יירפ ןיב דיא

־אד יד טגעקעג טוג ןיוש יז באה׳כ .טפאכעגמור

?...טציא ןעמ טייג ןיהווו

ךיא טאוו ראי ראפ יד ןופ ךשמ ןיא .קערש עקיז

ןלאפאב רעדיוו דימ זיא קנאדעג ןקיזאד םייב

.םיא ייב טיירדעג ךיז באה

־רעד וצ ןקארשעג ךיז באה׳כ .דחפ רענדאמ א

טאה ,םיא ףיוא קוק

דיא

יוו ןעזעג טאה רע

־נייא טשינ באה ךיא ןסלעוו ןגעוו ,תמא םעד ןטיוו

־ןכעלטטגנא םעד טשיוועגפא טנאה רעד טימ רע

טכענ ןוא געט עטגאיעג יד ןיא טכארטעג לאמ

־םורב א ךעלטייד־טשינ ןוא ןרעטש ןופ םירוש

ןבירטעג ןעקנאדעג ערעטצגיפ יד ךיא באה ךאד
ייז זא ,ןדערנייא טלאוועג ךיז באה דיא •דיז ןופ
ןיא ,ךיא יוו טקנופ ,ץעגרע ןרעדנאוו ייז זא ,ןבעל
.רעדלעפ יד

:גנוצ רעד רעטנוא ןוטעג
־עג עכלעזא ,ךיז וטטניימ טאוו !...ןוורענ

—

...ןראפ
ןטשרע םוצ טשינ ןיוש ךיא באה םאד ךיוא

ןעזעגטיוא קנאדעג רעקיזאדרעד טאה טציא

ךיא באה לאמעלא יוו טקנופ ןוא ,טרעהעג לאמ

־רעד טלאוועג באה דיא .רעירפ יוו רעטייוו דאנ

־עצ ןייז טשינ טציא ךיוא ראט ךיא זא ,טסווועג

ן-קארשעג ךיז קיטייצכיילג ןוא תמא םעד ךיז ןטיוו
.םיא ראפ

.ץירא טנעה יד ןיא ןעמענ דיז זומ ןוא ןכארק
.בוטש ןופ סיורא לענש ןיב ךיא

םייב טגנערבראפ ךיא באה גאט ןופ ךשמ ןיא

ראט ךיא זא ,ןובשח א ןבעגעגפא ךיז באה׳כ

יוו שרעדנא ,ןסעגעגפא ,ךיז ןשאוועגפא ,רעיופ

.ז .ם .נ יד ווו ,געוו םוצ ןזאל טשיג טציא ךיז

שרעדנא ןעוועג זיא יקטוואגנערד דיוא .לאמעלא

ןעוועג זיא דלאוו ןיא ךיוא .ןענעגעגאב דימ ןענאק

.רענעזאלעגוצ א ,רערעדנא ןא .לאמעלא יוו
וצ רעלק ךיא טאוו טגערפעג דימ טאה רע

.ךעלרעפעג
.רעייש ןיא ןפאלשעג ךיא ןיב רעדיוו

זיא ןיילא רע .ןזאל טציא ךיז לעוו ךיא ןיהווו ,ןוט

שיטור ןיירא זיא גאט ןטירד ןפיוא טשרע

,קעווא ןענעז ןשטייד יד טאוו ןדירפוצ ןעוועג

־עג טבעלאב ןענעז ןגעוו יד .ףראד ןיא רעטיילמ

ןעיירפ ךיז ףראד ןעמ יצ טסווועג טשינ רעבא

.ןפישזד ןוא סאטיוא־טסאל עשיטעיוואס טימ ןראו

ןזאכלאק יד ןריפנייא דאנ ןענאק ייז .ןסור יד טימ

טכאלעג ,ןשטנעמ עליוויצ ןעמונעגפיוא ןבאה ייז

.ןלאפראפ ץלא זיא טלמעד ןוא
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.קישער ןראוועג זיא ףראד ןיא .ןעגנוזעג ןוא
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.קסניירב ץיק גערר ןפיוא טזאלעג ךיז באה דיא

הא זדלאה םוצ וצ טערט סרעווש סעפע

וענעז טראד זא ,טלייצרעד רימ טאה רעיופ א

.םעטא ןטימ ןעמאזוצ ןטלאהראפ טראד טרע ו

־רעד טציא ךיא באה לאמ ןטשרעמוצ .ןדיי ןאראפ

־אב עכאווש אזא זיא לסעג ןיא !עוועשזישט

ךיא זא ׳שטנעמ רעיירפ א יוו ייג ךיא זא ,טליפ

ןקילב ענדאמ טימ רימ ףיוא טקוק ןעמ .גנוגעו

.ןטייז עלא ןיא ןקוקמוא טשינ ךיז ףראד

:ןטייויצ םעד טגערפ רענייא ץא

רעד טימ טיירפעג טשינ דיו דיא באה גנאל
א ןעמוקעגנא זיא גנוציירק־געוו א ייב .טייקיירפ
עג דימ ןבאה רענלעז יד .לארטאפ רעשירעטילימטימ דימ טכארטאב ןוא ןטנעמוקאד ףיוא טגערפ
ךיא זא ,טגאזעג ייז באה דיא ןעוו .טכאדראפ
יד ןבאה ,ןטנעמוקאד ןא ראי יירד ןיוש בעל
־פא ךימ ,ןסקיב עטקערטשעגסיוא טימ ,עטסנרע
־קעווא ךימ טאה ןעמ ןוא עוואטעפעש ץיק טריפעג
ןיא ריציפא ןא ווו ׳עטאכ א ןיא ץעגרע טצעזעג
.ריטראווק ףיוא ןעוועג
ווא ריציפא רעד ןעמונראפ ןעוועג זיא רע
באה ךיא רעבא ׳רימ וצ טייצ ץיק טאהעג טשינ
•עג זיא ןסיורד ןופ ריט רעד ייב .ןטראוו טזומעג
.ןטיהעג ןוא טאדלאס א ןענאטש
ןראפראפ רעהא ןענעז טכאנ רעד ןיא טעפש
טגנערבעג ןמאה סאוו ,עווארבמאד ןופ םירעיופ
ןעמ זא רימ ןופ טרעהעג ןבאה ייז ןעוו .ןטקודארפ
־אד ץיק טשינ באה׳כ לייוו טריטסערא דימ טלאה
.ריציפא וצ ןדנאוועג ךיילג ךיז ייז ןבאה ,ןטנעמוק
ךאד זיא םאד ...רידנאמאק שטשיראוואט

—

.םיא ןענעק רימ ...דיי א ,עוועשזישט'ןופ לקנאי
זיא זיטעג ץילב א ןבאה ןייצ םריציפא םעד
:לכיימש ןטיירב א
י ןיוש וטסאה ןסעגעג ...ז אד וטסציז עשז״סאוו —
.דיי א ןעוועג זיא ריציפא רעד

ערועשזישט ןיא קיררצ
ךיז דיא באה לטעטש ןיא ןייגניירא ןראפ
־צראה קראטש א טליפרעד באה׳כ .טלעטשעגפא

י דיי א —
ץעמע אד טעוו רשפא .קראמ םוצ וצ ייג ךיא
.רענעגייא ןא ,רעטנעאנ א .ליד
.ןיזדאמארג קילעז ׳טנאמ לשרעה ףערט ךיא
רעביא יד םיורא ךאנ ןרעכיור רעמינפ ערעיד ןופ•גימ ןלייצרעד ךיז טמענ ןעמ .םירוסי ענעבילבעג
.ןעגנובעלרעביא ךעלקיטש רעטרעוו עטקאהעגפא
.טיוט םעד טראנעגפא ןפוא רעדנא ןא ףיוא טאה רעדעי
רעטכאט םנאמדירפ שובייל ןא טמוק םע
־דקעגוצ ךאנ זיא רעטעפש ,רעטבאט םריקי לאומש
־ייז ןיא ראנ ׳ריז ןעיירפ עלא .ראשגאג לסאי ןעמ
.ןייוועג םיורג א טנייוו דיירפ רע
!ןראשנאג וצ גאז ייא
:יא אד .ןענאדנופ קעווא רימאל ׳לסאי —
.ןעמעטא וצ רעווש
? ןייג וטסעוו ץהווו —
.טכעלש ךיז ךיא ליפ אד .יקאסיוו ץיק ןייז לאז —
טלאוו רע יוו ,ןגיוושעג טונימ א טאה לסאי
.ןפורעגפא ךיז רע טאה רעטעפש .טכארטראפ דיז
.אד ןבעלכרוד קילייווטייצ ןילעוו רימ ,ונ —
א ךיז טלעטש׳ס .טשינ ךיד טעפעשט רענייק
.לדנאה
:טלסיירטעגפא ךיז באה ךיא
...טשינ םע טלעפעג רימ —
.יקאסיוו ץיק קעווא ךיא ןיב גאט ןבלעז ןיא ךאנ
־נאגרעד רימ וצ יקאסיוו ןיא זיא חספ ראפ
עשיליופ יד םאוו ,הטיחש רעסיורג רעד ןגעמ זעג
.עוועשזישט ןיא טכאמעג ןבאה ןטידנאב

טיירפעג ץעמע דיז טאה רימ ןיא ףיט .שיגעפאלק

־עג זיא טסולראפ ןרעווש םענופ קיטיידו ץימ

לאזן ךיא זא ,טכאדעג רימ ריז טאה ךאד ןוא

יד סאוו טסווועג באה ךיא .ףיט־ךעלרעדיוש ןעו

...םוהת ןצראווש א ןיא םארא
י ןפערט ןצעמע דיא לעו

ייז זיב טכאמעגכרוד ןבאה עוועשזישט ןיא ןד י
רעמאזיורג רעייז .גנואיירפאב יד טבעלרעד ןבאה

־םעג עבלעז יד .עוועשזישט ןיא ךיא ןיב טא

שגיילעג ךיז טסאל רעכעלקערש א טימ טאה טיוט

טנאקאב ןייא ץיק ייז ןופ טעוו יצ .ךעלזייה ׳דעל

ןזיב טזאלעגפא טשינ דימ ןוא ,המשנ ןיימ ףיוא

ז ןעמוקנגעקא טשינ םינפ
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.גאט ןקיטנייה
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ןשסגעא ןוא רעטאי ןופ לאט ןיא
 ווב־גאט ןיימ ןופ - 1942רעבאטקא

רעבא ,טביולגעג טשינ םעד ןיא באה ךיא

רעד ףיוא .גאט רעטנקלאווראפ רעטלאק א

־אמראפ ןעוועג ןיוש זיא לרעטסעווש ןיילק ץימ

טשרעה זדגוא סורא .רעטצניפ ךאנ זיא המשנ

־ירעיופ יד רעביא ךיז ןעקנאלבמורא ןופ טרעט
רערעווש ץלא זיא גאט ןדעי טימ .סעלאדאטס עש

.טיוט
־םעווש קיראיטכא ץימ טימ ץילא ןיב ךיא

"א ןזאל לאז סאוו ,רעיופ א ןעניפעג וצ ןראוועג
טאה יז .ןסעוצפא םעפע ןבעג רעדא ,ןקיטכענרעב

:לוק ןפיוא ךיוה טכארט ךיא .לרעט
יוזא ייד ?ןבעלוצרעביא ןעמ טכאמ יוזא יוו

:טגאזעג
.ןטלאהסיוא טשינ ןעמ טעה ײם־יװ־ײם —

?טיוט ןופ ךיז ןעמ טעוועטאר
דניק קיראי־טכא ןא וצ ךיז טאה ןענאוונופ
ןופ טסנרע ןצנאג ןטימ ?המכח ליפ יוזא ןיעמונעג
:יז טגאז שטנעמ ןפייר א

קירוצ קעווא זיא יז .טנגעזעג ךיז ןבאה רימ
.אטעג םוצ
ןופ גאט ןיא זא ,טלייצרעד ןבאה ןקאילאפ יד

־טסירק עלא ןענרעלסיוא ךיז טזומ וד ,עקטע —

־רעד אפאטסעג יד טאה ״עינעזדאראנ עשזאב״

םלא ןײגגא ןענאק וטסעװ /׳םעװטילדאמ״ עכעל

.דעדניק עכעלטע םלוע־תיב ןשידיי ןפיוא ןסאש

ןטעב רעפרעד יד רעביא ץיגמורא טסעוו ,עסקיש

? ייז ןשיווצ ןעוועג לרעטסעווש ןיימ ךיוא זיא

.טיורב ,טעברא
ןיימ ףיוא טקוקעג ךיא באה עטניוטשרעד א
:טגערפעג יז ןוא לרעטםעװש ןיילק
?ןוט יוזא ךיוא טסעוו ?וד ןוא

 1942.רעבמעצעד
,דלאוו ןייא ךיא ביירש רעטרעוו עקיזאד יד
־תעמ ןטירד םעד ןיוש טקעטשראפ ץיז ךיא ווו

—

:טגאזעג טאה יז

טכוז ןעמ .ץלא ךאנ טרעיוד ״עוואלבא״ יד .תעל
—

ןדעי ןופ ץראה׳ס פא טבראטש רימ ןיא .ןד י

ןוא עקראטש א טזיב וד ...עכאווש אזא ןיב ךיא

,תויח ענעדישראפ יד זא ,ךיז טכאד דימ .ךראש

ןוא ןכאמ טוג םע טסעוו וד ...עסיורג א ןייוש

.רימ ןופ רעקירפ ךיז ןליפ ,םורא אד ןפיול םאו

?לסקיש א יוו םיוא ןעד ךיא עז ?ךיא

.ןבעל ןבייילב
.ראי ןציירד ןעוועג טלא טלמעד ןיב ךיא

.היח א ןופ רעגרע זיא שטנעמ א
םוטעמוא .ןפיול וצ ןיהווו טשינ באה ךיא

־עג םאד ןיזש זיא םודא ןכאוו עכעלטע ןיא

שינעטלעהאב ןיימ ןופ טייוו טשינ .ךימ ןעמ טגאי

יד .טרידיווקיל ןעוועג עוועשזישט ןיא אט

־עג ךיז ןבאה ןוא םירעיופ ןעמוקעג טנייה ןענעז

־ידיי זא ,גנאלק א טזאלעגסיורא ןבאה ןשטייד

םייב ןיוש ןטלאה ןוא רעמיוב ןקאה םוצ ןעמונ

ןרעקמוא ךיז ןפראד ראי ףלעווצ זיב רעדניק עש

טרעוו זדלאה םודא קירטש רעד .רעהא ןייגרעד

.ןעשעג טשינראג ייז טעוו םע ןוא ,אטעג ןיא
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.רעגנע לאמא םאו
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ײופ א .טרג ןעוועג רימ זיא טייצ שדוח א

־וצגייא טשינ ידכ .קיגמורא ןוא טיפ יד ןכיילג

־ידיי א ןיב ךיא זא ,טס־חועג טאה עכלעוו ,עטרע

טשינ ליוו׳כ .ןרעוו ןריורפראפ טשינ ,ןפאלש

~סיוא ךיז לאז ךיא זא ,ןגאלשעגראפ רימ טאה ,עש
ךיא לאז ראפרעד .רעלעק ריא ויא ןטלאהאב
.ץעיינ ןוא ןקירטש ריא ראפ

.ןריורפראפ ןרעו
יוזא ךיז טליוו רימ ןוא קירעגנוה יוזא ןיב׳כ
.ןפאלש קראטש

ןענעז סע .רעטצניפ ןעוועג זיא רעלעק ןיא
גאט עצנאג א באה דיא .זיימ ןפאלעגמורא טראד

* * *

.טכאנ עכעלרעדיוש א ןעוועג זיא םע

ןופ ןעגנאגעג זיא סאוו ׳ןייש רעד ייב טעבראעג

ןעוו טשרע .טנגערעג טאה טכאנ עצנאג א

•יזאד רעד ןיא טוג ןעוועג זיא רימ .טלאפש א

םענופ ןריר ןעמונעג טאה ןדיי יד טימ גוצ רעד

.שינרעטצניפ רעק

ןדיי יד .רעכאווש ןראוועג ןנער רעד זיא ,קראמ

זיא עטרעיופ יד ןעוו ,ןפאלשעג דאנ ןיב דיא
:יירשעג א טימ רימ וצ ןעמוקעגניירא

ןענעז םיוראפ .ייר א ןיא ריפ וצ ,זייוונעייר ןעייג
.ןטנוה ןופ עטלא יד קא עגניי יד ןעגנאגעג
־נפאװאב סקעז ןטיהעג ןבאה גוצ ןצנאג םעד

...עוואלבא ןא זיא׳ט .סיורא ןיוש ייג .םיורא —
־עיורטש ןיימ ןופ ןעגנורפשעגפיוא ןיב ךיא
.ענעריולראפ א ,עטלמוטעצ א ,רעגעלעג םענ
ןכראטש טשינ ליוו ךיא ?וטסייטש טאוו —

.ןשטנעמ
יד ןליופאב ןבאה רעדרעמ־םע־םע םקעז יד

!ריד רעביא
זקינ דיא לאז ןיהווו
!םיורא ייג ,ייג

,טייל־םע־סע עט
טנזיוט רעביא ףיוא טייל־םע־סע םקעז

—

—

רעקיטסארפ א ,טיינשעג טאה ןסיורדניא
וקינ ןיהווו .בייל ןיימ ןעמונעגכרוד טאה טניוו

ןדיי יד ןוא .ןצנאט ןוא ןעגניז ןלאז ייז זא ,ןד י
.טצנאטעג ,ץעגגוזעג ןבאה
יד ייב ןענאטשעג ןענעז טאוו ,ןקאילאפ יד
.טכאלעג ןבאה ,ןטייז

וצ טכעלש יוזא טלעוו עצנאג יד זיא םאווראפ

־ד ןשיווצ ןענאטשעג ןיב ,ךאנ דניק א ,ךיא

ןייק ןוטעג טשינ םענייק טאה טאוו ,דניק א ,רימ

ץלא ןוא טנייוועג טאה ץראה םאד -ןקאילאפ עקיזאד

א זעעגנאגאב ןיב ךיא■ זא ,םידו ךיא יטטכעלש

־עג טאה ןרעיוא יד ןיא .ןגירשעג טאה רימ ןיא

א וחאוועג ןריובעג ךיב׳כ ,ןכערבראפ רעווש

־אפ יד ץופ רעטכעלעג עזאלצראה םאד טרעיוב

םוטעמוא ןופ ...ןעמוקמוא זומ׳כ ...דניק שיד י
.טיוט רעד טרעיול

:ןקזוח רעייז ,ןדיי יד רעביא ןקאיל
?ךיז ייז ןזאל סאווראפ —

.קירעגנוה יוזא ןיב׳כ

...ןשטייד סקעז ראנ ןוא רענעמ ליפ יוזא—

יד ןופ עראק יד ןסעגעגפיוא ןיוש באה׳כ

ןיא רימ .יירעסיש א ךיז טרעהרעד לאמאטימ

ןייג וצ ארומ ךיא באה רעטייוו .רעמיוב עקימורא

ןבאה ייז .תונברק ריפ עטשרע יד ןלאפ ןגיוא יד

ךאנ ץאק ןעמ ןוא ןעיינש וצ טרעהעגפיוא טאה םע

עטשרע יד ייב ןלאפעג ןוא ןפיולטנא טווורפעג

.יינש ןיא טירט עניימ ןקרעמאב

.טירט

א ,עטעשטרוקעגנייא ןא ,םיוב ןפיוא ץיז ךיא
ןאק׳כ ןעוו ,ןעוועג טלאוו טוג יוו .עטיירדעגפיונוצ
.טיפ יד ןכיילגטיוא
טשינ ריר קיק ךיז ראט ןעמ .טשינ ראט ןעמ

־יא טשינ טרעוו ןקאילאפ יד ןופ ןבאל םאד
•ןטירעגרעב
ןופ טייוו טשינ .ןפיולטנא ץעמע טווורפ רעדיוו
־עג םיא טאה ,ןענאטשעג ןיב ךיא ווו ,ץאלפ ןיימ
־עג זיא םאד .טייל־םע־םע יד ןופ ליוק יד ןפארט

.ןבעג
.ץעוועטאר רשפא דיז ךיא לעוו יוזא

ייא טעבראעג טאה רעטטעווש קיז .אטאפאל ןער

ינא רשפא טעוו טכאנ יד ןעמוקנא טעוו טע

טאה רע .רימ טימ ץעמאזוצ אוואנעלעכ ףראד

יטיוא ,ןכירקפארא לעוו ךיא ןוא ןעיינש וצ ןביוה

ןוא ןיהא ךיז ןעוועטאר וצ טכארטעג ךיוא אמתסמ
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.רעטסעווש רעד טימ ןעמאזוצ ריז ןטלאהאבסיוא
.טרא ןפיוא טיוט ןלאפעג זיא רע
סאד .וכיוראפ טגעוואב ךיז ןבאה ןעייר יד
ןופ לעפאב ןפיוא טרעוו גנאזעג ענעסירעגרעביא

סעפע באה׳כ זא ,לעטשנא םעד קידנכאמ ,ףראד
*עז םאוו ,ןשטייד יד רעבא .דלעפ ןפיוא ןסעגראפ
ייוש ןבאה ,לקניוו ןדעי ןופ ןעגנורפשעגסיורא ןענ
.טזאלעגסיורא טשינ םענייק

שיוא ךיז טשימ ,טיינאב רעדיוו טייל־םע־סע יד
*עג ןטצעל ןטימ ןוא ןסקיב יד ןופ ןלאנק ןטימ
.ענעמוקעגמוא יד ןופ יירש
עשידיי םאטיוא־טםאל ףיוא ןראפ ייז ךאנ

.טכארטעג ךיא באה

־אמ עלא יד טבעלעגפיוא ןבאה ןגיוא עניימ ראפ
רעד ראפ טכאמעגכרודא באה ךיא סאוו ,ןשינרעט
.טסיזמוא ןעוועג זיא ץלא סאד .טייצ רעצנאג

.רעדניק ןוא ןעיורפ
.גאט ןצנאג םעד ףיוא טשינ טרעה יירעסיש יד
טאה ןדיי יד זא ,ךיז ןלייצרעד ןקאילאפ יד
רעשזראבלוש ןופ גנוטכיר רעד ןיא טריפעג ןעמ
־אקא טיירגעגוצ ןבאה ןסור יד ווו טראד ,לדלעו
ינאל ןיא טלעטשעגסיוא ייז ןעמ טאה טראד .םעפ
־עגניירא ןיילא ןענעז ייז .ןסאשעג ןוא ןעייר עג
־על ,עטעדנוווראפ ,עטיוט ,רעבירג יד ןיא ןלאפ
.עקידעפ
־גאגעגניהא דיא ןיב רעטעפש געט יױוצ טימ
ןטלאפשעג ןעוועג זיא דרע יד .ץאלפ םענעי וצ ןעג
סאד זא ,טגאזעג טאה רעיופ א .ןביוהעג ךיז ןוא

רעביא ןעגנאגעגמורא ןענעז טייל־סע־סע יד
ןדעי ןיא טרעטשינעג ,סעפזלאכ עשיפראד עלא
רעטייוו זומ׳כ .געווסיוא םוש ץיק אטשינ .לקניוו
ןיימ .ףוס ןזיב עסקיש א ןופ לאר ןיימ ןליפש
רעבא ׳קערש ןופ םיורא שממ רימ טלאפ ץראה
־יוו ראנ טעז :ןבאל רימ ךיז טליוו קיטייצכיילג
•.וימ ןכוז ןעמוקעג םאד ןענעז םע ןשטייד ליפ
ןצרעפ טשרע ךאד ןיב׳כ .לדיימ שידיי טנלע ןא
.טלא ראי
ןיא רבא םעדעי טכאלעג טשינ רעבא באה׳כ
.דחפ ןופ ןבראטשעגפא זיא רימ
םע .ריט יד טנעפעעג ךיז טאה לאמאטימ

.ענעבארגאב־קידעבעל יד ךיז ןגעוואב
 1943יאמ
ירעווש א ךאנ טכאנראפ רעקידגנלירפ א
.ףראד םוצ קירוצ ךיא ייג דלעפ ןיא טעברא גאט
־עג ץימ רעבא ,טייקנירג עקיטפאז זיא רימ םתא
םוקמוא םעד ןגעוו תונורכז יד .טמסראפ זיא טימ
עוועשזישט ץנאג ןופ ,עטסטנעאנ עניימ ןופ
.טועמ ץיק רימ ןופ פא טשינ ןטערט
י;לא זא ,ןעזרעד ךיילג ךיא באה ףראד ןיא

— ״ףום רעד זיא םאד״

־ראדנאשז ףניפ ןםירעגנײרא קיטםאה ךיז ץבאה
.טיילגאב ייז טאה טנאיצילאפ רעשיליופ א .ןעמ
ףיוא ןזיוועגנא ןוא טנאקרעד ךיילג ךימ טאה רע
:רימ
• עקווודישז יד ,יז זיא טא —
,ןטנעמוקאד עשיליופ עניימ ןזיוועג באה ךיא
*םיורא לאטורב ךימ ןבאה ןעמראדנאשז יד רעבא
.טפוטשעג
־םטעברא םוצ טריפעגקעווא ךימ טאה ןעמ

ץעמע .רענלעז עשטייד טימ טלעטשאב ןענעז ןגעו
,לדיימ שידיי א ןכוז ייז זא ,ןפראוועגוצ רימ טאה

רע .טקיטפעשאב ןעוועג ןיב ךיא ןכלעוו ייב ,ףעש

זא ,טגאז ןוא ףראד ןיא סיוא ויז טלאהאב םאו

,ךיז קידגסיוורעד ןוא שטייד א ןעוועג ךיוא זיא

טאה ןעמ .עשראוו ןופ ןעמוקעג ,ןיטסירק א זיא יז

ןיא ןלאפעגניירא רע זיא ,עקשידיי א ןיב ךיא זא

.פעצ עגגאל טגארט יז זא ,ןבעגעגוצ דאנ

ןטיש ןעמונעג ךיז ןבאה םע .םעכ ןכעלקערש א

.ךימ ןעמ טעימ םאד זא ,ןענאטשראפ באה ךיא

"רעד לאז ךיא זא ,ןעיירשעג ןוא פעלק רימ ףיוא

.אפאטסעג רעד ןיא טרסמעג ךימ טאה ץעמע

ןוא ןטלאהאבםיוא ךיז באה ךיא ןעמעוו ייב ,ןלייצ

.פאק ןפיוא ןגארטעג באה ךיא סאוו ,ךוט ןטימ

־וקאד עשיליופ יד ןעמוקאב באה ךיא ןעמעוו ןופ

לאז ןעמ זא ,טלקיווראפ רעמ דאנ ךיז ךיא באה

.ןטנעמ

זא ןעזרעד ץעגרע באה׳כ .ראה יד ןעוזסיורא טשינ

ךיא זא ,טסווועג טוג טלמעד ןיוש באה׳כ

ןופ םיורא קירוצ םיא טימ טלאוועג ןוא רעמע

ײים טיידאב סאד לייוו ,ןייז הדומ טשינ ךיז ראט
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ןטלאהעג קידתונשקע דיז כאה ןוא .טיוט ײם־יװ

־אב ףראד סאד זיא קירוצ טײצ עצרוק א טימ

־טםירק א ןיב ויא״ :לדיל ןטנרעלעגסיוא םעד ײב

רימ טאה רע ןוא רענאזיטראפ ןופ ןראװעג ןלאפ

ןעמ טאה ןרעטלע ענײמ .עשראװ ןופ לדיימ דעל

א סרעייז ןיב ךיא זא ,ןדערנײא טלאװעג אקוד

;א טלמעד ןיפ .דנאלשטײד ןײק טריםעגםיורא

זא ,קורדנייא םעד טאהעג באה ךיא .עקנאיפש

־רא ןוא ןטייװצ םוצ ףראד ןײא ןום ךיא רעדנאװ

ליװ רע ראנ ,םעד ןיא טשינ טביולג ןיילא רע

.ןטלאהוצםיוא ךיז ידכ ,טעב

,־ידומ רעכיג ןיוש ךיז לאז׳כ ידכ ׳ןקערשפא דימ

•ראדנאשז יד ןוא ןגיוצעג ךיז טאה טײצ יד

.טייקשידיי ןיימ וצ ץיז

•עג ןבאה ײז ןעװ .ןראוועג דימ טשינ ןענעז ןעמ

*עג רימ ןבאה זקילב עקיזיפש ןוא דײר ענײז

,ןוטפיוא טשינראג ײז ןלעװ פעלק טימ זא ,ןעז

ןראװעג זיא סאװ ,חומ םעד טרעיובעג ןוא טײרד

:סנטוג טימ טוװרפעג ײז ןבאה

רימ זיא ןליװ רעד ךיוא .טלפענראפ רעמ ץלא

ךיד טאה רעװ ,סנטוג טימ זדנוא גאז —
.ןזאלפא דיד ןלעװ רימ ןוא זטלאהאבםיוא
טימאב וליפא ךיז טאה רעריפ־םערוטש רעד
ווא דניק א ראנ ךאד ןיב דיא זא ,ןעלכײמש וצ
ריא רעבא .ןענעגראהרעד וצ ־ןימ דאש א זיא ײז
•נובעלרעביא יד .דניק ןײק ןעװעג טשינ ןיוש ןיב
רימ ראפ .טלא ןוא ףײר טכאמעג דימ ןבאה ןעג
םעדעי רעייז זא ,קפס םוש ןײק ןעװעג טשינ זיא
ןעניװעג ןיא ראנ טײג ײז זא ,טנגיל זיא טראו
ןפיל יד ןםיבראפ באה ךיא .תוגברק ךאנ רימ ײב
־עגםיוא ,רעטרעוו עטלײצעג יד ראנ טדערעג ןוא
.עשינאכעמ ,עטנרעל
רעד טאה — ןקידנע ריא טימ ףראד ןעמ —
וצ ןלעטש וצ ,ןריפםיורא ךימ ןסײהעג רעטםםלע
.טעלאטסיפ םעד רימ ףיוא טליצעגנא ןוא םיוב א

־עגסיוא רימ ךיז טאה םע .טכאוושעגפא ןראוועג
םאװ ׳ץלא ןדער ןעמענ דיא לעװ דלאב זא ,טכאד
ןייצ יד טעמעשטשראפ באה ךיא רעבא ,ליװ רע
...ןוא ןפיל יד ןםיבראפ
.תושלח ןיא ןלאפעגקעװא ןיב ךיא
.טשיג ךיא סייוו ןגעלעג יוזא ן״ב ךיא גנאל יוו
ןיא ןגעלעג ךיא ןיב ,ןגיוא יד טנפעעג באה׳כ ןעו
־עג זיא רעכלעוו ,שטייד רעד .רעסאוו עשזולאק א
:טגאזעג טאה ,רימ רעביא ןענאטש
...ןייז טשינראג ריא טעוו םע .טבעל יז —
.טעבעג־טנווא םאד ןגאז ריא סייה
.טנעקעג טוג דארג ךיא באה ״סעװטילדאמ״ יד
םאר רעוועג טוג א ראפ םאוו טסווועג באה ךיא
נוזעגפא יד באה ןוא ,ןבעל ןראפ ףמאק ןיא זיאעלא ףיוא טאה םאר .לסקיש ןריובעג א יוו ןעג
*יא ויז ןבאה יד .קורדנייא זקראטש א טכאמעג

טקוקעג ןגיוא ענעסירעגפיוא טימ באה ךיא

,טלמרומעג םעפע טאה שטייד רעד .טקוקעגרעב

ויא ץלא ןוא טונימ א ךאנ ,טעלאטםיפ םעד ףיוא

טיא טקוקאב ,טנעמוקאד ץימ ןעמונעג לאמאכאנ

,ןזיװעגסױא דיז טאה רימ ןעװ ׳טציא .טקידנעעג

:ןפורעגפא ויז רע טאה ךעלדנע .ןטייז עלא ןיא

¬למ רעד ןופ ףום רעד ךיז טרעטנענרעד סע זא

.ןדלעמ ךיז וטסעוו ןגראמ ןוא םייה א ייג —

.המח

.ןטנעמוקאד ענייד ןייז ןלעוו אד
־פא טלאװעג טשינ ךיז טאה ץראה םאד רעבא

ווא ןבעל טלאוועג קראטש יוזא באה ךיא .ןלעטש
״!טשינ ךימ טעדראמרעד״ :יד ײב ךיז ןונעבעג

ןרעיוא עגיימ ן״א ןעגנולקעגפא טאה לוק ןייז
ןעוועג ןיב ךיא .טלעוו רענעי ןופ םיטש א יוו
.טרא ןופ ךיז טרירעג םיוק ןוא טפאלקעצ קראטש

ךימ ןוא טםעומשעג סעפע ךיז ןשיװצ ןבאה יד

־רעד לענש ךיז ןבאה ףראד ןופ םירעיופ יד

ןעמונעג ײנםפיוא ,בוטש ןיא טריפעגנײרא קירוצ

ךיז ןבאה יד סאוו טשינ םייוו׳כ .םעלא ןופ טםװו

.ןקינייפ ןוא ןגארפ טימ ןטישאב
רענײא זיא — !ןירענאזיטראפ א טזיב וד

ץיג ןעמונעג םנגראמוצ באה׳כ ןעוו .טכארטעג
—

יוו ןעזעג ךיא באה ,עוועשזישט ץיק געוו ןפיוא

ןא ףיוא ןלאפעג לאמאטימ רעשראפםיוא יד ןופ

יוו ׳ןקילב ערעייז טימ ךימ ןטיילגאב םירעיופ יד

.וטםיוא
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.טיוט םוצ טייג טאוו ,םענייא טיילגאב ןעמ
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־סיוא טאה אפאטסעג רעװעשזישט רעד ןיא

םאד .ןסאל ןעמונעג טאה ץעיװאפאטםעג רעד

־עג רימ ףיוא טראד ןיוש טלאוו זעמ יװ ׳ןעזעג

ײראנ אזא ןיא טמורקראפ םיא ייב ךיז טאה םינפ

־יז ןטיש ןעמונעג רימ ףיוא ךיז ןבאה םע .טראװ
ןעװעג ן״וש ןיב ךיא םגה .פעלק ןוא ןעײרעלד
־עגנולעג ןקיטכענ ןיימ ןופ טקראטשעג לםיב א

.עסאמירג רעש
ןגירשעג רימ וצ רע טאה— ׳ףיול ׳ףיול
.ךיד ןגארט ןגיוא יד ןיהװו —

ךיז לאז׳כ ,ךיז ײב ןםאלשאב ןוא ןעמאזקע םענ
ךאד ,ןעגנוארד ןוא פעלק יד ןופ ןכערבנײא טשינ

—

.ןטנעמוקאד יד ןבעגעגקירוצ רימ טאה רע
.יירפ ןעװעג רעדיװ ןיב ךיא

ןבאה ןחורענ ענײמ ןעװ ,טנעמאמ א ןעמוקעג זיא
ןלאפעג רעדיוו ןיב ךיא ןוא ןטלאהעגםיוא טשינ
.תושלח ןיא
־עג רעד זיא ,טפאכעגפיוא ךיז באה ךיא ןעװ
דזגנא ןא ןםעזעג רימ רעביאגגעק ץעיװאפאטס
ןיא ןיעמוק ןוא ןײגמײהא ךימ ןםײהעג ,רעטערומכ
.ןטנעמוקאד יד דאנ םורא געט ןעצ
־ראװ ןיא ןליװ ײז זא ןענאטשראפ באה ךיא
דײר ענײמ ןופ טײקיטכיר יד ןשראפםיוא עש
־כרוד דימ טאה ,םעד ןגעװ טכארטעג באה׳כ ןעװ
ראפ ןעזעג טשינ באה׳כ רעבא .ליווג א ןעמונעג
־לודעג רעבירעד באה ןיוא געװםיוא םוש ןײק ךיז
־יװ ךיא ןיב גאט ןטמיטשאב םוצ .טראװעג קיד
ךיז טאה סע .אפאטסעג רעד ןיא ןעגנאגעג רעד
אזא ןענופעג עקאט טאה ןעמ זא ,ןזיװעגסיורא
־גא רעבירעד ײז ןבאה טנעמוקאד םעד .החפשמ
ןעװעג רעבא זיא םע .ןקיטכיר א ראפ ןעמונעג
ןעגנורעלקרעד עגיימ ןייא ;ןורסח רערעדנא ןא

* # #

.גנוײרפאב רעד ךאנ ןכאװ עכעלטע ןיוש
ןיא ריא ךאנ טקנעבעג באה ךיא קראטש יװ
זיא טציא .טכענ עקידכשוח ןוא געט עטםיװ יד
!יירפ ןיב ךיא .ןיעמוקעג יז
ךאד ןואזטײהײרפ ץימ ןופ סיורא רימ טמוק סאװ
ראפ ארומ ץיק טשינ ןיוש כאה ךיא ׳תמא
ײא ןפיולטנא טשינ ןיוש זומ ןוא אפאטםעג ןײק
רעבא .טנוה־ריפש יד ראפ ןרעטיצ ןוא ןײרא דלאװ
.ןרעיול וצ טרעהעגפיוא טשינ טאה טיוט רעד
־עג־טיוט טימ רעטײװ םע טארד ןטײז עלא ןחפ
.ןראפ
ןוא טאטש ןיא ףערט ךיא םאװ ,ןקאילאפ יד
.האנש ןוא קערש טימ רימ ףיוא ןקוק ,ףראד ןיא
ןענאמפיוא טמוק סאוו ,םעד ייז ןעעז דיי ןדעי ןיא
.טביורעגנא ןבאה ייז םאוו ,סנגעמראפ יד ייז ייב

־ראפ ןענעז עמאמ־עטאט זא ,טגאזעג ךיא באה

ךאד .םענייק טשינ ןיוש באה ךיא זא ,סייוו ךיא

רעבא ךיז טאה סע .דנאלשטײד ןײק ןראװעג טקיש

ץעמע טראפ ךיז טאה רשפא .לטעטש ןיא ךימ טיצ

..:עטאט רעד ראנ זיא טקישראפ זא ,ןזיװעגסיורא
ןיא טלעטשעגקעװא רימ ךיז טאה ןייב א
ןעגנערבסיורא טנאקעג טשינ באה׳כ ןוא זדלאה

.טעוועטארעג
־וצ ייג ןוא טיורב לקיטש א טימ ךיז םענ ךיא
.עוועשזישט ןייק סופ

ףיוא ןביוהפיוא רעדיװ רע טעװ טא .טראװ ןייק

ץלא ,לטעטש ןיא םוק ךיא רעפיט םאו

.ןזאלפארא ךעלעמאפ יוזא ןוא לוױטש םעד רימ

אטשינ .הרוחש־הרמ יד ךימ טלאפאב רעקראטש

יד זא ,ךאד טסײװ רע ..:ךעלעמאפ ,ךעלעמאפ

טימ רימ ףיוא ןקוק עלא .םינפ טנאקאב ןייא ןייק

באה ךיא ..:םירוסי יד יװ רעגרע זיא ןײלא קערש
רעד ןיא רעבא ׳קיטייװ ןופ ןעײרש טלאװעג ןיוש

!"זראג טסבעל וד" :ןגערפ ןקילב ערעייז .סאה
:וצ ךיז ךיא רעה טא

קנאדעג א ןטכיולעגפיוא חומ ןײמ ןיא טאה טונימ

־נאב עשיליופ ןבאה טכאנ רעקיראפ רעד ןיא״

ךימ לאז ןעמ זא ,ןענײװ ןעמונעג באה ךיא ןוא

יבאה םע ווו ,זיוה םעד ןיא ךיז ןסירעגניירא ןטיד

טגאלש יז לײװ ׳ןעמאמ רעד וצ ןקישקירוצ טשינ

ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז םאמ ,ןדיי יד טניווועג

...קידארומ יוזא ךימ
.טקריװעג טאה סאד
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־םיוא עלא ייז ןבאה ןוא ,רעפרעד ןוא רעדלעוו יד
".טעדראמעג
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•םיורא ךיא באה ןקאילאפ יד ןופ דייר יד ןופ
־עג סאד טאה םע דעוו ןסייוו ייז זא ,טליפעג
ןייר ןופ .ץילימ רעד ףיוא ןעגנאגעג ןיב דיא .ןוט
:לאג טימ ןגירשעג םע טאה דייווגניא

.ןדיי רעוועשזישט יד ןופ רבק־ןסאמ
־ראפ ןעמאזיורג םעד ןופ רופש ץיק אטשיג
טימ ןסקאווראפ זיא ץאלפ רעצנאג רעד .ןכערב

םאווראפ יטשינראג ריא טוט םאווראפ —
ץלא ךאנ זיא יצ ירעדרעמ יד טשינ ריא ספאב
זרקפה טולב שידי

.ךיז ןעשאפ ,ןסערס סרעטייא עלופ טימ יק .זארג
ךימ ןענעקרעד ןקאילאפ עלעדייא עכעלטע
־סיוא ןא רימ ראפ ןבאה ייז .עגאל ץימ ןרעיודאב

.ןסאלעג טדערעג טאה רענאיצילימ רעד
ןוא ןקילב עפראש ענייז טימ דימ טזיפשעגכרוד
:טראוו םעדעי טלייצעג
־א זעמוקוצקירוצ ןטעבעג ייז טאה רעוו

םוצ ,שזראבלוש ץיק ןעגנאגעגוצ ןיב ךיא

טריטסיזקע ייס־יוו־ייס .ןדמש דיז לאז ךיא !געו
.קלאפ שידיי ץיק טשינ ץוש
,עקיניזנאוו א ייז ןופ ןפאלעגקעווא ןיב דיא

—

?ןדיי יד אד דאנ ןכוז םאוו זרעה
־נאדנעמאק רעשיסור רעד ןיא רעציפא רעד
.ןשימניירא טלאוועג טשינ ריז טאה רוט

.עטשיוטנא ןוא ענעכארבעצ א
,ןדיי ןא וועשזישט !טיירפאב זיא וועשזישט
.רימ ןא
.ןוט וצ טאוו טשינ אד באה׳כ

עינראפילאק ,סאלעשזדנא־סאל  /קינװארפיװ היעשי

ןראי^אק רעווארכיפאז יד ןיא ןסג׳ ־טלגװפ^גסעײרא באהיכ יוו
רעוועשזישט םעד טרידיווקיל טאה ןעמ ןעו

טקרעמאב ךיא באה אד .ןגירקוצניירא דיז יוזא יוו

ןייק קעווא עלא טימ ןעמאזוצ ךיא ןיב ,אטעג

־ביר רעד ןיא לםעפ א טימ טראפ רעיופ א יוו

ןיא ןבירטעגניירא זדנוא טאה ןעמ ווו ,עווארבמעז

,טלעטשעגפא םיא באה׳כ .ןראשאק יד ןופ גנוט

רעטנזיוט ןעוועג ןיוש ןענעז טראד .ןראשאק יד

,טגאזעג םיא באה׳כ .םעומש א םיא טימ טריפראפ

־נא ןוא עצוואנאכעשט ןופ ,עווארבמעז ןופ ןדי

טשינ סייוו ךיא ראנ ,ןדיי יד ראפ ןסע באה׳כ זא

־עג טשינ ןעמ טאה ןסע ץיק .ךעלטעטש ערעד

*עג טאה רעיופ רעד .ןריפוצניירא םע יוזא יוו

־קעפ יד רעביא ןסעזעג ןענעז ןשטנעמ יד .ןבעג

טאה רע זא ,טגאזעג ץא םעציילפ יד טימ ןביוה

־עגנא ןבאה םע .םעק עטזאלעגפארא טימ דעל

טקורעגניירא םיא באה דיא ןעוו טשרע .ארומ

.ןטייהקנארק ןעוועשוב וצ ןביוה

־עג רע טאה ,יטאלז רעפגיפ א ץירא טגאה ץא

־נגעגםיורא ךיז ךיא באה גאט ןטירד ןפיוא

־עגניירא ,ןסע ןטימ לקעז סאד רימ ןופ ןעמונ

רעד ןיא ץיג ןעמונעג ןוא ןראשאק יד ןופ טעב

־עג ךיז טאה׳ס ןכלעוו ןופ ,לסעפ ןיא םע טגייל

ןיב לטעטש ןיא רעבא ,עוועשזישט ןופ גנוטכיר

ךיוא ךיז באה ךיא .חיר רעטוג ץיק טשיג ןגארט

־עגראפ ךיז באה׳כ .ןעגנאגעגניירא טשינ ךיא

ביא טימ ןיב ןוא עלעגעוו ןפיוא טפאכעגפיורא

.םיוא טעז טראד יוזא יוו טלעטש
־גיירא ,רעפרעד יד רעביא ןעגנאגעג ןיב׳כ

.קינייוועניא ןראפעגניירא
־למהרבא ןבעגעגרעביא דיא באה לקעז םאד

,ךעלזייהרעדאפ ןיא ,םעלאדאטס ןיא ךיז טעבנגעג

ישיווצ טלייטעצ םע טאה רעכלעוו ,ןעקוווקאמ

ןביוהעגנא ןוא ןסע טימ לקעז לופ א טלמאזעגנא

*עגפיורא קירוצ דיילג ךיז באה ךיא ןוא ,ןדיי יד

¬יא ןסע םאד ןעלגומשוצניירא יוזא יוו ןטכארט

םעד טימ ןעמאזוצ ןיב ןוא עלעגעוו ןפיוא טפאכ

.ןראשאק יד

.ןראשאק יד ןופ םיורא רעיופ

-יז ךיא באה םעציילפ יד ףיוא לקעז ןטימ

ריז ןעגנודראפ ,רעטסיירד ןיראוועג ויב ךיא

הצע ןא טכוזעג ןוא ןראשאק יד סורא טיירדעג

דימ ןבאה םירעיופ יד .טעברא ףיוא םירעיופ וצ
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ײז באה׳כ .דיי א ןיב׳כ זא ,ןעוועג דשוח טשינ

יד זיב ,ןוטעג יוזא רע טאה לאמ עכעלטע

-ראפ זיא ףראד רעזדנוא זא ,השעמ א טלייצרעד

־עגפיוא טאה ןעמ .רערעװש ןראװעג זיא עגאל

־עג ןלעפעג ײז זיא טעברא ןיימ .ןראװעג טנערב

טראד זיא רע .ןראשאק יד ןופ ןזאלוצםיורא טרעה

ךיא ןוא טלעפעג טשינ רימ טאה חוכ ןײק .ןראװ

םיא ןעמ טאה םורא געט עכעלטע ןיא .ןבילבעג

־ראפ וצ ידכ ,תוחוכ עטלפאד טימ טעבראעג באה

.ץיװשםיוא ױיק טריפעגקעװא עלא טימ ןעמאזוצ

.ןראשאק יד ןיא ןדיי יד ראפ ןםע ןפיוא ןעניד
ןיחא טפאכעגוצ ךיז דיא באה טכאנראפ ןדעי

ןראפעגוצ ןײלא לאמ עטצעל סאד ןיב׳כ ןעװ

ןופ טאה עקוװקאמ למהרבא ןוא עלעגעװ א טימ

.טםארם רעקראטש א טקאנקעג טאה ,לקעז ןײמ טימ

.ןסע םאד ןעמונעגוצ רימ

זיא׳ם ןוא ,םינפ ןיא ןטינשעג טאה טניװ רעד

*פיצםיד יד ןעװ ,געט טכאמעג ךיז ןבאה סע

־עניא ןײגנײרא ןופ דײר ןײק ןעװעג טשינ ןיוש

ראפ .ןראװעג רעכאװש זיא ןראשאק יד ןיא ןיל

טימ טכאװאב ןעװעג זיא םורא ןוא םורא .קינײװ

עשטײד יד טפיוקעגפא ןעמ טאה סעטאלז ראפ א

באה׳כ  .ןעלטנאמ ענרעטופ ןיא רענלעז עשטײד

באה טלמעד .טזאלעגסיורא ןבאה ײז ןוא רנעלעז

םיורא ןעמ טריפ טכענ יד ןיא זא ,טםוװרעד ךיז

סעקוװקאמ םהרבא ,ןעלװלעװ ןעמונעגטימ דיא

־עג רימ ןיא טאה ץראה םאד .ץיװשסיוא ןײק

•עג ׳ףראד ןפיוא ךיז טימ טריפעגטימ םיא ןוא ןוז

־ראפ זיא ץלא זא ,טכארטעג באה ךיא ןוא ,טנײװ

רע .טיורב ןוא םטעפ ,רעקוצ םיא ראפ ןגארק

וצ ןעזעגסיוא רימ טאה טנגעג עצנאג יד .ןלאפ

.ןראשאק יד ןיא טריפעגנײרא סע טאה

קראירינ /

.רבק רעסיורג ןייא ןײז

שזאשטנאמ החמש
ןופ דאר ןיא ןג׳עײפ־הטיסג

ןזאר־םארג זיב עװעשזישט ןופ

־עגארט יד ןעזעג ןיוש רימ ןבאה אד ןוא ןגירקוצ
־עג ןבאה םרעטומ .ןדיי רעװעשזישט יד ןופ עיד

ך

־עײז טכוזעג ןבאה רעדניק ,רעדניק ערעײז טכוז

ןבאה ןכארבעגםיוא טאה המחלמ ־טלעװ 1

םאד טנײװאב ןבאה גנױ ןוא טלא ,ןרעטלע ער

עטײװצ יד ןעװ ,רעבמעטפעס ןטשרע םע

־עשזישט טלגאהאב ןענאלפארע עשיצאנ יד דלאב

.לטעטש ענעראװעגבורח

םירבח עכעלטע ךאנ ןוא ךיא .םעבמאב טימ עװ

עלהשמ ןופ תולוק יד ךאנ דיא רעיד טנײה זיב

.עוועשזישט ןופ ןפיולטנא וצ ןסאלשאב רימ ןבאה

ןופ פארא קערש ןופ זיא עכלעװ ,יורפ סדמלמ םעד

.עצװאנאכעשט ןײק ןפאלעג ןענעז רימ
טרעהעג רימ ןבאה רעבמעטפעם ןטכא םעד
־יװ והילא טימ ןעמאזוצ .טנערב עװעשזישט זא
ןײק קעװא קירוצ רימ ןענעז ײװצ ךאנ ןוא יקצאם
.עװעשזישט

־דליװ א טימ ןוא ןפאלעגמורא זיא יז ןוא ןעניז
״לארשי־עמש״ ןגירשעג ,טײק
־על ברה בר רעד ןוא יקצאסיװ םייח ,ךיא
רעגאװש ןייז ,לדיי םייח ,רעקצאלפ בקעי ,ןאסניװ
עכעלטע ךאנ ןוא ,םעדײא סעשטיװארוס ,ןױצךב
טאה ןעמ לײװ ,ןײרא טאטש ןיא קעװא ןענעז

־עג רימ ןבאה לטעטש םעניא קידנעמוקנײרא

עטיוט ךס א םאד ןעגעז םע זא ,טרעהעג

ןעמ ןוא ןעמאלפ ןיא ןעמונעגמורא ץלא ןפארט

ןבאה רימ .ןייז רבקמ ײז ףראד ןעמ ןוא

־עז עלא ,שטנעמ ןקידעבעל ןײק ןעזעג טשינ טאה

רעד ךאנ עטעגרהעג יד ןכוזפיוא ןעמונעג

טימ .דאם ןשיפיוה םייב ,קארב ךײט םוצ קעװא ןענ

־עג ןענעז תונברק עטשרע יד .גנורידראבמאב

־וצ ןיהא ךיז ןעגנולעג זדנוא זיא ךעלגעװרעטניה

םהרבא ,יקסוואקשטאר החמש ,ץ״כ שובייל :ןעװ
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־עמ עלא זא ,גנונדראראפ א סײרא דלאב זיא
־אטס ־ ןאב רעד ײב ןטעברא ןײג ןזויב דענ
ךעלניײועגרעסױא ןעױעג זיא טעברא יד .עיצ
־עג רעטעברא יד ןענעז ךאג וצרעד ןוא רעווש
רעבא .הביס םוש א ןא חצר־תוכמ ןראוועג ןגאלש
רעדעי לידו ,ביל ראפ ןעמונעגנא ץלא טאה ןעמ
יד ןרעהפיוא טעוו סע ןעוו זא .ןקארשעג דיז טאה
דזא ןוא רעגרע ןייז טעוו ןאב רעד ייב טעברא
טרעיודעג טאה טעברא יד .ןעוועג עקאט םע זיא
,טקידנעעג דיז טאה סע זא ןוא .ןכאוו יירד
חונבד!? עטשרע יד ןופ ,יקסױאקשטאר הזוחש
עװעשזישט ןיא

־רא עבאד יורם ןייז ןוא רעװש ןייז ,אלסאמ לסױ
.שטיװעיאטיק עמולב ןוא ױרפ סרעקעב םעד עק

עלא זא ,ןסיוו טזאלעג טאר ־ ןדוי רעד טאה
.ןעיורפ ןוא רענעמ עקיעפסטעברא ,ןשטנעמ
ןוא ןעמוקסיורא גאטראפ רעגייזא  4ןגראמ ןזומ
זיא םאד .קראמ ןשיטאטש ןפיוא ןעלמאזראפ ךיז
ןראוועג זיא םע  1941.בא שדוח ןיא גאט  28ןעוועג

.טכאנ ןראװעג זיא סע
-א זיא םײוג עטנאקאב טאהעג טאה םע רעװ

טכאנ יד ןיוש ןענעז ןשטנעמ ,הלהב עסיורג א

.דלעם ןיא קעװא ןענעז ערעדנא יד ןוא ײז וצ קעװ

סע זא ,טליפעגראפ טאה רעדעי .ןפאלשעג טשינ

ןבאה רימ ןוא עילימאם ןײמ טכוזעגפא באה ךיא

־עשזישט ףיוא שינעעשעג ץראווש א ןא דיז טקור

־א ןענעז רעטםעװש עניימ טימ דיא ׳טלײטעצ דיז

.טאטש ןופ קעווא זיא לייט רעניילק א ןדיי רע ו

ךלמ וצ ןײרא ןענעז רימ ןוא עיצאטס רעד וצ קעװ

רעדעי זיא קערש ןופ רעצרעה עטמעלקראפ טימ

וצ שור ןײק קעװא ןענעז ןרעטלע ענײמ .ןאמטור

סע רעוו ןוא העש רעטמיטשאב רעד וצ ןעמוקעג

.טסירק ןטנאקאב א

־א סעקינטאר־ןדוי יד ןענעז ,ןעמוקעג טשינ זיא

־ייד יד ןענעז ,רעבמעטפעס ןטרס םעד ,קיטנוז

רק לאז ןעמ ,ןטעבעג ןוא ןקעוופיוא ןעגנאגעגמור

ןינב ןקיצנײא םעד .עװעשזישט ןײק ןײרא ןשט

סאד סאוו ,ןשטייד יד ןציירוצפיוא טשינ ידכ ,ןעמ

־עג זיא טנערבראפ טשינ ןפארטעג ןבאה ײז םאװ

.לטעטש ןפיוא הרצ עסיורג א ןעגנערב הלילח ןעק

-לאװעג ךיז ןבאה טראד .שרדמה־תיב רעד ןעװ

וצ עקיעפמוא עכאווש רעדא ,עקנארק ןוא רעדניק
.םייה רעד ןיא ןבילבעג ןענעז טעברא

•סעילימאפ רעטרעדנוזו טרעג
ןסור יד ןעװ ,רעטעפש טײצ רעצרוק א ןיא
עגפא ןדיי יד ןבאה ,עװעשזישט ןײק ןײרא ןענעזגנאל טשינ רעבא טאה סע .רעײרפ לםיבא טמעטא

ןוא ןעייר ןיא טלעטשעגסייא זדנוא טאה ןעמ
־עמכאפ ןבילקעגסיורא טאה ראסימאק־סטכא רעד
¬ימש ןוא סעראילאטס ,רעטסוש .רעדיינש יוו רענ

¬חלמ יד טרעקאלפעצ ךיז טאה םע ןוא טרעיודעג
םעבמאב ןלאפ רעדיװ .ןשטייד טימ ןםור

— המ

ןענעז רימ ןוא תונברק רעדיװ ,עװעשזישט רעביא
־טיה יד ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא רעדיװ ןױש
רעד ןביוהעגנא ךיז טאה טציא טשרע .רעדרעמ־רעל
.ןברוח רעםיורג
־לאפ ןופ טארך־דױ א ןראװעג ןפאשעג זיא םע
:ןשטנעמ עדנעג
עקלאומש ,רעמלאוו רעטלא ,דראבסארג ןולובז
םע .קאפעל עשוהי ןוא יאטיק בקעי ,שזאגנע ו
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ןדיי יד ןטלאהעג טאה׳מ ווו ,רעבחעס ןיא טלוש יד
ןדראמרעד םוצ טריפעגסיורא ייז ןעמ טאה טראד ןופ
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.ןביז םורא זיב טרעיודעג טאה עיצקעלעס יד .ןד
עשזמאל ןופ םעצװאפאטםעג ןעמוקעגנא ןענעז םע

ווו טראד ,רעלעק םעניא ןטלאהאב דיז ןבאה רימ
.טעבראעג ןבאה רימ

־אב ןוא רעוועג־ןישאמ ןוא םאטיוא־טסאל טימ

רעד סאוו ,ןשטנעמ ןענעז אטעג ןיא ןבילבעג

־נארק ,עטלא ,רעדניק ,ןעיורפ ,ןשטנעמ עלא :ןליופ

ייז .ץלא וצ קיטליגכיילג טכאמעג ייז טאה שואי

.קראמ ןפיוא ןעמוקסיורא טראפאז ןזומ ,עק

ןראפ ןפמעק טשינ רעמ ןלעוו רימ :טגאזעג ןבאה

קיטייוו ןוא ליורג םעד טנייה ךאנ ליפ דיא

־ייב .טרעוו ןייק טשינ יים יוו ייס טאה סאוו ןבעל

ןסיורג רעזדנוא טאה ןעמ ןעוו הליב םעד ןופ

.ןסאג יד ןיא יירעסיש א טרעהעג רימ ןבאה טכאנ

ןפראוועגפיורא העוואדאלוואז ברה ןואג ןוא קידצ

ןוא רענעגעוו ףיוא ןדאלעגפיוא ןעמעלא טאה ןעמ

הללי יד טנייה דאנ רעה דיא .אטיוא־טסאל ןפיוא

טווורפעג טאה םע רעוו .עווארבמעז ןייק טריפעגפא

,ןעיורפ יד ןופ טלמעד ןכארבעגסיוא טאה םע םאו

ןענעז רימ .ןראוועג ןסאשרעד ךיילג זיא ןפיולטנא

־יא ךעלגעממוא זיא םע .ןעזעגוצ םאד ןבאה םאו

־אלשאב ןבאה רימ .תעל־תעמ  2רעלעק ןיא ןגעלעג

טימ םאטיוא־טסאל עלא יד .ליורג םעד ןבעגוצרעב

רעיופ ןטנאקאב א וצ קטוס ןייק ןפיולטנא וצ ןס

ןיא ןראפעגקעווא ןענעז ןשטנעמ עטקאפעגנא יד
רעד ךרוד ,במאראז ןייק טריפ םאוו ,גנוטכיר רעד
.םאג רעשידימש

.קישטיישזדנא ןעמאנ ןטימ
ךאנ טגאזעגוצ ןוא טלעג ןבעגעג םיא ןבאה רימ
ךאנ זיב ןטלאהרעביא זדנוא טעוו רע ביוא ,רעמ

־עג ןיוש סאג יד זיא גאטימכאנ רעגייזא יירד

םיא ייב רעקנוב א טכאמעג טאה ןעמ .המחלמ רעד

־ילקעגםיוא עפורג יד ,רימ זיולב טקיניירעגפא ןע ו

א ןופ עגאלדאפ רעד רעטנוא ,גנוניווו רעד ןיא

.ןענאטשעג ךאנ ןענעז רענעמכאפ ענעב

ןצכא ןבילקראפ דיז ןבאה טראד .רעמיצ םעניילק

,רענעמכאפ יד ראפ זא ,ןדלאמעג זדנוא טאה ןעמ

.ה״ע יקסוואקורב לזייר יורפ ןיימ טימ דיא :ןאזרעפ

עכעלטע ךיוא ןענופעג דיז ןבאה םע עכלעוו ןשיווצ

,רעדניק ןוא יורפ רעד טימ לארשי רעדורב ןיימ

ןעוועג ןענעז סאד .אטעג א וצ ןעמ טיירג ,ןעיורפ

־רעבליז להשמ ,עילימאפ ןייז טימ רעכאמזיוק השמ

,טארד־לכעטש טימ טמיוצעגמורא ךעלזייה עכעלטע

־ארג קילייז ,יקצאסיוו והילא ,דאוועינ לווייפ ,ןייטש

.לעפאב ןקידרעטייוו א זיב ןביילב עלא ןזומ טראד

־כיל לחר ,ןאכאק לחר ,רעדניק ןוא יודפ סניזדאמ

,טלייצרעד זדנוא ןקאילאפ ןיוש ןבאה םנגראמוצפיוא
־עז .טריפעגקעווא ןטכענ טאה ןעמ סאוו עלא יד זא
.ןראוועג ןםאשרעד רעבמעם ןיא ןענ

.םיובנשריק הכרב ןוא ןייטשנעט
ןדעי ןופ ןענאטשאב זיא סרעזדנוא ןסע סאד
א לאמ ײװצ זיולב .פוז עקידרעסאוו לסיבא גאט

־עג ןוא סעטאל עלעג ןוטעגנא זדנוא טאה ןעמ

.ךרא טיורב לקיטש א ןבעגעגוצ זדנוא רע טאה ךא ו

־ראעג ןבאה סאוו ,טיילכאפ יד .טעברא ףיוא ןבירט

ןעזעגםיוא טאה םע יוו ןבעגוצרעביא רעווש זיא םע

־עב קינייוו רעמ טאהעג ןבאה ,ךאפ רעייז ייב טעב

ךיוא ןענעז רעייש ןיא .ץומש םעניא ןבעל רעזדנוא

לארשי רעדורב ןיימ טימ ךיא .ןעגנוגנידאב ערעם

־ומש ,שזאגנעוו לדוי :ךעלגניי יירד ןטלאהאב ןעוועג

ראפ ראסימאק םייב ןעוועג ןח־אשונ קראטש ןבאה

ךיז ןעק ןעמ .רעבמאראז א רענייא ןוא קאפעל קיל

־עגםיוא םיא ראפ ןבאה רימ םאוו ,לבעמ עטוג יד

,טייקירעווש יד .עגאל סרעיופ םעד דיוא ןלעטשראפ

טיירפאב זדנוא רע טאה גנונעקרענא םלא .טעברא

וליפא ,זדנוא ןזייפשאב םייב טאהעג טאה רע םאו

לאז ןעמ טנדראראפ ןוא עטאל עלעג יד ןגארט ןופ

וצ דיוא זיא םע רעבא ,ןסע עקיטשינ לםיב םאד

.ןסע וצ רעסעב ןבעג זדנוא

.ףוס א ןעמוקעג םעד

,גנאלק א סיורא זיא .טכאנראפ ןסיוועג א ןיא

־אוו  21רעלעק ןקיצומש םעד ןיא ןגילפא ןכאנ

־א ןפראד םאוו ,רענעגעוו טלעטשאב טאה ןעמ זא

םעד ןגראמירפ ןקידתבש א ןיא ןעוועג זיא םאד ,ןכ

־עג א ןראוועג זיא םע .גאטראפ ןגראמ ןעמוקרעה

־עג זיוה םאד גנילצולפ זיא  1943,ץרעמ ןטם*20

ךיא .ןפאלטנא זיא ,טנעקעג דאנ טאה םע רעוו .ףיול

.ןעמראדנאשז ןוא ייצילאפ ןופ טלגנירעגמורא ןרא ו

ןוא סעילימאפ יד ןעמונעג ןבאה רעדורב ןיימ טימ

ךעלגניי יירד יד ןראוועג ןענופעג ןענעז עטשרע יד
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־כאנ דלאב ,ןראוועג ןסאשרעד ךײלג ןענעז ײז ןוא

ןייטשרעבליז השמ זיולב .ןסאשרעד ייז ןעמ טאה

ךיז ןבאה ײז .רעױס םעד ןסאשעג ןעמ טאה םע־ז

ןבאה ייז ןוא ןראדנאשז יד טעווערטיכעגרעביא טאה

־וצ ריא ןבאה ײז ,רעטכאמ ןײז וצ ןעכונעג טשרע

טימ םיא טצעזעגניירא ןיא טגנערבעגקירוצ םיא

ןענופעג סע וװ ,ןבעגסיורא טעװ יז ביוא :טגאזעג

"עגרעביא תנוא סע טאה רע ,לעצ רעד ןיא זדניא

יז ביוא רעבא ,ןבעל ןבײלב יז טעװ ,ןדיי ךאנ ךיז

יד ןגיוצעגפארא עלא ייז ןופ טאה ןעמ זא .ןבעג

,רעמ ןדיי ןייק ןופ טשינ טםייוו יז זא .ןגאז ראנ טע ו

םייב ייז טלעטשעגקעווא ,םישובלמ עטשרעביוא

.רעטאפ ריא יװ טקנום ןםאשרעד ךײלג יז טרעװ

ןעמעלא ייז רעוועגנישאמ טימ ןוא בורג א ןופ דנאר

ןזיװעגנא יז טאה עטנײװראפ א ןוא ענעקארשעצ א

.ןסאשרעד

ןעמעלא זדנוא טאה ןעמ .רעקנוב רעזדנוא ףיוא
,טםװועג ןבאה רימ ןוא בורג םענופ טריפעגםיורא
.ףוס רעד זיא םאד זא
־ײא ןעװעג זיא ןראדנאשז יד ןופ טפיוה רעד
טכאמעג טאהעג ןבאה רימ עכלעװ ראפ ,יד ןופ רענ
¬נוא ןוא טקוקעגנא ,טנעקרעד תנוא טאה רע .לבעמ
גנוטאראב רעצרוק א ךאנ .טרעיודאב קראטש ת
טאה ןעמ ןוא ןגאוו א ןעגנערב ןסייהעג רע טאה
םוצ עוועשזישט ןייק טריפעגפא ןעמעלא תנוא
־עגניירא ןעמעלא זדנוא טאה ןעמ .ראסימאק־סטמא
ןעוועג ןענעז רימ .לעצ רערעטצניפ א ןיא טקאפ
.ןטונימ עטצעל ערעזדנוא ןיוש ןענעז סע זא רעכיז

ןוטעגנא עוועשזישט ןופ ראסימאק־סטמא רעד
ןצראווש־סייוו א טימ םראפינוא םעניורב א ןיא
,םערא ןקניל ןפיוא ץיירקנקאה א ןוא דנאבמערא
־ישט ןיא לארענעג םענופ זיוה סאד ןעמונראפ טאה
סע .ןאזרעפ ןעצ א ןופ טפאשרעניד א טימ עוועשז
ןוא ןריציפא־.ם.ם טימ טלביוושעג קידנעטש טאה
רעמיצ א ןיא ,ןינב ןקיזאד ןיא טא .ןעמראדנאשז
ןלאז רימ טמיטשאב רע טאה ,קאטש ןטייווצ ןפיוא
־רעבליז השמ ןוא לארשי רעדורב ןיימ .ךיא .ןטעברא
ראי ץנאג א טעבראעגפא טראד רימ ןבאה ןייטש
 1944.ץרעמ זיב

 1943ץרעמ ןופ

¬יוו טגאזעג ןיוש תנוא טימ טאה רעכאמזיוק השמ
יד .טנגעזעג ךיז טאה ןרעדנא ןטימ רענייא .יוד
דייא יד ,טנייוועג רעטיב ןבאה רעדניק ןוא ןעיורפ
,טסיירטעג ןדעי ןוא טנייוועג טשינ טאה סאוו ,עקיצ
זיא םע :טגאזעג טאה יז .ןאכאק לחר ןעוועג זיא
ןיוש ןרעוו רימ זא ,קילג עטסערג םאד תנוא ראפ
םנייאצלא גנאל ויוש טלאוו ןעמ .ןדייל יד ןופ רוטפ
.ןטלאהסיוא טנעקעג טשינ
־עגפיוא ןעמ טאה גאטייב רעגייזא  12םורא
־אב דיז טאה סע .לעצ רעתנוא ןופ ריט יד ןסאלש
א ךאנ .עטיווס ןייז טימ ראסימאק־סטמא רעד ןזיוו
טאה .ןיירא םינפ ןיא ןדעי ןקוק ןוא ןגייווש ןצרוק
ןוא רעדורב ןיימ טימ רימ וצ טעדנעוועג ךיז רע
באה ךיא ״? ןפאלטנא ריא טנעז סאווראפ״ :טגערפעג
ןענעז רימ רעבא ,ןרעיודאב רימ" :טרעפטנעעג
"ראסימאק־םטמא ןראפ ןטעברא וצ רעדיוו טיירג
ןשטנעמ ענייז טימ רעטרעוו ןופ שיוטסיוא ןא ךאנ
טצעז רעדורב ןיימ טימ דימ זא ,ןסאלשאב רע טאה
עקירעביא עלא ,לעצ רערעדנוזאב א ןיא ןיירא ןעמ
טראד ןוא שזאבלוש ןייק טריפעגקעווא ןעמ טאה
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ןייטשרעבליז דהשמ ,קידנעציז ,טלניל ןופ רעטייווצ

לקינייא סדמלח לרעב  :טייטש סטכער
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־אק רעד ,גאטראפ ,ץרעמ ןטס־ 21םעד קיטנ1ז
זדנוא וצ ןײרא ןענעז ,ןפאלשעג ךאנ זיא ראםימ
םוצ םענײא זדנוא ןםאלשעג ,ןראדנאשז רעמיצ ןיא
.עמרוט ןיא עשזמאל ןײק טריפעגפא ןוא ןטײװצ
ףיוה ןיא ןעמענםיורא גאט ןדעי זדנוא טגעלפ ןעמ
זדנוא ףיוא טגעלפ ןעמ .חצר־תוכמ ןגאלש ןוא ןײרא
ןםײר זדנוא ןופ ןגעלפ ײז ןוא טניה יד ןצײרנא
.רעקיטש
םע יוו ןוא ,ןכאװ ײרד טרעיודעג סע טאה יוזא

ןעז וצ ןעװעג טשינ ןיוש זיא טנגעגמוא רעד ןיא
הײ ןײא ןײק
ןסור יד .טרעהעגפױא ךױא סאד טאה ךעלדנע
יד ןעמ טאה ,עשזמאל וצ טרעטנענרעד ךיז ןבאה
זדנוא ןוא ןקאילאפ

 1000םורא .טרידיװקיל עמרוט

־אגאװ־טםאל ןיא טקאפעגנײרא ןעמ טאה ןדײ ײרד
־נעצנאק א ןיא דנאלשטײד ןײק טריפעגפא ןוא ןענ
.״ןעזאר־םארג״ רעגאל עיצארט

עװעשזישט ןיא ראסימאק־סטמא רעד טאה סיוא טעז

רימ םאװ ,ןעגנוקינײפ יד ןוא ןבעל ערעטיב סאד

רעד ןיא ןעמעננײרא זדנוא לאז ןעמ זא ,טקריװעג

־געממוא זיא רעגאל םעניא ןענאטשעגםיוא ןענעז

ןביז א ײב טעבראעג רימ ןבאה טראד ׳ענראילאטם

׳ץומש העגנוה ןעװעג זיא טראד .ןבײרשאב וצ ךעל

־עג ןענעז ןעגנוגנידאב־סנבעל ערעזדנוא ,ןטאנאמ

טימ ןשטנעמ ןטארטעג טושפ טאה ןעמ ןוא קנערק

ןגעלפ ןשטײד .ערעטכייל ןוא ערעסעב ךם א ןראװ

טאה םעדכאנ .תורצ ענעדישראפ ןאטעגנא ,סיפ יד

רימ זא ,טביולגעג טשינ ןוא ןקוקנא זדנוא ןעמוק

עיצינומא םפורק ןיא טריפעגרעבירא זדנוא ןעמ

םאװראפ ןײטשראפ טנעקעג טשינ ןוא ןדײ ןענעז

־עד שדוח זיב טעבראעג רימ ןבאה טראד .קירבאם

ןוא עשזמאל ןיא לײװ ,ןבעל ךאנ זדנוא טזאל ןעמ

 1944רעבמעצ

־עגקירוצ רעדיװ זדנוא טאה ןעמ ןוא

זיא ןײטשרעבליז השמ ראנ .ןעזאר־סארג ןײק טריפ
קנארק ןעװעג זיא רע ,״ןיכײט — 5״ ןיא ןבילבעג
זדנוא טאה ןעמ ,סיפ יד ףױא ןײג טנעקעג טשינ ןוא
טאה טראד /דלאװנעכוב ןײק טריפעגרעביא םעדכאנ
באה ךיא .רעדורב ןײמ ןופ טלײטעגפא ךימ ןעמ
־עפש .ואכאד ןיא ןוא ןעגניסיב ןיא טעבראעג ךאנ
־אב רימ ןענעז ״ךאללא״ רעגאל םעניא ,רעט
.רענאקירעמא יד ךרוד ןראװעג טײרפ

ױרפ ןוא שזראצנאמ לארשי

ןאמ ןטימ עבאד רעטסעװש ןײמ

ענײמ ,לזייר יודפ ןיימ .שזראצנאמ לםאי רעטאפ ןײמ ןופ קנעדנא םוצ
,הקבר ,הכלמ ,עבאד רעטםעװש ענײמ .םירפא ןוא לארשי רעדירכ
רעדניק ןןרעײז ןוא עשאמ
987
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הפיח יבהז ןב )טראבסייוו( לאומש
ןפיוא ןוא אטג׳ב ןיא
ןייק ןפיולוצ ןעמוקעג זיא

עוועשזדנעי ןופ עלע •ך

טאה טראד זא .טלייצרעד ןוא עוועשזישט י■
,רעדניק ןוא ןעיורפ .ןדיי עלא ןסאשעגסיוא ןעמ
־נוװשראם ןסייהעג ריא טאה רעדנעס .גניי ןוא טלא
.קינאפ ןייק ןכערבסיוא טשינ לאז םע ידכ ,ןד
ןסורג עכעלנע ערעדנא ןעמוקעגנא ןענעז םע
ןיא .טשוטראפ ץלא טאה ןעמ רעבא ,הביבס רעד ןופ
־רעד לטעטש ןיא ךיז ןעמ טאה ןגראמירפ ןסיוועג א
ווירב א ןגירקעג טאה רעמלאוו רעטלא זא ,טסווו
זא" :טביירש םאוו ,עווארבמעז ןיא רעדורב ןייז ןופ

ץ־ױושױא ץיק גגח ו
טשינ קידעבעל רענייק ןיוש זיא םע ןענאוונופ .שזאב
...ןעמוקעגקירוצ
־ירב עםיורג ייווצ ןבילבעג ןענעז דלעפ ןפיוא
.םירבק־רעד
טימ ןגער־סקאלש א ןעגנאגעג זיא גאט םענעי
"עג יוו ןבאה ןעלמיה יד ךיוא .ןצילב ןוא ןרענוד
ןבאה רעדרעמ יד זיולב .ןברוח ןסיורג ןפיוא טנייוו
טימ טקידנעראפ יז ןוא הכאלמ רעייז ןוטעג קיאור
.טייקכעלטקנופ רעשטייד רעטסווואב רעד

לאז ,םאג ןיא ןייגוצסיורא לעפאב א ןעמוק טעוו םע

־עדישראפ ךרוד ןענעז םאוו ,ןדיי עקירעביא יד

ךיז רימ ןבאה סאד ".ךיז ןלעטשוצ טשינ רענייק

־טע טלייטעגוצ ןעמ טאה ,ןבעל ןבילבעג םינפוא ענ

ח״כ ןופ הטיחש רעסיורג רעד דאנ טשרע טסווורעד

טאה םאד ןוא לימ ם׳קאשטאי רעטנוא סעקזייה עכעל
•״אטעג רעוועשזישט רעד״ ןסייהעג

.בא־םחנמ
םע טסייוו ןעמ ןעוו ןעשעג ןעד טלאוו םא ו

קידנםיװ טשינ טעברא ףיוא ןעגנאגעג זיא ןעמ

תעירפ

ביוא ,םייה א ןרעקמוא קירוצ ךאנ ךיז טעוו ןעמ יצ

עידעגארט יד ןא ריז טביוה םע

עכלעוו ,יד קידעבעל ןפערט ךאנ ןעמ טעוו יצ ,אי
ןבילבעג זיא רימ .זיוה ןיא ןזאלעגרעביא טאה ןעמ

-אד ףיוא ךאווטימ ןופ טכאנ רערעטצניפ א ןיא

"טנא וצ ןעגנולעג זיא םע ןעמעוו ,עלעגניי א

ןופ לעפאב רעמאזיורג רעד םיורא זיא קיטשרענ

קידנעייגקעווא .עיצקא רעד תעב קראמ ןופ ןפיול

.״!:ץאלפ־קראמ םעד ףיוא ןדיי עלא״ :תומה־ךאלמ

ןטיירגנא םיא ךיא געלפ .טעברא רעד וצ גאט ןדעי

־נוא טייל־םע־סע ןופ ןרידנומ ןיא הלבח־יכאלמ

ףיוא ןטראוו טגעלפ רע ןוא גאט ןראפ ןסע םעפע

־רעביוא רעדרעמ םעד ןופ גנוריפנא רעד רעט
ףיוא ןזיוואב ךיז ןבאה רעלצעג רעריפנאב־םערוטש
־עשזישט עלא טלמאזעגפיונוצ טאה ןעמ .סאג רעד
ףיוא טעוועדאלעגפיורא ,קראמ ןפיוא ןדיי רעו
¬לוש ןייק ייז טגנערבעג ןוא םופוצ ןבירטעג ,סאטיוא

.ןעמוקקירוצ ןיימ
־עז ,עיצקא רעד ךאנ רעטעפש געט ןעצ א טימ
¬צור עשיטםירעלטיה יד אטעג ןיא ןיירא רעדיוו ןענ
עקטלא ,רעדניק קיסיירד א ייב ןעמונראפ ןוא םיח
ייז טריפעגפא ,ךעלקינייא עריא טימ םעשימ הרש
םעדכאנ .טעגרהרעד ייז טראד ןוא שזאבלוש ןייק
.ליטש ןעוועג גנאל טייצ א ןיוש זיא
טאה םאוו ,עוועשזישט ןיא ־זיי רעקיצנייא רעד
עג זיא ,ראסימאק ןטימ ןעגנויצאב עטנעאנ טאהעגיד ןבאה ,טיוט ןזעירעטסימ ןייז ךאנ .רעדנעס ןעו
,רעמלאוו רעטלא :טאר־ןדוי ןופ רעדילגטימ יירד
ךיז ןיילא ,שזאגנעוו עקלאומש ןוא קאפעל עשוהי
טליפרעד ךיז טאה םע .ראסימאק טימ טנעקאב

שזאבלוש ןיא סירבק־רמדיוב יד
989

.גנורעטכיילרעד עסיוועג א אטעג ןיא
990

־אילאטס עכעלטע ךאנ ןבאה רימ טימ ןעמאזוצ
־נאשז יד ראפ ןוא ראםימאק םײב טעבראעג םער

,ןיישריסאפ א ןבעג ײז ךיא לעװ יוזא ביוא —
.אטעג ןטײװצ א ןיא ןײג ןענעק ןלאז ײז
ןוא קראמ ףניפ ןבעגטימ ײז ןסײהעג טאה רע

