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 ןיקטָאּפָארק רעטעּפ
109+---1842 



 ---- ןעראומעמ ----
 רענאיצולאווער א ןופ

 --- ןופ ---

 ןיקטָאּפָארק רעטעּפ

 .דיוויי ד .ג ןופ טצעזרעביא

 (ןאסירעמ .א .י ,רד ןופ ןָאיצקאדער רעד רעטנוא)

 עכאנסיוא טזאקליּכוי

 םעד ןופ ןעבעגעגסוורא

 .טעטימַאק םואעליבוי ןיקטָאּפָארק רעטעּפ

 ,1919 ,קרָאו ןונ





 טלַאהניא

 .רעבעגסױרַא יד ןופ

 .סעדנַארב גרָאעג ןופ טרָאװרָאפ

 ,טייהדניק :לייט רעמשרע

 .סוּפרָאק-ןעשזַאּפ רעד :ליימ רעטייווצ

 .ריביס ::ליימ רעטירד

 .ַאּפָארייא-ברעמ ךָאנ עזייר עטשרע ;גרוברעטעּפ :לייט רעטרעפ

 .ןעפיולטנע סָאד ; גנוטסעפ יד :ליימ רעטפניפ

 .ַאּפָארייא-ברעמ :לייט רעטסקעז

 ןסאוקרע מפיוא

 יד ןופ רעפיצ יד ןעראוועג ןעטיברעפ ןענייז סע
 .158 טייז יד 55 טייז רעד ףאנ טזעל 98 ןוא 96 ןעטייז

 +** * * רדסב רעטייוו ןוא 99 8 ,??--ָךאָנְרֶעְד





 רענַאיצולַאװער א ןופ ןערַאמעמ





 : רעבקנפיורא יד ןוֿפ

 ןערָאומעמ יד, ,ךוב ם'ןיקטָאּפָארק .ּפ .נעג ןופ גנוגיישרע רעד טימ
 -ָאוועג טליפרע זיא ,רעזעל ן'רַאפ ָאד טגעיל סָאװ ,"רענָאיצולָאװער ַא ןופ
 עוויטַאיציניא רעד קנַאד א ,עבַאנפיוא רעגידנעייווצ ַא ןופ ביֹוהנָא רעד ןער
 ַא טעדנירגעג ךיז טָאה ןעּפורג עשיטסיכרַאנַא עטרירעדעפ עגיה יד ןופ
 : שידיא ןיא ןיקטָאּפָארק רעטעּפ ןופ קרעוו עלַא ןעבעגוצסױרַא טעטימָאק
 רעד ייב ,רעסַאפרעפ םוצ גנוטכַא ןוא עבעיל ןופ קורדסיוא סלַא ,סנעטשרע
 ידכ ,סנעטייווצ ןוא ; םואעליבוי ןעגירהעי גיצעבעיז ןייז ןופ טייהנעגעלעג
 טימרעד ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא קרעוו ענייז ןעננערבוצניירַא
 .רעזעל עשיריא יד ןעשיווצ ןעקנַאדעג ענייז ןעטיירּפשרעפ ןעפלעה

 עטשרע סָאד סלַא ןערָאװעג ןעבילקעגסיוא ןענייז "ןערָאומעמ , יד
 ןעשנעמ םעד ןיקטָאּפָארק ןופ ףירגעב ןעטסעב םעד טינ סע ?ייוװ ,ךוב
 ענייז וצ גנוטיילנייא עטסדנעסַאּפ יד סלַא ןענעיד ןעק ןוא ,רעקנעד ןוא
 רעכילטפַאשנעסיוו ןופ ןעטיבעג ענעדיישרעפ יד ףיוא קרעוו עגידרעטייוו
 -סױרַא ןיוש רעהירפ טייצ עסיוועג ַא זיא ךוב סָאד ליױאוובָא ןוא .גנושרָאפ
 -יירשעבסנעבעל ס'ןיקטָאּפָארק , ןעמָאנ םעד רעטנוא ןערָאװעג ןעכעגעג
 רעזנוא םהיא טימ ןעביוהוצנא גיטיונ רַאפ ןענופעג ךָאד רימ ןעבָאה ,"גנוב
 -ןקריצ ןופ סױרַא גנַאל ןיוש זיא עבַאנסיוא ענעי ?ייוו ,םנעטשרע ,טייברַא
 -העפ ןוא טצריקרעפ זייוולייט ןעוועג זיא יז ?ייוו ,סנעטייווצ ןוא ,ןָאיצַאל
 .ןעטכיזניה ערערהעמ ןיא גיטפַאחרעל

 טסקעט ןעשילננע םוצ יירטעג ױזַא זיא עבַאגסיױא עניטציא יד
 יד ןַא ,ןערָאװעג טעדנעוװעגנָא זיא הימ עטסערג יד ןוא ,ךילגעמ רונ יו
 ןערָאװעג ןָאהטעג זיא טיײברַא יד .ךוב םעד הטרעוו ןייז לָאז גנוצעזרעביא
 ןייז סיוא טימרעיה טקירד טעטימָאק רעד ןוא ,ךילטלעגטנענוא ןעצנַאגניא
 עיירטעג ערעייז רַאפ רעפלעה ענייז ןוא רעצעזרעביא םוצ גנוטכילפרעפ
 : .טײברַא

 ןופ ןערָאװעג טלעמַאזעג ןענייז ךוב םעד ןעבעגוצסױרַא ןעלטימ יד
 וינ יד ןופ ףליה רעד טימ ,ןעגנומהענרעטנוא ןוא עגערטייב עגיליוויירפ
 ;"טייהיירפ ןוא טיורב, ,"דניירפ רעטייברַא , ,"עיכרַאנַא, ןעּפורג רעקרָאי
 ,"ןייארעפ סגנודליבטסבלעז , ,ַאיפלעדַאליפ ןופ "ירערבייל לַאקידַאר,, יד
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 ,ֿפָאערטנָאמ ןופ "טייחיירפ ,, עּפורנ ,קרַאונ ,"סערגָארּפ , עּפורג ,ןָאטסָאב
 ךיוא טקירד טעטימָאק רעד .געּפיניװ ,"טעטימָאק םואעליבוי ןיקטָאּפָארק,
 ןוא עלַארָאמ ןייז רַאפ "גניר רעטיײברַא םעד טײקרַאבקנַאד ןייז סיוא
 עכלעוו ,סעשטנערב עכיירלהָאצ ענייז טּפיוהרעד ןוא ,עציטש עלעיצנַאניפ
 -ָאבַא ךיז ןוא ףורפיוא רעזנוא ףיוא ןעפורעגבָא ךילדניירפ ױזַא ךיז ןעבָאה
 .ןעסַאמ ערעייז ןיא ךוב ן'פיוא טריג

 ערעדנַא ןופ ןוא "ןערַאומעמ , יד ןופ ףיוקרעפ םעד ןופ עמהַאגנייא יד
 עגידרעטייוו יד רַאפ דנָאפ ַא ןעלעטשנעמַאזוצ טעוו ןעלעווק עכיקנעמ
 ,ךוב עטסקענ סָאד ןעכיג ןיא ןעבענסױרַא ןענעק וצ ןעפָאהי רימ .ןעבַאגסױא

 סע ןעכלעוו ךָאנ ,"ןָאיצולָאװע ןופ רָאטקַאפ ַא םלא ףליה עניטייזנענעג יד
 -עטיל עשיסור יד, ,"רעזייהקרעוו ןוא ןעקירבַאפ ,רעדלעפ , ןעמוק ןעלָאז
 -טָאּפָארק ןופ ערעדנַא ןוא "םעמרוט עשיזיוצנַארפ ןוא עשיסור, ,"רוטַאר
 | ,ןענַארפ עלַאיצַאס רעביא קרעוו ערעסערג ס'ןיק

 גנוגעוועב-סטייהיירפ רעלַאקידַאר רעד ןופ סקואוו ןעדנוזעג םעד רַאפ
 רעכילדנעגוי רהיא וצ ןעבענוצוצ טייקגיטכיוו רעטסערג רעד ןופ זיא
 עדילַאס רהעמ סָאװ רוטַארעטיל-ןערושָארב ןוא -סנָאיצַאטינַא ןופ זייּפש
 -נעסיוו ןוא קרעוו סננורעלקפיוא ,עטסנרע ןופ םרָאפ רעד ןיא גנורהַאנ
 .ןעגַארפ עכילטפַאשלעזעג יײלרעלַא העביא ןעגנולדנַאהבִא עכילטּפַאש
 -עטיל רעכילטפאשנעסיוו ַא ןיא ?לעגנַאמ םעד ןופ טדייל גנוגעוועב רעזנוא
 ַאזַא ןעפַאש וצ גנומהענרעטנוא יד זַא ןעפָאה ,ָאזלַא ,רימָאל :רוטַאר
 יד ןופ גנוקריווטימ ןוא עיטַאּפמיס יד ןעפורסיױרא טעוו רוטַארעטיל
 .דניירפ ןוא ןעסָאנעג

 ןיקטַאּפָארק רעטעּפ רעד

 .טעטימָאק םואעליבוי
 ,1012 ,רעבמעצעד ,קרָאו וינ



 םרָאזורָאּפ

 עסיורג יד ןעקנַאדרעֿפ וצ ןעבָאה רימ עכלעוו ,סעיֿפַארנָאיבָאטױא יד
 יירד יד ןופ רענייא ןיא ןעבירשעג ןעוועג ןעמונעג ?לכ ןיא ןענייז ,רעטסייג
 ןפוא םעד ףיוא --- ,טעשזדנַאלבעג ךיא בָאה ןַאד זיב , : ןעמרָאפ עדנעגלָאפ

 טכעלש ױזַא, ,רעדָא ; (ןיטסוגיוא ,טפ) "רשיה ךרד םעד ןענופעג ךיא בָאה

 ךיז ןעטכַארטעב וצ הזעה יד ןעבָאה רעבָא ןעק רעוװ -- ,ןעוועג ךיא ןיב
 עינעשו ַא ױזַא יו געוו רעד זיא סָאד ,, ,רעדָא ; (ָאפפור) "? רעסעכ רַאפ

 "ןעדנעטשמוא עגיטסניג ךרוד ןוא ְךיִז ןופ טלעקיווטנע םַאזגנַאל ךיז טָאה
 העד זיא ךיז-ןעלעטשרָאפ-טסבלעז ןופ ןעמרָאפ עֶלַא יד טָא ןיא ,(עהטעג)
 .ןיילַא ךיז טימ ןעמונרעמ ךילכעזטּפױה רעסַאפרעפ

 ןופ סעיפַארגָאיב יד ןענייז טרעדנוהרהֶאי ןעטנהעצניינ םעד ןיא
 עדנעגלָאפ יד ןיא ןערָאװעג ןעבירשעג טּפָא ץנַאג ןעשנעמ עגידריווקרעמ
 "עקרענַא ַאזַא ,ןעוועג ךיא ןיב דנעהיצנָא ןוא ?ופטנַאלַאט ױזַא,, : ןעבירטש

 ,גרעביעה עזיאול עננַאהָאי) "!ןעברָאװרע ךימ ךיא בָאה גנורעדנואוועב ןוא גנונ
 ןיב ךיא, ,רעֹדָא ;("ןעגנורניארע ןיא טבעלעגרעביא לָאמַא ךָאנ ןעבעל ַא,

 טינ ךיא ןיב ךָאד ןוא ,טבעילעב ןייז וצ הטרעוו ןוא ?ופטנַאלַאט ױזַא ןעוועג

 ערעװש יד טָא ןעכַאמכרוד טזומעג בָאה ךיא ;  ןערָאװעג טנעקרענַא
 סנַאה) "טייקטמהירעב ןופ ןיורק יד ןעברָאװרע בָאה ךיא רעדייא ,עפּפמעק

 ןעסַאלק ייווצ יד טָא ןיא ,("ןעבעל ןוימ ןופ עטכושעג וד , ,ןעסרעדנַא ןַאוטסורב

 ,סָאד טימ רונ ןעמונרעפ רעסַאפרעפ רעד זיא ןעגנוביירשעב-סנעבעל ןופ

 .םהיא ןעגעוו טדערעג ןוא טקנעדעג ןעבָאה ןעשנעמטימ ענייז סָאװ
 רַאפ ָאד ןעבָאה רימ סָאװ ,עיפַארגָאיבָאטױא רעד ןופ רעסַאפרעפ רעד

 -לָאפ ןוא ,ןעטייקגיהעפ ענעגייא ענייז ןעלהעצרעד וצ ןעסיוא טינ זיא ,ךיז
 וצ ידכ טרהיפעגנַא טָאה רע סָאװ ףּפמַאק ןייק טינ רע טביירשעב ףיל
 ןעגנוניימ יד םוא ךיז רע טרעמיק רעגינעוו ךָאנ .,גנונעקרענא ןעניוועג

 "רעד ,םהיא ןופ טקנעדעג ןעבָאה ערעדנַא סָאװ סָאד ; ןייֵלַא םהיא ןעגעוו
 .טרָאװ ןעניצנייא ןייא טימ לָאמ ןייא רונ רע טנָאמ

 רענעגייא רעד ףיוא ךיז ןעקוקרעפ ןייק ָאטינ זיא קרעוו םעד טָא ןיא

 ןופ ןערעג ןעדער סָאװ ענעי ןופ רענייא טינ זיא רעסַאפרעפ רעד ,טלַאטשעג

 ַא טימ ןוא גידנעליוזטינ סע זיא ,ךיז ןענעוו טדער רע ןעוו ; ןיילַא ךיז
 ףיוא טקעד סָאװ יוד| ןייק אטינ זיא ָאד .טייקנעטלאהעגקירוצ רעסיוועג
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 רעד .םזיניצ ןייק ןוא טעטילַאטנעמיטנעפ ןייק ,ךיא ןעכילרעניא םעד

 רע ; תודמ עטוג ענייז ןופ טינ ןוא תוריבע ענייז ןופ טינ טדער רעסַאפרעפ

 .טייקכיליורטרעפ רערַאנלואוו ןייק ןיא רעזעל ן'טימ ןיירַא טינ ךיז טזָאל

 גינעוו ױזַא טרהירעב רע ןוא ,טבעילרעפ ךיז טָאה רע ןעוו טינ טנָאז רע

 ןליפא טלהעפרעפ רע זַא ,טכעלשעג ןעטייווצ םוצ סינעטלעהרעפ ןייז ןעגעוו

 ןיא רָאנ ךיז רימ ןעסיוורעד נילעפוצ רונ ,הטַארייה ןייז ןענָאמרעד וצ

 -נעבעיל רהעז ַא ןוא ,רעטָאפ ַא זיא רע זַא .הטַארייהרעּפ זיא רע זַא ןעצנַאג

 ןעדניוושעג ןייז ןיא ןענָאמרעד וצ לָאמ ןייא טייצ םיוק רע טניפעג ,רעד
 .ןעבעל ןייז ןופ רהָאי ןהעצכעז עטצעל יד ןופ קילברעביא

 -טייצ ענייז ןופ עיגָאלָאכיסּפ יד ןעבעגוצרעביא רהעמ ךיז טגרָאז רע

 / -ַאכיסּפ יד ןעניפעג ךוב ןייז ןיא ןעק ןעמ .ןיילַא ךיז ןופ רעדייא ,ןעסָאנעג

 רעד ןופ ; ןעטנוא ןופ ןעסַאמ יד ןוא דנַאלסור רעֶלעיציּפָא רעד ןופ עיגָאל
 ףיוא טהעטש סָאװ דנַאלסור ןופ ןוא דנַאלסור רעדנעפּפמעק סטרעוורָאפ

 ןופ עטכישעג יד ןעלהעצרעד וצ רעסעב הימ יד ךיז טיג רע ןוא ,טרָא ןייא

 טלאהטנע ,ךילנלָאפ .עטכישעגנ ענעגייא ןייז רעדייא ,ןעסָאנעג-טייצ ענייז

 -סנעבעל ןייז רַאפ דנַאלסור ןופ עטכישענ יד ןעבעל ןייז ןופ גנוביירשעב יד

 ןעבלַאה ןעטצעל םעד רַאפ גנונעוועב-רעטייברַא רעד ןופ יוװ טוג ױזַא ,טייצ

 .,טלעוו רערעניא רענענייא ןייז ןיא ךיז טכיוטרעפ רע ןעוו ,טרעדנוהרהָאי

 .רהיא ןיא ןעלנעיּפשבָא ךיז טלעוו ערעסיוא יד רימ ןעהעז

 עהטעג סָאװ ,םעד וצ ךילנהע ,ןַארַאפ ךוב םעד טָא ןיא זיא ךָאננעד

 ױזַא יו גנולעטשרָאפ יד ,"טיהרהַאװ ןוא גנוטכיד , ןיא טקעווצעב טָאה

 יד וצ ףילנהע ןוא ;טעטלַאטשעג ךיז טָאה טסייג רעגידריווקרעמ ַא

 ןַא ןופ עטכישעג יד ָאד רימ ןעבָאה ,ןיטסוניױא .טס ןופ "ןענָאיסעּפנַאק,
 עטְלַא יד ןיא טָאה ןעמ סָאו םעד טימ טמיטש רעכלעוו ,סיזירק ןעכילרעניא

 -רעניא רעגיזָאד רעד .("ןָאיסרעװנָאק ,) "גנורהעקעב , ןעפורעג ןעטייצ
 ם'נופ תיצמת רעד ןוא טקנוּפ-דנעװ רעד ,ךילכעזטַאהט ,זיא סיזירק רעכיל
 .ךוב

 עכלעוו ,ןעסור ייווצ רונ ָאד ןענייז (=טנעמָאמ ןעניטציא םעד ןיא

 רעד וצ ןערעהעג סע ןעקנַאדעג סעמעוו ןוא ,קלָאפ ןעשיסור ן'רַאפ ןעקנעד

 זנוא טָאה יאטסלָאט .ןיקטָאּפָארק רעטעּפ ןוא יַאטסלָאט ַאעל -- טייהשנעמ

 .ןעבעל ןייז ןופ ךעלקיטש ,םרָאפ רעשיטעֶָאּפ ַא ןיא ,טלהעצרעד טּפָא

 -יטעָאּפ זיא סע רעכלעוו ןהֶא ,לָאמ ןעטשרע םוצ ,ָאד זנוא טינ ןיקטָאּפָארק

 .ערעיראק רעצנַאנ ןייז ןופ קילברעביא ןעדניוושעגנ א ,ננוצלעמשרעביא רעש

 ?ָאטסלָאט ןעוו ,1899 ןיא ןערָאװעג ןעבעורשעג זוא טרָאװרָאפ רעזעיד (*

 ,בוא --- ,טבעלעג ךָאנ טָאה
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 ךָאד ןעמ ןעק ,ןייז טינ ןעלָאז רענעמ ייווצ יד ןעדיישרעפ-דנורג יו
 ן'פיוא ןעטכיזנַא ערעייז ןוא ןעבעל רעייז ןעכלעוו ןיא ,טקנוּפ ןייא ןעניפעג

 ,רעלטסניק ַא זיא יֵאטסלָאט .ערעדנַא יד וצ ענייא ךילנהע ןענייז ןעבעל

 ַא ןיא ,טָאה ייז ןופ רעבָא רענייק ; ןַאמ-סטפַאשנעסיװ ַא זיא ןיקטָאּפָארק

 רעד ןיא הור ןייק ןעניפעג טנעקעג טינ ,ןעבעל ןייז ןופ דָאירעּפ ןעסיוועג
 טַאהעג טָאה רע רעכלעוו רַאפ ,טיײברַא ןייז ןופ גנוצעזטרַאפ רערעטייוו

 ןעבָאה ןעגנוגעלרעביא עזעינילער .ןעטייקניהעפ ענערָאבעגניײא עסיורנ

 טרהיפעג ןעבָאה ןעגנונעכערסיוא עכילטפַאשלעזענ ,ןעיָאטסלָאט טרהיפעג

 רעהירפ ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןענעוו יד ןעזָאלרעפ וצ ,ןע'ןיקטָאּפָארק

 .ןעמונעג

 ןעמיטש ייז ןוא ;} טייהשנעמ רעד רַאפ עבעיל טימ ?ופ ןענייז עדייב

 -ביילג יד ןעמַאדרעפ ייז רעכלעוו טימ טייקגנערטש רעד ןיא ןייא עדייב

 יד ןופ טייקשירעיהט ןוא טייקהיור ,טייקכילקנעדכַאנ-טינ ,טייקגיטליג

 וצ ןעלהיפ עדייב ייז סָאװ גנוגיינוצ רעד ןיא ךיוא יו ,ןעסַאלק ערעכעה

 .שנעמ-סקלָאפ ןעטכיורבסימ ןוא םענעטערטעגרעדעינ םעד ןופ ןעבעל םעד

 ןענייז עדייב .טייהמוד יו טייהגייפ רחעמ טלעוו רעד ןיא ןעהעז עדייב

 .טנעמַארעּפמעט ןעשירָאטַאמרַאפער םעד ןעבָאה עדייב ןוא ןעטסילַאעדיא

 רעד ןיא ןיקטָאּפָארק ןוא ,ןערוטַאנ עדנעבעילסנעדעירפ ןענייז עדייב

 טגידערּפעג גידנעטש טָאה יַאטסלָאט שטָאכ -- ןעדייב ןופ רעטסכילדעירפ

 ענענייא ערעייז ןיא טכער סָאד ןעמהענ סָאװ יד טמאדרעפ ןוא ןעדעירפ

 עכלעזַא טגיטבכערעב ןיקטָאּפָארק תעב ,דלַאװעג וצ ךיז ןעדנעוו ןוא דנעה

 -ַָארעט יד טימ ןעננוהיצעב עכילדניירפ ןיא ןעוועג זיא ןוא ,ןעננולדנאה

 זיא ,ןעטסיימ םַא ךיז ןעדיישרעטנוא ייז ןעכלעוו ןיא טקנוּפ רעד .ןעטסיר

 וצ ןוא ןעשנעמ ןעטעדליבעג ןעטנענילעטניא םעד ֹוצ גנולעטש רעייז ןיא

 -נעדייל רעזעינילער ןייז ןיא ,יִאטסלָאט .םעניימעגלַא ןיא טפאשנעסיוו רעד

 ,ךַאז רעד טימ ךיילנוצ ןעשנעמ םעד טעטָאּפשרעּפ ןֹוא טעטכַארעפ ,טפאש

 -רעפ רע ?יואוובֶא ,טעטכַאעג ךיוח ןעדייב טלַאה ןיקטָאּפָארק דנערהעוו

 ןוא קלָאפ סָאד ןעסענרעפ ייז סָאװ רַאפ רענעמ-סטפַאשנעסיװ יד טמַאד

 .ןעפַאמ יד ןופ דנעלע םעד

 -םנעבעל סיורג ַא טרהיפענסיוא ןעבָאה ןעיורפ ל?עיפ ןוא רענעמ לעיפ

 . "יא ןענייז ןעשנעמ עלעיפ .ןעבעל סיורג ןייק טבעלעג גידנעבַאה טינ קרעוו

 דנעטיידעבנוא ץנַאג ןייז טגעמעג ןעבָאה סנעבעל ערעייז שטָאכ ,טנַאסערעט

 ,טנַאסערעטניא יא ,סיורג יא דָארג זיא ןעבעל ס'ןיקטָאּפָארק .ךילגעטלַא ןוא

 - עלַא ןופ גנוגינייארעפ ַא ןעניפעג רעזעל רעד טעװ ךוב ןעזעיד ןיא

 זיא ןעבעל רעכיײר-סגנוריסַאּפ ,רעקרַאטש ַא עכלעוו ןופ ,ןעטנעמעלע

 יד .ןַאמָאר ןוא ַאמַארד ,עידעגנַארט ןוא עילידיא -- טלעטשעגנעמַאזוצ
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 ,רעטומ ןייז ןופ רעדליב יד ,דנַאל ן'פיוא ןוא עװקסַאמ ןיא טייהדניק
 ןעמַאזוצ ,רענעיד עיירטענ ןוא עטלַא יד ןופ רעדָא ,רערהעל ןוא רעטסעווש
 ױזַא ןעפַאשעג ןענייז ,ןעבעל ןעלַאכרַאירטַאּפ ןופ רעדליב עלעיפ יד טימ

 -דנַאל יד ,ייז ןופ טרהירעג ןערעוו זומ ץרַאה סעדעי זַא ,טפַאהרעטסיימ
 עבעיל רעקרַאטש ךילטנעדרָארעסױא רעד ןופ עטכישעג יד ,ןעטפַאש
 טייז ייב טייז .עילידיא ענייר זיא סעלַא סָאד --- רעדירב ייווצ יד ןעשיווצ
 טייקבארג יד : ןעדייל ןוא רעיורט גונעג ןַארַאפ רעדייל ָאד זיא טימרעד
 ,ענעגייאבייל יד ןופ גנולדנַאהעב עמאזיורג יד ,ןעבעל-ןעילימַאפ םעד ןיא
 יד ןופ ןערעטש עדנעשרעה יד ןענייז עכלעוו ,טייקניטסייג-לָאמש יד ןוא
 .ןעלַאזקיש עכילשנעמ

 : ןעפָארטסַאטַאק עשיטַאמַארד ןוא טעטַאירַאװ ןַארַאפ ָאד ןענייז סע
 רעד ןיא ןעבעל סָאד ; סינגנעפעג ןיא ןעבעל סָאד ןוא ףיוה ןיא ןעבעל סָאד
 "םיורג ןוא עגינעק ןופ טייז רעד ייב ,טפַאשלעזעג רעשיסור רעטסכעה
 -עלָארּפ ןעדנעטײברַא םעד טימ ,טייקמערָא ןיא ןעבעל סָאד ןוא ,ןעטסריפ
 ןעמויטסָאק א ָאד טָאה רהיא .ץייווש רעד ןיא ןוא ןָאדנַאל ןיא ,טַאירַאט
 -יישרע ףרַאד רָאיטקַא-טּפױה רעד ;ַאמַארד ַא ןיא יו טקנוּפ םייברעביא
 ןיא דנעבא ןיא ןוא ,ץַאלַאּפ-רעטניװ ןיא גוצנָא םענייפ ַא ןיא גָאטיײב ןענ
 ,ןָאיצולָאװער ןופ רענידערּפ ַא סלַא ,טדעטשרָאפ יד ןיא רעדיילק-ןערעױּפ
 וצ טרעהעג סָאװ ,טנעמעלע רעלענַאיצַאזנעס א ןַארַאפ ךיוא זיא ַאד ןוא
 ןיא ןוא ןָאט ןיא רעכַאפנייא ןייז טינ ןעק רענייק ?יואוובָא .עלעווָאנ רעד

 םעד בעילוצ ,גנולהעצרע ןייז ןופ ןעלייט ןענייז ךָאד ,ןיקטָאּפָארק יו ?יטס
 ,ןעבעגוצרעביא זנוא טָאה רע סָאװ ןעגנוריסַאּפ יד ןופ רעטקַארַאכ עמַאס
 ןעכוז סָאװ ,ןעלעווַאנ יד ןופ ?ייט זיא סע רעכלעוו רעדייא דנענַאּפש רחעמ

 ןעמ ןעוו םעהטָא רעד ךַאפנייא טּפַאכרעפ סע .לענָאיצַאזנעס ןייז וצ רונ
 רעד ןופ לָאטיּפש ןופ ןעפיולטנע וצ ףיוא ןעגנוטיירעברָאפ יד ןענעוו טזעל
 םעד ןופ גנורהיפכרוד עטנַאװעג יד ןוא ,גנוטסעפ רעקסווָאלװַאּפָארטעּפ
 .ןַאלּפ

 ןופ ןעסַאלק עלַא ןיא טרהעקרעפ לעיפ ױזַא ןעבָאה ןעשנעמ לעיפ טינ
 ױזַא ןעסַאלק עֶלַא יד טָא ןענעק עגינעוו ; ןיקטָאּפָארק יו טּפַאשלעזעג רעד
 טימ לעגניא רעניילק ַא סלַא ןיקטָאּפָארק ! דליב ַא רָאפ ךיז טלעטש .רע יוװ
 םעד ןעבענ גידנעהעטש ,םויטסָאק ןעשיטסַאטנַאפ ַא ןיא ,רָאה עטזיורקעג
 ןייז סלַא ןעטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא גידנעפיולכָאנ רעדָא ,ײלָאקינ רעזייק
 --- רליב רעדנַא סָאד ןַאד ןוא .ןעצישעב וצ םהיא קנַאדעג םעד טימ ,שזַאּפ

 -םיורג םעד ךיז ןופ קעװַא טקיש ,עמרוט רעכילקערש רעד ןיא ןיקטָאּפָארק
 רעדנענייטש רעד וצ וצ ךיז טרעה רע יװ דליב סָאד רעדָא ,יײלָאקינ טסריפ
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 רעטנוא טרַאה עלעצ ַא ןיא טרַאּפשרעפ זיא סָאװ ,רעױּפ ַא ןופ תעגושמ
 .םיפ ענייז

 -יברַא ןַא ןופ ןוא טַארקָאטסירַא ןַא ןופ ןעבעל ַא טרהיפעג טָאה רע

 .רעביירש רעטמערָארעפ ַא ןוא שזַאּפ א ס'רעזייק םעד ןעוועג זיא רע ; רעט

 א ןופ ,ריציפֶא ןִא ןופ ,טנעדוטס א ןופ ןעבעל סָאד טבעלעג טָאה רע

 ןופ ,רעדנעל עטנאקעבנוא ןופ רעשרָאפסױא ןַא ןופ ,ןַאמ-סטפַאשנעסיוװ
 זיא דמערפ רעד ןיא .רענָאיצולַאװער ןעטגָאיעג ַא ןופ ןוא רעהעזפיוא ןַא

 ַא יו עעהט טימס טיורב ףיוא ןעבעל וצ ןעמוקעגסיוא זייוונעטייצ םהיא

 -רעפ טכאמעג ןוא טרינָאיּפשעגכָאנ םהיא טָאה ןעמ ןוא ;}רעױּפ רעשיסור

 .רעזייק רעשיסור ַא ןעוועג טלָאװ רע יוװ ,ןעבעל ןייז ףיוא ןעננורעווש

 ןעגנורהַאפרע ןופ דלעפ ןעטיירב אזַא טָאהעג ןעבָאה ןעשנעמ לעיפ טינ

 ןייז טימ םורַא רע טמסהענ גָאלָאעג סלַא יו טקנוּפ .,ןיקטָאּפָארק יו

 -נַאגרעפ רעדנעזיוט עטרעדנוה רַאפ גנולקיווטנע עכילטכישעגרָאפ יד קילב

 -טנע עכילטכישעג עצנאג יד טסאפענמוא ךיוא רע טָאה ױזַא ,ןערהָאי ענעג
 -טפַאשנעסיוו ןוא רעשירַארעטיל רעד וצ .טיוצ רענעגייא ןייז ןופ גנולקיוו

 ןיא ןוא אידוטס רעד ןיא ךיז טברעוורע ןעמ עכלעוו ,גנודליב רעכיל

 עיפָאזָאליפ ,קיטסירטעלעב ,ןעכַארּפש ןופ טפַאשנעק יד יוו) טעטיזרעווינוא
 רָאנ ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,טנעלעגוצ רע טָאה ,(קיטַאמעטַאמ ערעכעה ןוא

 -ארַאבַאל רעד ןיא ,טַאטשקרעװ ןיא טברעוורע ןעמ עכלעוו גנודליב יד ,גנוי

 ןוא -עשירעטילימ ,טּפַאשנעסיװרוטַאנ -- דלעפ ןעיירפ ןיא ןוא עירָאט
 -טסודניא ןוא עשינַאכעמ ןופ סינטנעק יד ,ןעטפַאשנעסיוו-סגנוגיטסעפעב

 .עלַאזרעווינוא ןַא זיא גנוטַאטשסיױוא עניטסיינ ןייז .ןעסעצָארּפ עלעיר

 זיא רע ןעוו ,ןעדייל טזומעג טסייג רעוװויטקַא רעזעיד טָאה לעיפיוו

 ! ןעבעל-סינגנעפעג ןופ טייקניטעהטנוא רעד וצ ןערָאװעג טלייטרוארעפ

 ןיא גנוביא ןַא רַאפ סָאװ ןוא רעידסיױוא ןופ עבָארּפ ַא רַאפ סָאװ

 עטלעקיווטנע שילַארָאמ ַא זַא ,ואוו-ץעגרע טגָאז ןיקטָאּפָארק ! םזיציאָאטס

 טסַאּפ סָאד .,עיצַאזינַאגרָא רעדעי ןופ דוסי רעד ןייז זומ טייקכילנעזרעּפ

 -פעקניוו יד ןופ םענייא טכַאמעג םהיא ןופ טָאה ןעבעל סָאד .םהיא וצ ךיז

  ,טטנוקוצ רעד ןופ ןינב םעד רַאפ רענייטש
 ,ןעטקנוּפ-דנעוו ייווצ טָאה ןעבעל ס'ןיקטָאּפָארק ןיא סיזירק רעד |

 .ןערעוו טנַאמרעד ןעזומ עכלעוו
 -טנע רעד -- רעטלע ןייז ןופ רהָאי ןעטסניסיירד םעד טכיירגרעד רע

 ַא ןעבעל ןוא בייל טימ זיא רע .ןעבעל ס'נעשנעמ ַא ןיא רהָאי רעדנעדייש

 עכילטפאשנעסיוו עגיטכיוו ַא טכַאמענ טָאה רע ; טפַאשנעסיװ ןופ ןַאמ
 ןענייז עיזַא-ןופצ ןופ ןעטרַאקדנַאל יד זַא ןענופעגסיוא טָאה רע ,גנוקעדטנע
 ןופ עיפארנָאעג רעד ןופ ןעגנוסַאפפיוא עטלַא יד רָאנ םינ זַא ; ניטכיר טינ
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 ןיא ןענייז טדלָאבמוה ןופ סעירָאעהט יד זַא ךיוא רָאנ ,שלַאפ ןענייז עיזַא
 -נײרַא ךיז טָאה רע זַא רהָאי ייווצ יו רחעמ .ןעטקַאפ יד טימ ךורּפשרעדיװ