קראמ ןעצ ןופ טלאהעג א ןעמוקאב ןבאה רימ .ןראד
־נערבוצנײרא שינעבױלרעד יד טאהעג ןוא דאװ א
.ןטקודארפ אטעג ןיא ןעג

.טיורב
:לאפ א ךאנ ןעשעג זיא רעטעפש

םײב טלעופעגםיוא ךיוא טאה טארךדױ רעד

א ןטכאשעג טא,ד םאװ ,דיי א טפאכעג טאה ןעמ

־עג ןיא ןענעפע וצ ףיוא שינעביולרעד א ראסימאק

םאװ םנכערבראפ יד ןופ רענײא ךױא זיא םאד ,המהב

טגעלפ םע .שיילפ ןעגנערבנײרא ןוא ײרעקעב א אט

.טיוט טימ ױו רעקינייוו טשינ טפארטשאב טרעװ

רעד ןיא לאמנײא עצװאנאכעשט ןופ טחוש א ןעמוק

־טלעג א טימ ןעמוקעגפא דיי רעד זיא אד ךיוא
.קראמ טרעדתה ריפ ןופ ףארטש

•דאװ
ןיפ ןעמוק טפראדעג טאה גאט ןסיװעג א ןיא

*סיוא טאהעג ןיוש טאה אטעג ןיא ןבעל סאד

.טײל־םע־סע יד ןופ רעציפא רעםױרג א עשזמאל

ךיז ןגעלפ ןדיי ערעטלע יד .לאמראג יװ ןעזעג

ןשטנעמ עלא זא ,טגאזעגנא טאה ראסימאק רעד

םוצ קישטייר לקנעי וצ תבש ןדעי ןעמוקנעמאזוצ

ןייז לאז םוטעמוא ןוא טעברא רעד ײב ןײז ןלאז

.טעברא רעד וצ קעװא ןענעז ערעגנײ יד .ןענװאד

טגאזעג עקאט רע טאה ךוזאב םייב .רעביוז ,ןייר

ןיא ןעמוקנעמאזוצ ךיז ןעמ טגעלפ ןטנװא יד ןיא

ןשטנעמ עלא יד טא ןבאה ףראד רע זא ,רעציפא םעד

טימ קישטלעבױל טניוװעג טאה םע ווו ,בוטש א
ןײז טימ םעשימ הרש לשרעה העטכעט ײװצ ענײז

.םולשב רעבירא זיא ץלא ןוא טעברא רעד וצ
רימ ןבאה ,ךיא ןוא ןוז סנאמדירפ ,קישטייר השמ

טאה רעדירב ענײז טימ ןאמ ריא .תידוהי רעטםעװש

טאה רעכלעװ ,ראסימאק םײב טעבראעג ײרד עלא

עשטוא :טניווועג ךיוא ןבאה טראד .טעגרהעג ןעמ

־עג םענופ זױה םעד ןיא ןבילקעגנײרא טאהעג ךיז

־ראפ ײב .ןאמדירפ ןוא עילימאפ ריא טימ ןאמצלאמ

־ילאפ רעשיליופ רעד ןעמוקעג זיא לאמנײא .לארענ

־עלטע ןעגנערבראפ ןעמ טגעלפ רעטצנעפ ענעגנאה

רעטאפ א ךיז טימ קידנריפטימ ,קאינישטראמ טנאיצ

אביר ענײש :ןעמוקנײרא ךיוא ןגעלפ םע .העש עכ

זא ,רעכיז ןעװעג ןענעז רימ .רעדניק ײװצ טימ

ךאנ ןוא רתםא ןוא לרימ רעטםעװש עריא טימ

לײװ ,רעטעמתחעג א ןיוש זיא לײטרוא־טיוט רעײז

.ערעדנא

,ץענערג טײז רעטײװצ רעד ןופ ןעמוקעג ןענעז ײז

זא ,ןדער ןעמונעג ןעמ טאה גאט ןםיװעג א ןיא

— זיא ףארטש עקיצנײא יד םאװ ,ןכערבראפ א

.ןדיי עלא טימ ןוא אטעג ןטימ ןקידנע טײג ןעמ
טאה ןעמ זא ,העידי רעד ןופ ןעמונעג ךיז טאה סאד

.טיוט
־עט רעד ףיוא ןזיװאב ךיז טאה ראסימאק רעד
רע יצ טגערפעג םיא טאזז קאינישטראמ ןוא עםאר

יד ןריפוצסיורא ףיוא רענעגעװ קיצרעפ טלעטשאב
.ןדי
םאד זא ,טביולגעג טשינ רעבא ךיז טאה םע

.ןדיי ײרד יד ןםישרעד לאז
־עג רענוד א ראםימאק רעד טאה — !גײװש —

־עגנא ןשטנעמ ןבאה ןגעװטסעדנופ .תמא ןײז לאז

םע ,ןבילבעג ליטש רע זיא עלײװ א .םיא ףיוא ןוט

ןײמ ךיוא ײז ןשיװצ .אטעג ןופ ךיז ןפיולעצ ןביוה

,טיוט א םעפע ןטכארטוצ ליװ רע יװ ןעזעגםיוא טאה

.דניק ןטימ רעטםעװש

רעבא /׳רעכערבראפ״ יד ןפארטשאב וצ ןכלעװ טימ

זיב רעבא .קיטשרענאד ןעמוקעג זיא העידי יד

־וקעגנא קילעפוצ ןענעז רעטעפש טונימ ראפ א ןיא

זיא םטכאנ־וצ־תבש טשרע .קיאור ןעװעג זיא תבש

רעד ,שזאגנעוו עקלאומש ןוא קאפעל עשוהי ןעמ

טײל־אפאטםעג ןופ טרעגאלאב ןראװעג אטעג סאד
.רעװעגנישאמ טימ ןטנאיצילאפ עשיליופ ןוא

:ײז וצ ןדנאװעג דיז טאה ראסימאק

־סרעמ ןענעז ןפיולטנא טוװרפעג ןבאה סאװ יד

י ןדײ ערעײא טימ ןוט ךיא לאז םאװ —
ץאלפ ןײק אטשינ ײז ראפ זיא אטעג ןיא
:טרעפטנעעג ײז ןבאה —
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ןענעז עכלעזא .ןראװעג ןסאשרעד טרא ןפיוא םנט
.ךס א ןעװעג
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םריםעגפא ןעמעלא זדנוא ןעמ סאה ירםרעדניא
־נײא טאה ןער װו .ןראשאק יד ןיא עווארבמעז ןײק

*רעק ערעדנא ײב ןוא סמערא יד רעטנוא ןעוועג
■ןלײט רעפ

ןענעז רימ .ךעלטעטש יד טיול ןדיי יד טלעטשעג

־ײלק־רעטניװ יד ןעמונעגוצ זדנוא ײב טאה ןעמ

זיא דיק יי •ןדיי רעקאסיװ טימ ןעמאחצ ןעװעג

־יראמ א ,ןזיוהרעטנוא ,דמעה א :ןבעגעג ןוא רעד

.ייז טימ תופתושב ןעוועג

םעדכאנ .ןקאז ןוא ךיש .ןזיוה ראפ א טימ עקראנ

ןרידיװקיל וצ ןביוהעגנא ןעמ טאה ראונאי ןיא

.קאלב ןטיױוצ א ןיא טריםעגרעבירא זדנוא ןעמ טאה

ןעמ טאה קיטםניד ןוא קיטנאמ .קיטנוז .רעגאל םעד

־יפ ןכערב וצ ןביוהעגנא זדנוא ןעמ טאה טראד

־מעז קיטשרענאד ןוא ךאװטימ .רעשזמאל טריפעג

*ראפ א ןא ןגאלשעג טאה ןעמ .קיטםײג ןוא שיז

־יװ טימ רעװעשזישט תבש ןוא קיטיירם .רעווארב
.רעקאם

.ןצעזקעװא טראטעג טשינ ךיז טאה ןעמ ןוא םאװ
ןײק .ךאװטימ זיב ןגיוצעג םע ךיז טאה יוזא

־נא רימ ןענעז ,ירפרעדניא רעגײזא ןײנ קיטתז

.ןבעגעג טשינ ןעמ טאה ןםע

יד ןופ קידנגײטשםיוא .ואנעקריב ןײק ןעמוקעג

ןום ןםע לסיבא טפאכעג טאה זדנוא ןופ רענײא

עלא ןזאלרעביא ןםײהעג זדנוא ןעמ טאה ןענאגאװ

־םטלע־קאלב רעד טקרעמאב טאה סאד ,סאפ םעד

.ןאגאװ ןיא ןכאז
־סױא ןעמ טאה .ןשטנעמ

 240ןעװעג ןענעז רימ

א ןםײהעג טאה םאד .טעברא רעד וצ

 250ןבילקעג

.לײװרעד ןבעל וצ שינעביולרעד

ןגײלקעװא ךיז לאז רע ,ןסייהעג םיא רע טאה ,רעט
ןגאלש ןביוהעגנא םיא טאה רע ןוא ,קנאב א ףיוא
רענעגאלשעג רעד .ןטשרעטנוא ןפיוא ןקעטש א טימ
פאלק א ןגירקעג טאה רע ןעװ ראנ .ןגיװשעג טאה
םענום ףיוא־םירא ןוטעג דיז רע טאה ,ןקור ןרעביא

ןקאראב יד ןיא טריםעגקעװא זדנוא טאה ןעמ

םיא ןבאה םע .ײרשעג ךעלרעמאי א טימ ץאלפ

זדנוא ןעמ טאה טריפעג .ןרעמאק־זאג יד וצ טנעאנ

־קעווא ןוא רעניד־בוטש ײװצ ןוטעג־פאכ א ךײלג

*עגנא ךיז טאה קישטײר להשמ זא ןוא ,קיזומ טימ

ךיז טאה רענײא .דרע רעד ףיוא םיא ןפראװעג

ראג זדנוא טמענ ןעמ יםאד זיא םאװ״ — ןםור

רעד ןוא זדלאה ןײז ףיוא םופ ןטימ טלעטשעגקעװא

ץעז א ןגירקעג דלאב רע טאה י״קיזומ טימ ףיוא

םאד טקאהעגפא םיא לוױטש ןטימ טאה רעטײװצ

.טולב טימ ןסאגאב ןראװעג ןוא מינפ ןיא
ווו ,קאראב א ןיא טריםעגנײרא זדנוא טאה ןעמ

.ץראה
.טקיטשרעד םיא ןבאה ײז

א טימ טקעדעגרעביא שיט א ןענאטשעג זיא םע

־נוא ןום ןברק רעטשרע רעד ןעװעג זיא סאד

:יךארפש אזא טימ םיורא זיא ,דיי א -א5אק א .עקעד

־עגסיוא ןעוועג ןענעז ףיוה ןיא .טראפםנארט רעזד

־אמ םעמאמ רעײא ןיא ,רעכערבראפ ,ןדוי ,ריא״

,ץלאה םעדרוטם יוו טלפאטשעגפיוא ,עטיוט טגײל

!ךכאז־דלאג יד טימ םיורא ,ןײרא ןעמ
םאװ ,ץלא ךיז ןופ טקידיילעגםיוא טאה רעדעי
טריםעג זדנוא ןעמ טאה םעדכאנ .טאהעג טאה ןעמ
.ךיז ןוטרעביא
:לעפאב א ןבעגעג טאה ןעמ
!״רעדײלק יד ןעיצםיוא״

־רעד ןיא ריפ ײז ףיוא ןוא גנעל רעד ןיא ריפ וצ
.טײרב
.רעטרעדנוה יד ןיא ןעװעג ןענעז םעפוק עכלעזא
.טנעה יד טרירעמונ זדנוא ןעמ טאה טנװא ןיא
ןײק טאהעג רעמ טשינ ןיוש רימ ןבאה ןא טציא ןום
זדנוא ןופ ןעמ טאה אד .רעמונ א זיולב ,ןעמאנ
־עג .רעדורב ןייז טימ אלגיא םהרבא ןעמונעגקעװא

.ןרעשפא סאד ןביוהעגנא ךיז טאה ןוטסיוא ןכאנ

םעד לקנעי ,קישטייר השמ :ןענעז ןעמאזוצ ןבילב

יד רעבא ,ןדיי ןעװעג עקאט ןענעז רערעש יד

ןוז ןייז טימ רעילאטס רעד םײח -ןוז םרעילאטס

ןענעז ,ןרעש םייב ןטילעג ןבאה רימ סאװ ,ןקיטײװ
־עג טשינ ןבאה ײז ,ןטלאהוצרעביא טשינ ןעװעג
זיא ןטםגרע םוצ ,ראה יד טקילפעג טושפ ראנ ,ןריוש
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.ךיא ןוא
־נעיװשא ןײק ןראװעג טריפעגפא ןענעז רימ
.םישט
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טאה ואנעקריב ורט סיורא ןענעז רימ ןע ו
קילג טאה ריא" :זדנוא וצ טגאזעג ןאמ־סע־סע ןא
.ךענאדנופ קעווא טייג ריא סא ו

'עפש ךאוו א טימ .טכעלש רעייז ןעזעגסיוא טאה
.ןעזעג טשינ ןיוש םיא ךיא באה רעט
רע .ןראשנאג טימ ךיז ןפארטעג ריוא באה׳כ

ראג ״קילג״ עקיזאד סאד רעבא טאה זדנוא

־טע ןיא ןוא עירעטנעזיד ףיוא ןראוועג קנארק זיא

זא ,טסווועג ןיוש ןבאה רימ לייוו ,טיירפעג טשינ

עבלעז סאד .ןראוועג םלענ רע זיא םודא געט עכעל

־שא״ טסײה םאװ ״ןדעךג״ רעד טראוורעד זדנוא
".םישטנעיוו

.ןוז םרעלאטס םעד םייח טימ ןעשעג ךיוא זיא
ןראוועג קנארק ריוא זיא גאט ןסיוועג א ןיא

ףיוה םעניא ןראוועג טריפעגניירא ןענעז רימ

ןייז ךיוא ןוטעג טלמעד באה ךיא .קישטייר להשמ

א ןוטעג טאש א זדנוא ףיוא ךיז טאה דיילג ןוא

.ןסע עיצראפ ןייז ןגירקעג טאה רע ןוא טעברא

ןראוועג טריפעג רימ ןענעז יוזא .םעלק ןופ לגאה

.טקרעמאב טשינ םע טאה סאפאק יד ןופ רענייק

־ונעגוצ זדנוא ייב ןעמ טאה טראד .דאב רעד וצ

וצ .ןרעוו טנוזעג רעכיג לאז רע ,ןוטעג ץלא באה׳כ

ףיוא טשיוטעגנייא ןוא םישובלמ ערעזדנוא ןעמ

.ןעגנולעג םיא םע זיא דיירפ רעסיורג רעזדנוא

־ירא זדנוא ןעמ טאה דאב ןופ .רעדיילק רעגאל

ןאמדירפ שובייל טנגעגאב ךיוא אד באה ךיא

ןבילבעג ןענעז רימ ווו ,קאלב א ןיא טריפעגרעב

.ןראוועג םלענ ןכיגניא ןענעז עכלעוו ךוז ןייז טימ

.גנוקיטפעשאב םוש ןא ןכאוו יירד

ילוי זיב ןבעל ןייז ראפ טפמעקעג טאה שובייל

־עג זדנוא ןעמ טאה ךאוו רעטרעפ רעד ףיוא
ןכאוו יירד יד ןיא .טעברא־יירעילאטס ףיוא טקיש
געט ראפ עדעי .ןשטנעמ ךס א ןלאפעג ןענעז
טאה עכאווש יד .עיצקעלעס א טכאמעג ןעמ טאה

1943.
־סנארט א קעווא דאנ זיא
טאה

 1944יאמ ןט־ 18םעד

 1945ראונאי ןט־ 16ןיא .ץיוויילג ןייק טראפ

״שראמ־ןטיוט״ רענעפורעגיוזא רעד ןביוהעגנא ךיז
 4500ןופ עפורג א טרישראמסיורא ןבאה רימ

.ןוויוא ןיא ןוא רעמאק־זאג ןיא טקישעג ןעמ
־ייב לאמעלא טכאמעג ןעמ טאה עיצקעלעס יד

־עז ןיהא ןעמוקעגנא ".ןעזאר־םארג" ןייק ןשטנעמ

וליפא טעקאנ ןוטסיוא טזומעג ־ןיז טאה ןעמ .טכאנ

־רעד סנטסרעמ ןענעז ערעדנא יד  2800.תולב ןענ

ןאמ־סע־סע רערוכיש א .טסערפ עטסערג יד ןיא

.ןראוועג ןסאש

פולס ןשירטקעלע םייב טראפשעגנא ןייטש טגעלפ

ןייק טריפעג זדנוא ןעמ טאה ןעזאר־םארג ןופ

קידנעייגייבראפ ןוא ליומ ןיא ראגיצ ןקיד א טימ

־עפש .ןכאוו ףניפ ןבילבעג ךיא ןיב טראד .דלאוונכוב

— ןזיוועג טנאה ןייז טימ רע טאה םיא ייבראפ

ןטייווצ א ןיא טריפעגרעבירא זדנוא ןעמ טאה רעט

ןייג

־עג טאה סטבער .סקניל ןייג

— רעדא ,סטכער

.טעברא — סקניל ",רעמאק־זאג" טניימ

־עמא יד ךרוד ךיא ןיב

רע ,קאפעל עשוהי טנגעגאב טראד באה ךיא

הפיח /
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.רעגאל
 1945לירפא ןט־ 13םעד

.ןראוועג טיירפאב ,רענאקיר

רעמונ־רעגאל ,ירא־ןב הרש
ץיוו^יוא ןופ ןפאליטעא ןיב ךיא

ף

־ראפ ןוא ןענאמרעד םייב ןרעדיושפיוא לאז ךיא

קנעדעג ךיא .עלעדיימ גניי א ןעוועג ךאנ ■י

רעביא זיא םאוו ,ליורג םעד לאמאכאנ ךיז ןלעטש

־ייפ ןוא תורצ עלא יד ןופ קינייוו רעייז רעבירעד

.ןעגנאגעגכרוד רימ

ךיא ןיב

 1939ראי ןיא ערק ןופ ךורבסיוא םיי

־אטשעגסיוא ןענעז ןדיי רעוועשזישט םאוו ,ןעגנוקינ

ןלאפעג ןענעז גנורידראבמאב רעטשרע רעד ןופ

ךיא סאוו םאד רעבא ,רעדרעמ עשיצאנ יד ןופ ןעג

עדייז רעד ךיוא ןוא עלסאמ עמורפ ןוא םהרבא

זא ,גונעג זיא ,ןעזעגוצ ןוא טבעלעגכרוד באה ןיילא
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.ןאמדירפ יכדרמ
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־לע ענייר ןענעז .גנירידראבמאב רעד ךאנ דלאב

ןוא ״עטאל־דוד־ןגמ״ ןײמ ןיטעגנא ןאד באה ךיא

יױ .קאטסילאיב ןייק עיועשזישט ןופ רעבירא ןרעט

דיז ךיא באה טראד .אטעג רעוועשזישט ןיא קעװא

־ימעכ א ראפ ץאלפ א ןעגנידעג טאה רעטאפ ןײמ

ױרפ ןייז .ןאמדירפ קחצי רנזדורב ןײמ זא .טסיװרעד

רעווש רעייז ןעױעג זיא ןבעל טאד .יירעשעװ רעש

ןיא לחר־עמורפ רעדניק ײמצ ערעײז .עלײב־ענײש

ןדמערפ א ןיא שמנער ןשירפ א ראפ ןוא ללכב

־ישט ןיא ןענופעג טשינ ןיוש ךיז ןבאה .האל ־הרש

.טרפב ץאלפ
יד ןבאה

רעטכאט ריא .רעדנעילאב ע״ע עמומ ןײמ עװעשז
 1941ראי ןופ גאט ןקידקיטײרפ א ןיא

ןײז טימ רעדגעס ןוז ריא ןוא רעדגיק יד טימ לםיז

רעשיטאטש רעד ןיא ןדײ יד ןבירטעגנײרא ןשטײד

ןקירעיורט םעד ןיא ןעמוקעגמוא עלא ןענעז יורס

)ןרעװ טפוטשעגנײרא טנעקעג טאה סע ליפיװ( לוש
.ןדנוצעגרעטנוא ןוא

.שזאבלוש ףראד ןטסװואב
רימ ףיוא ןבאה אטעג ןיא ןדײ רעװעשזישט יד

ףסוי ןוא עדנאל םהרבא ןעװעג זיא טראד

.ןיירא רעײפ ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב סאװ וצ .ןגירשעג

ײז ןוא רעדניק ךס א טימ רעקעב רעד לדנעמ

ןדלעדז וצ ךיז לעםאב א טאהעג ןױש ןבאה ײז לײװ

.ןראװעג טנערבראפ לוש רעד ןיא עלא ןענעז

.ירפרעדניא רעגײזא טכא ןגראמ

־עגנא טאה לוש רעד םורא טנגעג עצנאג יד ןעװ

קחצי רעדורב ןײמ זא ,טסװורעד ךיז באה ךיא

.אלסאמ חספ וצ ןפאלעג רימ ןענעז -ןענערב וצ ןביוה

־סאר ףראד םעניא ךיז ןעניפעג עילימאפ ןײז טימ

.קאטסילאיב ןיא טניװועג טלמעד טאה רע

ךיא ןיב זדלאה ןפױא ״םלצ״ ןטימ רעדיװ .עטאכ

־עג םעד טנדראעגנײא ןשטײד יד ןבאה ןכיגניא
.רעדנעילאב עדלאג וצ אטעג ןיא ןײרא ןענעז רימ .אט

ןעמוקעגנא םים ענעלאװשעג ןוא ימ רערעװש טימ

־נוא זא ,ןראװעג רעיװועג רימ ןענעז ןעדלאג ןופ
־עג ןםאשרעד זיא רעדנעילאב לקנעי רעטעפ רעזד
ןײק ןפיול ךײלג טלאװעג טאה רעטומ ןיימ .ןראװ
.ןראפ טזאלעג טשינ יז ןבאה רימ .עװעשזישט
לדײמ ךעלטםירק א םלא ןראפעגניהא ןיב ךיא רעבא
ךיא באה ,עוועשזישט ןיא .זדלאה ןפיוא םלצ א טימ
סאד ,ןפארטעג טשינ םענײק ענעגײא עניימ ןופ ןיוש
.טנערבראפ ןעװעג זיא לטעטש

.עטאכסאר ןײק
ןעמ רעבא .סיורג רעײז ןעװעג זיא דײרפ יד
.ןגראמ ןעשעג ןעק סע םאװ ,טסװועג טשינ טאה
־עג ןוא קאטסילאיב ןײק קעװא קירוצ ןיב ךיא
ןוא ןבעל עלא זא ,סורג םעד רעטומ ןײמ טגנערב
יונעג םינמיס ןבעגעג ריא באה ךיא .טניזעג ןענעז
רעבא .טגאזעגנא רימ טאה רעדורב ןיימ יװ טיול
רעדנעילאב עדלאג ןוא עקטע־הנח רעטםעװש ןײמ
עדלאג ,תמא ןקירעיורט םעד טלײצרעד ךיא באה
עקםיז ןטאט ריא ךיוא טאהעג קאטסילאיב ןיא טאה
־עז ײז .רעדנעילאב עדלעז עמאמ עקיארק ריא ןוא
.טיוט ןכעלקערש א טימ ןעמוקעגמוא עלא ןענ
־עג ןבירטעגקעװא זיא החפשמ עצנאג רעזדנוא
ןײק טראד ןופ ןוא אטעג רענאשזורפ ןיא ןראװ
.ץיװשיוא
,ןענאגאװ עטכאמראפ ןיא ןראפעג ןענעז רימ
ךס א ןענעז געװ ןפיוא .טשרוד ןופ עטנערבראל
•ןבראטשעג ןשטנע״
יד טלײטעגפא דלאב ןעמ טאה ץיװש־וא ןיא
־אב רעדניק ןוא רענעמ יד ןופ רעדגוזאב ןעױ־־ר
.רעדנוז

םעוייא ,ךעלקינייא ,רעדניק .יתפ ןייז ,רעדנעלאב בקעי
.סקניל טײטש ,ןמסיז עקשעפ ןוא שטיװאלאטס לטאמ
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ךיז ךיא באה ,טיוט םוצ ייר רעד ןיא קידנעייג
.קיבײא ףיוא ,ערעײט ןוא עביל ענײמ ןופ ןריולראכ
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ןטימ עטרבח א םרעטסעווש ןיימ ןפארטעג באה דיא

טבעלעגפא ןעגנוגנידאב יד ןיא דיא באה רעדייל

ןעגנאגעג ריא ןיב ריא טימ ןוא רעבראפ הניד ןעמאנ

ןראוועג טעוועטארעג ןיב ךיא ,ראי ןבלאהטרעדנא

.ץיוושיוא רעגאל םעניא

םייח זיא ןעמאנ ןייז .דיי רעוועשזישט א קנאד א

ןוא םישובלמ יד ןעמונעגוצ זדנוא ייב טאה ןעמ

.ל״ז קינווארפיוו לרעב

טנאה רעד ףיוא רעמונ ןיימ .םעק יד טלאגעגפא
: 3 740.זיא

".אדנאמאק־רעדנאז" רעד ןיא טעבראעג טאה רע
ןראפ ןשטייד יד ןופ ןעמענ המקנ טלאוועג טאה רע

זדנוא ןעמ טאה ,ןעקנירט רעדא ,ןסע טאטשנא

טריזינאגרא רע טאה ,רעדניק ןוא יורפ ןייז ןופ טיוט

־עג זדנוא טאה ןעמ .םאווראפ א ןא פעלק ןבעגעג

ידכ ,ןטארד יד טקאהעגרעביא ןבאה ייז ןוא עפורג א

טראד טאה ןעמ .יינש ןפיוא ךיש ןא ,סעווראב ןבירט

רעבא ייז טאה ןעמ .ןפיולעצ ךיז לאז םלוע רעד

ןיוש טלאוו טיוט רעד .תומהב יוו רעגרע טלדנאהאב

זיא רימ .ןסאשרעד טרא ןפיוא ןוא טפאכעג דלאב
.ןפיולטנא וצ ןעגנולעג טלמעד

.ןבעל אזא רעדייא ןעוועג רעביל

) 88925רעמונ־רעגאל( ןיקצומ תירק /

קישטייר השמ

סוקטוא ןקיליורג ןופ יטעורגפא ןיא
ןגיוא עניימ ראפ .ןרערט ןוא טולב טימ תונורכז עקיזאד יד ןענעז ןבירשע ך
,טייצ עצנאג יד .קילגמוא ןוא רעדיוש ןיא קלאפ א ןעגנאגעגסיוא זיא
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טשינ ןענעז םאד זא ,ליפענ םאד ךיא באה ,ןצראה ןופ פארא ךיז דער ךיא םא ו
ןעגנורעדנע עסיוועג טיט .ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעפ ןופ תונורכז ראנ
־נבעל ערעדנא רעטנזיוט רעטרעדנוה ראפ שיטסירעטקאראכ ךאד ייז ןענעז
טשינ טאה ,רעבא ,ןגיוא עניימ ראפ .םוניהיג ןקיליורג םענעי ןופ ענעבילבעג
ערעייט ןוא עטסטנעאנ עניימ עלא ,עוועשזישט ןיימ ןבעווש וצ טרעהעגפיוא
סייוו ךיא .טיוט ןעמאזיורג אזא טימ ןעמוקעגמוא ןענעז םאוו ,ןדיי רעוועשזישט
םאוו ,ץלא םאד ןבעגוצרעביא ןעגנולעג טשינ טעוו רימ זא ,םיוראפ ןופ
ןייפ עכעלדנעמוא ןופ געט עקיליורג ענעי ןיא טבעלעגרעביא באה ךיא
ןרעוו טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא םאוו ,ראפרעד זיולב טשינ .םוקמוא ןוא
ץיק ןאראפ טשינ טושפ ןענעז םע .ןסעגראפ ןוא ןלאפראפ ןעגנוריסאפ ךס א
גיפשוצפא ןייז דנאטשמוא ןלאז םאוו ,ךארפש רעכעלשטנעמ רעד ןיא רעטרע וןענעכייצראפ וצ בוח ןיימ ראפ ךיא טלאה ךאר .געט ענעי ןופ רעדיוש םעד ןעל
ערעדנא ךס א וצ ךעלנע רעכיז ןענעז םאוו ,עניימ ןעגנובעלרעביא עקיזאד יד
־שטנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןכיילג ןייק טשינ ךיז וצ ייז ןבאה ךאד ןוא
םענופ טריסאפ רימ טימ טאה םאוו ,ץלא ןלייצרעד קיצראהנפא אד לעוו׳כ .טייה
ץיק ןטלאהאב טשינ ליוו׳כ .המחלמ ייד ןכארבעגסיוא זיא םע טניז גאט ןטשרע
באה ךיא יוו יוזא ,תמא םעד זיולב ,םטוג ןייק ןבעגוצ טשינ ןוא םטכעלש םוש
.טבעלעגרעביא ןוא ןעזעג םיא
ןסירעגפא ןביילב לעוו׳כ זא ,טאהעג ארומ באה׳כ ןעוועג ךיא ןיב  1939,רעבמעטפעס ןט־ 1םעד
עטנעאנ עניימ ןופ לרוג רעד ןוא ,םייה רעד ןופ ךיא באה ראפעג עסיורג יד קידגעעז .עשראוו ןיא
.ור ןייק ןבעגעג טשינ רימ טאה .עוועשזישט ןייק םייהא ךיז ןרעקוצמוא ןסאלשאב
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־עג ןיוש סע ויא באה לטעטש ןיא קידנעמוקנא

־ײד יד טימ םולש רעד זא ,טגאזעג טלרנזד רימ ־צ

דיז ןבאה לאישטשאק םײב .סטנערבראם א ןסארט

ץענערג יד .םימי־תוכירא ןײק ןבאה טשינ טעװ ןשט

־א טאה ןעיב רעבא .רענלעז עשיליופ ןטלאהעג ךאנ

זא ,טדערעג טאה ןעמ ןוא טייװ טשינ ועװעג זיא

.עיצאטנעיראזעד ןוא טײקכאװש רעײז טליםעגסיור

לאםנא רנזד .רעגלעז עיינ יד ןיהא טריזיליבאמ ןעמ

ײז זא ,קפס ןײק ןעוועג טשינ םענײק ראס זיא סע

ןיא רעזײה עשידײ ןיא ןוא ןטםול רעד ןיא סגנעה

.ןטלאה טשינ גנאל דיז ןלעװ

.קערש ןוא רעיורט טשרעה עװעשזישס

סעפאטס ענײמ ןענעז .סוסוצ ןײג ןגנאל םענום

ןבאה סאװ ,עכלעזא ןעװעג ץלא דאנ ןענעז םע

.ןלאוושעגנא ןוא טעוועטראהראפ .טצארעצ ןעוועג

טשינ ןבאה ײז .ערעדנא ןוא דיז ,ןטסײרט טװורפעג

טנקורטראפ ןעוועג רימ ייב ןענעז ןפיל ןוא ןגיוא יד

רעמאזיורג רעד זא ,קנאדעג םעד ןזאלוצ טלאװעג

טקוקעג טשינ .טײקטרעטאמראפ רערעווש רעד ןום

.לטעטש םאד ןרעבארעד רעדיװ טעװ אנוש רעשידי

־עז ןשטייד יד יװ ךײלג דיא ןיב םעלא םעד ףיוא

־עטש ןרעביא טזאלעגפארא ךיז ןבאה לאמאטימ

־אמד ףראד ןיא קעװא עװעשזישט ןייק ןיירא ןענ

ןעוועג ןענעז סע .סעבמאב ןוא ןלענפארש יד לט

םירעיופ עטנאקאב טאהעג טראד באה׳כ .עקנילג־אב

־אב ,בגא ,זיא םאוו ,ןאילאטאב רעד ןוא .עטעגרהרעד

ןלעװ ייז סאוו טימ .ןעז טלאוועג רעבירעד באה ןוא

ןעמוקאב טאה ,ןטאדלאס עשידײ ךס א ןופ ןענאטש

.ןםלעה ןענעק רימ

ראפ זיא לאפנא רעד .ךיז ןעיצוצקירוצ לעפאב א

.טייקטאמ עדימ א ןגעלעג זיא ףראד ןרעביא
־לעפ יד ףיוא שינעטלעהאב א טכוזעג ןבאה ןביוט

־מוא ןםורעגםיורא טאה ןוא טכירעגמוא ןעמוקעג ײז
.םאאכ ןוא גנונדרא

־עגרעביא ,ןוטעגכאנ ײז ןבאה ןשטנעמ יד ןוא רעד

־יא .ןאילאטאב ןטימ ןעמאחצ ןפאלעג ןיב ךיא

יד ףיוא סיורא ןוא רקפה ףיוא םעטאכ יד טזאל

ףיוא ןםארטעגנא דיז ךיא באה געװ ןצנאג ןרעב

.רעדלעפ יד ןשיװצ ןכאילש עלאמש

־עז עכלעװ ,ןריציפא ןוא ןטאדלאס עטריטנעיראזעד

רעקפארכ םעד ןםארטעג ךיא באה געוו ןםױא

טאה ריציםא ןא .ןיהוװ קידנםיװ טשינ ,ןפאלעג ןענ

ףראד ךיא זא ,טסיירטעג רימ טאה רעכלעוו ,רענלימ

־נסישסיוא ןוא גנוריפנא יד ןעמענרעביא טוװרפעג

ןײרא רעהא ןעמוק ןכיגניא לײװ ,ןבאה ארומ טשינ

רע .עקידנפיול יד טלעטשעגפא טפול רעד ןיא קיד

רעשטײד א טגאזעג ןבאה םיא לאז יוזא .ןטעיװאם יד

־נוװראם יד ןזאלוצרעביא לעפאב א ןבעגעג טאה

.רענלעז

ןײגנײרא ןוא רעװעג סאד ײז ייב ןעמענוצ ,עטעד

־ײז ךיז ןוטעג קיאור ןשטײד יד ןבאה לײװרעד
ןבאה )קאשט( להשמ ייב .טעברא עשירעדרעמ רע

־ראװעגקעװא ןא ןביוהעגפיוא באה ךיא .דלאװ ןיא
.ןעײר יד ןיא ךיז טלעטשעג ןוא םקיב ענעפ

טריפארגאטאפ םיא ןוא דראב יד ןרױשעגפא ײז

טצעזעגקעווא דיז רימ ןבאה דלאװ ןיא רעפיט

זדלאה ןםיוא .רעזײה עקידנענערב יד ןופ ןאפ ןפיוא

זיא םע ײרעסיש א טרעהרעד ךיז טאה דלאב .ןםע

ךיא״ טפירשפיוא ןא ןעגנאהעגפיוא םיא ײז ןבאה

־ושאראפ עשטײד ןענעז סאד זא ,ןראװעג ראלק ךיג

״טאטש יד ןדנוצעגרעטנוא באה סאװ הײ רעד ןיב

,ןליוק גונעג טאהעג טשינ ןבאה רימ רעבא ,ןטםיט

עשיטעיװאס יד טרישראמנײרא ןבאה םע

.ןרעפטנעפא ןענעק ײז ןלאז רימ זא

ענײלק ןעיוב ןביױהעגנא ןעמ ןרא רענלעז

ךיוא רעבא ,קסנימ ןײק ןעמוקעגנא ןענעז רימ

,יירעלאטס ייב טעבראעג באה ךיא .רעזײה

רעבלעז רעד ׳עבלעז םאד טשרעהעג טאה טראד

יד ווו ,לעטרא טעניא רידאגירב א ןעוועג

יד טלגנירעגמורא ןיוש ןבאה ןשטײד יד .סאאכ

יד ןעװעג זיא קינלאשטאנ םענופ ןירעטערטראפ

ךיא באה עפורג רענײלק א טימ ןעמאזוצ .טאטש

.עזיח עטרבח

.קירוצ ףיוא ןםײר ןעמונעג דיז

טאה ןשטײד יד ןופ לאפנא ןראפ םישדח ײרד

רעדלעװ ,רעדלעפ ןשיװצ .ןגעוורעטניה ךרוד

.ורמוא ןםיװעג א טליפעג עװעשזישט ןיא ןיוש ןעמ

אד רעבא ,קאטםילאיב ןײק ןעמוקעגנא רימ ןענעז

טאה ,ראסימאק־טילאפ א ,ריציםא רעשיטעיװאס א

־א ןוא לארטאפ רעשטײד א טפאכעג זדנוא טאה
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־ייד רעד ווו ,רוטנאדנעמאק רעד ןיא טריפעגקע ו
יד טימ טלדיזעג זדנוא טאה טנאדנעמאק רעשט

ןרעטנעענרעד רעבא ,ןסאשעג ץלא דאנ ןבאה ןשט
.טלאוועג טשינ ייז ןבאה זדנוא וצ דיז

ענעטלאשראפ ןענעז רימ זא ,רעטרעוו עטסגרע

עצנאג א טרעהעגפיוא טשינ טאה יירעסיש יד

זדנוא ןריפוצסיורא ןליופאב טאה ןוא ,רענאזיטראפ

רימ ןענעז קערש ןוא טלעק ראפ קידנרעטיצ .טכאנ

םקעז ןופ עפורג א ןעוועג ןענעז רימ .ןסישרעד ןוא

.רעמיוב עניד יד רעטניה טקעטשראפ ןגיל ןבילבעג

־לים דוד־השמ ןוא דיא ראנ עכלעוו ןשיווצ ,ןאזרעפ

־קעגפיורא רימ ןענעז ,ןגאט ןעמונעג טאה םע ןעו

.רעוועשזישט ןעוועג ןענעז םעק
טריפעגסיורא זדנוא ןבאה ןטאדלאס עשטייד יד
־אפ א ףיוא ןקוקמורא ךיז ןעמונעג ןוא דלאוו ןיא
¬א .ןסיש םוצ ןלעטשוצקעווא זדנוא ווו ,טרא קיס
א ןפאלעגנא זיא ,טועמ רעטצעל רעד ןיא רעב

ןסעזעג ןענעז רימ ווו ,ןציפש עטסכעה יד ףיוא ןכאר
־ייוורעדנופ ןבאה רימ .ןראוועג רעטצניפ זיא םע זיב
ןבאה םאוו ,המוהמ יד ןוא שער רעד יוו טרעהעג סנט
.ןליטשנייא ןעמונעג דיז טאה ,רעגאל ןיא טשרעהעג
.טרינגיזער זדנוא ןופ קיטנעק ןבאה ןשטייד יד

ייז טלייצרעד ןוא דרעפ טציוושרעד א ףיוא רעטייר

־ניפרעדניא ןוא רעמיוב יד ןופ פארא ןענעז רימ

ןעמ ןוא קלופ־רענאלוא ןט־ 10ןופ לאפנא ןא ןגעו

ןופ רעטייוו םאוו ,ליצ א ןא ,ןייג ןעמונעג רעטצ

ןופ רעגאל ןיא טריפעגקירוצ קילייא זדנוא טאה

.רעגאל

,ןדערנייא טווורפעג ייז באה דיא .ענעגנאפעג־םגירק

סגאטראפ רימ ןבאה טכאנ עצנאג א קידנעייגפא

ייז ןבאה רעטעפש רעבא ,רעניארקוא ןא ןיב ךיא זא

־יה־דלאוו םענופ עטאכ יד םנטייוורעדנופ ןעזרעד

טימ ןעמאזוצ ןוא דיי א ןיב דיא זא ,טסווורעד ךיז

־עירא םייב טעראפעג ךיז טאה יורפ ןייז .רעטיה

םוצ טריפעגסיורא זדנוא ןעמ טאה ןדיי ןביז דאנ
עלא .ןדיי דאנ ןענופעג דיז ןבאה םע ווו ,קאראב
.סעקטאג עזיולב יד ןיא ,ןוטעגסיוא ןעוועג ןענעז
־עלטע ,רימ ןבאה טכאנ רעטשרע רעד ןיא ןיוש
ךיז ףראד ןעמ זא ,ךיז ןשיווצ טדערעגפא ,ןדיי עכ
ןבאה ערעדנא עלא רעבא .ןסור יד וצ ןבארגכרוד
טשינ ןוא שיטאפא ןאלפ רעזדנוא וצ ןגיוצאב דיז
.ןפיולטנא ןופ גלאפרעד םעניא ןביולג טלאוועג
¬למ לטיבא ץעגרע ןערק וצ ןעגנולעג זיא זדנוא
רימ ןבאה ןפאלשעג ןענעז עלא ןעוו ןוא םישוב
־צניפרעדניא ןוא קאראב םענופ טעבנגעגסיורא ךיז
.קאראב ןשיליופ םוצ זיב ךיז טכיילשעגכרוד רעט
ןעוו ןוא ערעכאווש א ןעוועג הרימש יד זיא טראד
־ייוו א ףיוא דיז ןבאה רעטכעוו עקידנרילארטאפ יד
־ירא ,ןסירעגכרוד דיז דימ ןבאה ,טצעזעגקעווא על
ןיא ןפיול ןעמונעג ןוא טיולפ א ןעגנורפשעגרעב
.לדלעוו ןופ גנוטכיר רעד

.גנאג
ןוא גנוטאראב עצרוק א ןטלאהעגפא ןבאה רימ
רעדנאלב א ,רענייא זא ,ןראוועג ןסאלשאב זיא םע
־אפ םלא ךיז ןלעטשראפ ,ריא וצ ןייגוצ לאז ,טאי
.רעגאל ןופ ןפאלטנא זיא סאוו ,קאיל
־עגרעביא דיז םיא קידנעעזרעד טאה יורפ יד
ןפאלטנא זיא רע זא ,טביולגעג םיא טאה יז .טמלצ
־עג רעגאל רעד זא ,טנראוועג םיא ןוא רעגאל ןופ
ןוא ןפיש דאנ טרעה ןעמ .טנעאנ ראג ךיז טניפ
.דלאוו ןיא טבוז ןעמ
רעבא ,ךיז וצ ןדאלעגנייא םיא טאה ןיטסירק יד
־עג םיא ןבאה עוואלבא רעד ןגעוו רעטרעוו עריא
קירוצ ןוא טנגעזעג ריא טימ ךיז טאה רע .ןקארש
.זדנוא וצ קעווא
־עג טכעלש ןענעז רימ זא ,ןעזעגנייא ןבאה רימ
רעטרעקראפ רעד ןיא ןענאפש ןעמונעג ןוא ןעגנאג
.גנוטכיר
.גנאל ןוא רעווש ןעוצעג ךיז טאה געוו רעד

ןפיולוצפא טייוו ןזיוואב טשינ רעבא ןבאה רימ

־עג טאה חומ ןיא ןוא ןקארשעג טאה ךראש רעדעי

רעביא ןטיש ןעמונעג דיז ןבאה ןטייז עלא ןופ ןוא

־עג רעד ןיא ןעייג רימ יצ ,לפייווצ רעד טרעבקע

ךיוא ייז ןשיווצ ,ןדיי ןביז .ןליוק פעק ערעזדנוא

־וצנא טאהעג ארומ ןבאה רימ .גנוטכיר רעקירעה

יירד תולב .ןליוק יד ןופ ןלאפעג ןענעז ,דוד־השמ

טשינ זדנוא לאז רע ,שטנעמ א ףיוא ךיז ןפערטוצ

־ייד יד .לדלעוו םוצ ןפיולוצוצ ןעגנולעג זדגוא זיא
1003

.ןטאראפ
1004

־רעייפ עראזמיא ןא ןעזרעד רימ ןבאה ךעלדנע

ןדיי עלא ןפורעג ןעמ טאה גאט םענײש א ןיא

רעד זיא רעדױו .לשייק א טימ קידנעײגײבראם עט

ףיוא עיצארטסיגער וצ קראר ןפיוא ןלעטש וצ דיז

רימ וװ ןגערס ריא וצ ןעגנאגעגיצ טאי רעדנאלב

רעבא -טבײלגעג טשינ ןיוש טאה םלוע רעד .טעברא

.ךיז ןעניפעג
טשרע .ןקארשעגרעביא קראטש ןראװעג זיא יז
ןפאלטנא זיא רע זא ,טגאזעג ריא טאה רע ןעװ
לקיטש א ןבעגעג .טקיאוראב דיי יז טאה ,רעגאל ןוס
דיז טניפעג ןוז ריא דיוא זא ,טלײצרעד ןוא טיורב
.ןסע ןיהא עקאט םיא טגארט יז .רעגאל ןיא
א ןא ,ןײגוצ װו ןזױועג םיא טאה עטרעיופ יד
ןייז לאז רע ,טגאזעגנא דיוא ןוא ׳ײסאש ןופ טײז
.קיאורמוא רעייז זיא םורא לייוו ,קיטכיזראם

םײה רעבורח רעד ןיא
.עװעשזישט ןײק ןעמוקעגנא ךיא ןיב ךעלדנע
־לעװ ראפ ,טעברא רעד ייב ןעװעג ןענעז ןדײ עלא
־סע־סע ןײק .טלאצאב ןגירקעג טשינ טאה ןעמ רעכ
זיא סע .ןעװעג טשינ לטעטש ןיא ךאנ ןענעז טייל
־ילימ רעד ןוא .טנארפ ןופ רעטילימ זיולב ןעװעג
׳לעפאב א ןבעגעגםיורא טאה טנאדנעמאק רעשירעט
־יל־ןאב רעד וצ ןטעברא ןײג ןפראד ןדײ עלא זא
ןלעטשרעביא קירוצ טזומעג טאה ןעמ עכלעװ ,עינ
.ןסלער עלאמש ףױא
־ישט ןײק ןעמוקעגפארא זיא ןכאװ ײװצ ךאנ
רעכלעװ ,ראסימאק־סטמא רעלעיצעפס א עװעשז
יד ןשיװצ ״גנונעדרא ןלעטשנײא״ ןעמונעג ךיז טאה
.לטעטש ןיא ןדײ

עלא םע ןעמ טאה טלמעד .טזימעג ןעמ טאה ןײג
עלא ןענעז ײז ווו ,שזאבלוש ןײק טריפעגקעװא
.ןראװעג ןםאשעגסיוא
רעד טאה ןבילבעגרעביא ןענעז עכלעוו .יד ןופ
.אטעג םאד ןפאשעג ראסימאק־סטמא
ראםימאק רעד זיא גאט־רעמוז א ןיא ,לאמנײא
ןםראד ןלעװ עלא זא ,טגאזעג װא רימ וצ ןעמוקעגוצ
טימ דיא זיולב .סאג ןיא ךיז ןלעטשוצ סגאטראפ ריפ
ןעװ .ןפעשט טשינ ןעמ טעװ רעלשיט ןופ המישר א
רעד ןגעװ טלײצרעד ןוא אטעג ןיא קעװא ןיב ךיא
טכאמעג באה ךיא .המוהמ א ןראװעג זיא ,המישר
ראסימאק רעד ןוא ,ןשטנעמ קיסײרד ןופ המישר א
:קידנבעגוצ ,ןבירשעגרעטנוא יז טאה
טשינ ךיא לעוו טכאנ זיב גאט ןקידנגראמ םעד —
ךיז טםלאז רעםעב .טאטש ןום םאבעלאב רעד ןײז
...טכאנ רעביא זיב ןקעטשראפ
ןעגנאגעגקירוצ ךיא ןיב טימעג רעװש א טימ
־רעװ סראסימאק םעד טרזחעגרעביא ןוא בוטש ןיא
עלא ןוא ןדיי ךאנ ןעװעג ײברעד ןענעז םע .רעט
־ראפ א ןעזעג רעטרעװ םראסימאק םעד ןיא ןבאה
.ןפיולטנא וצ לאנגיס ןטריקסאמ
םע רעװ .עכאטאמוס א ןראװעג זיא אטעג ןיא
־ראם דיז טאה םע .ןטלאהאב ךיז טאה ,טנעקעג טאה

־ראפ רעמ ץלא ךיז טאה ןדײ יד ןופ עגאל יד

טימ ןא טריפ ןײלא רעלמיה זא ,גנאלק א טײרפש

א ןפאש וצ טנדראראפ טאה ראסימאק רעד .טרעגרע

ךיז טאה העש רעטמיטשאב רעד וצ .עיצקא רעד

ןראװעג טמיטשאב זיא דראבסארג ןולובז .טארךדױ

.טלעטשעג טשינ רענײק

־עג זיא ןײלא ראסימאק רעד .רעציזראפ רעד םלא

זיא רעכלעװ ,רעדנעם ןזיװאב ךיז טאה םאג ןיא

א ןענולובז טגנאלרעד ןוא ארױב־ענימג ןיא ןעמוק

טכאמעג טפא .ראםימאק ןטימ טעדנײרפאב ןעװעג

עלא .רעטסטלע רעד טזיב וד״ :קידנגאז ,שטאפ

,ןבוטש יד רעביא ןעגנאגעג זיא רע .הסוכ א םיא טימ

.״רימ — וד ןוא ,םאזכראהעג ןײז ריד ןפראד
־ארעגפא ןא ןענופעג ךיז טאה רעטעפ ןיימ ײב

,ןריפסיורא ןיא טשינ ךיז טלדנאה טציא זא ,טגאזעג
.ןרירטסיגער וצ זיולב ראנ

ךיז טאה טײצ־וצ־טײצ ןופ ןוא הרות־רפם עטעװעט

־סיורא ןביוהעגנא ןשטנעמ יד ןבאה זײװכעלסיב

־עג ךיוא טאה ןולובז .ןינמ א ןעמונעגפיונוצ טראד

.ײר רעד ןיא טלעטשעג ךיז ןוא ןבוטש יד ןופ ןײג

ןוא ריט עטרעמעהראפ ייב ,ליטש .זדנוא ײב טנװאד

טאה רע רעבא ,ראסימאק־סטמא םוצ קעװא ןיב ךיא

ןפורעג ןײװעג טקיטשראפ טימ ןעמ טאה ,רעטצנעפ

־עפש ךאד זיא רימ .ןדער טלאװעג טשינ רימ טימ

.ףליה ךאנ למיזז םוצ
1005

הרש הרוש רעד ןום ןעמענוצסיורא ןעגנולעג רעט
1006

רעטעפש טאה ראםימאק־םטמא רעד .יקסנישטוטס

־נערב וצ טגאזעגוצ טאה קאילאפ רעד .רעוועג ראפ

,ןיכעק א ראפ ןבאה יז ףראד רע זא ,טקיטעטשאב

ןוא .ןטאנארג־טנאה ייווצ ןוא ןטעלאטסיפ ייווצ ןעג

ווו ,אטעג ןיא ןעמוקעגקירוצ דיא ןיב וצ־טנווא
םער ןופ .טייקליטש עטיוט א טשרעהעג טאה םע
־ראפ ןבאה רימ טאוו ,בוטש רעזדנוא ייב לדנטרעג
עקיראי־יירד םאד םיורא זיא ,לפאטראק טימ טייז
ןקידנרעטיצ םעניילק ןטימ .סדראבלעג יד ןופ דניק
:לפאטראק יד ףיוא ןזיוועג רימ םע טאה עלעטנעה
יוו ןעזעג ...ןטלאהאב ןגעלעג דיא ןיב אד —
,ןסיש םוצ ןעמומ יד ,ןעמאמ יד סיורא טריפ ןעמ
...ןטלאהאב דיז דיא באה
טאה ןעמ זיב ןטלאהאב רימ ןבאה דניק םאד
.ץיוושיוא ןייק טריפעגסיורא זדנוא
ךיז טאה זדנוא ייב ןעוו ,תבש א ןיא לאמנייא
־עג ןענעוואד ןטימניא זיא ,ןינמ א ןעמונעגפיונוצ
.ןריושעגפא ,דליוו ,טעפאסראפ ,דיי א ןפיולוצ ןעמוק
רימ טיג ,ןדיי" :טלמאטשעגסיורא םיוק טאה רע
".תילט א

.ראלאד קיצפופ טלעג־טנאה ןעמונעג
־יאורמוא ןיא ןכאוו עכעלטע ייבראפ ןענעז םע
ךיז קאילאפ רעד טאה ךעלדנע .טייקטנאפשעג רעק
ןפיוא טאה רע זא ,טלייצרעד ןוא ןזיוואב רעדיוו
־עג ןוא עוואלבא ןא ףיוא ןפארטעגנא דיז גע ו
טאה רע .רעוועג עטפיוקעג סאד ןפראווקעווא טזומ
.טלעג םאד ןבעגפא טלאוועג וליפא
א טימ ךיז ןדניבראפ טווורפעג דאנ ןבאה רימ
־וצפיוא טגאזעגוצ טאה ןעמ ןכלעוו ,טסירק ןטייווצ
זדנוא לאז רע זא ,יאנתב ,טלעג ןא גוצנא ןא ןעיינ
רעקיזאד רעד ןופ ריוא .רענאזיטראפ טימ ןדניבראפ
.ןראוועג טשינראג זיא גנודניבראפ
.ןענורעגסיוא זיא עיזוליא ןא דאנ
ךס א ןעזעגנא דיז דיא באה געט־אטעג יד ןיא
ןופ ןטנעמאמ ןעוועג דיוא רעבא ןענעז םע .ןליורג

־עג גנאל רע טאה תילט ןיא רעטלקיוועגנייא ןא

ןעוועג דיוא זיא אזא .טייקכעלשטנעמ רעקידנריר

־צניפ טוג ןעוועג ןיוש זיא םע ןעוו טשרע .טנייוו

ןופ טרעדאפעג ןבאה ןשטייד יד ןעוו ,טנעמאמ רעד

ליטש א טימ ןוא תילט םעד ןוטעגםיוא רע טאה ,רעט

קיסיירד ןלעטשוצ לאז רע זא ,דראבסארג ןולובז

ןופ ןפאלטנא זיא רע יוו ,ןלייצרעד ןעמונעג לוק

־עג ךיילג ייז טאה רע ןוא טעברא רעד וצ ןשטנעמ

ךיז טאה רע סאוו ,ןליורג עלא יד ןוא עקנילבערט

םיא טאה ןעמ .םענייק טשינ טאה רע זא ,טרעפטנע

־ראם םייב טעבראעג טאה ןיילא רע .ןעזעגנא טראד

־ארט ןיילא טזומעג טאה רע ןוא ןעגנעה םוצ טריפעג

ןופ ןעמונעגפארא טאה ןעמ םאוו ,םישובלמ יד ןריט

־עג טאה ןעמ םאוו ,הילת רעד וצ קירטש םעד ןג

יד ןיא דיז קידנעוטרעביא .ןדיי ןטראפסנארט יד

,קראמ ןטימגיא פולם ןשירטקעלע ןא ןופ טכאמ

.ןפיולטנא וצ ןעגנולעג םיא זיא םישובלמ

םיא טאה ראדנאשז רעד .ענימג רעד רעביאנגעק

־נידעגםיוא ,עפורג עניילק א ןעוועג ןענעז רימ
ךיז ןסײרוצםיורא ןםאלשאב ןבאה םאוו ,רענלעז עט
דיז ןגירקוצ ןוא טנאה ןיא רעוועג טימ אטעג ןופ
עפורג רעזדנוא וצ .רענאזיטראפ יד וצ דלאוו ןיא
־הרש לשרעה ,טדראבלעג עקלאומש :טרעהעג ןבאה
־ייא םרעדיינש םעד ןועמש ),ןאמרעבליז( סעשימ
־אבוקאי בקעי ,סעטנאג יד עקהמלש־לארשי ,םעד
ןיא ןעמוקעג ןענעז םאוו ,רעדירב ייווצ ןוא שטיוו
.לטעטש רעדנא ןא ןופ אטעג רעוועשזישט
םאוו ,קאילאפ א טימ ןדנובראפ ךיז ןבאה רימ
־א ןראפעג ,ןעלדנאה אטעג ןיא ןעמוקניירא טגעלפ

טימ טאה ןולובז ׳ר .קירטש םעד ןפראװראפ ןםײהעג
קירטש יד ןפראווראפ טווורפעג תוחוכ עטצעל יד
ןיילא ראדנאשז רעד טאה ואד .טנעקעג טשינ ןוא
רעד זא ,טראוועג רע טאה טונימ א .ןפראווראפ םיא
םאד ןעקנעש וצ םיא ייב ןטעב ןעמענ דיז לאז די
ןריפסיוא םאזכראהעג ןיוש טעוו רע ןוא ןבעל
־עג זיא דראבסארג ןולובז רעבא .ןלעפאב עלא
טווורפעג טשינ ,טיוט םוצ טיירג ,קיאור ןענאטש
־סיוא ןוא רעדרעמ עשטייד יד ןבעגרעטנוא ךיז
.ןדיי יד ייז ןרעפיל
־עג טונימ א דאנ ךיז טאה ראדנאשז רעד

סרעדיינש םעד ןועמש .עשראוו ןייק קירוצ ןוא ןיה

:ןגירשעגסיוא רע טאה ךעלדנע .טלקאו

ןראלאד טימ ןלאצאב וצ טגאזעגוצ םיא טאה םעדייא

.אטעג ןיא קירוצ ,ףיולטנא —
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ץיוושירא ןיא

ןוא קיזומ רעדליװ א ןופ סקאט םוצ ןרישראמ

רעטצעל רעד ןופ גאט רעד ןעמוקעג זיא םע

ןבאה רימ .ןשטײד יד ןופ רעטכעלעג ןשידעטטיה

טריפעגסיורא עלא זדנוא טאה ןעמ ןוא עיצקא

ןיא טריםעגנײרא זדנוא טאה ןעם ןוא סרישראמ

־ראזאק עשירעמילימ יד ןיא װו .עװארבמעז ןײק

.ןעוועג טראד זיא טפאשגנע אזא .קאראב־דאב א

ןדיי יד ראם טקנופ״למאז רעד ןעװעג זיא סעמ

ןוא ןטיױוצ ןםיוא ןענאטשעג שממ זיא רענײא זא

טאה טראד ןופ ןוא .ךעלטעטש עקימורא עלא ןום
.ץיװשיוא ןייק טריפעגקעװא עלא ןעמ

.םעטא םעד ןפאכ טנעקעג טשינ טאה ןעמ
ןענוםעג ריוא ־ןיז ןבאה קאראב ןקיזאד ןיא

־עג זדנוא ןעם טאה טכאנ רעקיטסארפ א ןיא

עקלאומש ,קאפעל .שזאגנעוי :רעוועשזישט יד

.ןענאגאוו יד ןיא ןדאלעגנא ,ןאב רעד וצ טרים

שובייל ןוא ןוז ןײז ןוא ראילאטם םייח .טראבלעג

־נעמ טימ טפאטשעגנא ןעװעג זיא ןאגאװ רעדעי

.ןאמדירפ

־נירט ןא ןוא ןסע ןא  -םעגערב יד רעביא ןשט

דאב ןיא טריפעגנײרא זדנוא טאה ןעמ ןעװ

טייהרעטכאמראפ ןראםעג רימ ןענעז יוזא טא .ןעק

־דאם ןיוש זדנוא טייג ןעמ זא .טרעלקעג רימ ןבאה

ןיהװו טםוװעג טשינ ןבאה רימ .טפול לסיבא ןא

*וס םוצ ךײהרעדניא טקוקעג ןבאה רימ .ןעװעזאג

זא ,ןלייצרעד וצ טסווועג ןבאה לייט .ןראפ רימ

.ןעמארטשםיורא ףראד זאג רעד ןענאװנופ .טיפ

־ראם וצ סנוױוא טלעטשעגפיוא ןבאה ןשטײד יד

רעבא ,יודיוו טגאזעג קערש ראפ ןבאה ןדיי ליפ

.ןשטנעמ ןענערב
ךיז ןבאה ןײטש ןבילבעג זיא גוצ רעד ןעװ
יד ןוא ןענאגאװ יד ןופ ןריט יד טלארפעגפיוא

.רעסאוו םעראוו ןוטעג ץירפש א טאה לאמאטימ
,דיירפ עילאווכ יד ןלעטשראפ ץעמע דיז ןעק יצ
זטכארבעג ךיז טימ טאה רעסאוו סאד סאו

טנעה יד ןיא םעקינפאר יד טימ רענלעז־סע״סע

עטלייוורעדסיוא יד ,רימ ןבאה ןכאוו ייווצ

ןוא ,זדנוא ןבירטעגםױרא ,טלדיזעג ,ןגירשעג ןבאה

רימ ןבאה ירפרעדניא .ןוטעג טשינראג ,רעילאטס

.קעפעג רעזדנוא ןגארטםיורא טזאלעג טשינ

טימ טיורב עיצראפ א .עוואק רעדא ייט ןעמוקאב

־מוא ןעװעג זיא ןשטנעמ יד ןשיװצ למוט רעד

־עגנא טאה םע ןעוו .דאלעמראמ רעדא .ןיראגראמ

א ןיא טלעטשעגםיוא זדנוא טאה ןעמ .רעיוהעג

*עג ןיע־ףרהכ רימ ןבאה קאלג רעד ןעגנילק ןביוה

רעד .רעדנוזאב ןעיורפ ןוא רעדנוזאב רענעמ ׳ײר

ןעמ טאה טראד .ץאלפ־לעפא ד^יוא ןייז ףראד

*אב ןעװעג זיא ןוא רעקיזיר א ןעװעג זיא ץאלפ

־עג יד טנרעלעג זדנוא טאה ןעמ .טלייצעג זדנוא

־ופעג ךיז ןבאה רימ •ןראטקעשזארפ טימ ןטכיול

טאה אפאק רעד .לטיה סאד ןעמענוצפארא ןעוו ןצעז

.ץיװשיוא ןיא ןענ
.ןשטנעמ ןבײלקםיוא ןעמונעג ןעמ טאה דלאב
־אװש יד — טעברא רעד וצ קיעפ ןײז ןלאז םאװ

רעדעי טאה — ״!פא ןצימ״ :ןוטעג יירשעג א
— לטיה םאד ןעמענפארא יצ ןייא טימ טזומעג
.סופ ןטכער ןיא םעד טימ ןאט פאלק א ןוא

רעד .רעדנוזאב טלעטשעגקעװא ןעמ טאזז ערעכ

םאד ןטיהעגפא ןייז טזומעג טאה גנערטש רעייז

.ןעוועג טנאקאב טוג זיא ןשטנעמ ענעי ןופ לרוג

־מוא רעטסעדנימ רעד ראפ .רעגעלעג׳ס ןטעבראפ

ןשיװצ ןענופעג ךיז טאה רעכלעװ .רעטעפ ןײמ

.ץימש ןעמוקאב ןעמ טאה טייקכעלטקניפ

םוצ ןדנעװ טוװרפעג ךיז טאה ,עטריקארבםיוא יד

*עג באה ךיא עכלעוו וצ .טרעדנוה יד רעביא

רע .ןטעברא ןעק ןוא גנײ ךאנ זיא רע זא ,שטייד

־עג א ,דיי רעשטייד א ,אפאק א ןעוועג זיא ,טרעה

ןרעביא עקײהאנ רעד טימ ץימש א ןגירקעג טאה

־טסירק א טאהעג טאה םאוו .קינוואקלופ רענעזעו

.טולב טימ ןסאגאב ךיז ךיילג ןוא םינפ
ףיוא ןדאלעגפיוא זדנוא ןעמ טאה ךאנרעד

ריציפא רעכיוה א ןעוועג זיא ןוז ןייז .יורפ עכעל
.טאלפ־טפול ןשיטסירעלטיה ןיא

ףיוא רענלעז־סע־סע יד .טריפעגקעווא ןוא סאטיוא

ןעמוקעג טשינ גאט ןצנאג א רע זיא לאמנייא

ןענעז רימ .ןראפעגכאנ זדנוא ןענעז ןעלקיצאטאמ

זא ,טלייצרעד רע טאה םנגראמוצפיוא .קאראב ןיא

טזומעג ןוא ואנעקריב ןיא ףיוה ןפױא ןעמוקעגנא

,עטיב א טימ ןרעלטיה וצ ןדנאוועג דיז טאה ןוז ןייז
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ןעק רעטאפ ןייז זא ,ןזיוועגנא טאה רע רעכלעוו ןיא
*ער ןיא .יימרא רעשטייד רעד ןצונ ךס א ןעגנערב

*עג זיא םינפ ןייז ףיוא .ראנימאק םעד ןבואר ןעז
.טייקיטליגכיילג עפמעט א טרעווילגראפ ןגעל

־רעגאל םוצ ןפורעג םיא ןעמ טאה םעד ןופ טאטלוז

ןבילבעג עלייוו א רע זיא דימ קידנעעזרעד

רע יצ ,טגערפעג םיא טאה רעכלעוו ,טנאדנעמאק

ןופ ךיז טאה דלאב .טרא םוצ טלגאנעגוצ יוו ןייטש

ןיא ןטערטניירא ןוא יירפ רעד ףיוא ןייגסיורא ליוו

.דיירפ ןופ יירשעגסיוא רעצרוק א ןסירעגסיורא םיא

ךיז טשטניוו רע זא ,טרעפטנעעג טאה רע .רעטילימ

טסבעל וד״

זיא ןוז רעד .רעמאק־זאג ןיא ןדיי עלא טימ ןייז וצ

םינפ ןייז ןוא טלמרומעג רע טאה —

״ך

.רעכעלשטנעמ ןראוועג ,טעייטעגפיוא יוו טאה

.טשלחעג טרא ןפיוא טאה ןוא שירעטסיה ןראוועג

*םייח ןעמוקעגוצ זיא טונימ רעבלעז רעד ןיא

־ראוו־רעילאטס ןיא ןטעברא ןטערטניירא םייב

,טיירפעג ךיז טאה רע ךיוא .הלגע־לעב רעד לרעב

ןא ןגיילאב טזומעג טשרעמוצ ךיא באה ,טאטש

יד ןשיווצ שטנעמ םענעגייא ןא ךאנ טעז רע םא ו

־מאק א ןכאמ וצ ןבעגעג רימ טאה ןעמ .ןעמאזקע

טנאה ןיא טקעטשעגניירא רימ ןבאה ייז .עקידעבעל

.טפולרעביוא ןא טימ ריט עטריצילפ

.לבור רענעצ םענעדלאג א

ריז באה ךיא סאוו ,ץלאה לקיטש עטשרע סאד

.ןפארטעג ייז טימ ךיז ךיא באה לאמ עכעלטע

טאה ,ןיירא טאטשראוו ןיא ןיזאגאמ ןופ טגנערבעג

ןלעטשפא טנעקעג ךיז רימ ןבאה לאמ עלא טשינ

א קידנדיינשוצ ,טכאמעג עילאק קאילאפ א רימ

טימ טקידנעטשראפ זיולב ךיז ןבאה רימ .ןסעומש ןוא

.לאדנאקס א וצ ןעמוקעג זיא םע .סאמ עטכעלש

יד טקורדעגסיוא םוטש ןבאה עכלעוו ,ןקילב יד

,סנטוג טימ קאילאפ םוצ ןדער טווורפעג באה ךיא

א .ןבעל גאט א ךאנ .שינעגעגאב רעד ןופ דיירפ

.המחלמ יד ןבעלוצרעביא ןרעטש טשינ רימ לאז רע

ןיא טעילטעג טאה גנונעפאה ןופ קנופ רעקניכאווש

.שטאפ א טגנאלרעד רימ רע טאה רעפטנע םלא
ןוא ןרילראפ וצ םאוו טאהעג טשינ באה דיא
־יה־סגנונדרא םוצ ןעגנאגעגוצ רענעסאלשטנא ןא
רעד ןיא רימ טרעטש ןעמ זא ,םיא טלייצרעד .רעט
־עק יז לעוו ךיא יוזא יוו טשינ סייוו׳כ ןוא טעברא

ךיוא ןגראמ ךאנ ךיז רימ ןלעוו רשפא :רעצרעה יד
.ןפערט

דנאטשפיוא רעשידלעה רעד
עיראטאמערק רעד ראפ

.ןריפסיוא ןענ

*רא ןקיש וצ טרעהעגפיוא ךימ ןעמ טאה םיצולפ

א ןוא החיצר ןיא ןלאפעגניירא זיא שטייד רעד

־;פש טשרע .עיראטאמערק רעקיזאד רעד ןיא ןטעב

,םיא טנראוועג ,קאילאפ םוצ ןפאלעגוצ רעטעשויעצ

ןעמוקעגראפ זיא ןטראד זא ,טסווורעד ךיז ךיא באה

םיא רע טעוו ,שזאטאבאס ןעווארפ טעוו רע ביוא זא

*עג ןענעז עכלעוו ,סאדנאמאק יד ןופ דנאטשפיוא ןא

יצ ,ןגייצרעביא ךיז זומ רע .ןסישרעד טושפ ץנאג

*עוועזאגראפ יד ןענערבראפ םייב טקיטפעשאב ןע ו

...ןטעברא ןעק דיי רעד

.סרעפרעק עט

קערש ןופ טלסיירטעג ךיז טאה קאילאפ רעד

־עג טשינ ןפורג ערעדנוזאב יד ןבאה ךעלנייוועג

*עג זיא טעברא ןיימ .טרעטשעג טשינ רעמ רימ ןוא

ןייק ךיז ןשיווצ ןריפ טשינ ,ןפערטפיונוצ ךיז טראט

ןעגנולעג רעטעפש זיא רימ ןוא שטייד םעד ןלעפ

*ראפ םוצ טראפסנארט םעד ןריפ ןראפ .ןכערפשעג

.ןוז סראילאטס םייח ןוא ןטראבלעג ןעיצוצניירא

ןוא ןעקנורטעגנא סאדנאמאק יד ןעמ טאה ןענערב

ךיוא ,ןעמאזקע םייב ןלאפעגכרוד זיא רעטאפ ןייז

*רא עכעלרעדיוש יד ןוטעג שיטאמאטיוא ןבאה ייז

.טרעטשעג םיא ןבאה ןקאילאפ יד סאוו םעד בילוצ

.טעב

סעפע ןטכיראפ טקישעג ךימ ןעמ טאה לאמנייא

־לעוו ךרוד ׳ןלאנאק יד טנעקעג טשינ באה ךיא

ךיא באה רעטנענ קידנעמוקוצ .עיראטאמערק ןיא

טקאטנאק םעד טריזינאגרא ןבאה ןשטנעמ יד עכ

סנטאש יד יוו ךיז ןבאה םאוו ,ןשטנעמ יד ןשיווצ

זא ,זיא טקאפ א .ךיז ןשיווצ גנוקידנעטשראפ ןוא

סאוו ,םרעפרעק עטיוט יד ןענערבראפ םייב טיירדעג

ווו ,עפורג רעד ןופ ןעמוקעג זיא וויטאיציניא יד

*רעד ,סרעמאק־זאג יד ןופ טפעלשעגסיורא טאה ןעמ

־עז ייז .הלגע־לעב לרעב־םייח טעבראעג טאה םע
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בעד טפאכעג ןבאה םאוו .עסשרע יד ןעיועג סע ןענ

ןופ ןקילב עליפקערש טרעפטנעעג ןבאה ריר .שי;פ

ץא טריפעגנא ייז טיר טאה רעכלעוו .ןאמ־סע־סע

־עג טאה םע עכלעיי רעביא .רערינפ עטקינייפראפ

.ןיויוא ןקידנענערב ןיא םיא ןפראוועגניירא

.ט־יט רעטנעאנ רעד טבעיוש

־אזיצ עלא ןיא לאנגיס רעד ןעוועג זיא סאד

־אב א טקרעמאב געדו ןפיוא ריא באה לאמנייא

יד וצ ןוטעג־זאל א ןאגארוה א יוו ליז ןבאה ןעמ

־סע־סע ןיימ ריוא .גניגעיואב עקיטפאהבעל סרעדניז

האד ייז ןופ ןסירעגסיורא ,טייל־םע־סע עקירעביא

־עג א ןיא ןעוועג גאט שענעי ןיא זיא רעטיילגאב

ענלצנייא .ןסאשרעד טרא ןפיוא ייז ןוא רעוועג

,טגאיעג־יעטנוא לימ טאה יע .גנומיטש רעטגאפש

ע שידיי יד ןיא רעבא ,טקידייטראפ לאג ליז ןבאה

ןרעקמוא לאנ ףראד רע ליייו ,רעלענש ןייג לאז׳כ

.רעװעגךישאמ םאד ןענופעג ויוש ליז טאה טנעה

.טראפסנארט א לאנ ןטיילגאב .רעגאל ןיא ליז

־לאוו שענופ רעטיה םייב ןעמונעגוצ ןבאה ייז טא ו

לאז געוו רעד זא ,ליז טימאב אקווד באה ליא

־עגרעביא ןא ןבעגעג ןדיי יד טאה םאד .למערוט

ןטלאהראפ ליז עלייוו עלא ןוא .רעגנעל םאװ ןרעיוד

ןעוועג ןיוש זיא העש רעבלאה א לאנ ןוא ,טכיוו

טימ עטקאפעגנא .םאטיוא עקידנראפכיוד יד ייב

טקנופ־סגנוקידייטראפ רעטצעל רעל טרידיווקיל

-טסווועג ןוא געוו םעד טנעקעג טיג בא־ ליא .ןד י

־ד םורא ץאלפ םענעי ףיוא טייל־םע־סע יד ןופ

ןיא זיא םע .םעיראטאמערק יד וצ ייז טריפ ןעמ זא

.םעיראטאמערק

־נארט רעסיורג סרעדנוזאב א ןעמוקעגנא גאט םענעי

ןעמונעג ןדיי יד ןבאה טנאה ןיא רעוועג ןטימ

־אמ ןראוועג ןענעז סאטיוא לס א רעייז ןוא טראפס

ןעוועג רעבא זיא געוו רעד .גנאגסיורא םוצ ןפיול

־אב א ןראפעגכאנ זיא אטיוא ןרעי לאנ .טריזיליב

־נעמאק־רעגאל רעטרימראילא רעד ןוא רעטייוו א

.לקיצאטאמ א ףיוא ןאמ־סע־סע רעטנפאיו

־ראפ ןקישוצסיורא ןזיוואב לייוורעד טאה טנאד

־יילק טימ אטיוא ןא ןראפעגנא זיא לאמאטימ

־ורג םע־סע עטנפאוואב־טוג עסיורג א ,גנוקראטש

סנייא ןפראוועגנא ןגעלעג ןענעז עכלעוו ,רעדניק ענ

ןסיש ןעמונעג סאטיוא יד ןופ ליילג טאה עכלעוו ,עפ

־קערש ןסירעג ליז ןבאה טראד ןופ .ןרערנא ןפיוא

.עקידנפיולטנא יד ףיוא

טשטילג םע יוו ליא עזרעד םוצולפ .ןענייוועג עכעל

טאה רעכלעוו ,ףמאק א טלקיווטנא ליז טאה םע

־םיפ יד ףיוא ןייטש טביילב ןוא דניק א םארא ליז

טלעטשעג ןבאה ןדיי יד .טרעיודעג טשינ גנאל רעבא

םוצ רעטדימשעגוצ א ןייטש ןבילבעג ןיב׳כ .לעל

ןזיב ןלאפעג ןוא דנאטשרעדיוו ןטלפייווצראפ א

םעד ןופ ןגיוא יל ןסיירפא טנעקעג טשינ ןוא טרא

.ןטצעל

םאוו ,עלעדיימ םעד ןופ למינפ ןלעדייא ןוא םענייש

הלגע־לעב רעוועשזישט רעד ,לרעב־םייח ליוא

ןיא טקוקעגמוא ליז ןקילב עטלפייווצראפ טימ טאה

יד ןופ ףמאק ןשידלעה ןיא ןלאפעג טלמעד זיא

ןלעוו ריא לאז םאוו ,שטנעמ א טכוזעג ,ןטייז עלא

־עלטיה יד ןגעק רעטעברא־עיראטאמערק עשידי

א טרעמאלקעג יז טאה לעלטנעה יל ןיא .ןפלעה

.רעדרעמ עשיטסיר

.עקלאיל

טשינ רעמ ןיוש לימ ןעמ טאה ןא טלמעד ןופ

־אמ ןפיוא ןאמ־סע־סע רעל ןראפעגנא זיא םע

ןעגנאגעג ליא ןיב גאט ןדעי .ןטעברא ןיהא טריפעג

־טנא םיא ןפיול ןעמונעג טאה דניק םאד .לקיצאט

טפראדעג טאה ןעמ ווו .ואנעקריב ןייק ץיוושיוא ןופ

־טנעה יד ןופ עקלאיל יד קידנזאלסיורא טשינ ,ןגעק

־אב טאה לימ .ןטעברא־רעלשיט ענעדישראפ יד ןוט

־יצעג רעמ טלאוו יז יוו ןעזעגםיוא טאה םע .לעל

זיא רע .םקיב־ןישאמ א טימ ןאמ־סע־םע ןא טיילג

םענעגייא ריא רעביא יוו עקלאיל רעל רעביא טרעט

ליא ביוא ןסיש וצ טיירג .רימ רעטניה ןעגנאגעג

ליז ןיא ןבאה ןגיוא עטנייווראפ־שידניק עריא .לרוג

־א .ןפיולטנא וצ גנוגעוואב עטסדנימ יד ןכאמ לעו
.ןצעמע טימ ליז ןקידנעטשראפ רעד

.טייקכעלטרעצ עשעמאמ טאדעג
םוצ ןפאלעגוצ יז זיא יורטוצ ןשירעדניק טימ

־נרעטאמ ןוא טייוו גונעג ןעוועג זיא געוו רעד

ןענעפע וצ ןזיוואב טשינ רעבא טאה יז .ןאמ־סע־םע

טנאקאב א טכוזעג ןגיוא יד טימ באה ליא .קיד

א טאה טנאה סנאמ־סע־ויע ןיא .לכעליימ םאר
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עקידרעײם יד ןוא רעװלאװער רעד ןוטעג־ץילב
זיא יז ,עלעפעק ןיא ךיילג ןפארטעג טאה לוק
קידנזאלסיורא טשינ ,לקיצאטאמ ןבענ ןלאפרעדינא
־טנעה עטמעלקראפ־וויסלווונאק יד ןופ עקלאיל יד
.ןעל
.ןראפעג רעטייוו זיא ןאמ־םע־סע רעד

ןיא טריפעגפא זדנוא טאה אפאק א ןוא סעקינרעגאל
.קאראב
ןטעברא ןבילבעג ךיא ןיב קירבאפ רענעי ןיא
.גנויירפאב רעד וצ זיב

ןעמוקעג זיא העושי יד

טימ ראי ייווצ ןעוועג ךיא ןיב ץיוושיוא ןיא

יאמ ןט־ 4ןפיוא טכאנ רעד ןיא ןעוועג זיא םאד

.טרעטנענרעד דיז ובאה ןסור יד ןעוו .געט ייווצ

ךיז טייקטנאפשעג יד טאה ןקאראב יד ןיא 1945.