 ,גָאט ןעסיוועג ַא ןיא ,גנילצולּפ ןַאד .גנושרָאפ רעמַאזהימ ַא ןיא ןעפרַאװעג
 -רעפ רע ; ןעטקַאפ יד ןופ תוכייש עכילקריוו יד רָאלק םהיא רַאפ טרעוו
 וצ ןופצ ןופ טינ ןענייז עיזַא ןיא ןעיניל-רוקורטס טּפױה יד זַא טהעטש
 רע .חרזמ-ןופצ וצ ברעמ-םורד ןופ רונ ,חרזמ וצ ברעמ ןופ רעדָא םורד
 ןָא רהיא טעדנעוו רע ,עבָארַּפ ַא רעטנוא גנוקעדטנע ןייז טפרַאװרעטנוא
 טלהיפרעד רע ,סיוא טלאה יז---ןוא ,ןעטקַאפ עטרעדנוזעגבא ערערהעמ ףיוא
 ןוא רעטסכעה רהיא ןיא גנורַאבנעּפָא רעכילטפַאשנעפיװ ןופ דיירפ יד

 ,טסייג ן'פיוא זיא גנוקריוו רהיא דנעביוהרע יו טלהיפ רע ,םרָאפ רעטסנייר

 עגיזָאד יד ןופ לרוג רעד זַא קנַאדעג רעד .סיזירק רעד טמוק ןַאד
 רע ,סינרעגרע טימ םהיא טליפרע ,הלונס ידיחי רַאפ זיולב זיא ןעדיירפ

 --- ןייֵלַא םינטנעקרע עזעיד ןעסינעג וצ טכער סָאד טָאה רע יצ ךיז טגערפ

 -ויב --- םהיא רַאפ טכילפ ערעכעה ַא ָאד זיא סע זַא טלהיפ רע .ךיז רַאפ
 יד טימ קלאפ ןופ ןעסַאמ יד ןעכַאמ וצ טנַאקעב ידכ קלח ןייז ןעגָארטוצ

 ףיוא ןעטיײברַא ֹוצ רעדייא ,ןערָאװעג טרעבארע ןיוש ןענייז סָאװ תועידי
 .ןעננודניפרע עיינ

 עכלעזַא טימ ,טבערעג ןעוועג זיא רע זַא טינ קנעד ךילנעזרעּפ ךיא
 ןופ רעטעהטליואוו רעד ןערעוו טנעקעג טינ (*רועטסַאּפ טלָאװ ןעטכיזנַא

 רעד טימ ,סעֶלַא זיא ,ןעמעלא ךָאנ .ןעוועג זיא רע סָאװ טייהשנעמ רעד

 טוהט שנעמ ַא זַא קנעד ךיא .ןעטַאמ-סקלָאפ יד ןופ ליואוו םעד רַאפ ,םייצ

 יד טלעוו רעד טיג רע ןעוו ,ןעמעלַא ןופ ןייזליואוו םעד רַאפ עטסערג סָאד

 -נעמַאדנופ רעד טָא רעבָא .ניהעפ זיא רע רעכלעוו ףיוא גנופַאש עטסכעה

 טלַאהטנע רע ; ןע'ןיקטָאּפָארק רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא ףירגעב רעלַאט
 .ןעזעוו עמַאס ןייז

 ןיא .רעטייו קעװַא םהיא טנָארט גנַאגנעקנַאדעג רעד טָא ןוא

 ןעוו ,גנוקעדטנע עכילטפאשנעסיוו עיינ ַא ןעכַאמ טהעג רע ואוו ,דנַאלניפ

 וצ תוסרוקיפא קיטש א ןעווענ זיא עכלעוו --- עעדיא רעד וצ טמוק רע

 ַאּפָארייא-ןופצ ץנַאג זיא ןעטייצ עכילטכישעגרָאפ ןיא זַא -- טייצ רענעי

 דיילטימ טימ ןעמונענכרוד ױזַא רע זיא ,זייא רעטנוא ןעבָארנעב ןעוועג

 רַאפ ףּפמַאק רעייז ןיא טפָא ןערעגנוה עכלעוו ,עדנעדייל יד ,עמערַא יד רַאפ

 וצ טכילפ עטולָאסבַא ,עטסכעה ןייז רַאפ סע טכַארטעב רע זַא ,טיורב
 עזָאלפליה ןוא עדנעטײברַא עסיורג יד ןופ רעפלעה ַא ןוא רערהעל ַא ןערעוו
 ןעבעל סָאד --- טלעוו עיינ א םהיא רַאפ ךיז טנעפע םעדכָאנ דלַאב .ןעסַאמ

 ,1899 ןוא ןערָאבעג ,גָאלָאוב-רעקימעכ רעשיזיוצנַארּפ רעממהירעב ַא (* 1
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 רע ןעמעוו ,יד ןופ טנע רע? רע ןוא -- ןעפַאלק עדנעטײברַא יד ןוֿפ
 .ןע נר ע7 וצ העדב טָאה

 ןיא סיזירק רעניזָאד רעד טנייט'רע רעטעּפש רהֶאי סקעז רעדָא ףניפ
 ןעוו טלָאמעד ךָאנ .,ץייווש רעד ןיא טריסַאּפ סָאד .עזַאפ רעטייווצ ןייז

 עּפורג יד ןעזָאלרעפ ןיוש רע טָאה לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג טרָאד זיא רע

 ,םזיטָאּפסעד ןעשימָאנָאקע ןַא רַאפ ארומ סיוא ,ןעטסילַאיצָאס-טַאַאטש ןומ

 ריחי םעד ןופ טייהיירפ רעד וצ עבעיל סיוא ,םזילַארטנעצ םוצ האנש סיוא

 ןיא טפַאשנעגנַאפעג רעגנַאל ןייז ךָאנ ,רעבָא טציא .ענומָאק רעד ןוא

 עטנעגילעטניא יד ןעשיווצ לָאמ ןעטייווצ םוצ גידנעגנערברעפ ,דנַאלסור
 רעד ןופ יובעג םעיינ ַא ןופ ףירנעב רעד טָאה ,ץייווש-ברעמ ןופ רעטייברַא

 טציא ,ןעניוא ענייז רַאפ טבעוװשעג רעהירפ טָאה רעכלעוו ,טפַאשלעזעג

 עטרירעדעפ ןופ טלַאטשעג רעד ןיא םהיא רַאפ טכיוטענפיוא רעכילטייד ךיז

 -ןהַאב יד יו ןפוא ןעבלעז םעד ףיוא גידנעקריוװ-נעמַאזוצ ,ןענָאיצַאיצָאסַא

 .רעדנעל ערעדנוזעכ ןופ ןעטנעמטרַאּפעד-טסָאּפ יד יו רעדָא ,ןעטפַאשלעזעג

 יז ןעכלעוו טורשרַאמ םעד טפנוקוצ רעד ןעריטקיד טינ ןעק רע זַא סייוו רע
 -סױרַא ןעזומ טעוװ סעלַא זַא טגייצרעביא זיא רע ;} ןעגלָאפכָאנ ןעזומ טעוו

 ידכ רָאנ ,ןעסאמ יד ןופ טייקגיטעהט רעוויטקורטסנָאק רעד ןופ ןעסקַאװ

 ןוא ןעדלינ יד טימ ןינב ןעגידנעמוק םעד רע טכיילנרעפ ,ןעזייוועב וצ סע

 ,רעטלַאלעטימ ןיא טריטסיזקע ןעבָאה עכלעוו ,ןעננוהיצעב עגיטייזנעגעג יד
 -רעטנוא םעד ןיא טינ טביולג רע .ןעטנוא ןופ ןעסקַאװעגסױרַא ןענייז ןוא

 ךיא זַא ןייז הדומ רעבָא זומ ךיא ; עטרהיפעג ןוא רערהיפ ןעשיווצ דייש

 ַא ךרוד ,ןיקטָאּפָארק ןעוו ןעדעירפוצ ןעלהיפ וצ ךיז נונעג שידָאמטלַא ןיב

 ,דניירפ ַא ןופ םיחבש יד ןיא לָאמַא טגָאז ,טײקנעטלַאהעגסיוא-טינ רעניילק

 ."רערהיפ רענערָאבעג ַא , ןעוועג זיא רע זַא

 זיא רע ןוא ,רענָאיצולַאװער א סלַא ךיז טביירשעב רעסַאפרעפ רעד

 ַאזַא ןעבעגעג סע טָאה ןעטלעז רעבָא .סע טוחט רע ןעוו טכערעג רעכיז

 ןיא נידנעזעל טניוטשרע טלהיפ ןעמ .רענָאיצולַאװער רעדלימ ןוא רענַאמוה

 -נעמאזוצ ןעטנעפאוועב ַא ןופ טייקבילגעמ רעד ןעגעוז --- ,ץַאז ןעסיוועג א

 ןיא ךיז טזייוועב סע ואוו --- ,יײצילַאּפ רעשיראצייוװש רעד טימ סיוטש

 . ייב ךיז טניפעג רעכלעוו ,טקניטסניא רעדנעפּפמעק רעד רעטקַארַאכ ןייז

 ךיז ןעבָאה דניירפ ענייז ןוא רע יצ ,יונעג ןעגָאז טינ ןעק רע .ןעמעלַא זנוא

 ,ףּפמַאק םעד ןהֶא ןעמוקעגנסיוא ןענייז ייז ןעוו טרעטכיילרעד טלהיפעג

 -וקענרָאפ טינ זיא סיוטשנעמאזוצ רעד סָאװ ןעפָארדרעּפ ייז טָאה סע יצ

 זיא רע .רעניצנייאדןייא ןַא זיא ןעלהיפעג ןופ קורדסיוא רעגיזָאד רעד .ןעמ

 ַא ןעוועג גידנעטש רעבָא זיא רע ,םקונילעב ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק

 | ,רעריטרַאמ
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 ; תונברק ןעגנערב ֹוצ בוח םעד ערעדנַא ףיוא ףיֹױדַא טיל ספדַאו רע

 רעבָא ,ןעוועג בירקמ יז רע טָאה ןעבעל ןעצנַאנ ןייז .ןיילַא ייז טננערב רע

 ַאזַא ,ייברעד ןעטילעג טינ רָאג טלָאװ רע יוװ ,ױזַא סיוא סע טמוק סעּפע

 רע זיא עיגרענע רעצנַאג ןייז טימ ןוא .םעד ןופ רע טכַאמ ןעזעוו םעניילק

 ןַא ןעגעוו טקרעמעב רע סָאװ ץלַא זַא ,רטונו םקונ ןייק טינ טייוו ױזַא ךָאד

 טנַאזעג רענינעוו סָאװ} :ןזיולב זיא רָאטקָאד-סינגנעפעג ןעטפַאהלעקע

 ."רעסעב ץלַא ,םהיא ןעגעוו

 .ןעמעלבמע ןהֶא ןוא רעטרעוו עקרַאטש ןהָא רענָאיצולָאװער א זיא רע

 סרָאטַאריּפסנָאק עכלעוו טימ סעינַאמערעצ ןוא תועובש יד ןופ טכַאל רע

 -רעפ יד זיא ןַאמ רעזעיד .סַארעּפָא ןוא סַאמַארד ןיא טייהיירט ןערעווש

 ןעכיילגרעפ ןענעק ךיז רע טעוװ רעטקַארַאכ ןיא ,טייקכַאפנייא עטרעפרעק

 ,רעדנעל עלַא ןיא טייהיירפ רַאפ רעפּפמעק יד ןופ זיא סע ןעכלעוו טימ

 טינ טָאה רענייק ,רע יװ גיצוננעגייאנוא רהעמ ןעוועג טינ זיא רענייק

 .רע יו רהעמ טייהשנעמ יד טבעילעג

 וצ טרָאװרַאפ םעד ןיא ןענָאז וצ טביולרע טינ רימ טלָאװ רע רעבכָא

 - לָאז ךיא ןעוו ןוא ,םהיא ןופ קנעד ךיא סָאװ ןעכאז עטוג עלַא יד ךוב ןייז

 ַא ןופ ןעצענערג יד ןעפיולרעבירַא העטרעוו עניימ ןעטלָאװ ,ןעגָאז סע

 ,טרָאװרָאפ ןעכיקגהעוועג

 ..סעדנַארב גרָאעג



 לייט רעטשרע

 טייהדניק





 רב
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 וו

 ,םָאזננַאל ןעסקאוועגפיוא זיא סָאװ טדָאטש עטלַא ןַא זיא עװקסָאמ
 -רעדנואוו גָאט ןעגיטנייה ףיוא זיב ןעבָאה ןעלייט ענעדיישרעפ ערהיא ןוא

 ייז ףיוא ןענייז סָאװ סנעכייצ-רעטקַארַאכ יד ןעטלַאהעגפױא טוג רַאב

 .עטבישעג רעד ןופ גנַאנ ןעמַאזגנַאל םעד ןיא ןערָאװעג טלעּפמעטשעגבָא

 עגירעפעלש ,עטיירב ענייז טימ ,דנענעג-ךייט רעװקסָאמ-סנַארט רעד

 עגיכַאד-גירעדעינ ,עטברַאפעג-ורג ענַאטַאנָאמ ענייז טימ ןוא ןעסַאג

 טלעגיררעפ טסעפ ןעביילב ןערעױט-סגנַאנניירַא יד עכלעוו ןיא ,רעזייה

 -ןיואוו רענעסָאלשענבָא רעד ןעוועג גידנעטש זיא ,טכַאניײב ןוא גָאטייב

 ,עננערטש ךילרעסיוא יד ןופ גנוטסעפ יד ןוא ,סאלק-םירחוס םעד ןופ טרָא

 ןעטלַאה ןופ ןעטסימרָאפמַאקנָאנ עשיטָאּפסעד ןוא עשיטסילַאמרַאפ

 יד ץלַא ךָאנ זיא ?מערק רעדָא ,לעדַאטיצ רעד ,(ארעיוו ַאיַארַאטס) "ןעביולג
 ןופ ץַאלּפ רערעייהעגנוא רעד ןוא ;טַאַאטש ןוא עכריק ןופ גנוטסעפ
 רַאפ זיא ,ןעדַאלקס ןוא ןעמָארק רעדנעזיוט טימ טקעדעב ,טנערָאפ

 זיא ןוא ?עדנאה ןופ קָאטשנחיב רעטכידעג ַא ןעוועג ןערהַאי רעטרעדנוה

 רעכלעוו ,רחסמ ןעשידנַאלניא ןעסיורג א ןופ ץרַאה סָאד ןעבילבעג ץלַא ךָאנ

 רערעייהעגנוא רעד ןופ עכעלפרעביוא רעצנַאג רעד רעביא ךיז טיירּפשרעפ

 רעטרעדנוה רַאפ ןענייז קירב-ךעדעימש רעד ןוא ַאיאקסרעווט יד .עירעּפמיא

 יד תעב ;ןעמָארק עשידָאמ יד רַאפ סרעטנעצ-טּפיוה יד ןעוועג ןערהָאי

 ןעבָאה ,ַאקװַאלימָאנַארָאד יד ןוא אכישולּפ יד ,ןעלַאטרַאװק רעטיײברַא

 טריזירעטקַארַאכ ןעבָאה עכלעוו ,סנעכייצ עבלעזיד טקנוּפ ןעטלַאחעגנפיוא

 .ןערַאצ רעוקסָאמ יד ןופ ןעטייצ יד ןיא ןעננורעקלעפעב ענידרעדור ערעייז

 ןייז ךיז טָאה רעדעי ;ךיז רַאפ טלעוו עניילק ַא זיא לַאטרַאװק רעדעי
 -נעזייא יד וליפא .ןעבעל ןענייא ןייז ךיז טבעל ןוא ,עימָאנָאיזיפ ענעגייא

 ,טרָאטשטּפיוה רעטלַא רעד ןיא ןעסירעגניירַא ךיז ןעבָאה ייז ןעוו ,ןענהַאב

 ערעייז טימ ןעקירבַאפ-ןישַאמ ןוא ןעניזַאנַאמ ערעייז טריּפורג ןעבָאה

 ןוא ערעדנוזעב ןיא ןעוויטָאמָאקַאל ןוא סענָאנַאװ ענעדָאלעגנָא רעווש

 ,טדָאטש רעטלַא רעד ןופ סענערב יד ףיוא סרעטנעצ עלעיצעּפס
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 ױזַא טינ רענייק טבייליפ זיא עװקסָאמ ןופ ןעלייט עלַא ןופ רעבָא
 ןעסַאג עטהערדעג ,עליטש ,ענייר ןופ טניריבַאל רעניזָאד רעד יוו שיּפיט
 -טּפיױה עסיורג ייווצ ןעשיווצ ,למערק ןרעטניה ןענעיל עכלעוו ,ךע?סעג ןוא