.ןעזואהטאמ ןייק טריפעגקעווא זדנוא ןעמ טאה

ןענעז ןשטנעמ .ורמוא ןקידהלהב ןיא טלדנאווראפ

.עעזנבע ןייק ןעמונעג דימ ןעמ טאה טראד ןופ

א ןאראפ זיא םע זא ,טגאזעג ןוא ןעגנאגעגמורא

טאה ןעמ ווו ,גרעב יד ןיא לטעטש שיכיירטסע ןא

זא ןוא ,ןעוועזאגראפ וצ ןעמעלא לעפאב רעמייהעג

־וט ןעיוב ןוא גרעב ןסייר םייב טקיטפעשאב זדנוא

.לעפא ןקידנגראמ ןכאנ ןעשעג ףראד סאד

.ןלענ

־ייק טאה סנגראמוצ .ןסקאוועג זיא ורמוא רעד

דגוא ןיא טעבראעג טראד דיא באה ןכאוו םקעז

־נעמ יד לעפא ןפיוא ןייגסיורא טלאוועג טשינ רענ

טימ רענעלאוושעג א ,ןעגנוגנידאב עכעלשטנעמ

ןוא דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז ןבאה ןשט

סאד זא ,טליפעג ךיא באה ,סיפ עטמיילעג־בלאה

.טרא ןופ ןריר דיז טלאוועג טשינ

רעמ ןסאלשאב באה ןוא געט עטצעל עניימ ןענעז

טשינ ןבאה רימ ןוא טרעדורעג ךיז טאה םעפע

דימ ןעמ לאז .טעברא רעד וצ ןייגוצסיורא טשינ

ןוט וצ טכארטראפ ןבאה ןשטייד יד םאוו ,טסווועג

.טרא ןפיוא ןסישרעד רעסעב

־םע־םע יד זא ,ךיז טאה ןזיוועגסיורא .זדנוא טימ

ןפיוא טראוועג ןוא בוטש ןיא ןבילבעג ןיב ךיא

ןוא ןזאלרעביא זדנוא טלאוועג טשינראג ןבאה טייל

דיא .ןעמאנ ןיימ ןפורסיוא דיא רעה םיצולפ .טיוט

־עטלע רעטערטראפ טזאלעג ייז ןבאה קידנפיולטנא

־צעל עניימ ןיוש ןענעז םאד זא ,רעכיז ןעוועג ןיב

־קעווא טפראדעג זדנוא ןבאה עכלעוו ,ןשטייד ער

ךיז טאה םאוו ,ןאמ־םע־סע רעד רעבא .ןטוגימ עט

ןעוועג ןיוש ןענעז ןשטייד ערעטלע יד רעבא .ןריפ

לאמ םאד זיא ,קאראב ןופ ריט רעד ןיא ןזיוואב

ןריולראפ זיא ץלא זא ,ןעזעג ןבאה ייז .רערעטכינ

ןוא ארויב א ןיא דימ טריפעגניירא הלימ ןעוועג

־וקעג ןיילא זדנוא וצ זיא רעריפ־רעגאל רעד ןוא

ףיט עדניוו א טימ ןראפעגפארא רימ טימ רעטעפש

רעביא זדנוא טמענ רע זא ,םעיינ רעד טימ ןעמ

יד ןעניפעג ךיז טאה םע ווו הרע רעד רעטנוא

־עג ,ןעניזאגאמ יד טנפעעג זדנוא ראפ טאה ןוא

.קירבאפ־עיצינומא עטריקסאמראפ
ןענישאמ יילרענדישראפ יד ןופ שיורעג רעד
״נאגניא טשרעהעג טאה אד רעבא .טביוטראפ טאה

םע רעוו ןוא ןסאריפאפ ןוא סעראכוס ןעמענ טזאל
טאטש ןיא טזאלעג ךיז טאה ,חוכ טאהעג טאה
.ןיירא

־נעמ יד .ךיוהרעדניא יוו םישזער רערעדנא ןא ןצ

!יירפ ןעוועג ןענעז רימ

ךיז ןבאה ,ןטסילאיצעפס עשיראגנוא סנטטרעמ ,ןשט

ןענאוונופ קידנסיוו טשינ ,טנייוועג באה דיא

טאהעג טאה רעדעי ,ענעמונראפ ,עטאז טיירדעגמורא

םע .ןרערט ליפיוזא ןעמונעג רימ וצ דיז ןבאה םע

ףיוא ךיז טאה רענייק .ןישאמ ןייז ,טינשפא ןייז

*עג עלא יד ףיוא ץראה סאד ןוטעג ייוו רימ טאה

רימ טאה רעטסיימ רעד זיולב ,טקוקעגמוא טשינ רימ

*רעד טשינ ןבאה םאוו ,עטנערבראפ ןוא ענעלאפ

ךיז זיא ןוא ןוט ףראד דיא טאוו ןזיוועג קילייא

.רימ טימ ןעמאזוצ ןרעוו וצ טיירפאב טבעל

.לאז קע ןרעדנא ןיא קעווא

.טעשעהעג ןוא עראנ ןיימ ףיוא ןגעלעג ןיב דיא

רעבלעז רעד זיא ןטעבראפא גאט ןצנאג א דאנ

ךיא .טקוקעגמוא טשינ רימ ףיוא ךיז טאה רענייק

ךימ טריפעגפיורא קירוצ ןוא ןעמוקעגוצ רעטסיימ

,טקעוועגפיוא ךיז באה ךיא ןעוו .ןפאלשעגנייא ןיב

ערעדנא ךאנ טראוועג ןיוש ןבאה םע ווו ךביוא

.שטייד ןייק ודער טרעהעג טשינ רעמ ןיוש ךיא באה
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ןיא קעווא רימ ןענעז ערעדנא דאנ טיב ןעמאזוצ

.סשוקעג ןוא ןעמוגעגמורא זדנוא ןבאה עדמערפ

־עילאטיא רעד וצ ןראפ ריז טזאלעג .ןיידא טאטש

.ךעלשטנעמ .ךעלרעדורב
־עגפיוא זדנוא טאה גנומענאב עקיצראה רעייז

.ץענערג רעשינ
ןדיי קיסיירד ןופ עפורג א ןעוועג ןענעז רימ
ןופ ןאגאוו א ןעמענראפ וצ ןעגנולעג זיא זדנוא ןוא
.םיור ןייק ןראפעג זיא סאוו .גוצ א
יד טזאלראפ — הללק א טימ דימ ןבאה יוזא
.דרע עשטייד עקידאמט

א טכוזעג ןבאה רימ רעבא .טקיטומרעד ןוא סשירפ
.םינפ שידי
*ראפ א וצ ןגאלשרעד ךיז רימ ןבאה ךעלדנע
וצ ןבעגעג זדנוא טאה ןעמ .טניאשזד ןופ רעייטש
ןופ ןוא ,ןעמוק רימ ןענאוונופ טגערפעגסיוא .ןסע
סבעלעגפיוא זדנוא ראפ טאה ןעגנורעכיזראפ ענייז

טראוועגפא זדנוא ןבאה עיצאטס רעדעי ףיוא

גנונעפאה יד ןייש רעקידנדנעלב רעצנאג רעד ןיא

עשינעילאטיא יד .ןסע ךעלקעפ טימ רענעילאטיא

רעשידיי רעד וצ ,גערב ןרעכיז א וצ ןראפרעד וצ

־דליוו .טנייוועג זדנוא ףיוא קידנקוק ןבאה ןשטנעמ

עשטמהרבא ןופ ןוז א —

רעטצנעפ עקלארשי

.לארשי־ץרא — םייה רעלאנאיצאנ
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ןרערט ןכייט ךרוד טולכ ןעטי ןוא
 1941ראי ןופ ןעגנובעלרעביא עניימ

־אפאטסעג א ןגיטשעגסיוא זיא םע ןכלעוו ןופ ,עשז

¬ניא .ינוי שדוח ןיא קיטנוז א ןעוועג זיא םא י•
ןריקאטא וצ ןביוהעגנא ןעמ טאה ירפרעד

י

ןיוש ןטסירעלטיה יד ןבאה קיטנאמ ןוא טאטש יד
טאה ןעמ םאוו ןשטנעמ עטשרע יד .טרישראמניירא
יד ,רימ ןעוועג םע ןענעז טעברא רעד וצ ןעמונעג
ןבאה ,טעברא רעד וצ זדנוא קידנריפ ".עננאיצאטס.,
.ןסאשרעד געוו ןפיוא עכאווש יד ייז
וצ ןראוועג טקישעג גאט ןדעי רימ ןענעז יוזא
טרעקעגמוא ויז רימ ןבאה טנווא ןיא .טעברא רעד
םע זיב ,טייצ א ןטלאהעגנא יוזא טאה םאד ,םייהא
־נעמ עלא ןלאז ןגראמ זא ,לעפאב רעד ןעמוקעג זיא
ןלעטש ךיז רעטייוו ןוא ראי  15ןופ רעטלע ןיא ןשט
ףיוא ןקישפא טעוו ןעמ ןענאוונופ ,קראמ ןפיוא
.טעברא
־םיורא ןיוש ךיז טאה רעגייזא  4םורא ןעניגאב

־אק ןשיטאטש ןטימ טסירגאב דיז טאה רע .ריציפא
וביולקםיוא ןוא ןלייצ ןביוהעגנא ןבאה ייז ןוא ראסימ
ןיא ןראוועג טלעטשעגקעווא ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ
־יוא־טםאל עצראווש ןעמוקעגנא ןענעז םע .טייז א
ןעיורפ ןעוועדאלפיוא ןעמונעג טאה ןעמ ןוא סאט
רעד ןיא ןייג ןסייהעג רענעמ יד ןוא רעדניק טימ
־ילאפ עשיליופ יד .געוו רעבמאראז ןופ גנוטכיר
־וצסיוא תוחוכ עלא טימ טימאב ךיז ןבאה ןטנאיצ
־עגסיורא טלאוועג טימ ןוא רעדניק עשידיי יד ןכוז
.ןשינעטלעהאב יד ןופ טפעלש
טאה ,ןשטנעמ  50א ייב ,ענעבילבעג יד ,זדנוא
ןבאה םנגראמוצפיוא ,אטעג ןיא טריפעגקירוצ ןעמ
,עלא יד זא .תמא ןרעטיב םעד טםוװרעד ךיז רימ
ףיוא טריפעג טשרמולכ ןטכענ טאה ןעמ עכלעו
.שזאבלוש ןיא ןראוועג ןסאשרעד ןענעז ,טעברא

טלייטעגפא טאה ןעמ .תמא רעכעלקערש רעד ןזיוועג

'ראפ לענש ךיז טאה אטעג ןיא ןשטנעמ לאצ יד

רימ ןוא ,ןעיורפ רעדנוזאב ןוא רענעמ רעדנוזאב

'ישט ענעפאלטנא יד ןופ ןעמוקנא ןטימ ,טרעסערג

'ילאפ עשיליופ טימ טלגנירעגמורא ןראוועג ןענעז

רימ ,ךעלטעטש עשינכש ערעדנא ןופ ןוא רעוועשז

רעקראטש א ןסאגעג טאה םע .אפאטסעג ןוא ןטנאיצ

־נײא ןענעז עלא  300,א ייב טלייצעג ןיוש ןבאה

טכא זיב ןענאטשעג יוזא ןענעז רימ רעבא ,ןגער

"ראפ ןטימ ךעלזייה־אטעג יד ןיא ןראוועג טריטראווק

־מאל ןופ אטיוא ןא ןעמוקעגנא זיא םע ןעוו ,רעגייזא

־נוא ,ןרעדנא ןיא זיוה ןייא ןופ ךיז ןגעוואב וצ טאב
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ןענעז םע .ןרעוו וצ ןסאשרעד גנוארד רעד רעט
יד .תונברק עכעלטע ןלאפעג גאט ןבלעז םעד עקאט

*רעד ןענעז םאר .ןעיירעסיש עטפא טרעהעג געו
.ןפיולטנא טווורפעג ןבאה סאוו ,יד ןראוועג ןסאש

רעד ,רעטכאט םעקליס ענראשט ןעוועג זיא עטשרע
.א .א ,ןוז סעטוי־עשעפ ,להשמ ,רעטייווצ

־עגסיוא ןענעז ןשטנעמ עטיוט־בלאה יד ןעו
ןעמ טאה ,ץיוושיוא ןיא סענאגאוו יד ןופ ןגיטש

קערש רעכעלנייפ ןיא טבעלעג רימ ןבאה יוזא

עקיעפ־םטעברא יד .עיצקעלעס א טכאמעג דלאב

־אנ זיב ,ןטאנאמ  18ןופ טייצ א טיוט ןרעכיז ןראפ

ןענעז ערעדנא עלא ןוא טרא ןפיוא ןבילבעג ןענעז

זא ,גנאלק א םיתא זיא גאט א ןיא  1942.רעבמעו

םוצ — סאטיוא טםאל ףיוא ןראוועג טעוועדאלראפ

ןופ רעמיוב ןעגנערב וצ ןרופ ןא ןעמוק ןגראמ

.טיוט

טאה ןעמ ,קינאפ א ןראוועג זיא אטעג ןיא .דלאו

רעד טימ ןעגנאגעגוצ זיא טעברא עצנאג יד

א .טסייה םאר סאוו גנוראפרעד ןופ טסווועג ןיוש

־רעד ץלא זיא טונימ  10א ןיא ,שינעלייא רעטסערג

ןעמ טאה ענעבילבעג יד ןוא ןפאלעצ ךיז ןענעז ךס

טימ ןענעז עקי?עפ־סטעברא יד .ןעוועג טקידייל

רעד ןעוועג זיא םע ווו ,עווארבמעז ןייק טריפעגפא

ןוא דיז ןשאוומורא םוצ ןראוועג טריפעגפא קיזומ

.ץיוושיוא ןייק ןטראפסנארט יד ראפ טקנופ־למאז

ערעזדנוא ןעמונעגוצ זדנוא ייב טאה ןעמ .ןרעשפא

,ןשטנעמ םקעז ןבילבעג רימ ןענעז אטעג ןיא

טציא ןופ ןוא .רעדיילק־רעגאל ןבעגעג ןוא םישובלמ

־אטס ייווצ ,רעזעלג ךאפ ןופ ,רעדורב ןיימ טימ ךיא

רעמונ ןיימ .רעמונ א ןגירקעג רעדעי ןיוש טאה ןא

רעד ךאנ יוו יוזא רעבא .םעראמיר ייווצ ןוא םעראיל

ןוא ,טנייה זיב גארט ךיא ןכלעוו ,״898 7״ :זיא

ייב ןעמוקעגקירוצ רעדיוו ןענעז עיצקא רעטשרע

.קיבייא ףיוא ןביילבראפ דימ טימ טעו

טאה רעטעפש טייצ רעצרוק א ןיא ןוא ןשטנעמ  60א
ןענעז ,עווארבמעז ןייק טקישעגפא רעדיוו ןעמ
.ןשטנעמ עטלייצעג עכעלטע ןבילבעג זיולב
״נארט עווארבמעז ןופ ןריפ ןביוהעגנא טאה ןעמ

.ןקאראב ןיא טריפעגניירא זדנוא טאה ןעמ
א טימ ייווצ טבעלעג ךיא באה ץיוושיוא ןיא
־יירפ יד ןבעלרעד וצ גנונפאה םוש ןא ראי בלאה
.טייה

־פא ייז ידכ ,ןאב רעד וצ עוועשזישט ןייק ןטראפס

־רעד ךיז טאה גאט ןקידרעמוז םענייש א ןיא

־ראטשעג געוו ןפיוא יד ,םישטנעיוושא ןייק ןקישוצ

,ןענאלפארע רענאקירעמא ןופ ןשיור סאד טרעה

־רבקמ וצ ףיוא ןבעגעגרעביא זדנוא ןעמ טאה ענעב

יד יוו ןעגנולקעג ןרעיוא ערעזדנוא ןיא טאה סא ו

יד ןופ רענייק ןיוש טאה ןא טייצ רעד ןופ .ןייז

טימ לגאה א ןלאפעג זיא דלאב ןוא קיחמ עטםנעש

רעדא ןייגוצ זדנוא וצ טראטעג טשינ ןשטנעמ־אטעג

ןעמ .ןראוועג טעדנוווראפ ןיב ךיא ןוא .סעבמאב

ךיילג ןעמ זיא ןייז רבוע ראפ .זדנוא טימ ןדער

ךיא ווו לאטיפש א ןיא טריפעגרעביא ךימ טאה

־עג ןסאשרעד עקאט ןענעז םע ,ןראוועג ןסאשרעד

.טאנאמ םקעז ןבילבראפ ןיב

סרעכאמ־רעגייז םער לטאמ ןוא ץראווש הניד :ןרא ו

־רעווש יד ןופ ןבילקעגסיוא ןעמ טאה ךאוו עדעי

־רבקמ דלאב ןבאה רימ עכלעוו ,רעטסעווש א

־טימ .ןיירא ןוויוא ןיא ייז טקישעג ןוא עקנארק

.ןעוועג

םעד ןרידיווקיל וצ לעפאב א ןעמוקעג זיא לאמא

ןעמ טאה ,טראפסנארט רעווארבמעז ןטצעל ןטימ

.ךיז טרעטנענרעד יימרא עשיסור יד לייוו רעגאל

:ןעוועג ןענעז םאר ,ןייגטימ ןסייהעג זדנוא ךיוא

רימ זיב ,ורפא ןא ,סופוצ ןבירטעג זדנוא טאה ןעמ

־ורב ןייז ,שזראשטנאמ החמש ,רעדורב ןיימ ןוא ךיא

ןענעז עכאווש יד ".עזנבעה" ןייק ןעגנאגרעד ןענעז

טקאפעגניירא זדנוא טאה ןעמ .ייווצ ךאנ ןוא רעד

ןעמ טאה ענעבילבעגנבעל יד .געוו ןפיוא ןלאפעג

.רעסאוו ןפארט א ןא ןוא ןסע ןא ,ןענאגאוו יד ןיא

.ןטעברא ענעדישראפ וצ ןבירטעג

ייווצ יוו רעמ טשינ טרעיודעג טאה ןראפ םאר

ןראוועג טיירפאב דימ ןענעז ,יאמ ןט־ 5םעד

ךיז ןלאז סע זא ,גונעג ןעוועג זיא םע רעבא ,געט

יירד טימ יודפ ןיימ .יימרא רענאקירעמא רעד ךרוד

ןפיוא ךיז ןבאה םע .עטיוט רעטרעדנוה ןעלמאזנא
1019
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ביבא־לת /

רעפלעב

םייח ןיא

לדנאק םהרבא

סאה ןקידעארכ ןופ גג׳יס יד ןיא
 1939.רעבמעטפעס רעט־3
טקישעגסיורא גאט ןקיזאד םעניא ןבאה ריר
־ראוו ןייק זדנעג טראפסנארט א עוועשזישט ןופ

ןופ טרירעג ליז ןבאה קינייוו רעייז רעבא .ןענ
יד ,טדימשעגוצ ייו ןעיועג ןענעז סיפ יד .טרא
.יילב ןרעווש טימ טליפעגנא יוו ןעינק

םאה עיצאטס־ןאב רעד ףיוא קינלאשטאנ רעד .עש

םאוו ,עפורג עטשרע יד ןעוועג ןענעז ריר

זיא םע .תוירחא ןא רעבא .ןעמונעגנא הרוחס יד

ןענעז זדנוא טימ .עוועשזישט ןופ טרירעג טאה

־רעד ןענעז זדנעג יד טייוו יוו זיב טסווואב טשינ

לארשי ןוא ץישבייא רעדירב ייווצ יד ןעגנאגעגטיר

־קירוצ ייז ןענעז גאט ןטייווצ ןסיוא רעבא .ןראפ

.וועיל קחצי

.עוועשזישט ןייק ןעמוקעג
־עג טרידאבמאב זיא רעבמעטפעס ןט־ 7םעד
.עיצאטס־ןאב רעוועשזישט יד ןראו
דנעטפעס ןט־ 9םעד ץירא ןענעז ןשטייד יד
.רופיכ־םוי ברע טקנופ .רעב
ןשטייד יד .ןסע ןא ןבילבעג זיא לטעטש םאד
זייפש ןופ ןעניזאגאמ עשיטאטש יד טנפעעג ןבאה
.טלמישראפ ןעוועג ןיוש זיא ץלא ,טיורב ןוא

־איב ןייק ןראפעג רימ ןענעז ןאב רעד טימ
.אדיל ץיק טכיירגרעד ןגעוומוא לרוד ןוא קאטסיל
א ןטלאהראפ זדנוא טאה ץענערג רעד ףיוא
ןעמענ ןוא םיורא םיוק ליז ןעיירד רימ .לארטאפ
ןעמ .ץענערג רעד סיואגנעל ןרעדנאוו רעדיוו
וצ לטעטש ןופ טייג ןעמ .טומ םעד טרילראפ
.בושי וצ בושי ןופ ,לטעטש
־רעביא ענליוו זיא שדוח א ןופ לשמ ןיא

־םוי ןטרעטשראפ א טאהעג ןיוש ןבאה ןדיי יד

סאד .טנאה וצ טנאה ןופ לאמ יירד ןעגנאגעג

יד טאוו ,ןדיי ןגעוו טלייצרעד טאה ןעמ ׳בוט

יד ןעמונעגרעביא ןבאה ןקאילאפ יד ןופ טרא

־עג ,טאטש רעד רעטניה טפאכעג ןבאה ןשטייד

־טיל יד ןעמוקעג ןענעז ןאד ןוא רעיימראטיור

ףיוא" :ןגירשעג ןוא סיפ יד רעביא ייז ןגאלש

-עווש ץלא זיא םאבעלאב םעיינ ןדעי טימ .רעניוו

:םינפ ןיא ןגיפשעג ןבאה ...ךכירק ריפ עלא
״!םאשילעב־ראה ריא ...םנילרעבמעשט ריא״

.ןבעל סאד ןראוועג רער
טשינ ,תמא ןא םאוו ,ליז ןבאה רעניווטיל יד

יד טלייבעג ליז ןבאה ןשטנעמ עגניי ייב

־םאמ רעד .ענליוו ןעמענוצרעביא טלייאעג קראטש

יו׳, ,רעייפ א טנערבעג טאה ןגיוא יד ןיא .ןטסיופ

־עג געט עטשרע יד ןיא לאנ טאה אידאר רעווק

יוו ,םלוע לש ונובר י ןטלאהסיוא םאד ןעמ ןאק

ענליװ פא ןטערט ןטעיוואס יד זא ,ןדלאמ

ל םונהיג אזא ןטכארטסיוא ןעמ ןאק
־תא טאה ןפיולטנא וצ וויטאיצניא עטשרע יד
".יתדה־רמושה" עיצאזינאגרא יד ןעמונעגרעט
ףסוי חילש רעשיאייטראפ א ןעמוקעג זיא םע
א טימ ןדנובראפ זדנוא טאה רעכלעוו ,יוועל
םעד ןגעוו טלייצרעד טאה יוועל ףסוי .רעיופ
עשידיי יד ןיא ןא ןכאמ ןשטייד יד םאוו ,ןברוח

םילשומ עיינ יד ,רעניווטיל יד רעבא .טנגעגמוא ןוא
.הנתמ יד ןעמענוצנא טלקנעווקעג סעפע ליז ןבאה
ןיא זיא טייקנטלאהעגקירוצ עשיניווטיל עקיזאד יד
.לעלדנעטשראפמוא ןעוועג גולפ
:טלציוועג ליז ןבאה םיצל
־ייב ,ןעמוק וצ ליז ייז ןעמעש גאטייב —
...ארומ ייז ןבאה טכאנ

יפא ןענעז ןסאג עצנאג ווו ,עשראוו ןגעוו ,טעטש

יד זא ,ןזיוועגסיורא ליז טאה רעבא דלאב

ןיא ןגעלעג ןענעז ןשטנעמ ןוא ןראוועג טקעמעג

םע .ענליוו הנתמ סלא עקאט ןעמוקאב רעניווטיל

.דרעפ עטעגרהעג ןבענ ןסאג יד
ןרעיוא יד ןפאטשראפ טלאוועג ליז טאה םע
־אד ןופ קעווא ,קעווא ראנ .רעמ ןרעה טשינ ןוא
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רעד ןופ סעזאב עשירעטילימ יל רעבא ןביילב
רעד ןופ ןטקנופ ענעדישראפ ןיא יימרא רעטיור
.הנידמ
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עכיוה יד ןעמוקעגנא ייז ןענעז ףוס לכ ףוס

ןבאה םאוו ,עכלעזא ןעוועג ןענעז סע .סעזיוו טימ

־לאס עקיסקווועגניילק ןוא טייל־ייצילאפ עשיווטיל

ןעיירדראפ וצ טשינ ןטארעג ןוא טביולגעג טשינ

ןפאלעגכרוד ןדיי יד ןשיווצ זיא קיטייצכיילג .ןטאד
:רעטיצ א
!ןדיי טגאלש ןעמ —
!םארגאפ א
,ןסאג יד רעביא ןפאלעג דליוו ןענעז ןשטנעמ
־ראפ ןוא רעזייה יד ןופ ןרעיוט יד ןסאלשראפ
רעטנעענ ןוא רעקיכליה ץלא .סנדאל יד טפאלק
 ".ןדיי יד טיוט" :ןעיירשעג יד ןעמוקעג ןענעז
־צנעפ יד ןיא ןגיולפעג ןענעז רענייטש ערעווש
ןסירעגפיוא טאה ןעמ .ןבוטש עשידיי ןופ רעט
.סטוג ןוא באה שידיי טריבארעג ןוא רעבלעוועג
ענעטערטעצ ןוא ענעגאלשעצ ןופ ןעיירשעג
םענעסאלעגסיוא ןטימ טשימעגסיוא ויז ןבאה ןדי
.רעגעלש יד ןופ רעטכעלעג
־פא ןענופעג ךאב דיז ןבאה טאטש רעד ןיא
ןרעציפא יד .יימרא־רעטיור רעד ןופ ןעגנולייט
םאוו םעד וצ טקוקעגוצ ךיז ןבאה ןטאדלאס ןוא
.ןגיוושעג ןוא ראפ טמוק
ןיילא טכאמ עיינ יד טאה םנגראמוצ טשרע
.םארגאפ םעד טליטשעגנאי
ךיז רימ ןבאה ענליוו ןיא שרדמה־תיב א ןיא
סחנפ ׳ר םעדייא םבר רעוועשזישט ןטימ ןפארטעג
־נײא רעייז ןוא לדארפ יודפ ןייז טימ ןאזניוועל
.דניק קיצ

.ןכאז עטסופ טימ פאק םעד דיז
רעבא ,רעטכינ ןוא גולק טכארטעג ןבאה ענעי
־רעד .טעוועטנובעג דיז ןבאה רעצדעה ערעזדנוא
טייצ רעצרוק א ןיא עקאט ןעמ טאה ךאנ וצ
.םעזיוו ןבעג וצ ןביוהעגנא םורא
־עג ןסאגראפ ןענעז ןרערט עשידיי ליפיוו
ןוא רענאקירעמא יד ןופ ןראדיראק יד ןיא ןראו
־עו רעצרעה עשידיי ליפיוו !ןטאלוסנאק עשילגנע
.סנבראש ענעכארבעצ יוו ןטראד ןופ קעווא ןענ
ןבאה םאוו ,יד ןופ לאצ יד ןעוועג זיא ןיילק
ןא ןעמוקאב ןוא םניוועג עסיורג סאד ןענווועג
ןטימ טבעלעג ןבאה רימ רעבא .עזיוו רענאקירעמא
זיא םאד ןוא לארשי־ץרא ןייק ןראפ וצ קנאדעג
טאלוסנאק רעשיטירב רעד .רעגנירג ןעמוקעגנא
זדנוא וצ רעבא ,םעזיוו רעטרעדנוה ןבעגעג טאה
.ןעמוקעגנא טשינ םע זיא
זא ,ןדער וצ ןביוהעגנא ןעמ טאה לאמאטימ
.םעזיוו־טיזנארט טיג טאלוסנאק רעשינאפאי רעד
םאוו .ןיהא ןייג וצ ןלאפעגנייא טשינ זיא זדנוא
יד ןופ דנאל םעניא ןוט ןדיי רעוועשזישט ןלעו
יד זא ,טסווועג ךאנ רימ ןבאה וצרעד יסאשיעג
טימ ליפוצ םעפע ךיז ןרבח םעקישטנאפאי עניילק
.ןרעלטיה

ןעמוקאב ןוא טנרעלעג געט עצנאג טאה רע

־ירעד ןעמ זיא טניוטשרעד ןוא טריטנעיראזעד

־עג טכעלש טשינ ןבאה ייז .טניאשזד ןופ עציטש

־אי רעד זא ,טרעהרעד טאה׳מ ןעוו ,ןראוועג רעב

ןגראב וצ ןגאלשעגראפ וליפא זדנוא ןוא טבעל

םקניל ןוא םטכער ףיוא טאה לוסנאק רעשינאפ

.טלעג

.םניחב טעמב ןוא ,סעזיוו טימ ןפראוו ןעמונעג

לייוו ,טפראדעג טשינ טלעג ןייק ןבאה רימ

־עג ןבאה ןדיי .קיטכעדראפ ןראוועג זיא םאד

ןםע ןעמוקאב ןוא ץוביק ןיא ןעוועג ןענעז רימ

סעלא ראפ .תואיצמ ןייק אטשינ ןענעז׳ס זא ,טסווו

.טניאשזד ןופ
א( םיטילפה־תדעו א ןעוועג זיא ענליוו ןיא

־עז סעזיוו עשינאפאי יד .ןלאצאב רעייט ןעמ זומ
.קיטכעדראפ ןעמוקעגראפ רעבירעד ןענ

יד ןבאה ןדיי רענליוו ).עזאלמייה ראפ טעטימאק

ןענעז ןאפאי ןוא דנאלסור ןשיווצ ןעגנויצאב יד

ןעגנידנא ךיז ןגעלפ רימ .ןעמונעגפיוא ןייש םיטילפ

ןעוועג ןיוש ןענעז םע .עטגנערטשעגנא ןעוועג

יד .ץלאה ןקאה וליפא ,ןטעברא ענעדישראפ וצ

ןריפארגאטאפ ןטנעגא עשיטעיוואס זא ,ןעגנאלק

,טסיירטעג ןוא טרעיודאב זדנוא ןבאה ןדי
ןראפ ןופ טמולחעג ליטש ןעמ טאה ענליוו ןיא
רעווש רעייז ןעוועג רעבא זיא םע .לארשי ןייק
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ןשינאפאי םעד םורא ךיז ןעיירד םאוו ,עלא יד
טעװ דנאלםור ךרוד קידנראפכרוד ןוא ,טאלוסנאק
.ריביס ןייק ןקישראפ ייז ןעמ
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ןיא ןצראה ןפיוא ןעוועג זיא קירעיורט ,אי
־עג רעטעפש ןוא טרידיצעד דיז רימ ןבאה ךאד

רעטנוא טרא ןופ ןריר טשינ דיז ראט רע ןיא
.טעלאטסיפ ןטליצעגנא ןא ןופ גנואארד רעד

־רעד א ךאנ טאלוסנאק ןשיטעוואס םוצ ןעגבאג

טאה סע ןוא טרעיודעג גנאל טשינ טאה סע

־ערג רעשינאפאי רעד וצ ןראפוצכרוד שיגעביול

ןופ ריט ןיא פאלק א טרעהרעד רעדיוו דיז

,ןעשעג זדנוא טימ ןענעז םיסינ ליפיוזא .ץענ
.רעדנווו עקידרעטייוו ריוא ןעשעג ןלעוו רשפא

"זדנוא ךאנ ןעמוקעג ןיוש זיא ןעמ" .עפוק
.קנאדעג א ןפאלעגכרוד ןעמעלא ייב זיא

ערעזדנוא טימ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז דימ

ןעמ טאה גנושארעביא רעסיורג רעזדניא וצ

ןופ תומולח יד טבעוועג ןוא םירבח רעוועשזישט

רעבא .ןטנעמוקאד יד טגנערבעגפא קירוצ זדנוא

-ןראפ ,ןראפ

.ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא לעדנאק

,טיעדאפעג ןעמ טאה טאלוסנאק ןשיסור ןיא

־ייוו ןראפעג רימ ןענעז ץראה רעווש א טימ

־אי ןייק העיסנ רעד ראפ ןלאצנייא ןלאז רימ זא

־אלוו ןייק טפעלשעג דיז טאה םאוו ,גוצ ןטימ רעס

.ןראלאד טימ ןאפ
א וצ טריפארגעלעט טאה זדנוא ןופ רענייא
־עז טייצ רעצרוק א ןיא ןוא קראי־וינ ןייק רעטעפ
.ןראלאד עקיטיונ יד ןעמוקעגנא ןענ
טש־נ רימ ןבאה ןאגאוו ןיא ןיוש קידנציז
־וק ןייז טאהעג טאה רעדעי .קערש ןייק טליפעג
־קסאמ רעטניה רעבא .טרא טרירעמונ א ןוא עפ
סע ןוא ריט יד טנפעעג קיטסאה ךיז טאה עו
ןטסאמעגפא ,ןטסידווואקנע ןעמוקעגניירא ןענעז
.ןקילב עכעלגנירדכרוד עפראש טימ זדנוא
עיזיווער עטשרע יד ןביוהעגנא ךיז טאה םע
.ןטנעמוקאד יד ןופ לארטנאק ןוא
ןטנעמוקאד ענייז טנאה ןיא ןיוש טלאה רעדעי
־עג טאה םישדח עגנאל ,סעזיוו יד ןוא רעסעפ יד
ןוא טראשעגנעמאזוצ ייז טאה ןעמ זיב טרעיוד
ןופ ןעמונעגוצ לאמאטימ עלא ייז ןעמ טאה אד
עלא ייז טאה ןטסידווואקנע יד ןופ רענייא .זדנוא
קילב ןייק וליפא ןוא עפוק א ןיא טראשעגפיונוצ
ןיא טשטיינקעצ ןטלאהעג .ייז ןיא ןוטעג טשינ
.שאט רעד ןיא טפוטשעגניירא ןוא טסיופ רעד
ךיז טימ ןעמונעגטימ ייז ןבאה קידנעייגסיורא
.ןלעדנאק

.קאטסאוויד
קאטסאווידאלוו ןיא ןייז געט עכעלטע ךאנ
רע טסייוו טנייה זיב .לעדנאק טעוואיעג דיז טאה
ןיא ןענופעג ןבאה ייז לוספ א ראפ םאוו טשינ
טאה קאטסאוואדיוואלוו ןיא ךיוא .ןטנעמוקאד ענייז
עדווואקנע רעד ףיוא ןפורעג גאט ןדעי םיא ןעמ
.ןריפאפ ענייז טרילארטנאק יינספיוא ןוא
רעד זיא ,טניווועג ןבאה רימ ווו ,לעטאה םעניא
־רעד ךיז טאה רע ןעוו .דיי א ןעוועג ראטקעריד
רע טאה ,לארשי־ץרא ןייק ןראפ רימ זא ,טסווו
רע .ןעלדיז ןוא ןעמראיל ,ןעיירש ןעמונעג ךיילג
ןגנערטש א רעייז ןופ לעטשנא םעד טכאמעג טאה
טאה .תודוס־ידוסב ,ליטשרעדניא רעבא .ןזייב א ןוא
ןדעי ןופ עגאל רעד טימ טריסערעטניאראפ ךיז רע
־םניא ןא טימ ןפלאהעג ןוא תוצע ןבעגעג .רעדנוזאב
.ןראפסיורא םאד ןרעלענשראפ וצ ץנעוורע
קאטסאווידאלוו ןיא ןייז רעזדנוא ןופ ךשמ ןיא
רעבא ,ןדיי ךס א ףיוא ןפארטעגנא ךיז רימ ןבאה
זדנוא טימ טלאוועג טשינ טאה ייז ןופ רענייק
־עגסיוא זדנוא ןבאה ייז .סעומש ןייק ןריפראפ
.קנארק־קידנקעטשנא ןעוועג ןטלאוו רימ יוו ,ןטימ
־בלאה ןופ ןכאוו ןוא געט ןפאלעג ןענעז םע
א ןבעגעגפא ךיז ןבאה רימ .קערש־בלאה ,תורכש

־סערא םיא טאה ןעמ זא ,ןעזעגסיוא טאה סע

תושר ןיא ךיז ןענופעג רימ גנאל יוו זא ,ןובשח

,עטלמוטעצ ןציז ןבילבעג ןענעז רימ ןוא טריט

ןעשעג זדנוא טימ ןענאק ,עדווואקנע רעד ןופ

.ענעריולראפ

.ןזירפרויס ענעדישראפ

,שטנעמ א טאה טייקנריולראפ ןופ ליפעג אזא

ןיא ןעוועג רעכיז טשינ ץלא ךאנ זיא רענייק

יניא םישובלמ יד םיא ןופ פארא טסייר ןעמ ןעו

ןעמיקוצנא םולח ןייז ןופ גנוכעלקריווראפ רעד

ןטעקאנ א ןייטש םיא טזאל ןעמ ןוא סאג ןטימ
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.לארשי־ץרא ןייק םולשב
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׳ 1%רעד ףיוא ןעוועג רימ ןענעז ךעלדנע
.ןאפאי ןייק טריפעג זדנוא טאה טאו
ןבאה עבאק טאטש־טראפ רעשינאפאי רעד ןיא
*ידיי רעד ןופ רעייטשראפ טראוועגפא ןיוש זדנוא
טאה ןעמ .טעטימאק־םיטילפ םעניא עטקעס רעש
ןוא לעפע ,םישובלמ עיינ טגנערבעג זדנוא ראפ
.ןכאז עטוג ערעדנא ענעדישראפ
־אב רעקינאילימ א טימ טאטש א זיא עבאק
סאד .תוחפשמ עשידיי טרעדנוה ...ןוא גנורעקלעפ
םענעגייא ןא ןיא טייטשאב ןבעל עשידיי עצנאג
ךיז טאה טראד .ףיונוצ ךיז ןעמוק ייז ווו ,בולק
.טעטימאק־םיטילפ רעד ןענופעג ךיוא
קיטליג ןעוועג זיא עזיוו־טיזנארט רעזדנוא
םוש ןא טאה גנוריגער יד רעבא .געט ןצרעפ ףיוא
.ןימרעט םעד טרעגנעלראפ ןטייקירעווש
דצמ ייס זדנוא וצ גנואיצאב יד חא ללכב
־עג גנורעקלעפאב רעד דצמ ייס ,גנוריגער רעד
טליפעג רימ ןבאה םאד .עמעראוו א רעייז ןעו
,םאג רעד ןיא ייס ,ןטמא עלעיציפא יד ןיא ייס
םאוו ,טקוקעג טשינ ,טאה רעייגכרוד רעדעי ווו
ףיוא טימאב ,ןענאטשראפ טשינ ךיז ןבאה רימ
ליפעגטימ ןייז ןקירדוצסיוא םינפוא ענעדישראפ
.ןדייל ערעזדנוא ראפ שינעדנעטשראפ ןוא
ץלא ןעמוקעגנא גאט ןדעי ןענעז עבאק ןיא
־הבישי ,םידיסח ,ןטכיש יילרעלא ןופ ,ןשטנעמ עיינ
ןוא סעיצאזינאגרא־טנגוי עשיטסינויצ ןופ ,םירוחב
.ןטסידנוב וליפא

*(יוא ןעגופעג ךיז רימ ןבאה ךעלדנע .טניאשזד
.עקירפא־םורד ןייק ףיש רעשינאפאי רעד
־יטרא יד טראוועגפא תנוא ןבאה ןוטפעק ןיא
.עקיצראה א ןעוועג זיא עמאנפיוא יד .ןדיי עק
יד טליפרעד רימ ןבאה געוו ןקיזאד ןפיוא
ןופ טייקסיורג רעקיטייצכיילג ןוא טייקטיירפשעצ
,טלעוו רעצנאג רעד רעביא םוטעמוא .קלאפ ןשידי
ןופצ ןקיטסארפ ןופ ,ענליוו זיב עוועשזישט ןופ
ווו ,טרא ןייק ןעוועג טשינ — םורד ןםײה ןזיב
עשידיי עקירעיורט יד ןענעגעגאב טשינ ןלאז רימ
טימ תנוא ףיוא טקוקעג ןבאה עכלעוו ,ןגיוא
.טייקמעראוו ליפיוזא
טאה ןדיי עקיזאד יד טימ ךיז קידנעגעגאב
.ןייש עיינ א ,ןבעל יינ א ןעמונעגנא ץלא
וצ קידנעייז זא ,ןעזעג רימ ןבאה דאנ ןוא
ןוא קעלש וצ ,ייוו ןוא דנווו וצ ,טאפש ןוא דנאש
רעטסטייוו רעד וצ דיי םעד ןעמ טביירט ,ןייפ
ןוא טייקיטכערעג רעכעלשטנעמ רעד ןופ עטעמ
.טעטיראדילאס
עטריקסאמ יד טקיטעטשאב תנוא ןבאה סאד
־עגניירא טאה ןעמ עכלעוו ,קאטסאווידאלוו ןיא ןדי
טילגעג ןוא ןאפ עטיור יד טנעה יד ןיא טקעטש
ןדיי עטלייצעג יד !סיפ ערעייז רעטנוא דרע יד
ךאד ןוא ,יירפ טראד ריז ןליפ עכלעוו ,ןאפאי ןיא
.ןעלסקא ערעייז ןופ פארא טשינ תולג רעד טייג
ןופ ןדיי :ןפורוצסיוא טסולגעג ךיז טאה תנוא
זדנוא טימ טמוק ,ךייא טקינייאראפ רעדנעל עלא
!דנאל ןשידיי םוצ
א טימ ןראפעגפא רימ ןענעז ןוטפעק ןופ

םבר רעזדנוא ןפארטעג ךיוא רימ ןבאה אד

תנוא טאה אראטנאק ייב ןוא ,ףיש רעשירצמ

ףיוא .החפשמ ןייז טימ ןאזניוועל סחנפ ׳ר םעדייא

רעכלעוו ,יאוונאק רעשילגנע ןא ןעמונעגרעביא

ןופ ףליה יד טליפעג רימ ןבאה טארט ןדעי

.תילתע זיב טיילגאב זדנוא טאה

ואמרעדיב־רעמלאװ־לרימ

גירק־טלג׳־ח ןטײװצ םעעופ ןראי יד ןיא ןעגעוכעלרעכיא עעײט
־נוא זיא  1939,ראי ןיא גירק םענופ ךורבםױא ןכאנ געט טכא
רעכעלקערש א ד־ווד ןראװעג טרעטיצעגפױא עורעשזישט לטעטש רעזד
ןבילבעג ןענעז רעזײה קינײור רעײז .סעבמאב־דניצ ןופ גנורידראבמאב
יד ראנ יוו ןפאלעצ דיז זיא גנורעקלעפאב עשידײ יד .טקידעשאבמוא
םתס רעדא ,רעדלעוו ןוא רעפרעד עטנעאג יד ןיא ,ןגארטעג ןבאה ןגירא
ןבאה רעדרעמ עשטײד יד סאװ ,ןליוק לגאה א רעטנוא ,רעדלעפ יד ןיא
טרעיודעג סע טאה יוזא ,רעװעגדישאמ ןופ ןםאשעג רעלרעהפיואמרא
למיה ןטמאלפעצ םעד ןעזעג טשינ רעמ ןיוש ןבאה רימ ןעװ ,טכאנ זיב
.עװעשזישט ענעראװעג־בורח רעזדנוא ,לטעטש סאד טניירואב ןוא
.טאטש ןיא ןיירא זיא רעטילימ עשטייד םא

י

^

־עגקירוצ רעדיוו םאזגנאל ןבאה ןשטנעמ

טלדנאווראפ זיא םעכלעוו ,לטעטש ןיא ךיז טרעק
־ימאפ ךס א .שא גראב ןסיורג א ןיא ןראוועג

־נוא טבעלעג רימ ןבאה ןטאנאמ  20ךרע ןא
ןעוועג זיא םע .טפאשרעה רעשיסור רעד רעט
ןעמ .טבעלעג טראפ רעבא ,ןבעל טרעטאמעג א
.ןוויטארעפאאק ענעדישראפ ןיא טעבראעג טאה

עקיאייברעד יד ןיא ןראפעצ ךיז ןענעז םעיל

,עוועשזישט ןייק ןעמוקעגקירוצ ןענעז ןשטנעמ

־עגפא טשינ קילעפוצ ןענעז עכלעוו ,ךעלטעטש

ןעיובפיוא רעדיוו לסיב א ןביוהעגנא טאה ןעמ

עיל־׳מאפ רעזדנוא טימ ןעמאזוצ .ןראוועג טנערב

־עגיצ טאה גנוריגער יד עכלעוו ,רעצעלפ ףיוא

ךיז ןבילקעגניירא תוחפשמ עכעלטע דאנ ןבאה

ךיז טביוה סע יוו ןעזעגסיוא טאה סע .טלייט

םארו ,שטיוועקאפושטש לטאמ ןופ זיוה םעד ןיא
,זייפש לסיב ןטימ .טקידעשאבמוא ןבילבעג זיא

.ןריזילאמראנ וצ ןא
־עגמוא רעדיוו רימ ןבאה ןגראמירפ א ןיא

רימ ןבאה ,ןטלאהאב טאהעג ןבאה רימ סאו

ןוא ןטאמראה ןופ ןרענוד םאד טרעהרעד טכיר

סע סאוו םעד ראפ קערש ןיא טבעלעג לייוורעד

ןיא טפיולטנא רעטילימ עשיסור םאד יוו ןעזעג

.טפנוקוצ יד ןעגנערב זדנוא טעו

ןיא ןעוועג ןשטייד יד ןענעז דלאב .שינעלייא

־נא ןטימ דלאב ןבאה רעדרעמ עשטייד יד

זיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןשיווצ .סאג

־ידיי רעד ןגעק רארעט רעייז ןביוהעגנא ןעמוק

ןבאה רעדרעמ עשטייד יד .קינאפ א ןכארבעגסיוא

־עווש וצ טפאכעג טאה ןעמ .גנורעקלעפאב רעש

ןוטנא ןזומ ןדיי זא ,ןלעפאב ןבעגעגסיורא ךיילג

ייברעד קידנגאלש ,טלא ןוא גנוי ,טעברא דער

םתס חצר־תוכמ ןגאלשעג ןבאה ןוא םעטאל עלעג

־עג ןכארבעצ לענש ןענעז רימ .םאווראפ א ןא

.האנה רעשיטסידאס ראפ יוזא

ןצראה ןיא ףיט רעבא .שילאראמ ןוא שיזיפ ןראו

,טאר־ןדוי א ןראוועג ןבילקעגסיוא זיא םע

־פאה עכאווש א טעילטעג ןגעווטסעדנופ טאה

ןענעז ייז .ןאזרעפ ריפ ןופ ןעגאטשאב זיא םא ו

ןוא ןקידנע לענש ךיז טעוו המחלמ יד זא ,גנונ

ןכעלטקנופ ןראפ ךעלטראווטנאראפ ןעוועג םע

יד טאה ןכיגניא .ןעמוקרעביא ץלא טעוו ןעמ

רקעג זיא דלאב .ןלעפאב עשטייד יד ןריפסיוא

טלייטעצ ןראוועג זיא ןליופ .טרעדנעעג ךיז עגאל

רעד וצ ןלעטשוצ זומ ןעמ זא ,לעפאב רעד ןעמ

זיא לטעטש רעזדנוא ןוא ןסור ןוא ןשטייד ןשיווצ

ןבאה ןשטנעמ .דלאג ןוא טלעג עמוס א גנוריגער

.ןלייט עדייב ןשיווצ טאטש־ץענערג יד ןראוועג
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טעוו רשפא ,טסיירט לקיטש א ןעזעג םעד ןיא
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טייצ יד .י טלעג ראפ ןפױקםיוא ןבעל םאד ןעמ

םאד ןדיימסיוא ןלעוו ייז זא ,טדערעגנייא ךיז ץלא

ןא ןעוועג זיולב זיא םאד זא ,ןזיוועג רעבא טאה

*גידאב ערעסעב טאהעג ןבאה ייז לייוו .קילגמוא

.גנושיוטנא יד ןעמוקעג זיא לענש ןוא עיזוליא
:לעפאב א ןעמוקעג זיא גאט ןסיוועג א ןיא
ןוא רעטלע ןופ דיישרעטנוא ןא ןשטנעמ עלא"

א טקישעג רעטעפ ןיימ טאה רעבירעד .ןעגנוג
וצ ןעמוקרעבירא עלא ןלאז רימ ,חילש ןלעיצעפס
.וואלאקאס ןייק םיא

טאה רענייק ".קראמ ןיא ןעמוקסיורא ןלאז ,ןימ

טימ ןענעז ,ךיא ןוא רעטסעווש ,רעטומ ןיימ

ןיוש זיא םאד זא ,ןלעטשראפ טנאקעג טשינ ךיז

־םושב רעבא טאה רעטאפ ןיימ .ןראפעגטימ םיא

־עג דיז טאה ןעמ .רעגאל־טיוט םוצ ףור רעד

־עג טאה רע לייוו .ןראפ טלאוועג טשינ ןפוא

.טעברא ףיוא רעדיוו ןעמ טמענ םאד זא ,טסיירט

רע טאה ,טייקכעלטראווטנאראפ עסיוועג א ןגארט

עקנארק ןעמונעגפארא ןבאה טייל־םע־םע יד

ךאנ ןענאק ןראפקעווא ןייז בילוצ זא טאהעג ארומ

ןגיוו יד ןופ רעדניק עניילק ןוא ןטעב יד ןופ

ןפארטשאב ייז ןלעוו ןשטייד יד ,ןדייל ןדיי ערעדנא

ייצילאפ רעשיליופ רעד ןופ ףליה רעד טימ ןוא

.ןדנווושראפ ןייז ראפ

ןוא ןדיי ענעטלאהאב עלא טכוזעגפיוא ייז ןבאה

וואלאקאס ןיא קידנעייז ןטאנאמ עכעלטע דאנ

־נארק ןיימ .טרא ןייא ףיוא ןבירטעגפיונוצ עלא

רימ .עוועשזישט ןייק ןעמוקעגקירוצ רימ ןענעז

.ייז ןשיווצ ןעוועג ךיוא זיא עבאב עק

טשינ ןביילב קיאור טנאקעג טשינ טראד ןבאה

ייז עכלעוו ,יד זיולב ןבילקעגסיוא טאה ןעמ

ןבאה רימ .ןטאט ןטימ ךיז טוט םע םאוו קידנסיוו

־נא עלא .עקיעפ־םטעברא םלא טנכערעג ןבאה

םע םאוו ןוא ןראפוצקירוצ ןסאלשאב רעבירעד

,סאטיוא ףיוא טעוועדאלעגפיוא ןעמ טאה ערעד

.ןעמאזוצ עלא ןייז רימ ןלאז ,ןעעשעג טשינ לאז

טשינ וליפא טסייוו ןעמ ןוא וווצעגרע טריפעגפא

ןביילב ןלעוו רימ זא ,טנכערעג ןבאה רימ

.ןעמוקעגניהא זיא ןייבעג רעייז ווו
עכעלטע וצ טריפעגוצ ןעמ טאה ענעבילבעג יד
:ןדלאמעג ייז ןוא טאטש רעד רעטניה סעקזייה

־אל־סטעברא םוצ ךאד ןרעהעג רימ לייוו ,ןבעל
יד זדנוא טאה גאט ןסיוועג א ןיא רעבא .רעג
,דוסב טלייצרעד ראסימאק םייב ןיכעק עכעלטסירק

־עפש .עקיאעפ־םטעברא יד ראנ ןביילב אד —

ףלעווצ ףיוא טלעטשעגנא זיא רעגייז־קעוו רעד זא

־רא" םלא ןעמיוצמורא ץאלפ םעד ןעמ טעוו רעט

רעטכעלש א ןעוועג זיא םאד .טכאנייב רעגייזא

".רעגאל־סטעב

.ןמיס

דאנ ןוא ךעלדיימ םציוורוה ,ןאכאק עלחר ,ךיא

ךימ ןעמ טאה עוועשזישט ןייק קידנעמוקירוצ

טשינ ךיז טציא ךיא ןאק ןעמענ ערעייז( עקינייא

־ימאק ןשטייד םייב טעברא רעד וצ ןבירשראפ

ףיוה רעוועשזישט ןיא טעבראעג ןבאה )ןענאמרעד

.רענעמ ייווצ דאנ טעבראעג טראד ןבאה םע .ראפ

ןייטשוצסיוא ןפראד טשינ ידכ .יקסוואלאקאס ייב

ןעמאנ םנעמעוו ,רענייא דאנ ןוא דאוועינ לווייפ

,טייל־ייצילאפ עשינאגילוכ יד ןופ ןפעשט סאד

*םעווש ןיא רעטומ ןיימ .טציא טשינ קנעדעג ךיא

םעד ןכוזאב טכאנ עדעי ןעמוק ןגעלפ עכלעו

.ייסאש םייב טעבראעג ןבאה רעט

־יולרעד א ןעמוקאב רימ ןבאה ,רעגאל־סטעברא

־אל־םטעברא םוצ טכאנראפ קידנעמוקקירוצ

םעניא עקזייה א ןיא ןקיטכענ ןביילב וצ שינעב

ןיא ןענעז ןדיי עלא זא ןעזעג רימ ןבאה ,רעג

ףיוא ןגעלעג רימ ןענעז ןאכאק לחר ןוא ךיא .ףיוה

־רעד ךיז טאה ןעמ לייוו ,גנולפייווצראפ סיורג

.קנאב רעלאמש א
גנוטכינראפ רעד ןגעוו העידי עטכעלש יד
טיירפשראפ לענש ךיז טאה ,ןדיי רעוועשזישט ןופ
־רעד ךיוא זיא םע .ךעלטעטש עקימורא יד ןיא

ףיוא טלעטשאב ןענעז ןרופ עשיליופ זא ,טסווו
.ירפ ץנאג ןגראמ
:עגארפ יד ןעוועג זיא ליומ םנדעי ןיא
?ןעמ טוט סאוו —

עקיטראד יד ךיוא שטאכ .וואלאקאס זיב ןעגנאג

.ןרעפטנע טנאקעג טשינ טאה רענייק רעבא

ךאנ ןעמ טאה ,אטעג א ןיא טבעלעג ןבאה ןדי

ערעדנא ,רעדלעוו יד ןיא ןפאלעג ןענעז לייט
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.ןטסירק עטנאקאב ייב דיז ןטלאהאב ןפאלעג ןעגעז

יד ןעוו .תויח יד ןופ ןטראג םעניא קידנציז

ןטלאהאב טלאוועג ןעד סאה טסירק רעכלעװ רעבא

יד ראפ ןסע טגנערבעג טאה טסניד עכעלטסירק

—.א רעייז וצ ןפאלעג ןענעז ערעדנא ז ןדיי א

לסיב א טגנערבעג זדנוא ראפ דמא יז טאה ,תייח

ןעמ טעוו טעברא רעד ןיפ זא .קידנקנעד ,טעב

טשי :טאה זדנוא ץפ רענייק רעבא ,סמעראיו

־םעמש ןוא רעטומ ןיימ ריוא .ןעמענפארא טשינ ייז

ןבאה רימ .ןפארט ץיק ןעגנילשפארא טנאקעג

־ייל .טעברא־ייסאש רעייז וצ קעווא ןענעז רעט

.טראוורעד זדנוא סאוו טליפעגראפ

ןשיווצ ןעזעג טשינ רעמ ןיוש ייז ךיא באה רעד
.עקידעבעל יד

רעייז טקידגעעג ןבאה טייל־םע־םע יד ןעמ
םוצ ןעמוקעג ייז ןענעז ,רעגאל םעניא טעברא

־עג טשינ ץעגרע ןיא ־ןיז טאה רעטאפ ןיימ

ייב ןטלאהאב ןענופעג זדנוא ןבאה ןוא ראסימאק

רע ווו זא ,טגאזעג טאה רע .ןטלאהאב טלאו

ױו ןפראוועג ריז ייז ןבאה ,ןטראג ןיא םיא

־ופעג םיא ןעמ טעוו ,ןטלאהאב טשינ ריז לאז

טעוו דלאב זא ,רעכיז ןעוועג ןענעז רימ .תויח יד

־ןדוי ןיא ןעוועג ראד זיא רע .ןסישרעד ןוא ןענ

םאה ראםימאק רעד רעבא .ןסישרעד זדנוא ןעמ

טעוו רע ביוא ןגאז ןשטנעמ ןלעוו םאוו ,טאר

ןיא ןריפפא לייוורעד זדנוא לאז ןעמ ,טנדראראפ

זןטלאהאב ריוא דיז
.םיליהת טגאזעג ןוא ןעגנאגעגמורא זיא רע

.הםיפת
עמלרפ עלא ןעוו ,קיטנוז א ןיא ןעוועג זיא םאד

ןזאלוצרעביא רעווש רעייז ןעוועג זיא דימ

ימוצ ןבאה ,רעטסיולק ןיא ןעגנאגעג ןענעז ןטסירק

טימ ןסעזעג ךיא ןיב ,ןפיולטנא ןוא רעטאפ ןיימ

ןםקיב ענעדאלעג טימ טריפעג זדנוא ןטנאיצילאפ

לאז ךיא ןעגנוווצעג שממ דימ טאה רע זיב .םיא

ייווצ יד .רעכערבראפ עטסערג יד טריפ ןעמ יוו

ןגירקוצ ןבעגנייא רימ ךיז טעוו רשפא ,ןפיולטנא

ןוא עלעצ א ןיא טריפעגניירא ןעמ טאה רענעמ

דיא לעוו ןיטסירק םילא ןוא ןטנעמוקאד עשיליופ

ךיא באה גאט ןצנאג םעד .רעטייווצ א ןיא דימ

.ןבעל ןביילב ןענאק רשפא
סאוו רעטרעוו עטצעל יד ןעוועג ןענעז םאד
.טרעהעג םיא ןופ באה דיא

עניימ ןענעז םאד זא ,קידנסיוו ,ןטונימ יד טלייצעג
.ףוס רעד ןייז טעוו טכאנייב ןוא ן׳העש עטצעל
־רעד ךיז טאה טכאנראפ רעגייזא ףניפ םודא

יוו ךיז לעוו דיא זא ,ןעוועג זיא קנאדעג ןיימ

.עלעצ ןיימ ןופ ריט רעד ןיא ןמילש םאד טרעה

ןלעוו ןגראמ ןוא טכאנ רעביא ןטלאהאב זיא םע

טאה ןעמ זא ,ןדלאמעג רימ טאה טנאיצילאפ רעד

,עיעז םע רעבא .ןעעז ןענאק רעדיוו דיז רימ

עלא ןעמ טעוו .ןדיי ענעטלאהאב דאנ טפאכעג

דיא עכלעוו טימ ,רענעמ ייווצ יד ןעמוקעגניירא

.הסיפת ןייא ןיא ןצעזניירא

ךימ ןבאה ןוא ראסימאק םייב טעבראעג באה

עלא עקאט טאה ןעמ .תמא ןעוועג זיא סאד

־רעבירא ייז טימ ןעמאזוצ לאז ךיא .טדערעגוצ

־עג זיא םאוו ,הסיפת רעד ןיא טפוטשעגנעמאזוצ

עלא ןלאז רימ ןוא רעגאל םענופ ןטארד יד ןייג

־עג ןיוש ןעמ טאה טציא .ענימג רעד ייב ןעו

םע ווו טראד ,ראסימאק םייב ףיוה םוצ קעווא

ןייא ףיוא ףיונוצ ןעמעלא טמענ ןעמ זא ,טסומ

טראד ןופ ,תויח עטבילאב ענייז ךיז ןעניפעג

.עווארבמעז ץיק ןקישפא זדנוא טעוו ןעמ ןוא ץאלפ

טמוק םע םאוו ,ץלא ןריוורעסבא ןענאק רימ ןלעו

א ןגירקעג רימ ןבאה םנגראמוצ ףיוא רעבא

.רעגאל םעניא ראפ

טאה טראד ,רעגאל־םטעברא םוצ ץיג וצ לעפאב

¬ועמ ,רעטצניפ דאנ ,גאטראפ ןעוועג זיא םע

ןיא .םעקזייה יירד ףיוא ןזיוועגנא זדנוא ןעמ

טלגנירעגמורא ןבאה טייל־םע־םע עטעשויעצ יד

.ןביילב טראד ןסייהעג זדנוא טאה ןעמ עכלע ו

־עז עכלעוו ,עלא יד ןעמונעגפיונוצ ,רעגאל םעד

ךיילג טרעוו ,ץיגוצסיורא ןגאמ טעוו םע רעו

ןרופ ףיוא ייז טעוועדאלעגפיוא ,ןעוועג טראד ןענ

ךאנ ןבאה ןדיי לסיב סאד םאמ ץלא .ןסאשרעד

םעניא ,אד רימ .עווארבמעז ץיק טריפעגפא ןוא

־םיוא ןא ףיוא טריפעגםיורא ןעמ טאה ,טגאמראפ

,סנ א ףיוא טראוועג ןבאה ,ראסימאק םייב ףיוה
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.ןקאילאפ עקידתונכש יד וצ ףיוקראפ
1034

א ייב ןענופעג טלמעד ךיז ןבאה רעגאל ןיא

־געמ ןייק טאהעג טשינ ןיוש ךיא באה רעדייל

־עג ןענעז רימ .רענעמ ןוא ןעיורפ ,ןשטנעמ 15

ןעמ לייוו ,ןוט םעפע ןווורפ וצ וליפא טייקכעל

ןייק ןריפפא דלאב זדנוא טעוו ןעמ זא ,רעכיז ןעו

,םישטנעיוושא ןייק טקישעגפא ןעמעלא דלאב טאה

ןפיולטנא וצ ןסאלשאב ןבאה עכעלטע .עווארבמעז

.ןעמוקעגקירוצ טשינ ןיוש זיא רענייק ןענאוונופ

ייב ןטלאהאב ויז ןבאה ערעדנא ,ןיידא דלאוו ןיא

־טסירק ךיז ןפאשוצנייא ןעגנולעג רימ זיא םע

־ומ ןייק ןעוועג טשינ לאמנייק ןיב ךיא .ןטסירק

־ראז אנינאי ןופ ןעמאנ ןפיוא ןטנעמוקאד עכעל

־עג דימ ייב זיא ןבעל וצ ןליוו רעד רעבא ,עקיט

־עג ןוא ףראד ןיא טעבראעג באה ךיא .אקצישז

־טנא וצ ןסאלשאב באה׳כ זא ,קראטש יוזא ןעו
.טלעוו רעכעלטסירק רעד ןיא ןפיול

.גנוזיילרעד א ,סנ א םעפע ףיוא טפאה
ןוא טלאוועג שרעדנא לרוג רעד רעבא טאה

זא טסווורעד ךיז ךיא באה ןייגקעווא ןראפ

־ראפ ןענעז גאט ןסיוועג א ןיא זא טריסאפ טאה םע

ןגיל לגייפ רעטסעווש ןיימ ןוא רעטומ ןיימ

,ןטסירק רעוועשזישט ףראד ןברוד ןראפעגייב

ייז ,ןגאז טקישעג ייז באה ךיא .ןטלאהאב ץעגרע

־אב ךימ ןבאה ייז ,טנעקעג טוג דימ ןבאה עכלעו

טעוו לרוג רעד ןיהווו ,ןייגטימ רימ טימ ןלאז

,טקנעדעג באה ךיא ןוא טגאזעג טשינראג ,טקרעמ

רימ טאה רעטסעווש ןיימ רעבא .ןעמיטשאב זדנוא

טכאנראפ רעבא .ןבעגטיוא טשינ ךימ ןלעוו ייז זא

ערעייז טימ לייוו ,ןיילא ןייג לאז׳כ זא ןליופאב

־אפ רעוועשזישט רעד ףראד ןיא ןעמוקעגנא זיא

ןבאה ייז .ןטארראפ ךימ ךאנ ייז ןענאק רעמינפ

־ימאק ןופ לעפאב א טימ קאינישטראמ טנאיציל

.רעגאל־םטעברא ןיא קירוצ ןייג וצ ןסאלשאב
טרעהעג ךיא באה רעגאל ןופ ןייגקעווא ןראפ
־אב ןעוועג זיא ןייטשרעבליז לחר זא ,ןלייצרעד
טאה יז תעב ,םעקזייה יד ןופ רענייא ןיא ןטלאה
א ןיא ךיז ןפאכרעבירא טלאוועג לענש ףיוא
־רעד יז ןטנאיצילאפ יד ןבאה ,עקזייה רעטייווצ
.טעגרהרעד ןוא ןעז
רעווש זיא ןקאילאפ יד ןופ עצעה רעד בילוצ
ןעמ ,שינעטלעהאב א ץעגרע ןגירק וצ ןראוועג
ןוא ,לרוג ןטימ טכאמעג םולש רעבירעד טאה
.עווארבמעז ןייק טריפעגסיורא ןרעוו וצ טראוועג

.טרא ןפיוא דימ ןסישרעד וצ ראס
לטיב א טאהעג ןבאה ףראד ןיא םירעיופ יד
־וצ ןוטעג ןסיוווצ רימ םע ןבאה ייז ןוא ץראה
רע ,רעדרעמ םייב ןטעב ןלעוו ייז זא ,קידנבעג
.ןוט טשינ םע לאז
רקסיורא זומ ךיא זא ןעוועג זיא לעפאב רעד
,ףיוה ןופ ןטראג ןיא גאטראפ רעגייז א ריפ ןעמ
.עיצוקעזקע יד ןריפסיוא ףראד רעדרעמ רעד ווו
־עג טעוו םע יצ ,טלפייווצעג קראטש באה ךיא
־רעמ םעד ןדערוצרעביא םירעיופ עטוג יד ןעגנול
ןיא טכאנ יד טגנערבראפ רעבירעד באה ןוא רעד
.גנולפייווצראפ ןוא גנונפאה ןשיווצ ,ראמשאק א

־עג ןענעז םע ןעוו ,טנעמאמ א קידנצונסיוא

,ךעלגעמ םע זיא :טגערפעג ןיילא ךיז באה ךיא

־א ןעגנולעג רימ זיא ,ןטנאיצילאפ קינייוו ןעו

א טסישרעד ןעמ יוו ןקוקוצ ךיז ןלאז ןשטנעמ זא

םענופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ךיז ןפאכוצרעביר

ןייק ןלעטש טשינ ןוא סאווראפ א ןא שטנעמ

רעשירעיופ רעבארג א ןיא טליהעגנייא .רעגאל

 ?.דנאטשרעדיוו

א ןיא ןגאוו א ףיוא ןראפעגקעווא ךיא ןיב לאש

־ראפ רעגייז א ריפ ,טייצ רעטמיטשאב רעד וצ

א טאהעג באה ךיא ווו ,עווארבמעז ייב ףראד

םע ווו ,ןטראג םעניא ןעמוקעג ךיא ןיב ,גאט

־עג טשינ ךיא באה טייוו וצ .ןיטסירק עטנאקאב

".קאינישטראמ" רעדרעמ רעד טראוועג ןיוש טאה

־אד ןייק טאהעג טשיג ךאנ באה׳כ .ןראפ טנאק

עקינייא טראד ויז ןעיירד ןעזעג ךיוא באה ךיא

זא ,טפאהעג ךיא באה םעד רעסיוא .ןטנעמוק

,טרעכיזראפ רימ ןבאה עכלעוו ,ןטסירק עטנאקאב

עניימ ןפלעה םעפע טימ ןענאק ךיא לעוו רשפא

טעוו ,קאינישטראמ ,רע .םינפל ראנ זיא םאד זא

רעווארבמאז ןיא ןבילבעג ןענעז עכלעוו ,ןרעטלע

ןעמ לאז ףראד ןיא ידכ ,טפול רעד ןיא ןסישסיוא

.רעגאל
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םעד טריפעגסיוא ךעלטקניפ טאה רע זא ,ןסיוו
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.טגאזעג ריוא ריר ןבאה ייז .לעסאב םראסיסאק
ךיא ןכלעיו סימ ,ןגאיו א םיירג ויוש זיא םע זא
.עשזמאל ןייק ןראפקעווא םעדכאנ דלאב לעיו
עניימ שביולגעג טשינ ןפוא םושב באה ךיא
־נולעג ייז זיא יצ ז ךעלגעמ םע זיא יצ .ןרעיוא
.י׳״ועדרעמ" ןטנאקאב םעד ןדערוצרעביא ןעג
־עיופ עטוג יד יוו יוזא ןעשעג זיא םע רעבא
־קעווא דלאב ןיב ךיא .טגאזעגוצ רימ ןבאה םיר
.עשזמאל ןייק ןראפעג
רעד ראפ טאהעג ארומ דיא באה אד ךיוא
רערעווש ץלא זיא גאט ןדעי טימ .ןייש רעקיטכיל

־יילפ יד ףיוא קעז־קור יד ןעמונעג .םיסאבעלאב
.םייה א קירוצ ןרישראמ ךיז טזאלעג ךיילג ןיא סעצ
*עג טשינ שלמעד ךאנ זיא גנוגעוואב־ןאב ןייק
.סופוצ ןעגנאגעג ןעמ זיא .ןעמ
.ןכאוו ייווצ ןעגגאגעג יוזא ןיב דיא
ןוא ןעיורפ עשיליופ ךס א דאנ טימ ןעמאזוצ
רימ ווו ,ןזיופ ןייק ןעמוקעגנא דיא ןיב רענעמ
.ןראפ םוצ ןענאגאוו־טסאל ןגירקעג ןבאה
ץלא ךאנ ךיא באה קירוצ ףיוא געוו ןצנאג םעד
לעוו דיא ווא םנ א ןעשעג זיא רשפא זא ,טפאהעג
.עטנעאנ עניימ ןופ ןעמעוו ןפערט

ןופ ןטסירק עקינייא .ויז ןטלאהאבוצסיוא ןראוועג

־פארא ךיא ןיב ,עוועשזישט ןייק קידנעמוקנא

־עג ךיז ןבאה .ןעוועג ןיב ךיא ווו .ץאלפ םעד

רעטנאקאב א וצ טאטש רעד רעטניה ןעגנאגעג

ןייק טעברא ףיוא ןראפ וצ קיליוויירפ ןדלאמ

םיוא טעז םע יוו ךיז ןסיוורעד וצ ידכ ,ןיטסירק

ןיא ןסאלשעגנא ךיוא ךיז באה ךיא .דנאלשטייד

־רעד רימ טאה יז יוו ךיילג .לטעטש ןיא עגאל יד

.עפורג רעקיזאד רעד
ןיב סעיצקעפסניא ענעדישראפ ןייגכרוד ןכאנ
טאה סאוו ,גוצ םעניא ןסעזעג עכעלקילג א ךיא
.ןסיירפ־חרזמ ןייק רעטעברא יד טריפעג

־טע יד ןפור ןיירא טאטש ןיא ןפאלעג יז זיא ןעז
.ןדיי עטעוועטארעגפא םנ־יפ־לע עכעל
,ץראווש סרעטםעװש ייווצ יד ןעמוקעג ןענעז םע
ןבאה ייז .רעטסעווש סניזדאמארג ןוא ןאמדירפ עניד

רעד םאה ,גרוברעטניא ןייק ןעמוקנא ןכאנ

ןקיטכענרעביא ייז וצ ןעמוק לאז ךיא ,ןטעבעג דימ

־עג ענעדישראפ ןיא טקישעצ זדנוא טמא־םטעברא

־יא יד ןלייצרעד קיטייזנגעק ןענאק טעוו ןעמ ווו

.טעברא־דלעפ וצ ןטנג

.ןעגנובעלרעב

ייב טעוועראהעג רעווש ךיא באה ראי ייווצ

ןסאג עטריקורב רעוועשזישט יד רעביא קידנעייג

טימ טבעלעג רעבא באה׳כ .םירעיופ עשטייד יד

ןיא .טראוו ןײק טדערעגםיוא טשינ רימ ןבאה

.ןקידנע לאמא דאד ךיז טעוו םע זא .גנונפאה רעד

באה ךיא .קיטייוו רעסיורג א טקירדעג טאה ןצראה

־רעד טאה ןעמ .גאט רעד ןעמוקעג זיא ךעלדנע

ןופ טולב ןטימ טקייוועגכרוד זיא ץלא יוו טליפעג

־עיופ עשטייד יד .ןסאש־ןטאמראה עשיסור יד טרעה

.עטנעאנ ערעזדנוא

ץלא ןבאה ,ןקארשעצ קראטש ןראוועג ןענעז םיר

־אד א ןעמונעגסיורא ענימג רעד ןיא באה ךיא

רענאקירעמא רעד ףיוא ןפאלעג ןוא טזאלעגרעביא

רעדיוו ןיב ןוא ןעמאנ ןקיטכיר ןיימ טימ טנעמוק

־עגטימ ךיוא ,רעטעברא יד ,זדנוא ןבאה ייז .טייז

ףיוא ןוא ןקיטכענרעביא ןיטסירק רעד וצ קעווא

ןכיגניא זא ,רעכיז ןעוועג ןענעז ייז לייוו ,ןעמונ

ןיימ ןופ ןצעמע ןכוז טעטש יד רעביא ןראפ ןגראמ

רעטיג ערעייז וצ קירוצ ןרעקמוא ךיז ייז ןלעו

,טסווועג ןיוש באה דיא לייוו .עילימאפ סרעטאפ

יד ןרילראפ וצ דאש א ןעוועג ייז זיא םע ןוא

וצ סאוו טשינ ןיוש ךיא באה עוועשזישט ןיא זא

.רעטעברא־ןפאלקש

.ןריולראפ זיא ץלא .ןכוז

א ןעמוקעגראפ זיא ןילסעק טאטש רעד ייב

־אב דימ ןבאה ךעלדיימ יד ןוא אלגיא םהרבא

יד ןענעז ךעלדנע .ןסור יד טימ טכאלש ערעווש

־קירוצ קיאור ןענעז ןוא ןיטסירק רעד וצ טיילג

ןבאה םע ווו ,טאטש ןיא ןיידא ןעקנאט עשיסור

א טרעהעג ךיא באה טכאנייב .םייהא ןעגבאגעג

־עג עשיטעיוואס רועיש א ןא טראוועג ייז ףיוא

סאד סאװ ןיטםירק יד טגערפעג דיא באה ,יירעסיש

,רעטעברא עדמערפ עלא יד ךיוא ןוא ענעגנאפ

:ןעוועג זיא רעפטנע ריא ? ןטיידאב ןאק

עשטייד ערעייז ןופ ןםירעגםױרא ךיז ןבאה סאו

.טכאנייב ןסיש וצ ביל ןבאה ןסור יד —
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ליפעג־ראפ טכעלש א טאהעג רעבא באה ךיא
.ןפאלשנייא טנאקעג טשינ ןוא

ןייק ןראפעגקעווא ךיא ןיב גוצ ןטשרע ןטימ
ןענופעג וצ טראד גנונפאה רעד טימ ,וואלאקאס

,עיצאטס־ןאב רעד וצ קעווא ךיא ןיב ירפ ץנאג

.עילימאפ רעטגייווצראפ רעזדנוא ןופ רופש א םעפע

טלייצרעד טסירק רעטנאקאב א רימ טאה טראד

רפוא טיוט־רעניורב רעד טאה אד ךיוא רעבא

יד טימ ןפארטעג טאה סאוו ,קילגמוא םעד ןגעו

".דיי" ןעמאנ םעד טאהעג טאה סאוו ,ץלא טכארבעג

ךרוד ןענעז סאוו ,עוועשזישט ןיא ןדיי עכעלטע

.ןפארטעג טשינ םענייק דיא באה אד ךיוא

,ןרעמאק־זאג יד ןופ ןראוועג טעוועטארעג םנ א

רעדנילב רעד ,לרוג רעד טאה םיוא טעז םע יוו

רעד ןיא ןענעז ןוא ןראפעג ערעדנא ןופ רעדא

םייב ןביילב לאז ךיא זא טיירגעגוצ יוזא לרוג

־ראב א ףיוא םייהרעדניא •ןיז ייב טכאנ רעקיזאד

ןענאק םאוו ,יד ןגעוו ןלייצרעד ןענאק וצ ידכ ,ןבעל

־יופ יד ךרוד ןראוועג טעדראמרעד ןפוא ןשיראב
.ןטידנאב עשיל

.ןדער טשינ רעמ ןיוש
.קנעדנא רעייז ןייז לאז טקילייהעג

קראי־וינ  /רעדנעילאב עינעב
ךיור ןוא ןג׳טאלפ ךדוד
טלייצרעד ןאזיטראפ רעוועשזישט א
 1939,ראי ןיא ןכארבעגסיוא זיא המחלמ יד ןעו

לאטש א ןיא ץאלפ א ןגירקעג רימ ןבאה טראד

באה דיא ,ראי  13ןעוועג טלא טלמעד דיא ויב

רימ ןענעז ןסע ןטימ דיוא ןוא ןקיטכענרעביא םוצ

זיא םאד סאוו ןענאטשראפ טשינ טלמעד דאנ

טשינ גנאל טראד ןבאה רימ רעבא ,ןעמוקעגכרוד

,ןפירגאב טשרע םע באה דיא ",המחלמ" סעכלעזא

־ישט ןייק ןעמוקעגקירוצ רימ ןענעז ,ןייז טנאקעג

א רעייז טלאצאב טאהעג ןיוש באה דיא ןעו

א ןיא ןעמונעגניירא זדנוא טאה ןעמ ,עוועשז

םאוו יד עלא ןריולראפ באה ךיא .זיירפ ןרעייט

קנעדעג דיא ,זיוה־טכעש םענופ טייוו טשינ זיוה

רעייז ןוא רעייט ןוא ביל ןעוועג רימ ןענעז

־סינכמ םעד ןופ ןעמ,אנ םעד טשינ טנייה ןיוש

־נײא ןבילבעג קיבייא ףיוא זיא קנעדנא רעקילייה

טאה רע זא ,זיא קנעדעג ךיא םאוו ,ץלא ,חרוא

.ןורכז ןיימ ןיא טצירקעג

.לימ רעד ןיא ןעלטאמ ייב טעבראעג

יד ןוא ןרעטלע עניימ ןריולראפ באה ךיא

א ףיוא טקישעגקעווא דימ טאה רעטאפ ןיימ

ןבילבעג רעקיצנייא ןא ןיב דיא .עילימאפ עצנאג

עדייז ןיימ טאה טראד ,עשזמאל ןײק ״רעװאר״

.ןבעל
־ראפ ךיז טנאקעג טשינ דיא באה גנאל־ןראי
־ייל .ןעשעג טנאקעג טאה םעכלעזא זא ,ןלעטש

רצ םולשב ןיב ךיא .זיוה ןגייא ןא טאהעג ה״ע
יד ןלעטשראפ ךיז ןאק ןעמ ןוא ןעמוקעג קיר
.ןקידעבעל א ןעזרעד ךימ ןבאה ייז ןעוו דיירפ

,ןביולג ןטימ טכאמעג םולש ןיוש ךיא באה ,רעד

עטנאקאב עלא טימ טנגעזעג ךיז ןבאה רימ

,ףיוא שזא רעדיוש ךיא רעבא .תמא זיא םע ־זא

עשזמאל ןייק ןראפעגקעווא ןענעז ןוא טניירפ ןוא

.ץלא םאד ךיז ןאמרעד דיא ןעיו

ןסור יד ןעוו טייצ רעד ןיא ןעוועג ןיוש זיא םאד(

־מאב ןשטייד יד ךרוד זיא עוועשזישט ןעו

רעטאפ ןיימ ).עוועשזישט ןיא ןעוועג דאנ ןענעז

ןיא ןגעלעג עלא רימ ןענעז ,ןראוועג טרידדאב

.רחסמ בילוצ עוועשזישט ןייק ןעמוקעג טפא זיא

יד .עטיוט ךס א ןעוועג ןענעז םע ,רעלעק א

ךיז ןבאה ,ןגראמירפ א ןיא  1941,ראי ןיא

ןא ןבילבעג ןענעז רימ .טנערבעג טאה טאטש

־עגפארא ןבאה ןוא ןענאלפארע ןזיוואב םיצולפ

רעטאפ ןיימ טאה טלמעד .פאק ןרעביא ד8ד א

ןסור יד .סעבמאב ,ןגער רעטכידעג א יוו ,ןפראו

.ןיזדאמארג ןייק ןעמונעגרעבירא זדנוא ל״ז

*םיורא ,םערווענאמ ןענעז םאד זא ,טגאזעג ןבאה
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.תיכא רעקירעיירס רעד רעבא דיז סאה ןזיוועג

ןטימ ויזוק א רעניימ .םעדיוב א ףייא ןשטנער

ענעלאפעג יד ןעזעג ןבאה ריר יוו םעדכאנ ויוש

,טנאיצילאפ א ןעוועג זיא טשאדנעס ךורב ןעמאנ

.גנורידאבמאב רעד ןופ

*סיורא ןסייהעג לאמא םיא ץעיוואפאטסעג א טאה

עשזמאל ץא ןעוועג ןיוש ןענעז םנגראמוצפיוא

־אב ןעוועג ןענעז רימ ווו ,םעדייב םעד ףיוא ןייג

ןעניפעג דלאב ןער טאה ןגעוו יד ףיוא .ןשטייד יד

ןדיי טראד דיז ןעניפעג סע ביוא ןעעז ,ןטלאה

ןער טאה רעטעפש ךאוו א ט־ר .ןדיי ענעםאשעג

־רעד זדנוא טאה רע יוו ךיילג ןוא ףיורא זיא רע

־רא ףיוא ןעמונעג ןועמש םהרבא רעדורב ןיימ

ןייק זא ,ןדלאמעג ןוא ןעגנאגעג רע זיא .ןעז

רעמ ויוש םיא ריא באה ןא טלמעד ןופ ןוא טעב

ץעיוואפאטסעג רעד ,אטשינ טראד זיא שטנעמ

.ןעזעג טשינ

־עגפיורא ןיילא זיא ,טביולגעג טשינ םיא טאה

־עג ןעמ טאה רעטעפש טייצ רעצרוק א טימ

.םעדיוב ןופ ןשטנעמ יד ןעמונעגפארא ןוא ןעגנאג

זיא ןבעל סאד ווו ,עשזמאל ןיא אטעג א טכאמ

ןסאשרעד טרא ןפיוא רע טאה קידנעמוקפארא

.ןגארטרעביא וצ טשינ ןראוועג
,לעפאב א ןעמוקעג חא ,גאט א םענייא ןיא
ןפראד רעטלע ןטמיטשאב א ןופ רענעמ עלא זא
עלא .אטעג ןרעסיוא ץאלפ א ףיוא ןעמוקסיורא
־אמ עצראווש ףיוא ןראוועג ןדאלעגפיוא ןענעז
יצ ייז טריפ ןעמ זא ,ןסייהעג טאה םאד ,ןעניש
טריפראפ ראג ייז טאה ןעמ רעבא ,טעברא רעד
ןעמעלא ןוא רעדלעוו רערוב ענאוורעשט יד וצ
ןיימ ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ ,ןםאשעגםיוא
.ל״ז רעטאס
ןענאטשאב טציא ןיוש זיא עילימאפ רעזדנוא
רעדירב ייווצ ןוא רעטסעווש א ,רעטומ ןיימ :ןופ
דימ ןעמ טאה רעטעפש טייצ לקיטש א .ךיא ןוא
טראד .עוואמיס ןייק טעברא ףיוא טריפעגקעווא
טאה רעטעפש .ייסאש םייב טעבראעג ךיא באה
,יירעכערב־ןייטש א ןיא טריפעגרעביא דימ ןעמ
ןוא ןראוועג קנארק טעברא רעד ייב ןיב דיא ווו
.עוועשזישט ןייק ןפאלטנא טראד ןופ רעטעפש ןיב
,םיבורק עניימ טימ ןפארטעג ךיז ךיא באה טראד
ראטקאד םוצ ןייג וצ ןטארעג רימ ןבאה עכלעו
םוצ ווירב א ןבעגעג רימ טאה רע .ךאלרעג

,ד .י .ה .ןיזוק ןיימ
.םשה־שודיק ףיוא ןברק א ןלאפעג זיא רע
טאר־ןדוי םייב טגנאלראפ טאה אפאטסעג יד
*ראוו טשינ ,דרעב טימ ןדיי עכעלטע עשזמאל ןיא
ןעגנאגעג ןיילא סעצוואפאטסעג יד ןענעז קידנט
ךאנ ןוא ןדייז ןיימ ןענופעג טלמעד ןבאה ייז .ןכוז
־עגקעווא עדייב ייז טאה ןעמ .ענלאק ןופ דיי א
ןעמ טאה רעטעפש טייצ א טימ טשרע .ןעמונ
.לרוג רעייז טסווורעד ךיז
:ןדיי רעקטור טלייצרעד ןבאה םע םאוו טא
*עג טאה ןעמ רעכלעוו ןיא ,ןישאמ יד ןעוו"
,דיי ןטייווצ ןטימ ןדייז ןיימ ענעדנובעג טריפ
םע זיא ,עקטור ייב גראב א וצ ןעמוקעגוצ זיא
ןעיירפאב וצ דיז ןעגנולעג ענלאק ןופ ןדיי םעד
,עדייז ןיימ .ןישאמ רעד ןופ ןעגנורפשעגסיורא ןוא
טנאקעג טשינ ךיז טאה ,שטנעמ רעכאווש א
ןעמוקעגניירא זיא .ןישאמ יד ןעוו ןוא ןפלעה
יד ןענעפע םייב שטייד רעד טאה ,עקטור ןיא
זיא עדייז ןיימ זא ,ןעזרעד ןישאמ רעד ןופ ריט
.ךסאשרעד טרא ןפיוא םיא רע טאה ,ןיילא

־דא טשינ ראט ךיא זא ,רעריפ־רעגאל ןשטייד

טאוו ,עקטור ןופ ןדיי טלייצרעד ןבאה םאד

ךימ טאה ןעמ ןוא ,יירעקאה־ןייטש רעד ןיא ןטעב

ןייז .ןגיוא ענעגייא ערעייז טימ ןעזעג םע ןבאה

.אטעג רעשזמאל ןיא טקישעגקירוצ

.ל״ז שטאדנעס םהרבא ןעוועג זיא ןעמאנ

,רעווש רעייז ןעוועג חא אטעג ןיא ןבעל םאד

טייוו טשינ ייסאש ןפיוא טעבראעג באה ךיא

רעד וצ ןשטנעמ טפאכעג רעהפיוא ןא טאה ןעמ

ךיז ןבאה גאט ןסיוועג א ןיא .עווארטסא ןופ

ןטלאהאב ריז טאה טנאקעג טאה םע רעוו ,טעברא

טייג ןעמ זא ,ןעגנאלק ןטיירפשראפ ןביוהעגנא

.עוואלבא אזא תעב .סרעלעק ןוא רעמעדיוב ףיוא

ףיוא וווצעגרע ןקישסיורא סאטעג יד ןופ ןדיי יד

עכעלטע דאנ טימ ןטלאהאב ןעוועג לאמא דיא ןיב
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.טעברא
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ךיז ןבאה רעשזמאל עכעלטע דאנ טימ ךיא
־ראפ ךיז ןוא רעגאל םענופ ןגירקעגסיורא טכאנייב
םע ווו ,טראד ,עשזמאל ןייק סופוצ ןייג ןעמונ
.ןרעטלע ערעזדנוא ןעוועג ןענעז

ןסור יד ןופ זנאראפ רעד
ןבאה ייז זא ,ןזיוועגסיוא ךיז טאה זדנוא
־עי .םרעפמעקטימ עכיילג םלא טריברעוו זדנוא
וצ ןריווושעג ןצראה ןיא טאה זדנוא ןופ רעד

,םופוצ געוו ןצנאג םעד רימ ןענעז ןעגנאגעג

ןעמענ המקנ ןוא ןטסירעלטיה יד ןגעק ןפמעק

־עגייבראפ ןענעז רימ .רעדלעוו ךרוד תולב טעמכ

.טולב ןשידיי םענעסאגראפ ןקידלושמוא םעד ראפ

א טימ טשרע טאה ןעמ ווו ,ץאלפ םעד ןעגגאג

טשינ טייוו ןבעל רעזדנוא זיא דלאוו ןיא ךיוא

.ןדיי רעוואמיס יד ןסאשרעד קירוצ טייצ רעצרוק

טרעיולעג טאה טיוט רעד .םרעכיז ןייק ןעוועג

־ערפעצ דרע רעד ןופ ןעזעגסיורא ךיז ןבאה םע

זא ,טכארטעג ןבאה רימ רעבא .ןטייז עלא ןופ

.סיפ ןוא טבעה עכעלשטנעמ ענעס

*יוו ןייק ןא ןעמוקמוא טשינ שטאכ ןלעוו רימ

־קאהעגרעטנוא טימ ןבילבעג ןייטש ןענעז דימ
דלאב רעבא .סעק עטזאלעגפארא ןוא ינק עט
רימ .סיפ עדימ יד טפעלשעג רעטייוו רימ ןבאה
־רעד עכלעזא ןעז וצ טניווועג ןעוועג ןיוש ןענעז
.ןעגנונייש
ןעזעג רימ ןבאה אטעג ןיא קידנעמוקניירא
־יז ףיוא טסווועג טשינ טאה רענייק .ןברוח א
.עטקישעגסיורא יד טימ ןוט טייג ןעמ םאוו רעב
ןעמאזוצ ךיא ןיב גנומיטשוצ םעמאמ ןיימ טימ
קעווא ךיילג רעזייל רעדורב ןרעטלע ןיימ טימ
.ןיירא דלאוו ןיא
־עג ךיז רימ ןבאה ץראה ןכארבעצ א טימ
רעדורב ןוא רעטסעווש ,ןעמאמ רעד טימ טנגעז
.בוטש ןופ סיורא רעטרעוו ןא ןוא
־םיירא טייקכעלגעמ א ןכוז ןעמונעג ןבאה רימ
.אטעג ןופ ןייגוצ
ךעלדנע זדנוא סע זיא ןשינעכוז עגנאל דאנ
.ןעגנולעג
םאוו ,געוו ןטימ ןעמונראפ ךיז ןבאה רימ
ןפיוא .ווארבמעז םורא רעדלעוו יד וצ טריפ
ליפ רעייז ףיוא ןפארטעגנא ךיז דימ ןבאה געו
־ראפ ןופ ענעפאלטנא ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ
ןעמ זא טלייצרעד ןבאה ייז .סאטעג ענעדיש
עינרעבוג רעשזמאל ןופ ןדיי עלא סיורא טריפ
.עווארבמעז ןייק —

וצ ןריפ ןזאל טשינ ךיז ןלעוו רימ .דנאטשרעד
.ףאש יוו הטיחש רעד
טכירעג ךיז ןעמ טאה גאט ןיא טונימ עדעי
ןבאה ןאד .ןשטייד יד דצמ עוואלבא ןא ףיוא
טשינ ןלאז רימ זא ,ןטיהסיוא טזומעג ךיז רימ
.טנעה עשירעדרעמ ערעייז ןיא ןלאפניירא
יד ןבאה

— רעוועג זדנוא טיג ,רעוועג

—

ןופ רעריפנא יד ייב ןטעבעג ךיז ןשטנעמ עגניי
.ןפמעק ןליוו רימ — רענאזיטראפ יד
רעד ןוא ןייפ יד טנערבעג טאה זדנוא ןיא
ערעייז ראפ לארשי־יאנוש יד ןלאצאב וצ רעגאב
.ןתוירזכא
ןוא ןטעברא עטסרעווש עלא ןוטעג ןבאה רימ
.רענאזיטראפ יוו טכארטאב ךיז
יד זא ,טניימעג ןבאה רימ ןעוו ,לאמאטימ
יוו זדנוא ףיוא ןיוש ןקוק רענאזיטראפ עשיסור
רקעג זיא ,עטעדניבראפ־יירטעג ,ענעגייא ףיוא
.גנודנעוו עשיגארט יד ןעמ
יד ןבאה

— !זדנוא ןופ פא ךיז טגארט

יד טימ ךיז טפמעק

—

— ןגירשעג זדנוא וצ ןסור

טלאז ריא זא ,טשינ ןליוו רימ .רעדנוזאב ןשטייד
.זדנוא ךאנ ןפעלשכאנ ךיז
טאוו ,ץלא ןעמונעגוצ זדנוא ןופ ןבאה ייז
,עקירעגנוה ,זדנוא טזאלעג ןוא טאהעג ןבאה רימ
.טאראב םטאג ףיוא ,ענעכארבעצ
.םעפאקא ןבארג וצ ןעמונעג ךיז ןבאה רימ
יד טימ ןבארגעג רימ ןבאה עקירעגנוה ,עדימ

ןבאה עווארבמעז ןופ טייוו טשינ דלאוו א ןיא

־עג לופ ךיילג ןענעז סעפאקא יד .תוחוכ עטצעל

.רעגאזיטראפ עשיסור עיטראפ א טנגעגאב רימ

ןיא טרעדנאוועגמורא ןבאה סאוו ןדיי טימ ןרא ו

.ייז ןיא ןסילשנא ךיז טביולרעד זדנוא ןבאה ייז
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.רעדלעוו יד
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שש״נ .רעגנוה ןסייכ ןעוועג זיא עססגרע סאד

־אטימ ןוא רעדירב ןוא רעטסעווש ,ןעמאמ ןיימ

עכעלטע .ןםעוצפא םעפע ןערק וצ ווו ןעוועג

ןביולק ןשטייד יד ייו .טקרעמאב רימ ןבאה לאמ

־םיורא טניוא ןא ץא ךיז ןבאה טייל־הרבח עגניי
ןפאשוצנייא ידכ .רעפרעד עטנעאנ יד ןיא טזאלעג
.ןסע

.רענעמכאפ
יד ןשיווצ ןיירא זיא רעדירב רערעטלע ןיימ
.רענעמכאפ

ןענעז ריר ןוא רעסצניפ זנוג ןעוועג זיא סע

זיא רימ ןוא רעניילק א רעייז ןעוועג ןיב דיא

ארומ ןבאה רימ .קערש סימ ןעמונעגכוד ןעוועג

ןיימ וצ ןפיולוצרעבירא טקרעמאבמוא ןעגגולעג

א קעווא ןענעז רימ ןעוו .סייוו ןייג וצ טאהעג

ןשױוצ ןענאטשעג זיא רעכלעוו ,רעדורב ןרעטלע

םיצולפ רימ ןבאה ׳סעפאקא יד ןופ געוו לקיטש

־עז דלאב .טייז רעקניל רעד ןיא עיטראפ רעד

ןבאה רימ .גנוטכיר רענעי ןיא ןסיש סרעהרעד

עלא יד טאה ןעמ ןוא ןענישאמ ןעמוקעגוצ ןענ

־עג טאה רע ווו רעדעי ,ןטלאהאב לענש ריז

.ץעגרע טריפעגפא טייז רעטכער רעד ןופ ןשטנעמ

ןראוועג ליטש זיא םע יוו םעדכאנ טשרע .טנאק

טימ זא ,ןראוועג רעיווועג םעדכאנ ןענעז רימ

וצ קירוצ ןרעטנענרעד ןעמונעג ריז רימ ןבאה

.טנערבראפ ןעוועג עלא ויוש ןענעז רעטעפש גאט א

.םעפאקא יד

ףיוא ןרעמונ טכאמעג ןעמ טאה רענעמכאפ יד

־רעד רימ ןבאה טנעאנ ראג קידנעייז ןיוש

.טנאה רעקניל רעד

־ראפ יד ןופ ףליה ןטעב ןוא ןצכערק םאד טרעה

)יקנישזעשזב :טנייה( ואנעקריב ןיא קידנעייז

.ןבילבעג ןבעל קילעפוצ ןענעז םאוו ,עטעדנווו

עיינ ןא ןעמוק גאט ןדעי יוו ,ןעזעג רימ ןבאה

טשינראג טימ ייז ןבאה רימ זא ,ריז טייטשראפ

ראנ ריז טאה גוצ רעד יוו דיילג ,ןטראפסנארט

ליפ רעייז ןעוועג ןענעז םע ,ןפלעה טנאקעג

טייל־םע־םע יד ןלאפאב םיא ןענעז ,טלעטשעג

ןבאה םאד זא ,ריז טאה ןזיוועגסיורא .עטיוט

טגאיעגסיורא ןוא טנעה יד ןיא ןטאמאטיוא טימ

ווו ,דלאוו םעד ןזיוועגנא ןוא טרסמעג םירעיופ

טאה סאװ ,רעד .ןענאגאוו יד ןופ עטריטסערא יד

.ןדיי ריז ןעניפעג םע

א וליפא ,ריז טימ ןעמענטימ םעפע טווורפעג

ןסאלשאב ןבאה ענעבילבעגנבעל עכעלטע יד

.ןראוועג ןםאשרעד טרא ןפיוא זיא ,טיורב לקיטש

ןדעיו ןסאשרעד ןוא דלאוו ןיא ןביילב וצ טשינ

ןפיוא ןרעוו םע יוו ,ןעזעגוצ רימ ןבאה טפא

־מאז ןייק ןעגנאגעגקירוצ ןענעז רימ ,תויח יד יוו

תודע עםיורג ןופ .םעיצקעלעס טריפעגכרוד טרא

םע םאוו ןעשעג לאז ןוא ןראשאק יד ןיא עווארב

םעפורג עניילק ןראוועג ןבילקעגפא ןענעז ןדי

.ןדיי עלא טימ ןעמאזוצ יבא ,ןעשעג טעו
ןלאפעגניירא ןיב דיא זא ,יוזא ןעעשעג זיא םע
טקאפעגנא טאה ןעמ .טראפסנארט ןטשרע םעניא

ןעיורפ ןוא רענעמ עקירעביא יד ןוא רענעמ עגניי
־םא דיילג ןוא םאטיוא־טסאל ףיוא טקאפעגפיורא
.םויראטאמערק םוצ טריפעג

ייז טריפעג ןוא ןדיי רעטנזיוט רענעגעוו ףיוא

־טימ טגנערבעג טאה ןעמ זא ,ןפארטעג טאה םע

ןבאה םע ווו ,מועשזישט ןיא עיצאטס־ןאב רעד וצ
.ןענאגאוו־טסאל עקידייל זדנוא ראפ טראוועג ןיוש

־בלאה ,עטרעטאמראפ ,ןדיי לטעטש ץנאג א לאמא
זא ,ןעזעג ןבאה ןשטייד יד ןוא ,ןטעלעקס עטיוט

ץיוושיוא ןיא עיצאטס רעד ףיוא ןעמוקעגנא

עלא ןעמ טאה ,ןביולקוצפא סאוו טשינ ןבאה ייז

.טכאנייב

 1.12.1943םעד רימ ןענעז

.םויראטאמערק םוצ טקישעג דיילג

ןעמ .ןטכיולאב קראטש ןבוועג זיא עיצאטס יד

־דלאק יעד טאה גאט ןבלעז םעד ןיא דאנ

ןענאגאוו יד ןופ ןײגםיורא ןסייהעג זדנוא טאה

־נולשראפ ואנעקריב קירבאפ־טיוט רעד ןופ ןוויוא

ןסייהעג ןוא עטיוט דס א ןבילבעג ןענעז םע ווו

שידיי א ןופ רכז ןטצעל םעד קיבייא ףיוא ןעג

.ןאגאוו ןיא ןזאלרעביא ץלא זדנוא

.לטעטש

עגנאל א ןענאטשעג ןענעז ןסיורדניא רימ

טדאפסנארט רעזדנוא ןופ ענעבילבעגרעביא יד

טימ ןעמאזוצ ןעוועג ןיב דיא .טראוועג ןוא טייצ

ןעמ טאה גאט ןדעי .טיוט ןפיוא טראוועג ןבאה
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ןא טיוט םוצ ןשטנעמ ןגאלשרעד ווא ןגאלשעג
.םאווראפ א
־אטס עלא זא ,ןפורעגסיוא ןעמ טאה לאמנייא
.ץאלפ ןסיוועג א ףיוא ןלעטשוצ •ןיז ןלאז םעראיל
םלא ןעמונעגטימ ךיוא ךימ טאה רעדורב ןיימ
־עג טשינ גנונא ןייק באה דיא שטאכ ,ראילאטס
.יירעילאטס ןיא טאה
דלאב זדנוא ןעמ טאה טרא ןפיוא קידנעמוקנא
א ןיא טריפעגניירא םעלק ןופ לגאה א רעטנוא
דניורא ןעמעלא ןעמ טאה םעדכאנ ,דאב־ץיווש
 25א ייב ןסיורד ןיא טייהרעטעקאנ ןבירטעב
םעד ייב .ןפיול ןםײהעג ןוא טסארפ ןקידארג
אד ןענעז םע .ןלאפעג ןשטנעמ ליפ ןענעז ףױל
.רעוועשזישט עכעלטע ןעוועג דיוא
ןוא ןראוועג קנארק זיא רעזייל רעדורב ןיימ
.לאטיפש ןיא קעווא זיא רע
א ןעוועג זיא רעטעפש געט עכעלטע טימ
ןעוועג דיוא זיא רעדורב ןיימ ןוא עיצקעלעס
ןיא ןעגנאגעג ןענעז סאוו ,עקנארק יד ןשיווצ
.ןיירא ןוויוא

םוצ רעגאל ןייא ןופ טריפעג זדנוא טאה ןעמ
יוו ןלאפעג געוו ןפיוא ןענעז ןשטנעמ ,ןטייווצ
.ןגילפ
־געיזערעט ןייק טפעלשראפ יוזא זדנוא טאה ןעמ
.עיכעשט ןיא טאטש
ןוא ןסור יד ןעמוקעגנא ןענעז יאמ ןט־ 8םעד
.טיירפאב זדנוא
־וצנא ליצ ןטימ ןרעדנאוו ןעמונעג באה דיא
ןצעמע ןעניפעג ךיא לעוו רשפא .ןליופ ןייק ןעמוק
.עטנעאנ עניימ ןופ
־אטס רעד ףיוא עוועשזישט ןייק קידנעמוקנא
טכאנ א טימ זא ,טסווורעד דיז ךיא באה עיצ
עכעלטע יד טעגרהרעד ןקאילאפ יד ןבאה רעירפ
.ןדיי רעוועשזישט ענעבילבעגנבעל
־ניירא טשינ לטעטש ןיא ןיוש ןיב דיא
.ןעגנאגעג
ןשינעלגאוו עגנאל דאנ דיא ויב

 1948ראי ןיא

.עקירעמא ןייק ןעמוקעג
בעל ןוא ׳רעדניק ייווצ טימ יורפ א באה ךיא

,טנארפ ןשיסור םענופ ךיז ןרעטנענרעד ןטימ

*וצ ךיז באה ךיא םאוו םאד רעבא טכעלש טשינ

־עפורעגיוזא םעד טנדראעגנייא ןשטייד יד ןבאה

*נייק ךיא לעוו ,טבעלעגרעביא ןיילא ןוא ןעזעג

״שראמךטיוט״ םענ

.ןסעגראפ טשינ לאמ

חצנל
םכתא רופזא
לטאמ רעטאפ ץימ
ןיימ ץא רעדנעילאג
האל לחר רעטומ
:רעדירב עניימ
רעזייל ,ןועמש
ןיימ ,קחצי־םייח
הרש :רעטסעווש
־עפ עניימ ענייפ
לשיפ :םרעט
ןייז ,ןייטשנארכ
 .עקניח דרפ־וואקראטס קחצי
,יודפ ןייז יקס
־ייז ןוא עשטלעכ
,רעדניק ריפ ערע
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עדאנאק ) /ןאטנאמדע( םייוויילב להשמ

ג׳דאעאק ־ ריביט  -ג׳ווג׳^וי^ט
.טסערא ןייזנ

־עג ,טסינויצ א ןעוועג ןיב׳כ :הדומ ןיב ךיא

ןט־ 11םעד ,םטכאנוצ־קיטיירפ ןעוועג זיא טע

םייה עלאנאיצאנ יד ,לארשי־ץרא ץיק ןראפ טלאו

יימרא עטיור יד טניז ןכאוו ייווצ  1939,רעבאטקא

טכארטעג טשינ לאמנייק רעבא ,קלאפ ןשידיי ןופ

.שרדמה־תיב ןופ ןעמוקעג םאווראנ ןיב׳כ

־סיוא טשינ לאמנייק באה .עיצולאווער־רעטנאק ןופ
.רעטעברא ןייק טצונעג

־רעגנוי רעשידיי א ןעמוקעגניירא זיא רימ ךאנ דלאב

ןעס טאה ,ירפרעדניא תבש ,םנגראמוצפיוא

.עוועשזישט ןעמונראפ טאה

־אמנטשרווו םעד זיא רע זא ,טסווועג באה׳כ .ןאמ

ןפיוא .ןאב רעד וצ ךאוו א רעטנוא טריפעגפא וימ

רעד ןיא ןענאטשעג רע זיא טונימ א .ןוז םרעכ

"עג ןעגעז טאוו ,ןדיי ןפארטעגנא ךיא באה געו

רע לאז יצ ,טלקאוועג ךיז טלאוו רע יוו ,ריט

קערש טימ ןבאה לייט .ןענוואד םוצ ןעגנאג

־עגסיורא קילייא רע טאה ךעלדנע .ןגאז רימ םע
־אווער( םאקווער ןיא ךייא טפור ןעמ — :טדער
.טונימ א ףיוא ).טעטימאק רערעגאיצול

־*א

,טאהעג ארומ ןטלאוו ייז יוו ,פעק יד טיירדעג
.ץעיצניירא טשינ ייז לאז קילגמוא ןיימ זא
ווו ,אלאקאט ץיק טריפעגפא ךימ טאה ןעמ

ןיז ךיא באה — שודיק ןכאמ ךימ טזאל —

רעוואטאיוואפ רעד ןופ באטש רעד ןעוועג זיא םע

•ד ןיא קערש יד קידנעעז ,יירפ ןדער וצ טימאב

ןטגערבעגפא םעד ןיא טאה עבלעוו ,עדווואקנע

.רעדניק ןוא בייוו ןיימ ןופ ןגיוא
־עג ןוא קידלודעגמוא ןעוועג זיא רוחב רעד

קיסאפ ןייק ןענופעג טנאקעג טשינ עוועשזישט
.טעברא רעטגייווצראפ רעייז ראפ זיוה

ןעמ .רימ ףיוא טראד ןטראוו עלא זא ,טגאז

ךיז ןעמ טאה לטעטש ןיא זא ,םיוא טזייוו

ךימ טעוו ןעמ ןוא ןגערפ םעפע זיולב ךימ ףראד

ךאנ .טריפעגקעווא ךימ טאה ןעמ ןיהווו טסווורעד

.ןזאלפא דלאב

ןטימ ןעמאזוצ יורפ ןיימ זיא גאט ןבלעז ןיא

,רעמיצ א ןיא טריפעגניירא ךימ טאה ןעמ

.אלאקאט ץיק םופוצ ןעמוקעג החמש ןוז ןטטטלע

.ןסאריפאפ ןופ ךיור טימ לופ ןעוועג זיא םאמ

ןברוד זיולב .טזאלעגוצ טשינ ייז ןעמ טאה רימ וצ

יד טליישעגסיוא רימ ראפ ךיז ןבאה זייווכעלסיב

טנאקעג ךיא באה לרעטצנעפ ןטעוועטארקראפ

ןיא ןטסיגומאק עשידיי עטנאקאב ןופ רעמינפ

.רעמינפ עטנייווראפ ערעייז ףיוא ןקוק

־גומ א ןסעזעג זיא לשיט א ייב ןטימניא .לטעטש

ךאג טימ ןעמאתצ ךימ ןעמ טאה טנווא ןיא

ןעמונעג ךימ טאה רעכלעוו ,טסידווואקנע רעטריד

־סא ןוא ןישאמ א ףיוא טעוועדאלראפ עטריטטערא

.ערעדגא יד ךיוא ןפלאהעגוצ ןבאה םיא .ןרעהראפ

־קערש א ןעוועג זיא םע .קאטטילאיב ןייק טריפעג

עלא ןופ .רעייפ־ץיירק א ןעוועג זיא םע

עלא ןיא ןכאטשעג טאה טאוו ,טטארפ רעכעל

טישעג טייקלעגש רעקיצילב טימ ךיז ןבאה ןטייז

עקראניראמ רעזיולב רעד ןיא ןעוועג ןיב׳כ .םירבא

קיגאל םוש ןא ,רערעדנא רעד ךאנ עגייא ,ןגארפ

־גיירא ךימ טאה ןעמ ווו ,עלעצ־רעלעק יד

קנאדעג םעד ןפמעטפא ,ןעלמוטראפ וצ ףיוא זיולב

־עג זיא ,הסיפת רעקאטטילאיב רעד ןיא טריפעג

ןעניול לאז סאוו ,רעפטגע ןא ןעמוקאבםיורא ןוא

־גאלב ,ןשטנעמ ענעטקאוואב־דליוו טימ לופ ןעו

א ןיב ךיא זא ,ןלעטשטסעפ לאז טאוו ,ייז ראפ

באה ביוהנא זיא •דרעב עארג ןוא עצראווש ,עד

־ולפסקע ןוא טצונעגסיוא טאה םאוו ,טנאקירבאפ

דלאב .ןדיי ןענעז עלא זא ,טניימעג ראפרעד ךיא

א ןופ רעריפנא ןא ןעוועג ןוא ןשטנעמ טריטא

שימעג א זיא םאד זא ,ןזיוועגטיורא ךיז טאה

־אזינאגרא רעשיטסינויצ רערענאיצולאווער־רטנאק

רעד .רעניארקוא ןוא ןדיי .ןקאילאפ ,ןסור־םייוו ןופ

־פארא ליצ א ראפ טלעטשעג ךיז טאה עכלעוו ,עיצ

־דא ,דיי רענליוו א ,עלעצ רעד ןופ עטסאראטט

.טכאמ עשיטעיוואס יד ןפראוווצ
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ףיוא ריס וצ ןדנאוועג ךיז טאה ,םיירפ טאקאו
1050

*ראפ ,ןיב ךיא ןענאוונופ טגערפעגסיוא ,שידי

,ןיילב ןקיכעטש ןײן רימ ןופ ןעמונעגפארא טשינ

ךימ קידנרעהםױא .טריטסערא ךימ טאה ןעמ סאו

טאה ךעלדנע .טריזיטאנפיה ךימ טלאוו רע יוו

:ץפיז ןקירעיורט א ץוטעג רע טאה

:לוק זקירעזייה א טימ ןפורעגנא ךיז רע

טעוו׳מ .עיצולאווער־רטנאק טימ טקעמש׳ס —

?טסרעכיור —

ןכלעוו טיול ,ףארגאראפ(  58ןא ןקורניירא ךייא

־עגסיורא ,קנאש ר^ד וצ ןעגנאגעגוצ זיא רע

־ולאווער־רטנאק עוויסאפ ןוא עוויטקא טפשמ ןעמ

,יקסגיטאבאשז ןוא ןאמצייוו ןופ רעדליב ייווצ ןעמונ

).ףארטש־טיוט זיב ראי  8ןופ טארד םאוו ,ןרענאיצ
ייווצ בלאה ןעוועג ןיוש זיא רעגייז רעד
םע ןוא טנפעעג ךיז טאה ריט יד ןעוו ,טכאנייב
,טאדלאס רעקידנרירושזיד רעד ןעמוקעגניירא זיא
־עג ןקידהזגור ןטרילוקיטרא ־טשינ א טזאלעגסיורא
־ראפ ,לווייט םוצ: "".ןייטש ןיבילבעג ןוא יירש
.יוא ןטימ ןא ךיז טביוה רע .ןעמאנ םעד ןסעג
",...ב
,רעדניב ,םיובגריב ןפורעגנא ךיז ןבאה םע
ןיימ ןפורעגנא באה ךיא ןעוו ,טשרע .ןייטשיולב
:טיירפרעד ךיז רע טאה ,ןעמאנ
.ךיא ףראד ךיד ,טא —
יד רעביא לענש ןפאלעג רימ טימ זיא רע
־םיב" ״קידנעײרש ,ןעטש עטיירדעג ןוא ןראדיראק
ךאנ באה׳כ !),לענש ,לענש( "!יערטסיב ,יערט
ןיא ןוא ,שיסור ןענאטשראפ ךאווש רעייז טלמעד
־סיוא ךיז רעטרעוו יד ןבאה חומ ןטלקגוטראפ ןיימ
טניימ םאוו ׳/׳טא)ילערטם" טראוו ן|סימ טשימעג
ךימ רע טגאי סאד זא ,רעכיז ןעוועג ןיב׳כ .ןסיש
רע טאה טנאה רעד ןיא .עיצוקעזקע ןיימ וצ
ןבאה םע ןעוו לאמ ןדעי ייב .ץאק א ןטלאהעג
רימ רע טאה ,טירט עקידנעמוקנא טרעהרעד ךיז
טלמעד באה׳כ .םינפ ןפיוא ץאק םעד ןפראוועגפיורא
.לעיצעפס אד ןעמ טוט םאד זא ,טסווועג טשינכאג
־פיונוצ טשינ ךיז לאז רעטריטסערא רעד ידכ
.עטנאקאב ןייק טימ ןדער
,רעמיצ א ןיא טריפעגניירא ךימ טאה ןעמ
.ןסקיב טימ טלעטשראפ ןעוועג ןענעז טנעוו עלא ווו
־יז יד רימ ןיא טקראטשראפ רעמ ךאנ טאה םאד
.ןפיש ךימ טייג ןעמ זא ,טייקרעכ
טאה רע .ריציפא ןא ןעמוקעגניירא זיא םע
עגמורא ןעוועג זיא ןוא טעלאטסיפ א ןגארטעג
טאה רע .ךעלעבראט־ןליוק דאס א טימ טלטראג
קידנגייווש ןוא רימ ןבענ טלעטשעגקעווא ךיז
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:קידנגערפ רימ ייז ןזיוועג
ז טרעהעג וטוןאה ייז ןופ ןעמעוו וצ

—

טעוו יוו ייס .סנייא^לא ןעוועג ןיוש זיא רימ
.ןסיש דלאב ךימ ןעמ
:טרעפטנעעג באה׳כ
.ןדייב וצ

—

.רעפטנע ןיימ ןופ ןדייופוצ רעייז ןעוועג זיא רע
.עשז לייצרעד .ךיא ייטשראפ יוזא טא

—

ריד ייז ןבאה ןטעבוןא־עיםרעוױד א ראפ םא ו
ן טעיורטראפנא
? ןטעברא־עיםןעוױד א ראפ םאוו

—

יןדער טשינ רעדיװ ןיוזןן טסליוו ,שטאלאווס

—

־נוקידײלאב ןטיש ןביוןועגנא ךיז ןבאה םע
טאה ןטשלחראפ ןוא ןטקיטולבעצ א .פעלק ,ןעג
.עלעצ רעד ןיא קירוצ טריפעגפא ךימ ןעמ
ןעמוקעג םאווטע ךיא ןי 5געט עכעלטע ךאנ
ךימ ןעמ טאה טכאנ רעטרעפ רעד ףיוא .ךיז וצ
ןביז ןסעזעג ןענעז לאמ םאד .ןפורעג רעדיוו
ןפוא ןרעדנוזאב קיז טאהעג טאה רעדעי .ןריציפא
:רעבלעז רעד ןעוועג זיא ליצ רעד .ןשראפ ןופ
עניימ ןגעוו ןלייצרעד ןוא ןייז הדומ ךיז לאז׳כ
רעשיטעיוואס רעד ןגעק עיסרעוויד ץופ רענעלפ
.טכאמ
שירעטסיה ןוא תוחוכ ןא ןעוועג ןיב ךיא
:ןגירשעג
באה׳כ ...רעקיטש ףיוא ךימ טדיינשעצ

—

.קידלושמוא ןיב׳כ .ןלייצרעד וצ םאוו טשינ
־תיב ןיא טדערעג טסאה ,שטשאלאווס —
ישרדמה

.אי —
טאה ןליצ עכלעוו ? טקישעג ךיד טאה רעוו

—

יטלעטשעג ךיז ריא
.תמיק־ןרק ןראפ טלעג ןעלמאז —
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ענעטלאשראפ יד .רעביא ביג עעעדיא יד

—

.ןסערפעצ ,סיוא טעז ,ןענעז ןעגנול יד ןכלעוו ייב

יד ןוא .ןדראמ יד ןוא עיגאלאעדיא עשיטסישאס

סאוו ,לרעטצנעפ ןטעטארקראפ םוצ ריז טפוטש

.רעטעברא יד ןנעק טנאלפעג טסאה וד םאוו חראמ

טשינ טמוק טסול ?יק רעבא ׳ןפא קידנעטש זיא

רעטעברא יד טלעטשעגנגעק ריד ךיז ןבאה ייז

רעדעי .ןפלאז־ןליוק ענלצנייא טרעה ןעמ ?.ירא

...דער זאה

טייצ ןופ ...ייר ?ימ ןעמיק ןאק ןגראמ :טכארט

*עג טאה םע ןעיו .ןטייצ יד ןיא זא ,זיא תמא

דאנ קירוצ טמוק רע .ןצעמע ןעמ טפור טייצ וצ

טלעטשעגנגעק ריז ךיא באה ,םארגאפ טימ טארד

רעטעשטעילאקעצ א ,רעטקיזמעצ א העש עכעלטע

ןיא ?יגוצסיורא ןפורעג טאה רעכלעוו ,ןקאפעל

.רעקידנענייוו ןוא

ןלעוו רימ זא ,ןטלאהעג באה ךיא .רעוועג טימ סאג

־עג רעדיוו וימ ןעמ טאה םישדח ריפ ךאנ

־אב עכעלטסירק יד ןציירעצ רעמ ךאנ טימרעד

י׳אק ןטימ ןטניריבאל ןוא ןראדיראק רעביא טריפ

םאד ייז ןבעג וצ טימאב דיז באה׳כ .גנורעקלעפ

.גנושראפסיוא רעד וצ ןגיוא יד ףיוא

.ץיטשראפ וצ
:קווח טימ טכאלעצ ךיז ןבאה ייז

דעייז ןעמונעגפיוא וימ טאה רעציפא רעד
טביולגעג טשינ באה ךיא זא ,לדייא יוזא ,לדייא

יד טצעהעג ןיילא ךאד ריא טאה םאד —

יוו טרעהעג קיטכיר ייז ןבאה וצ ,ןרעיוא עניימ

טאה םאד .רעטעברא עשידיי יד ןגעק םירעיופ

־פעה עכלעזא טדערעג ןוא טצריאעג ךימ טאה ןעמ

־עמ עכלעוו ".זעמארגאפ יד טריזינאגרא ךאד ריא

טכעלש טשינ ךיא ןיב ךעלטנפאה זא ,דייר עכעל

־עג יד ...לייצרעד זטצונעג ךאנ ריא טאה ןדאט

טשינ תמאב טניול םע רעבא ,ןראוועג טלדנאהאב

־עג באה׳כ .טרעטנאלפעג רימ ךיז ןבאה ןעקנאד

־עמ יד ןבעגסיוא ראנ ףראד ךיא .ויז ןרעטאמ וצ

:טדער
טאהעג טשינ ...טצעהעג טשינ באה ךיא —
...וימ טסיש ...ןדאטעמ םוש ?יק
.טנוה א יוו ,ןרגפ וטסעוו הסיפת ןיא —
רעמ ןפורעג סשינ וימ ןעמ טאה םישדח ריפ

־אווער־רעטנאק ערעדנא טימ ןטקאטנאק ןוא ןדאט
־אמ יד ןופ ןרעוו רוטפ ןוא .רעריפ ערענאיצול
.ןעגנושראפסיוא עקידנרעט
סאוו טשינ באה׳כ ,טלייצרעד ץלא באה׳כ —
.ןבעגוצוצ

ןדעי טימ ןענעז םעלעצ יד .גנושראפסיוא ?יק וצ

םיא ןופ טריפעגסיורא ךימ ןעמ טאה רעדיוו

.רעקידנקיטש ןוא רעטכידעג ץלא ןראוועג גאט

רעסאוו לפעש א .ןטשלחראפ ןוא ןטתיממעצ א

־נעצ עכעלטע ןגעלעג ןענעז סעראנ ןצרעפ ףיוא

געכרוטשעג .ןייזטסווואב םוצ טכארבעג ךימ טאה

־נעמ טשימעגסיוא ךיז ןבאה םע .ןשטנעמ קילד

יימ ןעמ טאה ,טנראפ ןופ ןסיוטשעג ,ןטניה ?פ

־נעמ ,סעציילפ ,רעכייב ,פעק ,טבעה ,םיפ עשישט

.לעצ ןיא קירוצ טפוטשעגניירא

יד .זייל טימ ענעטאשאב ןשטנעמ ,האוצ עשישט

יימ וצ ךיז טאה — ייז ןעוט םאד ,אי —

,ןוטעגרעביא טשינ רענייק ךיז טאה טייצ עצנאג

ודנוברעביא רימ ןפלאהעג ןוא דיי א טצעזעגוצ

•טכאנייב .ענעלאוושעג ,עקנארק ,ןשאוועגפא טשינ

¬דמעה ןסירעצ ןיימ ןופ ךעלקיטש טימ ןדנווו יד

זעמ טאה ,ןקידיילרעד ךיז טלאוזעג טאה ןעמ ןעו

— ?טשינ ןיוש ייז ןסישרעד םאווראפ —

.סיפ ,םעציילפ ,רעזדלעה ,פעק רעביא ןטערטעג
ןופ לטפער א בילוצ ,ןגעלשעג סיוא ןכערב םע
טשינ ןעמוקאב םאוו יד .טשינראג בילוצ ,טיורב
ןיא ,ליד ןפיוא ןגיל ,עראנ רעד ףיוא טרא ?יק
סיפ םמעגייא .ןגיל ,ןעייטש ,ןציז ,םענוראפש עלא

.טגערפעג קידקיטייוו םיא ךיא באה
־ראפ דיי רעד טאה — ךיוא םאד ןעוט ייז —
.טרעפנעעג טכארט
.ךיז ןרעטאמ יוו רעסעב ןיוש —
זיוזא טניימ ריא —

־ירד א ןוא ,ןטייווצ א ןופ טסורב רעד ףיוא ןגיל

רעבא .עגארפ רעד ןופ טעייוועג טאה דוס א

סיפ ענייז ןוא ייז רעביא ןפאלשעגנייא זיא רעט

,ןפאכרעד וצ טקיטייוועצ ליפוצ ןעוועג ?ב ךיא

,שטנעמ א ...ןטשרע םייב זדלאה ןפיוא סיוא ןעמוק

טימ לופ ןעוועג זיא ליומ ןיימ .טגיימ רע םאו
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יד טליפעג ךאנ ךיא באה ןפיר יד ןוא .טולב
ענעראוועג־זיול יד .טסידווואקנע םענופ לוויטש
ךיא .ןרעדנא ןא רענייא טפאלקעג רימ ןבאה ץיצ
:טלמרומעג םיוק באה

־סיוא עקידעילאוואפ םאד יוו טיוט רערעכעלקערש
! ? ץומש ןוא שינעקיטש ןיא ן״יג
־עג רעדיוו ךימ ןעמ טאה שדוח ןטניינ ןפיוא
טאה ,טשראפעג ךימ טאה םאוו ,רעציפא רעד .ןפור

ןטלאהרעביא טשינ ייס־יוו־ייס ןלעוו רימ

—

יו♦ םוניהג אזא

,טליפעגסיורא ךיילג באה ךיא ןוא ,לדייא טדערעג
רע .עטכאמעג ץיק טשינ זיא טייקלדייא יד זא

—

יורפ ןיימ טארד םע זא ,טגאזעג ןפא רימ טאה

ןלאז רימ — רעיוא םוצ טנעאנ רימ טעשטפעש

ויא ןרעוו טריפעגסיורא ןילאז ייז ,רעדניק ןוא

רעבא .זייל יד יוו ,ןרעמ טשטעווקעצ ,ןעמוקמוא

ןציז ןפראד אמתסמ לעוו ז ךיא ןוא ,דנאלסור ףיט

.ןטלאהסיוא ןרימ .ןסראטש טשינ ןרימ

טאה רע .ץיז הדומ ךיז לעוו ךיא זיב גנאל יוזא

־עג דיי רעד טאה

— ואד ייז ןליוו םאד

ןבאה עלעצ רעטפארפעגנא רעד ןיא געט יד

טימ טשינ וליפא ,רימ ףיוא ןקירד טווורפעג טשינ

לופ ןעגעז טכענ יד .רעווש ןוא גנאל ןגיוצעג ךיז

־קעווא םייב .ןייז הדומ ךיז לאז ךיא זא ,ןגארפ ץיק

*עלדיז ןוא םינונחת ,תוללי ,ןצכערק טימ ןעוועג

רע .ןסאריפאפ לקעפ א ןבעגעג רימ רע טאה ץיג

טאה ,ןגיל טראטעג טשינ ןעמ טאה גאטייב .ןעייר
׳־נעײטש ,קידנציז ןפאלש טנרעלעגסיוא ךיז ןעמ
ענעפא טימ קידנציז .ךיז קידנגעוואב ןוא קיד

.דיי א ןעוועג זיא
־עגרעביא ךימ ןעמ טאה םישדח ףלע דאנ
.רעמאק לצנייא ןא ןיא טריפ

רעד .ףאלש ךיא זא ,טליפעג ךאד ךיא באה ןגיוא

.טמעטעעגפא רעיירפ ךיא באה ביוהגא ןיא

רעד ןענאטשעג זיא רימ ןבענ .טורעג טאה חומ

ליורג ןצנאג םעד טליפרעד ךיא באה דלאב רעבא

רימ טעלגעג ,סמערא עטיירפשעגסיוא טימ עטאט

םעד ןיא ןיילא רענייא טכאנ ןוא גאט ןציז ןופ

םעראוו ןוא ךייוו אזא טימ טדערעג ןוא ןדנווו יד

טאה םע .ןגייווש טימ טליפעגנא ,רבק םענרענייטש

טסעוו וד רעבא .ייוז קראטש ,ידו ריד טוט׳ס !לוק

ץעמע זא ,ןעיירש ,ןדער ,ןגעוואב טלאוועג ךיז

.ןבעל ןביילב טסעוו וד .קראטש ייז .ןטלאהרעביא

טירט יד .רבק א ןיא ןעיירש .ןרעה וימ לאז

• רעק ןיימ רעביא ןפאלעגכרוד זיא רעטיצ א

פעלק ,פאק ןיא פעלק עפמעט — ראדיראק ןיא

'ד ןיא רעבא ,ןדנווושראפ זיא םולח רעד .רעפ

באח׳כ רעגנעל םאוו .ןביוטראפ ,ןפמעטראפ םאו

םעד ןעגנילק וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבאה ןרעיוא

זיא רעפמעט ץלא ,טירט יד וצ טרעהעגוצ ךיז

!ןבעל טסעוו וד .קראטש ייז :רעטרעוו סנטאט

ןוא ןריט ךיז ןענעפע ץעגרע .גנאלק רעד ןראוועג

ןעמוקאב ךיא באה םורא געט עכעלטע ןיא

,ןלעפאב .תונברק עיינ טגנערב ןעמ .ךיז ןכאמראפ

־גאה א ןעוועג זיא טראד .םייה רעד ןופ לקעפ א

טרעה טכאנ ןטימניא .ןעגנוגעוואב ןופ ןעגנאלקפא

־עצ ןראוועג ךאוו־הסיפת רעד ךרוד זיא טאוו ךוט

שטנעמ א ןופ יירשעג א ,יירשעג ךעלשטגעמ א ךיז

טשינ ךיז לאז׳כ ידכ ,ךעלקיטש ריפ ףיוא ןטיגש

־עגנאגאב טשינ וצ ןייז־הדומ טשינ ךיז ליוו םאו

ףיוא ןטינשעצ ,ףייז לקיטש א )ןעגנעהפיוא ןענאק

ןיא ןיירא ךיז ןסייר ןעיירשעג יד .סנכערבראפ ענ

סאוו דמעה עטשרע םאד ,דמעה א ןוא ,ןלייט ייווצ

.ןריהעג יד ןראפשעצ ןליוו ,ןעלדאנ עניד יוו חומ

זיא סאד .םישדח ףניפ ךאג ןוטעגרעביא באה ךיא

ץלא ,זיא םע רעליטש םאוו .ןבראש םעד ןצעזעצ

ןיא סורג רעטשרע רעד רימ ראפ ןעוועג ךיוא
־ניק ןחא בייוו ןיימ זא ,הסיפת רעקאטסילאיב רעד
.עוועשזישט ןיא ךיז ןעניפעג ןוא ןבעל רעד

־יוא יד ןיא ןעגנילק רעקידארומ ןוא רעקראטש
.ןעיירשעג עטייוו יד ןרע
־םיתא ךימ ןעמ טאה טכאגראפ א םענייא ןיא

רעגייק ןוא םישדח טכא ייבראפ ןענעז סע

ןעוועג ןיוש ןעגעז טראד .ףיוה ןפיוא טריפעג

זא ,ןעזעגסיוא טאה סע .ןפורעג טשינ דימ טאה

עלא .ןטנאטסערא ערעדנא ךאס א טלעטשעגסיוא

ךימ טאה ןעמ זא ,ןסעגראפ רימ ןיא טאה ןעמ

רעציפא ןא .ינק יד ףיוא ןלעטש ךיז טזומעג ןבאה

א אד ןעד זיא .הסיפת ןיא םוקמוא ףיוא טפשמראפ

,רעדנוזאב ןדעי ןופ לייטרוא םעד טנעיילעג טאה
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ךרוד .ןגיוא יד רעטנוא ןראוועג טפשמעג חא טאו
טשיג לאמנייק םיא טימ ןבאה טאוו ,ןשטנעמ יירד

והירעיורט םעד רעביא זעמווושעג רעטייוו ןענעז
.־קיט

.ןעזעג טשיג לאמנייק םיא ,טדערעג

־פארא חנוא ןעמ טאה דלאוו א ןבענ ץעגרע

־דא ראי ףניפ :ןעגנולקעג טאה לייטרוא ןיימ

ץא רעלעטיפש יד ץא טקישעג לייט .ןעמונעג

טריפעגפא זדנוא ןעמ טאה דלאב .רעגאל־םטעב

ןיא רעמיוב ןגעזרעטנוא .טעברא רעד וצ לייט

לטיד עלא ןופ .לאזקאוו ןופ גנוטכיר רעד ןיא

.דלאו

רעציפא רעד .רענלעז טלגנירעגמורא זדנוא ןסאה

.ךיוה ןגעלעג חא יינש רעקידנדנעלב רעד

ײב !טראװ ןייק ןדער טשינ" :טנראוועג טאה

טזומעג ןעמ טאה םיוב א ןגעזוצרעטנוא ידכ

ןייטשפא ןדעי ייב ,גנוגעוואב רעקירעביא רעדעי

.ףיט יד רעטעמ ייווצ -יינש םעניא ןבארגנייא ויז

ךיילג ןעמ טרעוו — שראמ ןופ טארט א ףיוא

.גאט א רעטעמאבוק םקעז ןעוועג זיא עמראנ יד

.ןסאשרעד
ןענעז ןאגאוו ןופ ךעלרעטצנעפ יד .ןראפ רימ

טרענעלקראפ חא עמראנ יד ןריפסיוא טשינ ראפ
.םארנ

 300ףיוא

 600ןופ טיורב עיצראפ יד ןראוועג

ךשמ ןיא .טשינ ןעמ טיג ןסע ןייק .טעוועטארקראפ

־נוא טכעלש לאמא ךיא באה טעברא רעד תעב

טלייטעג לאמ ירוצ ןעמ טאה תעל־תעמ ןצפופ ןחפ

ןלאפמוא םייב טאה רעכלעוו ,םיוב א טגעזעגרעט

־ערג רעד ףיוא ,םאלטאק ןיא .גנירעה טימ טיורב

ןוא ןביוהעגפיוא דימ גנוטכיר רעטרעקראפ א ןיא

־עגפארא זדנוא ןעמ טאה ,ר .ם .ם ימאק ןופ ץענ

באה ךיא .רעטעמ קיסיירד ףיוא טרעדיילשעגקעווא

ןקאראב עקיזיר ןיא .רעגאל־טיזנארט א ןיא ןעמונ

־עג ןיב ךיא ווו ,לאטיפש ןיא טפאכעגפיוא ךיז

ענעדישראפ ,עטריטסערא רעטנזיוט ןעוועג ןענעז

*וק ןביוהעגנא באה ךיא יוו ךיילג .געט ןעצ ןגעל

עניילב טימ טשימעגסיוא סרעכערבראפ םינימ

ןיימ .ןטעברא טקישעג ךימ ןעמ טאה ,ךיז וצ ןעמ

םיוא ןכערב סע .ןשטנעמ עלעדייא ןופ רעמינפ

ךעלטיווק ןעגנעהנא ןופ ןענאטשאב זיא טעברא

־עז ,ןטיה םאוו ,רענלעז יד .ןגעלשעג עכעלקערש

־עגטיורא ךעלגעט טאה זעמ טאוו ,עטיוט יד ףיוא

.ןקראטש םענופ טייז רעד ףיוא קידנעטש ןענ

.טרעדנוהטקעז ןוא ףניפ וצ לאטיפש ןופ טריפ

טימ ןראפעג געט ןעצ רימ ןענעז טראד ןופ

־קעווא זדנוא ןעמ טאה םישדח עכעלטע ךאנ

?.לאה ןוא ןליוק ראפ םעשזראב ףיוא ׳עגיווד רעד

א ןיא דלאוו ןיא רעפיט מ״ק טרעדגוה טריפעג

,ךייט ןשיליופ ןיא טנאמרעד עניווד ןעמאנ ־ועד

ךאנ ןעוועג ןענעז ןעגנוגנידאב יד ווו ,רעגאל

ןוא רעזאלדנע ,רעטערג לופ זיא ךייט רעד רעבא

ןעמ חא ןקאראב עטצייהעג טשינ ןיא .ערערעווש

טאה טאוו ,טראפטנארט רעזדנוא ןופ .רעקירעיורט

ןענעז זיימ יד .דרע רעליוה רעד ףיוא ןפאלשעג

רע טאה ,ןשטנעמ טנזיוט םקעז רעביא טלייצעג

טאה רעגנוה רעד ןוא ,םעק יד רעביא ןכארקעג

.טנזיוט יירד ןעגנולשעגנייא געט ,,יעצ ןופ ךשמ ןיא

.טקינייפעג קידארומ
זיא אד זא ,ןחוועגטיוא רימ ויז טאה טלמעד

טיורב טימ טזייפשעג טאה ןעמ עכלעוו ,ןשטנעמ יד
־ךייט טימ ןעקנירטראפ ןכאנ ןענעז ,גנירעה ןוא

ךיז ךיא באה רעטעפש .םוניהג רעטטגרע רעד

־עג ,עירעטנעזיד ףיוא ןראוועג קנארק ,רעסאו

ךאנ ןאראפ דגאלטור ןיא ןענעז םע זא ,טסווורעד

טשינ ןוא םעיטלווונאק ערעווש ןיא ךיז טעשטראק

־אל רעקיזאד רעד ךיוא רעבא .ערעגרע ליפ ,ליפ

ךיז ייז ןבאה ,םירוטי יד ןטלאהטיוא קידנענעק

ןייפ ןופ עטכישעג עקיטולב ןייז טאהעג טאה רעג

־עג ךיז טאה לענש .ץירא ךייט ןיא ןפראוועגניירא

־עגנא אד ןעמ טאה ראי ןטם־ 37ןיא .דראמ ןוא

עטכאוושעגפא יד .עימעדיפע־םופיט יד טיירפש

ךיז טיצ טאוו ,געוו־ןאב םעיינ םעד ןעיוב ןביוה

ינוא -טלגנארעג גנאל טשינ ךיז ןבאה ןעמזינאגרא

.לאפ־דראנ םוצ זיב רעטעמאליק טנזיוט ייווצ ףיוא

טאוו ,םינכש ערעייז .טיוט םעד ךיז ןבעגעגרעט

רעטנזיוט טטאקעג טאה געוו רעטעמ רעדעי

ייז ןבאה ,טיפ יד ףיוא ןטלאהעג ךאנ ךיז ןבאה

טאה טנגעג רענעי ץפ בשות רעטלא ןא .תונברק

םעשזראב יד .רעטאוו ןיא טזאלעגפארא קידנגייווש

־רעצליה ןדעי רעטנוא ,עז" :טגאזעג לאמא רימ
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.ןשטגעמ רעטרעדנוה ןבארגאב ןעל לאפש םענ
".עטיוט ןענאילימ רעביא אד טראפ ןאב יד

קידנעייג .ןסע ןא .טלעג ןא ןבילבעג ןיב׳ב
־עג ןטלעז רימ זיא ףראד וצ ףראד ןופ םופוצ

רעטנזיוט .המחלמ יד ןכארבעגסיוא זיא םע

עצנאג א .טיורב לקיטש א ןעלטעבוצסיוא ןעגנול

,ןראוועג טיירפאב ןענעז רעכערבראפ עלענימירק

*נו.ד קידנכאמכרוד ןעגנאגעג יוזא ךיא ןיב ךארו

טרעהעג באה ךיא רעבא .טגארפ ןפיוא ןעגנאגעג

־רעד ףוסל ןיב ךיא ןעוו .רעטעמאליק רעטרעד

.ןבילבעג גנאל דאנ ןיב ןוא ,עשיטילאפ יד וצ

ךימ ןבאה ,ףראד םענופ טייוו טשינ ץוש ןעגנאג

עכלעוו ,ןדיי עלא טעמכ ןבילבעג זענעז םע

ךיז באה׳כ .טזאלראפ קידנעטשלופ תוחוכ יד

־עגלא רעד ןופ טנעצארפ  5רעביא ןעוועג ןענעז

*וואם םענופ רעציזראפ םוצ טפעלשרעד םיוק

ןבאה ןטוגימ עיירפ ןיא .סעקינרעגאל לאצ רעגיימ

זיא׳ס ,תמא זא ,טרעלקרעד רימ טאה רעכלעוו ,זאכ

ןעוו ,לאמא ןייז ןגעוו רעדעי טלייצרעד ךיז רימ

רעבא ,םייוויילב עניירב אזא ןעוועג אד עקאט

עכלעזא רעבא .שטנעמ א ןעוועג ךאנ זיא רע

ערעדנא ףיוא טריפעגקעווא ןיוש יז טאה ןעמ

.קינייוו רעייז ןעוועג ןענעז ןשטנעמ

־בא רעקסנילאמקא ןיא ןאב רעד ייב ,טעברא

־רעד טעברא רעד ןופ לאמא ךיז קידנרעקמוא

־אפ ריא ןעוועג ןענעז ןעמאזוצ ייז טימ .טסאל

א אד זיא עיראלעצנאק ןייא זא ,רימ ןעמ טלייצ

א ,טייוו טשינ ךיז ןעניפעג ייז .רעטומ ןוא רעט

.רימ ראפ ווירב
ןיב רעקירעגנוה א ,טלעק ןופ רעקידגרעטיצ א
עצרוק עכעלטע יד טנעיילעג ןוא ןענאטשעג ךיא
ןייד ביירש .לבור קיצפופ ריד קיש׳כ" :תורוש
א ןעוועג זיא ןבירשעגרעטנוא ".םערדא םעיונעג
רעד ןוא ןעוועג רימ טימ ןעמאזוצ זיא םאוו ,די
יימ ראפ זיא טגייה זיב .הסיפת רעקאטסילאיב
־רעד ךיז טאה רע ןענאוונופ ךעלדנעטשראפמוא
טאה רע .ויז ןיפעג ךיא רעגאל ןכלעוו ןיא טסווו
ןוא יורפ ןיימ ןיפ םערדא יד טכוזעגסיוא ךיוא
*םארק ץיק טקישראפ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעדניק

.ןיטאכוס לטעטש ןיא ,ןענאד ןופ מ״ק קיסיירד
ןעגנאגעג רעטעמאליק קיסיירד ךיא ןיב רעדיוו
־רעק ןטרעגנוהראפ םעד טפעלשעג םיוק .סופוצ
ךעלזייה עטשרע יד ןעזרעד םיוק באה׳כ .רעפ
.תושלח ןלאפעג ןיב ןוא לטעטש םענופ
ריז ךיא באה ,טפאכעגפיוא ךיז באה ךיא ןעו
ןבאה םאוו ,ןשטנעמ יד .בוטש א ןיא ןענופעג
א ןיא .שידיי טדערעג ןיבאה ,טיירדעגמורא ךיז
ןיא טעילוטעגנייא ןגעלעג ןענעז ליד ןפיוא לקניוו
.רעגיווש ןוא רעווש ןיימ ןצאק

ןוא ,קסוואלוואפארטעפ ייב ףראד א ,עקוועיק אנ

־מוא טימ טשימעג ,דיירפ עפיט ןעוועג זיא םע

ייווצ .ךיז ןיפעג ךיא ווו ןוטעג ןםיוװצ ייז טאה

ןבאה טייל עקירעי־קיצכא ייווצ יד .רעצ ןכעלדגע

עניימ .ןגירקוצ ייז ןופ ןעגנולעג רימ זיא ווירב

*ד .טריסאפ טאה רימ טימ םאוו ,ןעמונאב םיוק

.ןטלאהרעד טשינ ייז ןבאה סרעפטנע
.זדנוא ףיוא ייר יד ןעמוקעג ךיוא זיא ךעלדנע
עלא ןעיירפאב וצ לעפאב א ןיעמוקעגנא זיא םע
.דיישרעטנוא ןא ,רעגריב עשיליופ
.שטנעמ א וצ יוו רימ וצ ןעמ טדער רעדי ו
טיג ןעמ ,ןרעשמורא ,ןשאוומורא ךימ טזאל ןעמ
.טעז רעד וצ טיורב ,דמעה ןייר א רימ
־וצוצ ןעוועג ןענעז טירט עטשרע עניימ
יאה טראד רעבא .עקוועיק־אנסארק ץיק ךיז ןערק

*לופ ייז ןמאה םירוסי עטבעלעגכרוד יד ןוא ןראי
.טפמעטעגפא קידנעשט
ןוא יורפ ןיימ זא ,טסווורעד ךיז ךיא באה אד
וזג טאהעג טשינ חכ ןייק רעמ ןיוש ןבאה רעדניק
.ןאטסיקעבזוא ןייק קעווא ןענעז ןוא רעגנוה ןדייל
יא ,ווירב ןעמוקעגנא טראד ןופ ןענעז דלאב רעבא
עקנארק־רעווש לאטיפש ןיא ןגיל רעדניק יד
טשינ טאה עמאמ יד ןוא דנאטשוצ ןקידםםוג א ןיא
.ןבעל םייב ןטלאהרעד וצ ייז םאוו טימ

־עג ןענעז ייז .ןפארטעג טשינ םענייק ןיוש ךיא

רקעגקירוצ ייז ןענעז ןשינרעטאמ עגנאל ךאנ

־אקשט ,ףראד רעדנא ןא ןיא טריפעגרעבירא ןעו

טעבראעג באה ךיא ווו ,ןיטאכוס ןייק רימ וצ ןעמ

.טסאלבא רעוואל
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טיורב ןקורט ףיוא םיוק טנידראפ ןוא
1060

רעתנוא טרעיודעג טאה םישדח עטלייצעג
ןיא ןעמונעגקעווא ןעמ טאה ןוז ןרעטלע ןיימ .קילג
ךיז ןחאשאק יי זיא ןראפעג זיא יורפ יד .רעטילימ
טאה יז עכלעוו .הרוחס ךעלקיטש ראפ א טפאשעג
•םייא דיז ידכ .ןיטאכוס ןיא ןפייקראפ טלאוועג
יז טאה סאוו .ץילימ יד רעבא .תואצוה יד ןגאלשוצ
יז טאה ,טעליב א ןא ןאב רעד ףיוא ןראפ טפאכעג
.הרוחס יד ןענופעג קידגכוזאב ןוא ןעמונעגפארא
ראי ףניפ ףיוא טפשמראפ יז טאה טכירעג םאד
ווו .אדנאגאראק ןייק טקישראפ ןרא רעגאל־סטעברא
רערעווש ייב ראי בלאה א טימ  4ןעוועג זיא יז
.םנבורג ןליוק יד ןיא טעברא
.רעדניק יירד יד טימ ןיילא ןבילבעג ןיב׳כ

־סטעברא ראי טכא ףיוא טפשמראפ ןראוועג ןיב
.רעגאל
־אל םעד ןיא ןעוועג ךיא ןיב ראי ןטס־ 47ןדיב
םוצ געוו ןפיוא ץעגרע ןענופעג ךיז טאה סאוו ,רעג
•עפש ראי ייווצ טיס רימ 'צ זיא ןיהא .לאפ־דראנ
ןיא ןענעז רעדניק יד .יורפ ןיימ ןעמוקעג רעט
־ענאוו ןופ ,ןליופ ץיק ןראפעגקעווא ראי ןט0־46
ןייק ןעמוקעגנא ןיגעוו ענעדישראפ ךרוד ןענעז יד
.עדאנאק
עיטסענמא ןא ןעמוקעג זיא ראי ןטם־ 47ןיא
ןופ טכאנ רעד ןיא .עטריטסערא עשיליופ יד ראפ
ראפ טימ רימ ןבאה רעגאל ןופ ןראפפא רעזדנוא
פענופ קינלאשטאנ רעד יוו .טקרעמאב גנורעדנװו
ןוא סקיב א ןא טוט ,ןאטיפאק א ,טקנופ־עדווואקנע

־ראפ םייב טלאה׳ס .רעווש ךיז ןפעלש געט
־עוו א רימ וצ םיצולפ טראפראפ ,המחלמ יד ןקידנע
־טימ ןייא ךימ טדאל ןוא טסידווואקנע ןא טימ עלעג
ךעלפעה רעייז טדערעג טאה רע .םיא טימ ןראפוצ
טייג אד זא ,לעטשנא םעד ןכאמ וצ ךיז טימאב ןוא
א רעבא .טעטילאמראפ רעכעלנייוועג א םעפע ןיא
יעגנעה ןבילבעג ךיילג זיא ליפעגראפ דעלקערש
־עגנא ,טנייוועצ ךיז ןבאה רעדניק יד .בוטש ןיא
םייב ויז ןטעבעג ןוא עלעגעוו םעניא ךיז ןעגנאה
".ןטאט םעד וצ טשינ זדנוא םענ" :טסידווואקנע
דרעפ האד ןוטעג ץימש א טאה טסידווואקנע רעד
טיילגאב ךימ טאה געוו ןצנאג ןרעביא .קעווא ןוא
.רעדניק יד ןופ ןייוועג סאד

ןפיוא .זדנוא רעביא יאוונאק םעד רעביא טמענ
טייג — :שידיי ןטושפ א ןיא רימ וצ רע טגאז גע ו
־ראפ ןייג םייוג יד ןלאז .רעכעלעמאפ םאווטע
...סיוא
טימ ןעמאזוצ ןטניה ןופ ןבילבעג ןיב ךיא ןע ו
טגייה זיא םאוו ,ןאמשיפ דיי א ךאנ ןוא יורפ ןיימ
זדגוא וצ ןעמוקעגוצ ןאטיפאק רעד זיא ,לארשי ןיא
םאוו ראפ טייטשראפ ריא — :טגאזעג ליטש ץוא
־עג זיא הנווכ ןיימ חייא טימ ןעגנאגעגטימ ןיב ךיא
.ןדיי טימ דיי א יוו ךייא טימ ךיז ןנעגעזעג וצ ןעו
עכלעזא טרעהעג טשינ באה ךיא יוו גנאל ןיוש
־נע ןא ןופ םאד ןוא ,דייר עקידנריר עכעלשטנעמ
־עג־קערש רעד ןעוועג זיא סאוו ,ןאטיפאק־עדווואק

ףיוא טראוועג ןיוש טאה םאוו ,ריציפא רעד

טנאקעג ךיז טאה רעוו .רעגאל ןצנאג ןופ טסנעפש

ןיא זא ,ריפאפ א ןופ טנעיילעגראפ רימ טאה ,רימ

טפאלק רידנומ ןטסאהראפ םעד רעטניה זא ,ןטכיר

־עברא ןא וצ טגאזעג ךיא באה ,גאט םעד ןוא םעד
ןיא יוו רעסעב ןעוועג רימ זיא ןליופ ןיא זא ,רעט

טימ טדערעג טאה רע !?ץראה שידיי םעראוו אזא
:לוק ןכארבעצ א

טנאקעג טשינ ןפוא םושב באה ךיא .דנאבראפנטאר

סאד טאה ךייא ףיוא טקוקעג באה ךיא זא —

.טגאזעג יוזא ןבאה לאז ךיא זא ,ךיז ןענאמרעד

רימ רעבא ,תונמחר ןופ רימ ןיא טנייוועג ץראה

ןא יוו ןוא רעטעברא ןא ןזיוואב ךיז טאה דלאב

טשינ ןיב ךיא זא ,ןזיוועגסיוא טלמעד ךיז טאה

יצ" :םיגפ ןיא רימ טגאזעג רומזמ ןטנרעלעגסיוא

דימ .ןיילא אד ךיא ביילב טציא .םאזנייא יוזא

ןשיטסישאפ ןיא זא ,טדערעג יוזא וטסאה רימ

הנותח םיוועג טעוו לדיימ ןסקאוורעד א ,רעטכאט

"!טוג ןעוועג ריד זיא ןליופ

.ןבעל שיטניה א — ךע .ץגש א טימ ןבאה

.םינונחת םוש ןייק ןפלאהעג טשינ ןבאה םע

־ראפ וצ ךס א םיא טאהעג ךעלקריוו באה ךיא

דיא זא ,הסיפת ןיא ןדלאמעג רימ ןעמ טאה רעדיוו

ךיא באה רעגאל ןיא ראי ייווצ עטצעל יד ,ןקנאד
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רימ ןוא ןיזאגאמ ןיא טעברא ןגירקעג םיא קנאד א
רענייק .רעגנירג ןעוועג סאמ עסיוועג א ןיא זיא
.דיי ןייק טקידכעדראפ טשינ םיא ןיא טאה

,טעז .ןגאז וצ *דעווש רימ זיא םאד
רע טאה

— .טגערפעג

— ןליופ ץזפ רעטיױו םאוו ןייז טלאז ריא

.ןבעגעגוצ

לאזקאוו םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבאה רימ ןעו

־יא ןטלאהראפ טזומעג ךיז ךיא באה רעדייל

טשוקעג ןיוא ןעמונעגמורא זדנוא ןופ ןדעי רע טאה

וואלצארוו ןיא קידנטעברא ,ןליופ ןיא ראי א רעב

טימ ןוא טנעה ערעזדנוא טקירדעג גנאל טאה רע

ביוהנא ןיא טשרע .לקירבאפ־ןטשרעב א ןיא

— :טדערעג לוק ןסאלשטנא ןא

־א יד ןעגיפעג וצ ןעגנולעג רימ זיא ראי ןטס־50

טראפ .ןליופ ןיא ןטלאהראפ טשינ גנאל ךיז טלאז

ייז ןופ קידנגירק ץוא רעדניק עניימ ןופ ןסערד

ריא זא ,ץלא טוט
ךיא באה — יןיהװו

קראי־וינ

— .ןטראד ןופ סיורא לענש

.עדאנאק ןייק ןראפעגפא רימ ןענעז ןריפאפ

 /ןאסניוועל לדארפ

ץײרןלעקאה ןראפ ןלער\* /ןיא ןביריסג׳ג
זיא ןכארבעגסיוא ראנ זיא המחלמ יד ןעו
דלאב טאה ןעמ .טאטש ןיא ךשוח ןראוועג דלאב
ןיוש .זדנוא ראפ רעטנוא טייג טלעוו יד יוו ןעזעג
יד ןראוועג טרידראבמאב זיא געט עטשרע יד ןיא
דיז טאה רעייפ םאד ןוא עיצאטס־ןאב רעוועשזישט

ןופ ןרעוו לצינ ןלאז רימ ,ןפלעה זדנוא לאז רעט
".זדנוא ףיוא ןא ריז טקור םע םאוו ,רעייפ םעד

דניק ןטימ ןפיולטנא ןיימ
עצוואנאכעשט ןייק

ןטכארט ןעמונעג טאה ןעמ .ןטייז עלא ןופ ןעעזעג

ןלאנק םעד ןופ זעוורענ רעייז ןראוועג ןיב ךיא

טגירק רופ ןייק זיוזא יוו י ןיהווו .ןפיולטנא ןופ

סורא טרעהעג ךיז טאה םע םאוו ,סעבמאב יד ןופ

־לאיחי וצ ןיירא ןיב דיא .טלעג ןייק ראפ טשינ ןעמ

,ןוז א סלציה ךורב ,ןכש א טאהעג באה ךיא

לאז רע ,ןטעב םיא ןעמונעג ,שזאקשזאראד םעד עק

־עה .רעלדנעה דרעפ א ןעוועג זיא רעכלעו

־נא םיא באה ,עצוואנאכעשט ןייק ןריפקעווא זדנוא

א ןיב ךיא זא ,גאז ןוא ןייוו ךיא יוו קידנר

 500ןטאבעג

רע טאה הניק ןיימ ןעוועטאר ףראד ךיא ןוא עמאמ

עצוואנאכעשט ןייק ןריפקעווא זדנוא לאז רע יבא

םיא לאז ךיא ןוא רופ א טאה רע יוו יוזא ,טגאזעג

לייוורעד זיא ,ןעעזעג ןעמ טאה ,עוועשזישט ןיא לייוו

ןטימ רימ ראפ ןכאמ רע טעוו ,םעטאלז  50ןבעג

טרעפטנעעג טאה רע רעבא ,רעייפ רעצנאג רעד

סיורא טראפ רע ןוא רופ ןייז ףיוא טרא ןא דניק

.לז

 1000ליוו רע ןעוו וליפא ,םעטאלז

,טלעג עמוס עסיורג .א עקאט זיא םעטאלז

1000

.טכאנייב קיטשרענאד

יורפ ןיימ ןעוועטאר ךאד ריא זומ עטשרע םאד רעבא

טלאוו רע לייוו ,הבוט עסיורג א ןעוועג זיא סאד

ןיילא ךימ קאפ ךיא זא ,ךאד טעז ריא .רעדניק ןוא

ןצעמע טעוו רע זא ,טגאז רע ןעוו ,רעמ ליפ ןגירקעג

.עילימאפ ןיימ טימ קעווא ךיילג ראפ ןוא

לאז רע ןטעבעג םיא באה ךיא ןעוו .ןעמענפיורא

עניימ ןבעגעגרעביא ןוא םייהא ןעמוקעג ןיב ךיא

־עג רע טאה ,החפשמ רעצנאג רעזדנוא ןעמענפיורא

ןייק טלעג ןייק ראפ טשינ טגירק ןעמ זא ,ןרעטלע

עצנאג יד לייוו ,ךעלגעממוא זיא סאד זא ,טגאז

:טרעפטנעעג רעטאפ רעסיורג ןיימ טאה יוזא .רופ

.ןעמונראפ זיא רופ

־יילב ןוא ןטשרעביוא ןפיוא ןזאלראפ ךיז ןלעוו רימ"

,גאז ךיא זא ,טרעהרעד טאה רעטאפ ןיימ ןעו

־שרעביוא רעד ןוא רעיומ א ןיא קעווא טעוו ןעמ .ןב

טאה ,ןראפ טשינ ךיא לעוו דניק ןטימ ןיילא זא
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וד זא .ריד ףױא רזוג ןיב דיא: -סגאזעג ריס רע

ןקארשעצ ןוא ןגאלשרעד רעייז ןעוועג זיא ןעמ

־ראפ דיז ולעוי רימ .ןראפקעווא שסלאז דניק ןמימ

ןיא ןײגסיורא ןעמונעג ןעמ טאה זייווכעלטיב רעבא

.ןקארשעגרעביא יוזא טסיב וד ןוא םאג ףיוא ןזאל

ןביוה ייז זא טרעהעג ןעמ טאה ויילג רעבא .םאג

'.קעווא ראפ אש
געט . 4טכאנייב קיטשרענאד ןעוועג זיא םאר
.המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכאנ

ײז ןבאה אד .תורצ ןוטוצנא יוזא יוו ןכוז ןא ןיוש
ראפ א ןיא לאז ןעמ .רעקעב א ייב ,טגנאלראפ
ןעוו .טיתב םוטנאווק ןטיורג ראג א ןלעסשוצ העש

רופ עטקאפעגנא ןא ןראפעגסיורא ןענעז רימ

א טאה אד .ץחי עלא ןענעגרהסיוא ייז ןלעוו טשינ

.עצוואנאכעשט ןייק ,ןכאז לטיבא טימ .ןשטנעמ טימ

.ןאפעלעט א ןופ טארד א םעפע ןטירעגרעביא ץגש

.ןסעגראפ טשינ לאמנייק דיא לערו עזייר יד
־סיוא ריז טאה םע .טנערבעג ןבאה סורא ןקירב עלא
ןוא ןעמאלפ ןיא זיא טלעוו עצנאג יד זא .ןזיוועג
עצנאג יד טעמכ ןפארטעג ןעמ טאה געוו ןפיוא
עניילק יד טימ סיפ וצ ןפאלעג זיא ןעמ .טאמש
.ןייג טנעקעג טשינ ןבאה טאוו .רעדניק
ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז טכאנרעדניא טעפש
.עצוואנאכעשט
.ןשטנעמ עדמערפ וצ ןראפראפ ןענעז רימ

־עג ן־חי ןבאה סאד זא .טגאזעג רעטייוו ייז ןבאה
ןלעטשוצ ייז לאז ןעמ ,טרעדאפעג ןבאה ייז .ןוט
ייז ןלעוו טשינ ןעוו .ןוטעג סאד טאה טאוו .דיי םעד
.ןדײ עלא ןעגנערבמוא
ךס א טניווועג ןבאה עצוואנאכעשט ןיא
טימ טוג טבעלעג ןבאה ייז ןוא ןטטינאלאק עשטייד
טגייצרעביא ייז ןבאה ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד
.ןדיי יד ןוטעג טשינ ןבאה סאד זא ,טכאמ עשטייד יד
.טקיאוראב לטיבא דיז טאה ןעמ