 ןעפורעג םויה דע ךָאנ טרעוו ןוא ,אקנעטסישטערּפ יד ןוא טַאברַא יד ,ןעסַאג
 .איאננעשוינַאק איַארַאטס יד --- ל?אטרַאוװק-ס'רעטסיימלַאטש רעד

 ,לַאטרַאװק םעד טָא ןיא טבעלעג טָאה קירוצ רהֶאי גיצפופ ךרע ןַא
 סעמעוו ,לעדַא רעווקסָאמ רעטלַא רעד ,ןעברָאטשענסיױא םַאזגנַאל זיא ןוא

 רעד ןופ רעטעלב יד ןיא ןערָאװעג טנַאמרעד טפָא ױזַא ןענייז סע ןעמענ
 לעדַא רעד טָא ,ןעט1 םעד רטָאיּפ ןופ טייצ רעד רַאפ עטכישעג רעשיסור |

 --- ,ענעמוקעגדיינ יד רַאפ ץַאלּפ ןעכַאמ וצ ידכ ןעדנואוושרעפ ךָאנרעד זיא
 םעד ןופ טסנעיד ןיא ןעפורעגסיורַא --- "ןעדנַאטש עלַא ןופ ןעשנעמ יד
 םעד ןופ ןעסיוטשרעפ ךיז גידנעלהיפ .טַאאטש ןעשיפור םעד ןופ רעדנירג
 רענַאלעטלַא ןופ טיײל-לעדַא עניזָאד יד ךיז ןעבָאה ,ףיוה רעגרוברעטעּפ

 רעדָא ,עווקסָאמ ןיא איַאננעשוינַאק רעטלַא רעד ןיא רעדָא ןעניוצעגקירוצ

 .טרָאטשטּפיוה רעד םורַא דנַאל ן'פיוא רעטיג עשיטנַאמָאר ערעייז ףיוא

 טייקגיטביזרעפייא רעמייהעג ןוא גנוטכַארעפ ןימ ַא טימ טקוקעג ןעבָאה ייז
 ןענייז עכלעוו ,ןעילימַאפ ןופ ל?לעמעזעג ןעניטראנעדיישרעפ םעד ףיוא

 עטסכעה יד ןעמהענרעפ וצ "ןענַאװ ןופ טינ סייוו רענייק ןופ , ןעמוקעג
 ןופ סענערב יד ףיוא טדָאטשטּפיױה רעיינ רעד ןיא ןעלעטש-סגנורעינער
 .ַאווענ רעד

 רעייז טריבורּפ ייז ןופ עטסיימ יד ןעבָאה ןערהָאי ערענניא ערעייז ןיא
 רעבָא ;עעמרַא רעד ןיא ךילכעזטּפיױה ,טַאַאטש ם'נופ טסנעיד ןיא ?זמ
 טינ ,ןעבעגענפיוא ךיג סע ייז ןעבָאה ךאזרוא זיא-סע-רעכלעוו ַא בעילוצ

 ןעבָאה עכיירגלַאפרע רהעמ יד .גנַאר ןעכיוה ןייק וצ טכיירנרעד נידנעבָאה
 טדָאטש-רעטומ רעייז ןיא ןעלעטש עטפַאהנערהע טעמכ ,עניהור ןעגָארקעג

 ערעדנַא יד ןופ בור סָאד תעב --- ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ ---
 ןיהואוו רעבָא .טסנעיד ןעויטקַא ןופ ןעניוצענקירוצ ךַאפנייא ךיז ןעבָאה
 ןעבָאה טינ ייז לָאז ןעמ דנַאלסור ןופ ךעלפרעביוא רעטיירב רעד רעניא

 גידנעטש ייז ןעבָאה ,טסנעיד רעייז ןופ טייצ רעד ןיא ,טקישעגרעדנַאנופ
 רעזייה ענענייא ערעייז ןיא רעטלע רעייז ןעגנערברעפ וצ טרחיפענפיוא
 ןופ ןעטָאש םעד רעטנוא ,לַאטרַאוװק-ס'רעטסיימלַאטש ןעטלַא םעד ןיא
 יד טנָאזעג טָאה ןעמ ואוו ןוא ,ט'?בוט'עג ייז טָאה ןעמ ואוו עכריק רעד

 ,ןערעטלע ערעייז ןופ תורובק יד וצ תולפת עטצעל

 עכנַאמ .ןעמַאטש עטלַא יד ןופ טצָארּפשעגסױרַא ןעבָאה ןענייווצ עיינ

 ענעדיישרעפ ןיא טנעכייצעגסיוא רעגינעוו רעדָא רהעמ ךיז ןעבָאה ייז ןופ
 םעד ףיוא רעזייה עכייר ןעטלַאהעגנָא ןעבָאה עכנַאמ ; דנַאלסור ןופ ןעלייט
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 סָאװ רעבָא גייווצ רעד ; גרוברעטעּפ רעדָא עװקסָאמ ןיא רענייטש םעיינ
 ואוו ,לַאטרַאװק ס'רעטסיימלַאטש ןעטְלַא םעד ןיא ןעניואוו ןעבילבעג זיא
 עכריק רעניורב רעדָא ,רעזָאר ,רעלעגנ ,רענירג רעד וצ טנעהָאנ זיא סע
 זיא ,ןעגנודניברעפ-ןעילימַאפ ךרוד ןערָאװעג טבעילעב קרַאטש זיא עכלעוו
 טינ ,עילימַאפ רעד ןופ רעטערטרעפ רע'תמא רעד סלַא ןערָאװעג טכארטעב
 ןעטלַא םעד ןיא ןעמונרעפ טָאה רע סָאװ עיציזָאּפ רעד ףיוא גידנעטכַא
 (עילימַאפ רעד ןופ) רעהעטשרָאפ רעשידָאמ-טלַא רעד .םַאטש-ןעילימַאפ
 ַא ןופ יירפ ןעצנַאג ןיא טינ ,ןעבענוצ זומ ךיא ,ןערָאװעג טלעדנאהעג זיא

 רעטערטרעפ ערעגניא ענעי ןופ וליפא ,דובכ סיורג טימ ,עינַאריא רעסיוועג
 בעילוצ טדָאטש-רעטומ רעייז ןעזָאלרעפ ןעבָאה סָאװ ,םַאטש ןעטלַא ם'נופ

 יד ןיא רעדָא סעידרַאװג רענרוברעטעּפ יד ןיא ערעיראק רענעטנַאילירכ ַא
 רעד ןופ טייקטלַא יד ,ייז רַאפ ,טריציפינָאזרעּפ טָאה רע .ןעזיירק-ףיוה

 .סעיצידַארט ערהיא ןוא עילימאפ
 ןופ שיורעג ןוא םרַאיל םעד ןופ קעװַא טייוו ,ןעסַאגנ עליטש עזעיד ןיא

 ןעבלעז םעד טַאהעג רעזייה עלַא ןעבָאה ,עווקסָאמ רעלעיצרעמָאק רעד
 -לעה םימ ,ץלָאה ןופ טיובעג ןעוועג ייז ןענייז סלייטנעטסיימ .ןהעזסיוא
 ןוא ןעלייז טימ טצוּפעב ןוא טסּפינעב ןעסיורד ןופ ,רעכעד ענעכעלב ענירג
 טעמכ .ןערילָאק עגידעיירש טימ טברַאפעג ןעוועג ןענייז עלַא ; ןעײרעלַאג
 רעדָא ןעבעיז טימ ,שזַאטע ןייא יו רהעמ טינ טָאהעג ןעבָאה רעזייה עלַא
 ןעטייווצ ַא .סָאנ ןיא גידנעקוקסיורַא רעטסנעפ ערעטנומ ,עסיורג ןעיינ

 רעכלעוו ,זיוה ןופ ?ייט ןעטסרעטניה ןיא רָאנ טביולרע ךיז ןעמ טָאה שזַאטע
 ךס ַא טימ טלעננירעגמורַא .,ףיוה ןעגימיורעג ַא ףיוא טקוקעגסױרַא טָאה

 ,ןערעלעק ,ןעלַאטש ,ןעכיק רַאפ טנעידעג ןעבָאה עכלעוו ,סעדייבעג עניילק -
 רעטיירב ַא .םיתרשמ ןוא ןעיײקָאל יד רַאפ תוריד רַאפ ןוא ,ןעלַאטשדןעגעוו
 םהיא ףיוא עטַאלּפ ענעשעמ ַא ןוא ,ףיוה םעד וצ טרהיפעג טָאה רעיוט
 .טנַאנטייל ,םעד-ןוא-םעד ןופ זיוה סָאד , ,טפירשפיוא םעד ןענָארטעג טָאה

 "רָאיַאמ-לארענעג , ןעטלעז רהעז --- ?רידנַאמָאק ןוא קינװָאקלָאּפ רעדָא

 עניזָאד יד ןופ רענייא ןיא ןעוו .גנַאר-ליוויצ רעכילנהע רערעדנַא ןַא רעדָא
 עטליגעב טימ טצוּפעב ,זיוה סערעכייר ַא ןעפרָאװעגכרוד ךיז טָאה ןעסַאג
 רעכיז ןייז טנעקעג ןעמ טָאה ,רעיוט םענרעזייא ןַא ןוא סעטַארג ענרעזייא

 -ץרעמַאק , רעד-ןוא-רעד ןעמָאנ םעד ןעגָארט טעוװ עטַאלּפ ענעשעמ יד זַא |
 ןעוועג ןענייז סָאד ."רעגריב רעטעטכַאעג , ַאזַא"ןואדַאזַא רעדָא "לוסנַאק

 ןעצעזעב וצ ךיז טסעג ענעטעבעגנוא יו ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,"עדמערפ , יד
 ןערָאװעג טרירָאנגיא ייז ןענייז רַאפרעד ןוא ,לַאטרַאװק ןעגיזָאד םעד ןיא
 | ,םינכש ערעייז ןופ

 ןעוועג טינ ןעסַאג עטלהעוועגסיוא עגיזָאד יד ןיא ןענייז ןעמָארק ןייק
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 טָאה ןעמ סָאװ ,לעמערק-גייצנירג רעדָא דזייּפש ןיילק ַא ץוחַא ,טביולרע
 סָאװ ,לעזייה ןערעצליה ,ןיילק זיא סע ןעכלעוו ַא ןיא ןעפערטנָא טנעקעג

 ןעגידנענעקטנַא ן'םיוא זיא רַאפרעד .ךריק-קריצעב רעד וצ טרעהעג טָאה

 ,טסיצילָאּפ רעד רעכלעוו ןופ ,עקדוב ס'טסיצילָאּפ םעד ןענַאטשעג לעקניוו
 רַאפ ןעזייוועב ךיז גָאט ן'כרוד טגעלפ ,עדרַאבעלַאה ַא טימ טנעפַאװעב

 עדנעהעגייברעפ יד ןיז-ילכ ןעכילדעשנוא ןייז טימ ןעריטולַאפס וצ ריחט רעד

 ןעהיצקירוצ ךיז רע טנעלפ לעקנוט ןערָאװעג זיא סע יװ ןוא ,ןעריציפָא

 ,ךיש עטלַא ןעטַאלרעפ ןופ הכאלמ ןייז טימ ןעמהענרעפ וצ ךיז ,גינעווניא

 ףיוא ,קַאבַאט-קעמש טרָאס ןעלעיצעּפס ַא ןעריצירבַאפ טנעלפ רע רעדָא

 רעד ןֹופ םיתרשמ ערעטלע יד םינלעב ןעוועג ןענייז סע ןעכלעוו

 | ,טפַאשרַאבכַאנ

 טָאה סלַאפנעלַא --- גיהור ןוא ?יטש ןעסָאלּפעג ךיז זיא ןעבעל סָאד

 ןעגיזָאד םעד ןיא -- טלעוװ-ךעסיורד רעד רַאפ ןהעזענסיוא ױזַא סע

 טינ רענייק ךיז טָאה הירפ רעד ןיא ."ןעמרעשז-טנעפ גרובָאפ , רעווקסָאמ

 רעדניק יד ןעזיוועב ךיז ןעבָאה טייצנַאטימ םורַא ,ןעסַאנ יד ןיא ןהעזעג

 עשטייד ןוא ןעראנרעווָאנ עשיזיוצנַארפ ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא

 -עענש יד ףיוא ריצַאּפש ַא רַאפ ןעמונענסיױרַא ייז ןעבָאה עכלעוו ,סעקנַאינ

 ןעמַאד יד ןהעז טנעקעג ןעמ טָאה לעסיבַא רעטעּפש .ןערַאװלוב עטקעדעב

 גידנעהעטש רענעיד-רעמַאק ַא טימ ,סנעטילש עגידרעפ-ייווצ ערעייז ןיא

 רעדָא ; סרעשטילג יד וצ טגיטסעפעגוצ לעטערב ןיילק ַא ףיוא ןעטניה ןופ

 טיובעג ,ךיוה ןוא סיורג ,עטערַאק רעשידָאמזטלַא ןַא ןיא טצעזעגנייא

 ַא טימ ,דרעפ רעיפ ןופ טּפעלשעג ןוא סענישזורּפס ענעגיובעג עסיורג ףיוא

 .ןעטניה ןופ גידנעהעטש רענעיד-רעמַאק ייווצ ןוא טנערָאפ ןופ ןָאיליטסָאּפ

 יו ױזַא ןוא ןעטכיולעב לעה ןעווענ רעזייה עטסיימ יד ןענייז דנעבא ןיא

 -ייברעפ יד ןעבָאה ,ןעגיוצעגרעטנורַא ןעוועג טינ ןענייז ןעגנַאהרָאפ יד

 רעצנעטיץלַאוו רעדָא רעלעיּפש-ןעטרַאק יד ןערעדנואוועב טנעקעג רעהעג

 רימ ןוא ,עדָאמ רעד ןיא ןעוועג טינ ןַאד ןענייז "ןעעדיא, .ןעלַאז יד ןיא

 רעזייה עגיזָאד יד ןופ רעדעי ןיא ןעוו ,ןערהָאי יד ןופ טייוו ןעוועג ךָאנ ןענייז
 ַא -- .ןהיז ןוא סרעטָאפ , יד ןעשיווצ פּפמַאק ַא ןעכיוהעגנָא ךיז טָאה
 עידעגַארט-ןעילימַאפ ַא טימ טגידנעעג ךילנהעוועג ךיז טָאה רעכלעוו ףּפמַאק

 רהָאי גיצפופ ,יײצילָאּפ-טַאַאטש רעד ןופ ךוזעב ןעניטכַאניײב ַא טימ רעדָא |
 ןעוועג זיא סעֶלַא ;} טקנעדעג טינ רָאג ןעכַאז עכלעזַא ןופ ןעמ טָאה קירוצ
 .עכעלפרעביוא רעד ףיוא סנעטסנינעוו --- טַאלג ןוא גיהור

 -ָאבעג ךיא ןיב לַאטרַאװק-ס'רעטסיײמלַאטש ןעטלַא ןעגיזָאד םעד ןיא
 ןהעצפומ עטשרע יד טכַארברעפ ךיא בָאה ָאד ןוא ,1842 ןיא ןערָאװעג ןער
 טפיוקרעפ טָאה רעטָאפ העזנוא ןעוו ,ךָאנרעד וליפא .ןעבעל ןיימ ןופ רהֶָאי
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 טפיוקעג טָאה ןוא ,ןעברָאטשעג זיא רעטומ רעזנוא ןעכלעוו ןיא זיוה סָאד
 ןעבָאה רימ ןוא ,טפיוקרעפ רעדעיוו זיוה סָאד טָאה רע ןעוו ןוא ,סרעדנַא ןַא
 טָאה רע ןענַאװ זיב ,רעזייה ענעגנודעג ןיא סרעטניוו עגינייא טכַארברעפ
 זיא רע ואוו עכריק רעד ןופ טייוו טינ ,טסוג ןייז ךָאנ סעטירד ַא ןענופעג

 -לַאטש ןעטלַא םעד ןיא ןעבילברעפ ץלַא רימ ןענייז ,ןערָאװעג טפיוטעג
 ,ןעטַאנָאמ-רעמוז יד ךרוד זיולב םהיא גידנעזאלרעפ ,לַאטרַאװק-ס'רעטסיימ
 ,טוג-דנַאל רעזנוא ףיוא ןערהָאפוצרעבירַא

11 

 רעזנוא ןופ רעמיצ-לעקניוו רעד ,רעמיצפָאלש רענימיורעג ,רעכיוה ַא
 ערעזנוא ,רעטומ רעזנוא טניל סע רעכלעוו ףיוא טעב רעטיירב א טימ ,זיוה
 -טענ יד ,רהיא ןעבענ טרַאה ןעהעטש ןעשיט ןוא ןעלהוטש-רעדניק
 ןיא ןעצכַאמעגנייא ןוא סעקרעקוצ טימ טלעטשעגנָא ,ןעשיט עטריוורעס

 -נײרַא ןערעוו רעדניק רימ ןעכלעוו ןיא רעמיצ ַא --- םילכ ענרעזעלג ענהעש

 -בלַאה עטשרע יד זיא סָאד -- עדנוטש רערַאברעדנָאז ַא ןיא טכַארבעג

 : ,ןעבעל ןיימ ןופ גנורעניארע ערָאלק
 יז ;טכוודניווש ןופ ןעברַאטש ןייב ןעטלַאהעג טָאה רעטומ רעזנוא