־אפ דיז ןפארטעג ןעמ טאה עצוואנאכעשט ןיא

ןעמוקעג ןאמ ןיימ זיא רעטעפש געט ראפ א ןיא

־אלדאפ יד רעטנוא ,םנגעמראפ יד ןבארגאב ןוא ןק

.ןברוח םעד ןגעוו טלייצרעד ןוא עצוואנאכעשט ןייק

.עוועשזישט ןיא יוו ,גנושימעצ עבלעז יד .טעג
העידי עקירעיורט יד ןעמוקעגנא זיא גאטראפ
.ןעמאלפ ןיא זיא טאטש עצנאג יד זא ,עוועשזישט ןופ
ןעמ ןוא עוועשזישט טרידראבמאב ןבאה ןשטייד יד
.טאטש ןיא ןעמוקניירא טשינראג ןעק
םעילימאפ יד טזאלעגרעביא ןבאה טאוו ,עלא יד
־ראפ .רעקיטש ךיז ןופ ןטירעג ןבאה ׳עוועשזישט ןיא
 .ןפאלטנא ןענעז ןיילא ייז טאו
.םעקרא ריאמ ןעמוקעגנא זיא לאמאטימ
 9ןעוועג ןענעז םע זא ,ןבעגרעביא טאה רע
־עג ךיז ןבאה ערעדנא יד ןוא .תונברק עשידי
.רעדלעפ יד ןיא טעוועטאר
ןופ זא ,ןבעגעגרעביא רימ טאה סיקרא ריאמ
.טריסאפ טשינראג םענייק טאה ,החפשמ רעזדנוא
ןפיול וצ טשינ רעטייוו ןיוש ןסאלשאב באה ךיא
ןשטייד יד זיב ,עצוואנאכעשט ןיא ןבילבעג ןיב ןוא
.ןיידא ןענעז

־לע יד ןעגנערבוצרעבירא ןטאלשאב ןבאה רימ
.עצוואנאכעשט ןייק רעטטעווש רעד טימ ןרעט
־עשט ןופ םיתב ילעב עטטבושח יד ןופ רענייא
ןוא ןרעמיצ  2ןבעגעגרעביא זדנוא טאה ,עצוואנאכ
.עצוואנאכעשט ןייק ןעמוקעג ןענעז ןרעטלע יד
רעצוואנאכעשט ךס א ןעמוק ןגעלפ רעטאפ םוצ
םעד טאה בר רעצוואנאכעשט רעד ןוא ,םיתב ילעב
ןייז ןופ לייוו .םירפט ראפ א טגנערבעג רעטאפ
ןייז טאה רע טאוו ,קעטאילביב רעסיורג רעצנאג
טאהעג טשינ טציא רע טאה — טלמאזעג ןבעל ץנאג
.ןראוועג טנערבראפ זיא ץלא .רפס ןייא ןייק
־ראפ ןביוהעגנא ךיז ןבאה .ןכאוו ראפ א דאנ
ןוא ,םיורא ןעייג ןשטייד יד זא .ןעגנאלק ןטיירפש
.ןטור יד ןעמוק ןלעוו טע זא
ןטלאהעג טאה ןעמ .טביולגעג טשינ טאה רענייק
.ןשטייד יד ןופ עיצאקאווארפ א זיא םע זא

.רעלעק א ןיא ןסעזעג געט  2א ןענעז רימ

ןסיוא ןיב דיא ןעוו ,תוכיס ברע ןעוועג זיא סאד

רעדעי טאה ץירא זיא ש״מי אנוש רעד ןעו

ראפ א וקאבפא ןעגנאגעג ,רעטאפ ןיימ ןופ גנאלראפ

״פאק םעד ןקעטשוצסיורא טאהעג ארומ די
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.בוט םוי ףיוא הנשמ םחל ףיוא ךעלצעלפ
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־נעײג ןוא ׳הבוס א טאהעג טאה תיבה־לעב רעד

ןראפ ןעק ןעמ םאװ ,טייצ געט ראפ א ךאנ אד ןענ

עלא ןופ טפיול ןעמ יװ דיא עז ׳רעקעב םוצ קיד

דיוא •פא ןיוש ןראפ םינבר ךס א ןוא ,ןאב א טימ

.טאטש ןיא ןײרא ןראפ ןעקנאט עשיסור ןוא ןטײז

זיא עטיל יװ יוזא .טראפ הבישי רערימ עצנאג יד

יד ןגאזנא םײהא דניװשעג ןפאלעג ןיב ךיא

ןעמ טעװ ,דנאטשוצ־סגירק ןיא ןעװעג טשינ ןאד

רימ ןוא ׳וײרא ןענעז ןסור יד זא ,הרושב עכעלײרפ
־ישראפ ףיוא טלעטשעגםיוא טשינ רעמ ןיוש וענעז
.םעיצאקאװארפ ענעד

.ןראפ רעטײװ ןענעק טראד ןופ
לאז ןאמ ןיימ זא ,טרידיצעד ךײלג ןבאה רימ
־עג טשינ ןבאה רימ לײװ ,ןראפקעװא לײװרעד

רעײז ןעמונעגםיוא הרושב יד טאה רעטאפ ןײמ

ןעװעג זיא דניק סאד .דניק םאד ךיז טימ טאה

זיא רעירפ ן החמש יד זיא םאװ״ :טגאזעג ןוא טלאק

רימ ןבאה — ,עצוואנאכעשט ןיא ןרעטלע יד ײב

ןענעז טציא ןוא ׳ראפעג ויא ןעװעג רעפרעק רעד

־עפש ןעמוק ןלעװ דניק ןטימ דיא זא ,ןסאלשאב

.ראפעג ןיא תומשנ ערעזדנוא

.רעט

םאװ יד ןפדור ןםור יד זא ךאד ןסײװ רימ
יד ןעיצרעד ןענעק רימ ןלעװ יוו ןוא הרות ןענרעל
״?...הרות וא רעדביק

ןײק קעװא זיא ןאמ ןיימ זא ,רעטאפ ןײמ טלײצ
טאה רע .ןדירפוצ רעײז ןעװעג רע זיא ,ענליװ

ענליװ ןײק ןראפ וצ עיזיצעד יד
ךײלג טלעטשעג דיז טאה

־רעד ךיא באה ,עצװאנאכעשט ןײק קידנעמוק

 1939תוכוס ךאב

טקנעדעג ןעמ םאװ העטניװ רעטלאק א רעײז
.ןביילג ןײז טשינ
זיא עװעשזישט ןופ גנורידראבמאב רעד ךאנ
טשינ טאה ןעמ זא יוזא ׳ןראװעג טנערבראפ ץלא
ןשאלאק ןײק טשינ ןוא ךיש ןײק טשינ טאהעג
־רעמוז ראפ א טימ בוטש ןופ סיורא ןיב ךיא לײװ
א ןלאפ ןעמונעג טאה אד ןיוא .־ןעלכיש עקיד
ינק יד זיב ןעגנאגעג ןענעז רימ ׳ײנש רעסיורג
טנעקעג טשינ ןעמ טאה ךיש ןײק ןוא ׳ײנש ןיא
־ראפ ןענעז ןעמארק עלא לײװ ׳ןפיוק וצ ןגירק
ןײק ןראפ ןסאלשאב רימ ןבאה .ןראװעג טנערב
.ןשאלאק ןוא ךיש ןפיוק וצ ךיז ידכ ׳קאטםילאיב
.תושפנ תונכס טימ ןדנובראפ ןעװעג זיא ןראפ םאד
טאה ןעמ ןוא ןםירעגפיוא ןעװעג ןענעז ןקירב יד
לאז ןעמ ידכ ,יפאל ןיא ןעלפיש דיז טפראדעג
.קאטסילאיב ןײק ןראפ ןענעק

םע יװ ןענעק דאנ ולעװ ,ערעטלע ,רימ :טגאזעג
לײװ ,קעווא ןפראד עגנײ רעבא ,ןפוטשכרוד ךיז זיא
.םינבר עגנײ ראפ טרא ןײק טשינ זיא אד
יד ןבײלקפיונוצ קירוצ ןעמונעג ךיז ןבאה׳ם
יד ןיא ןפאלטנא ןענעז םאװ ,ןדיי רעװעשזישט
ךיז זיא סע יוו טכארטעג טאה רעדעי .רעפרעד
־עגפיונוצ ןבאה לייט א ,ןסור יד ײב ןענדראנײא
־רעביא דיז ןבאה לייט א ,עקזייה לקיטש א טפאלק
.טאטש רעד רעטנוא ןבילק
לאז בר רעד זא ,טגנאלראפ ןבאה ןדײ יד
ןגירקעג ןבאה ײז .עװעשזישט ןײק ןעמוקקירוצ
ןרעטלע יד ןוא .רעכאמ־לטשרעב םייב רעמיצ א
.ןגיוצעגניירא ןיהא דיז ןבאה
ןעװעג טשינ זיא דניק ןטימ רימ ראפ יװ יוזא
קעװא ךיא ןיב ,לרעמיצ םענײא םעד ןיא טרא ןײק
.ןרעטלע רעגיװש עניימ וצ ,ןיטקיט ןײק
טקישעג ןאמ ןיימ טאה ,ןיטקיט ןיא קידנעײז
רע זא ,רעגאווש א םענײז דרוד ענליװ ןופ

ןײק ןעמוקוצנא ןעגנולעג זיא ימ רערעװש טימ

.ענליװ ןײק ןעמענרעבירא דניק טימ ךימ לאז

םעפע ןפיוק וצ ןעגנולעג זיא טראד .קאטסילאיב

ןלעװ רימ ןעװ זא ,םייוג טלעטשאב טאה רע

ןופ טצישעג ןייז ןלאז רימ ,סיפ יד ףיוא ןוטוצנא

זדנוא ײז ןלאז ,ץענערג רעד וצ טנעאנ ןעמוק

.טלעק רעד
ראפ א ןפארטעג רימ ןבאה קאטסילאיב ןיא
,ןבעגעגרעביא זדנוא ןבאה עבלעװ ,טײלדובישי
־עז םע ןוא ,עטיל וצ טלײטעגוצ טרעוו ענליװ זא
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טאה רעגאװש סנאמ םעד ןעװ רעבא .ןריפרעבירא
טגאזעג ךיא באה ,ןאלפ םעד ןבעגעגרעביא רימ
*לע ענײמ טימ ןענעגעזעג ךיז ןראפ זומ ךיא זא
.ןרעט
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¬קיש ןופ ןראפ האד טרעיודעג סאה געט ידד

ןיא דניק ןסימ ןסעזעג דיא ןיב ןטאנאמ 3

*אב ןעוועג ןאד זיא יוזא .עיועשזישס זיב ןיט

.ץענערג יד ךרידא טנעקעג טשינ ןוא ענאירשא

ןעמוקעגנא דיא ןיב דעלדנע .ןראפ סאד טרעווש

עכעלנייוועגרעסייא וא טכאמעג דיז טאה םע

.עיועשזישט ןייק
טנגעזעג דיז ךיא באה .טניוא ןלעקנוט א ןיא
־םגנוי רעד סימ .ןרעטלע עביל ערעייס עניימ טימ
־אבסיורא ךימ סאה עכלעוו .לטיג רעטסעווש רעט

טפייקעגרעביא ןבאה ןשטנעמ סאלו .טייהנגעלעג
ןעמ זיא טכאנייב ןיא ץינערג רעד ייב דאיי יד
.ץינערג יד ןראפעגכרודא רופ א טימ
ןטאנאמ יירד דאנ הניק וטימ דיא ייב יוזא

.רעטאפ ןסיורג ןיימ ןופ תוכרב יד סימ ןוא שיילג

.ענליוו ןייק ןעמוהעגנא ןרעגלאיימורא

ןיא ךיא באה .סנאה ןיא עלעקעפ ןיילק א טימ

 1940.םיריפ ראפ ועייעג זיא םאד

עביל עניימ טזאלראפ ,סנאנ רערעטצניפ רענעי
.ערעייט ןוא

זיא םאיי עטצעל יד זופ טעמי ועיועג ויד ריא
.טראד ןופ דיז וסײריצםיױא ועגמייעג זדנוא

ךיז רימ ןבאה ,קאטסילאיב ןייק קידנעמוק

ןעמ דוא .וטאנאמ ראפ א טרעיודעג טאה יוזא

רעבמעצעד ןיא ןעוועג זיא םאד .געוו ןיא טזאלעג

טעװעטײיעוסײיא ריז טאה זוזמ זא .דטלאייוזג טאה
.תיעורש גאט וטשיע חעד זיד טיוזייו טוזד ײם

1939.
־ערג ןופ טייוו טשינ ןעמוקעג ןענעז רימ ןעו
יד טלעטשאב טאהעג טאה ־יעגאווש רעד ווו ,ץענ
טכאוואב קראטש ןעוועג טראד ןיוש זיא ,םייוג
טאה .טריטסערא ןעוועג ןיוש ןענעז םייוג יד ןוא
ךיז ןעמ טאה .ךרודא טשינ ןעק ןעמ זא ,ןעזעג ןעמ
־שא טאטש .־יעקיאייברעד רעד ןיא ןגארטעג־יעבירא
־יינ זיב ןטראוו ,ןטארעג זדנוא טאה ןעמ .ענאמ
טעוו ,ןרוכיש ןלעוו רעטכעוו יד ןעוו ,טכאנ־ראי
טאה ןובשח רעד רעבא .ךרודא ןענעק ואד ןעמ
ןביוהעגנא ריז ןבאה םע לייוו ,טמיטשעג טשינ
 42וצ ןעג.ןאגרעד זיא םע .טסערפ עכעלקערש
ןיוש ןענעז טסערפ עכלעזא םאוו ,טסארפ דארג
.קירוצ ראי  50טימ יוו רעמ ןעוועג טשינ
ןעמ .ראי  3ןעוועג טלא ואד זיא דניק סאד
דניק אזא טימ .מ״ק  60רשפא ןייג טפראדעג טאה
םאד ןעמ טאה ,ןייג וצ ךעלגעממוא ןעוועג זיא
ןשיווצ טכוזעג באה ךיא .ןגארט טפראדעג דניק
יד ןענעבנג וצ טיירג ןעוועג ךיוא ןענעז םאוו יד

ןעייוזלא ו״ארטעג טאה יעמד א ייו ,גויליזילפ
ןייק טרישר״מויירא דבאה וסור יד זא .העידי יד
.רעייפ ןטימניא רעדיװ ויוש וענעז רימ ןוא ,ענלימ
זיא םע .טסיזמוא ןעוועג זיא ןפיול רעזדנוא
רעד .ענליוו טימ םייה יד טקינײראפ ן־יאװעג קירוצ
־אלאמ ןיא טניויועג טאה רעכלעוו ,םייח רעדורב
ךרוד ןעמינראפ ןעוועג ןיוש זיא סאוו ,ענשטעד
רימ וצ גירק ןיפ ךורבסיוא ןכאנ זיא הנאלסור
־עלא זיא ,עוועשזישט ןופ ךיוא ןוא ,ןעמוקעגסיורא
ןייטשלעדע הרובד ךייא .ןעמוקעגנא רעצעמע לאמ
ןופ ןסורג ןבעגעגרעביא ןוא ןעמוקעג רימ וצ זיא
־אב זיא םע זא .ןטלאהעג ןבאה רימ ןוא םייה רעד
.ןסור יד ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא ןייז וצ טרעש
־ריב ןעמעננא ןופ ןטכארט ןעמונעג טאה ןעמ
ןיוש זיא ןרירגימע ןופ זא ,ןטלאהעג ןוא טפאשרעג
.ןטכארט וצ םאוו אטשינ

ןאפאי-ענליוו

הניק םאד ןגארט לאז םאוו ןצעמע — ,ץענערג

ןעמ זא ,טכארטעג טאה ןעמ םאוו טייצ רעד ןיא

זיא םע רעבא .ןלאצאב טוג טלאוועג באה ךיא

טנאקאב זיא ,טפאשרעגריב יד ןעמעננא ןזומ טעו

ןענעז םרעדנוזאב .ןגירק וצ ךעלגעממוא ןעוועג

רעכלעוו ,טאלוסנאק רעשינאפאי רעד זא ,ןראוועג

ןעגנאגעג ןענעז םאוו יד זא ,תועידי ןעמוקעגנא

סעזיוו םיורא טיג .ענוואק ןיא ןעניפעג ךיז טאה

*ראפ געוו ןפיוא רעדניק יד ןענעז ,רעדניק טימ
.ןראוועג ןריורפ
.ןייג וצ טשינ ןסאלשאב באה דיא
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.ןאפאי ןייק
רעטקאראכ וסאמ א ןעמונעגנא ןיוש טאה םע
׳םינבר יד ןופ טייהרעמ א ןוא טייל־הבישי עלא ןוא
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*עגסיורא ןבאה ,ענליוו ןיא ןענופעג ךיז ןבאה סאו

־ונעגוצ ןעמ טאה ,גניריצ רעדא טלעג טאהעג טאה

.םעזיוו עשינאפאי ןעמונ

ןעמ טעוו ,ןעמוקקירוצ טעוו ןעמ זא טגאזעגוצ .ןעמ

טשרע ןעמ טאה םעזיוו עשינאפאי יד קידנבאה

.ןעמונעגוצ טאה ןעמ םאוו ןבעגקירוצ ןעמעלא

אד .דנאלסור ךרוד ,םעזיוו־טיזנארט ןבאה טפראדעג

ייב .לרעפ ערעייט ןעמונעגוצ ןעמ טאה רימ ייב

טעוו ןעמ זא ,טביולגעג טשינ רענייק ןיוש טאה

ןטייווצ א ייב ,ןטנאלירב ןעמונעגוצ ןעמ טאה ןעמע ו

סעזיוו־טיזנארט ליפיוזא ןגירק טכייל יוזא ןענעק

,קידנעעז ןדירפוצ ןעוועג ןעמ זיא ךאד רעבא ,טלעג

רענייק .םנ רעד ןעשעג זיא סע .דנאלסור ןופ
ייז םאווראפ ,גאט ןקיטנייה ןזיב טשינ טייטשראפ
.םעזיוו־טיזנארט ןבעגעג דיילג זדנוא ןבאה

.דרודא זדנוא טזאל ןעמ זא
םולשב רימ ןענעז

 1941ראורבעפ ןט־ 24םעד

.ןאפאי ןייק ןעמוקעגנא

־נאגעג ןוא טלעטשעגנייא רענייא ךיז טאה םע

־רעביוצ םעד ןופ ןראוועג טשארעביא ןענעז רימ

־עג םיא טאה ןעמ ןוא עזיוו טיזנארט א ןעמענ ןעג

א טימ ,גנילירפ ןעוועג זיא ראורבעפ ןיא .דנאל ןקיד

טאהעג ןבאה םאוו עלא ןייג ןעמונעג ןבאה ,ןבעג
 150ןופ לאצפא ןא ראפ ןוא סעזיוו עשינאפאי יד
.עזיוו־טיזנארט עשיטעיוואס יד ןגירקעג ראלאד

.ןייש קינוז ,רעטעוו ןראברעדנווו
טסערפ עסיורג ןיא ענליוו טזאלראפ ןבאה רימ
*רעדנווו זיא םאוו ,דנאל א ןיא רימ ןעמוק אד ןוא

יוו /׳טסיררוטניא״ ןיא טגערפעג טאה ןעמ ןעו

,רעביוז ןוא ןייר .קיטכיל םעראוו ,טנייש ןוז יד .ראב

ךאד ראט ןעמ ןעוו ,ןראלאד ןבאה רימ ןלעוו יוזא

־פיוא זדנוא לכיימש א טימ ,עשיטאפמיס ןשטנעמ יד

ייז ןבאה ,ןריטסערא ךאד ןעק ןעמ ,ןפיוק ןייג טשינ

טושפ זדנוא טאה סאד .טייקמעראוו א טימ .ןעמונעג

.הצע ןא ןבעג ויוש ךיז טעוו ריא :טרעפטנעעג

טריזיליוויצ א טזאלראפ ןבאה רימ .טשארעביא

 150יד ןלאצפא ןכאנ

ןיא ןעמוקעגנא ןוא ,םטכעלש ליפ יוזא טימ דנאל

טאה רענייק רעבא ,ןראפ וצ טיירגעגוצ דיז ןעמ טאה

־עגראפ דיז ןבאה רימ םאוו ,דנאל שיטאיזא ןא

ןואןראפכרוד םולשב טעוו ןעמ זא ,טביולגעג טשיג

*עלקערש א ןיא ןבעל ןפראד ןלעוו רימ זא ,טלעטש

ןאזרעפ א ראפ ראלאד

רעוו זא ,ןטלאהעג טאה ןעמ .ןאפאי ןייק ןראפראפ
.ריביס ןייק טשינ ןראפ רימ יצ סייוו
־אלשראפ טעמכ ןיא געט  14ןראפעג ןענעז רימ
.ןענאגאוו ענעס

.גנושארעביא אזא אד ןוא .ערעפסאמטא ענ
ןבאה ןסובאטיוא יד ןיא קידנראפ קנעדעג ךיא
־עטסע יד קידנעעז .רעטצנעפ יד ךרוד טקוקעג רימ
רימ ןבאה ,ןטפעשעג יד ןופ ןעגנולעטשסיוא עשיט

רימ ןעוו  1941,ראורבעפ ןיא ןעוועג זיא םאד

־עביא עסיורג רעזדנוא ןטלאהאב טנאקעג טשינ

רעטעפש געט  2ןיא .ענליוו ןופ ןראפעגסיורא ןענעז

־נײר יד ןרעדנווואב ןייא ןיא ןטלאהעג ןוא גנושאר

טאה טראד .עווקסאמ ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז

־עי םאוו ,גנולדנאהאב רעד ןופ טייקנייפ ןוא טייק

יוו יוזא .טלדנאהאב ןייפ רעייז ןיוש זדנוא ןעמ טאה

.ןדמערפ םוצ סיורא טזייוו רענאפאי רעד

םענייא ןיא ןענאטשעגנייא רימ ןענעז ,רעדנעלסיוא

ןוא המחלמ א וצ טיירגעג ךיז ןבאה ייז שטאכ

.״איאקסװאקסאמ איאוואנ״ :ןלעטאה עטסנעש יד ןופ

— גונעג ןעוועג טשינ זיא זייפש ןייק

ךיז ייז ןבאה

,סנעסע עטסעב יד ןופ ןבעגעג זדנוא טאה ןעמ

ןעמוקעג ןענעז רימ ןעוו ןוא .טלייטעג זדנוא טימ

ןוא טנורפ רעסיוא ןבאה ךיז טייטשראפ רימ ראנ

־ראפ ןגירק וצ ייר רעד ןיא טלעטשעג ךיז ןוא

.תורשכ בילוצ ,ןסעגעג טשינ ןענידראס

ףיוא טלייטעגסיוא ןעוועג זיא סאוו ,זייפש ענעדיש

,עווקסאמ ןיא זדנוא טלדנאהאב ןעמ יוו קידנעעז

ןטערטפא זדנוא ןוא ןייגסיורא ייז ןגעלפ ,ןטראק

זדנוא ןעמ טעוו רשפא ,ןפאה ןעמונעג ןעמ טאה —

א זיא םאד .ןגירק רעירפ ןלאז רימ ,טרא רעייז

.ןזאלסיורא אי עקאט

,ןרעוו טכארבעגסיורא זומ סאוו ,טייקכעלניירפטסאג

ןראפעג רימ ןענעז קאטסאוואדאלוו—עווקסאמ

־מערפ א ןעמונעגפיוא ןבאה ייז יוו ןעז לאז ןעמ ידכ

־אלוו ןייק קידנעמוקנא ןוא ,ןאב רעד טימ געט 12

־קנאד ליפ יוזא ןגארטעגסיורא ןבאה רימ ןוא ןד

סע רעוו ,טכוזאב ןעמעלא ןעמ טאה קאטסאוויד

טשינ לאמנייק סאד ןלעוו רימ זא ,ייז ראפ טייקראב
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ןבעג .ןטעלג רעדניק ערעזדנוא ןגעלם ײז .ןסעגראס

םטיוויידיפע יד ןגירקעג עטשרע יד ןבאה סאוו יד

רעכעלנייװעגרעםיוא טימ ןגיוצאב דיז ןוא .טנורפ

תא .סעזױו ןבעגעג לוסנאק רענאקירעמא רעד טאה

.טייקיצראה

.עקירעמא וייק ןראפעגפא ןענעז ייז

ווירב ןגירקעג רימ ןבאה עבומק ןיא קידנעייז

טאה םע רעוו זא ,הריזג א םיורא זיא רעטעפש

־וצ רעייז ןעוועג ןענעז ןרעסלע יד .םייד רעד ןופ

דנאלסור וצ טציא רעהעג סאוו ,ןליופ ןיא םיבורק

םולשב עזייר יד טכאמעגכרוד ןבאה דימ סאוו ןדירפ

ןבאה רימ ױו יוזא .ןגירק טשינ םעזױו ןייק ןעק

דימ זא ןוא .עקירעמא ןייק ןעמוקוצנא ןפאה ןוא

,הריזג רעד דאנ ןיוש ןגירקעג טיוויידיפע םעד דיוא

ןלעוו ,טכאמעגכרוד ןטייקירעווש עלא יד ןיוש ןבאה

םע .םעזיוו יד ןבעג וצ טגאזעגפא זדנוא ןעמ טאה

.ןבירשעג ייז וצ באה ךיא .ןכיירגרעד םאד ךיוא דימ

םענייק טאה ןעמ .ןפלאהעג טשינ דאז ןייק טאה

םע זא ,העידי עקירעיורט יד ןעמוקעגנא זיא םע זיב

.ןעמענפיוא טלאוועג טשינ

ןוא דנאלסור ןשיווצ המחלמ יד ןכארבעגסיוא זיא

יד טרעגנעלראפ גנאל יוזא זדנוא טאה ןעמ

־עי ןראוועג ןסירעגרעביא זיא סע ןוא .דנאלשטייד

־אמ  11זיב ,ןאפאי ןיא ןייז וצ ,סעזיוו־טיזנארט

.םייה רעד טימ גנודניבראפ עד

־ראפ רעמ טלאוועג טשינ ןיוש ןעמ טאה ןאד .ןטאנ

,ענליוו ןופ זא ,תועידי ןעמוקעגנא ןענעז םע

ןייק ןראפקעווא טזומעג ןבאה רימ ןוא ןרעגנעל

ןשטנעמ דאנ ןבאה — ןראפקעווא רעזדנוא דאנ —

*קנארק ענעדישראפ טשרעהעג ןבאה םע ווו ,ייכנאש

טאה ןעמ ןוא םעזיוו־טיזנארט ףיוא ןבעגנא ןעמונעג
־ייק ןוא םעזיוו יד ןבעגסיורא םאד טלעטשעגפא
.ןראפסיורא טנעקעג טשינ רעמ ויוש טאה רענ
־םיתא ןקיש ןאפאי ןופ טימאב דיז ןבאה דימ
טשינ רעמ זיא םע .גלאפרעד ןא רעבא ,ןעגנורעדאפ
ךאנ ןענעז םע .ןראפוצסיורא ןראוועג טביולרעד
־עפשראפ ןבאה םאוו ,הרות ינב ךס א ןבילבראפ
־עפש ןעמ טאה ייז ןופ ךס א .טייהנגעלעג יד טקיט
.ריביס ןייק טקישראפ עקאט רעט

.סעימעדיפע ,ןטייה
יד ןופ ךס א ןפארטעג רימ ןבאה ייכנאש ןיא
לייט א .ןאפאי ןופ ןראפקעווא רעירפ ןענעז סאו
*אמ ןוא עירעטנעזיד ףיוא ןראוועג קנארק ןענעז
.עיראל
־קערש רעד טקריוועג קידארומ טאה זדנוא ףיוא
־עד טאה סאוו ,טייקיצומש יד ןוא טאמילק רעכעל
.טאטש רעקיזאד רעד ןיא טשרעהעג טלמ
ןופ גנוניווו א ןעמונעג רימ ןבאה ייכנאש ןיא
ןזיוואב טאה ןוא ,ןעמוקעג רעירפ זיא סאוו םענייא

ייכנאש ןייק ןאפאי ןופ

.לארשי ץיק עזיוו א ןגירק וצ
תורקי רעד .רעווש רעייז ןעוועג זיא ןבעל םאד

ראנ ןעוועג ןענעז ןאפאי ןייק סעזיוו ערעזדנוא

ןעגנולעג זיא ןאמ ןיימ ראנ ,םיורג ןעוועג זיא

־עג ךיילג רימ ןבאה ןיהא קידנעמוק .געט  12ףיוא

ייב בר םלא ,זיוה־טכעש א ןיא באשזד א ןגירק

זדנוא ןבאה ייז ןוא טניאשזד ןופ רעייטשראפ ןפארט

זיא םאוו ,טלאהעג םעניילק רעייז א טימ ,תורשכ

ףיוא לאמ עלא ,םעזיוו יד ןרעגנעלראפ ןפלאהעג

טאה שיילפ .ןטלאהרעד וצ המשנ יד ןעוועג םיוק

־נוניוװ טימ זדנוא טגראזאב— ,ןטאנאמ ראפ א ךאנ

־עג דייא ייא םאד ןוא ,ךאוו ןיא לאמ  1ןםעגעג ןעמ

,רעמיצ  1עילימאפ רעדעי ראפ ,ךיז טייטשראפ ,ןעג

ראפ טנוס לטרעפ יירד ,שיילפ ןופ חיר רעד ראנ ןעו

סאד זיא דמערפ רעד ןיא רעבא םעווקאב יוזא טשינ

ןא ןעמוקוצ לאמא ךיוא טגעלפ םעד וצ .ןאזרעפ 3

וצ ףיוא עציטש ךיוא — ,ףליה עסיורג א ןעוועג
.םוצמיצב ןבעל וצ ןענאוונופ ןבאה

.קיליב טסאקעג טאה שיפ ראנ .חרוא
טלא זיא םאוו ,דניק ןיימ טאה ראי ץנאג א

¬ורק ענייז טימ טקידנעטשראפ ךיז טאה רעדעי

.ךלימ פאק ןייק טכוזראפ טשינ ,ראי  5ןאד ןעוועג

זדנוא לאז ןעמ ,עקירעמא ןיא דניירפ רעדא םיב

ןגירקעג ןוא טימאב ךיז ןעמ טאה רעטעפש

־פא ןענעק לאז ןעמ ,ןריפאפ־םגנורעדאפסיורא ןקיש

געלפ ןכאוו ןיא לאמא •דלימ זאלג א דניק ןראפ

.עקירעמא ןייק ןראפ
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ךרודא זיא יוזא .רעטופ טיול  2ןפיוק דניק ןראפ ךיא
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ןכארבעגםױא זיא גירק רעד ןעװ  1943,זיב ראי א
עגאל יד זיא טלאמעד .עקירעמא ןוא ןאפאי ןשיװצ
.רעגרע ךאנ ןראװעג
ײז ןענעז דנאל ןיא דיז ייב םאװ ,רענאפאי יד
ןיא טכאמ רעד ייב קידנעײז ,טוג יוזא ןעװעג

ףיוא ןראוועג קנארק דניק םאד זיא ךאנרעד
.עירעטנעזיד
ןעמ זיב .רועיש א ןא תורצ ןטילעג טאה ןעמ
טאה ןאד .טפעלשעגסיורא סעלא םעד ןופ ךיז טאה
.המחלמ יד זדנוא וצ ןרעטנענרעד ןעמונעג ךיז

¬כא עםיורג ןזײװםױרא ןעמונעג ײז ןבאה ,ײכנאש

־עמא יד ךרוד ןראוועג טרידראבמאב זיא ייכנאש

ןעװעג זיא סאד זא ךעלגעמ .םיטילפ יד וצ תוירז

יד רעביא ןגיולפעג ןענעז ןענאלפארע ,רענאקיר

־ןגראמירפ א זיב .ש״מי ןרעלטיה ןופ קורד ןרעטנוא

־עג סיורג א ןיא ןעוועג רעטייוו זיא ןעמ ןוא פעק

ויא ןעניװו ןזומ ןדיי עלא זא ,הריזג א סיורא זיא

ןוא ןטייהקנארק ןופ תורצ יד ץוח א זא יוזא .ראפ

.טמיטשאב ןבאה ײז ווו ,לטרעפ םעד ןיא אטעג א

יד ןופ קערש־טיוט יד ןעמוקעגוצ ךאב זיא ,טיונ

יוזא ןוא ,קינאפ עקידארומ א ןראװעג זיא םע
עלא ןבאה ,רעצרוק א ןעװעג זיא ןימרעט רעד יװ
אטעג ןיא תוריד ןכוז טזאלעגםיורא דיז םיטילפ
שטאכ ,ןגיטשעג רעייז ןטראד ןענעז ןזײרפ יד ןוא
.טאטש ןופ ןעגנוניוװ עטםגרע יד ןעװעג ןענעז םע
ןעגניד וצ טלעג ןײק טאהעג טשינ ןבאה ךם א
טאה ןעמ ןוא טעטימאק א ןפאשעג ךיז טאה ,תוריד
,םעקזייה טפאלקעגפיונוצ ןוא .תוברוח טפױקעגפא
ןבאה רימ ךיוא .רעמיצ א ןרעדעי טלײטעג ןוא
הריד א ןעגניד וצ ףיוא טלעג ןייק טאהעג טשינ ואד
ןימרעט רעד ןעוו ןוא .רעמיצ אזא ןעמונעג רימ ןבאה
רעקידרעירפ רעד ןיא ןעניווו ןופ טקידנעעג ךיז טאה
םע .הברוח רעד ןיא ןיירא טזומעג ןעמ טאה ,הריד
עג ןבאה רימ ןעוו ,קערש א ולאפאב ןעמעלא זיא.רעגרע גאט וצ גאט ןופ ןרעוו רענאפאי יד יוו ןעז
ןעמ זא ,ןעגנאלק ןייגמורא ןביוהעגנא ןבאה םע
עג טאה ןעמ ןוא טעברא־גנאווצ וצ ןעמענ טעועטלאק ןעוועג ןענעז רעזייה יד .קערש ןיא טבעל
ןיילא טפראדעג טאה ןעמ .ןצייהאב וצ סנוויוא ןא
טפראדעג טאה סאד ןוא ,ןוויוא ןא ןלעטשניירא
דנאטשמוא ןעוועג טשינ ןאד ןענעז רימ .ךס א ןטסאק
־ייהאב ןא ןעוועג רעטניוו ןטשרע םעד רימ ןענעז
עםיורג ןייק טשינ טראד ןענע׳ז רעטניוו .גנוצ
יוו רעגרע ןענעז םאוו ,ןטלעק עכלעזא ראנ ,טסערפ
.טסערפ

.ןעגנורידראבמאב
זיוה אזא ןיא ןיירא עבמאב א זיא לאמנייא
ימאב ןופ ןעמוקעגמוא גאט םעד ןענעז ,םיטילפ ןופ
.ןאזרעפ עכעלטע םעב
.ןקערש עיינ גאט ןדעי טאהעג ןעמ טאה יוזא
רעד טימ ןעגנודניבראפ ןייק טאהעג טשינ ןבאה רימ
ןגעוו ,ןעגנאלק ןעגנאגעגמורא ןענעז םע ראנ ,םייה
.ןליופ ןיא ראפ ןעמוק םאוו ,ןכאז עכעלקערש
.ןלעווק עשיסור ןופ ןעמוקעג ןענעז תועידי יד
טאה ןעמ ,ןביולג טלאוועג טשינ סאד טאה רענייק
.עדנאגאפארפ עשיסור זיא םע זא ןטלאהעג
עפארייא ןיא ־ןיז טאה גירק רעד ןעוו  1945,ןיא
םעד ןטלאהעגנא דאנ טאה ןאפאי ןוא ,טקידנעעג
ןענעז עלא רימ זא ,טניימעג רימ ןבאה ,גירק
¬נירפ א טאהעג ןבאה ,רענאפאי יד לייוו ,ןריולראפ
יריקאראכ ןכאמ ראנ ,ןבעגוצרעטנוא טשינ ךיז ,פיצ
עלא רימ ןענעז .טאדלאס ןטצעל םוצ זיב ןפמעק ןוא
ןפראוועג זיא ןאד ןוא .טלפייווצראפ רעייז ןעוועג
.אמישארעה ףיוא עבמאב םאטא יד ןראוועג
רקעגנא חא ,גנולפייווצראפ רעסיורג רעד ןיא
.ןבעגעגרעטנוא דיז טאה ןאפאי זא ,העידי יד ןעמ
.םיורג רעייז ןעוועג זיא םיטילפ יד ייב החמש יד
רעבא ,טעוועטארעג ןענעז רימ זא ,ןעזעג טאה ןעמ
.ןטלאהעגנא טשינ החמש יד טאה גנאל
ןבאה טקידנעעג ךיז טאה גירק רעד יוו יוזא
:ןעגנוטייצ עקירעמא ןופ ןעמוקנא ןעמונעג דיילג

דניק סאד טאה טלעק רעכעלקערש רעד ןיא

ןבאה ןטראד ןוא ״גאט רעד״ ןוא ״םטרעװראפ״ רעד

רדסכ ןענאטשעג ןיב ךיא .ןעלזומ ןעמונעג רימ

ןוא תמא זיא עכעלביולגמוא סאד זא ,ןעזרעד רימ

לטנעה םאד ןעמענסיורא קידנזאל טשינ ,םיא רעביא

טשינ רועיש זיא ןעמ .סיורג רעייז חא ןברוח רעד

.ערדלאק רעד רעטנוא ןופ
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.ןעניז ןופ פארא
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יטעוועשארעג ששינ רענייק דיז שאה
םע ויו ".סאיאה ..ןיא ןפיול ןערונעג שאה ןעמ
.עשעוועשארעג ןיפ סעטשיל ןעמוקעגנא ןענעז
ערעזדניא ןבאה שייצ רעקירעיורש רעד ןיא
,ןעניפעגסייא עקירעמא ןיא שיילסדנאל רעוועשזישט
ןיא םעדייא ןוא רעטכאט םבר רעוועשזישט םעד זא
¬נאש ןיא עטעוועטארעג יד ןשיווצ דיז ןעניפעג דניק
טקידנעטשראפ זדנוא שימ דיילג ךיז ןבאה ייז ,.יכ
גנודיילק ןוא זייפש שימ ךעלקעפ ןקיש ןעמונעג ןוא
.טלעג ןוא
ןבאה עקירעמא ןיא טיילסדנאל רעוועשזישט יד
ךאנ ,םערעטניא ליפיוזא זדנוא ראפ ןזיוועגסיורא
.םיבורק יוו רעמ
רעסיורג רעד ןופ קורדסיוא ןא ןעוועג זיא םאד
ןסיורג ןיימ ראפ טאהעג ןבאה ייז סאוו ,גנורעראפ
תונברה אסכ םעד ןעמונראפ טאה רעכלעוו ,רעטאפ
.ראי  36עוועשזישט ןופ

רעד ןיא תונבר יד ןשלאהעגנא שאה ןאמ ןיימ
.ראי  8לוש
דקנא ןעמונעג ובאה עלירעמא ןיא קידנעייז
.עוועשזישש ןיפ ןסורג עקירעיורש ןעמ
עשיז ׳ר עוועשזישט ץפ ןעמיקעג זיא

 1947ןיא

.םיסינ שימ טעייעטארעג דיל שאה רעכלעיי .יקצולס
־ישט ובריח וצנאג ןופ תידע ןא ןעייעג זיא ןוא
םעד טסייורעד דיז דיא באה םיא ןיפ .עוועשז
ןסיורג ןיימ ןופ םוקמיא ןגעוו תמא ןשיגארט
לאומש ׳ר ןואגה ברה בר רעייעשזישט רעד ׳רעטאפ
רעד ןיא טמשעג טאה רעכלעיו .רעייאדאלוואז דוד
ותוכז קידצ ןוא ןואג רעסיורג םלא טלעוו רעשינבר
ןוא דבכוי רעטימ ערעייט ןיימ ןוא — .ונילע ןגי
ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו .לטיג רעטסעיוש יד
־עשזישט ןופ ןדיי הדע רעצנאג רעד טימ ןעמאזוצ
־עג ןבארגאב וענעז ןוא א״שת בא ח״כ ןיא .עו
ןבענ שזראבלוש ףראד ןיא רבק ןסאמ א ןיא ןראו
.עוועשזישט

עקירעמא-ייכנאש

טשינ ןיוש ךיא באה םורג ןקירעיורט םעד דאנ

¬אה עקירעמא ןיא טיילסדנאל רעוועשזישט יד

ןעשעג דאנ ןעק םע זא ,ןפאה וצ םאוו טאהעג

זדנוא ןעמענרעבירא ןגעוו ןגראז ןעמונעג ךיילג ןב

שטאכ .ןענופעג ןצעמע דאנ ןעק דיא ןוא םנ א

־עג טשינ ןבאה ייז יוו יוזא ראנ .עקירעמא ןייק

־עג הנותח טאה רעכלעוו ׳םייח רעדורב ןיימ ןופ

־כש יד ןטעבעג ייז ןבאה ,לוש ענעגייא ןייק טאה

טאה

ענשטעדאלאמ ץיק גירק םעד דאנ ןטאנאמ

6

ןלאז ייז ,רעוועשזדנעי יד — טיילסדנאל עקידתונ

ןאמ ןמימ היבצ רעטסעווש רערעטלע ןיימ ןופ ןוא

.בר םלא ןאמ ןיימ ןרעדאפסיורא

.עשראוו ןיא טניווועג טאה עכלעוו ,רעדניק  2ןוא

־נײא לאז ייז ,טגנאלראפ ןבאה רעוועשזדנעי יד

־געמ .ןעשעג זיא ייז טימ סאוו טשינ דיא סייוו

זא ,ןרעכיזראפ וצ ידכ ׳תוריכש ראי  2ראפ ןגייל

טעוועטארעג דיז טאה ייז ןופ רעצעמע זא ךעל

.החפשמ יד ןייז סנרפמ ןענעק לאז בר רעד
*סדנאל רעוועשזישט יד ןבאה טייצ ךאוו א ןיא
םאד טגיילעגנייא ןוא ראלאד

 5000יד ןפאשעג טייל

יד טקישעגסיורא ייז ןבאה קיטייצכיילג ןוא .טלעג
.בר םלא גנודאלנייא ןא טימ .ןריפאפ עקיטיונ
.עיזיוו יד ןעמוקאב רימ ןבאה ךמס םעד ףיוא
־נא רימ ןענעז

 1946רעבמעטפעס טאנאמ ןיא

.עקירעמא ןייק ןעמוקעג
םעד ןופ ןעמענ טפראדעג טשינ ןבאה רימ
.טגיילעגנייא טאה ןעמ סאוו טלעג

.גלאפרעד ןא רעבא ׳טכוזעג ןראי ךיא באה
ףיוא ןסאגעגסיוא ךיז טאה עידעגארט אזא
.רוד רעזדנוא
עתמא ץיק רעבא .ןבעל ןטימ טייג ןעמ שטאכ
ץראה סאד לייוו ,ןסינעג טשינ ןעמ ןעק דיירפ
,עביל ןוא ערעייט ערעזדנוא דאנ רדסכ טנייוו
.ןסעגראפ טשינ לאמנייק ןלעוו רימ סאו
.קנעדנא ןרעייט רעייז דובכ
עשזישט ןופ רעטכאט יד לדארפ טביירש סאדןטימ טעוועטארעג דיז טאה רעכלעוו ,בר דעו

־מעראװ עכעלנײװעגרעםיוא ןא ןעוועג זיא םאד

רעכלעוו ׳ןייז טנוזעג לאז שרעה ןוז ןקיצנייא ,ןאמ

-עגםיורא זדנוא ןבאה טיילסדנאל יד עכלעוו ,טייק

־יפעג רימ .ןדייז ןסיורג ןייז ןופ ןגעוו יד ןיא טייג

.ןסעגראפ טשינ לאמנייק סאד לעוו דיא ןוא ןזיוו
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.קראי־וינ ןיא דיז וענ
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ביבא־לת

 /קישטלעבול עכש

ףירא ןראי
 1939רעמוז ףוס ןוס געט ענעי ןיא
רעזדגוא זיא
ימוא ןא ןעוועג גוב םייב קארב לטעטש םעניא עשטאד
ןביוהעגנא דיז ןבאה למיה ןשיליופ ןרעביא .עקיאור
ןגארטעג ריז ןיא ןבאה טאוו ,םנקלאוו עצראווש ןזייוואב
קיטיירס םעגעי ןיא דיא ןיב ואד .ןגאזנא עטוג-טשינ
טימ ןראסעגרצ םיצולפ זיא ןאמ ןיימ ןעוו ,סגאטראס
זיולב טאה רע .טלסיירטעגפיוא ףיט ןראוועג ,לרופ א
:טגאזעג
!קיאורמוא זיא לטעטש ןיא —
ןראפעגקירוצ ןוא ןכאז יד טעוועדאלראס ןבאה רימ
•יבג ענעדישראפ טימ טכאקעג ךיז טאה םע ווו ,םייח א
•סימיטפא ןוא עשיטסימיסעפ ,ןצכעגאזסיוראפ ןוא ןתוא
.עשיט
עצנאג א ןטלאהעגנא טאה טייקיאורמוא עקיזאד יד
עכלעוו ,עיצאזיליבאמ א ןביוהעגנא דיז טאה םע .ךאו
•צראה .שינעלייא סיורג ןיא ןראוועג טרעלקרעד זיא
•עגסיוא ךיז ןבאה םעמאמ יד ןופ ןענייוועג עקידנסייר
ןבאה סאוו ,ןעיורפ עגביי יד ןופ ןעיירשעג יד טימ טשימ
.רענעמ ןוא ןיז עטריזיליבאמ ערעייז טיילגאב
•אב קראטש ןעוועג ךאוו עצנאג יד זיא ןאמ ןיימ
רעד טיול ןוורעזער תורוחס ןטיירגוצ טימ טקיטפעש
•עג ןיוש טאה רע .ןעגאגרא טכאמ יד ןופ גנוזייווגא
רייפש יד ןיא ןראוורעזער טפאנ יד טליפעגנא טאה
טאה רעקוצ זיולב ןעלקיטרא עגעדישראפ טימ רעל
•קבאב יד טאה גגולעטשאב עטצעל ןייז .טלעפעגסיוא
•באמ בילוצ ןריפסיוא טנעקעג טשינ אווטצינווארקוצ
סיוא ןעוועג ןעמונראפ ןענעז סאוו ןענאגאוו ןיא לעגןייק ןראפ טזומעג רע טאה .רעטילימ ןברוד ךעלסילש
,עגווארקוצ רעטסטבעאנ רעד וצ רעדרא ןא ןטייב עשראו
ןבענ קירבאפ רעקוצ א ףיוא ןלאפעגסיוא זיא עכלעו
םעד טגבערבעג ןאמ ןיימ טאה טראד ןופ .וואשינמא
רעטעפש עקאט טאה עכלעוו ,ןליבאמאטיוא טימ רעקוצ
סאד עכלעוו יד ייב עוורעזער עקיצנייא יד םלא טנידעג
.טעטכינראפ טשינ םע טאה רעייפ
ןעמוקעג קראמ ןפיוא ןעגעז ירפרעדגיא קיטיירפ
עכלעזא ןלאפעג ןענעז םע זא ,טלייצרעד ןוא םעטרעיופ
טכאמעג רעדלעפ יד ףיוא ןבאה םאוו ,םעבמאב ענדאמ
,ןביולג טלאוועג טשינ דיז ןבאה ייז .רעבירג עקיזיר
רעבא .המחלמ א ןכארבעגסיוא ךעלקריוו זיא םע זא
רעקירעיורט רעד ראלק ןעוועג ןיוש זיא זדנוא ראפ
.ךאז עבעעשעג א ןיוש זיא המחלמ יד זא ,טקאפ
•עג ןבאה סאוו ,עכלעזא ןעוועג ןענעז לטעטש ןיא
עטש ןופ רעטייוו קעווא ,ויז ןריאוקאווע ןופ ןדער ןעמונ.ףראד א ןיא ץעגרע ,ץאלפ־םפמאק ןופ רעטייוו ,לט
עשזישט ןופ רעטייוו סאוו ןייז טלאוועג טאה ןעמאקינומאק םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא םע רעבא עו.לטימ״עיצ
באשק לבייל ןופ ףליה יד ןעמוקעג זיא טכירעגמואזדגוא ןוא ןגאוו ןוא דרעפ טאהעג טאה רעכלעוו ,יקשז
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געוןלי^דאפ
זוס רעטעמאליק ןעצ ,ילאיב ףראד ןיא ןעמונעגטימ
.עוועשזישט
עקיאורמוא עקינייא טכארבראפ רימ ןבאה טראד
־עג ,ןרידראבמאב טרעהעג ןבאה רימ .טכענ ןוא געט
טאה עוועשזישט — .עיצאטס רעד ףיוא רעייס סאד ןעז
ןוא ןראווורעזער טפאנ ערעזדנוא םרעדנוזאב ,טנערבעג
עטנעאנ עלא יד ןגעוו טכארטעג קערש טימ ןבאה רימ
.ןבילבעג ןענעז םאוו ,ןשטנעמ
־וקעג םירעיופ יד ןענעז םתא העש עכעלטע ןיא
ןיא ןיידא ןעמוק ןשטייד יד זא ,העידי רעד טימ ןעמ
־יצ ןעמונעג טאה םיטאבעלאב ערעזדנוא ףיוא .ףראד
.ףארטש א ראפ טאהעג ארומ ןבאה ייז .טיוה יד ןרעט
טכעלש ןקוק ןשטייד יד זא ,טסווועג ןיוש ןבאה ייז
.ןדיי ויז ייב ןטלאהאב טאוו ,יד ףיוא
ןזאל ףיז ןוא ןכאז יד ןקאפנייא טזומעג ןבאה רימ
.לטעטש ןיא קירוצ ןיירא געוו ןיא
ףיוא ,ןשטייד טימ ןעוועג לופ ןענעז ןגעוו עלא
.קסירב ףיוא גנוטכיר רעד ןיא ,ןעלקיצאטאמ ןוא םאטיוא
ןופ רעצרעה עקידנפאלק טימ ןעגנאגעג ןענעז רימ
ןבאה ייז רעבא .זדנוא ייז ןטלאהראפ טא־טא זא ,קערש
־קזוח טימ ןעמוקעגפא זיולב ,טעפעשטעג טשינ זדנוא
.ןעיירשעג עקידנקידיילאב ןוא עקיד
־עשזישט ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז עטרעטאמראפ
טרעגלאוועגמורא ,ןייגוצניירא ווו טאהעג טשינ ןוא עו
רימ ןבאה קילעפוצ .ןרעדנא םוצ טרא ןייא ןופ ךיז
רעכלעוו ,יקסנילארב ןטנאקאב ןכעלטסירק א טנגעגאב
.ןשטייד יד ייב רעכאמ רעצנאג א ןעוועג רעטעפש זיא
ןוא עטזאלראפ א ,בוטש א ןבעגעגפא זדנוא טאה רע
ןוא קנארפ ןפאלעגמורא ןענעז זיימ יד םאוו ,עקיצומש
.ןשטנעמ ןייק ראפ טאהעג ארומ ןייק טשינ ןוא יירפ
עזיולב טימ ןעמוקעגפא רימ ןענעז טייצ שדוח א
.ןטעיוואס יד ןעמוקעגניירא ןענעז םע זיב .קערש
עשראוו .טלעטשעגפא ויז ןבאה ןליופ ןיא ןפמאק יד
ןופ עיראטירעט רעד ףיוא ןוא טגיזאב ןעוועג ןיוש זיא
־נא ויז טאה דנאלסור־סייוו־ברעמ ןוא עניארקוא־ברעמ
ןענעז זייווכעלסיב .ןבעל שיטעיוואס ןרימראפ ןביוהעג
ןופ דנאטשאב ןיא ןיידא זיא עכלעוו ,עוועשזישט ןייק
עטריאוקאווע יד ןעמוקעגקירוצ ,דנאלסור ־ סייוו ־ ברעמ
־פיוא ןעמונעג קירוצ זייווכעלסיב טאה עוועשזישט .ןדי
.ןבעל

עוועשזישט ץא טכאמנטעיוואס
טסבראה רעד טקידנעעג ראי סאד ויז טאה ירפ רעייז
ןוא רעירפ א טלעטשעג ,תורצ יד וצ ,ויז טאה םע ןוא
יוו ,טסערפ עכלעזא טימ רעטניוו אזא .רעטניוו רעזייב
 40—1939ראי ןיא ןעוועג ןענעז םע
ןעוועג טשינ זיא
 1928.טניז ןענעכייצראפ וצ
עוועשזישט ןיא ןבעל סאד ןעוועג זיא רעווש רעייז
עיינ יד .טכאמנטעיוואס רעד ןופ ןכאוו עטשרע יד ןיא
ךיז ןבאה לטעטש ןופ םיטאבעלאב ןוא ןראטארטסינימדא
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עיצאזײוארפא רעד סיפ ןבעג הצע זײק סגעקעג סשיג
זיא לרוג רעד .רענעפכאס ןכוז ןביו״דעגנא ןבאה ײז ןוא
ןגירקעג סאה רעכלעוו ,ןאפ ןײפ ףױא ןלאסעג טלםעד
־סיוא עשירחוס סיסאבעלאב עשיםסינופאק עײג יד ןוס
.תורוחס עקיסױנ יד סיפ ןעפארק יד ןגראזאב וצ ןבאג
טסאנ ןעוועג זיא ןעלקיסרא עססקיסכיװ יד ןום עגײא
ןגראזאב וצ גגוזײװגא ןא ןעםוקאב סאה ןאפ ןײפ ןוא
עלפ םוצ לעיצעפס ןוא גנורעקלעסאב רעד ראס ססאנ.טיצסיב
׳ר סים ןסארסעג ךיז לרעב סאה קאטסילאיב ןיא
א ןעװעג זיא רעטסעװש סנעםעװ ,עדוואר 0רשא-לאיחי
רע טאה ןעםאנ ריא ןיא עקאס ןוא עקטסינוסאק עסײה
לײװ ,ןטיה ךיז לאז רע זא ,דוס םעד ןבעגעגרעביא םיא
לאיחי ׳ר .ןריטסערא וצ םיא גנונדראראס א אד זיא סעןראםקירוצ טשינ לאז רע זא ,ןסעבעג םיא סאה רשא
ןיא ןטראװרעביא לײוורעד לאז ראנ ,עװעשזישס ןײק
...םעז רובעי דע קאססילאיב
ןעם סאװראס ןייז ססות טנעקעג טשינ טאה לרעב
טליסעג סשינ ךיז טאה רע .ןריטסערא ןםראד םיא לאז
טכאם עשיטעיװאס יד זא ,ןעזעג רע טאה וצרעד .קידלוש
טיורטעג ,יורטוצ טים םיא טקנעשאב עװעשזישט ןיא
יד ךיז ראם ןעזעג טאה רע .עיצאזיװארפא יד םיא
רע ןוא ,ףליה ןײז ףיוא ןטראװ םאװ ,רעפערק עשידײ
.עװעשזישט ןײק ןראסוצקירוצ ןסאלשאב טאה
לעװש יד ןטערטוצרעביא ןזיװאב םיוק טא״ד רע
איצילים רעשידײ א ןעטוקעגגײרא ךײלג זיא ,זױה ןוםטים םיא טימ לאז רע ,ןטעבעג ךעלםעה םיא ןוא רענ).טאיראסיםאק-סקלאס( ״םאקראנ״ ןוא ןײג
־פא סעפע לאז רע ,ןטעב ןעטונעג םיא באה ךיא
עג ןוא טלײאעג ךיז טאה רענאיציליפ רעד רעבא ,ןסעםיוק באה ךיא .ןעפוקקירוצ דלאב טעװ רע זא ,טגאז
.לצלעפ א ןבעגוצטים םיא ןזיװאב
עטיב ןיא העש ערעװש עכעלטע ײבראם ןענעז סעראם ןוא ןעפוקעגקירוצ טשינ זיא לרעב .גגונאפש רער
.טריטסערא זיא רע זא ,ראלק ןעװעג ןיוש זיא רים
רעמ  1939.רעבאטקא רעט־ 17רעד ןעװעג זיא סאד
 1941.רעבםעװאנ זיב ןעזעג טשינ םיא דיא באה
סאג ןיא סיורא ךיא ןיב ענעכארבעצ א ,עדנלע ןא
ײט עטקאהראפ ןםארטעג ךיא באה םוטעפוא .ףליה ןכוז
.ןגערס וצ ,ןטעב וצ ןעפעװ ןעװעג טשיג זיא םע .ןר
¬על םעד ףיוא ןםארטעגנא ךיז ךיא באה קידגעײג
טאה ןאפ ןיימ ןעפעװ ,ראלק ,לוש־סקלאם רעד ןום רער
טאה רענײק .גנױצאב עםעראװ א ןזיװעגםיורא דיםת
סא רעקידתועיבצ ןייז רעטגיה זא ,טסוװעג טשיגןײמ ףיוא .טםינוםאק רענעסיבראם א דיז סלאהאב עק
יוזא יוו הצע ןא ןבעג רימ לאז רע ,טעבעג טגײװראם
א טיפ טרעסטנעעג ריפ רע טאה ,ןעלרעב ןעעז וצ
:לכײםש ןשיטסאקראס
...ןעז טשיג רעפ לאמגײק ןיוש םיא טעװ ריא —
רעקיזאד רעד זא ,טסוװרעד ךיז ךיא באה רעטעפש
ןוא םירסום-טפיוה יד ןום רענײא ןעװעג זיא ראלק
ףיוא ןזיװעגגא טאה סאװ ,עדוװאקנע ןום רעטעבראםימ
איצאג א ,טנעמעלע ןכעלרעםעג א ףיוא יוו ,ןאמ ןײמ.רעריס רעשיטסיגויצ ןוא טסילאנ
ןוא םירוםי טיפ לוס ,געט טפעלשעג ךיז ןבאה םע
דיא באה טײקיטםאהרעביפ ןוא תונשקע טימ .ןײװעג
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*עגקעװא סאה ןעפ ןי״דוװ ןכוז וצ סרעהעגםײא סשיג
ןופ ןסיפניא ןױש ,ריס זיא ךעלדנע .ןאפ ןײפ ןעפונ
1940
לקע 0עטשרע סאד ןקישוצגײרא םיא ןעגנולעג
עג ךיז ןבאה סע וװ .,דסיסת רעקאססילאיב רעד ץאןופ רענײא רעבא .ןדיי רעװעשזישס ערעדנא ךאג ןעתס
.טסוװעג סשינ סאה ןסײװצ
ןבאה ,סקישעגסײרא םשיג סאה ןעם עכלעװ ,ןדיי יד
ןיא סעבראעג ,טלדנאהעג ,סנדראעגגײא זייװכעלסיב ךיז
סנםעעג טאה ןעס .ןעגגומענרעסגיא עטריזילאנאיצאג
־אקירס ,עירעסנאלאג ןוס דעלמערק עשהכולס עקינײא
א. .א ודיםארעפאאק ןלארסגעצ א ,שזאס
ןעװ  1940,לירפא זיב ןגױצעג ךיז סע טאה ױזא
יד ןוס תוחפשם יד ןקישםיורא ןבױהעגגא סאה ןעם
ףױא ,ךםנעםעלע ערעכיז טשיג -םתס ןוא עטריססערא
ןסיס ענעדירסוצ-סשיג סלא ןזיװעגגא טאה ןעס עכלעװ
.םישזער ןשיסעױואס
זדגוא ןעם טאה רעדניק עגײלק ײװצ ענײם טים
ךאג סים ןעםאזוצ ןאגאוײאשם א ןיא סעװעדאלראס
ןבעגעגגײרא זדגוא ןעמ טאה ןסע .ןאזרעפ קיצכעז
רעד .גגירעה טים סױרב ,געט עכעלטע ךאנ טשרע
טײצ ןוס .רעגנוה םעגוס רעם טקינײפעג טאה טשרוד
ױקאב וצ עיצאסם א ףיוא ןעגגולעג זדגוא זיא טײצ וצ
ןבאה רים ןוא )רעסאװ סײה( ״קאטאיפיק״ לסיבא ןעם
.רעדניק ענײלק יד ראם טראפשעג םע
עכעלרעדיוש סליפשעגפא ךיז ןבאה געװ ןרעביא
ןופ רעסאיעג רעד ןעגנאגרעד זיא זדנוא וצ .סענעצס
םאװ ,סראפסנארס ןסױרג םעגום ןענאגאװ ערעדנא יד
,״רעלדיזרעביא״ ןעמאג ןקידלושפוא םעד ןגארטעג טאה
.טרא רעדנא ןא ןיא ןעניוװ רעביא ןראם סאװ ,ןשטנעפ
ןטסיװ א ןיא ןעטוקעגנא רים ןעגעז געט ןצכא ךאנ
ןעס .ןאטסכאזאק זיא סאד זא ,טגאזעג טאה ןעט .פעטס
רעד ץא ןײטש ןבילבעג ןוא ןעגאגאװ יד ןוס פארא זיא
טשינ זיא סע .עטלסײװצראם ,ענעקארשרעד ,שינעטסיװ
ןקידרעטײװ רעזדנוא ןגעװ ןגערס וצ ןעםעװ ןעװעג
־ײװ ןײק זיא ןענאדנוס זא ,ןעזעגסיוא טאה סע .לרוג
.טלעוו-קע .אטשינ רעט
פעטס ןטלאק ןיא העש עכעלטע יוזא קידנעײטשפא
טאה ןעם ןוא סאטיוא-טסאל ןעםוקעגנא ךעלדגע ןענעז
ןבאה טײצ עצנאג יד .ןעװעדאלראם ךיז ןסײ״דעג זדנוא
טשיג ,ןגיװשעג רעטצניס ,רעטיה ערעזדנוא ,ןסור יד
.זדגוא טריס ןעם ןיהוװ ןגאז טלאװעג

פעטס רענ8טםכ8ז8ק ןיא
,טײקטסוװאבמוא רעד ןיא ןראםעג ןעמ זיא רעדיװ
זצ רעטצניס רעד ןיא ןעםוקעגנא ךעלדבע זיא ןעם זיב
אב רענרעצליה א ןענאטשעג זיא םע ווו ,זאכלאק אעלא ראם טרא ןײק ןעװעג טשינ זיא טראד .קאר
ןטלאק םעניא טכאנ עצנאג א ןבילבעג ןעגעז ךס א ןוא
.ןסיורד
טשינ .רעםעראװ לים ןעװעג טשינ זיא קאראב ןיא
טגעקעג טשינ ןעם טאה טײקדים רעד ףיוא טקוקעג
לאז םע ,טראװרעד םיוק ךיז טאה ןעמ .ןםאלשגײא
עג ןעם וװ ןעעז לאז ןעם ןוא ןגאט ןבױהגא ץוש.ךיז טניס
עמערא יד ןעזרעד ריפ ןבאה ןעניגאב ןכײלב םעניא
יד ןזיװאב ךיז ןבאה סע .יורטש ןוא םײל ןום סעקזײה
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*ירעגפא ןיא עגעוטעגנא ,ענעסקאוואב ,ןשטנעמ עטשרע
סאד .סעקײםום ןוא םעקעליוװ ,ךעלטיה עגרעטום ענעס
ןום עטקישראם ,רעניארקוא ןוא ןקאילאפ ןעװעג ןענעז
טימ זדנוא ףיוא טקוקעג ןבאה ײז .ןטיבעג־ץענערג יד
ןעמוגעגנײרא ,ןטסײרט זדגוא טװורפעג ןוא ליפעגטימ
טלעםעג ןבאה םע ווו ,רעמיצ ןקיצנײא םעד ןיא ךיז וצ
טלעטשעגוצ טאה ןעמ .ןעגנונדראנײא עטסװיטימירפ יד
־אכ רעגימײל רעדמערפ רעד ןיא ןוא לטעב ןרעזײא ןא
.רעכעלמײה ןראורעג זיא עט
ןעײג םע זא ,ןובשח א ןבעגעגפא ךיז באה ךיא
ןוא רעדניק יד ראפ ןוא רימ ראם ןטײצ ערעװש ךאנ
,ןלױרג יד ןיא ןטכארטנײרא ליפוצ טשינ ראט ןעמ
־פא טשינ ךימ טאה ןעלרעב ןגעװ קנאדעג רעד רעבא
טלאװ ךיא ךעלקילג יוו טכארטעג באה ךיא .טזאלעג
ןקיזאד ןיא ןעמאזוצ טציא ןענעז רימ ןעװ ,ןעװעג
ױזגסיוא טאה סאװ ,פעטס םעד ןיא לביטש םענעמײל
ןוא קידמאז ,ץענערג א ןא ,ףוס א ןא ןײז וצ ןעז
.קיטעמוא ךעלדנעמוא
ױמ ךיז ןבאה ןטכאנראפ ןוא ןגאטראפ יד ןיא
ןוא טזאלעגכאנ ןבאה ןטלעק יד .ןענאמוט עגיד טײרפש
~נא באה ךיא .ןטניוו עטכײפ ןזאלב ןעמונעג ןבאה סע
רעבא .ןטראג ןיא טעברא ףיוא ןײגסיורא ןביוהעג
רעד רעביא .םערוטשײינש א טזאלעגפארא ךיז טאה ,יאמ
טימ ןטניװ עטעשאלפעצ־דליװ ןביוהעג ךיז ןבאה דרע
עג ןענעז רימ ןכלעװ ןיא ,לזייה םאד .יינש סנקלאװןיא פארא פערט ראפ א ,ספיט א ןעװעג זיא ,ןסעז
עצנאג א טישעג טאה סאװ ,יינש רעד ןוא ,דרע רעד
סאד טקעדעגוצ ןצנאגניא ירפרעדניא זיב טאח ,טכאנ
.בוטש ןופ סיורא טנעקעג טשינ ןבאה רימ ןוא לזײה
יװ טראפשראפ ןעװעג יוזא רימ ןענעז געט ריפ
וצ ןעזעגםיוא טשיג טאח םאבעלאב רעד .לייח א ןיא
םעגרעטופ ןסיורג םעניא .ןעמונעגרעביא קראטש ןײז
־נענערב םורא טײרדעג ךיז רע טאח פאק ןפיוא לטיה
יוו ,רעײפ סאד טיהעגוצ ,עלעװײא םענרעזײא ןקיד
~עג ,לײה רעקיטײצראפ א ןיא טלאטשעג עטלא־רוא ןא
עג ײנש ןום ןוא טסימדדמהב ןופ סעקאיזיק ןטענקױצ ךיז טאה גאט רעד .ןעקנירט םוצ רעסאװ טכאמ
ךעלדנעמוא ןגיוצעג דיז ןוא טכאג רעד טימ ןסאגעגפיונ
עגפא םינכש יד ןבאה גאט ןטפניפ ןפיוא טשרע .גנאלףיוא סיורא טנעקעג ןבאה רימ ןוא ײנש םעד טקינײר
.ןייש רעקיטכיל רעד
.דאם ןיא טעברא רעד וצ קעװא ךיא ןיב רעדיװ
םעינאלד יד .רעװש ןוא סיורג ןעװעג זיא עטאפאל יד
טצאלפעג ןבאה םאװ ,ןזאלב טימ ןראװעג לופ ןענעז
.קיטייוו ןפואש טימ טגאנעג טעברא רעד ײב ןוא
ןסאלשאב אװטםלאשטאנ טאה ןעמוקנא רעזדנוא טימ
עגוצ ןעמ טאח ךימ ײרעקעב עגעגײא ןא ןעיוב וצןום ןענאטשאב זיא םאװ ,טעבראײוב רעד וצ טלײט
ןוא יורטש טימ טשימעג םײל םעד סיפ יד טימ ןטעגק
יד ןפעלק קיטײצכײלג טנעה יד טימ ןוא טסימ ןשהמהב
.ןסקאוועג ךיג ןענעז עכלעװ ,טנעװ
ןעװעלפ םוצ טריפעגרעביא ךימ ןעמ טאה רעטעפש
עקידרעדער-ךיו׳ד יד ףיוא םיא ןעװעדאלראפ ןוא ץײװ
.רענעגעװ
ןעמ טאה ןלעװש יד ראפ ןעװ ,ןטכאנראפ יד ןיא
באח ,ןראמאק יד ןבײרטראפ וצ ידכ ,סרעטײש ןדנוצעג
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טצאמע* ,עדימ א עטאצ רעד ןיא טדעקעגמ׳וא דיז ויא
רענעמוװשעגנא רעד ןיא ןוא רעדניק יד ראפ ןסע סעפע
ןופ ,ןעלרעב ןגעװ ןטכארט ןעמונעג רעדיװ טײקלקנוט
ןיא .סורג םוש ןײק ןעגנאגרעד טשינ זיא סע ןעמעװ
םלרעב ןופ ןעמוקעג ןענעז סאװ ,לקעפ ןוא וױרב ןדעי
רעב־םהרבא רעדורב םענופ ,ענײמ ןום ןוא ןרעטלע
טכוזעג ךיא באה ,עײפ-עגײם רעטסעװש ןײז ןום ןוא
.טסיזמוא .העידי א ןופ גנוטײדנא ןא ,זמר א
סיורא ןא ײז טמוק םע רעװש יװ טסוװעג באה ךיאטשינ טא.ה טנגעג רענעי ןיא טסאפ יד .לקעפ א ןקישוצ
,שטיוואנאראב ןײק ,ןראפ טזומעג טאה ןעמ .ןעמונעגנא
.תואצוה עקיזיר טימ ןדנובראפ ןעװעג זיא סאד ןוא
יד ןוא געט יד טעזיופעג ןבאה עקידנרעטאמ ,עדימ
ףיוא טאה םײה רעד ןום וױרב רעדעי .פעטס ןיא ןכאװ
ןײמ .טײקטמעלקעגנײא רעד ןופ ןסירעגםיורא עלײװ א
,ןבירשעג ןבאה הידידי ןאמ ריא טימ לטיג רעטםעװש
טפיוקעג ןיוש ןבאה ,ןעיוב םוצ ץלא ןטײרג ײז זא
~טא לײװ ,ןלאירעטאמײוב ערעדנא עגעדישראפ ןוא ץלאה
.קירוצ ןעמוק עלא ןוא המחלמ יד ךאד דיז טקידנע טא
:קנאדעג רעד ןקיגײפ וצ טרעהעגםיוא טשינ טאה ךימ
?ןקידנע לאמא רימ ראם ךיוא דיז יז טעװ יצ
ױקאב ךיא באה ןטאט ןײמ ןום וױרב ןטצעל םעד
טאה רע  1941.ינױ ןט~ 10םענום עטאד רעד טימ ןעמ
ןפראװ סאװ ,סענאשטאב ןא ןעילם םע זא ,ןבירשעג
זא ,שינערעזחצנא ןא ןעזעג םעד ןיא באה ךיא .רעײא
־מורא טאה ךימ ןוא ,סקידארומ םעפע ךיז טײרג טראד
.ורמוא רערעװש א ןעמונעג
.ןעמוקאב טשיג וױרב ןײק ךיא באה רעמ
ץוח .ןבײרש וצ טרעהעגםיוא טשינ באה ןײלא ךיא
,עווקסאמ ןײק ןבירשעג ךיוא ךיא באה םײהא וױרב יד
דכינימ ענעדישראפ וצ ,ןעניגילאק וצ ,ןװאטאלאמ וצ
רעטנלע ןא ןופ ןדײל יד ײז ראפ טרעדלישעג ,סמױרעט
ןוא ןאמ םעד ןעמונעגוצ טאה ןעמ רעכלעװ ייב ,יורפ
.סערדא ןײז זיולב ןטעבעג
ךיא רעבא ,ןעמוקאב טשינ ךיא באה רעפטנע ןײק
לאמגײא .ןבירשעג רעטײװ ןוא ןראװעג דימ טשינ ןיב
ןוא עדוװאקגע רעד ףיוא ןפורעג וליפא ךימ ןעמ טאה
ךיא װירב א ראפ סאװ ,טגערםעג ךימ טאה רעציפא ןא
רימ טאה רע ןוא טרעלקעגפיוא םיא באה ךיא .בײרש
:טגאזעג ןאט ןשיראגעטאק א ןיא
יטשינ בײרש רעמ —
.ןגיוא יד ראפ ןעילם ןביוהעגנא רימ ןבאה ןעקנופ
דלאב רעבא ,עטלמוטעצ א ןענאטשעג ךיא ןיב עלײװ א
נאג רעד טימ .טכאקעגםיוא קידמירוסי רימ ןיא סע טאה:טרעלקרעד םיא דיא באה טײקנסאלשטנא רעצ
ןום ןטלאהפא טשיג ךימ טעװ חוכ םוש ןײק —
״םיוא לעװ דיא זיב ןבײרש גגאל יוזא לעװ דיא ,ןבײרש
.קידלושמוא זיא ןאמ ןיימ זא ,ןזײװ
ױמכראם טימ רימ ףיוא טקוקעג טאה רעציפא רעד
:טמורבעגסיורא ןוא ןגיוא עטער
.ןדיינשפא טכעלש טסעװ וד —
.ןקארשעג טשיג טציא ןיוש ךימ ןבאה דײר ענײז
:טזיורבעג ץלא טאה רימ ןיא
גגאל יוזא ,ןבײרש רעטײװ לעװ ךיא ...טסיש —
ןוא ךיז טניפעג ןאמ ןיימ ווו ,ןסיװ טשינ לעוץכ יװ
.טריטסערא םיא טלאה ןעמ סאװראפ
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4גרעהרעד ןיא רעדניק יד סראוועג ןבאה ןסיורדגיא
ןיב ךיא רעבא ,סנייתעצ ךיז ייז ןבאה .ןעיירש ןיימ ק יד
באה ךיא .יידזזעג בעגעגײא ןייכ ןיס סכליהראס ןעתעג
יצ .דיז טרעדנע רעציסא סעניס םיגפ סאד ידר ןעזעג
,ןסירועג םענעגייא ןיפ ךאטש א סריפשרעד רע סאה
רע י לעטשגא ןעדועג עקידרעירס סאדלא זיא יצ רעדא
:ןאס ןרעדגא ןא ןיא ןדער ןבייהעגגא סאה
־סילאיב ןיא טציז ןאמ רעייא ,ןירעגריב ,סרעה —
,ץלא זיא סאד .ןראי עגנאל ףיוא טפשמראס זיא ,קאפ
.ןגאז ךייא ןעק דיא םארו
־ראפ יד ןוטעג קורד א רימ ףירא טאה לאמאסיפ
רעבא ,ןרעמאי ,ןעיירש סלאוועג באה ךיא .טייקנזאל
ןוא טקירדרעד סאה ,קראטש וצ ןעדועג זיא קיטייוו רעד
.ןרערט ןדס ןלאווק עלא טכאמראס
ןוא יקסראקיש ןשיווצ ךאמפא ןכאנ ,ראי ןט' 41ןיא
וצ ןראוועג עדווואקנע רעד ןופ גנויצאב יד זיא ןילאטס
־יולרעד ןעמוקאב ןבאה רימ .רעדלימ ליפ ,ליפ זדגוא
־אפ" ןופ רעטעמאליק יירד יוו רעמ ןייג וצ ןשינעב
ןטקאטנאק ןדנובעגנא ןבאה רימ ןוא )בושי( "קעלאיש
ןעמוק ןביוהעגנא ןבאה זדנוא וצ .םיבושי ערעדנא טימ
.טעברא ףיוא טריברעוו ןבאה סאוו ,ןשטגעמ
טשינ זאכלאק ןיא זדנוא ןעמ טאה טייצ עצגאג יד
דכערג רעד .טלעג ןייק טימ טעברא רעד ראפ טלאצאב
זדיוא ןעמ טאה טציא .ןסע סאד ןעוועג זיא רכש רעט
זדנוא טאה ןעמ ןוא ןשטנעמ עיירס ראפ ןיוש ןטלאהעג
עיינ יד ןעיוב םייב טעברא ןעמענוצנא ןגאלשעגראפ
עוואלאטס רעד ץוח טגאזעגוצ ראפרעד ןוא עינילדאב
עד באה ךיא .טלעג ךיוא ,הרוחס ןוא טיורב ),דוק(ןענעז רימ טימ .ץהא ןראסוצסיורא ןסאלשאב רעביר
,עטקישראפ ,סנטסירק בורס ,ערעדנא ךאנ ןראסעג
.ךיא יוו טקנופ
ןעיוב ןעמוגעג רימ ןבאה ץאלפ םעיינ ןפיוא
ןכרוד ׳מק  700ןופ עקערטש א ףיוא עינילךאב עיינ א
ןדנובראפ וצ ידכ ,פעטס רעבאטסכאזאק ןשיסור ןסיורג
אב ןשיגרולאטעמ ןטימ ןייסאב ןליוק רעדנאגאראק םעד.קסראגאטיגגאמ ןיא ןייס
"עג רימ ןבאה אשטנאיאט עיצאטס ןאב רעד זיב
ןענאטשעג זיא סע .ןסקא טימ מ״ק  15ןראפוצ טפראד
ןוא טקידײלעגפא ןעװעג זיא פעטס רעד .רעבאטקא ףוס
'אטס רעד ייב .ןטגיװךוםצ עטלאק ןזאלבעג ןבאה סע
־עג ןוא טזאלעגפארא זדנוא ןעמ טאה אשטנאיאט עיצ
ןוא קינלאשטאנ רעד טמוק טא־טא זא ,ןטראוו ןסייה
רימ סאוו ןוא ץיגוצניירא ןבאה רימ ווו זדנוא טזייוו
.ןוט וצ ןבאה
'אד רעד ףיוא ןגעלעגפא רימ ןענעז ןכאוו ייווצ
רעבא ...קינלאשטאנ ןפיוא טראוועג ןוא עיצאטס רעקיז
יד .טריסערעטניא טשינ זדנוא טימ ךיז טאה רענייק
,םינפ א ןבאה ייז" :טלמרומעג בירט ןבאה ןשטנעמ
עטרינגיזער ןוא ",עכלעזא טימ רעטיב ,ךע .טייצ ךס א
.טראוועג רעטייוו
טוג ןיוש טאה ןטלעק יד ןוא רעגנוה רעד ןע ו
עגנא ןשטנעמ יד ןופ דיירעג סאד טאה טעשטוקרעד'ראפ טאה ץעמע .רעטגערעגפיוא ,רעקיציה ןרעוו ןביוה
ןכלעוו ,קינלאשטאנ םוצ ןירעייטשראפ סלא ,ךימ ןגאלשעג
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*רא סיא ןיפ ןרעדאפ ןיא ,טנעקעג סשיג טאה רעגײק
.ןטלאהעגרעטניא ןבאה עלא .טעב
'עג דימ רע סאה קינלאשסאג םוצ קידגעמיקגיירא
".ןסור ןדש ךיד סעוו׳ס ,יצ־טראת" :ןרטפפא סדורפ
סאד .גנורעטיבראס ןיא סעכ ןסאזעג טאה ריפ ןיא רעבא
יא ןבאה רימ ןופ ןיא טייקטכיירד ןבעגעגיצ רימ סאה
ןקירד ןוא ןגיידוש טכעג ןיא געס עגגאל יד סדערעגסיור
־געמ םיא ןופ טרעדאסעג באה ךיא .םירוסי יד ךיז ןיא
.עקידנדייל וצ גנדיצאב עכעלשט
־עגיצ ןעמ סאה סנגראמוצ .ןסלאהעג טאה סאד
־עג ךיז ןבאה ריס ןכלעוו ןיא ,ןאגאוו־אשמ א סלעטש
טזאלעגפארא זדנוא סאה ןעמ זיב ןכאת יירד טפעלש
.ילאטאב עיצאטס רעד ףיוא
עלא ןוא עיגילךאב עייג א סיובעג ןעמ טאה אד
*ראווש ייב טקיטסעשאב ןעוועג ןענעז עטגנערבעג־יינ
־עגפארא ,סעקלעב ןגארטעג ןוא ןבארגעג ,טעברא רעצ
סאוו ,ןעגאגאת ענעדאלעג־לוס ןופ ךעלדנייטש טעדועדאל
סאה ןעמ ןוא סכאנ רעד ןסימניא בור׳ס ןעמוקעג ןענעז
'סא העש רעדעי ראפ לידו ,טקעתעגסיוא ךיילג זדנוא
.ףארטש ןלאצאב טזומעג ןעמ טאה ןאגאוו א ןטלאה
סאה ןגער א .עטלאק ,עבירט ןעוועג ןעגעז געט יד
.ןייב ןזיב טצענעגכרוד ןראוועג ןענעז רימ ןוא ןסאגעג
טימ ןבאה רימ ןוא ןבירטעגרעטנוא טאה טלעק יד
תוקחד יד .פעטס ןיא רעסיט ץלא ךיז טקורעג גאט ןדעי
רימ ןוא עניוואג ןייק ןעוועג טשינ זדנוא ייב ץוש זיא
זדנוא ןעמ טאה וצרעד — ןגארטעגרעביא גנירג יז ןבאה
.שטנעמ א ףיוא טיורב םארג טרעדנוהטכא וצ ןבעגעג
'ראמ עקידגטעברא תונחמ יד ןבאה וצ־טגווא וצ
ןוא .ןעלסקא יד ףיוא סעטאפאל יד טימ םייהא טריש
ךיז באה ךיא ןוא טסאשקנעב יד טנייוועג טאה רימ
,רעבייוו הנחמ רעקידנרישראמ רעד ןופ ןסירעגסיורא
ןופ העידי א סעפע ,תירב א רשפא ,סיוראס ןפאלעג
רימ טסיול טא־טא זא ,טכאדעג ךיז טאה רימ .ןעלרעב
.הרושב רעקידיירס א טימ עלחר ןגעקטנא
יז .גנילביל סנעמעלא ןעוועג טראד זיא עלחר
ערעייז וצ תירב יד ןביירש רעבייוו יד ראפ טגעלס
ןבאה ייז ןוא ,ןעמייה עטייוו יד ןיא םיבורק ןוא רענעמ
ןבאה ייז לייוו .קידלזמ ןענעז תירב עריא זא ,טביולגעג
א ןיא ןריובעג זיא אלעכאר" .רעפטנע ןעמוקאב ךיילג
.טייקראבקנאד רעכעלרע ןיא ןגאז ייז ןגעלפ — ״לבייה
ןיא ןייפ עמוטש ןיימ טליפעגסיורא טאה דניק סאד
טאה גגונעכער ץיק ךיז קידנבעגפא טשינ ןוא געט ענעי
טאה יז םאת ,תירב יד ןיא ןסאגעגגיירא ךיוא םיא יז
.ןשטגעמ עטנעאג ערעייז וצ עדמערפ ראפ ןבירשעג
ץלא ןראװעג ןענעז ןסלעק עקידרעבמעװאגײןוס יד
'עגפיונוצ ,ןשטנעמ יד טרעצעגסיוא ןבאה ,רעפראש
־וצ זיא ןייפ יד וצ .ןטנאק עטסטייוו יד ןופ ענעבירט
־סיוא טאה סאוו ,גנודיישעצ ןופ קיטייוו רעד ןעמוקעג
.ץראה סאד טנערבעג
ךיז ןבאה עינאוועראה רעטגנערטשעגרעביא רעד ןיא
באה׳כ .ראמשאק רעקיגאנ״גנאל א יוו ןגיוצעג ןכאת יד
גנובאמרעד רעביל רעד ןיא םיא ןופ ןפיולטגא טלאוועג
,טקירדעג טאה ראמשאק רעד .םייה רעטלא רעד ןופ
אד ןוא םסכעליוושעג א ןיא יוו שפנ סאד ןעקנירטרעד
.גאט־ור ץיק וליפא אטשינ !״טעברא !טאטאבאר״ —
ןא טלעוו א .תואגח עלא ןסראוועגסיורא טסימ ןפיוא
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ןעמ ןוא ,גאט רעקיצנייא ןא לאמא טמוק !בוט־םוי
עטאכ רעד ץא ויז רע טײרפש ,פעטם ןיא טשינ טביירט
יד ,רעיורט רעד ןוא טכאנ עקידנרעיוד א יוו טארוקא
.לגראג םייב ןא טפאכ ,טפאשקנעב
־ייוורעד .ור ןופ גאט א טאהעג רימ ןבאה ןטלעז
טליפעג ץלא דאנ ךיז רימ ןבאה טלעוו רעד ןופ עטרעט
טאה םע רעוו ,טקנעבעג טאה םע רעוו .עטפשמראפ יוו
לרוג ןגעוו גראז יד טגאלקעג טאה ןדעי ןיא .טקנערקעג
.עטנעאנ ןופ
טעברא יד זא ,טגאזעגנא זדנוא ןעמ טאה לאמאטימ
.רעטייוו ןראפ ףראד ןעמ ןוא טקידנעראפ זיא
טיירגעג ,טעבראעג טשינ ןעמ טאה גאט םענעי ןיא
זא ,העידי א ןעמוקעג זיא אד רעבא ,ןראפפא םוצ ךיז
ןעמ ןוא ןסלער יד ןופ פארא זיא װיטאמאקאל רעד
ץעמע זיא סנגראמוצפיוא .ןטייווצ א ףיוא ןטראוו ףראד
־וקעגנא זיא םע זא ,טגאזעגנא ןוא ןפיול וצ ןעמוקעג
טגעלפ םאד .גוצ־רישזאסאפ רעקידנראפכרוד א ןעמ
טלאוועג טאה רעדעי .ןכאוו יירד ןיא לאמנייא ןפערט
־עג טאה שינעגאנ עטסקינייוועניא ןא .ןוט־קוק א ןפיול
טקישעגרעטנוא טשינ טאה םנ א סעפע יצ .ןעז ןבירט
ריא טפאכעג טאה עלחר ןיימ .שטנעמ ןטנעאנ א סעפע
רעד וצ גנוטכיר רעד ץא ןפיול ןעמונעג ןוא לצלעפ
־נײא יז טלאוועג ,ןגירשעגבאנ ריא באה ךיא .עיצאטס
־ומש םעניילק ןטימ בוטש ןיא ןביילב לאז יז ,ןטלאה
לעוו רשפא ,ןוט־קוק א טלאוועג ץילא ,באה׳ב .ןקילא
טאה םאוו ,טנאטסערא םענעזעוועג א ןעזרעד טקנופ ויא
...הסיפת א ץא ץעגרע ןפארטעג ןעלרעב
־עגכרוד קילעפוצ זיא םאוו ,עטנכש עכעלטםירק א
־עג ,ןגיוא עטונ טימ רימ ףיוא טקוקעג טאה ,ןעגנאג
:טגאזעג ןוא פאק ןטימ טלקאש
־עג ךאד זיא יז ,אלענאר ,ןפיול יז לאז ,יז זאל —
...לבייה א ץא ןריוב
ךיז טאה סעפע .בוטש ןיא ץירא קירוצ ץב ויא
באה׳כ .ןעמאנ ןיימ ןעיירש רעה ךיא זא ,טכאדעג רימ
־ונראפ ןעװעג זיא פאק רעד .טכא ןייק טגיילעג טשינ
ןיוש ךיז טעוו ןעוו :קנאדעג םענייא םעד טימ ןעמ
י ראמשאק רעקיזאד רעד ןקידנע
־טסירק ייווצ ןוא ריט יד ףיוא ויז טלארפ םוטפאר
:לאמאטימ עדייב םיוא ןפור סעטנכש עכעל
 ...ןעמוקעג ךאד זיא ןאמ ןייד ? וטסציז םאוו —
טשינ ןוא דלאוועג ךעלקעדש א טרעהרעד באה ךיא
־ראפ א יוו .יירשעג ןגייא ןיימ זיא םאד זא ,טסווועג
ןצראווש א ןופ ןטימניא .ןפאלעגסיורא ךיא ןיב עטעדאשט
ןא טימ ץיג ןעלחר ןעזעג ךיא באה,ןשטנעמ למעזעג
לקעז א טימ עקייפופ רענעסירעגפא ןא ןיא ןאמ ןטלא
־וצ ןיב ךיא .לרעב ןעוועג זיא סאד .סעציילפ יד ףיוא
.לרעב ,לרעב" :ןענייוו ,ןפוד טלאוועג ,םיא וצ ןלאפעג
רעדמערפ א .ןעמונאב טשינ םע טאה חומ ןיימ רעבא
־עג ךיז טאה ,ןטייצ עטייוו ןופ לוקרעדיוו א יוו ,שיור
ןוא רעכעה ,ךיוה ויז ןביוהעג ,רעהעג ןיימ ראפ ןגארט
באה ויא .סעילאווכ רעטנוא יוו ןעקנוזעגפארא א־טא
.ןייזטסווואב םעד ןריולראפ
־עג רימ ןעמ טאה ,טפאכעגפיוא ךיז באה ךיא ןעו
.תושלח ןיא העש עכעלטע ץוש גיל ךיא זא ,טגאז
קיכאנק ןגיוצעגסיוא ןייז .רימ ןבענ ןסעזעג זיא לרעב
:טגאזעג טאה רע .טריזאר־טשינ ןעוועג זיא םינפ
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 1טשינ טםעז ,ריד ייב ןיב ויא !עניימ עבש ,עבש—
םאד ןפיירגאב טנעקעג טשינ ץלא ואנ באה ךיא
:טלמרומעג ןוא קילג עסיורג
ן וטזיב סאד ...ןייז טשינ ןעק׳ס —
קירוצ ויז ץא טריפשרעד ךיא באה זייווכעלסיב
.דיירפ עסיורג רעזדנוא
.ןעמאזוצ ןעוועג רעדיוו ןענעז רימ
וצ ןעגנאגעגםיורא עדייב רימ ןענעז םנגראמוצפיוא
זדנוא ןבאה ןהעש־ןגראמירפ עיורג יד טעברא רעד
זדנוא ןבאה ןהעש־טנווא עטעפש יד ןיא טקעוועגפיוא
.טכארבעגמייהא קירוצ
־טפניפ א ןופ ןענאטשאב זיא ערעזדנוא םייה יד
יוו .ןאגאוו־אשמ ןקיגינאט־ 15ןבעלנייוועג א ןופ קלח
רימ .דרעפ  8ןריפ אזא ןיא ןעמ געמ טפירשראפ ןטיול
יופ ןענאטשאב ןענעז עכלעוו תוחפשמ  5טניווועג ןבאה
.ןאזרעפ 15
.רעבמעוואנ עדנע
אד ןיוש ןענעז ריביס םורד ןופ ןטנגעג ענעי ןיא
ןראוועג זיא ןאגאוו ןיא ןעניווו סאד .טסערפ עקראטש
םייב ןרעדאפ ןביוהעגנא ןאמ ןיימ טאה ,ךעלגערטרעדמוא
,ריטראווק עליבאטס א ןלייטוצ זדנוא לאז רע ",רעטסיימ"
.רעטעברא עליבאטס םלא
א ןיא לקניוו א ןופ ןענאטשאב זיא גנוניווו עיינ יד
ואנ טגיווועג זדנוא ץוח א טאה׳ס ווו ,עטאכ רענעמייל
טימ יורפ עשיםור א ,ןאזרעפ  4ןופ החפשמ עשיליופ א
ןיא תושפנ  14ןעמאזוצ .ךעלדיימ עשיסור ןוא רעדניק
.רעמיצ ןייא
ןבעל סאד זיא עלוש ןיא ןקילאומש ןענדראנייא ןכאנ
ואנ שינעקנעב ןיא ,תוקחד ץא ןוא טיונ ןיא ןסאלפעג
־ניבראפ־וױרב טפינקעגנא ןבאה רימ .םייה רעטייוו רעד
עמעראוו יד .עקירעמא טימ ןוא לארשי־ץרא טימ גנוד
רימ .טקיטומרעד לטיבא ןבאה עטסטנעאנ יד ןופ ווירב
זיא םעכלעוו ,לקעפ זייפש א ןעמוקאב לארשי ןופ ןבאה
ןבאה רימ עבלעוו( עקשופ־ןוורעסנאק א ןופ ןענאטשאב
־עלטע ןוא ףייז ךעלקיטש עקינייא ),חספ ףיוא ןטלאהאב
א טימ רעטסיימ םעד ןייז דבכמ ןכאנ .ייט ךעלקעפ ענ
בצמ רעזדנוא ךיז טאה ףייז לקיטש א ןוא ייט לקעפ
.ןטוג םוצ ןטיבעג קראטש
ןרעוו טנכעראפ ןביוהעגנא ןאמ ןיימ טאה גנילצולפ
א ריוא לאמא ןעמוקאב ןוא םעצוואנאכאטס יד ןשיווצ
־כרוד ףיוא ןראוועג טצונעגסיוא זיא רעכלעוו ,גאט ןעיירפ
־תונכש א ןיא םעיצקאזנארט־םלדנאה עקיטיונ יד ןריפוצ
ףיוא ןעלדאנ עכעלטע ןשיוט לשמל יוו ,זאכלאק ןקיד
ראפ ןוא ,דלימ רעמע ןא ףיוא ףייז לקיטש א ,לפאטראק
ץראה סאד םאוו ,ןעמוקאב טנעקעג ראג ןעמ טאה ייט
ןבאה לארשי ןופ .רעטופ לקיטש א וליפא .טסולגעג טאה
־עג ,טאקיפיטרעס א ןעמוקאב טייצ רעצרוק א ואנ רימ
ןופרעד זיא׳ס רעבא .יקסוואמוכאנ טאקאוודא ךרוד טקיש
טינ ןאמ ןיימ טאה ןפוא םושב לייוו ,ןראוועג טשינראג
־יביוק ץיק ןראפ וצ ״עקװארפם״ ץיק ןעמוקאב טנעקעג
.סאפ א ןכאמ ,וועש
טשינןאמ ןיימ ןעמ טאה יימרא םרעדנא לארענעג ןיא
יימרא ןייז טימ סרעדנא יוו םעדבאנ .ןעמעננא טלאוועג
ןטערטעגניירא זיא דנאלסור ןופ ןעמוקאבסיורא ויז טאה
־אגרא־טכאמ יד ןופ גנויצאב רעד ןיא גנורעגרעראפ א
.םיטילפ עשיליופ יד וצ ןענ
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־*סעגפיוא ?דגוא ןעפ סאה ןגראפירפ א םעגײא ןיא
*סוצ .רעסעפ עשיסעײואס ןעפעגסידרא ןלאז ריפ ׳טרעד
רעסעפש ,ןסוג סיפ סדערעג זדגרא סיפ ןעכ טאה סשרע
סריססערא ןעפ סאה רעגריב עשילײפ עקינײא .ןזײב טיפ
״סױרב יד ןעפונעגוצ ןעם טאה ערעדגא יד ײב ןיא
־סיורא ןוא ׳סעברא רעד וצ ןעמוק ןסײהעג סשיג ,ןסראק
פעסס ןדלױו ןטסופ ןיא ןעגנוגױור יד ןרם ןעפעלא טריסעג
סגגעג רענעי ןיא ןעװ ׳ץרעמ ןיא ןעװעג זיא סאד .ןײרא
ײיא .ססארפ דארג  20—25ןעװעג טאםילק רעד ךאג זיא
טיפ סרעגלאװעגמורא ךיז ריפ ןבאה טכענ ןוא געס עקינ
,שובלמ א סעפע ראס ןבאה עקיגײא .פעטס ןיא רעדגיק
טימ ןעניװו ןגיוצעגנײרא ךיז ,ךאז רערעדנא ןא רעדא
ריפ ןבאה ףוס םוצ ןוא .עפולאכ רעײז ןיא עקיטרא יד
ןעמוגעג ןוא טײקיםכערעג רעײז ןיא טגײצרעביא דיז
.רעסעם
רעביא ךאד טײג טײקסטוג ןייד ,דגאלסור עלעמאמ
5ןוא3ןעביװו ןעמ ףראד רעדגעל ערעדנא ןיא .ןציגערג
־אם .רעגריב ןרעװ וצ טכער סאד טפוקאב ןעמ זיב ראי
ןטימ ראנ ןעמ טמוקאב טםאשרעגריב ווו ,רעדנעל ןאר