 ךיז טָאה יז רעדייא .רהָאי גיסיירד-ןוא-ףניפ יו רהעמ טינ ןעוועג טלַא זיא

 ןעבענ ןעבָאה וצ זנוא ןעשנואווענ יז טָאה ,גיבייא ףיוא זנוא טימ טדיישעג
 ערעזנוא ןיא עלייוו ַא רַאפ ךילקילג ןעלהיפ וצ ךיז ,ןעשטשַאל וצ זנוא ,ךיז
 ןעבענ הדועס עניילק עניזָאד יד ןעטיירגוצ טזָאלענ טָאה יז ןוא ,ןעדיירפ
 רהיא קנעדעג ךיא .ןעזָאלרעפ טנעקעג טינ רהעמ טָאה יז עכלעוו ,טעב רהיא

 טָאה יז .ןעגיוא עניורב-?עקנוט עסיורג ערהיא ,םינּפ ןערעגָאמ ךיילב

 וצ ,ןעסע וצ ןעדַאלעגנייא זנוא טָאה ןוא ,עבעיל טימ זנוא ףיוא טקוקעג

 ַא ןיא ןעכארבעגסױא גנילצולּפ יז טָאה ןַאד ; טעב רהיא ףיוא ןעכירק
 .ןהעג ןעסייהעג ןעמ טָאה זנוא ןוא ,ןעטסוח וצ ןעביוהעגנָא ןוא ןייוועג

 ,טסייה סָאד --- רעדניק זנוא ןעמ טָאה ,רעטעּפש טייצ לעקיטש ַא
 ןעסיורג םעד ןופ טרהיפעגרעבירַא -- ךימ ןוא רעדנַאסקעלַא רעדורב ןיימ
 טליפעגנָא טָאה ןוז-?ירּפַא יד .ףיוה ן'םיוא ?עביטשדןעטייז ןיילק ַא ןיא זיוה
 עשטייד רעזנוא רעבָא ,ןעלהַארטש ערהיא טימ ךעלרעמיצ עניילק יד
 ןעבָאה ,אנאילוי ,אינַאינ עשיסור רעזנוא ןוא ןאמרוב םַאדַאמ ,ןיטנַאנרעװַאג
 . ייז ןעבָאה ,ןערערט ןופ סָאנ רע'םינּפ טימ ,טעב ֹוצ ןהעג ןעסייהעג זנוא

 עסייו עטיירב טימ טמיוזעב ךעלדמעה עצרַאװש טהענעג זנוא רַאפ

 זנוא טָאה עטנַאקעבנוא סָאד ; ןעפָאלש טנעקעג טינ ןעבָאה רימ ,ןעסַאטוק
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 םענעטלאהעננייא רעייז וצ טרעהענוצ ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,ןעקָארשעג
 רימ סָאװ רעטומ רעזנוא ןענעװו טדערעג סעּפע ןעבָאה ייז .,ךערּפשעג
 ערעזנוא ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ןענייז רימ .ןהעטשרעפ טנעקעג טינ ןעבָאה

 *? ַאמַאמ זיא ואוו ? ַאמַאמ זיא ואוו , ,גידנענערפ ,ןעטעב
 ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןוא ,ןייוועג ַא ןיא טצַאלּפעגסױרַא ןעבָאה עדייב

 ,"ךעל'םימותי עמערָא,, ,זנוא גידנעפור ,ךעלּפעק עטזיורקעג ערעזנוא ןעטעלג
 ,טגָאזעג טָאה ןוא ,ןעטלאהסיוא טנעקעג טינירעגנעל טָאה ַאנַאילוי זיב
 ."םיכאלמ יד וצ ,לעמיה םוצ --- טרָאד קעווַא זיא ַאמַאמ רעייא,

 -רָאפ עשרעדניק רעזנוא טָאה "? םורָאװ ?לעמיה םוצ ױזַא יו, |
 | .טנערפעגנ טסיזמוא גנולעטש

 ןוא יירד זיולב ןעוועג טלַא ןיב ךיא ,1846 לירּפַא ןיא ןעוועג זיא סָאד |

 רעזנוא ואוו ,ףניפ ןייק טינ ךָאנ ַאשַאס רעדורב ןיימ ןוא ,רהָאי בלַאה ַא
 ןעוועג ןענייז ,אנעלעה ,רעטסעווש רעזנוא ןוא ,יײלָאקינ ,רעדורב רערעטלע
 .עלוש רעד ןיא ןעוועג ןיוש ייז ןענייז טכייליפ :טינ ףךיא סייוו ,קעװַא
 ןעבָאה ייז ; ףלע ןעוועג זיא ַאנעלעה ,רהָאי ףלעווצ ןעוועג טלַא זיא ײלָאקינ
 ױזַא .טנעקעג גינעוו ץנַאנ ייז ןעבָאה רימ ןוא ,ןעמַאזוצ ןעטלַאהעג ךיז

 ןיילק עגיזָאד סָאד ןיא ,ךיא ןוא רעדנַאסקעלַא ,ןעבילבעג רימ ןענייז
 עטוג יד .ַאנַאילוי ןוא ןַאמרוב םַאדַאמ ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,?לעביטש
 ,טלעװ רעטיירב רעד ןיא ןיילַא ץנַאנ ןוא זָאלמייה ,יורפ עשטייד עטלַא

 זנוא טָאה יז .רעטומ רעזנוא ןופ עלעטש יד ןעמונרעפ זנוא רַאפ טָאה

 טייצ וצ טייצ ןופ זנוא גידנעפיוק ,טנעקענ טָאה יז יוװ טוג ױזַא ןעגיוצרע
 "רעבגניא טימ זנוא גידנענעמראקרעביא ןוא ,גייצלעיּפש עכַאפנייא עכנַאמ
 -רעפ טגעלפ רעכלעוו ,שטייד רעטלַא רעסיוועג א ןעוו לָאמ סעדעי ךעלכיק

 ןוא רעמַאזנייא ַאזַא ךיוא ךילניישרהַאו -- ךעלכיק עניזָאד יד ןעפיוק
 רעזנוא .זיוה רעזנוא ןיא טיזיוו ַא טַאטשעגבָא טָאה --- יז יו רעזָאלמייה
 . ןענייז רהָאי ייווצ עטסקענ יד ןוא ,ןעטלעז ןהעזעג רימ ןעבָאה רעטָאפ
 ,ןורכז ןיימ ףיוא קורדנייא ןייק גידנעזָאלרעביא טינ ,רעבירַא

 דדז א

 ,החּפשמ ןייז ןופ םוחי םִעד טימ טריצלָאטש רהעז טָאה רעטָאפ רעזנוא
 ןעננַאהעג זיא סָאװ ,טנעמרַאּפ קיטש ַא ףיוא ןעזייוװנָא ךילרעייפ טנעלפ ןוא

 טצוּפעב ןעוועג זיא טנעמרַאּפ סָאד ,רעמיצ-רידוטש ןייז ןופ דנַאװ ן'פיוא
 ןופ םוטנעטסריפ םעד ןופ ןעפַאװ-סנעירק יד --- ברעה רעזנוא טימ
 יד ןופ ןיורק רעד ןוא ?עטנַאמ-ןילעמרעה םעד טימ טקעדעב ,קסנעלָאמס
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 טגיטעטשעב ןוא ,ןעבירשעגנָא ןעוועג טרָאד זיא סע ןוא --- ןעכַאמָאנָאמ
 ןַא טימ ןָא ךיז טגנַאפ עילימַאפ רעזנוא זַא ,טנעמַאטרַאּפער-ברעה ם'נופ
 טָאװ ןעמָאנ ַא) ןעטסיירד םעד שטיווָאלסיטסמ ווַאלסיטסָאר ןופ לעקינייא
 ,(וועיק ןופ טסריפסיורג ַא ןופ עטכישעג רעשיסור רעד ןיא טנַאקעב זיא
 .קסנעלָאמס ןופ ןעטסריפסיורג ןעוועג ןענייז ןערעטלע-רוא ערעזנוא זַא ןוא

 עניזָאד סָאד ןענירק וצ לעבור טרעדנוה יירד רימ טסָאק סע,
 ןופ ןעשנעמ בור סָאד יוויױזַא .ןענָאז רעטָאפ רעזנוא טנעלפ ,"טנעמרַאּפ
 ,עטכישעג רעשיסור ןיא טנעװַאהעב קרַאטש ןעוועג טינ רע זיא ,רוד ןייז
 טָאה סע סָאװ םעד בעילוצ רהעמ טנעמרַאּפ סָאד טצעשענ טָאה רע ןוא

 ,תונורכז עשיראטסיה ענייז בעילוצ רעדייא ,טסָאקעג
 עטלַא ץנַאנ א ךילקריוו טָאה עילימַאפ רעזנוא זַא ,טקַאפ: ַא זיא סע

 -ענבָא ןעבָאה סָאװ ןעילימַאפ עטסיימ יד יוװ ױזַא ,רעבָא } גנומַאטשבָא
 ןופ רעהעטשרָאפ יד סלַא ןערעוו טכַארטעכ ןענעק ןוא ,קירור ןופ טמַאטש
 ךיוא יז זיא ױזַא ,עטכישעג רעשיסור רעד ןופ עדָאירעּפ רעלַאדָאעּפ רעד
 ךיז טָאה עדָאירעּפ עניזָאד יד ןעוו ,דנורגרעטניה ןיא ןערָאװעג טגנערדרעפ
 ןעביוהעגנָא ןעבָאה ,עוקסָאמ ןיא טניורקעג ,סווָאנַאמָאר יד ןוא ,טגידנעעג
 יד ןופ רענייק .הכולמ עשיסור יד ןערידילָאסנָאק ןופ טײברַא יד

 ,סיוא טזייוו סע יו ,טַאהעג טינ ןעטייצ ערעיינ יד ןיא טָאה סניקטָאּפָארק

 -רעטלע רעזנוא .רעטמע-טָאאטש ןעמהענרעפ וצ גנוגיינ ערעדנוזעב ןייק
 טסנעיד-רעטילימ ןופ ןעגיוצעגקירוצ ךיז ןעבָאה עדייז רעזנוא ןוא עדייז
 -קירוצ ?לענש יז ןעבָאה ןוא ,טייל עגנוי רָאג ךָאנ ןעוועג ןענייז ייז ןעוו
 ןופ טוג:טּפױה יד זַא ןענָאז געמ ןעמ .רעטינ-ןעילימַאפ ערעייז וצ טרהעקעג
 א ףיוא ,עינרעבוג רענַאזאיר ןיא טניל עכלעוו ,ָאוַאסורוא ,רעטיג עזעיד
 טנעקעג.עקַאט טָאה ,רעדלעפ ערַאבטכורפ ןופ דנַאר םייב גרַאב ןעכיוה
 ענידנעטַאש ערהיא ןופ טייקנהעש רעד טימ םענייא ןעדעי ןעהיצוצ
 .סעקנַאל עכילדנענוא ערהיא ןוא ,ןעכייט ענידלעגנעלש ערהיא ,רעדלעוו
 סױרַא זיא רע ןעוו ,טנַאנטייל ַא יו רהעמ טשינ ןעוועג זיא עדייז רעזנוא
 ךיז ןעצנַאנ ןיא ,ָאװָאסורוא ןיא ןעגיוצעגקירוצ ךיז טָאה ןוא טסנעיד ןופ
 ,יד ןיא רעטיג ערעדנַא גידנעפיוקפיוא ןוא ,עינעמיא ןייז טימ גידנעבעגבא
 | - ,ןעצניװָארּפ עטרַאבכַאנעב

 ףעזנוא רעבָא ; עבלעז סָאד ןָאהטעג ךילנײשרהַאװ טלָאװ רוד רעזנוא
 ַא וצ טרעהעג טָאה עכלעוו ,ןירָאנַאנ ןיסעצנירּפ ַא טַארייהעג טָאה עדייז
 -נעדייל ַא סלַא טנַאקעב ןעוועג זיא רעדורב רהיא .החּפשמ רעדנַא ץנַאג
 םענעגייא ןַא ןעטלַאהעג טָאה רע .ענהיב רעד ןופ רעבָאהבעיל רעכילטּפַאש
 רע זַא טפַאשנעדייל ןייז ןיא קעװַא טייוו ױזַא זיא ןוא ,רעטַאעהט טַאוירּפ
 -בייל ַא טימ ,םיבורק ענייז עלַא ןופ עדנַאש רעד וצ ,טַאהעג הנותח טָאה
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 ענייא ןעוועג זיא עכלעוו ,ַאװַאנָאימעפ עפירטקַא עלַאינעג יד --- ענענייא

 ןהֶא ןוא ,דנַאלסור ןיא טסנוק רעשיטַאמַארד רעד ןופ רעפַאשעב יד ןֹופ
 . ןופ רעדיוש םעד וצ .ןערוניפ עטסשיטַאּפמיס ערהיא ןופ ענייא ?עפייווצ

 .ענהיב רעד ףיוא ןעניישרע וצ טצעזענטרָאפ יז טָאה ,"עוקסָאמ ץנַאנ,

 ןוא עשיטסיטרַא עבלעזיד טָאהעג טָאה עבָאב רעזנוא יצ טינ סייוו ךיא
 זיא יז ןעוו רהיא קנעדענ ךיא --- רעדורב רהיא יוװ ןעגנוניינ עשירַארעטיל
 סע ;ליטש ץנַאג ןעדער טנעקעג זיולב טָאה ןוא טריזילַארַאּפ ןעוועג ןיוש
 רוטַארעטיל וצ גנוגיינ ַא זיא רוד ןעטסקענ םעד ןיא זַא ,רעכיז רעבָא זיא
 ןופ רענייא .עילימַאפ רעזנוא ןופ ןעכייצ רעשיטסירעטקַארַאכ א ןערָאװעג
 טָאה ןוא ,טעָאּפ רעשיסור א ןעוועג זיא ןהיז ס'ןירַאגַאג ןיסעצנירּפ יד
 רעטָאפ ןיימ ןעכלעוו טימ טקַאפ ַא -- ןעמעָאּפ ןופ ךוב ַא ןעכעגעגסױרַא
 ןיא .ןענַאמרעד וצ טדיימעגסיוא גידנעטש טָאה ןוא טמהעשעג ךיז טָאה
 ױזַא ,רעדניקרעטסעווש ערעזנוא ןופ ערערהעמ ןעבָאה רוד םענעגייא רעזנוא
 רעד וצ רעגינעוו רעדָא רהעמ ןעגָארטענייב ,רעדורב ןיימ טימ ךיא יו טוג
 | ,טייצ רעזנוא ןופ רוטַארעטיל

 םעד יילָאקינ ןופ ריציפֶא רעשיּפיט ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעזנוא
 ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא רע זַא ןענָאז טינ ןעק ןעמ .ןעטייצ ס'נעטשרע
 ןעקסטַאדלָאפ םעד ןיא טבעילרעפ קרַאטש רעדָא טסייג ןעשירעגעירק ַא ןופ
 ןייז ןופ טכַאנ עניצנייא ןייא טכַארברעפ טָאה רע יצ לעפייווצ ךיא ; ןעבעל

 ןייא ןיא ןעמונעג לײטנַא טָאה רעדָא ,רעייפ-טכאנ-ךַאוו א ייב ןעבעל

 ןעוועג טינ רָאג אקוד סָאד זיא ןעט1 םעד יילָאקינ רעטנוא רעבָא .טכַאלש

 רעד ןעוועג זיא ןעטייצ ענעי ןופ ןַאמ-רעטילימ רעגיטניר רעד .גיטכיוו ױזַא
 רידנופ ןעשירעטילימס םעד ןיא טבעילעגנייא ןוועג זיא סָאװ ,ריציפָא
 סעמעוו ; גנודיילק ןעטרָאפ ערעדנַא עלַא ןעוועג סאממ ןעצנַאג ןיא טָאה ןוא
 עבילשנעמרעביא טעמכ ןעזייוועב וצ טנערעלעג ןעוועג ןענייז ןעטַאדלאס

 ןיא סקיב ןופ ץלָאה יד ןעכערבוצ ֹוצ) ןעסקיב ןוא סיפ ערעייז טימ ןעצנוק -

 עטמהירעב ענעי ןופ רענייא ןעוועג זיא "טסעשט גידנעבענבָא , ךעלקיטש

 עהייר ַא דַארַאּפ ַא ףיוא ןעגייצ טנעקעג טָאה סע רעוו ןוא ; (ןעצנוק
 -נוא ןוא טלעטשעגסיוא ךיילנ םָאקלָאפ ױזַא ןייז ןעלָאז סָאװ ןעטַאדלַאס