ביבא־לת /

רזג הכזמ חוכ טיפ זדגוא םסאה וד ןיא ,ץועװ ןרױבעג
רעגריב עשיסעידואס ןייז וצ תוכז ןסיירג ןסיפ ןעיו
זיא פעמס ןשיגאססכאזאק ןסױרג סעד ןיא זדגוא ייב
רעסיורג רעד ןיא רעבא ,םאזננאל ןסאלסעג ןבעל סאד
־אפ יד ןסיבעג פאקסעדײלאק א ןיא ידו ךיז סאה סלעװ
סאה ןגראפירס םעגײש ןייא ןיא ןוא ,עיצאיטיס עשיטיל
ןסײהעג ןוא רעגריב רעשילייפ סלא ןפורעג ןאפ ןיימ ןעמ
יד סריזיגאגרא סאה סע סאזו ,ײמרא רעד ןיא ןייב סיא
־אדו אדנאװ ןיססיגומאק עסייה ןוא ןירעביירש עשיליופ
.אקסתעליס
רעבא ,רעדגיק יד סימ ןײלא ןבילבעג ךיא ןיב רעדידו
עס תעג סאהעג ךיא באה ןאמ״רעסילימ א ןיס יורס סלא
.סעיגעליווירפ
סאה יימרא רעשיסור רעד ןופ שראמסיוראס ןסימ
רעסנענ ןעלדיזוצרעביא ךיז סביולרעד זדנוא ךיוא ןעמ
.ברעמ םוצ
 1944ראי ןיא
,טגגעג רעתעיק ןיא ךיז רימ ןעניסעג
יד זיב סעברא ערעווש ייב טראוועגרעביא ןבאה רימ ווו
 1946ביוהגא ןיא ןוא ,סקידנעעג ךיז טאה המחלמ
דיז
ןליופ ןטיירסאב ץא ןאמ ןיימ טימ ןסארטעג רעדיוו

תידיע לש אבם בוד

עדגילב

לרוב ר

זיב עװעשזישט ןופ גרעב רעלארוא יד
ךימ ןבאה סאװ יד ךיוא ראנ ,ךיא זיולב טשיג

טעז ריא יוו טקנופ ,ןעזנא טשינ לאמנייק ןיוש

 120ךרע ןיא ,ןופצ ןטײװ םוצ ןיהא טקישראפ

ענייז ןופ לייט א ,אלימ ".ןרעיוא ערעייא טשינ

ראפ סאװ ראפ טםװועג טשינ ןבאה ,םי־זייא םענופ

סייה עטלא יד ,ןראוועג םויקמ עקאט זיא תואיבנ

ןפראװעגראפ םגה .ןעמוקעג רימ זיא סאד םיאטח א

ךג" ןופ רעבא ,רעמ אטשינ ןוא ןדנווושראפ זיא

מ״ק

ױיצ רעד ןופ סעזערפ :םיאטח גונעג רימ ןעמ טאה
־אילביב־סקלאפ רעד ןופ עיצאזינאגרא רעשיטסינ

.סיורא ךיא ןיב "ןדע
טליפשעג לדיפ עטשרע םאד אד טאה רעדיוו

ױצ ךאנ זיא וצרעד /׳סאטנעצ״ ןופ ,״תוברת״ קעט

ןעוועג ןיב ןיילא ךיא לייוו ,לרוג רעדנילב רעד

ןעמ .דבא .א ןלױק ןופ ,טפאנ ןופ רחוס :ןעמוקעג

וצ ןרעוו וצ טנכערראפ ויז ןסיילפ םייב ןעמונראפ

ןגעק טריפראפ טשינ סעצארפ םוש ןײק רעבא טאה

 450טמוקאב טאוו ,עיראגעטאק רעד

טיורב םארג

ןוא םײה רעד ןופ ךימ ןסירעגפא טושפ ראנ ,רימ

עשיטילאפ ןייק ןיא ןשימ ויז טנאקעג טשינ ןוא

זענעז םע ווו ,ןיהא טראד טקישראפ ןוא עילימאפ

־ייש א ןיא ןפורפיונוצ םאד ,לשמל ,יוו ,םיניגע

ןוא סנבורג ןליוק ןוא ןלאװקי־טפאנ בורל ןאראפ

־סיז א טימ ןדלעמ ןוא םלוע םעד זגראמירפ םענ
טייז ריא ,ךעלרעדניק" :ןפיל יד ףיוא לכיימש ןכעל

.ראי ןיא םישדח ןעצ זיב ןא ןטלאח טסערפ
ןיא טרעטלעעג טראד ךיז סיװעג טלאװ׳כ
־עג תואיבנ זדנוא טאה׳ס יוו יוזא ,ןײפ ןוא תורצ
רעגאל םעד רעביא רעעזפיוא רעשידײ רעד טגאז
ײא רעטיור רעד ןופ ןאטיפאק רענעזעוועג א ,דאב
ךעלרעדירב !ןעמײה ערעײא״
ריא טעװ
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י—

ץלא ,טושפ ראנ ,טקידענגאב הלילח טשינ .יירפ
םיאטח עלא ,ןעוועג טשיגראג זיא ןעשעג זיא םאו
".אעראד ארפעכ לטובמו לטב ןענעז
.לרוג רעדנילב ,לרוג

ץישפיל רבח ,יימ

ןיא זא .טריפרעד טאה טאוו ,לרוג רעבלעז רעד

—
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— טדערעג שיטסאקראס רע טאה

טאוו ,יד ןבאה
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־ראפ ,רשוי ןוא קדצ ןופ ןלאעדיא טימ ךיז ןפיורג

׳רעבירא ןרפ תואצוה יד זא ,ךעלדנעטשראפ

ןיא ,ןאגאוו א ן״א ןשטנעמ קיצרעפ וצ טעוואדאל

ןבאה ןרעדגא ןיא פעטס ןייא ןופ ןשטנעמ יד ןריפ

.טכא יוו רעמ ןריפ טשיג ןעמ ראט תומהב ןכלעו

־אב רעייז ראפ טאה ןעמ .ךיז ףיוא ןעמונעג ייז

יד רעביא ךיז ןפעלש ןכאוו עכעלטע דאנ
־א ייז ןעמ טאה דנאלסור ןסיורג ןופ ןתובחר
־יביט םענעפראווראפ א ןיא ץעגרע טזאלעגפאר
עיירפ ןענעז ייז זא ,טרעלקרעד ןוא פעטם רער

טימ טנאפשעג ןרופ טלעטשעגוצ טייקכעלמעווק
םעד טריפעגפא ייז טאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,ןטקא
־אטט־ןאב רעד וצ געוו ןקידרעטעמאליק קיצרעפ
.ן״טאכוט עיצ

א ןיא ךיז ןגעוואב וצ טכער רעד טימ ,רעגריב

ףיוא ןטראוו טפראדעג טאה ןעמ יוו תויה

טאה םעד ץוח .רעטעמאליק יירד ןופ זיירק

דרע ןא ןרעיוד טפראדעג טאה סאד ןוא ןענאגאו

־מוא ןטעברא וצ טכער יד ןבעגעג דאנ ןעמ

זוא ןעיורפ יד ,ןשטנעמ יד ןעמ טאה ,געט ןעצ

.ןרעגנוה ןוא טסיז
ןבירשראפ יונעג ןענעז געט־סטעברא יד
.רעוו ןעוועג טשיג זיא ןלאצאב וצ ראנ ,ןראוועג
־ראפ וצ םאוו טאהעג ןבאה ייז יוו גנאל יוזא
ןבאה טיורב ףיוא ןשיוטסיוא ןוא ךיז ץופ ןפיוק
•עגסיוא יד ןיא ןטלאהעג דאנ ךיז תומשנ יד

*עפא רעד ףיוא טזאלעגפארא לייוורעד רעדניק יד
ויא םע .ןאקראפ ןבענ טראה ,עיצאטט־ןאב רענ
־עג טשיג ךאנ ןענעז טסערפ ןייק ׳טטבראה ןיעוועג
ןגעוואב ןראט טשינ ייז ןלאז סאווראפ זיא ,ןעו
עיירפ ראפ טסאפ׳ט יוו ,עיצאטס רעד ףיוא ךיז
תעגריב

־עגטיוא ךיז טאה םאד ןעוו .םיפוג עטרעטאמ

זיא תומוקמ עגעי ןיא םעיצאטט־ןאב יד ףיוא

בײװ ןייז טימ ענילג לדנעמ ייב ;לשמל יוו ,טזאל

ןעוו ,געט ענעי ןיא טרפב ,ךעליגעוואב קידנעטש

.ןבראטשעג ןוא ןטלאהעגטיוא טשיניייז ןבאה ׳עכענ

ןופ ןוא ,ןענאלאשע ךאנ טגאיעג ןבאה ןענאלאשע

עטצעל יד טימ ךיז ןבאה ערעדגא ןגעקאד

ףיוא ןטלאהראפ די ז ייז ןגעלפ שינעלייא םיורג

ערעייז ןטלאהרעד טלאוועג ןוא טלגנארעג תוחוכ

'עז םע.גנאל געט ןוא ןהעש סעיצאטס ענעדישראפ

טימ יורפ ןיימ ןיעררעג ךיוא זיא יד ןשיווצ !;.ומשנ

עטיירפאב ,ןשטנעמ טימ ןטראפסנארט ןעוועג ןענ

.רעדניק ערעזדנוא
.דנוא טאה ןעמ טאוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא
־וקעג ךיוא ןעמ זיא ,טיירפאב קיטומסיורג יוזא
ראפ ןקיטומםיורג א טימ פעטם םעניא ייז וצ ןעמ
•רא רעליבאטס ףיוא ןריברעוו ךיז ןזאל וצ גאלש
,עכעלטנגוי ןוא ןעיורפ ראפ טסאפעגוצ ,טעב
סכא ןופ חטש א ףיוא עיניל־ןאב עיינ א ןעיוב
םעד ןקיגייאראפ טעוו טאוו ,רעטעמאליק טרעדגוה
ןייטאב־ןזייא ןטימ אדנאגאראק ןיא ןייםאבךלױק
־עג ןבעגעג אד זיא ייברעד .קטראגאטיגגאמ ןיא
רעטעברא רעדעי זא ,עיגיליווירפ עטיורג א ןראו
ןפיוק וצ טלעג ןטנידראפ ןייז ראפ טכער יד טאה
,טיורב םארג טרעדנוההטכא עצנאג דעלגעט דיז

רעוו ןטלעז זיא םע ןענאוונופ ,תומוקמ ענעי ןופ
.ןעמוקעגקירוצ
געט ענעי ןופ לייפש־לרוג ןטיורג םעד ןיא
םענייא ןופ !לאפוצ ןימ אזא ןחיטאפ טנאקעג טאה
ןגראמירפ םעבייש א ןיא זיא ןענאלאשע יד ןופ
טאהעג טאה טאוו ,קאילאפ רעגניי א ןגיטשעגסיוא
וא טטווועג אי קילעפוצ ןוא רימ ןופ קילג רעמ
רעד ןיא ןראוועג טקישראפ זיא רעטומ עטלא ןייז
־עפוצ .טציא דיז טניפעג רע ווו ,טנגעג רעקיזאד
טגערפעג ןוא בייוו ןיימ וצ ןעגנאגעגוצ רע זיא קיל
יורפ א ןופ טרעהעג רעדא ,ןעזעג ,טטייוו יז יצ ,יז
.אקסגאטטוטול ןעמאנ ןטימ
— טרעפטנעעג יורפ ןיימ םיא טאה

— אי

—

.דניק ןקידנטעבראטשינ ןדעי ראפ טרעדנוהריפ ןוא

םעד וצ וצ־ייג . 3.רנ ףראד ןיא ןבילבעג זיא יז

טייצ וצ טייצ ןופ זא ,גנאלק א ןעוועג זיא םע

ןא רעדא ,ןרופ יד ןפערט וטטעוו טראד ,ץאלפ א

רעטעמ ראפ א ןפיוק וצ ןגירק דיוא זעמ טעו

ךיז טניפעג םע ווו ,ףראד ןקיזאד םענופ אטיוא

.לדיילק א ףיוא טנווייל
1091

.אקטנאטסוטול עמאמ ןייד
1092

דיילג זיא קאילאפ רעגניי רעד .השועו רמוא

קילב ץימ זיא ןומה ןקילאצמ־א םעד ןשיווצ

־אזוצ ןיוש רע זיא סנגראמוצפיוא .ןפאלעגניהא

־עג ךיז זיא סאה ,יורפ ערעטלע ןא ףיוא ןלאפעג

ןיא ןסעזעג ןעמאמ רעקשטיטלא ן״יז טימ ןעמ

.טלמירדעג ןוא ךעלקעפ עריא ףיוא ןסעזעג ךעלטימ

העיסנ יד .ןיירא געוו ןיא ויז טזאלעג ןוא ןאלאשע

ןיב ןוא עשיליופ א זיא יז זא .סנאקרעד באה ךיא

ןטיױו ןיא טקידנעעג ךיז טאה קאילאפ םענוס

יעקשובאב ,וטזיב ןענאוונופ — :ריא וצ ןעגנאגעגוצ

־לאה א ןוא  4עכלעוו א .טנגעג רעטנעקשאט ,םורד

.שיליופ ןיא טגערפעג יז ךיא באה —

־אבוס עיצאטס רעד ןופ רעטעמאליק טגזיוט עב
טיינש .טשינ טנגער טראד ,םעראוו זיא טראד .ןיט

עריא טימ ןטסאמעגפא קיאור ךימ טאה יז

חטש ןפיוא ןצעזקעווא ךיז וטסנאק טראד .טשינ

,ףראד א ןופ :טרעפטנעעג ןוא ןגיוא עליטש

הא ןציז ,טיולפ םייב אקוד טשיג לאזקאוו ןופ
.טסולג ץראה ןייד ליפיוו ןעור
־אליק , 12עיצאטס־ןאב רעקיזאד רעד ףיוא
־עג טאה עכלעוו ,אראכוב טאטש רעד ןופ רעטעמ
ןא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב ,ןאגאק ןעמאנ םעד ןגארט
טראד זיא געט טכא ןידש .בשות רעטלא
א ףיוא טקוראפ ןענאטשעג ןענאלאשע רעזדגוא
ראפ םיא ןיא טלאוו ןעמ יוו ,עיניל רעקיטייז.ןסעג
,ןטראוו ןיא ןענאטשאב זיא טעברא רעזדנוא
ןבאה קיטייצכיילג .גאטימ ףיוא ןריפ זדנוא לאז׳מ
גאטימכאנ ןוא ראפ ןופ טייצ יד טצונעגסיוא רימ
ןיא ןשטנעמ יד ןשיווצ לסיב א ךיז טיירדעגמורא
זיא׳ס יצ ,םיוא טעז םע יוו ךיז ןסיוורעד ,טאטש
־רא ףיוא ןענדראוצגייא ךיז טייקכעלגעמ א ןאהראפ
.טעב

".עווארבמעז ןבענ ןופ ,ןענאדנופ טייוו רעייז
:רעטייוו גערפ ךיא
־ישט וטסנעק זטציא וטסמוק ןענאוונופ —
ז ןצעמע טנגעגאב רשפא ז עוועשז
.ןאקז׳ב — יז טרעפטנע — אי —
אב ןופ ןעמענ עבעלטע םיוא רימ טנכער יזדיא טימ טניווועג ןבאה םאוו ,ןטסירק עטנאק
.ףראד ןבלעז ןפיוא
— ךיא גערפ — ןדיי רעוועשזישט ןוא —
ןגעוו טרעהעג םעפע רשפא רעדא ,וטסנאק
ז ןצעמע
ןענעז זדנוא ייב — יז טגאז — ןיינ —
.עוועשזישט ןופ ןדיי ץיק ןעוועג טשיג
זאל — רעפרעד עקידתונכש ןיא רשפא —

רעד וצ ןייגוצ רימ ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ
־עז רעמינפ ןוא ,רעמינפ עיינ ןקוקנא עיצאטס־ןאב
לציפ סעדעי .רעטנזיוט יד ןיא ,עפשב ןעװעג זענ
־אב ןעוועג זיא ןסלער־ןאב יד ןשיווצ ץאלפ עיירפ
־עמ ,רעדניק ןוא זעיורפ ,עגניי ןוא עטלא .טצעז
ןסעזעג ןענעז ,רענעטלעז ,ךיז טייטשראפ ,רענ
םענראפ ןוא ןעזסיוא ןטיול .ךעלקעפ ערעייז ףיוא
םעד ןענאקרעד טנאקעג ןעמ טאה ךעלקעפ יד ןופ
רעדליפעג רעד .טקירדעג טאה למוט רעד .םאטש
רעד ,רעגעגעוו ןופ יירעקסארט יד ,ןשטנעמ יד ןופ
זסאגעגפיונוצ ךיז טאה ןענאגאוו יד ןופ גזארבעג

.פא טשינ ךיא
דיז ןוא קידלודעגמוא ןראוועג זיא יורפ יד
:ןפורעגנא
זיולב ךיא זאק רעפרעד עקידתונכש ןופ —
ןעמאזוצ אד זיא יז .ג עבש טסייה יז ,יורפ ץיא
...קילאומש עלעגניי א ןוא לחר רעטכאט א טימ
טאה םאוו ,ןוז ןיימ טגנערבעג רעהא טאה ךימ
ךימ קידנראפייבראפ ןוא רעגאל ןופ טיירפאב ךיז
...טשינ ןיוש ךימ רעטאמ רעמ ...ןעמונעגטימ

רעקיאורמוא ןופ עינאפמיס רעקידנביוטראפ ןיא

ןעמ טפור איבנה והילא זא ,סייוו ייג טנייה

טציא ךיז ןרעגלאוו׳ס ווו ,טסייוו רעוו :טפאשקנעב

רעדנילב ךיוא — ידעלגה ,יבשתה ץוח א ךיוא

.רעדניק ןוא יורפ ןיימ
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.לאפוצ
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ינושרג

 16.8.45.ה .״שת לולא ׳ז ״םירעש

ןל ג׳ ע א ד י י מ
.ונליבשב
שמח הזש ,םיחנומה ,וללה םילמה לכ .זגה יאת ,תוומה תונורק ,תוחיצרה ,תועווזה
ודרי ,ולטוב — עשרה ותוא לש הארונה תוירזכאל יוטב תת ןעמל תונותעה יפד ואלמ םינש
.קרפה ןמ
.הצממו שדח בינ תעכ
תותימה תרוצל שיבלהל תוצמאתהה .םימיאה ןוקיסקלב ,ינשלב שופיחב ךרוצ ןיא
.ךרוצ אלל איה

— םימיאתמה העבה ישובלב ונלש םינוילימה לש תונושמה

.לכה הזו — תחא הלמ
.קענאדיימ
וניתונב יניעו ןורחבו םעזב הריכזהל ועדי ונינב .תורוד־ירודל וננורכזב איה התורחו
םילצומ םידוא .םידירשה וניחאמ ואובישכו .ןהיתותפש לע התוא ןתולעהב תוגופה ןיאמ הנעמדת
.העוסשהו הבירחה ןילבול די לע הרייע התואל ,םינוילמה תופירש שאמ
.םוד ודמעו
חתפי ,לעננ אל םעפ ףאש רעשה ותואו ,בלל דע וערקוי םידגבה ,הננבאתת םילגרה
.ויכד ןומהב הכיו החורל
.םיתמ תולגלוגל

— םירטמה תשש םורב היפלא ןיבמ לענו לענ לכ םהל התיהו

י .םיחא םינוילמ לש ,רבק אל — רבקכ

— תומירעה ךותמ רפאו רפא לכ היהו

.תומואה לכ ליבשב לודג יכה ןולקה־דומעל — תרכזמל םידמועה םירדחה םתוא לכו
:וז תופוצר םינש שמח ,ןה־ןהייחב ,םעפ התיה יכ
.קענאדיימ
.םליבשב
,ולית לע יונב ראשי "תונושמ תותימל תשרחה תיב" ותוא .וטילחה תירבה תונבו
".תואכנ תיבל" ",םואיזומ״ל
טנחיי ,וב הטלש אל ןשבכה־שאש הכורח םצע לכ ,רמשיי וביבסמ המדא בגר לכ
.קבאב ושטשוטי אלש םקרב תרימש ןעמל .םידיקפ ודקפוי םילענה יפלאה רדחבו ,תנצנצב
׳דכו ,תוטשפתה ,היצקפניזד ירדח ,םידליה יקחשמ ,םימולצ ,םיטרופספ יפלא ,זגה יחפו
.תוירוקמה לכ לע ׳דכי
.לבוקמכ וביבסמו
ידכב ,םיחרפ תוגורע ולא־יאו םיליצמ םיצע ולתשיי ,ןנג ,הנתמה ילספס תורשע המכ
.המיענ הנתמהל תורשפא םירקבמל תתל
:הרצקב
תא רוקסיו רפסמ םיעגר דומעי ,ינקירמאה שארהדוורק רוטקודה ותוא ,רקבמה
:ןטרי ותאצבו לענה גוסב ןינעתי ,הידדצ לכמ הששמיו וידיב לענ חקי ,הלאה םירבדה לכ
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.ןיינעמ םואעחמ —
¬ה לע תצקמב בכעתי .רדחל רדחמ רובעי .חורה־רק ילגנאה ןמלסנ׳גה ותוא סנכיו
.ושפנל בוזעיו י לגר־רודכל םה םימיאתמה .םידליה יעוצעצ ןיבמ םירודכ
האנה ךותמ ,ולש ךותב השועה םדאכ םירדחב בבותסי יסורה ישסשירבוט-ה ותואו
:רמוא וליאכ .ןוצר־תעיבשו תישפנ
!הז םוקמ וניליג ונחנא ,הזה םואזומה םייק ונל תודוה — .ונחנא *דז לכ —
עשורמה יצאנה ותוא ול בשיי םיחרפה תוגורע די לע .םיצעה לומ הנתמהה ילספס לעו
:םילמה תא םסרכי ויפבו ןנע־מה ריואה תא וברקב םושניו .שדני םד־יוור
.יעדוי עםכולםאפ״ —
די לע ןכרומו עוקש ולוכ .ןתסרכ רוספורפ ול בשיי ,לבתה רודכמ ךרכ הזיאב םשו
:וללה תורושה םושריו סופדל ןיכמ אוהש שדחה ןוקיסקלה די־בתכ
הילגנא .היסור תלשממ י״ע םקוה םש .ןילופ תנידמב ןילבול די לע הנטק הרייע —
וגרהנ םב תומוקמל לעמ ״םואעזומ״ — רלטיה םע הלודגה םלועה תמחלמ ןמזב ,הקירמאו
.םישגא
:הלמה תונשד תויתואב שיגדי ןוילגה ילושב תורושה ינפלו
,יקנאד״מ.
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רובמ ןבאב
הפיח  /בילטאגריזדאמארג הנח

ל־טעט^ בירה ןיייפ ןיא ןלילב א
!עוועשזישט
ךיא רעק גנודיישעצ ןופ ןראי ליפיוזא ךאנ
!םניימ וד ,לטעטש־טרובעג ,ריד וצ םוא רעדיוו ךיז
דעד וצ ךיז טרעטנענרעד גוצ רעד רעמ םאוו
עייימ ןרעוו רענעפא ןוא רעכאוו ץלא ,עיצאטס
״נופ .קירב רענרעזייא רעד ןיוש זיא טא .םישוח
רעד ףיוא יוו עוועשזישט ץנאג ןעמ טעז ןעגאד
ןשיור ,ןראוועג רעכעה יוו ןענעז ןלאפאט יד .עינאלד
־וא רימ וצ ןגיוב ץוא ןייוועג טקיטשראפ א טימ
ייה ,ןגייווצ עטרעטעלבאב־טכידעג ערעייז קיטעמ
־פא אד טאה םע ןעוו ,קירוצ ןרא,י טימ ,לאמא
רעדיל עשידיי ערעזדנוא ןופ גנאזעג סאד טכליהעג
ליטש רעזדנוא ןגארטעגקעווא טאה לטניוו א ןוא
.ןעשטפעש

ןייז טימ )קראי־וינ ןיא טנייה( ןיזדאמארג לקנעי
לוש־״הנבי" רסד ןופ רעדניק סאלק

ןעייטש טרא רעייז ףיוא .ענימג רעד רעביא
.ךעלזייה עשיפראד עניילק
עדמערפ .קראמ םעד ייבראפ לענש ףיול ךיא

יד ליטש ןעקשוש טנעאנ ןוא שימייה יוזא

דימ ןלייצרעד ,רימ םורא ךיז ןעיירד רעמינפ

ןבעגרעביא רימ ןליוו ייז ׳דיז טכאד רימ .רעטעלב

טעשטפאטעג טאה אד ןעוו ,געט ענעי ןופ סעפע

אד ןענעז סאוו ,עלא יד ןופ ץיוועג ןטגאיראפ םעד

.דייר ערעייז וצ וצ טשינ ךיז רעה ךיא .טיוט רעד

.געוו ןטצעל רעייז ןעגנאגעגכרוד
.ךיז טלעטש גוצ רעד
יקיטונימנצפופ םעד ךרוד ךיא דאמ לענש
ןא ןיוש ךיז ןביוה םע .ץירא לטעטש ןיא געו

רעד ץופ יירשעג םאד טכליה ןרעיוא עניימ ןיא
־עג אד טאה ןעמ עכלעוו ,ןדיי רעוועשזישט הדע
שזאבלוש ןייק ןטענגאב ןוא ןסקיב טימ טפוטש
.הטיחש רעד וצ

־יוט יד ייב .ןדיי ןא רעזייה עשידיי ,רעזייה יד

עבלעז יד ךאנ ןעייטש קראמ ןופ סטכער

ףיוא יוו הימ ףיוא ןקוק ,עדמערפ ןעייטש ןרע

יד עכלעוו ןופ ,ןטסענ יוו ,עטמותיראפ ,רעזייה

טייגרעד ןרעיוא עניימ וצ .םשילרעטסיוא םעפע

ובילבעג דאנ זיא םע .ץגיולפעצ ךיז ןענעז לגיופ

:רעטסילפ רעקיטכעדראפ רעייז
ןעמוק,עג ןעמ זיא םנ׳יזדאמארג יד ןופ ,עז
.ןראפ וצ

טזאלעגרעביא ןבאה םע םאוו ץיוועג םאד ייז ןיא
.ןייגקעווא םייב םיתב־ילעב יד
טימ רעווקס רענירג א זיא קראמ ןטימניא

ןא טימ ייג ,קידנרעה טשינ דיז דאמ דיא

ןענעז עכלעוו ,ןטעיוואס יד ןבאה סאד .רעמיוב

ריא .טנוה רעזאלמייה א יוו ׳פאק ןטזאלעגפארא

דיא .טצנאלפראפ ,ראי ןט־ 39ןיא ץירא רעהא

אטשינ ץוש ןענעז םע .ןייטש ןדעי אד ןעקרעד

רימ ןוא ןטייז עלא ןיא טקוקעגמוא ךד באה

״נגעק ןענאטשעג ןענעז םאוו העזייה ענייש יד

ךאנ ןענעז טפול רעד ןיא זא ,טכאדעג ךיז טאה
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ךיא ביילב ןריט עטנאקאב־טלא .עשימייה ייב
ליא טילג עקמאילק יד ...ןפאלקנא ליוו׳כ ׳ןייטש
...רעגניפ עניימ
אטשינ טנעז ריא ,סירו ךיא י אד ךיא וט סאו
.דבלעז סאד ןבילבעג זיא זיוה םאד שטאכ ,רעמ
םורא דאנ טעשזדנאלב ןעלקניוו יד ןיא ץעגרע
ןכלעוו ייב ,לכיימש רעשרעדניק קידלושמוא ןא
.ץראה םרעטומ א טלפאצעגפיוא לאמא טאה םע
.לסעג םעד ןיא שרדמה־תיב םאד זיא טא
־פיוא ןוא זגיוצרעד ,ןראוועג ןריובעג ןיב ךיא ווו
יענעז סאוו ,םינוגנ ויז ןאמרעד ךיא .ןסקאוועג
,הי־חיענייש ןוא ןרהא־םייח ןרעטדע ענ"ח
־שטסעווש ןוא רעדירב

־ישט יד ןופ ,ןקילב עטצעל יד ןעגנעה ןבילבעג
ךיז ןבאה ,עכעלקילגמוא יד ,ייז ןעוו ,ןדיי רעוועשז
ןוא לאמ ןטצעל םוצ םייה רעייז טימ טנגעזעג
.ווארבמאז ץיק ,שזאבלוש ץיק קעווא
־גיק ןוא ןעיורפ ,עטלא ןוא עגנוי ,ייז עז ךיא
טימ ,רעבייל יד ןיא איוק ןופ רעכעל טימ ,רעד
ענעסירעגקעווא וצ ךעלטנעה עקערטשעגסיוא
.עמאמ־עטאט
דרעייז ןלאפעג ןענעז קורב ןקיזאד ןפיוא אד
טציא וכליה םאיו ,רעטרעוו עטצעל ערעייז ,ןרערט
.ץראה ןיימ ץא םא
.ערעייט ןוא עניימ עטנעאנ ,ריא טנעז װו
זא ,ךעלגעמ םאד זיא יצ י םירבח ןוא טגיירפ
קידתוירזכא יוזא גאט ןייא ןיא עלא טנעז ריא
?ןראוועג טעדראמרעד

אד ןענעז סאוו ,םיתבש יד ,ןראוועג ןעגנוזעג אד
־העשת ןוא םיבוט־םוי יד ,ןראוועג טעווארפעג
טגאזעג ןוא תורימז זעגנוזעג טאה ןעמ יוו ,ןבאב
ראנ ןבילבעג אד ןענעז טציא .תוניק טימ הכיא
•ראפ רעוו .עקירעיורט ,עטמעשראפ ,טנעוו עטסופ
?ןגידוש לופנייפ רעייז אד טייטש
זיא םאוו ,שרדמה־תיב םאד זיא טמעשראפ
.תאובת ןופ רעלכייפש א ןיא ןראוועג טלדנאווראפ
ךימ טריוורעסבא ןוא םנטייוונופ טייטש רעיופ א
זרעהא ךיא םוק ןענאוונופ :גנוניוטש טימ
ביוטש יוו ןוא לסעג עצנאג םאד םיוא ייג ךיא
.ןראי עגעגנאגראפ עלא ץרכז ןיימ ףיוא ךיז ןגייל
־־•לער ראפ בקעי־תיב רעד ןעוועג זיא אד טא
א — רעטייוו רעזייה עכעלטע .ךעלדיימ עזעיג
עביל ,עטונ עכלעזא ,דאנ ןוא ,דאנ ןוא ,רדח
זיולב ןבילבעג ןענעז םע עכלעוו ןופ ,ןבוטש
.תוברוח

־ישט יד רעביא טציא ךיא ייג ץילא ענייא

*אד סאד ךיוא .תורבקה־תיב םוצ ףיולטנא׳כ

.יקסרונ יד ,יקסבמעראז יד זיא טא .ןסאג רעוועשז

תובצמ יד .טעדנעשעג זיא טרא־ור עקיבייא עקיז

ןיא ,ץיטש רעדעי טפירט טולב טימ ךיז טכוד םע

םעד ןבארג םירעיופ .ןכארבעצ ,ןפראוועצ ןגיל

*וו דיילג ,ןשטנעמ טציא ןעניווו רעזייה עלא
רעה ןיילא ךיא ראנ .ןעשעג טשינראג טלאוו׳ס
.רעיומ רעדעי ןופ ןעייג םאוו ,ןעיירשעג יד ץלא דאנ
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...דמאז
ץיק טשינ ןבאה םאוו ,רענייב יד וצ ייוו
!ץלא סאד ןעעז סאוו ןגיוא עניימ וצ ייוו ,ור
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ביבא-לת  /עקייש לש אבס בד

גחוג׳^זיי^־ט ץפ /מברוח יד ףיוא
 1944.טסוגיוא ןיא ןעוועג זיא םא פ■
־עג באה ךיא רעכלעוו ןיא ,עיזיוויד יד

י

ענעגייא יד טימ ןעז וצ קשח םעד ךיז ןיא ןייז
.םיוא טעז לטעטש סאד יוו ןגיוא

ןפיוא טלעטשעגפא ךיז טאה .טניד

־תונכש ץא זא ,ןעגנאגרעד רימ וצ זיא םע

־אב ןפיוא טראוועג ןוא לסייוו רעד ןופ גערב־חרזמ

עקניזוק א םניימ ןבילבעגנבעל זיא ןידרעטס ןקיד

.סיוראפ ןרישראמ וצ רעטייוו לעפ
־ייא דאנ ןענופעג ךיז ןבאה עיזיוויד רעד ןיא
ןופ טמאטשעג ןבאה סאוו ,רענלעז עשיליופ עקינ
ןיוש ייז ןענעז ךיא יוו טקנופ .טנגעג רעוועשזישט
־ייה ערעייז ןופ טייוו זעוועג ראי ףניפ ןוא יירד
טציא טראד ןבאה ייז םאוו ,דיישרעטנוא ןטימ .ןעמ
...יךיא ןוא ,תוחפשמ ערעייז טאהעג
־וצוצ" טדערעגפיונוצ ךיז רימ ןבאה דאד
.ךיז טרעה םע סאוו ןוט קוק א ךעגנורפש
*ער ןייק ".ןעגנורפשוצ" יוזא דיז טדער םע
ןיא געט ענעי ןיא זיא עיצאקינומאק ערעלוג
ץיק טשינ "ןענאב ץיק טשינ .ןעוועג טשינ ןליופ
טאטש ןשיווצ גנודניבראפ עקיצנייא יד ,ןסובאטיוא
־ישאמ עשירעטילימ יד ןעוועג ןענעז טאטש ןוא
ייז .ןעמענוצטימ טקיליוואב ןבאה ייז ביוא .ןענ
־יפאק רעייז טימ טלדנאהרעטנוא רעבירעד ןבאה
דיז ןכאמ וצ ןעוועג םיכסמ טאה רעכלעוו ,ןאט
ןישאמ א טימ ןעמאזוצ ייז ןיעוו .קידנעעז טשינ
.געט ייווצ ףיוא ןלעפ ןלעו
־יילק" ייווצ ןבילבעג ןענעז טקידיילרעד טשינ
ןוא ןיידא געוו ןיא "הביתכ" לקיטש א :םינינע "ענ
ןעוועג טשינ זיא םאוו ,ןישאמ רעד וצ ןיזנעב
־וצסיורא ףיוא שינעביולרעד יד ריוא .ןגירק וצ
ףיוא לייוו ,קיטיונ טגנידאבמוא ןעוועג זיא ןראפ
־יסור ןעוועג ןענעז רעטעמאליק עכעלטע עדעי
.םנטסאפ־לארטנאק עש
ןדנובדאפ טזומעג ךיז ייז ןבאה הרירב־תילב
זא ,קידנסיוו ,דוס םעד ןעיורטראפנא ןוא רימ טימ
רעד וצ טייקכעלגעמ יד טאהעג טלמעד באה דיא
.םינינע עקיזאד יד ןקידייל
םעד ןגעוו טסווועג טלמעד ןיוש באה דיא
רבוג טנאקעג טשינ ךיא באה דאד .ןפרוח ןסיורג
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ןעמ זא ,טרעדאפעג גנידאב םלא דיא באה ,עלהקבר
־וואלאקאס ךרוד ןראפ ןוא געוומוא ןא ןכאמ לאז
.עוועשזישט־ןידרעטס
.טירש רעשילאקיזיר א רעייז ןעוועג זיא םאד
ראפ ןיזנעב ןשירעטילימ טימ ךיז ןצונאב םאד
־יפא ןא ןבעגםיורא םאד יוו ׳ןקעווצ עטאווירפ
ךיז ןביירשרעטנוא ןוא שינעביולרעד־עזייר עלעיצ
— רידנאמאק־קלופ ןופ ןסיוו םעד ןא ריא ףיוא
.טכירעג־םגירק טימ טארדעג טאה
ינא ןיא ךיא רענעגייא רעד טאה יצ רעבא
אזא ןליפש טנאקעג ןברוח ןסיורג םעד ןופ קילב
טלמעד זיא המחלמ יד זא ,ךאנ טרפב ןלאר עטסנרע
־עג טשינ טאה רענייק ןוא גנאג ןלופ ןיא ןעוועג
טעוו ןעמ יצ ,ןגראמ ןייז טעוו םע םאוו ןסיוו טנאק
.המחלמ יד ןבעלרעביא
ןגיוא יד ראפ .טכארטראפ ךיז ךיא באה דאד
־לעוו ,רעדניק יד ,יודפ יד טלעטשעג רימ ךיז ןבאה
יצ .רעביס ןטייוו ןיא טזאלעגרעביא באה דיא עכ
־רעה עקידלפאצ ערעייז טימ ןריקיזיר דיא געמ
ךימ לאז םע ,ךעלרעהפיואמוא וטעב םאוו ,רעצ
?ראפעג עדעי ןדיימסיוא
יד רשפא זיא םאד זא ,קנאדעג רעד רעבא
־יא טאה ,עוועשזישט ןעז וצ טייהנגעלעג עטצעל
טעוו םע רעייט יוו טסווועג באה ךיא .ןגיווועגרעב
לטעטשמייה רעזדנוא ןופ םורג א יורפ ןיימ ראפ ןייז
.עוועשזישט
ןגיולפעג ןענעז רימ סאוו טקוקעג טשי ך
ןופ טייקלענש רעטסלאמיסקאמ רעד טימ •
ךיז העיסנ יד טאה ",םיז" ןשירעטילימ
יוו ,רעגנעל העש קיצנאווצ ןוא ריפ טימ ןגיוצראפ
.טגכערעגסיוא ןבאה רימ
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.ןידרעטס ץיא ריס ןענעז טא

ייולב .ןבילבעג טשינ רענייק זיא עלא יד ןופ

ןופ תונורכז יד ךים זלאפאב חיווסעילאווכ

.לרעטכעט סעקליז רעסעפ םעד ,עלהקבר עניילק יד

םע .לאמ א .לטעטש ןקיזאד ןיא ןראי עקילאמא

.זיוה ןבלעז םעניא עקאט ןפארטעג ךיא באה יז

רימ .טיייו ןיא גנאל רעייז םיוא טציא ויז טחידו

־ארעגפא עלא ןטלאהעגפיוא טציא ויז ןבאה טע ווו

׳דעומה־לוח א ןיא ,רע,דא ןראפוצ ןעמוק ןגעלפ

עטנאקאב עכעלטע .ןברוח ןסיורג םענופ עטעוועט

ם־צ קראמ ןפ־ווד ןראפראפ זיא עקשזארד יד .גאט

םאװ־ראנ ,עטכשוחראפ עטרעצעגפא ,רעמינפ

־ידעבעל יוו זיא לטעטש ןצנאג ןיא ןוא זיוה םנדייז

,רעדלעוו יד תס ,רעבירג יד ןופ ענעכארקעגטיורא

־ד ןופ ןעגנאגעגסיורא ןענעז רעבייוו ,תאייעג רעק

.ןטלאהאבסיוא ןעוועג טייצ עצנאג יד ןענעז יד ווו

־עטיא .עז :טדערעג ךיוה ךיז ןשױוצ ןוא ךעלטיילק

יוא טיירפרעד רימ טיס ויז ןבאה ןשטנעמ יד

זיאה ,ןעמוקעג ןענעז ךעלקינייא םעקנימ
רעד טימ זעוועג טנעאנ ראג ןענעז טאוו ,יד
:טגאזעג ןבאה ,ןעמאמ

ןעמ .ןגיוא ערעייז ןופ ןיסאגעג ךיז ןבאה ןרערט
זוא סנבעל ענעטינשראפ יד רעביא טנייוועג טאה
.טייקיזאלטכיזסיוא ןוא טנלע םענעגייא ןרעביא

...ןעמוקעג ןענעז רעדניק יד טימ תידוהי —

ןגעוו םיטרפ עקינייא טסווורעד ויז באה ךיא

■שטניוו ןעמוקעגניירא ןענעז םעטנכש עטנעאנ

ןידרעטס ןיא אד .עטסטנעאנ עניימ ןופ םוקמוא

:ישעבאב רעד
וטסעג ערעייא ךייא ביל —

םישדח  14ךאנ טבעלעג תידוהי עמאמ ןיימ טאה
.עוועשזישט ןיא עיצקא רעטשרע רעד ךאנ

ישעבאב יד טאה — !ןבעל ריא טלאז ביל —

ןעמ טאה ) 1941טסוגיוא( א״שת בא ח״כ ןיא

־ראהראפ םאד קידנסייררעביא טשיג .טרעפטנעעג

טריפעגסיורא ןדיי טרעדנוהנביז ןוא טנזיוט רעביא

.טסעג יד ןעמענפיוא םייב ויז ןעראפ עטעו
טאה קידנעטש .ןדייז םייב ןעוועג זיוה טיירב א
•רצ־תבש א ןיא .ןשטנעמ טימ טלמיוועג טראד

ךיוא חא ייז ןשיווצ .שזראבלוש זייק עוועשזישט ןופ
רעטסעווש ענייש ץימ .והיעשי רעטאפ ןיימ ןעוועג
.ןאמ ריא טימ עייפ־עגייפ

טנגעגאב אד ויז ןבאה הלדבה רעד ךאנ םטכאנ

ןיימ טימ ןעמאחצ טלמעד טאה עמאמ יד

־שאפעראה םתס ןוא םידמול ןדיי ייט לזעלג א ייב

ןרעביא ךיז טזאלעג עלהרש לרעטסעווש עטסגגיי

טפאכ ןעמ ןוא םפכ תעיגי ןופ ןבעל טאוו ,םעקינ
טמוק טע רעדייא ,טעומש ןכעלטימעג ןטצעל א ןיירא
.ךאוו עטעוועראהראפ יד ןא

.ןידרעטס ץיק גוב ךייט
טייצ עצנאג יד ןעוועג
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טאה םע .עיצא&וקא רעשיטסירעלטיה רעד רעטנוא

־נעצ יד ןיא אד ךיז ןגעלפ טייצ וצ טייצ תפ

ךיז טאה םאוו ,הלהק עשידיי א טריטטיזקע טראד

יילעב ןוא םירחוס ןדיי ןפערטפיונוצ רעקילד

אטעג אי ןופ ןעגנוגנידאב ערעווש ןיא ןטלאהעג

טאוו ,םידסח תלימג יד טגנערבעגפא ןבאה ,תוכאלמ

ןבלעז ןראפ קערש רעקידנעטש ןיא ,אטעג טשינ

דאפ לאטיפאק־ץאזמוא רעקיצנייא טעמכ רעייז זיא

־נא יד תא עוועשזישט ןפארטעג טאה סאוו ,לרוג

.תוסנרפ עקיטראנדישראפ ערעייז

.ךעלטעטש עשידיי ערעד

•שמ ןעמוקראפ ןגעלפ םיבוט־םימי יד ןיא

זיא ג״שת ירשת ב״י ,רופכ־םוי ךאנ געט ייווצ

־בעט ,ןיז ןעמוקעג ןענעז םע .ןפערטפיונוצ־החפ

טאה ןעמ .ןידרעטס ןיא עיצקא עסיורג יד ןעמוקעג

ןענעז ייז ,ךעלקינייא־רוא ןוא ךעלקינייא ,רעט

ךיז טאה טאוו ,עקנילבערט ץיק טריפעג ןדיי יד

*שיוו ,עוועשזישט ןופ רעקילדנעצ יד ןיא זעמוקעג

זיא ייז טימ .תדרטעט ןופ טנעאנ רעד ןיא ןענופעג

,עוואדאלוו ,עוואראוואג ,קאנראס ,ץעלדעש ,וואק

•יל רעד טימ החפשמ ץימ ןופ לייט א קעווא ךיוא

טעטש ערעדנא ךאנ ןוא עשראוו ,עצוואנאכעשט
•יעג ןעמעלא ייב זיא ןדייז םוצ ןייז לגר ־הלוע םאד

־יילק יד ,ישעבאב רעקיראי קיצכא רעב־א רעקניב
.עקנימ־עטיא עקנינ

־עגראפ ךס א טימ טיילגאב בוח רעקילייה א ןעו

,גנוריצ לסיב א טאהעג ךאנ טאה עמאמ יד

.ןגינ

טידגאב ןשיטסירעלטיה א טגנאלרעד סע יז טאה
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ןפיוא ןסישרעד יז לאז רע זא ,ןטעבעג םיא ןוא
.טרא

אלעב םרעטסעווש ייווצ יד ,עמאמ יד ,עטאט רעד
־סעווש ןיימ ןוא עלעקנאי ,רעדורב א ,עקשוט ןוא

־עגמוא זיא יז !עמאמ עטסיירד ןוא ערעייט

•טע ערעדנא יד טימ ןעמאזוצ ןבאה עלהרש לרעט

ןסאנעג טאה יז ווו ,בוטש רעבלעז רעד ןיא ןעמוק

רעד ,טייצ עגנאל א טראד טבעלעג ןדיי עכעל

רעבלעז רעד ןיא .דיירפ רעלעדייא ליפ יוזא ןופ

טלעטשראפ ,טריקסאמראפ טוג ןעוועג זיא םעדיוב

ריא ןראפעג רטפנ קירוצ ראי ףלע טימ זיא בוטש

־עמ יד ןגעלפ טכענ יד ץא .יודטש ןוא ייה טימ

•־לאומש עדייז רעטוג ןוא רעסיורג ץימ ,רעטאפ

.ןסע וצ סעפע ןפאשנייא ןוא ןענעבנגפארא ךיז רענ

יר רעקיבייא וצ ןעמוק ןעוועג הכוז טאה יז .השמ

עטיור יד .טנעאנ ןעוועג ןיוש זיא טנארפ רעד
.קסידב ןבענ ,גוב םייב ןעוועג ויוש זיא יימרא

.ןטאט ריא ןופ רבק ןבענ
ענגעזעג ךיז ךיא באה ץראה טמעלקראפ א טימ

טרעוו טא טא ,ןכאוו יד טלייצעג ןיוש טאה ןעמ

־עייז יוו ןעזעגסיוא ןבאה עכלעוו ,ןשטנעמ יד טימ

א ןעמוקעגפארא גנילצולפ זיא ...טיירפאב ןעמ

עקניזוק עקיראינצרעפ ןיימ .םנטאש ענעגייא ער

טעד טלגנירעגמורא ,ןטידנאב עשיליופ עדנאב
דוא שינעטלעהאב סאד טקעדטנא ,חטש ןצנאג

.עוועשזישט ץיק ןראפעגטימ רימ טימ זיא
ןבאה ןישאמ רעד ןופ םירבח עשיליופ עגיימ

ןטאמאטיוא ןופ רעייפ א ייז ףיוא טנפעעג ךיילג

םוקמ א ןידרעטס ןיא טפאנשרעד טייצנשיווצניא

־וק יד ןיא ןטאנארג ןפראוועגניירא ,ןסקיב ןוא

קראטש טצעזעגראפ ייז ןבאה עזייר יד ,ןפנארב ןופ

.ןעמוקעגמוא ןענעז עלא זיב ,ייה ןוא יורטש סעפ

.קידנפוליגב

ןימ ןעמונעג יינספיוא טאה קיטייוו רעפראש א

ןופ ךלהמ א זיא וועשזישט ןייק ןיידרעטס ןופ
ןופ רימ יז טלייצרעד געוו ןצנאג ןרעביא .מ״ק

ךיוא ךיא ןיב
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גוב םעד רעבירא ןענעז טאוו ,יד ןשיווצ ןעוועג

רדסכ ןענעז ןקילב עריא .ןעגנובעלרעביא עריא

וצ זיב ןשטייד יד טגאיעג ,ןילבול טרישראמכרוד

קרעמאב דלאב .ייסאש ןופ םטכער ףיוא ןדנאוועג

םישדח ייווצ טימ טעשעג סאד ןעוו .לסייוו רעד

־גא ןא טמוקאב .ךיז טרעדנע למינפ ריא יוו ךיא

.לרעטסעווש ןיימ טבעלעג ךאנ טנייה טלאוו רעירפ

.קורדסיוא ןטגנערטשעג

זיא יז ןעוו ,ראי ןצעביז ןעוועג טלא ןיוש זיא יז

ףיוא קידנזייוו םיוא יז טיירש

— !אד טא

—

ךיא ןעוו זטנאקרעד ךימ יז טלאוו יצ .ןעמוקעגמוא

,זיוה שיפראד א ןענאטשעג זיא םע ווו ,ץאלפ א

ןעוועג טלא יז זיא ,ןעזעג לאמ ןטצעלמוצ יז באה

א טימ טמיוצעגמורא ,ךעלרעמעק ןוא ןלאטש טימ
.טיולפ םענרעצליה
דימ יז טזייוו

— !רעייש ןקיזאד ןיא אד טא

—

ץלא טרעוו■ םאוו ,טקנופ א ףיוא ןגיוא יד טימ
זעמ ןעוו .עיצקא רעד ךאנ

— רעטייוו ןוא רענעלק

אמ ץיד ןסאשרעד ןוא ישעבאב יד ןעמונעגוצ טאהעכעלטע ךאנ ןוא החפשמ רעזדגוא ךיז טאה ,ןעמ
־עלגאוו עגנאל ךאנ .ןפיולטנא וצ ןבעגעגנייא ןדיי
א ןעמוקאב זיירפ ןרעייט א ראפ ןעמ טאה ןשינ
.רעייש ןרעביא םעדיוב ןפיוא ,א אד שינעשלעמ)^

רעקידלאווג א טימ טילפ אטוא דע ייו
,םעטא ןייא ןיא ,עלהקבר ןוא ,טייקלענש (
טשינ טעוו יז זא טאהעג ארומ טלאוו יז יוו
,טלייצרעד ,ןזייוואב
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.ראי ףלעווצ
אטשינ ,תובשחמ יד פא ךיז ןופ לסיירט ךיא
רעטעפ רעד ,ןרעטלע סעלהקבר אטשינ ,עלהרש
־עב םרעטסעווש עריא ,הנח עמומ רעד טימ עקליז
־פאה ערעייז ,עלעקנאי רעדורב רעד ,עקשוט ןוא על
עשיליופ ךרוד ןראוועג ןסירעגרעביא ןענעז ןעגנונ
.ןרעוו טכעלקריווראפ רעייז ראפ טראה רעדרעמ
קידנעטשלופ טשינ רעדרעמ יד זיא טעברא יד
־גוווראפ ןראוועג זיולב זיא עלהקבר .ןעגנולעג
םע .טיוט זיא יז זא ,טניימעג ןמאה ייז ןוא טעד
.ןטאנארג יד ןוא ןליוק יד ןדיימוצסיוא ןעגנולעג זיא
יודפ ץיז ןוא ענקוס םהרבא טניירפ עביל עניימ
ייז .ןאמרעל סחנפ דידי ןיימ ךיוא יוו .עקנארב
ןיא טקעטשראפ רעפיט סאווטע ןעוועג ןענעז
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־ד טלייהעג ןעלהקבד רעטעפש ןבאה ןוא יורטש
.ןדנײו

ןעורפא רעהא ןעמוקענ ןענעז סאוו .ןדיי רעױעשז
.טפול ןפאב •דיז

־ראפ אטיוא רעזדניא טאה עוואנארעצ ייב
־עשטעג .ושסאפ־רעטילימ רעשיסור א ןטלאה
ור א ןסישרעד טלאוועג ןבאה רימ זא ,ךיז מע0ןיא ןעמונעגפיוא ןיבאה רימ ןכלעוו .ריציפא ןשיס
.געו

־עשזישט םעד ןפערט טנאקעג ןעמ טאה אד
־ייא ןא ,רעוואדאלוואז דוד לאומש ,.ר בר רע ו
םישעמ ןוא הרות ןיא טרעטיילעג .טלאסשעג עלעד
רעד טימ ןעמאזוצ רעהא ןעמוק טגעלפ רע .םיבוט
ןוא ןשטנעמ עכאווש ןעוועג ןענעז עדייב .ןציבר

טאוו ,ןשינעגערפ ןביוהעגגא ךיז ןבאה םע
טייוו מ״ק טרעדנוה .ןגעוו יד ףיוא אד ןעוט רימ
אד טוט סאוו ;טייהנייא רעשירעטילימ רעזדנוא ןופ
?עלעדיימ עליוויצ םאד זדנוא טימ

ןעוועג יד ראפ זיא דלאוו־ענסאס רעוואלדאג רעד
.גנולייה א
־עג ךיוא אד ןבאה טנוזעג ןראפ גנולייה א
ןקנארק־ןעגנול ריא טימ ןייטשלדע הרש־הנח טכוז

טשרע .הסיפת ןיא ןיוש רימ ןבאה טקיטכענעג

רעמינפ רעטרעדנ־ה ןוא רעקילדנעצ .ןועמש ןוז

זא ,ןרעלקוצפיוא ןעגנולעג רימ זיא םנגראמוצ

םעד ןיא ןבאה םירבח ןוא עטנאקאב ,טניירפ ןופ

־פא־עיצאזיװארפא רעד ןופ רעציפא־רעטנוא םלא

־נריצאפש ,ןמוא עניימ ראפ טבעלעגפיוא טנעמאמ

•נײא רעפרעד עטנאקאב יד ןיא רימ ןראפ גנולייט

־לדע עקשאר זיא טא .דלאוו ןקיזאד םעד ןיא עקיד

.טייהנייא רעזדנוא ראפ ןטקודארפ ןפאש

רעטלע ןבלעז ןייא ,רעדניק ייווצ עריא טימ תיטש

םענופ טנאדנעמאק רעד טאה וניבל וניב
רענלעז ערעזדנוא ןדפ םענייא ייב טקרעמאב ןטסאפ
טאה ),יעפארט ןופ ריוא( רעגייזטנאה םענעדלאג א

על עטנעי חעטכאט ןוא ןוז רערעטלע ןיימ םא וערעייז ןוא רעדירב יד ,ןוז ייווצ עריא טימ קאפ
.ןעיורפ

־עלב םענעגייא ןייז ףיוא טשיוטעגסיוא םיא רע

־ראפ־קיטיירפ יד ןעמווושעגפיוא ןענעז םע

־רעטייוו ןיא טרירעג ןבאה רימ ןוא ,״יםאשט״ םענעכ
.געוו ןקיד

ןגעלפ .םכותב רימ טימ ,טיילעגניי יד ןעוו ןטכאנ
וצ ידכ ,סעילימאפ ערעייז וצ רעהא ןראפסיורא

.רעקיור לסיב א ןיוש טראפ אטיוא רעזדנוא

ןעוועג זיא םע .םיתבש יד ייז טימ ןעגנערבראפ

סעקנאל ענירג יד .טפאשדנאל עטנאקאב־טלא יד

טנעיילעג ךיוה טאה ץעמע .דלאוו ןיא ךעלמייה

־אלשעגנייא ףיוא רימ ןיא ןקעוו רעפרעד יד ייב

א רעדא .תבש דובכל גנוטייצ עטרעסערגראפ יד

לטעטש םאד ךרוד רימ ןראפ טא .תונורכז ענעפ

טעווארפעג טאה ןעמ .לוב שידיי ןענישרעד־יינ

עטנאקאב ןופ ןטלאטשעג ויז ןענאמרעד םע .רונ

-אפש ןעמאזוצ רעטעפש ןוא תודועס עקידתופתושב

עכלעוו טימ ,ןשטנעמ עגולק ןוא עטושפ ,םירחוס

־ראפ ןוא ןעמעלבארפ טלדנאהאב ,טסעומשעג ,טריצ
.טלעוו א טגראז

ייטעטש םאד טעז טציא .טלדנאהעג לאמא באה ךיא
־אב םע .לאמ א יוו רעקניציפ ,רענעלק דאנ םיוא
א םע זיא .םינפ שידיי ןייא ןייק טשינ ךיז טזייוו
וייק ןבילבעג טשינ אד עקאט זיא רעדא ,לאפוצ
זדיי ןייא

.עוועשזישט וצ טרעטנענרעד ךיז ןבאה רימ
רימ זיא לדנייטש םעדעי ,דרע ןאפש רעדעי
¬מכ ויז טאה רעפרעד יד ןיא .טנעאנ ןוא טנאקאב
-עג יד טימ רעזייה יד .טרעדנעעג טשיגראג טע

ייבראפ ןיוש רימ ןראפ טא .טגאי ןישאמ יד

־נרעטיפ־ךיז עטקעלפעג-טיור יד ,םנדאל עטבראפ

ןשיווצ געוו ןבלאה ןפיוא ףראד א ,עוואלדאג

דרעפ עקידנגנירפש יד ,סעקנאל יד ףיוא יק עקיד

יוו ןעוועג םע זיא לאמ א .עוועשזישט ןוא רוג

ךיז ןקערשרעד םאוו ,סיפ ענעדנובעגוצ יד טימ

,אד .עוועשזישט ןחפ קלח א יוו ,ןסקאוועגפיונוצ

־ניװש ווו־טשינ־ווו .ןישאמ רעקידנשער רעד ראפ

טגעלפ ,דלאוו־לדאנ םענעקורט ןסיורג םעד ןיא

.זיוה טנערבראפ א ןופ טעלעקס א ייבראפ טלד

־ישט טימ לופ ןייז םישדח־רעמוז עסייה יד ןיא

טפור םודא ןצנאג ןופ טייקליטש עקיור יד רעבא
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רעדא ירש עקילעפוצ א ןופ קורדנייא םעד םיורא
.המחלמ רעמאזיורג רעד ןופ שינעביילברעביא ןא

.דלאוו רעקסאק רעד זיא טא
ןפעש תבש ןדעי סופוצ ןייג ןעמ טגעלפ רעהא

ןלעטשוצפא טייצ ןייק ןעוועג טשינ זיא םע

םוחת ןיא ןענופעג ךיז טאה רע( טפול עשירפ

־נולשעג טאה ״םיז״ רעשיסור רעד .קנאדעג םעד

וענעז קירוצ ןראי רעקילדנעצ טימ לאמ א ).תבש

טליישעגסיוא ךיז טאה טא .סרעטעמאליק יד ןיעג

ןוא ךעלגניי רעוועשזישט יד ןעמוקעגפיונוצ דיז אד

םעד טימ קסאק ףראד סאד טייקטייוו רעד ןופ

.ראצ ןשיסור ןגעק ךיז טעוועטנובעג ןוא ךעלדיימ

ךיז ןאמרעד דיא ).לימטניוו( קארטאיוו ןטנאקאב

*ולאווער ןעגגוזעג ןוא ןעגנולמאזראפ ןטלאהעגפא

־טיירב ןייז טימ רעטלא רענלימ רעקסאק םעד
רעכעלרע ןא ןוא רעליטש א .החפשמ רעטגייווצראפ
זא ,דסח סטאג ףיוא טזאלראפ ךיז טאה םאוו ,די

.רעדיל ערענאיצ
,טישנא־ןאב םייב ויוש רימ ןענעז טא ןוא
.לטעטש ןרפ ץענערג יד ראפ דיז טימ טלעטש םאו

יד ןעוו ,טלמעד טקנופ ןטניוו יד ןבעג טעוו רע

•יק ןוא קירב־ןאב רעד רעטניה ןראפ רימ

טאה ,ןלאמ םוצ האובת יד ןעגנערב ןלעוו םירעיופ

עכיוה ןוא עקיד ןופ עיילא רעד ןיא ןיירא ןעמ

טריפעג ןוא רעדניק ןיגיוצרעד ,הנויה טאהעג דיז

ראפ געוו־ריצאפש רעד ןעוועג זיא אד .רעמיוב

ליירא טאטש ןיא קידנעמוק .בוטש עקידובכב א

־ביטש ןוא ןזיולק יילרעלא ןופ ןדיי עשידיםח יד

עקיטעטלױװ ראפ תובדנ ענייש ןבעג רע טגעלפ

דגנ עשידיסח יד טכליהעגפא אד ןבאה דיוה .ךעל

בר םעד ןבעגעג רע טאה חספ ברע ןדעי .ןקעווצ

־עג אד ןבאה םינגנמ עקידלביטש יד םאוו ,םינ

.ןוידפ־ץמח־תריכמ םענייש א

.טרזחעגרעביא ןוא ןעגנוז

־•עז רעדניק יד זיב יוזא ןגיוצעג ךיז טאה׳ס

יד טימ געוו רעד זיולב ןבילבעג אד זיא טציא

יד ןעמונעגרעביא ןבאה ייז .ןסקאוועגרעטנוא ןענ

־ןלאפאט עקיזיר יד .סעקאינפ ןוא ןעמאטש עקיד

.טניוו ןפיוא ךיז ן׳זאלראפ טלאוועג טשינ ןוא לימ

ןטינשעגפא ןראוועג ןשטייד יד ךרוד ןיענעז רעמיוב

ןבירטעג ,ראטאמ א ףליה םלא טלעטשעגוצ ןבאה

םטכער פא ךיז טלעטש קילב ןיימ .טריפעגקעווא ןוא

ןענאטשאב זיא ןוקא החפשמ עצנאג יד .טפאנ ףיוא

ןקרעמ םע ווו געוו־ןאב טייז רענעי ףיוא ,ייסאש ןופ

.םירחוס עכעלרע ןוא עקנילפ ןופ

א ןא ,ןפראוועצ ,םינינב עיינ ,ענדאמ םעפע ךיז

¬אש ןופ טייז רעטכער רעד ףיוא רעביאנגעק

אד זא ,טסווורעד ךיז דיא באה רעטעפש .רדס

רעכייר א ".ףיוה" רעקסאק רעד ךיז טניפעג "ם

םאד טרירטנעצנאק ךיז טאה חטש ןקיזאד ןפיוא

־רא ראטארטסינימדא רעד .קעטגאיאמ רעשיצירפ

וצ זיב טבעלעג ןבאה ךעלזייה יד ןיא .אטעג עשיד י

• שי אנוש רעקיטולב א ןעוועג זיא ש״מי יקסנינאג

־יא דעלטשער יד גנוטכינראפ רעקיטליגטנע רעד

־ידיי יד ייב ןטעקיפ ןופ ראטאזינאגרא ןא ,לאר

עיצקא רעד ןופ ענעפאלטנא ץוא ענעבילבעגרעב

יופ ראטאיציניא רעד ןעוועג זיא רע .זעמארק עש

זופ ענעבירטעגםױרא יד טניווועג ךיוא ןבאה טראד

תבש ףיוא קיטסניד ןופ םידירי יד ןגארטרעביא

יאז ןוא עוועשזדנעי ,רונ :ךעלטעטש עקימורא יד

דירי א תעב םארגאפ ןטימ טריפעגנא טאה ןוא

םיטילפ ערעדנא ךיוא ןעוועג ןעגעז םע .במאר

א ףיוא זיא םארגאפ ןקיזאד ןתעב .לטעטש ןיא

.רעפרעד ןוא ךעלטעטש ערעטייוו ןופ

•קילעז ןרבג רעד ןעמוקעגמוא ןפוא ןכילרעדרעמ

־עפ ןיימ ןופ לביטש סאד טייטש טמותיראפ

־נוװראפ ןענעז ערעדגא ךס א ץוא ןילעי לקנאי

טימ ן׳עמאזוצ ןבאה ןיז ףניפ ענייז .עקהשמ רעט

.ןראוועג טעד

ןוא ימ ךס א טגעלעגניירא יורפ ןייז ןוא םיא

ןרופש ןכוז ןוא ןימאלאוו ןיא ןייז ןיימ תעב

ייז .הריד רעייז דיז ןעיובפיוא םייב שינרעטאמ

ךיא באה ,עלהנח רעטכאט םרעטסעווש ןיימ ןופ

ןענעז ,טנעה ענעגייא יד טימ טיובעג יז ןבאה

־עג זסאשרעד זיא יקסנינאגרא זא ,טסווורעד ךיז

טציא .רעילאטס יד ןיילא ,רערעיומ יד ןיילא ןעוועג

,דעבעג־טיורב ענעגייא ענייז ךרוד טנוה א יוו ןראו

ןבאה ייז יצ טםײװ רעוו .עדמערפ טראד ןעניווו

.ןאיפש םלא טנידעג ןראי עלא טאה רע עכלעו

.טיוט רעייז וצ טנאה א טגיילעגוצ טשינ

11X1

1112

•<ג זיא — זןריפוצ ךיד רימ ןלאז ןיהווו —
שייב עקידנזיירטימ עניימ ןופ עגארפ יד ןעמוק
.לטעטש ןיא ןראפניירא
־יוו ןלעטשראפ ךיז טנאקעג טשינ ןבאה ייז
־טנעעג באה ךיא .טפאשראפ עגארפ יד ץיפ לפ
:טרעפ