 טָאה ,"טוג רהעז , .ךעלטַאדלַאס-לעיּפש הרוש ַא יו טקנוּפ ,ךילגעוועב

 יו םעדכָאנ ,טנעמינער א ןעגעוו טגָאזעג ?יַאכימ טסריפסיורג רעד לָאמַא

 יי ז רָאנ, -- סקיב ן'רעטנוא העש ַא רַאפ ןעטלַאהענבָא םהיא טָאה רע
 וצ --- ןעוועג וויטיזַאּפ זיא לַאעדיא ס'רעטָאפ רעזנוא .,"| ע מ ע ה מט ַא

 .ןַאמ-רעטילימ א ןענעוו ףירגנעב םענעמונעגנָא םעד טָא ןעליפרע

 ןופ המחלמ רעשיקרעט רעד ןיא ןעמונעג ?ײטנַא טָאה רע ,תמא

 ןיא טייצ עצנַאנ יד ןעביילב וצ טריקרַאמענסיױוא רעבָא טָאה רע 8
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 ַא טימ ךיז גידנעצונעב ,רעדניק רימ ןעוו ןוא ; רידנַאמָאק-טּפיױה ןופ בַאטש
 םהיא ןעבָאה ,טגעלעגפיוא טונ סרעדנַאזעב ןעוועג זיא רע ןעוו טנעמָאמ

 ןייק רע טָאה ,המחלמ רעד ןופ סעּפע ןעלהעצרעד זנוא לָאז רע ןעטעבעג

 ןעכילקערש ַא ןופ רָאנ יו ןעלהעצרעד וצ זנוא טאהעג טינ ךאז רעדנַא

 ןעלַאפעב טכאנ ןייא ןענייז עכלעוו ,דניה עשיקרעט רעטרעדנוה ןופ ףירגנַא

 ַא ךרוד ןעשעּפעד טימ גידנעטייר ,לָארּפ ,רענעיד ןעיירט ןייז ןוא םהיא
 ןעדרעווש יד ןעכיורבעג טזומענ ןעבָאה ייז ,ףרָאד ןעשיקרעט ןעטסיוורעפ

 ןעטלָאװ ןעקרעט סעדנַאב .סעיטסעב ענירעגנוה יד ןופ ןעיירפעב וצ ךיז

 רעבָא ןעבָאה רימ ,ננולעטשרָאפ רעזנוא טלעטשעננעדעירפוצ רעסעב יאדוא

 ךרוד ןעגנואווצעג ,רעטָאפ רעד ןעוו ,רונ .דניה יד טימ טנענונעב ךיז

 םעד ןענואוועג טָאה רע ױזַא יו טלהעצרעד זנוא טָאה ,ןעגַארפ ערעזנוא

 םענעדלָאג םעד ןוא ,"טייקשידלעה רַאפ , אננא רענילייה רעד ןופ ץיירק

 ךיז ןעבָאה רימ זַא ןייז הדומ ךיא זומ ,ןענָארטענ טָאה רע סָאװ ,דרעווש

 .נידעכָאוװ-וצ ןעוועג וויטיזַאּפ זיא השעמ יד .טשיוטנע טלהימעג ךילקריוו

 ןעבָאה בַאטש לַארענעג ןופ ןעריציפָא יד ואוו ףרָאד ןעשיקרעט םעד ןיא

 ןיא ןענייז רעזייה יד .רעייפ ַא ןעכָארבעגסיױא טָאה ,ריטרַאװק ןעטלאהעג

 זיא זיוה ןייא ןיא ןוא ,ןעמַאלפ ןיא ןערָאװעג טלעקיוועגנייא טונימ ןייא

 -ווווצרעפ טימ ןעירשעג טָאה דניק ןופ רעטומ יד .דניק ַא ןעבילבענרעביא

 ,תיבה-לעב ןייז טיילנעב גידנעטש טָאה רעכלעוו ,לָארפ .תולוק עטלעפ

 ,דניק סָאד טעװעטַארעגסױרַא ןוא ןעמַאלפ יד ןיא ןעפרָאװגניײרַא ךיז טָאה

 ףיורעד ךיילנ טָאה ,ןהעזענוצ סָאד טָאה רעכלעוו ,רידנַאמָאק-טּפיוה רעד

 ,טייקשידלעה רַאפ ץיירק םעד רעטָאפ םעד ןעבענעג
 לָארפ ךָאד טָאה סָאד , ,ןעירשענסיוא רימ ןעבָאה ,"רעטָאפ ,רעבָא,

 .*! דניק סָאד טעװעטַארעג רָאנ |

 רע זיא , .ןפוא ןעטסוויַאנ ן'פיוא טרעפטנעעג רע טָאה "? סָאװ זיא,

 ".סנייא ץלַא זיא'ס ? שנעמ ןיימ ןעוועג טינ ןעד
 טייצ רעד ןיא ,1851 ןופ טכַאלש רעד ןיא ןעמונעגלייט ךיוא טָאה רע

 טימ טנעקעב ףךיז רע םטָאה ַאשרַאװ ןיא ןוא ,דנַאטשפיוא ןעשיליוּפ ןופ

 ןוא ,אמילוס לַארענעג ,רידנַאמָאק-סוּפרָאק ַא ןופ רעטכָאט רעטסגניא רעד

 טימ ןערָאװעג טרעייפעג זיא הנותח יד .טבעילרעפ רהיא ןיא ךיז טָאה

 -סַאּפ ףַארג ,רָאטַאנרעבונ-עציװ רעד } ץַאלַאּפ יקנעיזַאל ןיא דַארַאּפ סיורג

 ,"רעטומ רעייא רעבָא , .דצ ס'ןתח ןופ רערהיפרעטנוא ןעוועג זיא ,שטיוועיק

 ."טכַארבעג טינ תורישע םוש ןייק רימ טָאה , ,ןענעלוצ רעטָאפ רעזנוא טגעלפ

 ,אמילוס שטיווָאנָאימעס יײלָאקינ ,רעטָאפ רהיא .תמא ןעוועג זיא סָאד

 רעדָא ערעירַאק ַא ןעכַאמ ןופ טסנוק רעד ןיא טנעװאהעב ןעוועג טינ זיא

 ןופ טולב ?לעיפוצ ךיז ןיא ןעבָאה טזומעג טָאה רע .ןעגעמרעפ ַא ןעביילקנָא
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 יד ןענָאלש וצ יו טסואוועג ןעבָאה עכלעוו ,רעּפעינד םורַא ןעקַאזָאק ענעי

 יירד ,ןעקרעט ןופ ןעעמרַא רעדָא ןעקַאילַאּפ עשירענעירק ,עטנעפַאוװעב-טוג

 ןעדיימוצסיוא יו ןענַאטשרעפ נינעוו ןעבָאה רעבָא ,ייז יו ?עיפ ױזַא לָאמ

 ןעבָאה ייז יו םעדכָאנ ,ןוא ,עיטַאמָאלּפיד רעווקסָאמ רעד ןופ ןעצענ יד

 ,1648 ןופ דנַאטשפיוא ןעכילקערש םעד ןיא ןעקַאלָאּפ יד ןענענ טפּפמעקעג
 ,קילבוּפער רעשיליוּפ רעד ןופ ףוס ןופ ביֹוהנֶא רעד ןעוועג זיא רעכלעוו

 רעטנוא גידנעלַאפרעטנורַא ,ןעטייהיירפ ערעייז עלַא ןערָאלרעפ ייז ןעבָאה

 ןערָאװעג ןעננַאפעג זיא ַאמילוס ןייא .ןערַאצ עשיסור יד ןופ טפַאשרעה רעד

 יד רעבָא ,ָאשרַאװ ןיא םיוט וצ ןערָאװעג טגינייּפעג ןוא ןעקַאלָאּפ יד ןופ

 ךָאנ רַאפרעד ןעבָאה םַאטש ןעבלעז םעד ןופ "סעקינווָאקלָאּפ , ערעדנַא
 סָאװ .דנאלסור-ןיילק ןערָאלרעפ טָאה ןעלױּפ ןוא ,טפּפמעקענ רערעטיב

 רעד ןיא ,ןעריסארוק טנעמיגער ןייז טימ רע טָאה ,ןעדייז רעזנוא ךייש זיא

 ַא ןיא ןעסירעגניירַא ךיז ,גנורענַאלעב ס'נעט1 םעד ןָאעלָאּפַאנ ןופ טייצ

 טימ טעקיּפעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,ןָארדַאקס-עירעטנַאפניא ןעשיזיוצנַארפ

 -טבַאלש ן'םיוא טזָאלענרעביא םהיא טָאה ןעמ יו םעדכָאנ ןוא ,ןעטענָאיאב

 ןיא טינש ןעפעיט ַא טימ טרהעקעגקירוצ ךיז רע טָאה ,ןעטיוט ַא יו ,דלעפ

 -קעלַא ייב רענעידי-רעמַאק ןייק ןערעוו טנעקעג טינ רעבָא טָאה רע .ּפָאק
 ןוא ,ףעעשטקַארַא ןעניטכעמלַא םעד ייב ,ננילבעיל ס'נעט1 םעד רעדנאס

 ,תולג ןעטפַאהנערהע ןימ א ןיא טקישעגקעװַא ךילגלָאפ םהיא טָאה ןעמ

 ןופ רעטעּפש ןוא ,ריביס-ברעמ ןופ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג סלַא טשרעוצ

 -נייא ןערָאװעג טכַארטעב עלעטש ַאזַא זיא ןעטייצ ענעי ןיא .ריביס-חרזמ

 טרהעקעגמוא ךיז טָאה עדייז רעזנוא רעבָא ,ענימדדלַאנ ַא יז רעכילגערט

 ץנַאג א טזָאלעגרעביא טָאה ןוא ,קעװַא זיא רע יו םערָא ױזַא ריביס ןופ

 ןיב ךיא ןעוו ,רעטכעט יירד ןוא ןהיז יירד ענייז ראפ ןענעמרעפ םעניילק

 ןעמָאנ ןייז ןענָאמרעד טרעהעג טפָא ךיא בָאה ,1862 ןיא ,ריביס ןיא ןעוועג

 ןענייז סָאװ תובנג עסיורג יד ןופ ךיז רעסיוא ןעוועג זיא רע .ננוטכַא טימ

 וִצ ייז תלוכיב ןעוועג טינ רעבָא זיא רע ,ןעצניװַארּפ ענעי ןיא ןעגנַאגעגנָא

 | .ןעקירדרעטנוא

 יד רַאפ יורפ ענידריווקרעמ ַא ןעוועג קפס ילב זיא רעטומ רעזנוא

 בָאה טיוט רהיא ךָאנ ןערהַאי עלעיפ .טבעלעג טָאה יז עכלעוו ןיא ןעטייצ

 רעזנוא ןופ רעמיצ-טנַאיװָארּפ ַא ןופ לעקניוו ַא ןיא ,ןענופענסיוא ךיא

 רעבָא רעטסעפ רהיא טימ ןעבירשעב ןעריּפַאּפ קַאּפ ןעצנַאנ ַא ,זיוה-דנַאל

 גנוקיצטנע טימ טָאה יז עכלעוו ןיא רעכיבעגַאט : טפירשדנַאה רענחעש
 ןופ טדערעג טָאה ןוא ,דנַאלשטייד ןיא טפַאשדנַאל רעד ןופ ןעבירשעג

 טליפעגנָא טָאה יז עכלעוו רעכיב ; קילג ךָאנ טשרוד רהיא ןוא ןעדייל ערהיא

 ענהעש יד ייז ןעשיווצ --- רוזנעצ רעד ןופ ןעטָאברעט ןעזרעפ עשיסור טימ
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 רעט1 רעד יײלָאקינ ןעמעוו ,טעָאּפ םעד ,ףעעליר ןופ ןעדַאלַאב עשירָאטסיה

 ,קיזומ ןעטלַאהטנע ןעבָאה רעכיב ערעדנַא ;1826 ןיא ןעננַאהענפױא טָאה

 סָאװ ןעמעָאּפ ס'ןָאריײב ןוא ,ןיטרַאמַאל ןופ ןעזרעפ ,ןעמארד עשיזיוצנַארפ

 .רעדליב רילָאק-רעסַאװ ?הָאצ עסיורג ַא ןוא ; טריּפָאק טָאה יז

 טימ ,רָאה-ןענַאטשַאק עלעקנוט עסַאמ ַא טימ טרעיצעב ,קנַאלש ,ךיוה

 גידעבעל יו ױזַא סיוא יז טהעז ,ליומ םעניילק ַא ןוא ןעניוא עניורב-לעקנוט

 ַא ןופ "עבעיל טימ,, ןערָאװעג טלָאמענ זיא סָאװ טערטרַאּפ-לױא ןַא ףיוא
 טאהענ בעיל יז טָאה ,זָאלגרָאז טמָא ןוא רעטנומ גידנעטש .טסיטרַא ןעטונג

 ןעלהעצרעד זנוא ןענעלפ ףרָאד רעזנוא ןיא סעטרעיוּפ יד ןוא ,ןעצנַאט וצ

 -קירוצ -- ץנעט-גניר ערעייז ןערעדנואוועב ןָאקלַאב ַא ןופ טנעלפ יז יו

 ךיז ךיוא ןיילַא יז טנעלפ ףוסל יו ןוא --- עיצַארנ טימ ל?ופ ןוא ןעטלַאהעג

 לָאמנייא ,רעלטסניק ַא ןופ רוטַאנ יד טָאהעג טָאה יז ,ייז ןיא ןעסילשנָא

 ,טייהקנַארק-ןעגנול יד ןעגָארקענ ןוא טלהיקרעפ ךיז יז טָאה לַאב ַא ףיוא

 | ,רבק ןיא ןעבירטעג רהיא טָאה סָאװ
 טפַאשרענעיד יד .טבעילעג רהיא ןעבָאה טנעקעג יז ןעבָאה סָאװ עלַא

 אמרוב םַאדַאמ טָאה ןעמָאנ רהיא ןיא .סינטכעדעג רהיא טרעטעגרעפ טָאה

 ַאינַאינ עשיסור יד טָאה ןעמַאנ רהיא ןיא ןוא ,טסַאּפעגפױא זנוא ףיוא

 -םלצ'רעביא רעדָא ,רָאה יד זנוא גידנעמעק .עבעיל רהיא ןעקנַאשעג זנוא

 רעייא ןוא , ,ןעגָאז טפָא ַאנַאילוי טגעלפ ,ךעלטעב ערעזנוא ןיא זנוא גידנע

 ןעסיגרעפ ןוא ,ןעלמיה יד ןופ ךייא ףיוא ןעקוקבָארַא טציא זומ ַאמַאמ
 זיא טייהדניק עצנַאג רעזנוא ."םימותי עמערא ,ךייא גידנעהעז ןערערט
 טינ טָאה רענייק ןעו ,טפָא יו .ננורעניארע רהיא ןופ טלהַארטשעב

 ףימ רעדָא ן'רעדנַאסקעלַא רענעיד ַא ןופ דנַאה יד טנעלפ ,טקרעמעב

 ןיא זנוא גידנענעגענעב ,עטרעיוּפ ַא רעדָא ; ןָאהט טעלנ ַא נידנעצסַאל

 רעייא יװ טוג ױזַא ןייז ךיוא רהיא טעוװ ,, ,ןָאהט גערפ ַא טגעלפ ,דלעפ

 רהיא טעװ יאדוא .טַאהעג תונמחר זנוא ףיוא טָאה יז ? ןעוועג זיא עמַאמ

 יד ,ךיז טחעטשרעפ ,ןעסייהעג טָאה "זנוא , רעד ."ןעבָאה תונמחר ךיוא
 רימ ןעוו ןערָאװעג טכָאװ זנוא ןופ סָאװ טינ סייוו ךיא .ענעגייאבייל

 ,רענעיד ענענייאבייל יד ןעשיווצ ,ןענופעג טינ זיוח רעזנוא ןיא ןעטלָאװ

 רימ .ןעבָאה ךיז םורַא ןעזומ רעדניק עכלעוו עבעיל ןופ ערעפסָאמטַא יד

 ,קילבנֶא רהיא טָאהענ ןעבָאה רימ ,רעדניק ערהיא ןעוועג ןענייז

 ףיוא לָאמטּפָא ,זנוא ףיוא גרָאז עצנַאג רעייז טעדנעוושרעפ ןעבָאה ייז ןוא

 ,רעטעּפש ןהעז ןעלעוו רימ יו ,ןפוא ןעלופלהיפעג ץנַאנ ַא

 ןעברַאטש ייז ,טיוט ן'כָאנ ןעבעל וצ ךילטפאשנעדייל ןעכוז ןעשנעמ

 ןעקנעדנַא רעד זַא ,טקַאפ םעד גידנעקרעמעב טינ קעװַא טפָא ץנַאג רעבָא
 קורדנייא ןַא טזָאל סע .,גידנעטש טבעל ןָאזרעּפ רעטוג ךילקריוו ַא ןופ
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 .רעדניק יד וצ השוריב ןעבענענרעביא טרעוו סע ןוא ,רוד ןעטסקענ ן'פיוא

 .ןעבערטש וצ הטרעוו זיא סָאװ ,טייקכילברעטשנוא ןַא טינ סָאד זיא

 ? וצרעד

 זש

 רעמָאפ רעזנֹוא טָאה רעטומ רעזנוא ןופ טיוט םעד ךאנ רהָאי ייווצ
 ַא ףיוא גיוא ןַא ןעפרָאװעג טָאהעג ןיוש טָאה רע .טַאהעג הנותח רעדעיוו