דעשיליופ רעקימורא רעצנאג רעד טנידאב טאה
.ןעלקיטרא עקיכיונ עלא טימ גנורעקלעפאב
ןוא ןדימש עשידיי יד ײב .עוועשזישס ןיא אד
,סרעטסוש ןוא רענשזריק ,רעדײנש .םעילאוואק
ןטכאראפ רעיופ רעד טאה סרעמיר ןוא םעראילאטס
־סיוא ,ןטילש ןוא רופ ץיז ,םירישכמ־רעקא ענייז

.םערדא ןײק סשינ ךיא באה רעדייל —
.קראמ ןטימניא ןגייטשסיוא דימ טזאל
־עמאליק ןעצ א ןראפ טפראדעג ךאג ןבאה ייז

ץלעפ א ןוא לוויטש ראפ א ,שובלמ א ויז טייגעג
־ילעב עשידיי יד ,ייז ןבאה טעבראעג .רעטניוו םוצ
.רעסאוו טימ טיורב ראפ שממ תוכאלמ

.יקאסיוו ןייק געוו ןפיוא ,עווארבמאד ןייק רעט

ןעוועג ןענעז םירחוס עשידיי רעוועשזישט יד

ןפערט וצ טסעומשעגפא ךיז רעבירעד ןבאה רימ

ןוא ענישטינאק ■חא? ׳ץייוי !יפ רעמענפא יד

.טרא ןבלעז ןפיוא ירפ ץנאג םנגראמוצ ויז
־עג ךיא ןיב ,עלעקניזוק ןיימ טימ ,ןייל **
.קראמ ןטימניא ןייטש ןבילב \1

רעד עכלעוו טימ .ןטקודארפ ערעדנא ענעדישראפ
ןיא גנאל־געט ןפעלש טחמועג ךיז טלאוו רעיופ
יד .םנשארג ראפ ייז ןבעגפא ןוא טעטש עטייוו יד
טקישעג תואובת עלא יד ןבאה םירחוס עשידי

־ונעגמורא ךימ טאה טייקטסופ ענדאמ א

ןוא .קיצנאד זיב שזא ,רעטרע עטסטייוו יד ןיא

׳דמערפ יוזא ךאד ןוא קראמ רעבלעז רעד .ןעמ

ערעייז םירעיופ יד ראפ טרעסעבראפ טימרעד

עשידיי ןעייר ייווצ יד ןופ .ןעגאקרעד וצ טשינ

.ןזיירפ

־עג קידנעטש ךיז טאה םע עכלעוו סורא ,ןטיילק

־עגניירא ןדיי עקיזאד יד ןבאה ןמעל לפיוו

.רכז ןייק אטשינ טציא זיא ,טשיורעג ןוא טכאק

זיא קראמ רעד .טנגעג רעצנאג רעד ןיא טגנערב

,רעזייה עקיקאטשייווצ עטרעיומעג יירד יד אטשיג

יעמ זיא זייוונפורג .ייז טימ ןעוועג לופ קידנעטש

ןופ קורדנייא םעד טכאמעג לאמ א ןבאה עכלעו

.ריז טרעפמאעג ,טסעומשעג ןוא ןענאטשעג אד

טלייטעגסיוא קידתונסחי ךיז ןבאה ,ןעגנוטסעפ

־סיוא יוו זיא ץלא .ייז ןופ רענייק טציא אטשינ

עניילק ענרעצליה ןופ טניריבאל ןטכידעג םעד ןופ
־עד ענעסקאוואב־ךאמ ןוא ךעלבלעוועג טימ רעזייה
.רעב

.טיוט ,ןפאלשראפ ,טקידיילעג
ןיא ןיהא ךיז יירד ץוא ןקראטש ויז וותפ ךיא
למיטש עגיימ ןופ ךליהפא םוצ וצ ךיז רעה ,קירוצ

.םגירג טימ רעווקס א אד ריז טניפעג טציא

־ייפ ןעקנאדעג יד .קורב םענרענייטש םעד רעביא

םולח רעזייב רעד ןראוועג טכעלקריווראפ זיא םע

ןייא ןייק ןפערט טשינ אד ןיוש ךיא לעוו יצ :ןקינ
?םינפ טנאקאב

לופ ןפראוופארא ןראפ טפמעקעג ןראי עקידרעירפ

רעטסעב רעטשרע רעד ןיא ןפאלקנא רשפא

יד ןיא ךאנ ןבאה סאוו ׳ןטימעסיטנא עשיליופ ןופ
־גאלפ טרא רעייז ףיוא ןוא ןטיילק עשידיי יד קראמ
ןיא טרעדאפעג םע ןבאה ייז .ןטראג ןשיטאטש א ןצ

?ץענאמ ,ןגערפ ,ןעז ,ריט
־ייה יד ןופ טגאי טייקדמערפ עטלאק א םעפע

.רוטלוק ןוא קיטעטסע ,קיטסינאברוא ןופ ןעמאנ

רעירפ אד ןענעז םאוו ,ןראוטארט עיינ יד ןופ ,רעז

־עגראפ טשינ טלמעד ךיז ןבאה ייז וליפא רעבא

,ןליוו םעד פא טמענ טייקדמערפ יד .ןעוועג טשינ

רעייז ןופ גנוכעלקריווראפ רעד טימ זא ,טלעטש

.חכ םעד

ל שידיי יד ןדעוו טמיורעגפא ךיוא ןלעוו םולח

־טע ךיז ןרעטנענרעד קראמ קע ןטייווצ ןופ

עלא יד ,רעזייה ןוא ןטיילק יד ןופ םיתבה־ילעב

ענדאמ טימ רימ ףיוא זקוק ,ןשטנעמ עכעל

דלעפ טסופ קיטש א ףיוא אד ןבאה עכלוו ,ןדי

רעציפא־רעטנוא רעשיליופ רעד ,תועמשמ .ןקילב

טיובעגפיוא רעטיג םצירפ רעוועשזישט םעד ןופ

ךיז טאה ,טנראפ ףיוא ןפראווראפ טאמאטיוא ןטימ

סאוו ,הכאלמ ןוא לדנאה ןופ רטנעצ ןקידנזיורב א
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.ךעלטנעק ןזיימסיוא ןעמונעג ייז
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וקרעב ןאפ שועישטעשפ אט ,יאמ עשזאב

—

),אקרעב ןאפ רעד ךאד זיא םאד ,רענײמ טאג(

,זזיילב ערעײז .טגערפעג טשינ רעמ באה ךיא
.טלײצרעד ץלא ןםאה רעמינפ

.ןגירשעגסיוא לאמאטימ ןעמיטש עכעלטע ןבאה

־רעד ,ןדער ןביוהעגגא רעדיװ ןבאה ײז ןעװ

*עירא ,טנאה רעד ראפ טפאכעגנא דימ טאה ץעמע

ןעמונאב םיוק טײקטשימעצ ןופ ךיא באה ,ןלײצ

־נמלצרעביא ןוא ץיירא םינפ ןיא רימ טקוקעג

.הטיחש יד ןביוהעגנא דיז טאה טראד .ץלא סאד

,רעדנװו ,שודיח טימ ,םעפע טדערעג דיז קיד

םעד ןסאשעג ןעמ טאה רעטיױו טירט עכעלטע

.קערש ...ןוא טפאשטנײרם

־ראפ ץלא זיא טציא .דניק א ,ןעמאמ א ,םענעי

ךימ טלאװעג גנושאררעביא ןופ ןבאה לײט

ױרא יד ןופ ענעפאלעגנא ,ןקאילאפ יד ןיופ ןעמונ

טײהנגעלעג יד ןבעגעג טשינ ײז באה ךיא .ןשוק

טאה סאװ ,ץלא טפאכראפ ןבאה ײז .רעפרעד עקימ

־מוא ןוא טנאה יד טגנאלרעד ןדעי זיולב ,וצרעד

־אזוצ עלא אד ןעניװו ןדיי יד .טזאלעג ראנ ךיז

־רע אד ןענעז םע יצ ,ןסיװ טלאװעג קידלודעג
.ןדיי ןאראפ ץעג

,רעיוט ןוא ריט ןעמ טכאמראפ טכעג יד ןיא .ןעמ
זיא ןעמיטש ערעײז ןיא ,רעטרעװ ערעייז ןיא

־ליה עכעלטע ףיוא ןזיװעגנא רימ ןםאה ייז

ןםיורג םעד ןופ ליפעגראפ עשיגארט םאד ןעװעג

יד ףיוא ןענאטשעג ןענעז םאװ ,ךעלביטש ענרעצ

רעד ןופ ,רעטעפש ןעמוקעג זיא םאװ ,קילגמוא

וצ ,וועל לדניז וצ טרעהעג ןבאה עכלעװ ,רעצעלפ

־יא טריפעגכרוד ןבאה ןקאילאפ יד סאװ ,הטיחש

.םקינטאװ לבײל עקדײרפ

־עװעטארעגפא ,תונברק עטצעל עקיזאד יד רעב

רעטמאאב סלא טאה רעכלעװי ,װאלםינאטם

.אטעג רעװעשזישט ןופ עט

א רימ ײב טנידראפ לאמנײא טשינ ״קינלאר״ ןופ

וצ ידכ .םעוט םעפע ןעמ זיא לענש ףיוא

־תופתוש ענײמ תעב )ראבאכ( ״שישקאב״ םענײפ

רעדיװ ןעייג דימ ןוא ,ץראה סאד ךיז ןפאכרעד

טימ טציא ךיז טײרפ ,ןיקםמאדא טימ ןטפעשעג

םאװ ,עטשרע סאד .לטעטש ןטםופ ןרעביא םורא

ךיז ףיוא טמענ רע .פא טשינ־ןימ טזאל ןוא רימ

.שרדמה־תיב רעד זיא ,ןגיוא יד ן״א דיז טפראװ

טימאב ןוא ךעלביטש עשידײ יד וצ ןריפוצוצ דימ

־טיה יד ,טקידעשאבמוא ,ץנאג ןבילבעג זיא םאװ

.רעטרעװ עטםדלימ יד רימ וצ ןדער וצ ךיז
סע .טלעטשעגפא יוו דימ ךיז טאה ץראה םאד
־עפ םוש ןײק םאװ ,טנעמאמ רעד ןעמוקעג זיא
.ןבײרשאב וצ דנאטשמוא טשיג זיא רעד
ןראװעג טלגנירעגמורא גנולצולפ ןיב יךיא

־כײפש־האובת א טכאמעג םיא ןופ ןבאה ןטםירעל
.גאט ןקיטנײה ןזיב ןבילבעג רע זיא יוזא .דעל
?1ןריםערעטניראפ טימרעד ךיז לאז רעװ
םאװ ,םלוע־ת׳יב ןטלא םייב ןײטש ןבײלב רימ
־עז אד .לוש רעד טימ תונכשב ןענופעג ךיז טאה

־פיוא זיא ײז ןופ ןוא ,ןדיי רעװעשזישט ׳ןדײ טימ

רעדנירג עטשרע יד ור רעקיבײא וצ ןעמוקעג ןענ

• שימײה ,טײקמעראװ עקיצראה ליפ יוזא ןעגנאגעג

־וקעג ןענעז םאװ ,ןדיי עטשרע יד ,לטעטש ןופ

ףיוא ןוא םעטא םעד טפאכראפ טאה םע זא ,טײק

ײז ןגעװ .קירוצ ןראי רעטרעדנוה טימ רעהא ןעמ

.ץראה םאד טכאמעג רעכײװ טונימ א

־ראפ עטײװ זיולב ןעגנאגרעד זדנוא וצ ןענעז

יקצולם עשיז ןענאטשעג ןעגעז רימ ראפ

ןײק ןפאשעג טשינ ןבאה םאװ ,סעדנעגעל עטלפענ

;לזייד הכלמ ,רעטכאט ןײז טימ רעוױלדאג לקנעי

זיולב ןבאה ראב ,ןבעל רעײז ןגעװ דליב ראלק

םצראװש למהרבא ,ןיזדאמארג הקבר ןוא קילעז

ןגעלפ ךעלגנײ עקירעגײנ .עיזאטנאפ יד טצײרעג

״כאט עטסטלע םגאמדירפ שיבײל ,רעטכעט יױוצ

ןטלא ןקיזאד ןופ טיולפ םעד ןעגנורפשרעבירא

.רעט
א ךיא גערפ

־עייל ןוא םירבק יד ןשיװצ ןיריצאפש ,ןימלע־תיב
— ?עקירעביא יד ןענעז װו—

,יעװ דלאב .ןעעז ײז ליװ ־ןיא
.ןראפקעווא ןזומ ואד דיא
.ןגיױוש עלא
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— רעטמעראװעצ

.תובצמ יד ןופ ןטפירשפיוא יד ןענ
ןוא עטושפ עקיזאד יד ףיוא ןטפירשפיוא יד
זבירעגפא ןעװעג ןענעז רעגײטש עטמורקעגםיוא
א טנאקרעד װו־ץעגרע ןעמ טאה .טייקטלא ןופ
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טצירקעגנײא ןבילבעג גנאל ףיוא רע זיא ,ןעמאנ

תורבקה־תיב םעניפ חרזמ ףיוא רעביאגגעק

טבעװעגנײרא ךיז טאה ןעמאג רעד .ןורכז ןיא

ןענופעג ךיז טאה םע ןכלעוו ףיוא ,ץאלפ רעד זיא

המכח רעד ןגעװ סעדנעגעל ענעדישראפ יד ןיא

.אטעג סאד

יד ץם סעדײז־רוא עקיזאד יד ןום טײקמורם ןוא

־נא שיסאאב .ךעלבישש יד ךאנ ןעייטש םע
ןעמ .גנינדרא םוש ןא ,ןאלפ א ןא ,ענעפראוועג

־יזאד יד ןורכז ןיא ףיוא רעדיװ טציא ןבעל

ןענעז ייז רעכלעוו טימ ,טייקילייא יד טנאקרעד

ףיוא טבעװש ןח רעקידתומימת א .סעדנעגעל עק

־יא יד טניוװעג ןבאה אד .טלעטשעגפיוא ןראוועג

עטעדוסראפ םאד טגנילק ןרעיוא יד ןיא .ײז

ןופ ןדיי רעוועשזישט ךעלטשער ענעבילבעגרעב

.ןדיי רעוועשזישט

־יז אזא טימ טלײצרעד םאױ ,לגניי א ןופ לוק
טעװ ,דוד ןב חישמ ןופ םוקנא ןראפ זא ,טייקרעכ

*אז ןופ ןדיי ךעלטשער ,עיצקא רעטשרע רעד ךאנ
.עוועשזדנעי ןוא ,רונ .במאר

־עשזישט ןייק ןעמוק ףסוי ןב חישמ *.רשבמ" רעד
ןפיוא סופ ןייא טימ ןלעטשקעווא ךיז ןחא עו

ןטימ ןיא ןקעטש טפא ייז ןביילב רעטרעוו יד

םעיינ ןפיוא סופ ןטייווצ ןטימ ןוא םלוע־תיב ןטלא

־נוא ,ןטארד עקיכעטש טימ טמיוצעגמורא .זדלאה

םעד ןייז עידומ רפוש קידנזאלב ןוא שרדמה־תיב

,טיוט ןראפ דחפ ןוא הרימש רעקידנעטש א רעט

הלואג רעד ןיא לייוו ,דוד־ןב חישמ ןופ םוקנא

טימ ןעמאזוצ טבעלעג גנאל־םישדח אד ייז ןבאה

ןעור סאוו ןדיי עסיורג יד קלח ןסיורג א ןבאה
.עוועשזישט ןיא
־רעביא סע טאה םאוו ,לגניי םאד זיא טציא
.עדנעגעל א ךיוא ןיוש ,טלייצרעד

.ליטש ןדער ,ךימ ןטיילגאב סאמ .ןשטנעמ יד

.ןדיי רעוועשזישט ךעלטשער יד
עשידיי יד ןגעוו ,טארנדוי ןגעוו ןלייצרעד יד
־נײא ךיז ןבאה סאוו -רעטרע ןא ןזייוו ,ןטנאיצילאפ
ענעםירעגרעביא יד טםעז״ :ןורכז ןיא טצירקעג

,לוש רעיינ רעד ןופ ץאלפ רעקידתונכש רעד

לבייל־שרעה ןראוועג טעגראהרעד זיא אד ?ןטארד

טייצ רעד ןיא ןראוועג טנערבראפ חא עכלעו

ייווצ .עיצקא רעד תעב ןפיולטנא ןווורפ םייב

יד ךרוד זיא ,המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ

.לבייל םייח ןראוועג טעגראהרעד זיא רעטייוו טירט

־מורא .קילייה ץואוועג ןטלאהעג ןדיי רעוועשזישט

עשימייה ,עטנעאנ ןופ ןעמענ ,ןעמענ ,ןעמענ

־ראפ ץאלפ רעד זיא טציא .טיולפ א טימ טמיוצעג

טגעלפעג ךיז באה ךיא עכלעוו טימ ,ןשטנעמ

ןוא ,עדמערפ טראד ןעני1וו סע .טיובראפ ,ןעמונ

־עג סעדעי ,טרפ ןדעי טנאקעג ,גאט ןדעי ןפערט
ךיז טיירפעג ןעמאזוצ ׳ןבעל רעייז ןיא שינעעש

.ןשטנעמ עכעלטנייפ ךיוא רשפא
ףיוא רעמ ,רעטנעצ ןופ ךיז ןרעטייוורעד רימ

א וצ ךיז ךיא רעה טציא .ןטילעג ןעמאזוצ ןוא

,ץמלע־תיב םעיינ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,ברעמ

,טיוט רעייז ןופ םעטכישעג יד וצ רעקידנגייווש

זיא אד ךיוא .לטעטש ןרעסיוא ךיז טניפעג םאו

.טרא ןפיוא ןראוועג טעדראמרעד זיא םע רעו

,תובצמ ענראמראמ יד .ןעמונעגרעדנאנופ רדג רעד

ןרופ יד ףיוא ןראוועג ןדאלעגפיוא זיא םע רעו

ןסיוועג א טלעטשעגראפ ךיז טימ ןבאה עכלעו

,ןראשאק עשירעטילימ יד ןיא עווארבמאז ץיק

ערעטלע עניילק יד .ןדנווושראפ ןעגעז ,טרעו

־שא ןייק טריפעגקעווא ייז טאה זעמ ןעגאווגופ

־עצ ,ןפראוועגרעדנאנופ ןגעלעג ןענעז רענייטש

.םישטנעיוו

,םירבק יד ןדיישוצרעטנוא דעווש זיא םע .ןכארב

רימ ראפ ןבאה ןשטנעמ יד םאוו ,רעדליב יד

ךיז ןעשאפ םאוו ,יק יד ןטערט םע עכלעוו רעביא

.ראלק־ךעלקיטייוו יוזא ןעוועג ןעגעז ,טרעדלישעג

.דלעפ ןפיוא

רעד ףיוא יוו ,ייז טימ ןעמאזוצ טציא באה ךיא

־עג ןוא ןענאטשעג רימ ןענעז עקידנגייווש

ןופ גאט־רעבמעוואנ םענעי טבעלעגרעביא ,ראו

ינעש רעקידתועשר ןוא ןברוח ןקיזאד ןפיוא טקוק

ןראוועג טלגנירעגמורא זיא אטעג רעד ןעוו 1942,

רעטנוא טרעטיצעג ןבאה סיפ ןוא טנעה .גנוד

■עג ,ןראדנאשז עשיניארקוא ןוא עשטייד יד ןופ

.חמ ןיימ טליפעגנא ןבאה ןקנאדעג ערעווש .רימ

יד ןיא ךיז ןסירעגניירא ץא יירעסיש א טנפע

1117

1118

רעדניק עניילק ןוא עקנארק ,עטלא יד .ןבוטש

זיוה םייב ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא .ןראמשאק עטבעל

־אלראפ עקירעביא יד ןוא .טרא ןפיוא ןסאשרעד

ןענעז זיוה ןקיזאד ןטימ .םעשטיוועקאפושטש יד ןופ

.הטיחש רעד וצ ,ןספעש יוו ,ןרופ יד ףיוא טעוועד

.ןראי־טנגוי עגיימ ןופ תונורכז ליפ יוזא ןדנובראפ

־קילג יד ןופ ןענעז הימ טימ ןעייג םאוו ,יד

רעד ,קעטאילביב עשידיי יד ןענופעג ךיז טאה אד

ןצונוצסיוא טלמעד ןבעגעגנייא ךיז טאה םאוו ,עכעל

םעניא ןסיוו ןוא רוטלוק ןופ רעטנעצ רעקיצנייא

.זפיולטנא ןוא טייקלקנוט עקידנעניגאב־ברע יד

עטשרע עגיימ טבעלעגרעביא ךיא באה אד .לטעטש

?ןפאלעג ריא טייז ןיהווו

־קעלא ןטימ ,טייהנעגנאגראפ רעד טימ ןשיגעלגנאר

—

דימ ןיהווו טסווועג טשיג רימ ןבאה טלמעד

—

־גבאה טשינ .טיוט םענופ ןפאלטנא ןענעז רימ .ןפיול

םאוו ,ןטנאזיראה עיינ יד קידנכוז ,לביטש רעדנאס
.טקעלפטנא רימ ראפ ןבאה רעכיב יד
ןיא ,עינשזוק יד ןעוועג זיא זיוה עקיזאד םאד

...םיא ןופ ןענורטנא וצ טכיזסיוא ץיק וליפא קיד
:עלגגאר םאד תונדחפ ןייק ןעוועג טשינ זיא םע

ןפיט עייג טדימשעגסיוא ךיז ןבאה םע רעכלעו

א ,הרובג עקיטכעמ א ןעוועג זיא םע .טיוט זטימ ךיז

ןשטנעמ ,עשיאייטראפ ,עכעלטפאשלעזעג ,םינקסע
־נובערטש עםײה ןוא טייקנבעגעגרעביא ךס א טימ

.טיוט םעד טגיזאב טאה םאוו ,טפארק
,ןייגראפ םייב ןטלאהעג ןיוש טאה גאט רעד
א יוו טיירדעגמורא ץלא ךאנ ךיז באה ךיא ןוא

־עדיא עסיורג ןופ גנוכעלקריווראפ רעד ראפ ןעג
.ןלא

יד ףיוא טקוקעג ןגיוא עראטש טימ ןוא רעקנארק

לטאמ טניווועג ךיוא טאה זיוה ןקיזאד םעניא

יוו ןגיוװאב ךיז ןבאה סאוו ,ןשטנעמ ןוא רעזייה

רעגאווש ןוא םייח רעדורב ןייז ,שטיוועקאפושטש

ןעגנאגעגמורא ןטלאוו םידש יוו ,לפענ א רעטנוא

טאה ןעלטאמ טימ .תוחפשמ ערעייז טימ עקלארשי

־וערעדנא ןא ןופ רעסטנעפשעג יוו ,ןסאג יד רעביא

טאה סאוו ,טפאשטניירפ עקיצראה א ןדגובראפ ךימ
יד זיא •1א האי עטסגניי יד ןופ ןגיוצעג ךיז

.טלעו
־עגפיוא טאה עוועשזישט ?אד ךיז טוט םאו

־ףערט א ןעוועג בוטש ןייז זיא ןראי עקידרעטעפש

ןעעז רעזייה יד ,ןסאג יד .ןריטסיזקע וצ טרעה

דקראפ ןגעלפ אד .טניירפ ןוא םירבח ראפ טקנופ

•עג םע עכלעוו ןיא ,םעיזוליא עקנארק יוו סיוא

*טפאשלעזעג ענעדישראפ רעביא ןעגנוטאראב ןעמ

־עגנייא ןענעז טנעה סנעמעוו ,ןשטנעמ ךיז ןעניפ

־ומש עשירבח עטושפ ךיוא טפא ןוא ,םינינע עכעל

'ישט ענעמוקעגמוא יד ןופ טולב םעד ןיא טרימש

יוזא ןבעל רעזדנוא ןבעגעגוצ ןבאה עכלעוו ,ןסע

סאד .ןשטנעמ ץיק טשינ ןענעז םאד .ןדיי רעוועשז
יד ןעמוק טעוו דלאב .םיחצור ןופ סנטאש ןוענעז
ןקנאדעג עצראווש א ראפ םאוו ,טסייוו רעוו .טכאנ
!זפעק ערעייז ןיא ךאנ ךיז ןבעוו םע
טלאמ רעטיילגאב עגיימ ןופ רעמינפ יד ףיוא
רעד .ןזאלראפ טשינ ייז לאז ךיא ,דחפ רעד ךיז

.בראפ ןוא טלאהניא ליפ
המחלמ רעד ראפ טאה שטיוועקאפושטש לטאמ
־עשזישט ןיא ,אד ,עקירעמא ץיק טרעדנאוועגסיוא
טימ רעטסעווש ןייז טעוועטארעגפא ךיז טאה ׳עו
רעייז ןיא טציא ןעניווו ןוא עלהרש רעטכאט ריא
עג לאמא טאה סאוו ,בוטש רעד ץא ,זי־״ד ןיגייא

־רעכיז וצ ייז טיג םערא ןיימ ףיוא טאמאטיוא
ערעייז ןיא ןרעקמוא ךיז ייז ןלעוו דלאב .טייק
־יר ןביז ףיוא ךיז ןכאמראפ ,ןבוטש עכעלמייהמוא
?ןפלעה םע טעוו וצ רעבא .ןעלג
ײלבעגרעביא ,םנטאש יוו סיוא ןעעז ייז ךיוא
־ראפ ןוא ענעמוקעגמוא־קידלושמוא יד ןופ ענעב
.ןדיי רעוועשזישט עטקינייפ
יגאגעג ךיא ןיב םגטאש ןופ בעוועג םעד ןיא
־עגרעביא יד ןיא ןוטראפ
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— ןטאש א ץילא

— ןעג

טאמש ־ועד רעטניה םירבק עטלצנייאראפ
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־עז ץועמיצ עקירעביא יד .רעמיצ־שאוו םלא טניד
.רעטילימ ןשיסור ןברוד ןעמונראפ עלא זענ

ןוא פאק םעד טזאלעגפארא ןטלאהעג טאה יז
.טצכולשעג

דימ .לעויש רעד ףיוא ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא
שטאכ .טנאקרעד ךיילג ןוא טקוקעגנא ויז ןבאה

־באגעגקירוצ ךיא ןיב רעיורט ןיא טפיטראפ
.רעבעגטסאג עטשרע עגיימ וצ ןעג

סאדו .םעד ןיא טנאמרעד קינייוו רימ ןבאה עדייב

ןסעזעג ךיא ןיב טכאנ רעד ןיא טעפש זיב

רעד טרעדנעעג טאה ךימ .לאמא ןעוועג ןענעז רימ

־עלרעדיוש ערעייז וצ ךיז טרעהעגוצ ןוא ייז טימ

־עגפא ׳סאלב ןעוועג זיא יז .רידגומ רעשירעטילימ

־רעביא רימ ןבאה ייז סאוו .ןעגנובעלרעביא עכ

למינפ םדניק םעד ףיוא .לאמא ןופ ןטאש א .טרעצ

לקגעי ןסעזעג ךיוא טלמעד ןענעז סע .טלייצרעד

רעטבעלעגרעביא ריא ןסאגעגסיוא ןעוועג ךאנ זיא

,ןיזדאמארג הקבר ,רעטכאט ןייז טימ רעוועלדאג

טנאקעג ךיז טימ טאה םאוו "ךראש ןדעי ראפ דחפ

־באט סנאמדירפ שובייל .ץראווש רעטסעווש עדייב

.טיוט ןעגנערב

.רעווש ןעוועג ןיוש ןענעז ךעלקעד־ןגיוא יד .רעט

,ףיוה ןפיוא טריפעגסיורא ךימ טאה לרעפ

.ןסאלש ןײג טלאוועג טשינ טאה רענייק רעבא

־רעביא ןא טימ ןוא ץאלפ א ףיוא ךיז טלעטשעגפא
:טדערעג לוק ןעמונעג
רעדורב ןיימ ןזבארגאב טגיל אד ,טסעז

סאד זאי ,ןלעטשראפ טנאקעג ךיז טאה רע ו
!זסעומש רעטצעל רעזנוא ץיז טעו

—

־עגמוא ייז ןענעז רעטעפש טייצ רעצרוק א ןיא

"טנא טווורפעג רע טאה עיצקא רעד תעב .םייח

ןבאה סע םאוו .םארגאפ ןקיטולב םעד ןיא ןעמוק

.ןבעל טלאוועג טאה רע ...ןפיול

.ןטידנאב עשיליופ יד טנדראעג

טבייה  -עוועזעזיטט
שטיוואדיוואד .י

ןבעל \^יךיי ןדעװװ/4ראפ ןופ ןרופ^ יד ףיוא
םתא ךיז ךיא יירד ץראה רעווש א טימ

־לעוו ,גנורעקלעפאב רעשיליופ רעד טימ ןעגנודניב

טריסלופ לאמא טאה םע ווו ,לטעטש םעד ןיא

ןעוועג ,ןסאג ערעדנוזאב ןיא טניװועג טאה עכ

ןראוועג זיא ןעמונעגוצ .ןבעל שידיי םעראוו א

ןגעק סעצעה עשיקעדנע יד ןופ םולפנייא ןרעטנוא

־סיוא ןראוועג זיא םע .לטעטש םעד ןחפ המשנ יד

.ןדי

יוו ,םיוא טקוק םע .ןבראטשעגפא יוו ,ןשאלעג

:א ףיוא ךיז ןבאה ןקאילאפ קיגייוו רעייז

ןייז ןיא ןראוועג ןפראוועגניירא קירוצ טלאוו׳ס

יד וצ .םינכש עשידיי יד טימ טרבחעג תמא

־ייא ,קירוצ ןראי רעטרעדנוה טימ ,דנאטשוצ־רוא

,רעדיינש א ,שטיוועראקאמ טרעהעג טאה עקינייוו

זיא םע ןוא ןעמוקעג רעהא ןענעז ןדיי יד רעד

ךיז טנכערעג ׳ןדיי יד ןשיװצ טניוװעג טאה םארו

.בושי רעשירעיופ רעניילק א זיולב ןעוועג

.םענעגייא ןא ראפ

עוועשזישט ןיא ןדיי ןענעז ןחאי רעקילדנעצ

.עוועשזישט ןעמונראפ ןבאה ןטעיוואס יד ןעו

ןבעל עכעלטפאשלעזעג םאד .טייהרעמ א ןעוועג

ןוא טמא ןא סעפע ןעמונראפ שטיוועראקאמ טאה

־ראפ ערעגנע ןא ,םטרעדנוזעגפא ןא ןעוועג זיא

עשיליופ יד ייב טסאהראפ ןעוועג ראפרעד זיא
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עשיליופ יד ןופ רענאזיטראפ יד .ןטסילאנאיצאנ

.גנורעקלעפאב רעשיליופ רעד ןשיווצ טשרעהעג

ןיא טפאכעג םיא ןבאה םעדנאב עשידרערעטנוא

רע טגאז

— טניירפ עשידיי טאהעג באה ךיא״

ןוא ,רעדיינש םלא טעבראעג טאה רע ווו ,ףראד א

טשינ לאמנייק לעוו ךיא עכלעוו

םענופ םירעיופ יד רעבא .ןסישרעד םיא טלאוועג
רעטצעל רעד ןיא טעוועטארעגפא םיא ןבאה ףראד

רעקיצראה ןוא טייקכעלרע רעייז בילוצ ,ןסעגראפ
".טייקכעלשטנעמ

וצ טלעטשעגוצ ןעוועג תיש זיא רע ןעוו ,טונימ
.טנאוו רעד
טאה קערש־טיוט עטבעלעגרעביא יד רעבא
"רוק א ןיא .ץוופש עפיט םיא ןיא טזאלעגרעביא
טריזילאראפ רע זיא לאפ ןקיזאד ןכאג טייצ רעצ
!עמונעגפא דיוא םיא ייב טאה קנערק יד .ןראוועג
.ןושל םאד
־יייא רעד טציא זיא קאילאפ רעקיזאד רעד

־עגפיונוצ ןעוועג קישטראב זיא טנעאנ ראג
ןעוו ,שטיוועיקאפושטש החפשמ רעד טימ ןדנוב
ךיז טלאמ ,רעדירב ייווצ יד ,ייז ןגעוו טדער רע
רעקיטכירפיוא תפ קורדסיוא ןא םיגפ ןייז ףיוא
.קילגמוא ןסיורג םעד רעביא רעצ ןוא גנורעראט
רענעגייא ןייז טימ ,ןדער ןזאל ןיילא םיא רימאל
:ןלייצרעד ןופ ןפוא ןוא ךארפש

ןגעװ ןלײצרעד ךאק" םאוו ,לטעטש ןיא רעקיצ
.עוועשזישט ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל ןקילאמא

— רימ וצ טציא

טימ ,ןשטנעמ עקיעפ זעוועג ןעגעז םאד"
זשטנעמ עכלעזא .עיגרענע ןוא וויטאיציניא ךס א

וצ ידכ ,םיא וצ ןעמוקעגניירא ןיב דיא ןעו

.ןצעש ייז ןעמ זומ ,טנעאנ ייז טנעקאב ןעמ זא

ןופ םוקמוא ןוא ןבעל ןיגעוו םעפע ךיז ןסיוורעד

־ץלאה א ,לימ א ןופ רעמיטנגייא ןעוועג ןענעז ייו

טזומעג רעדייל ךיא באה ,ןדיי רעוועשזישט יד

לטעטש סאד .גנומענרעטנוא־יוב א ןוא ,דאלקט

םעשטיוועראקאמ ףיוא .ןרינגיזער לענש ןופרעד

.ןשטנעמ עקיעפ עכלעזא ןופ ןסאנעג ךס א טלאו

טאה קראטש יוזא .םייווש א םיורא שממ זיא םינפ

".תיוברוח ןיא ,שא תא ץלא טגיל טציא

־וקיטרא ןעגנערבוצסיורא טגנערטשעגנא ךיז רע

ןייז ףיוא .עלייוו א רעביא טסייר קישטראב

־מיס ןייז טליפעגסיורא באה ךיא .ןעגנאלק עטריל

ךיז רע טאה םאד .לכיימש א ןבעווש טמענ םינפ

רעצ ןטבעלעגרעביא ףיט ןוא ןדיי יד וצ עיטאפ

,םעשטיוועיקאפושטש יד ןופ רענייא זא ,טנאמרעד

־עג ךעלגעממוא זיא רעמ .םוקמוא רעייז רעביא

רעד ראפ זיא רע לייוו ,ןבעל ןבילבעג זיא ,לטאמ

.ןגירקוצסיורא םיא ןופ ןעו
־נואײװצ עקשטיטלא תיז טניוװ םיא טימ

קנעדעג ךיא" .עקירעמא ןייק ןראפעגקעווא המחלמ
,זעוועג גנאל טשינ טשרע טלאוו םע יוו ,ךאנ םיא
*(

.רעטומ עקיראי קיצכא

א ןעוועג זיא רע .ךרודא ראי קיצנאווצ רעביא

,קאילאפ א ךאג לטעטש ןיא ןאראפ זיא םע

ןופ טנאגעלע רעד ןוא רעשיטאפמיס א ,רענייש

ןעמ זא ,ךס ןייק ןוטעג טשינ ,תמא ,טאה רעכלע ו

עשיליופ יד ייב וליפא גלאפרעד טאהעג .לטעטש

תומוא ידיסח יד וצ ןעגכערוצ ןעגאק םיא לאז

טאה רע .ןרעפס עשיטארקאטסירא יד ןופ ךעלדיימ

־וצ ןרעוו וצ טנאמרעד טרעוו רעבא זיא ,םלועה

ןעגעז החפשמ רעד טימ רעדורב ןייז .לזמ טאהעג

תיז ןוא ןדיי יד וצ גנויצאב רעוויטיזאפ תיז ביל

־כעט ןטימ רעטסעווש יד זיולב .ןעמוקעגמוא עלא

ןבאה ןשטייד יד םאוו ,םאד ןלייטרואראפ ךעלרע

ןטלאהאבסיוא ךיז ןבאה ייז .ןבילבעג ןענעז לרעט

.ןקאילאפ יד ןופ ףליהטימ רעד ייב טפא ,ןוטעג

.עסאדעג ןיא םירעיופ ייב

,קישטראב ןעמאנ ןטימ קאילאפ רעקיזאד רעד

רעד ראפ טניוװעג ייז ןבאה ףראד ןבלעז ןיא

,טסילאיצאס רעקניל א ןעוועג המחלמ רעד ראפ זיא

'יעיצקא״ יד ןביוהעגנא ךיז טאה םע ןעוו .המחלמ

טריפעגנא טאה םע רעכלעוו טימ ,עפורג רעד ןופ

ןעמראדנאשז יד .טלעטשעגוצ טשינ דיז ייז ןבאה

ליפעג א טלקיווטנא םיא ןיא דיז טאה םע .אוביד

ןסאשרעד טרא ןפיוא ןוא ןיהא ןעמוקעג ןענעז

־אב טאה םאוו ,טייקכעלרעדירב תא רשוי ראפ

־אב ןעגעז עכלעוו ,רעטכאט א ןוא ןוז ,זאמ םעד

ןבאה עכלעוו ,ןלייטרואראפ עשיטימעסיטנא יד טגיז

יז זיולב .ףיוה םענעגייא ןפיוא ןראוועג ןבארג
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םינכש וג ןפאלטבא ןענעז לרעטכעט טייווג א טיט
.ןעוועטארוצפא דיז ןעגנולעג ייז חא םע ןיא

טאה ,ןשינעטלעהאב ערעיד ןיא טיילגאב ןראי יד
.טזאלעגפא טשינ אד ךיוא ייז

קישסראב סאה ןסור יד ןופ ןעכוקניירא ןכאנ

־רעטנוא רעשיליופ רעד ןופ טייל יד רעבא

ןכלעדו ףיוא .רבק רעייז ןגארטרעביא ןזגלאהעג

ןבוטש ערעייז ןיא ןסירעגניירא ךיז ןבאה דרע

טייצ וצ טייצ חפ .ןעמולב טצנאלפראפ טאה רע

דעשיליופ רעד ןשיװצ .טעדראמעגסיוא עלא ןוא

:םקאוו םאוו .ןחור יד טסיגאב ןיהא רע טמוק

טכאנ ענעי זיא עוועשזישט ןיא גנורעקלעפאב

.טנעה עלעדייא ןופ ןטיהעג .טראר
ןטימ רעטסעווש סעשמיוועקאפושטש ,ץילא יז
ןיא ,עוועשזישט ןיא טצעזאב ךיז ןבאה ,לרעטכעט
יד ,ייז וצ טרעהעג לאמא טאה סאוו ,זיוה םעד
רעגנאל רעד ףיוא עדייבעג עקיקאטש עקיצעיא
־עג טשינ גנאל טאה יז רעבא .סאג־יקצעיוואזאמ
טאה ןטייז עלא ןופ ליױו .ןיטלאהסיוא אד טנאק
*.טיוט רעד טרעיולעג

רעםעמ ןגנאל ןופ טכאנ יד

'טכאנ־םועמאלטראב -יד םלא טנכייצאב ןראװעג
.ירעסעמ ןגנאל חפ טכאנ יד -רעדא
־עג טפארטשאב רעכערבראפ יד ןענעז יצ —
טונימ א זיא קישטראב ןעוו ,ךיא גערפ — ?ץואוו
•תאוועג ליטש
.יירפ רעד ףיוא םתא ךיז ןעיירד ייז .ץינ —
טאה םע רעוו לטעטש ןיא ןעמ טסייוו —
?ןוטעג םאד
קידנשראפ רימ סקוק ,ךיז טלקאוו קישטשראב
:ןא ךיז רע טסור ךעלדנע .ןגיוא יד ןיא
,ןסידו םאוו עכלעזא אד ןענעז םע .אי —

.טונימ א סא ויז טור קישטראב שזעימישזאק

ץיק ןלאפ ןזאל טשינ טעוו יד ןופ רענייק רעבא

רע יוו ,םיוא טעז םאוו ,עזיופ עצרוק א זיא םע

א ראפ םאוו ,ןסיוו ןעמ ןאק םאוו ...לייוו ,טראו

םעד ראפ רעטרעוו עקיסאפ יד טכוזעג טלאו

...טכאמ רעד וצ ןעמוק ןגראמ טעוו םע םישזער

ןייז .ןלייצרעד טציא טייג רע םאוו ,ןכעלקערש

םאוו רעדעי טעוו ,םישזער םעד ייב וליפא רעבא

:זדלאה ןטקיטשראפ א ןופ יוו ןכארבעג זיא לוק
עכלעוו ,יד ?תועשר ליפיוזא ןקאילאפ ערעזדנוא

יד ןחיוונא ןוא טראוו א ןענאמרעד ןווורפ טעו
.ןבעל ןטימ רעכיז ץיז טשינ ,רעדרעמ

עטסגרע םאד ןעזעג ןגיוא ענעגייא יד טימ ןבאה

ןיא רענייק םאווראפ ,הביס יד ךיוא זיא םאד

ךיז טאה עיזאטנאפ עכעלשטנעמ םוש ץיק םאו

יד טסיגאב םע רעוו טשינ טסייוו עוועשזישט

ייו זעזעג ןבאה ייז .ןלעטשראפ טנאקעג טשינ

ףיוה ןפיוא ,סעצינעילאפס יד ןופ רבק ןפיוא ןזיור

,טענעיה ןיא זיאויעג טלדנאווראפ ןענעז ןשטנעמ
רעטעפש ןענעז ,תויח עטסכעלסעה עמאס יד ןיא
־עגרעביא ךאנ יד ןבאה ,עבלעז יד ןראוועג ןיילא
.תוירזכא רעקיליורג ןיא ןגיטש

.םעשטיוועקאפושטש יד ןופ
טכאנ רעקיזאד רעד ןופ ךיז טעוועטארעג
יקצולס עשיז ,ןענאזרעפ עטלייצעג זיולב ןבאה
.אלגיא למהרבא ,רעטומ ןייז ןוא ןיזדאמארג גילעז

זכאנ ראי בלאה א ךרע ןא ןעוועג זיא םאד"

*עוועג ויוא ןענעז םע עכלעוו ןשיווצ ץא ראשנאג

יד ןופ .ןטסירעלטיה יד ןופ עוועשזישט ןעיירפאב

ייוה םאד .רעטכאט ריא טימ ץענילאפס יורפ יד

ןוא םרעקנוב ,רעדלעוו יד ןיא ןשינעטלעהאב

ךרוד ןעמונראפ ןעוועג זיא ,טניווועג ןבאה ײז װו

.ןדיי ענלצנייא ןעמוקסיורא ןביוהעגגא ןבאה ןרעייש

־ערגעגפא ןעמ טאה יד .רעטילימ ןשיסור םעד

זיב ןעגנאגרעד לאצ רעיד זיא טייצ רעד טימ

סאד ךיז טכאד ,לרעמיצ ןיילק א זיולב טצענ

.ןשטנעמ ענעכארבעצ ןעוועג ןענעז םאד .קיצנאווצ

טכאנ רעקיזאד רעד ןיא .רעמיצ־שאוו עקילאמא

זיא םע יוו יוזא .ןעמאזוצ טניוװעג עלא ןבאה ייז

־ייווראס עשירעטילימ א ןעוועג זיוה םעד ןיא זיא

ןיא ןסאלשראפ ויז ייז ןבאה ,טכאנ יד ןלאפעגוצ

־נײרא טאהעג ארומ ןטידנאב יד ןבאה טראד .גנול

טאה סאוו ,טיוט ןראפ קערש יד .רעזייה ערעייז
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טזאלראפ עטעוועטארעג יד ןבאה םנגראמוצ

*ישט ןיא ןדיי יד רעכלעוו טימ ,טייקילייה רעקיד
.טרא עקיזאד םאד טלגנירעגמורא ןבאה עוועשז

".לטעטש סאד
יוו ,לטעטש ןיא ןעמ טקוק ןקישטראב ףיוא
־אפושטש ראפ טאה רע .תרשמ ןשידיי א ףיוא
יד טכירעג ןיא ןקידיילרעד ןפלאהעג ןשטיוועק
ץאלפ םער ןריסעצארפסיוא םייב ןטעטילאמראפ

רעזייה ןוא םעפאש עטלעטשעגפיוא יינ יד ןשיווצ
.טטימ ןוא גראווטלא ךיז טרעגלאו
רעד טאהעג טאה לרוג ןרעסעב ץיק טשינ
.םלוע־תיב רעיינ

ןייק .ייז וצ טרעהעג טאה טאוו ,זיוה םאר ןוא

טלעטש ןיטטירק עטלא עקידנעייגייבראפ א

.ןקידיילרעד טנאקעג טשינ םע טלאוו דיי םוש

־ראפ ריא רימ ףיוא ןא טלעטש ,רימ ןבעג פא ךיז

ץיק זעמוק וצ טגאוועג טשינ טלאוו רע לייוו

עקידנפירט ענעשאלעגטיוא יד טימ םינפ ןטעמ

־גאפ ןופ לטעטש א ןראוועג זיא םאוו ,עוועשזישט

,םינפ ץימ ןופ טנעיילעגטיורא יז טאה יצ .ןגיוא

.םעקישטמאר

־עגטיורא םע יז טאה רעכיג ?דיי א ןיב ךיא זא
־פארא ןוא ןעלטקא ענעגיובעג עגיימ ןופ טליפ

רענייטש עקילייה

ךיז טאה ליומ קינייצנא ריא ןופ .פאק ןטזאלעג

.טנלע רעייז ךיז טליפרעד לאמאטימ באה דיא
־עג ךיא ןיב תובשחמ עקירעיורט ןיא ןעקנוזראפ
יד .ךעלסעג ענעבראטשעגפא יד רעביא ןעגנאג
סימ ןגירשעג טאה ץלא

— ,רעזייה יד ,רענייטש

סאוו ,םוקמוא ןטסקידארומ םעד ןופ יירשעג םעגעי
עגלצנייא .ןטכארטטיוא טנאקעג ןבאה ןשטנעמ
.דמערפ ,קיטכעדראפ דימ ףיוא ןקוק רעייגייבראפ
:דשח םעד ךיא ןעייל רעמינפ ,ןגיוא ערעייז ןופ
דע זיא יצ ?רעדמערפ רעד ,אד רע טכוז םאור
טאוו ,הלווע ןא אד ןענאמפיוא ןעמוקעג טשינ
טאה רעניוװנײא עקיטציא יד ןופ רענייא טשינ

?טטנייוו וד

—

:ישעבאב ,ןענייוו טשינ ןעד ןעמ ףראד
יוו טדערעג יז טאה

— ףראד׳מ ,ףראד׳מ

.ןעשעג אד ןענעז ןפאז עכעלקערש
...ישעבאב ,טלייצרעד

—
—

— ךיז וצ

—

ראפ ארומ יד ןריולראפ ןבאה ןשטנעמ

—

זייוונכייט .טולב קידלושמוא ןסאגראפ ןוא טאג
— רעטייוו טראד א .ןטאגעג טולב סאד ךיז טאה
ונפאב יז עכלעוו ,טנאה רעד טימ ןא יז טזייוו
םאד טליפרעד םיצולפ טלאוו יז יוו ,קירוצ לענש
גנאלנכאוו דרע יד טאה שזאבלוש ןיא — טולב

? ןטיוועג ןייז ףיוא
שירעשראפ ןשטנעמ יד טקוקעג באה ךיא ךיוא
א ןזייוואב טראפ ךיז טעוו רשפא :ןגיוא יד ןיא
־רעביא לאז טאוו ,םינפ שימייה ,טנעאנ א ,די
,ןליורג עלא יד ןופ עטכישעג יד רימ ראפ ןרזח
ךיא .דרע רעקיזאד רעד ףיוא ןעשעג ןיעבעז טאו
ךאג ןבאה ףראד׳כ

:ןוה עקנארק א ןופ יוו ,לוק א יגירקעגסיורא

— םאזנייא יוזא ךיז ליפ

־םיירטפיוא ןפלעה דימ לאז טאוו ,רימ וצ ןצעמע
ןפלעה ,געט עגעי ןופ רעדיוש ןצנאג םעד ןעל
...ןעיירש ,ןענאמ

.טורעג טשינ
רעד טימ ןוטעג ךאמ א ,טצפיזעגפא טאה יז
.טירט ענבירד עריא טימ ץיג ןעמונעג ןוא טנאה
,ןייטש ןכעלטיור א ףיוא ןזיוועגנא ריא באה ךיא
...תובצמ יד ןטירעג אד ייז ןבאה גאט ןדעי
?ןוטעג טע ייז ןבאה םאווראפ

—

—

םאווראפ :טגערפעג ךאד ךיא באה םאד

—

.טאג ראפ דניז א ךאד זיא׳ט ?םע ריא טוט
ןלאמ םוצ ייז טפעלש ריא ןוא רענייטש עקילייה

ווו ,טרא םעד ףיוא ןייטש ןבילבעג ןיב׳כ

שיורב םאד ...םעסאק ,קעה ןפיילש םוצ ,ןראק

־תיב רעטלא רעד ןענופעג לאמא ךיז טאה םע

קידלושמוא ,טולב טימ טקייוועגכרוד ךאד טרעו

,טעדנעשעג טרא עקיזאד םאד זיא טנייה .םלוע

־עג ,רימ ץפ טכאלעג ןבאה ייז .טולב ךעלשטנעמ

־ליגכיילג רעטולאטבא רעד ךרוד טקיניירמואראפ

טאה טאג זא ,טלא וצ ןיוש ןיב ךיא זא ,טגאז

אד טלאוו׳ט יוו טקנופ ,אד טשרעה טאוו ,טייקיט

...ןדיי יד ןעגנערבמוא ןגעק טאהעג טשינראג

־תורוד ןופ רופש ץיק אטשינ .ןיעוועג טשינראג

ןופ ןאקראפ רעטרעיומעג א ,ןאקראפ םעד וליפא
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•ך ןופ ...ןעמונעגרעדנאנופ ייז ןבאה .לגיצ עטייר

סעפע קידנעלמרומ .ןעגנאגעגקעווא זיא יז

־עגקעווא ןוא רעהא ןעמוקעג יד זענעז רעפרעד

ןטעבעג סלאוו יז ימ ,דרע רעד וצ םינפ ןטימ

דדאטנעמצ ןופ טכאמעג ,ןרופ יד אד טלעטש

־ז סאוו ,םנכערבראפ יד ראפ הליחמ ריא ייב

רעד( חלג רעיינ רעד טשרע .קראמ א )םלוע־תיב(

.טלייצרעד יז יוו רעמ ליפ ךאנ טסייוו

רעד ןיפ טאה )אטטעב קירנעה זיא חלג ןופ ןעמאנ

עקיזאד יד ראפ ףארטש א ןאראפ זיא יצ

.טרא סאד ןעווענאש לאז ןעמ זא .ןפורעג ענאבמא

־עגראפ ןגעוו ןדער ןעמ ןאק יצ זסנכערבראפ

ןרעדנא ןא ןופ וליפא ,ןשטנעמ ייב זיא טאו
.קילייה ןעוועג .ןסיולג
טרעהעגפיוא ןשטנעמ יד ןבאה טייצ עצרוק א
ןבאה דלאב רעבא .טרא םאד ןקיניירמואראפ וצ
־יוו ןוא חלג םענופ רעטרעוו יד ןיא ןסעגראפ ייז
ןרופ ערעייז טימ רעהא ןעמוק ןביוהעגנא רעד
•ראפ ייז ץילימ יד טאה רעטעפש .תומהב ןוא
.ץאלפ־קראמ ןטלא םוצ טגאי

?ג:יב

המקנ ןעמענ ןלירר רעטסייג
םענייא ןיא ןעגנאגעגניירא ךיא ןיב רעטעפש
־עגנא ןוא םאג־יקצעיוואזאמ ףיוא רעזייה יד ןופ
־עג ,ריט רעטסעב רעטשרע רעד ןיא טפאלק
ץא ןעמאנ ןטכארטעגסיוא ןא ףיוא ויז טגערפ
.סעומש א טריפראפ
לאמנייק המחלמ רעד ראפ ןיב ךיא שטאכ

ייוא ןוא ןראוועג ןגיוושטנא זיא עטלא יד

.רעכיז ךאד ךיא ןיב ,ןעוועג טשינ בוטש רעד ןיא

.טראוו ןייק טימ ןפורעגנא טשינ ךיז באה ךיא

־עג באה ךיא .ןדיי טניוװעג טלמעד ןבאה אד זא

־נאדעג עראלקמוא טרעטנאלפעג ךיז ןבאה רימ ןיא

,בוטש אזא ן״א ןציז וצ שינעפרעדאב א טאה

־נוא ןיא עלא ואד רימ ןסעגראפ ךעלטנגייא :ןעק

ןוא טנעוו יד ןופ ןייוועג םאד ךיז ןיא ןפאזנייא

".בלה ןמ חכתשיש תמה לע הריזג" .עטיוט ערעזד

,קאילאפ רעד ןריגאער טעוו סע יוזא יוו ןעז

סאד טשינ ןגארטראפ ןבעל םעגופ ןעמעלבארפ יד

םיא לעוו ךיא ןעוו ,רעניווונייא רעקיטציא רעד

ךעלקערש יוו ,טיוט םעניא ןעקנעדעג עקידנעטש

־רעירפ יד ןעוועג אד ןעגעז םע רעוו ,ןענאמרעד

ןיא טשינ טגיל הרירב יד .ןייז טשינ לאז רע

טיובעגפיוא םאד ןבאה עכלעוו ,רעניווונייא עקיד

זיא לאפ ןקיזאד ןיא אד רעבא .טנעה ערעזדנוא

ךעלקילגמוא־קידארומ יוזא ,שיגארט יוזא ןוא

זיא טרא ןקיזאד ןופ טייקילייה יד .שרעדנא ץלא

•ןעמוקעגמוא

־תיב ןכעלגייוועג א ןופ רעקיטכראפ ןוא רעסערג

יד ןיא קלאפראפ א ןעוועג זיא בוטש ןיא

טאוו ,טלעוו א ןופ םלוע־תיב רעד זיא סאד .םלוע

ןא טימ רעכיוה א ןאמ רעד .ןראי רעקיצרעפ

.ץלא .ןראוועג ןטינשראפ קידתוירזכא יוזא זיא

־עגסיוא ןגעלעג זיא ,ןקור םענעגיובעג םאווטע

־עג זומ ,טלעוו רעקיזאד רעד ןיא טנאמרעד טאו

ייווצ יד ןופ םענייא ףיוא םישובלמ יד ןיא ןגיוצ

־אב ןייק אטשינ .רעייט ןוא קילייה ןרעוו ןסלאה

םאוו .בייוו סאד .ןטעב ענרעצליה עניורב־לקנוט

־ורב יוזא םע ןכעוושראפ םאוו ,יד ראפ גנונעכייצ

עטשרע יד טאה ,ךיק רעד זיא טעראפעג ויז טאה

רעשהמהב טימ ,ךעלשטנעמ־טשינ יוזא ,לאט

ןגעוו ןגארפ עניימ ףיוא טרעפטנעעג קיטפאהבעל

.טייקפמעט

ןטעבעג ךימ טאה יז .ןעמאנ ןטכארטעגסיוא םעד

־פיוא קידנצכערק ויז טאה עקשטיטלא יד

יעוו .טצעזעגוצ ךיוא ךיז רע טאה רעטעפש .ןציז

!רעטרעוו עטקאהעגפא טימ טדערעג ןוא טלעטשעג

באה ,קידעבעל גונעג ןעוועג ןיוש זיא םעומש רעד

...ראפרעד זדנוא ףיוא ןעמוק ןקילגמוא עלא —
ןריורפראפ רעדניק ייווצ ןענעז ןקישטלאגער ייב
םאד טכאנייב טנפעעג טאה טניוו רעד .ןראוועג
רעקיטש ןעוועג ייז ןענעז ירפרעדניא .רעטצגעפ
ןזיוועגנא ןשטייד יד טאה רע .טנאה סטאג .זייא
.דלאוו ןיא ןטלאהאב ךיז ןבאה ןדיי ווו ,רעקנוב םעד
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:עגארפ א ןפראוועגניירא ךיא
תמא ,ןדיי טניוװעג אד ןבאה ךייא ראפ —
,טשימעצ טשינ ראה ץיק ףיוא ךיז ןזבאה ייז
.טייהנגעלראפ םוש ןייק ןיא ךיז טליפעג טשינ
טנאקעג אד טאה ןעד רעוו .סיוועג ,ונ —
.לטעטש שידיי א ןעוועג ךאד זיא םע .ןעניווו
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דןבילבעג טשינ רעקיצנײא זײק ,רענײק זיא

—

־סיוא ערעזדנוא רעטעפש ײז ןבאה .ןעװעג

—

.טעגרהעג

ריז וצ רע טלכײמש םאד .לכײמש ןטיױב א
.ןעגנורענירעד ענעגײא ענײז וצ ,ןײלא
,ןתירב ןוא תונותח יד ךיז טנאמרעד רע

:קיאור ןדער וצ ןא ךיז גנערטש ךיא
...ןטידנאב ערעזדנוא

א רע טלייצרעד טא .ןגעלשעג ןוא ןעיירעגירק
ןדיי רעוועשזישט סאוו ,טאקיוב א טימ השעמ

—

־קיד א ׳יורם יד טאה

— ןיטידגאב םיװעג

—

־אר־ןפנארב םיקסנישזראקס רעביא טריפעג ןבאה

־עג םיגפ טרעטאמעגםױא ןא טימ ראנ ,עכעל

־עג טשינ ייז טאה רע םאוו ,ראפרעד עירעניפ

— טדער

־תיב ־םעיינ ןראפ ץאלפ םעד ןפיוקראפ טלאו

ןא זיא ראי סעדעי .ײז בילוצ לטעטש ןפיוא

טרעהעגפיוא טשינ הלילח ןבאה ןדיי יד .םלוע

טאה טא .קילגמוא רעדנא ןא רעדא ,עימעדיפע

ייז ראנ ,ןפנארב טימ ןעלדנאה ןוא ןעקנירט וצ

•עצ קאװשט ןכעלנײװעג א טימ קישטרימשזאק

לטעטש ןקיאייברעד םעד ןיא טפיוקעג םיא ץבאה

פיא יז טאה ןעמ ןוא טנאה יד ךיז טעשטעילאק

טאה יקסנישזראקס רעד זיב גנאל יווא .יקארב

ןעמוקעג ןיוש ןענעז ןקילגמוא קינײװ

ןופ ףארטש א טשינ סע זיא .ןעמענפארא טזומעג
ייב ז אטעג ןיא טעװעבארעג קינײװ טאה רע ? טאג
מא קיב א ןראװעג עגושמ זיא ןקארעימשזאק
ליפיװ טסײװי רעװ ...רעטכאט ענעגײא יד ןטערטעצ
ןפלעה׳ם .זדנוא ףיוא טראװ סע ןקילגמוא ךאנ
טגיילעג ןבאה רימ םאװ ,םעװאקדאפ יד טשינ
עזײב ןאראפ ןענעז לטעטש ןיא .ןלעװש יד ףיוא
.המקנ ןעמענ ןליװ םאױ ,רעטסײג
.בוטש רעד רעביא טקוקעגמוא ךיז באה ךיא
.לקניוו ןדעי ןופ סיורא טײרש טײקמערא יד
...זןםיװעג םאד ײז ײב ךאנ טגאלפ ראפרעד רשפא

ןקורט טגנילק קינלאשטאנ םעד ןופ לוק סאד
:פא טצפיז רע .ךעלקירעזייה ןוא
ןלעוו ייז ...ןשטנעמ ,ןטייצ לאמא ןעוועג ,ךע
,ןטייצ יד טשינ ,ןרעקמוא טשינ לאמנייק ןיוש ךיז
...טשינ לאמנייק ...ןשטנעמ יד טשינ
טרעיודאב יצ :טגערפעג ןיילא דיז באה דיא
טשינ וליפא רע טמענאב יצ ?קיטכירפיוא רע
זדייר ענעגייא ענייז
:טדערעג רעטייוו טאה רע
ןעניווו וצ  1תמא טשינ ,זיא׳ס ענדאמ יוו

—

טעז ןעמ ןוא דאנ טליפ ןעמ ווו ,לטעטש אזא ןיא

קערש עקידנגײטש

טימ ןבאה ןשטנעמ יד םאוו ,ץלא סאד גאט ןדעי

רעװעשזישט םענופ בוטש רעד ןיא ךיא ןיב טא
.אקנעיש װאלסינארב טיאװ

ץלא סאד טזומעג ,טיובעגפיוא טנעה ענעגייא יד
רענייק טציא אטשינ ,אטשינ ...ןוא ,ןיזאלרעביא

.ןסייבראפ ןוא ײט טימ דבכמ ךימ זיא רע

םאװ זיא דיז

.ץאלפ םעד ןפיוקראפ ןוא ןבעגכאנ טזומעג

.ייז ןופ

טפאכ רע ןעוז

:לפייווצ רעד טרעבקעעג ץלא טאה רימ ןיא

־נירג ךיז טםעומש םיא טימ .ןטעב טשיג גנאל ךיז

רעדא ,ץראה ןייז ןופ רעטרעוו יד ןעמוק יצ

ףיוא טשינ רימ טרעה טײצ עצנאג יד רעבא .ךעג

ךיא ?ןעקנאדעג עניימ ןפערט זיולב רע טווורפ

טאה ליפיװ״ :סרעמאה טימ יװ פאק זיא זקאה וצ

:ןפורעגנא דיז באה

רע טזאל ,טײג רימ

ייב ליפיװ ןוא ןבעל םייב ןדײ יד ןופ ןםאנעג רע
״?םוקמוא רעײז

קידנעייג טכארטעג דיא באה יוזא יונעג

—

.לטעטש ןרעביא

רעד ראפ זיא רע זא ,סיורא ךיז טזײװ םע

רעסעב ,סאריפאפ א טרעכיורראפ טאה רע

רעװעשזישט רעד ןופ קינלאשטאנ ןעװעג המחלמ

־עג טאה רע .לקנעב ןייז ןיא ךיז טצעזעגנייא

ערעייז ייב טשינ ןדיי יד רע טקנעדעג ךאד .טסאפ

א ףיוא רילאק־קאבאט ןופ טסעוו־בוטש א ןגארט

ןעמענ־ראפ ערעײז ײב אקוד ראנ ןעמענ־עילימאפ

וטלא ןייז ןופ ןגאלשעגפא טאה םאוו ,דמעה סייוו

ןדיי יד ןשיװצ ןפור ײז טגעלפ ןעמ יװ יוזא

־עגנא רימ ףיוא טאה םאוו ,םינפ ןטשטיינקעצ

סיורא םיא ייב טפור ןעמאנ רעדעי .לטעטש ןיא

ןאלפ רעניילק רעד .טעמוא םענדאמ אזא ןפראו
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וצ קידנעײג טײרגעגוצ באה׳כ םאת .םעומש זום
וצ טאה רעבעג־טסאג ?ימ .ןלאפעגפא זיא .םיא
•גשינ ?ילא באה׳כ עכלעװ ׳רעטרעװ טדערעג רימ
.טראװרעד
טאה — אטח ןםיורג ?ימ הדומ ?ב ךיא —
— םאר־פאפ א רימ קידנגיילראפ ׳טדערעג רע

ץ,א ןיב דיא רעת ריא טסיית ןענאוונופ —
?טייב רימ םאת ?א
ןיא רעציפא־רעטנוא ןא ןעוועג ןיב דיא —
אימרא( .ק .א רעד ןופ טסניד־עיצאמראפניא םעד
ךעד תעשב יימרא עשידרערעטנוא — אוואיארק
,תודוס ?יק אטשינ ןענעז רימ ראפ ).עיצאפוקא

.ערעדנא ךס א ןופ אטח רעד ןעוועג ריוא זיא טאו

ןבאה ארומ ?יק סשינ רימ ראפ טפראד ריא ןוא

יוו טקוקעגוצ קיאור ןבאה ריפ .קילגמוא ןסיורג

*ירקס ןוא ךעלרעייפ ןעגנולקעג לוק ןיד טאה —
.קירעתיה־קידנעפ

רעיד ןיא ןדיי יד ןפלאהעג טשיג ןבאה רימ
־םיוא םוצ ייז טריפ ןעמ יוו ׳ייז טקינייפ ןעמ
טעמכ ןחאויעג לוק ןייז זיא — אי ׳אי .ןדראמ
טריפ ןעמ זא ,טסווועג ןבאה רימ — שירעטסיה
ןוטעג טשינראג ןבאה רימ ןוא ׳טיוט םוצ ייז
ןנעוו טלדנאהעג ךיז טלאוו םע יוו ,ליז טקוקעגוצ
באה ןעמ עכלעוו טימ ,ןשטנעמ ןגעוו טשינ ,טניה
...ןחאי רעקילדנעצ טניווועג ,טבעלעג ןעמאזוצ
— ...טנזיוט עפאנק ׳ץואי רעטרעדנוה

—

.ןסירעגסיורא רימ ןופ דיז טאה
:טלכיימשעג טאה רעבעג־טסאג ?ימ
־ניזעג ןבאה רימ .טכערעג טנעז ריא ׳אי —
לאמנייא טשינ .טאג ןגעק ׳ןדיי יד ןגעק טקיד
טאוו ,ףארטש רעד ראפ קערש א דימ טלאפאב
,׳,עמוק דאנ ןאק׳ס ׳תמא ...ןעמוק זדנוא ףיוא ןאק
•זאק׳ס
־נעגײטש יד זלאמעג דיז טאה םינפ ןיד ףיוא
.קערש עקיד

סאתטע דיז באה דיא זא ?,ד הדומ זומ דיא
עקטסאפ א םעפע טשינ ךיז טיירג יצ .ןקארשרעד
טאה ןעמ יוו טגאמרעד ךיז באה דיא .רימ ראפ
וד" !עשראוו ןופ ןראפסיורא תאס טנראוועג דימ
ױקיטכיזראפ ייז .לייה־ןטידנאב א ןיא טסראפ
ענירפושט רעלעה רעד טימ ןיושראפ רעד
:טדערעג רעטייוו טאה
ץלא לייא ןאק םאת ,שטנעמ א ןיב ךיא —
ןאק ,ןקיטכענ ריא טביילב רעמאט .ןקידיילרעד
.רימ ייב רעמיצ א ןטערטפא ךייא דיא
.טלכיימשעג ןטסקיצניוומוצ דימ טאה םאד
־וצסיורא יוזא יוו טםוװעג טשינ באה ךיא רעבא
וצ ווו ?וש באה ךיא זא ,םיא ןגאז .ךיז ןעיירד
.ןעמעוו ייב ןגערפ רעכיז ךימ רע טעוו ,ןפאלש
לענאק דיז לאז דיא זא ,ןעזעגסיוא טשינ טאה םע
באה טונימ א .ןעפעשטפא גנירג יוזא םיא ןופ
,ןאט ןלופסינמייהעג א ןעמענוצנא טכארטעג דיא

ןפיוקפא טשינ ריז ןזאל םנכערבראפ יד

לימ ןוא ןטכארט םוצ ןזאלרעביא םיא לאז םאו

־יצנײא רעד ךיז טפור ״אװאדול אדאפסאג״

רעבא דיז באה ךיא .ןייז בייחמ טשינראג םע לאז

־עירא ןי.ו דיא ווו ,לטעטש ןיא ןאראטסער רעק

,ןטסאק רעייט וצ דימ ןאק םאד זא ,טפאכעג דלאב

יוו טראד ?ירא ןיב ךיא .ןסעפא םעפע ןעגגאגעג

טימ םורא אד ךיז ןעיירד ןשטנעמ ליפוצ לייוו

ןוא דייר ךיז סורא טרעהעג ,סיפ עדמערפ טימ

ראפ קערש יד ןוא ,דניז ןופ שזאגאב ןרעווש א

־טשינ יד ןטע ןטימניא .םרעטכעלעג ערוכיש־בלאה

ןובשחו־ןייד םעד ןענאמפיוא ןעמוק ןאק םאוו ,ןדעי

*ראפ א טקורןזגוצ רימ וצ ךיז טאה פוז עקאמשעג

.םנכערבראפ עקידרעטייוו וצ ייז טריפרעד

ךיילג רימ ןוא ענירפושט רעדגאלב א טימ ןיוש

ןעקנעלוצפא ךיז טימאב רעבירעד באה ךיא

רע זא ןוא ,ןיב ךיא רעוו טסייוו רע זא ,טגאזעג

־ציא ןגעוו ,גנוטכיר רעדנא ןא ןיא םעומש םעד

ןגעוו ןלאירע־גאמ זעלמאזפיונוצ ןפלעהוצ רימ ןאק

ןרעייטש ץגעוו ,ןטסנידראפ יד ןגעוו ,ןבעל ןקיט

.ץ זיי רעוועשזישט ןופ גנוטכינראפ רעד

.ןוויטארעפאאק עכעלטפאשטריוודנאל ןוא

• ביימש־ךעלפעה םעד ףיוא טקוקעג באה ךיא

דיז טאה לאז ןלעקנוט ןוא ןכעלגנעל םעד ןיא

רעקיסיירד יד רעביא שטנעמ א ןופ םינפ ןקידנעל

ךיור ןופ לפענ א ,לקניוו וצ לקניוו ןופ ,ןגארטעג

:טגערפעג ןפא םיא באה ךיא ןוא
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ןוא ןפנארב דעלזעלג יד ייב ןסעזעג ןענעז סאו
.ליומ ןיא ןסאריפאפ יד ןטלאהעג
־עגסיוא ךעלשיט יד ץשיווצ זיא לאמאטימ
ראה רעד ףיוא ןוא טסינאעדראקא ןא ןסקאוו

עקירטיצ .ןשיוואלק יד רעביא ןעשזדנאלב ןעמונ
לאמא םאוו ןראוועג ןוא טכליהעגפא ןבאה רענעט
טשיוועג לכיט א טימ טאה אלידנאג .רעטסיירד
...ןגיוא יד ךיז

•ואשזד עכעליירפ א ןליפשסיוא ןעמונעג עקשאמ

ןעמונעגלײטנא טשינ טאה רעסעומשטימ ןיימ

לקנעב ןופ ןסירעגפיוא ריז טאה ץעמע .עידאלעמ

וצ ןגיובעגוצ ויז טאה רע .למוט ןצנאג םעד ןיא

ןיא לזעלג ןטימ ץילא רענייא ןצנאט ןעמונעג ןוא
־יש ,םעזאפ ענעדישראפ טכאמעג טאה רע .טנאה
"עגפא םיא ןבאה עלא .ענעסאלעגסיוא ןוא ערוכ
טנעה יד טימ טשטאפעגוצ ,געוו םעד ןטערט
־ייה ןוא טיירדעג ץלא ויז טאה רוכיש רעד ןוא
.ןעגנוזעגוצ ועלקירעז
טנפעעג ךיז טאה ,ןיצנאט ןטימניא םיצולפ
יילפטיירב א ןעמוקעגניירא זיא םע ןוא ריט יד.םינפ קיצארפש־טולב טיור א טימ יוג רעקיצ

:טגאזעג ליטש ןוא רימ
...״עקעבער״ ענעגייא ןייז רע טנייוואב םאד

—

א ןטלאהאבסיוא ךיז טאה ףראד ןפיוא םיא ייב
,ובירטעגסיורא עלא רע טאה ,החפשמ עשיד י
טאה לדיימ קיראיקיצנאווצ א ,רעטכאט יד ראנ
־עג טשינ טאה יז רעבא ,טזאלעגרעביא ויז רע
יד ...עקיריא יד טימ קעווא ןוא ןביילב טלאוז
.ןסאשעגסיוא עלא ןמאה ןשטייד

דלאב ןוא ןראוועג ןסירעגרעביא זיא ןצנאט סאד

,טלאצאב ,ןירענלעק יד ןפורעגוצ באה ךיא

.ןליפש וצ טרעהעגפיוא עקשאמראה יד ךיוא טאה

ןיימ וצ טראוו ןייק טימ ך ׳ז קידנפורנא טשינ ןוא

אלידנאג ,הא :ןפורסיוא טרעהעג ךיז ןבאה םע
".ןעמוקעג זיא

.םאג רעד ףיוא םיורא ךיא ןיב רעםעומשטימ
ןבאה גאט וצנאג םענופ ןעגנובעלרעביא יד

טאה ןוא האנה טימ טלכיימשעג טאה אלידגאג

ךימ טאה םאוו ,םאאכ א ןיא טשימעגפיונוצ ךיז

.גנוצעשגנירג ץוא עינאריא טימ טקוקעג ייז ףיוא

ןא טרעטאמעג ךימ טאה׳ס .טקינייפעג ךעלקערש

:טסינאעדראקא םוצ ןוטעג ףור א רע טאה דלאב

באה ךיא .ןיילא ךיז וצ ןוא םורא ץצנאג םוצ לקע

״עקעבער״ ?ןטראד וטסליפש סאוו ,יעה —

ןשיווצ םורא ויז יירד ךיא זא ,ליפעג םאד טאהעג

...רעהא ביג

םנכערבראפ ןופ ץומש ןקיפעלק ןכעלקערש א

־עג טליטשעגנייא יוו למוט רעד זיא טונימ א

יפיוקפא טשינ ויז טזאל םאוו ,טייקנלאפעג ןוא

־עג ןבאה טסינאעדראקא םענופ רעגניפ יד .ןראו

.זיירפ םוש ןייק ראפ

" ? ייז ןעעעז דרו ?ןדיי רעררע^זי^/יס ,
 1960ראי ןיא חלג רעוועשזישט םייב רוזאב א
חלג םעד ",שטשאבארפ" רעוועשזישט םעד ןגעו
טרעהעגנא ךס א ךיז ךיא באה ,אטטעב קירנעה
־אב .ןדיי ןוא ןקאילאפ ,ןשטנעמ ענעדישראפ ןופ
־יא יד טדערעג םיא ןגעוו ןבאה םעראוו םרעדנוז
טאה רע ווו ,עשזמאל ןופ ןדיי ענעבילבעגרעב
־ןדיי םלא טנאקאב ןעוועג ןוא טניווועג רעירפ

־ישט ןקידהמחלמכאנ םעד ןיא ןטנעמאמ עכעלשט
.עוועשז
רעד טימ ויז ןענעקאב וצ ןסאלשאב באה׳כ
,חלג ןשיליוטאק א ןופ טלאטשעג רענייש רעקיזאד
־רע עקילייה עשידיי יד ןטיהוצפא ויז טימאב סא ו
.עוועשזישט ןיא רעט
ןיב טכאנראפ רעוועשזישט םענרומכ א ןיא

ידי־םח יד ןופ רענייא יוו ,ןעמאנ ןייז טימ .טניירפ

־עגפא בלאה יד רעביא ןעגנאגעג רעדיוו ויא

־נעמ ענלעצנייא יד ןדניבראפ ןענעז ,םלועה תומוא

םישוח עלא ןעבעז רימ ןיא .ךעלסעג ענעבראטשעג
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.ךראש ןדעי יצ וצ דיז רעה ךיא .ןפא ןוא דאו

:ןראוועג רעגגערטש לטיב א זיא עמיסש ןייז

ןופ רופ? א ןבילבעג יװצעגרע םראפ זיא רשפא

.ןביולג ןייז ןוא שטנעמ ןדעי ןיוש ךיא —

.ןבעל ןשידיי ןעמעראוו ויא ןקידלדורפש םענעי

רעייז בילוצ ןעמיקעגמיא ןעגעז טאיו .ןשטנעמ

־עג .תיליק לד ןרעה רעטצנעס עטכאמראפ ןופ

רעייז ,עקילייה ןענעז .םאטשפא ןוא ןביולג

סרוק ץלא סאד רעבא .ןענייוועג ןוא םרעטכעל

זיא ןטייקילייה ןטיהפא טשינ .קילייה זיא קנעדנא

ךיא .ןשטנעינ עטלאק ןוא עדלנערפ .עטייוו ןופ

ןשטנעמ ןטיהראפ וצ זיא ביח רעזדנוא .דניז א

,ןקאילאפ יד .ייז ייו ,ליפעג ענדאמ א טאהעג באה

— גנורעקלעפאב רעיועשזישט יד — .דניז ןיס

־נײא טנאקעג טשינ טציא זיב ךאנ ךיז ןטלא ו
ןראש ייז .ןבוטש יד ןיא .דרע רעד ףיוא ןבעל

יבגל קידניז קראטש זיא — סגאזעג ריא באה
.ןדיי יד

.ןבעל ןופ טייז א ןיא סנטאש יד יוו ץלא דאנ ךיז

רעייז טימ ןוא טמאלפעג ןבאה ןגייא ענייז

טייקידלוש ןופ ליפעג סאד טבעל ייז ןיא ףיט

ןשיטעקטא ןייז ןיפ ןגאלשעגפא ךיז ץנאלג ןסייה

.טעוועבאראב ןבאה ייז םאוו .ןשטנעמ יד ןגעק

ךיז טאה רע .ןקז ןקיראיקיצעביז א ןופ םינפ

.טנשריעג ןבאה ייז ןבוטש םנעמע ו

:ןפורעגנא

.ןעמונעגפיוא ךעלטניירפ ךימ טאה חלג רעד

רעד ןעוועג זיא עטטגרע סאד .קיטכיר —

־םיוא םיא ליוו ויא זא ,טגאזעג םיא באה ךיא

טכאמעג ןשטנעמ יד טאה המחלמ יד .םארגאפ

ענעבילבעגרעביא יד ןופ טייקראבקנאד יד ןקירד

ןיב ךיא טאוו רעיודאב ךיא .לאטורב ןוא דליוו

.ןטאט עלעדייא ענייז ראפ ןדיי רעוועשזישט
שיט־ביירש טייז רענעי ןופ ןסעזעג זיא רע
.גנורעדנוווראפ טימ רימ ףיוא טקוקעג ןיא
י עכלעזא ןאראפ ןענעז ? ןדיי רעוועשזישט —
ןייז ןענעז ווו

רימ טלאוו רשפא .רעירפ ןעמוקעגרעהא טשינ
.ןכערבראפ ןסיורג םעד ןופ ןטיהראפ וצ ןעגנולעג
רעד .ןגיוושעג רימ ןבאה עלייוו עניילק א
־עגטיוא טאה לקנעש םענרעזעלג ןפיוא רעגייז
.טייקשילאקיזומ רעניד א טימ העש יד ןעגנולק