 רָאנ ,החּפשמ רעכייר א וצ טרעהענ טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ רעגנוי רענהעש

 ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןענרָאטהירפ ןייא .ןעדישטנע סרעדנַא טָאה ?זמ רעד

 ןייז ןיא ןעסירעגניירַא דליוו ךיז רענעיד יד ןעבָאה ,קָאר-פָאלש ןיא ןעוועג

 רידנַאמָאק םעד ,ףעעפָאמיט לַארענעג ןופ ןעמוקנָא סָאד גידנענָאזנָא ,רעמיצ

 רעד .טגנַאלעב טָאה רעטָאפ רעזנוא ןעכלעוו וצ ,סוּפרָאק ןעטסקעז ןופ

 .שנעמ רעכילקערש א ןעוועג זיא ןעט1 םעד ײלַאקינ ןופ גנילבעיל רעגיזָאד

 ַא רַאפ טיוט וצ זיב טעמכ טַאדלַאס ַא ןעסיימש ןעסייה טנעקעג טָאה רע

 רע רעדָא ,דַארַאּפ ַא ףיוא טכַאמעג טָאה טָאדלַאס רעד סָאוװ תועט םעניילק

 -נייא סלא ןעקישקעװַא םהיא ןוא ריִציפָא ןַא ןעצעזרעטנורַא טנעקעג טָאה

 ןיא טנענענעב םהיא טָאה רע סָאװ רַאפרעד ,ריביס ןיא טָאדלָאפ ןעכַאפ

 -יּפשעגרעדנַאנופ רענלָאק ןעפייטש ,ןעכיוה ןייז ןופ ךעלקעה יד טימ סַאג

 .גיטכעמלַא ןעוועג ןעיײלָאקינ ייב זיא טרָאװ ס'ףעעפָאמיט לַארענעג .טעל
 רעזנוא ןיא ןעווענ טינ רעהירפ לָאמנייק זיא רעכלעוו ,לַארענעג רעד

 ןייז טימ ןעבָאה וצ הנותח רעטָאפ רעזנוא ןענַאלשרָאפ ןעמוקעג זיא ,זיוה

 יד ןופ ענייא ,ַאנידנַארַאק טעבַאזילע לעזַאָאמדַאמ ,עצינעמעלּפ ַא ס'בייוו

 ַא -- עטָאלפ-םי-רעצרַאװש רעד ןופ לַארימדַא ןַא ןופ רעטכעט עלעימ
 טָאה ןעמ רעכלעוו ףיוא ,ליפָארּפ ןעשיכירג שיסַאלק ַא טימ עמַאד עגנוי

 ,טמיטשעגוצ טָאה רעטָאפ רעד .ענהעש א רהעז ןעוועג זיא יז זַא טנָאזעג

 טימ ןערָאװעג טרעייפעג זיא ,עטשרע יד יו ױזַא ,הנותח עטייווצ ןייז ןוא

 .דַארַאּפ סיורנ

 רע טגעלפ ,"ךַאז ןימ ַאזַא טינ רָאנ טחעטשרעפ טייל עגנוי רהיא ,
 ןייא יו רהעמ עטכישעג יד טלהעצרעד רימ טָאה רע יו םעדכָאנ ןענידנע

 ןעריבָארּפ טינ לע ךיא ןעכלעוו רָאמוה םענייפ רהעז ַא טימ ,לָאמ

 זַא ,טייצ רענעי ןיא טניימעג טָאה סע סָאװ רעבָא וטסייוו, .ןעבענרעביא

 ,לעווייט רעניניוא-ןייא רעד ,ךָאנ טּפיוהרעביא --- רידנַאמָאק רענסוּפרַאק ַא

 טהעטשרעפ ? ךודיש ַא ןעדייר ןיילַא טמוק --- ןעפור םהיא ןעגעלפ ריס יו

 עשרעבייוו טימ טרעפוק ןעסיורג ַא ץוחַא ; טַאהעג טינ יז טָאה ןדנ ןייק ,ךיז
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 ַא יו ץרַאװש ,ןיפַאלקש עגיצנייא רהיא ,ַאהטרַאמ ןוא ,ןעכַאזץוּפ

 ."םהיא ףיוא גידנעציז ,עקרענייניצ

 ןָאמרעד ךיא .גנוריסַאּפ רענעי ןופ טינ רָאג ןיטולחל קנעדעג ךיא

 ןיא ןוא ,זיוה ןעטרילבעמ-ךייר ַא ןיא רעמיצ-טסַאג ןעסיורג ַא זיולב ךימ

 "וצ ַא לעסיבַא טימ רעבָא דנעהיצנא ,עמַאד עגנוי ַא רעמיצ ןעגיזָאד םעד

 םהעז רהיא, ,גידנעגָאז ןוא ,זנוא טימ גידנעסַאּפש ,קילב ןעכילדיז ןעפרַאש

 ןוא ַאשַאס סָאװ ףיוא ; "ןעבָאה טעוװ רהיא ַאמַאמ עגיטסול ַא רַאפ סָאװ

 זיא ַאמַאמ רעזנוא , ,טרעפטנעעג ןעבָאה ,רהיא ףיוא זנורב גידנעקוק ,ךיא

 טכַארטעב רימ ןעבָאה טייקגיטסול לעיפ ױזַא ,"?עמיה ןיא ןעגיולפעגקעווַא

 : .דשח טימ

 רַאפ ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה ןעבעכ יינ ַא ןוא ,רעטניוו ןעמוקענ זיא סע

 סערעדנַא ןַא טפיוקעג ןעבָאה רימ ; טפיוקרעפ ןעמ טָאה זיוה רעזנוא .זנוא

 טנעקעג טָאה סע סָאװ ץלַא .יינ סָאד ןופ ןעצנַאג ןיא טרילבעמסיוא סע ןוא

 "רָאּפ ערהיא --- ןעדנואוושרעפ זיא רעטומ רעזנוא ןוֿפ רכז ַא ןענַארט

 ךיז טָאה טסיזמוא .ןעיירעקיטש ערהיא ,ןעײרעלַאמ ערהיא ,ןעטערט

 ,זיוה רעזנוא ןיא ןעביילב ןעזָאל רהיא לָאז ןעמ ןעטעבעגנ אמרוב םָאדַאמ

 רעטומפיטש רעזנוא סָאװ ,דניק םוצ ןעבעגוצבא ךיז טגָאזעגוצ טָאה ןוא

 ןייק , .טקישעגקעװַא יז טָאה ןעמ :םענענייא ןַא וצ יוװ ,טעטרַאוװרע טָאה

 .טגָאזעג רהיא ןעמ טָאה ,"זיוה ןיימ ןיא סַאמילוס יד ןופ רהעמ טינ ךַאז

 ןעבָאב רעזנוא ןוא סעמהומ ןוא סרעטעפ ערעזנוא טימ ןעגנודניברעפ עלַא

 טימ טכַאמעג הנותח ןעמ טָאה ן'אנַאילוי .ןערָאװעג ןעטינשעגבָא ןענייז

 ןעמ טָאה רהיא ןוא ,"רָאיַאמדזיוה, ןערָאװעג זיא רעכלעוו ,ן'לָארפ

 טרישזַאגנַא ןעמ טָאה גנוהיצרע רעזנוא רַאפ ,עקרעטלַאהזיוה רַאפ טכַאמענ

 -טכעלש ַא ןוא ,ןיילוָאּפ .מ ,רערהעל ןעשיזיוצנארפ ןעטלהַאצעב-דייר ַא

 .ווָאנרימס .פ .נ ,טנעדוטס ןעשיסור ןעטלהָאצעב

 טייצ רענעי וצ ןענייז טײל-לעדַא רעװקסָאמ יד ןופ ןהיז עלעיפ
 טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןעבָאה עכלעוו ,ןעזיוצנַארפ ןופ ןערָאװעג ןעניוצרע

 ןעוועג זיא ןיילוָאּפ .מ ."עעמרַאדדנַארג , ס'נָאעלָאּפַאנ ןופ לַאפבִא םעד

 םעד ןופ גנוהיצרע יד טגידנעעג טָאהעג סָאװ-רָאנ טָאה רע .ייז ןופ רענייא

 טָאה ,יענרעס ,דימלת ןייז ןוא ;ןהוז ןעטסגניא ס'ןיקסָאגַאז טסילעוװוַאנ

 -טוג ַאזַא רַאפ םש ַא טַאהעג לַאטרַאוװק-ס'רעטסיימלאטש ןעטלַא םעד ןיא

 וצ טלעטשעגבָא טינ ךיז טָאה רעטָאפ רעזנוא זַא ,רוחב םענעגיוצרע

 טרעדנוה סקעז ןופ עמוס רעדנעטיידעב רעד רַאפ ןיילוָאּפ ,ס ןערישזַאגנַא

 .רהָאי א ?עבור

 ,רָאזערט ,רענעי-לעניופ ןייז ךיז טימ טכַארבעגטימ טָאה ןיילוָאּפ .מ

 הע ןוא ,רעכיב-טסקעט עשיזיוצנַארפ ענייז ןוא ,ןָאעלָאּפַאנ ןַאק-עפַאק ןייז
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 -לעוװ ,יעװטַאמ טכענק םעד ןוא זנוא רעביא ןעשרעה וצ ןעביוהעגנַא טָאה
 ,טסנעיד רעזנוא ןיא ןערָאװעג טלעטשעגנָא זיא רעכ

 טָאה רע יו םעדכָאנ .ךַאפנייא רהעז ןעוועג זיא גנוהיצרע ןופ ןַאלּפ ןייז
 טנעלפ רע ןעכלעוו ,עפַאק ןייז טגרָאזעב רע טָאה טקעוװוענפיוא זנוא
 וצ טיירגעגוצ ךיז ןעבָאה רימ סָאװ טייצ רעד ןיא .רעמיצ ןיא ןעקנירט
 -לעפגרָאז טימ טעלַאוט ןייז טכַאמעג רע טָאה ןָאיצקעלדענרָאמ רעזנוא
 רָאה עיורג ענייז ןעשַאװעג ןוא ןעבירעג טָאה רע : טייקכילטקניּפ רעגיט
 ךיז ,קַארפ ןייז ןָאהטעגנָא טָאה ,ךילּפ ןעדנעסקַאװ ןייז ןעקעדרעפ וצ ידכ
 זנוא רע טָאה ןַאד ןוא ,ןָאלָאק-עדרא טימ ןעשַאוװעגנייא ןוא טצירּפשעב
 ןעגעלפ רימ .ןערעטלע ערעזנוא ןענרַאמ-טוג ןעגָאז וצ טיילגעברעטנורַא
 גידנעמוקוצ ןוא ,קיטשהירפ ןייב רעטומפיטש ןוא רעטָאפ רעזנוא ןעניפעג
 -טוג , : ןפוא ןעלעינָאמערעצ טסכעה ַא ףיוא טריטיצער רימ ןעבָאה ייז וצ
 ערעייהט ןיימ ,ןעגרָאמ-טוג, ןוא ,"רעטָאפ רערעייהט ןיימ ,ןענרָאמ
 רהעז א טכאמעג טָאה ןיילוָאּפ .מ .דנעה ערעייז טשוקעג ןוא ,"רעטומ
 -טונ , ,רעטרעוו יד גידנעדערסיורַא ,סקינק ןעטנַאגעלע ןוא ןעטריצילּפמָאק
 -רעד ןוא ,"ןיסעצנירפ םַאדַאמ ,ןעגרָאמ-טוג ,, ןוא ,"ץנירּפ ררעה ,ןעגרָאמ
 טרהעקענמוא ךיז ןוא ןעגיוצעגקירוצ דלַאב ךיז עיסעצָארּפ יד טָאה ךָאג
 טנעלפ עינָאמערעצ עגיזָאד יד .שזַאטע ןעטשרעביױא ן'פיוא קירוצ
 | .ןעגרָאמהירפ ןעדעי ןעלָאהרעדיװ ךיז

 -ענמוא טָאה ןיילוָאּפ .מ .טײברַא רעזנוא ןעגנַאפנָא ךיז טנעלפ ןַאד
 רענרעדעל א טימ ּפָאק םעד טקעדעגוצ טָאה ,קָאר ַא ףיוא קַארפ ןייז ןעטיב
 טריטיצער , : ןָאהטעג גָאז ַא ?עטָאפ ןיא גידנעפרַאװנײרַא ךיז ןוא ,לעטיה
 ."ןָאיצקעל רעייא

 זיא סָאװ ,ןעכייצ ןייא ןופ "נינעווסיוא , ףיוא טריטיצער ןעבָאה רימ
 8 .ןעכייצ ןעטייווצ ן'זיב ,ךוב ןיא לעגָאנ ןטימ ןערָאװעג טכַאמעג
 ,לַאסּפַאש ןוא לעָאנ ןופ קיטַאמַארג יד ךיז טי טכַארבעגטימ טָאה ןיילוָאּפ
 ךעלגניא עשיסור רוד ןייא ייב יו רהעמ ןורכז ןיא ןעבילבעג זיא עכלעוו
 ךיוא ,עיפַארנָאעג ענײמעגלַא ןַא ןוא ;דנַאב ןייא ןיא ,עטכישעג-טלעוו ַא ; (ןעכערּפשעגיייװצ) ןעגָאלַאיד עשיזיוצנַארפ ןופ ךוב ַא ;ךעלדיימ ןוא
 יד גינעווסיוא ףיוא ןענרעלסיוא טפרַאדעג ןעבָאה רימ .דנַאב ןייא ןיא
 .עיפַארגָאעג יד ןוא ,עטכישעג יד ,ןעגָאלַאיד יד ,קיטַאמַארג

 -ארג א זיא סָאװ ,, ,עצעז עטנאקעבדטונ ערחיא טימ ,קיטַאמַארג יד
 .טוג ןעגנַאגעג זיא ,"גיטכיר ןעביירש ןוא ןעדייר ןופ טסנוק יד , *? קיטַאמ
 ןעבָאה ןעק ןעמ סָאװ ןעצונ עלַא ןופ גנונעכערסיוא ןַא ןעטלַאהטנע טָאה עכלעוו ,המדקה ַא טַאהעג קילגנוא םוצ טָאה ,ךוב-עטכישעג סָאד רעבָא
 ןעגנאנעג ךַאז יד ךָאנ זיא ץַאז ןעטשרע ן'טימ ,עירָאטסיה ןעסיוו ןופ
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 -סיורג רהיא ןיא טניפעג ץנירּפ רעד , :טריטיצער ןעבָאה רימ .גיטַאלג
 -עטילימ רעד ; ןענאטרעטנוא ענייז ןערעיגער וצ יו עלעיּפשיײיב עגיהטומ
 -סגעירק ןופ טסנוק עלעבָאנ יד רהיא ןופ טנערעל רידנַאמָאק רעשיר

 זיא ,ץעזעג וצ ןעמוקעג ןענייז רימ סָאװ רעבָא טונימ רעד ןיִא ,"גנורהיפ

 טנעגעגעב (רענעקדץעזעג) טלוסנַאקסירוי רעד, .רױּפַאק ןעגנַאגעג ץלַא
 רעד ןיא טנענעגעב טַאקָאװדַא רעטנערעלעג רעד סָאװ רעבָא --- "רהיא ןיא
 -רעדיוש רעד טא .טסואוורעד טינ לָאמנייק ךיז רימ ןעבָאה ,עטכישעג
 ,פעיּפש עצנַאג יד טרהיפענרעביא טָאה "טלוסנַאקסירוי , טרָאװ רעטפַאה

 .ןהעטש ןעבילבעג רימ ןענייז םהיא וצ ןעמוקעגוצ ןענייז רימ יו ךיג ױזַא
 סָאד) .ןיילוָאּפ ןעירשעגסיוא טָאה "!ףוּפ רעבָארג ,עינק יד ףיוא,

 סָאד) "!קַאבייב רעסיורג ,עינק יד ףיוא, (.רימ רַאפ טניימעג ןעוועג זיא
 טימ גידנעסיג ,טעינקעג ןעבָאה רימ ןוא (.רעדורב ןיימ רַאפ ןעוועג זיא
 םעד ןענעוו ץלַא ןענרעלוצסיוא טסיזמוא ךיז גידנערעטַאמ ןוא ןערערט
 ,טלוסנָאקסירוי