־ישט ענלצנייא ןגעוו טלייצרעד םיא באה ךיא

ךיז רע טאה — ןגאז ךיוא ךייא זומ ךיא —

ןיא ,לארשי ןיא ןעניווו טאוו ,תוחפשמ רעוועשז

ךיא טראוו םאד קידנכיירטשרעטנוא — ןפורעגפא

רעייז ןופ קנעדנא םעד פא ןטיה ייז .עקירעמא

טשינ םטכעלש גונעג ןעעזעגנא ךיז באה׳כ זא —

א ןבעגוצסיורא ךיז ייז ןטיירג טציא .לטעטש

ןענעז עשזמאל ןיא ךיוא .עוועשזישט ןיא זיולב

ךאנ טנעמונאמ א ןייז טעוו טאוו ",ךוב־רוכזי"

זיא דראמ .ןעוועג רעסעב טשינ ןשטנעמ יד

.ןבעל ןשידיי םענעטינשראפ־קידלושמוא םעד

־ראפ טאה ןבעל ךעלשטנעמ .טנגוט א ןראוועג

:ןבעגעגוצ באה ךיא

ןעמוקעגמוא ןענעז ןענאילימ .טייקילייה ןייז ןריול

טקיבייאראפ ךיוא טעוו ךוב ןקיזאד םעניא —

־גארט ןיא ןראוועג טליופראפ ,ןטכאלש יד ןיא

ליפשייב א יוו טילאטשעג עלעבאנ רעייא ןרע ו

.םמערוט .סרעגאל־עיצארטנעצנאק ןיא .ןעייש

.טייקטטוג ןוא טייקלדייא רעכעלשטנעמ ןופ

ןופ ןבאה ןשטנעמ עקיטשרוד־המחלמ .אי .אי

.טייקליטש עפיט א טשרעהעג טאה בוטש ןיא

.היח עדליוו עקיזיר ןייא טכאמעג טלעוו רעד

־עלאב יד טיירדעגמורא טראד ךיז טאה םע שטאכ

ןופ ליפעג ןדעי ראפ רעצרעה יד ןשאלראפ

זיא ,ןראי עלעטימ יד ןיא יורפ ענייש א ,עטסאב

.תונמחר

יד טימ טפאזעגנא ןעוועג עלעקניוו סעדעי ךאד
.תוריזנ ןוא תושירפ ןופ תוחיר עגנערטש

רעכעלנע ץלא עגר רעדעי טימ זיא לוק ןייז
.ענאבמא ןא ןופ םיטש רעכעלרעייפ א וצ ןראוועג

:ודער ןביוהעגנא חלג רעד טאה ךעלדנע

־ביל רעכעלשטנעמ טימ ענעדנוצעגנא רעטרעוו יד

דישרעטנוא רעכעלטנזעוו א ןאראפ ןעד זיא —

.טרעטטייגאב ןוא טרירעג ןבאה טפאש

טשינ ןעד זיא ן ןביולג רעייז בילוצ ןשטנעמ ןשיווצ
?םזיאאדוי ןופ ךשמה א םוטנעטטירק טאד
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־ברוד יוו ,טנפעעג זאלשיורעג ךיז טאה ריט יד
,יורפ א ןעמוקעגניירא זיא׳ס .ןטאש א ןזאלוצ
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־עגפיוא רעירפ רימ טאה םאװ ,יורפ עבלעז יד

*נא טשינ ןטלאװ ײז ןעוו .טעוועטארעג ןדיי רעט

ףיוא ןגיובעג סאװטע ןעגנאגעג זיא יז .טכאמ

ןפלאהעג טשינ ,שינעטלעהאב ןדעי ףיוא ןזיװעג

רעבא ,גנוי ,טכיזעג טראצ א טאהעג טאה ,סיוראפ

םעד ןבעגרעביא םיא ןוא דיי םעד ןענעקרעד

טימ ןטכאלפעגכרוד ןעװעג ןיוש ןענעז ראה עריא

ךיוא רשפא טלאװ ,ןײרא טנעה יד ןיא אנוש

•םעדעפ ענרעבליז

.קירעיורט יוזא ןעוועג טשינ עװעשזישט ןיא

טנאה רעד ןופ גנוגעװאב א טימ ריא טאה רע

־עגפארא פאק םעד ןטלאזזעג טאה חלג רעד

קידנלעטשראפ ןוא דיז ןצעזוצקעװא ןזיװעגנא

*עגפא דיז טאה םינפ סיורפ רעד ףיוא .טזאל

:טגאזעג ריא ראפ ךימ
־עיורט ןוא ערעװש ענעי ןגעוו ןדער רימ

:טגאזעג טאה יז .רעצ טלגיפש
—

טשינ ןעד ןענעז .יוזא ריא טדער סאװראפ —

טשינ טאה ןבעל ־ןעלשטנעמ ןעװ ,געט עקיר

־רעה עלעדײא עטוג טימ ןטםירק עקיביולג ןעוועג

.טרעװ ןײק טאהעג

א ,עלהנח ...יוזא טשינ טגאז ?ןלױפ ןיא רעצ

־ראפ קיטעמוא ןעװעג ןענעז רעמינפ סנדײב

ראי ןטם־ 41ןיא ...אטשינ אד טציא זיא יז דאש

ןיא ןבאה ײז זא .טםװועג באה ךיא .טבארט

גאטראפ ןקיטםארפ א ןיא ןענופעג יז רימ ןבאה

,ןבעל ןגייא רעײז טימ טריקיזיר טײצ רענעי

בא.ד ״זוטםײה יװ״ .לעװש רעזדנוא ףיוא קידנציז

,ינאלבאי ףראד םעד ןיא ,ןדיי ןעװעטאר וצ ידכ

עכלעזא טימ טקוקעג טאה יז .טגערפעג יז ךיא

טאה ,גירק ן׳תעב טניוװעג טאה חלג רעד װו

ךיא ״!עלהנח״ :טרעפטנעעג ןוא ןגיוא עקירעױרט

עכלעװ ,ןדיי ףלע ץוש ןײז רעטנוא טאהעג רע

־עג טשינראג יז רעמ ןוא ןענאטשראפ ץלא בא.ד

,םינפוא ענעדישראפ ףיוא טעװעטארעג טאה רע

שידיי ןייא ןעוועג ןיוש זיא רימ ייב .טגערפ

טריקסאמראפ א ןיא ,רעמאק ןרעטצניפ א ןיא

.עטרבח א םנײמ ןבעגעגפא יז דיא באה דניק

טאה רע ןיהװו ,דלאוו ןיא םיוב א ףיוא ,טעב

ןאמ ריא רעבא ,ןדמשפא טלאװעג יז טא.ד ענעי

ןעװעג דיוא זיא ײז ןשיװצ .ןםע ןגארטעג ןײלא

ןרעטלע עריא ןלעװ רעמאט .טביולרעד טשינ טאוד

ןעיצרעד וצ ןבעגעגפא טאה רע סאװ ,דניק א

יז .ריא ךאנ ןעמוק ןוא המחלמ יד ןבעלרעביא

טאה רעטעפש .יורפ עכעלטסירק רעכעליורטראפ א

ווירב טנייה טביירש ןוא עשידיי א ןבילבעג זיא

טנײה .שזדאל ןיא ץובק א ןיא ןבעגעגפא םע דע

...טאהעג הנותח ןיוש טאה יז .לארשי ןופ ייז וצ

.לארשי ןיא סיװעג םע זיא
םאװ ,םעד ןופ טםוװעג ץלא סאד באה ךיא

־ראפ רעסעב דימ לאז ןעמ טלאוועג באה דיא
־יוו טרעפטנעעג ךיא באה רעבירעד ןוא .ןייטש

ךאנ טלײצרעד רימ ןבאה ןדיי ןוא ןקאילאפ

:ןאט ןבלעז ןיא רעד

םע באה׳כ .רעהא ןעגנאגעג ןיב דיא רעדײא

עלא יד ןסעגראפ רימ זא ,טשינ טניימ

רעבא .םיא טימ טעומש ןײמ ןיא טנאמרעד טציא

־יב ערעזדנוא ןיא ייז ןענעכייצראפ רימ .ןטקאפ

וצ טרעהעגפיוא טשינ רימ טאה ןצראה ןפיוא

רימ רעבא .טייצ רעקיליורג רענעי ןגעוו רעכ

יד .ןסאג רעװעשזישט יד ןופ דליב סאד ןקירד

זא ,ןסעגראפ טשינ טלאז ריא זא ,ךיוא ןרעדאפ

טאה ןרעיוא יד ןיא .טײקטזאלראפ עכעלרעדיוש

ןיא .ךס ןייק ןעוועג טשינ ןענעז ןטקאפ עכלעזא

־מוא יד ןופ ןײװעג עמוטש םאד ןעגנולקעג ךאנ

יד ןעמוקעגצונוצ קראטש ןרעלטיה זיא ןליופ

־כרודא אד זיא סע ןכלעװ טימ ,ןדיי ענעמוקעג

עכלעוו ,גנורעקלעפאב רעכעלטסירק רעד ןופ ףליה

־אב א טליפעג באה ךיא .ןייטש רעדעי טפאזעג

רעטרעדנוה ןדראמסיוא ןפלאהעג וויטקא טאה

לופ .קיטייוו ןיימ טימ דיז ןלײט וצ שינעפרעד

ןייק ןעוועג טשינ ךאד זיא םאד .ןדיי רעטנזיוט

:טגאזעג דיא באה גנײ״טיבראפ טימ

—

־תורוד א ןופ טאטלוזער א םע זיא רעכיג .לאפוצ

ןעײג סאװ ,ןטסירק .ןקאילאפ יד ןעװ —

עכלעוו טימ ,ןדיי יבגל לעטשנייא־קנאדעג ןגנאל

ןפלאהעג טשינ ןטלאװ ,עכריק ןיא קיטנוז ןרעג

,ראי טנזיוט ןיוש טבעלעג ןעמאזוצ טאה ןעמ

־נזיוט רעקילדנעצ ךס א ךיז ןטלאװ ,ןטםירעלטיה
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...טציא ןוא
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חלג רעד ייו קידנעעז ןסירעגרעביא באה דיא

סאה ריא .ץלאטש ץא ןביולג רעייז ןרילראפ

רע יוו עזאפ א ןיא פאק םעד ןבױהעגםיוא טאה

רעבא ,סמערא ןא ,סנײלק א .דגאל ןגײא ןא טציא

.ןגאז סלאוועג םעפע סלא ו

יד ,םיאיבנ יד ןעמוקעגסיורא ןענעז טראד ןיס

ןטכיראפ ךיא ווורפ םעיצקעל עניימ ןיא

—

ןכעלטעג םוצ ןביוהרעד ךיז ןבאה סאוו ,עקילייה

— המדקה םוש ןא ןביוהעגנא רע טאה

—

...סכיל

סאד

יד ןראוועג ןוטעג זיא טאוו .טכערמוא עסיורג

באה דיא ןעוו .ןײנ ןגאלשעג טאה רעגייז רעד

טאה עשזמאל ןיא המחלמ רעד ראפ דאנ .ןד י

.שטנעמ ןלעדייא ןקיזאד םעד טימ טנגעזעגפא דיז

עשיליופ ןיא עשידיי זא ,טלייצרעד רימ ןעמ

*עגניירא ןטאש א יוו דיז טאה עטסאבעלאב יד

־עג ךימ טאה רעדעי .טגירקעג ךיז ןבאה רעדניק

־וצ דלאב ןוא בוטש רעטייווצ רעד ןיא טכיילש

םע דיא יט טציא ריוא .חלג ןייז ראפ ןטלאה

ןענעז ייז ףיוא .ווירב לקעפ א טימ ןעמוקעגקיר

סאד זא ,תמא טשינ זיא םע .ךיז טזאל םע ליפיוו

ןענעז םאד" .םעקראמ־לארשי עטלפמעטסעג ןעוועג

םוטנעטסירק .םאה ןופ הביס יד זיא םוסנעטםירק

.טגאזעג יז טאה — ״רעדניק עניימ ןופ ווירב

,טפא ראנ טפערט םע .האנש עדעי םיוא טסילש

־צניס רעוועשזישט יד רעביא ןעגנאגעג ןיב׳כ

ןופ ,ןסולפנייא עדמערפ ץירא ךיז ןענעבנג םע זא

־קירוצ ןעוועג טשינ ץלא דאנ ןוא ךעלסעג ערעט

־לעז סאד .טכאמ דאנ געיעג ןופ ,ןרעפס ערעדנא

־עג באה דיא .טייקכעלקריוו רעד וצ ןעמוקעג

ןוא ...ןטסינומאק ייב ןעזעג דאד ריא טאה עב

סאוו ,םיקידצ יד וצ טשינ ייז ןרעהעג יצ :טכארט

רעבא ?רוטלוק־טלעוו עצנאג יד ןעוועג זיא ווו

זיא יצ רעבא ז םויק א טלעוו יד טאה ייז קנאדא

טשינ ןפראד .ןבעל ןבילבעג ןענעז עכלעוו יד ,ןדי

ז עקירעביא יד ןענעז ווו זגונעג םאד

רעיסעה ערעזרעוא ןיא ן־טיהפא ןלע־ח רימ
ןלעעדעא ןןלילײה דעייא
 —1960כ״שת בא םחנמ ח״כ ,עוועשזישט ןברוח ןופ גאט־טייצראי ןיא ,יגאשטלאשזאג בד ןופ עדער
"
.ןדיי רעוועשזישט ענעמוקעגמוא יד ןופ קנעדנא םוצ הבצמ יד םילשורי ןיא ןויצ־רה ןפיוא ןליהטנא םייב
.רוצ .ח טנעיילעג טאה ,קילאיב .נ .ח ןופ "טאטש־הטיחש רעד ןיא" ןיפ ןטנעמגארפ יד

םוטש ןוא טראה ןוא טלאק ,ןזייא ןוא לאטש ןופ
!םוק ןוא

— שטנעמ וד .ךיז ראפ ץראה א םיוא דימש

,ןגיוא ענײד טימ ןעז טםלאז ,טאטש־הטיחש ןיא ייג ,םוק
.טנעה ענעגייא ענייד טימ ןפאטנא טסלאז
,טנעוו ןוא ןרעיוט ,סעפולס ,ןעמיוצ ףיוא
,רעצלעה עלא ףיוא סאג רעד ןופ רענייטש ףיוא
ןריהעג יד טימ טולב טנקירטראפ ץראווש םאד
,רעזדלעה ןוא פעק םרעדירב ענייד ןופ
!הליהק רעשידיי רעוועשזישט רעד ןופ הטילפה תיראש עטלמאזראפ עבושח
ןרעאב וצ ידכ ,םילשורי ןיא ןויצ־רה ןפיוא ,אד ןעמוקעגפיונוצ טנייה ךיז ןענעז דימ
׳טניירפ ןוא םיבורק .רעטסעווש ןוא רעדירב ,סעמאמ ןוא םעטאט ערעזדנוא ןופ קנעדנא םעד
ןוא טקיטשרעד ,ןסאשעג ןראוועג ,תונושמ תותימ יילרעלא ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז עכלע ו
טימ ןעשעג זיא סאד .שזאבלוש ףראד ןיא רבק־רעדירב םעניא טייהרעקידעבעל ןבארגאב
.א״שת ראי ןיא בא ח״כ קיטשרענאד םענעי ןיא ,קירוצ ראי ןצניינ
טימ ןענעז עכלעוו ,עטסרעייט עלא יד ןופ קנעדנא ןקילייה םעד ךיוא ןרעאב רימ
זיא ייז ןופ לייט א ווו ,עווארבמעז ץיק עוועשזישט ןופ ןראוועג ןבירטראפ קירוצ ראי ןצעביז
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ןיא ןוא ןראוועג טקינייפעג ןוא טגאלפעג ןענעז ערעדנא יד .רעגנוה ןופ ןבראטשעג טראד
ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ייז ווו ,ץיוושסיוא ןייק ןראוועג טריפעגרעביא ןעגנוגנידאג עקידארומ
.םעיראטאמערק יד
.ג״שת טבש ׳ד ןיא ןעשעג זיא םאד
תומשנ יד טימ ריז ןקינייראפ ןוא טלמאזעגפיונוצ ליז רימ ןבאה ,ןויצ־רה ןפיוא ,אד
גנויירפאב רעד דאנ ןוא םוניהג ירודמ העבש עלא טבעלעגרעביא ןבאה טאוו ,עלא ענעי ןופ
־רעד קיטולבטלאק ןעמייה ערעייז ןופ תוברוח יד ףיוא טראד ןוא לטעטש ןיא ןעמוקעגקירוצ
.ןקאילאפ יד ךרוד ןראוועג טעדראמ
.ה״שת ,ןסינ ׳י .קיטסניד ףיוא טכאנ רעד ןיא ,קירוצ ראי ןצפופ טימ ןעשעג זיא םאד
!ןגייווש טונימ א טימ קנעדנא ןקילייה רעייז ןרעאב רימ ןלאז
,טינארג רעמילשורי ןקיזאד ןיא טצירקעגנייא ןענעז עכלעוו ,םעטאד יירד עקיזאד יד
.תוחומ ןוא ,רעצרעה ערעזדנוא ןיא טצירקעגנייא ןביילב קיבייא ףיוא ןלעו
וגעוו תורוד עקידרעטייוו יד ןוא זדנוא ןלייצרעד םעטאד יירד עקיזאד יד ןלעוו קיבייא
־איטםעב ןופ ,דראמ ןוא החיצר ןופ ןזאפ יירד יד ןגעוו ,םאה ןוא האנש ןופ םעלאווכ יירד יד
םעד רעביא ,םינקז ןוא ןעיורפ ,רעדניק רעביא ,ןשטנעמ עקידלושמוא רעביא ןטייקדליוו עשיל
עטכישעג רעד ןיא ןכיילג ןייק ךיז וצ טשינ טאה רעכלעוו ,דראמ ןטנכערעגסיוא ןוא ןכעלסעה
.טייהשטנעמ רעד ןופ
־יטסירעלטיה ןכאוו עטשרע יד ןיא ךיילג ,םיצולפ ןעמוקעג זיא עילאווכ עטשרע יד
ןדיי יד ןעמ טאה טעברא ףיוא סיורא ייז טקיש ןעמ זא .עיזוליא רעד טימ .עיצאפוקא רעש
עשירעדרעמ ןופ לובמ א רעטנוא טריפעג ייז טאה ןעמ ןענאוונופ ,קראמ ןפיוא טלמאזעגפיונוצ
םיואראפ ןופ טיירגעגוצ ןעוועג זיא םאוו ,רבק־רעדירב ןקיזיר םוצ ךיילג ןעיירעסיש ןוא פעלק
.שאבלוש ףראד םעניא
טשינ וליפא ןבאה ןרעטלע סנעמעוו ,ךס א ןאראפ ןענעז אד עטלמאזראפ יד ןשיווצ
טשינ ייז ןבאה .עטקינייפראפ ,עטרעטאמראפ .רבק םענעי ןיא ןרעוו וצ ןבארגאב ןעוועג הכוז
ןפיוא ןענעז ןוא ןגער ןקידנציילפ םעניא עקידנרישראמ יד ןופ טארט םעד ןטלאהטימ טנאקעג
עוואנעילעכ ,שור :רעפרעד יד םודא ןפראוועצ ןענעז םירבק ערעייז .ןראוועג ןסאשרעד טרא
.רעבמעס ןייק עוועשזישט ןופ טריפ םאוו ,געוו םעד סיואגנעל ןוא
־יופ ערעזדנוא ןעוועג ןענעז ,עוושזישט ןיא הטיחש רעד ןופ רערינאלפ עטשרע יד
ךיז םע ןבאה ייז .ןראי רעטרעדנוה ןיוש טניווועג זדנוא טימ ןבאה עכלעוו ,םינכש עשיל
ייברעד ןבאה ןוא םינכש עשידיי יד ןופ ןעיירפאב ייז ןלאז ייז זא ,םעצאנ יד וצ ןדנאוועג
.ןטיה ןוא ןדיי ענעטלאהאב ןכוז םייב םרעדנוזאב ,ףליה עטסקידנעייגטייוו רעייז ןגאלשעגראפ
.ופיולטנא טשינ ןלאז ייז
־אלווייט יד ןעוו ןוא טייקלאטורב רעשיטסירעטקאראכ רעד טימ ןוטעג םע ןבאה ייז
וצ שינעביולרעד רעד טימ טלאצאב ןעמוקאב ייז ןבאה ,ןראוועג ןוטעגפא זיא טעברא עשינ
.רעזייה עשידיי יד ןיא ןביור
.טכאנ רערעטצניפ רענעי ןיא ןעוועטארוצפא ךיז ןעגנולעג ךאד זיא ןשטנעמ קינייוו רעייז
.ןנער רעקידנציילפ רעד ייז טאה ןפלאהעג
ןוא ןטלאהאבוצסיוא ךיז ןעגנולעג ייז זיא םע םאוו ,עכלעזא ןעוועג ךיוא ןענעז םע
־ראפ ריז טימ ןבאה עטעוועטארעגפא םנ־יפ־לע עקיזאד יד .קראמ ןפיוא ךיז ןלעטשוצ טשינ
.עילאווכ־סגנוטכינראפ רעטייווצ רעד ראפ ןרעק םעד טלעטשעג
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עסםנעלק יד טימ .יונעג ,סרינאלפ םוג ןראוועג זיא עילאיוכ *סגנוטכינראפ עטייווצ יד
.ןייפ עכעלשטנעמרעביא טימ סיילגאב .דראמ ןיפ עילאווכ א ןעוועג זיא סאד .ןטייהלצנייא
".עווארבמעז־תולג" ןעוועג זיא םאד
ןיא .עגאל יד .ןאיאר ןצנאג ןופ ןדיי יד ןראיועג ןבירטראפ ןעבעז עיוארבמעז ןייק
־ליש וצ טשינ זיא .ןראוועג טשטעיוקעגפיונוצ ןענעז רעדירב ןוא ןרעטלע ערעזדנוא רעכלעו
־םלאמינימ רעד ןא .ןטייהקנארק ןוא תופגמ ןכארבעגסיוא ןענעז םע .רעטרעוו ןייק טימ ןדעד
ןענעז רעטרעדנוה .ליורג ןוא רעגנוה ןופ רעגאל א ןעוועג זיא םע .ףליה רעשיניצידעמ רעט
.ןלאפעג גאט ןדעי
.טסערפ עקראטש טשרעהעג ןליופ ןיא ןבאה

 43—1942ראי ןופ רעטניוו םענעי ןיא

וענעז םע ןענאוונופ ,ןאב רעד וצ םישובלמ ענעסירעגפא ןיא טריפעג ודיי יד ןעמ טאה טלמעד
ןיא ,סעיראטאמערק רעציוושסיוא יד ןיא געוו ןטצעל רעייז וצ ןטראפסנארט יד ןעגנאגעגפא
טנעצארפ רעקיטשינ א .ןראוועג טעדראמרעד שילאיטסעב יוזא ןענעז ייז ווו .ןרעמאק־זאג יד
.טייצ ענעי טבעלעגרעביא טאה
סאלב יוו .ןעגנוריסאפ עכעלרעדיוש ענעי ןופ טיידנא ןא זיולב ןענאמרעד אד ליוו׳כ
".טאטש־הטיחש" רעטמיראב םקילאיב ןופ ןזרעפ יד ייז ןגעק םיוא ןעמוק
,תודע ןא זיא רע ,גנידצלא ןעזעג טאה רע
.םעדיוב םעד ףיוא תודע רעקידעבעל ןייא
.תוישעמ עלא ןלייצרעד ריד עשז רע זאל
,טליפעג ןרעדעפ טימ ךיוב א ןופ השעמ א
זדנעג יוו פארא־פאק ןליוק ןכאנ ןשטנעמ ןופ
ןעגנאהעגפיוא םעדיוב םעד ןופ ןקלאב םוצ
םעמאמ ןייז טימ םנפאלשעגנייא ןא דניק א ןופ ןוא
לכליימ ןיא טסורב עטיוט ןוא ענעטלאפשעצ
,ןסירעצ םקידעבעל א דניק א ךאנ ןוא
ןעייווצ ףיוא יירש ןטצעל ןייז טימ םענייאניא
.טקידנעעג טשינ עמאמ ןוא 1״.אמ רעבלאה א
ןוא־עשירטקעלע ויא ,ןייטש ןיא ןראוועג טפאלקעצ ךעלפעק עשרעדניק ןענעז טראד
.םעפולס־ןאפעלעט

עילאווכ עטירד יד
הליהק עשידיי רעוועשזישט יד ןטכינראפ ןופ עזאפ עמאזיורג ןוא עקיטליגטנע יד
.ןרעה עשיטסירעלטיה יד ןופ ףליה רעד ןא ,אפוג ןקאילאפ יד ךרוד ןראוועג טריזילאער זיא
עטעוועטארעגפא יד ןופ טייהנזעוונא יד ןגארטראפ טנעקעג טשינ ןבאה ןקאילאפ עטיירפאב יד
רעד עכלעוו ,יד טעדראמרעד ןוא ןעמוקעג ייז ןענעז ןסינ ר ףיוא טכאנ רעד ןיא ןוא ,ןדי
.ןעמוקייב טנאקעג טשינ טאה םזירעלטיה
רעזעיצערפ רעד ןופ טיירדעגסיורא ויז ןבאה עכלעוו ,עלא יד טעדראמרעד ןבאה ייז
החפשמ רעד ןופ םרעטםעװש עדייב טעדראמרעד ןבאה ייז .ןשטייד יד ןופ ןישאמ־סגנוטכינראפ
ןייז רעוועלדאג לקנעי ןטלא םעד ,םניזדאמארג יד ןופ ,םנאמדירפ יד ןופ רעטכאט יד ,ץדאווש
.ערעדנא ךס א ןוא לקינייא .רעטכאט
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#טשינ .ןברוח ןסיורג םעד ןעמענאב וצ הבב טשינ זיא דנאטשראפ רעכעלשטנעמ רעד
,םיטרפ עלא יד ןענעכערוצסיוא דנאטשמיא רימ ןענעז יוו .קילגמוא םעד ראפ רעטרעוו ןייק
.ןעגנאגרעד זדנוא וצ ןענעז טא ו
ןבאה ,ןברוח םענופ ףיולראפ ןצנאג םעד .םעטאד יד טנכייצראפ טינארג ןיא ןענעז אד
.ןכיגניא טניישרעד םאוו ,ךוב־רוכזי רעוועשזישט םעניא ןבירשראפ רימ
ןענאילימ ןופ ןשא יד טלמאזעגפיונוצ ןענעז "םוקמוא ןופ רעלעק" ןקיזאד םעניא ,אד
זיא ייז ןשיווצ .ןרעגאל־טיוט יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ,טלעוו ןקע עלא ןיא ןדי
.ןדיי רעוועשזישט יד ןופ שא םאד ןאראפ ךיוא
ןעמענראפ רימ .תומשנ עקידנבעווש יד ןופ טסייג םעד רימ ןליפ טנעמאמ ןקיזאד ןיא
ןבאה טאוו ,עלא יד ןגעק ,ןבעל רעייז ןופ ןטונימ עטצעל יד ןיא רעדרעמ יד ןגעק ןראצ רעייז
.ןגיוושעג ןוא ןדראמ עשילאיטטעב יד וצ טקוקעגוצ קיטליגכיילג ךיז
לאז קנעדנא רעייז זא ,ץלא ןוט וצ בוח םעד ךיז ףיוא ןליפ ,ענעבילבעגרעביא ,רימ
־נא רעייז ןביירשראפ ןוא הבצמ־קנעדנא יד ןעיוב ןלעוו רימ .ורעוו ןטעגראפ טשינ לאמנייק
.םוקמוא ןשיגארט ןוא ןבעל רעייז ןופ עטכישעג יד ךוב ןיא ןלייצרעד ךרוד קנעד
ןטיהוצפא רעייט וצ ךייא ןגאז ןוא ךייא טימ ךיז ןענעגעזעג רימ ,תומשנ ערעייט
ןענאמ וצ ןרעהפיוא טשינ רימ ןלעוו לאמנייק .קנעדנא ןקילייה רעייא רעצרעה ערעזדנוא ןיא
:קילאיב טגאז טע יוו .המקנ יד
ז טנעה יד ייז ןקערטש טאוו  1ייז ןטעב טאו
,רענוד רעסיורג א זיא ווו ? זיא ווו טסיופ א
? תורוד עלא ראפ ןענעכערפא ךיז לאז טאו
,ןעלמיה ןטיירעצ ,טלעוו יד ןגיילנייא ןוא
.ןרעקרעביא דובכ־אטכ ןיימ ,לוטש ןיימ
קראי־וינ /

םיובנשריק לציא
ן^/ייאיסאסא יסעעלאוועעגס רעווע^זי^־ס

טעדבירגעג ןײראם״סגנוציטשרעטנוא רעוועשזישט
םלא טנכייצראפ ,קראידינ ןיא רעבמעטפעס ןט״ 15םעד
 1904ראי ןיא עיצאזינאגרא עלאגעל
״נביוא םעד רעטנוא
.קראי״וינ טייטס ןופ ןצעזעג יד טיול ,ןעמאנ ןטנאמרעד
יד ןופ לייט רעטסערג רעד זיא טייצ רענעי וצ
ייז ןבאה רעבירעד ,קראי״וינ ןיא ןעוועג טיילסדנאל
רעוועשזישט ווו ,לוש ענעגייא ןא טעדנירגעג טראד
,בוט״םוי ןוא תבש ןדעי ןעמוקעגגעמאזוצ דיז ןענעז
עבעגייא ןא ,ךעלשימייה טליפעג טראד ךיז ןבאה ייז
ןא ןראוועג טעדגירגעג ךיוא ןאד זיא םע .רעפסאמטא
ןטלאהעגפא זיא ראי ןדעי ןוא אשידקד־ורבח ענעגייא
.רעגייטש רעוועשזישט ןפיוא ןעגנולמאזראפ ןראוועג
•סיורא ןעוועג זיא עיצאזינאגרא רעד ןופ קעװצ רעד
ענעמוקעגייג ןוא רעדילגטימ עקיטפרעדאבטיונ ןפלעהוצ
א ןראוועג טעדנירגעג רעבירעד זיא םע .ןטנארגימיא
־רעבירא ענעמוקעג־יינ ןכעלגעמרעד וצ ידכ ,עסאקײיל
.סעילימאפ ערעייז ןעגנערבוצ
ידנלעוו ןטשרע ןכאנ דלאב ןראי רע~ 20יד ןיא
טשיג ךיוא קראיױינ ןיא רעוועשזישט יד ןבאה גירק
ייז .םייה רעטלא רעד ןיא טיילסדנאל ערעייז ןסעגראפ
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"עג ןוא טלעג ןפאשעג םינפוא ענעדישראפ ףיוא ןבאה
.ףליה עוועשזישט ןייק טקיש
ײיבױ״ רעד ראפ ןבעגעג טאה טפאשנאמסדנאל יד
) 1500תדחואמ תיבגמ( ״ליפא שיאושזד דעט
יד .ראלאד
ןופ ןעמאנ ןפיוא ביבא״לת ןיא עסאקײיל רעוועשזישט
זיא םע .ראלאד  500ןגירקעג טאה םישודק רעוועשזישט
 6000ןראוועג טריטסעווניא ךיוא
"לארשי ןיא ראלאד
.םדבאב
"יווו ערעייז ןטיבעג ןבאה רעוועשזישט ליפ לייוו
טאה ,ןטבגעג ערעדנא ןיא רעבירא ןענעז ןוא ןעגנונ
הרות״ירפס יירד ןוא לוש יד ןבעגפיוא טזומעג ןעמ
״רםם ןייא ןוא לארשי ראפ ןראוועג טקבעשעג ןעבעז
טײלםדנאל רעוועשזישט יד ןעמוקאב ךיוא ןבאה הרות
.ביבא״לת ןיא
הבאבראפ א ןעוועג ךיוא זיא ראי רע״ 20יד ןיא
ראפ עציטש טימ זיולב ןעמונראפ ךיז טאה רעכלעו
רעד ןעוו םעדכאנ .קראי״וינ ןופ רעדילגטימ עבעגייא
עגביי טגבערבעג טאה ןטנארגימיא עיינ ןופ םארטש
עגאל יד ס־יוא טעז םע יוו טסווועג ןבאה עכלעוו ,תוחוכ
ןראוועג טעדבירגעג ייגספיוא זיא םייה רעטלא רעד ןיא
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סאה עכלעװ ״ײרעליזקא סידײל דגא סדגערס גנאי .י1
ד7ג ןוא ןםײהגגעלעג ענעדישראם ײב סלעג סלפאזעג
ךיז סאה סאד .עװעשזישס זײק סקעריד ףליה טקיש
״ראפ גאס ןקיסנײה ןסירא זיב  1937.ראי ץא ןביוהעגגא
ראם עציטש סימ זיולב ״ירעליזקא סידייל• יד ךיז סםעג
.עקיםםרעדאבםױנ
ײזקא סידייל• רעד ײב עקידנעריס יד ןוס עססיל
.״ירעל
ןאסנידועל לדארס
ןאפסיוק עינאס
ףארדעשט לסיג
םױבנשריק לציא
רעציעם .נ .ש
לאם ךרוד טריםעגגא טגײה סרעװ ״יטיסאס• יד:עדגעג
שטיװאקרעב ראדיזיא
קישטלעבויל לארשי
עלדאװאק לשסנא
םיובגעשריק לציא
לעדגאק ואשזד
.סעדײא ױאל

 1904ראי ץא ןבױ״דעגגא :רעבמעס רעטראשס
:ןסגעדיזערפ
ל״ז ןהכ סקאפ
ל״ז ןײסשרעדוליס םהרבא
ל״ז ןײטשרעװליס םײח
ל״ז יקסנאלאפס םהרבא
ןאפדלאג סיראס
ל״ז גרעבגירג יררעה
ןײסשרעװליס ןאמיס
ל״ז ןײסשגרעב ראשזד
ל״ז ןאדראג יגעב
ל״ז ץראװש דיװייד
ל-ז שטיװאקרעב ןסײג
ל׳ז רעפסאק סקאמ
ל״ז אריפאש סקאמ
אסוקגאמ עשטיא
גרנםנענארק םהרבא
רעסלעב לאירזע
ל׳ד שטיװאקרעב םהרבא
.שטידואקרעב ראדיזיא

יקחצי אכא .ד

לאר\4׳י ןיא טפאי^עאיפסדעאל ר^ײג׳י^זי^ט רעד ןופ טײקיטג׳ש
יד רעבא  1944.ראי ןיא טריטאד זיא ביוהנא רעד
״לארשי ןיא װעשזישט יאצװ ןוגרא״ םעד ןוס עיראטםיה
־רעד טרעװ םע יװ .״עיראטסיהרחפ* ןײז ךירא טאה
 1937ראי ןיא דאנ ןעמ טאה ,טלײצ
ןיא םארגאפ ןכאנ
ןטימ גגולמאזראם־טםעטארס א ןםורעג ,עװעשזישט
•ץרא ןיא ןצגאטסניא עשידײ יד ןרימראלא וצ קעװצ
.לארשי
ןיא ןעמוקעגראם זיא הסיסא ענאטגאפס טעמכ יד
¬ילא רבח ןקסע ןוא ןאמסדגאל םייב בוטש-רעלעק רעד
סיורא ןעגעז סעדער-טסעטארפ טימ ,שטיוואגיבור עשןופ חלודב-לאטסירק קיזייא :םירבח יד ןטערטעג
,יקסאלש קחצי ןוא רוצ-שטיווארקוצ םהרבא ,םילשורי
.ןויצלךושאר ןיא טלמעד
זיא גנולמאזראס-טסעטארפ רעד ןיא גגוקילייטאב יד
עלא טעמכ ןעמוקעג ןענעז םע ,עסיורג ראג א ןעוועג
רעקיזאד רעד ייב .לארשי ןיא ןעניודו סאוו ,טיילסדגאל
ריוא ערעדנא ןשיווצ זיא גנולמאזראס רעסיורג רעטשרע
א ןדנירג וצ טייקיטיוב רעד ןגעוו ןראוועג טדערעג
זיא טייצגשיווצניא .רעוועשזישט ןופ ןייראס ןליבאטס
עשימאנאקע יד .המחלמ־טלעוו עטייווצ יד ןכארבעגסיוא
םינקסע לייט ,רעגרע ןראוועג זיא דבאל ןיא רוטקורטס
ץלא סאד טא .עדאגירב רעשידיי רעד ץא קעווא ןעגעז
עשזישט א ןסאש ןגעוו קנאדעג םעד טריזילאראפ טאה.ןייראפ רעוו
עראלק ןעמוקאב ןכאנ  1944.ראי ןופ ףוס ןיא טשרע
עטעוועטארעגפא יד( ״הטילםה-תיראש״ רעד ןופ תועידי
עוועשזישט ןופ םוקמוא ןוא ןברוח ןגעוו )םוקמוא ןופ
רבח ןופ גבוניווו רעד ןיא ןעמוקעגפיוגוצ ךיז ןענעז
־םיז ןועמש ,שאקורב בד םירבח יד — ןוקא רכששי
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עכלעוו ,ןוקא רבח רעד ןוא שטיוואניבור עשילא ,ןאמ
סע רעכלעוו ףיוא ,גגוציז עטשרע יד ןטלאהעגפא ןבאה
רוכזי• עטשרע יד ןפור וצ ןראוועג ןסאלשאב זיא/׳גבולמאזראפ
ןיא ןעמוקעגראפ זיא טגווא-רוכזי רעטשרע רעד
הפיסא רעד ייב .טראפ לחר עטרבח רעד ןופ גנוניווו רעד
,רעוועשזישט עלא טקילייטאב ךיז ןבאה סע רעכלעוו ןיא
ןגעוו יחירב רעכעלריפסיוא רעד ןראוועג טגעיילעג זיא
רעוועשזישס רעד ןופ םוקמוא ןוא ןברוח ןסיורג םעד
ינאשטלאשזאג בד ןבירשעג טאה ווירב םעד .הליהק
ןזח א .ןברוח ןכאנ עוועשזישט ןיא ךוזאב ןייז ייב
ןוא "םימחר אלמ לא• ןלענאיצידארט םעד טגאזעג טאה
.שידק טגאזעג רענעמ יד ןבאה ףוס םוצ
םעד ןרעאב וצ ץואוועג ןסאלשאב סע זיא טלמעד
ןא ופאש ךרוד םישודק רעוועשזישט יד ןופ קגעדגא
עג זיא סע ןוא ןקעווצ עקיטעטליווו ראפ עיצוטיטסניאעכלעוו ",עסאק םידסח-תלימג• א ןראוועג טעדנירג
:ןעמאנ םעד טנייה זיב טגארט
".בי׳זי׳צ יללח םש לע תידדה הרזעל הפוק"
עג ןעגעז גגוטלאווראפ-סעטימאק רעטשרע רעד ןיא:םירבח יד ןראוועג טלייוו
אגיבור ןוא ןאמסיז ,ןייטשרעבליז ,שאקורב ,ןוקא.שטיוו
ןעװעג עקאט ןיוש זיא לארשײץרא ראפ הנכס יד
ןעוועג טשיג ךאב זיא גירק רעד רעבא ,קעווא טייוו
עשזישט יד ןופ ןוגרא רעד טאה רעבירעד ,טקידנעעגעט עסיורג ןייק ןזייווסיורא סנעקעג טשיג ךאב רעו.טייקיס
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~אס ןיא ןענאטשאב טלמעד זיא טעברא טפיוה יד
טעטימאק רעד .םירבח עקנארק ןפלעה ,ףליח רעלאיצ
ייז ןטפאשנאמסדנאל ערעדנא ףיוא טקריוועג ךיוא טאה
דהופתושב יד ףליח ןלייטרעד ןיא ןקילייטאב ךיז ןלאז
עקאסיוו טימ עוועשזישט :לשמל יוו ,תוחפשמ עקיד
עשזישט םענופ טעברא יד .רעוואלאקאס טימ רעדאטימ ןראוועג טניורקעג לאמ עלא זיא טעטימאק רע ו
עג קידנעטש ןענעז םינקסע רעוועשזישט ,גלאפרעדרעלעיציפא רעד ראפ ךאנ ןוא ךאוו רעד ףיוא ןענאטש
א זא ןעעשעג זיא סע ןעוו ,ןייראפ םעד ןופ גנודנירג
טימ הנמלא ןא ןבילבעג זיא יורפ רעוועשזישט עגניי
ידרעטייוו ראפ ןעלטימ םוש ןא ,רעדגיק עגיילק יירדםירבח עטנאמרעדנביוא יד ןיוש ןבאה ,ץנעטסיזקע רעק
•לייט שטאכ ידכ ,טנעקעג ןבאה ייז סאוו ,ץלא ןוטעג
טלמעד ןיוש .החפשמ רעטמותיראפ רעד ןפלעה וצ זייוו
אפדכפליה א סעפע ןדנירג ןגעוו טכארטעג ייז ןבאהגירק ןעמאזיורג םעד ןופ ףוס ןכאנ טשרע רעבא ,ןייר
.טייקיטעט עטקראטשראפ א ןביוהעגנא ךיז טאה
ןרעװ עכלעװ ,״ןטנװא־ױוכזי״ עכעלרעי יד ץוח
ראי ןיא טגדראעגנייא ןרעוו ןוא ןטיהעגפא גנערטשךאנ ןעמוק ,בארכחנמ ׳חכ ,שוריג ןטשרע ןופ גאט
רעגייטש א יוו ,ןפערטנעמאזוצ עכעלטפאשלעזעג ראפ
ראפ וצ ןווורפ טכאמ טעטימאק רעד .א .א ,הכונחןרעוו׳ס — .דנאלסיוא ןיא טיילסדנאל טימ ריז ןדניב
.א.אאקיסקעמ ,יאווגורוא ,עקירעמא ןייק ווירב טקישעג
ןופ ןבעל ןיא טרא ןא ןעמענראפ ןא טביוה ןוגרא רעד
קידגרעטעלב ,לארשי ןיא החפשמ רעוועשזישט רעדעי
:רימ ןענופעג ,טייצ רענעי ןופ ךוב-לאקאטארפ םעד
עסיוועג א ןדנעפש יורפ ןייז ןוא ןאמסיז רבח רעד"
ראפ — "הנותח-רענרעבליז" רעייז דובכל עמוס־טלעג
סגנולייווראפ א טאטשנא — ןוגרא םענופ עסאק רעדרעד טימ ךיוא ריז טעטסאלאב גנוטלאווראפ יד ".טנווא
סדנאל ןשיווצ םולש טכאמ ןעמ ",עיסימ-םולש~ףדור"עקידתופתושב ןופ טאטלוזער ןיא טאוו ,םינכש ןוא טייל
.ןעיירעגירק ,םיכוסכס ראפ ןעמוק ןעגנוניווו
עגנייא טרעוו גנוטלאווראפ רעד ןופ טעברא יד.ןגייווצ ענעדישראפ ןיא טלייט
עקידגקיטיונ וצ תואולה עניילק ןלייטראפ )א
* םירבח
;עקנארק רעדא עזאלסטעברא וצ ףליה ןלייטרעד )ב
ןעמעגראפ גנולייטפא רעד טימ ,םילוח רוקיב )ג
,שאקורב הרובד :ןעיורפ יד לייטנטסרעמ ךיז
)עקזיור( הנשוש ןוא שטיוואלאטס-דנארב ימענ
•עשזישט עקנארק ךיוא ןכוזאב ייז ,אגאנאווישק
.לאטיפש ןיא דעו
גורעייטשאב יד ןענעז לאווקדדסנכה רעקיצגייא רעדךרוד טכאמעג טרעוו עסאקניא יד .טיילסדנאל יד ןופ ןעג
ןקילאמא ןפיוא ,ךעלנעזרעפ םירבחדבגנוטלאווראפ יד
,טנאמ ןעמ ןוא בוטש וצ בוטש ןופ טייג ןעמ .רעגייטש
טעברא רעד ייב .ןעק רענייא ליפיוו ןביג םירבח ןוא
:ןענאזרעפ עדנעגלאפ רימ ןעניפעג
,ןייטשרעבליז ןוא שאקורב ,יקסאילש ןוא ןאמסוז
לחר ,טענאקד״דכ הקבר ןוא ןיזדאמארג״רעכואר הפי
ןוא ארוג שרעה קחצי ,ןאמיישדדכלמ ןוא עדראג־טראפ
.שטיוואגיבור עשילא
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ןטשרע םעד ןעמוקעגראפ זיא עכלעוו ,גנוציז א ףיוא
ןפורוצסיוא טקעיארפ א רימ ןעניפעג  1946,רעבאטקא
,עוועשזישט ןגעוו תונורכז ןעלמאז ןופ עיצקא ןא ףיוא
ןיא םאד ןבעגסיורא ,ןטעבראאב תונורכז עטלמאזעג יד
רעד טא .טיילסדנאל וצ םאד ןלייטראפ ןוא רושארב א
רוא" רעד סלא ןרעוו טנכעראפ ןעק סולשאב רעקיזאדעיה םעד ןופ גנופאש רעקידרעטעפש רעד ןופ ״רעטאם/ךובי־רוכזי״ ןקיט
טשינ טאה לארשי ןיא ןייראפ רעוועשזישט רעד
םיא ןענעק סאוו ,טיילסדנאל דנאלסיוא ןיא טכוזעג זיולב
ןפינקוצנא טכוזעג ,רקיע רעד עקאט ןוא ,ראנ ,ןפלעה
עטעװעטארעגפא /׳הטילפהדויראש״ יד טימ טקאטנאק א
רעד רעביא טיירפשעצ ןענעז עכלעוו ,הפירש רעד ןופ
טימ ןציטש וצ טכוזעג טאה ןוגרא רעד .טלעוו רעצנאג
ןיא םיטילפ רעוועשזישט יד ךעלקעפדייפש ןוא טלעג
יוו ןוא .א .א ןרעפיצ ןיא ,דנאלסורדבעיוואס ,ייכנאש
"םיברה תא הכזמו הכוז" א ןייז וצ ךיז טימאב לאמעלא
ןופ םיבורק עטקעריד יד ןקריוואב וצ ךיז טימאב .ה .ד
ײיז ןליפרעד ןלאז ייז ךיוא זא ,ןרעפיצ ןיא םיטילפ יד
יד וצ ןסערדא ןבעגעגפיוא ,ןטכילפ עכעלנעזרעפ ערע
רעד לשמל יוו ,םענראפ״סדנאל ןיא ןטעטימאק־ספליה
ךרוד ,ערעדנא ןוא ,ל״ז קוק ברה ןופ טעטימאקדנגנוטער
ןוא חספ ףיוא תוצמ ןראוועג טקישעג ןענעז סע עכלעו
וצ ריביס ןטייוו םעגיא שזא ךעלקעפדייפש ערעדנא
.תוחפשמ רעוועשזישט עטקישראפ
ןטיירגוצ טימ ךיז טמענראפ גנוטלאווראפ יד 1947,
לעוו ,עילימאפ רעזאלמייה דעטשרע רעד םינפדולבק ארעד רעירפ ןופ ךאנ .לארשי ןייק ןעמוקעגנא זיא עכףליה ריוא ,טייקמאזקרעמפיוא גנוטלאווראפ יד טלייט
ױקעג םיטילפ ענלעצנייא וצ ,ןעמראפ ענעדישראפ ןיא
־רא סרעדנא ךרוד ןראי המחלמ יד ןופ ףיול ןיא ענעמ
.א .א ןארעהעט ,יאכנאש ךרוד ,יימ
רעוועשזישט א ןיא קילגמוא םיורג א טעשעג 1948,
ןא טריזינאגרא טעטימאק רעד ,לארשי ןיא עילימאפ
ןיא .םענראפ ןרעסערג א ןיא עיצקאדכפליה עטסנרע
טימ גנודגיבראפ ןראװעג טפינקעגגא זיא טײצנשױוצ
.טפאשנאמסדנאל רעוועשזישט רעקראיוינ רעד
ןדגעוו עקיטפרעדאבטיונ ןפלעה וצ ןליוו ןטימ
ישט ענעבילבעג יד וצ טיילסדנאל רענאקירעמא יד ךיז,ןליופ ,שזדאל ןיא טלמעד ךיז ןעניפעג עכלעוו ,רעוועשז
עלעירעטאמ ייז ןופ ןעמענגא ןלאז ייז גאלשראפ א טימ
ףליה עטגײלעגראם יד פא ןקנעל ,רעשזדאל יד .עציטש
גאק ראפ עסאק א ןפאשעג טרעוו׳ס ווו לארשי ןייק —'אב םודא יוזא .טיילסדנאל יד ראפ ףליה רעוויטקורטס
רעקראײױנ יד ןופ ראלאד  100עטשרע יד ךיז טמוק
.עסאק~םידסח~תולימג רעד ראפ
טרעוו ,לארשי תנידמ ןופ גנוייטשטנא רעד ךאנ
עשידגעלסיוא יד טימ טקאטנאק רעד טקראטשראפ
קיטעט טרעוו קראיירינ ןיא ,סעיצאזינאגרא רעוועשזישט
דצ ןעמוקאב רימ ןוא "ירעליזקא סידייל דנא .פ .י יד
עטשרע יד ,טסירוט רעוועשזישט ןטשרע ןטימ טקיישעג
םע .ראלאד  200ןופ ךיוה רעד ןיא עציטש עטקעריד
םאוו ,רעוועשזישט ןופ םעיצאזינאגרא פא ךיוא ךיז ןפור
יוו .עקירעמא ןיא טעטש ערעדנא ןיא ךיז ןעניפעג
דנעלווילק ןיא ,דנעלווילק ןוא יטיסדכעזנעק ,טיורטעד
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׳רס ,ןאפסדגאל רענעסיקעגוצ א דארג סיוא ריז סגכייצ
.ןאפרעה
־רא רעד ןיא םינקסע עײג ןגײצעגנײרא ןרעװ סע
־באי ןרהא ןוא ינאשטלאשזאג לרעב :םירבח יד ,םעב
¬וולה ןבעגסיורא סאד סרעסערגראס סרעװ סע .עקנאל
־ראפ רעד ןופ םירבח .םילוע עיינ ןא ןעמוק׳ס ׳תוא
־אב וצ ידכ ,ץנדוארס רעד ףיוא סיורא ןראפ גנוטלאוו
־ייז ס מ ןעגעקאב וצ ךיז ,סיילסדנאל ענעמוקעגייג ןנוז
ןרעוו תיאולה ןלייסראס םייב .דנאסשוצ ןלעירעסאמ רע
.ענעמוקעג־יינ סגוצראפאב
סימ ןעמאזוצ טנדראעגנייא ןרעוו תורכזה־טייצראי *ד
־תוסת־שב ןבילוצ לארשי ץא טיילסדנאל רעבמאראז יד
טלאה סאד .גאט־טייצראי ןשיטנעדיא ןוא ,לרוג ןקיד
.ראי עכעלטע ןא יולא
עילימאס רעד ןסלעה םווורפ גנוטלאווראס יד 1949,
טיעה עשיאייוג ןופ דניק סאד ןעוועסארוצסיורא ןאמדירפ
).אניראמ ,ןציבר עקיטנייה יד(
טרעוו טנוס רעקידלארשי רעד סאוו םעד בילוצ
לסיבא ןוגרא םענופ טייקיטעט יד טרעוו ,טעטרעווטנא
טנופ  50ןופ וליפא ןוא  25ןופ האולה ןא ,טכאוושעגפא
חוכב טשינ ןיוש זיא ןוא טרעוו םעד ןיוש טרילראס
רעבא .גנורעדניל־טיונ רעד ןיא טרא ןא ןעמענראס וצ
סע ,ןצנאגניא טלעטשעגפא טשיג םרעוו טעברא יד
ןקילאמא ןטיול ןעגגולמאז־ספליה טריזינאגרא ןרעו
ך$ב םירבח ,עלעכיב א טכאמעג טרעוו׳ס ,רעגייטש
ראפ ןעגנולאצ עכעלשדוח ערעלוגער טימ ךיז ןרעייטש
.ןייראס םענופ דילגטימ ןקנארק־שינארכ א
־אמ זיא טײקיטעטךוגרא רעד ןופ טאטלוזער רעד
ןופ טעברא יד זיא רעבא ראפרעד ,ךיוה רעייז שילאר
ןראי יד ןיא .ןדיישאב רעײז עסאק דסח־תלימג רעד
ףיוא תואולה  17ןראוועג טלייטראס ןענעז 1945—1951,
 1952/3ראי ןיא .טנוס  580ןופ עמוס א
עגגיירא זיאאוו רעקידלארשי רעד ןיא עיצאזיליבאטס א ןטארטןופ ןעמוקאב ןבאה רימ סאוו ,עציטש״טלעג יד ,עטויל
ערג א טאהעג ןיוש ןבאה ,ןענייראפ עשידנעלסיוא יד 1951ןראי יד ןיא .טרעוו ןרעס
— 1955
־סיורא ןעגעז
 32:0ןופ עמוס א ףיוא תואולה  28ןראוועג ןבעגעג
•י״ל
יאג א ןוטעג טעטימאק רעד טאה טייצ רענעי ן א
וצ ,דילגטימ א טכעלגעמרעד טאה רע ,ךאז עסדרג
רעקידובכב א וצ — הריד־רבק א ןופ ךיז ןברעוורעד
רפעווקאב עלא טימ גגוניווו־רעמיצנייא רעכעלשטגעמ
רעביא ןא ןראוועג טכאמעג טלמעד זיא סע .ןטייקכעלערעדגא ןייק זיא סע רעבא ,גגוגגערטשנא עכעלשטגעמ
ראפ ןענאטשעג זיא ןייראס רעד ,ןעוועג טשינ הרירב
ןיא טגוזעג ןייז טרטפ רבח רעד רעדא ,עמעליד רעד
א ףיוא טרעוו סע רעדא ,הריד רעכעלשטגעממוא רעד
רעד ןופ גנאג רעלאמראנ רעד טריפארטא טייצ רעצרוק
.עסאק
־יט ןעמוק ןא ןביוה  1955,ראי םעגוס קידנביוהנא
רעד טימ ךיז ןעגעקאב ייז ,לארשי ןכוזאב וצ ןטסיר
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ןגנחו ןסכיראב סיוא חעה ,עסאק רעד ןדס סייקיסעס
־אל ,לארשי ץא סיילסדגאל ץפ סייקיספרעדאסביונ רעד
קידגעסוק ןרא תופורת עכעלנעזרעפ ערעײז רעביא ןז
ר עד ראפ עציטש יד זא ,ייז ןקרױו םײה א קירוצ
־ער יד ,העור סרעסערגראס לאז עסאק־ײל רעקידלארשי
.ןקרעמ ךיילג ךיז ןזאל ןסאסליז
 1955ראי ץא תואולה לאצ יד
 17זיב סכיירגרעד
 4500ןופ עמ־ס רעד ףיוא
.י־׳ל
 1956ראי ןיא
קגאדעג רעד ןרעװ ףייר ןא טביוה
רעװעשזישס יד ץפ קגעדנא םעד ןקיבייאראס ןופ
עדװארפ החמש .ךרב־רוכזי א ןופ שעראפ רעד ןיא םישודק
,לארשי ץא רוזאב ןייז ייב ,ץנע שעד ןגעוו סרעה
ןייק טיילסדנאל יד וצ קגאדעג םעד רעביא טגארט
יד רימ ןעמוקאב ןוסרעד טאסלוזער ץא ץא עקיסקעמ
 $450עטשרע
רעייז סלא ,סעיליסאס  8ייב עטלמאזעג
ןבעגסיורא ןופ סקעיארפ םעד ראפ רעייטשייב רעטשרע
יד םקיטומרעד טאס רעקיזאד רעד .׳ךוב־רוכזי" א
טערט טעטימאק רעד ןוא ,טפאשנאמסדנאל עקידלארשי
םולח רעד זא ,גגונסאה רעד טימ ,טעברא רעד וצ וצ
.ןרעוו סכעלקריווראפ ןעק ךוב אזא ןבעגסיורא ןגעו
־סיורא םוצ ןעגנוטיירגוצ עלא טכאמעג ןרעוו סע
זא ,סיורא ךיז טזייוו סע ןוא ״ךוב־רוכזי״ םעד ןבעג
ךרוד ןרעוו טכאוושעגפא הלילח טעוו רעמאט ,דחפ רעד
ןעוועג זיא עסאק־דסח־תלימג רעד ןופ טעברא יד םעד
רפס םעד ןבעגסיורא ןראפ טעברא יד ,רעטסיזמוא ןא
רעגיימעגלא רעד טימ טנאה ייב טנאה ןעגנאגעג זיא
ןיא טיילסדנאל עלא טימ טקאטנאק רעד .טעברא־ןוגרא
טריפעגנייא טרעוו סע ןראוועג טקראטשראפ זיא לארשי
טיילסדנאל עלא ןופ גנורעייטשאב עכעלרעי עליבאטס א
ףיוא ןרעפטנע ןוא פא סאד ןטיה םירבח ,ןוגרא ןראפ
רעמ זיא םע .ןקעשט־קנאב רעדא טסאפ ךרוד ףור ןדעי
עכעלנעזרעפ ןופ םעטסיס רעקילאמא רעד קיטיוג טשינ
ןופ טייקיטעט יד טקראטשראפ ךיוא טרעוו סע .ןכוזאב
ןרעפיצ ןיא ןטאטלוזער יד .עסאק־םידסח־תולימג רעד
:ןענעז
 1958ןראי יד ןיא
"עג ןבעגעגסיורא ןענעז — 1961,
 12,000ןופ עמוס א ףיוא תואולה  38ןראו
.טנופ
ןסיוא ןראוועג טלעטשעגפיוא זיא טייצנשיווצגיא
"רעדנוה טימ ןעמאזוצ הבצמ א ,םילשורי ןיא ןויצ־רה
.תוליהק עשידיי ערעדגא דעכ
"רוכזי" םעד ןבעגסיורא ןופ טעברא רעד קנאד א
לאצ עסיורג ראג א ןראוועג טריזיוויטקא ןעגעז ךוב
ץא טיילדנאל יד ,ךעלכעזטפיוה ןוא ,לארשי ןיא םירבח
ראפ גנונעקרעגא ןוא קנאד טימ ןבאה סע .טלעוו רעד
ריוא קראיױינ ץוח א ךיז ןסורעגפא טעברא רעזדנוא
טיורטעד ,אוגראקיג ,יאווגורוא ,עניטנעגרא ,עקיסקעמ
.א .א דנאלווילק
,גגומענרעטגוא רעסיורג רעד ןופ ןטאסלוזער יד
ראג ןיא ןדיי רעוועשזישט ערעייט ןוא עביל ריא טאה
.ןגיוא ערעייא ראפ אד ,טלעוו רעד
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יעויבלאזר ןכדעל ^דןלויפ
ליפכהש ,וננוגרא לש ןמאנ דידי ,ונריע־ןב ותואל שידקהל יואר ,תוחפל ,דחא עונצ ףד
".לארשיב הבי׳זי׳צ תיב" תמקהל ןרק רציו ח״מגה תפוק לש ןוה תא הלודגה ותמורתב
.השעמהו שגרה ,לכשה ,האלפנ הינומרהל ,הב וגזמתנש ותומד תא רפסב תולעהל ונרמא
ונתאמ שרדו ויתוכילה לכב עונצ ראשנ ,בלה־רהוטו שפנ ־ןידע ■ ,הכורבה הגיזמה שיא םלוא
.הוארל וגיצהלמ ענמהל זועו ףקותב
,הב הכורכה הווחאה שגר תא םיכירעמ ונחנאו ונימב דחוימ גוסמ איה ותונבדנ ןכא
.וישעמבו וב םיאגתמה ,ונתליהק ידירש ןיבו וניב ץימאה רשקה תמצע תא

תכרעמה

םענעבעגעגרעביא ןוא ןאמסדנאל רעזדנוא טעמדיוועג זיא לטעלב ענעדיישאב סאד
ןופ ןגעמראפ סאד טלפאדראפ רעייטשייב ןלעיסנאניפ ןסיורג ןייז טימ טאה רעכלעוו ,טניירפ
זיוה" א לארשי ןיא ןדנירג ןראפ דנאפ םעד ךיוא ןפאשעג ןוא עסאק־םידסח־תולימג רעזדנוא
".םישודק רעוועשזישט יד ןופ .נ .א
םע רעכלעוו ןיא ,טלאטשעג ענייש עקיזאד יד ךוב ןיא ןרעדליש טלאוועג ןבאה רימ
.טאט ןוא ליפעג ,דנאטשראפ טבעלעגנעמאזוצ שינאמראה יוזא !ענעז
־נײװעגרעסיוא ןייז טימ םיוא ךיז טנכייצ רעכלעוו ,שטנעמ רעלעדייא רעקיזאד רעד רעבא
ןכעלטנעפעראפ וצ ןטאבראפ שיראגעטאק זנוא טאה ,דובכ ןופ ןכייוו ןוא טייקנדיישאב רעכעל
.ןעמאנ ןייז
טעטילאווק רעכיוה א ראג ןופ ךעלקריוו זיא ןאמסדנאל ןעמינאנא ןקיזאד ןופ תונבדנ יד
ענעבילבעגנבעל יד וצ טייקדנובעגוצ רעכעלרעדירב ןופ ליפעג ןטימ ןעגנורדעגכרוד זיא ןוא
רעזדנוא ןופ טלאטשעג רעקיטכערפ רעקיזאד רעד טימ ןריצלאטש עכלעוו ,ןדיי רעוועשזישט
.לטעטש

עיצקאדער יד
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תא םיריכזמ ונא ודות רכאכו םעזנ
| םיכוב ונא הלא לע

:רעטאפ רעזדנוא

רעכאמזייק ןהכה דורךריזײא
)רעטסוש רעד לקיזייא(
דיי א .לטעטש ןיא ןפיט ענייש יד ןופ רענייא
ןופ ריז טיהעגפא ,הקדצ לעב א ןוא חרוא״סינכמ א

עקלע-סדה :רעטומ רעזדנוא
עקיטכראם״סטאג א ״ודגנכ־רזע״ רעטסקיסאפ רעד
ידעד ךיז .עמאמ עשידיי עתמא ןא רעטכאט עשיד י
ןפלעה וצ ד־ימת טכוזעג ןוא תוליכר ןופ טרעטייוו
.טאט ןוא טאר טימ הנכש א

טייצ עיירפ ןייז ,ערהךושל ןופ ןוא םילטבדבירבד
ןעגוואד םייב שרדמהדויב ןיא טגנערבראפ רע טאה
.ןגאז םיליהת רעדא

:רעטסעווש רעזדנוא
םהרבא ןאמ ריא טלמ

טראפמאיל
דעלרעטכעט

רעכאמזייק

הקבר־יןןגײפ

 2ערעייז ןוא

הרבד :רעטסעווש רעזדנוא

:רעדורב רעזדנוא

♦רעדניק ייווצ ןוא הקבר ױרפ ןייז ,בקעי
.ןאמ ריא טימ עמורפ :רעטסעווש רעזדבוא
:ןטסיירט טשיג לאמנייק ריז ןעגעק עכלעוו יד

ןהכה דודי־קיזייא 'רב רשא־םייח
ןהכה דוד־־קיזייא 'ר תב םירמדדרש
.קראידיג

1159

םישרוי ןא

טראפמאיל

החפשמ עצנאג יד

1160

םיררוצ ידיב ולפנש וניזווהפשמ ינב

ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח 1

םידלי ינשו המחנ ותשא ,בקעי וניחא
םיחיצנמ

קראיױינב  /לארשיו עשטוב
.ביבא-לת  /ותחפשמו ןרהא

ונתאמ שומי אל םרכז
ופרשנ הנוי יחאו

אדנאל

םהרבא :אבאה

קאטסילאיבב לודגה ס״נכהבב

הקנילברטב ופסנ ,לחרו

הקבר :יתויחא

רורחש יגפל םימוי הלפנ לגייפ :יתוחא
תינזיטרפה קוטסילאיב
 1933תנשב

הרטפנ ינ׳צל׳זוג

ינבו קיפראק תיבל

אדנאל
דוד

תיבל הרובד :המאה

הקטידדנח :יתשא

ןוגיבו רעצב

.אדנאל קחצי־רטלא

1161

יבורקל חצנ תבצמ
אןלװאקוק ןרהא־השמ

רעטאס ןיימ

עבאד :רעטומ ןיימ
:רעדירב עגיימ

.דגיק ןוא יודפ טימ לדײךרחצי
רעדניק  3ןוא יורפ טימ בייל ףסוי
.רעדגיק ייווצ ןוא יודפ ,לוולעוו״רעזייל
.לווייסיילאומש
ריס ןוא ןאמ ןטימ םירמ״דחי :רעטסעווש עניימ
רעדניק
דניק ןוא ןאמ ןטימ

הרש

:םרעאב

אקוואקוקדאמפיוק םהרבא

1162

וניריקי תא דער רוכזנ
יריקיו יבוהא רכזל

עכעלסעגראסמוא ןיימ
:רעטסעווש ןיימ
יי״י״״״יי .רעדניק ןוא יורפ ןייז השמ ןוז םרעדורב ןיימ עמ*מ

ץזדאמארג הרובד ןיזדאמארג לרעפ

וניריקי תא הרמ םיכבמ ונחנא
)אקייש םייה רעד ןופ( יקסנילרא לחר״רתסא :רעטסעווש רעזדנוא
בקעי ןאמ ריא
הקבר ,האל ,לגייפ ,עווייש :רעטכעט ערעייז
ריאמ־עשטיא :ןוז רעייז
)אקייש םייה רעד ןופ( עקשנאשק החונמ־היח :רעטסעווש רעזדנוא
השמ :ןאמ ריא

.אקייש המלש ןוא למיג ,עניב :ןקיבייאראפ
קראיױינ

1163

1164

1166

1165

םישודקה תומשנ תא באכנ רוכזנ

םנאמטיל עקשעפ :עמאמ רעזדנוא

םנאממיל לסאי :רעדורב רעזדנוא

םהרבא ץז ןוא האל״ותסא ,רעטכאט ןוא עביומ

םיבורק ערעזדנוא

,סוקראמ רתסא

.קאטסלאיב ןיא ןעמוקעגמוא

סנאמטיל האל־לחר רעטסעווש רעזדנוא
רעטכאט ריא טימ

קנעדנא רעייז ןקיבייאראפ

.קראיוינ ןאמטיל ףלאר ןוא ןאמטיל עטנעי ןוא רפיא ,ןאמטיל סיראמ

4

1167

1168

םד־יאמצ םיחצרמ ידיב חמשנש םירוהטהו
םלוע ן ו ר כ ז ל

דעל רוכזנ

ך►,

1" 30

וימשלדא ליבגנז

לאומש ׳ר :וניבא

הרשיהנח :ותשא
ותחפשמו שייה־־יבצ :וניחא
ותחפשמו דירכ

לדגעמ

ותחפשמו עשיז

רדנלוב

תיבמ

הקשר

.הנשוש ,קילארשי

ותשאו

חנ

,על׳הרובד :םהידלי

הדוהי :רעשאס ןיימ

יורס ןייז ןוא לספעש :רעדירב עניימ
רעדניק ןוא

עגיד יורס ןייז ,לאיחי

.אקיסקעמ ,שטיווארקרצ

החמש :רעיורט ןיא

.הנליוב הססג השמ וניחא

ןדע םכתמשנ
הקבר
התחפשמו

התבו

ץנימ לחר

ויירמסא עשאב

,הנייפ התבו,טרוגניו הוח

ןינרמופ

בקעי :הלעבו

הצנירפש

עשעפ יורס ןייז ,ץיטשבראפ לקנעי
:תויחאהו תונבה

רעדניק ערעייז ןוא

ןיטשלדא החונמ ,ץיבונילמ המחנ
היבמולוק

םינזר היה

1169

:עמומ ןוא רעטסעווש רעייז :טרעאב

.ןייטשבראפ־ןאמרעביל המהנ

1170

הוצמ רבדל יבצכ

ץר ,וקנרצ ןהכה

יבצ־ףסוי ׳ר :אבא

ה ןר כ ר :אמא
לאומש ,ד ו ד ,ה י כ ו ט ,ה ד ו ה

י :םיחאה

הבוט ,האל :תויחאה
.ונתחפשמ יבורק ראשו
:לבא תימורב

/־וקנרצ

ביבא־לת
םילשורי

 /ןגד

בקעי  :חאה  -ןבה

לחר :תוחאה — תבה

העמד־ףס יבבלו
ץיגובוקי
ריפס

ןתנ־לאומש :אבאה

תיבל עדיירפ :אמאה

םהידלי תעבראו אמיס־היח ותשא ןמטיל־יכדרמ :חאה
ותחפשמו

ריפס ןהכה

םהרבא :דודה

התחפשמו ןיװעיל״ריפס

הרש :הדודה
:םימלוע ןוגיב

הילצרה  /ץיבובוקי סחנפ

)׳ג בויא(
הלילו םמוי םחל יתעמד יל התיר

םמדיסכתלאץרא

:ינקז

ןמדירפ בייל־םהרבא

:יבא

רזיי ל־ כ ק עי

:אבאה

 :ימא

ה ק כ ר יי ה י ח

י א מ י ,ר םולש
:אמאה

רדגילדכ

:םיחאה

ףסוי

תיבל

עשטנירג

 :חאה

ןושרג

רי א מ -רזיי ל

םחנמ

לארשי

עקשיר ותשאו יאטיק לקעי
:םהידלי

:תויחאה

רזעילא

םירמ

דו ד

ע כיו ט

םהרבא
קחצי

:םילבאתמ

,ןמדירפ סחנפ

חאהךבה

ינ׳צל׳זוג תיבל ןמדירפ הנח

הסיגה־,דלנ,ד

:םיחיצנמה

לארשי

, /רי׳צבולס־יאטיק לטני

קראי־וינ/יאטיק עקטומו ץעמש־םהרבא

םינועמ םישודק תומשנ

ן א מ ט ו ר ךלמילא
ותשא

ה רו ב ד־ ה ר ש
:םהינב

יקצולס םייח

הלעבו עגול

םירמ
ע דני ה

לואש
ל דנ ע מ

המלש

:דודהו סיגה־חאה :םיחיצנמה
דנאלווילק

 /ןאמסוז לארשי

:תוחאהו תבה
.לארשי /

רשא  -ןאמטור הכלמ

דע ן ו ר כ ז ל

רוכזי

:עמאמ ןיימ

ע טוי

:רעדורב ןיימ

םייח
:ירדס ןייז

לגיי פ
:רעטכעט ענייז

הרובד
הקבר
הרפיש
:רעגאווש ןיימ

ץעינעילאפס המלש
:רעטכאט ןייז

ה ק ב ר ־י ה נ ח
:ןוז ןייז

מ! ם ו י

:אבאה

םיובלגיז ןועמש
הנח:ותשא
:םיחאה

ןעקנעדעג קיבייא ייז לעוו ךיא

שטיוועקאפושט־ןיבוטס לטאמ

םהידלי תשלשו האל ותשאו לװייפ
.םתבו הידפ :ותשא דוד  -השמ
ףסוי

ותחפשמו םהרבא

ונתחפשמ ראפ רכזל
ץיכרוה ןורהא ,ר
ותשא

ע ק לי ם
:םתב

ענ ר א ש ם
:ידלעב

א ק רעס לאיחי
.םהידליו
:תונב

:תויחאה
רתסא

ה ק ב ר יי ה ר ש
ןאמפיש םהרבא הלעבו לרעפ
.םהידלי ינשו
:החיצנמה
:תוחאהו תבה

,שטיוואבוקאי

— םיובלגיז היח

.לארשי

הרש

ה בו ל ס
םירמ
האל

לאמנייק ךייא ןלעוו רימ
ןטעגראס טשינ

ץ י ב ר ו ה בקעי ץא ל ז י י ר
קרויריג

לרעב = םייח
קינוו א ר פיוו
דובכ

ו ק נ ע ד נ א ןייז
1180

כז יל ללוע רשא יבואכמכ בואכמ שי

)׳א הכיא( {

וניריקי תא הרמ םיכבמ ונחנא

',לםױאדזאק ,דחצי־בקעי :אבאה
עבשילא־ימענ :אמאה

עקראמס

תיבל

,להר־היה :וניתויחא

ינזאירעשז

ריאמי־לאומש :הלעבו
.םהידליו

.תיידוהי ,אססוי
הטלא ותשא בייל־םייח :וניחא
םהידליו

השמ־םהרבאד יכצייעשוהי
לשיפ ,הילדג ,דוד-לארשי :הרמ םילבאתמ
.לארשי ,יקםױאלזאק

םימלוע־ןורכזל

,ןיל

םמד יסכת לא ץרא

לאיחי :אבאה אשיראמ :אמאה

ראשנאג היתבו
:תויחאה

עלאמיס ,לבייט ,היח

הנח תוחאהו תבה :הכבמ
.לארשי

ןיל ןייטשלזיק-

ימעכ

לוואז :םירוה

תוחאהו  :חאה
הלעבו היח :תוחאה

גרעבדלאג ףסוי
יבצ סגבו
,רעלעק־ראשנאג
לארשי /

הפי :םימלוע ןורכזל

ראשנאג ףסוי

1

1181

ס

ד /ד ההא רמאו לודג לוק סעזאו דפ לע לופאו
םמד םוקני ׳ד
׳

'1
4

^ײײ

לחר הנחו רעטומלרפ השמ :ירוה
םהידליו האל־לחר ותשא רעטומלרפ
ש י ר כ ז .מ ןוגיב

דוד :יחא

לרעפו

האל־עלייב :םהיתונבו

הכבמה

המדאה ןמ ךילא קעוצ םמד לוק

ויוימ/ו
ינ׳צל׳זוג יבדרמ־לאיחי
ץיבונילמ תיבל הנח ותשאו
:הידליו ׳זוגנוו תיבל ץיבונילמ הנח
ריאמ־לאומש ,לטע ,עדיירפ
אבא־השמ :ןוגיב םיריכזמ

ץיבונילמ
.לארשי /קי׳צלבויל־ץיבונילמ הכלמ

1183

לחר :ונמא

הקבר

שטיוואלאטס

קחצי ׳ר :וניבא

,לטינ ,עגיוט־רחסא :וניתויחא

)לדיי(

הדוהי :ונחא

םתוא םיכבמ

שמיוואלאמס רזעלא־השמו ןמלז
םירמו ימענ םהיתויחאו םהיתונב

םהיחאו םהינב

1184

)■׳אי לאקזחי(
םהיהלא היא םירגה ורמאי המל
דופשה ךידבע םד תמקנ וניניעל םירגב עדוי

םירקיה ונירוה

ס ע מ י צ הקברו דוד־םייח 'ר
.םשה תשודק לע םשפנ ורסמש

ן מ ל ו מ השמ

הלעבו ל

ט א

מ ונתוחא

הניד :םתב

םייח

,לאומש ,לשרעה :םהינב

הב׳זי׳צב םתגישה תעשופה םיחצרמה דיו אשדו וטגמ וטלמנ
.ד .י .ה .השודקה ונתלהק םע ופסנו

הלוגבו ץראב םהינב :םילבאתמה

.םהיתוחסשמו קחצי־םהרבא ,השמ ,ףסוי

1185

1186

תוצראה ט םכתא יתפםאו,םי1נעה ןס םכתא יתצבקו

לארשי תמדא תא םכל יתתנו :םהב םתוצפנ רשא
)׳אי לאקזחי;

םלוע ן ו ר כ ז ל

ה״ע

למיג

תרזנ

הרקיה ונמא ד־ז

קאפעל דייכ

*!םוי ׳ר :רקיה וניבא

םנבעל עטקאהעגפא יד ןעקנעדעג רימ ןלעוו קיבייא

ערעייט קנעדגא ןייד ןטיהפא רימ ןלעוו קיבייא

עשוהי רעדורב רעזדנוא ןופ ,רעטאס רעזדנוא ןופ

ןדיימוצסיוא ןעוועג הכוז עקאט טסאה וד .עמאמ

ױקעגמוא ןענעז עכלעוו ,רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ

— םעד ןופ טנאה עקידריוומוא יד

־נאג רעד טימ ןעמאזוצ

 43—^193ןראי יד ןיא ןעמ

ןקינאילימ־6

ןייק ןבילבעג סשיג רעבא זיא סע ,רעדרעמ־ןד י
רעוועשזישט ןפיוא רבק ןקילייה ןייד ןופ רכז

.הליהק רעוועשזישט רעצ

.ד .י .ה

.ה .ב .צ .נ.ת .םלוע תיב םענעראוועג בורח

ןראצ ןוא רעצ רעײז סיוא ןקירד פעק ענעגיובעג טימ
.קראיױיג ,עילימאפ ןוא

קאפעל )םקעמ(

ביבא־לת ,עילימאפ ןוא

יכדרמ :ןוז דעייא

קאפעל־יקסוואקראמ הנינפ

קראיויג ,עילימאפ ןוא

1189

רעטכעט ערעייא

קאפעל—טילבנזאר הנויצ

1190

טלאהניא  -ןכותה
רפסה רעשב
קלאפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סאד — ןאסלענעצאק קחצי
ריפניירא — ץנאק ןועמש
רוכזנ —
קלמע ךל השע רשא רוכז — ״
ןביוהעגנא רימ ןבאה יוזא

:טאטש רעד ןופ עטכישעג יד  -היתורוקו ריעה
דומע
לאמא ,לאמא — שטיוואדיוואד .י
ןשידיי ןופ םקווו ןוא םוקפיוא ןערביא קילברעביא ןא — ינאשטלאשזאג בד
 .75עוועשזישט ןיא בושי
 .107טרפ רעניילק א — רעיירש רוטרא
 .109התירחאו התישארב הבי׳זי׳צ — ינאשטלאשזאג בד

:ןבעל עכעלטפאשלעזעג םאד

— הרבחה ייח

 .129הליהק עשידיי יד — ינאשטלאשזאג בד
 .143קגאב עוויטארעפאאק יד —
149

.עסאק־םידסח־תלימג — ״ ״

 .153םיחרוא תסנכה ,םילוח רוקיב ,קדצה תניל — שאקורב בד
157

 .ןייראפ םירחוס ,םאטנעצ — לאומש ובא בד

:תודיסח
 .181ךעלביטש םידיסח
193

— שאקורב בד

 .עטאט רעסיורג ןיימ — ןאסניוועל לדארפ

 .215לביטש רערעג סאד — ארוג ןושרג
1192

1191

דימע
סעייש דרעב

 225לביטש רעדנאסקעלא

 237הדע רעוואנישמא יד — ןאמדירפ סחנפ

241

.רעשעלרעייפ — !יסשרוב קחצי

 243ימוי ףד רעד
 245עוועשזישט ןיא גאט א — לאנברבא לאומש
 253םידיסח ןשיווצ ליכשמ א — יקסוואקילקאז דג
 259הקולחמ עסיורג יד  -אלדאוואק לשנא
 265םולש רעסיורג ר עד — עקרוױוננױו .א
 .הרייעב םידיסחה — עקנאלבאי ןרהא

273

 .281ל״צז דוד לאומש ׳ר ןואגה — ןאסניווננל ברה
 .רעוואדאלוואז דוד לאומש ׳ר ברה — ארוג ןושרג

285

307

293

 .הבי׳זי׳צב תונברה —

303

 .ינקז -
 .השמחהמ דחא — ״

 .313טראבסארג ןולובז ׳ר — יחופת חהא
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