 ןעבָאה רימ !המדקה עגיזָאד יד טסָאקענ זנוא יז טָאה םירוסי גונעג

 ערעזנוא ןעגעלפורַא ןענעלפ רימ ןוא ,רעמיור יד ןעגעוו טנערעלעג ןיוש
 ,וייר ןעגיואוועג טָאה יז תעב ,ןעלַאשגָאװ ס'ַאנַאילוי ףיוא םנעקעטש
 ןוא שיט רעזנוא ןופ ןעגנורּפשעג ןעבָאה רימ ; "סוינערב יו טקנופ,
 גידנעכַאמכָאנ ,דנַאל רעזנוא ןעװעטַאר וצ ידכ ,ןעדנורנבא ערעדנַא
 ךיז טייצ וצ טייצ ןופ :ץלַא ךָאנ טנעלפ ןיײלוָאּפ .מ רעבָא } ןע'סויטרוק
 עינק יד ףיוא ןעלעטש זנוא רעדעיװ ןוא ,המדקה רעד וצ ןערהעקמוא
 זיא רעטעּפש סָאװ רעדנואוו ַא סע זיא .טלוסנַאקסירוי ןעבלעזמעד בעילוצ
 -םארעפ ענעפָא ןא ןעבילבעג ,רעדורב ןיימ ןוא רימ ייב ,ןעדייב זנוא ייב
 ? ץנעדורּפסירוי וצ גנוט

 ןעוו עיפארגָאעג רעד טימ טריסַאּפ טלָאװ סע סָאװ טינ סייוו ךיא
 ןענייז עזייוו רעכילקילג רעבָא ,המדקה ַא טַאהעג טלָאװ ךוב ס'ןיילוָאּפ
 יענרעס) ןעסירעגסיוא ןעוועג ךוב ןופ ןעטייז גיצנַאװצ עטשרע יד
 -סיילעג טסנעידרעפ עסיורג עגיזָאד יד זנוא טָאה ,ךיא ןעכער ,ןיקסָאגַאז
 -ןוא-ןייא רעד טימ ןעגנַאפעגנָא עיצקעל רעזנוא ךיז טָאה ױזַא ןוא ,(טעט
 עכלעוו ןעכייט יד ןופ , ,ןעביוהעגנָא ךיז טָאה עכלעוו ,טייז רעטסגיצנַאװצ
 ,"ךיירקנַארפ ןערעסַאװעב

 טימ ןעוועג אצוי ןעמ טָאה לָאמ עלַא טינ זַא ןייז הדומ זומ ןעמ |
 ,רעטיר ענעזָאירעב ןעוועג ןענייז רעמיצי סאלק ןיא .עינק יד ףיוא ןחעטש
 ןהעזעגסיוא טינ טָאה סע ןעוו ייז טימ ןעצונעב ךיז טגעלפ ןיילוָאּפ .מ ןוא
 ןָאלַאיד ַא סעּפע טימ רעדָא המדקח רעד טימ טירשטרָאפ ןעכַאמ רימ זַא
 -סעווש רעזנוא זיא גָאט ןייא רעבָא .טיײקגידנעטשנַא ןוא דנעגוט רעביא
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 ַאנירעהטַאק , םעד ןעזָאלרעפ טייצ רעד ייב טָאה עכלעוו ,אנעלעה רעט
 -נוא רעטנוא רעמיצ ַא ןעמונרעפ טָאה ןוא ,"סניליירפ רַאפ טוטיטסניא

 ןיא עגידנענייוו א ןעפָאלעגניירַא ,ןעיירשעג ערעזנוא גידנערעהרעד ,ןערעז

 -ענרַאפ טייקרעטיב טימס םהיא טָאה ןוא ,רעמיצ-רידוטש ס'רעטָאפ רעזנוא
 עכלעוו ,רעטומפיטש רעזנוא וצ ןעבעגעגרעביא זנוא טָאה רע זַא ןעפרָאװ
 ."רעלקייּפ ןעשיזיוצנַארפ ןעטנעידעגסיוא ןַא, וצ טזָאלעגרעביא זנוא טָאה

 ךיז לָאז סָאװ רענייק ָאטינ זיא סע, ,טנייוועג יז טָאה ,"ךיז טהעטשרעפ,

 ןערעוו רעדירב עניימ יו ןהעזוצ טינ ןעק ךיא רעבָא ,ייז רַאפ ןעמהעננָא
 "! רעלקייּפ ַא ןופ טלעדנאהעב ןפוא אזַא ףיוא

 טאהעג טינ רעטָאפ רעזנוא טָאה ,הנעט עטכירעגנוא אזַא גידנערעה
 רעבָא ,ן'ענעלעה ןעלדיז ןעביוהעגנָא טָאה רע .,ןעּפַאכוצנָא ךיז סָאװ ןָא

 רהיא ןעוועג ןעלעפענ ןזיא םהיא סָאװ טימרעד ךיז טָאה טזָאלענסיױא

 ןעטלאהעג ןעמ טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .רעדירב ערהיא ֹוצ טייקנעבעגרעביא

 ן'טימ טייקנידנעטשנא ןופ םיניד יד ןענרעל וצ ףיוא רעטיר ענעזָאירעב יד
 | | .רָאזערט ,דנוה-טכַאי

 -סננוהיצרע ערעווש ענייז ןופ םיירפעב ךיז ןיילוָאּפ ,מ טָאה םיוק

 -יורנ ַא ןופ -- שנעמ רעדנַא ןא רָאנ ןערָאװעג ךיילנ רע זיא ,ןעטכילמּפ

 טָאה ןעסייבוצ ן'כָאנ .רבח רעכילהערפ א ןערָאװענ רע זיא רערהעל ןעמַאז

 ךיז ןעבָאה ךעל'השעמ ענייז ןוא ,ריצַאּפש ַא ףיוא ןעמונעגסױרַא זנוא רע

 שטָאכ ןוא .ןעלניופ יו טלעּפַאלּפעג ןעבָאה רימ :טּפעשעגסױא טינ רָאנ

 רעטעלב עטשרע יד יו רעטייוו קעװַא טינ םהיא טימ לָאמניײק ןענייז רימ

  טנערעלענסיוא ךינ ,ןענעוטסעד ןופ ,ךיז רימ ןעבָאה ,סקַאטניס ןופ

 רע ןעוו ןוא ;שיזױצנַארפ ןיא ןע ק נע ד ןעגעלפ רימ ; "טקערָאק ןעדער,

 -רעפ ,ךוב ןעשינָאלַאהטימ ַא ןופ טפלעה יד טריטקידכרוד זנוא טימ טָאה
 -נעריבורּפ טינ רָאנ לָאמנייק ,ךָאנ ךוב ן'כָאנ ןעזיירג ערעזנוא גידנעטכיר
 ַא ןיא ןערעוו ןעבירשענ זומ טרָאװ ַא סָאװ רַאפ ןערעלקרע זנוא ניד
 ."טקערָאק ןעביירש , טנערעלענסיוא ןיוש ךיז רימ ןעבָאה ,ןפוא ןעסיוועג

 ןעשיסור ן'טימס עיצקעל רעזנוא טַאהעגנ רימ ןעבָאה גָאטימכָאנ

 -יורעווינוא רעווקסָאמ רעד ןיא ץנעדורּפסירוי ןופ טנעדוטס ַא ,רערהעל

 -ַארג -- ןעדנַאטשנעגעג "עשיסור , עלַא טנערעלענ זנוא טָאה רע .טעט
 טָאה ןערהָאי ענעי ןיא רעבָא ..וו .ז .א עירָאטסיה ,קיטעמפירַא ,קיטַאמ
 -רעד ןיא .ןעגנַאפעגנָא טאהעג טינ טכיררעטנוא רעטסנרע ןייק ךָאנ ךיז
 ןוא עירָאטסיה לעטייז ַא גָאט ןעדעי טריטקיד זנוא רע טָאה טייצ רעבלעז
 ןעביירש וצ טנערעלעגפיוא ךינ ךיז רימ ןעבָאה ןפוא ןעגיזָאד םעד ףיוא
 ,טקערָאק ץנַאנ שיסור

 ,עילימאפ עצנאנ יד ןעוו ,סנָאטנוז יד ןעוועג זיא טייצ עטסעב רעזנוא
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 עשלַארענעג םַאדַאמ רעד וצ גָאטימ ַא ףיוא קעװַא זיא ,רעדניק זנוא רעפיוא

 .פ .נ יא ,ןײלוָאּפ .מ יא זַא ןעפערט ךיוא טנעלפ לָאמַא .ףעעפָאמיט

 ןַאד ןוא ,זיוה ןופ ןהעגוצקעווַא סינביולרע יד ןעגָארקעג ןעבָאה ,ףָאנרימס

 לענש ףיוא .ַאנַאילוי ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןעבילבעג רימ ןענייז

 ןיהואוו ,לַאז ןעסיורג ןיא ןעפױלקעװַא רימ ןענעלפ גָאטימ םעד גידנעסעבָא

 -עגנָא ךיז טָאה סע .ןעמוקעגנָא דְלַאב ןענייז ךעלדיימ-זיוה ערעגניא יד

 - ןוא ןושרָאק ,סינעדנעלב ןיא -- ןעלעיּפש ײלרעלַא ןופ גנַאג ַא ןעביוה

 ךיז ,שנעמ-זיוה רעד ,ןָאכיט טנעלפ ,גנילצולּפ ,ןַאד ; וו .ז .א ךעלעדניה

 -עגבָא ענעי טינ ;ץנעט ןהעגקעווַא ןענעלפ סע .לעדיפ ַא טימ ןעזייוועב
 "יזיוצנַארפ ַא ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,ץנעט ענילייווגנַאל ,ענעטטַאמ

 ןופ לייט א ןעוועג זיא סָאװ ,"סיפ ענעמוג ףיוא , רעטסיימ-ץנַאט ןעש

 ,עיצקעל ןייק ןעוועג טינ ןענייז סָאװ ,ץנעט עיירפ רָאנ ,גנוהיצרע רעזנוא
 ץרַאה רעייז יוו טהערדעגמורַא ךיז ןעבָאה ךעלרָאּפ גילדנהעצ רַאַּפ ַא רָאנ

 -יירעברָאפ ַא יו רהעמ טינ ןעוועג רונ ךיוא זיא סָאד ןוא ; טסולגעג טָאה

 .ץנַאט-ןעקַאזָאק ןעדליוו רהעמ לעיפ ןוא ןערעגידעבעל לעיפ םעד וצ גנוט

 ןוא ערעטלע יד ןופ םענייא וצ ןעבעגרעביא ?לעדיפ ןייז ןַאד טנעלפ ןָאכיט

 ןעריהט יד זַא ,ןעצנוק עכלעזַא םיפ ענייז טימ ןעזייוועב ןעביוהנָא טגעלפ

 סרעכוק יד טימ ןערעוו לופ דלַאב ןעגעלפ לָאז ןיא טרהיפעג ןעבָאה סָאוװ
 זיא סָאװ ץנַאט םעד ןהעז ןעמוקענ ןענייז עכלעוו ,סרעשטוק יד וליפא ןוא

 .ץראה רעשיטור רעד בעיל ױזַא

 -וצבֶא עטערַאק עסיורג יד ןעקיש ןעמ טגעלפ רענייז ַא ןיינ םורַא

 טנעלפ ,דנַאה ןיא טשרַאב רעד טימ ,ןָאכיט .םייהַא עילימַאפ יד ןעגנערב
 -רעהירפ םעד טימ ןעצנאלג ןעכַאמ ייז ןוא ,ןעלעיד יד רעביא ןעכירקמורַא

 .גנונדרַא עגידנעטשלָאפ טשרעהעג רעדעיוו טָאה זיוה ןיא ןוא ,ץנַאלג ןעגיד
 -ננערטש םעד רעטנוא טלעטשענ ןעדייב זנוא טָאה ןעמ ניוא ,ןעגרָאמ ףיוא

 ןענעוו טזָאלעגסױרַא טינ טרָאװ ןייא ןייק רימ ןעבָאה ,רעהרעפ-ץיירק ןעטס

 ןעהטאררעפ םינ לָאמנייק ןעטלאװ רימ .גנוטלאהרעטנוא רעניטכענ רעד

 טינ לָאמנייק ןנוא ןעטלָאװ ייז ןוא ,רענעיד ערעזנוא ןופ זיא-סע-ןעמעוו

 ןעבָאה ,רָאדירָאק ןעטיירב ןיא גידנעלעיּפש יז ,גָאטנוז ןייא .ןעהטַאררעפ

 ןעטלַאהעג ךיז טָאה סע ןעכלעוו ףיוא ?עטשעג ַא ןָא ןעסיוטשעגנָא ךיז רימ

 .ךעלציּפ ףיוא ןערָאװעג ןעכַארבוצ זיא ּפמָאל רעד .ּפמָאל רערעייהט ַא
 .גנוהטַארעב ַא ןעטלַאהוצבָא ןעמוקעגפיונוצ ךיז רענעיד עלַא ןענייז ךיילג

 ןעסָאלשעב רעבָא זיא סע ; עפריוורָאפ ןייק טכַאמעג טינ זנוא טָאה רענייק
 רענענייא ןייז ףיוא ןָאכיט ךיז לָאז הירפ ץנַאג ןענרָאמ זַא ,ןערָאװעג

 םוצ ןעּפַאכרעבירַא ךיז ןוא זיוה ןופ ןענע'בנג'סיורא רהאפענ ןוא עקיזיר

 .ןָאסַאפ םענעגייא םעד ןופ ּפמָאל רעדנַא ןַא ןעפיוקוצבא ,קירב-ןעדעימש
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 יד רַאפ עמו ערעייהעגנוא ןַא --- ?עבור ןהעצפופ טסָאקעג טָאה סָאד
 לָאמנייק זנוא טָאה רענייק ןוא ,טפיוקעג ךָאד סע ןעבָאה ייז ;רענעיד

 .רַאפרעד טדערעגפיוא טינ
 ןעבעל סענעצס עלַא יד ןוא ,רעטציא םעד ןעגעוו קנעד ךיא ןעוו

 טינ לָאמנייק ןעבָאה רימ זַא ךיז ךיא ןָאמרעד ,ןורכז ןיימ ןיא בא רעדעיוו

 יד ןיא ןעבָאה ןוא ,ןעיײרעלעיּפש ענעי תעב ,דייר עבָארג ןייק טרעהעג
 סָאװ ,ןעצנַאט ןימ םענעי וצ סעכילנהע סעּפע ןהעזעג טינ לָאמנייק ץנעט
 .ןערעדנואוועב וצ רעטַאעהט ןיא רעדניק ןעטייצ עגיטנייה טרהיפ ןעמ

 עבָארג טכיורבעג רעכיז ייז ןעבָאה ,ךיז ןעשיווצ ,סרענעיד .יד ןופ זיוה ןיא
 -- רעדניק ע ר ה י א -- רעדניק ןעוועגנ ןענייז רימ רעבָא ; עקירדסיוא

 .ןעכַאז טרָאפ ןעניזָאד םעד ןופ טצישענ זנוא טָאה סָאד ןוא
 ךס ַא טימ טעװעלַאבוצ טינ רעדניק ןעמ טָאה ןעטייצ ענעי ןיא

 נייצלעיּפש ענייק טעמכ ןעבָאה רימ .טנייה סע טוהט ןעמ יװ ,גייצלעיּפש

 וצ סעּפע ןײלַא ןעגנואווצעג ןעוועג רעבירעד ןענייז ריס ןוא ,טַאהעג

 קַאמשעג 8 ןעברָאוװרע הירפ עדייב רימ ןעבָאה םעד רעסיוא .ןעדניפרע
 -עטשרָאפ יד טימ ,ןערעטאעהט-לאוינרַאק עגירעדעינ יד ,רעטַאעהט רַאפ
 ןייק זנוא ףיוא טכאמעג טינ ןעבָאה ,ןעטכעפענ ןוא תובננ ןופ ןעננול
 ןיא טלעיּפשעגנָא גונעג ךיז ןעבָאה ןיילַא רימ :קורדנייא ןעטפַאהרעיוד
 ינַאפ ,טעלַאב ןופ ןערעטש רעסיורג רעד רעבָא .ןעטַאדלָאס ןוא רעביור
 רעד ןעוו .ןהעזענ יז ןעבָאה רימ ןוא ,עווקסָאמ ןיא ןעמוקעג זיא ,רעלסלע
 נידנעטש ךיז רע טָאה ,רעטַאעהט ןיא עשזַאל ַא ןעמונענ טָאה רעטָאפ

 -רעד ; םעד רַאפ טלהָאצעב טוג ןוא ,עטסעב יד ןופ ענייא טימ טגרָאזעב
 רעד ןופ רעדעילגטימ עלַא זַא שרעדנַא טינ טלָאװעג רע טָאה רעבָא רַאפ
 ןיילק יו .ןעוועג הטרעוו זיא סע לעיפיוו ןעסינעג םעד ןופ ןעלָאז עילימַאפ
 טזָאלעגרעביא רימ ףיוא רעלסלע ינַאפ טָאה ,ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא
 ,גנירג ױזַא ,עיצַארנ ןופ ?ופ ױזַא זיא סָאװ ןעזעוו ַא ןופ קורדנייא םעד
 בָאה טלָאמעד טייז זַא ,ןעגנוגעוועב ערהיא עלַא ןיא שיטסיטרַא ױזַא ןוא
 סָאװ ץנַאט א ןיא עסערעטניא עסנעלק יד ןעלחיפ טנעקעג טינ רהעמ ךיא
 םעד וצ רעדייא ,קיטסַאנמיג ןופ טעיבעג םעד וצ טרעהעג רהעמ טָאה
 ,טסנוק ןופ טעיבעג

 --- ןהעזעג ןעבָאה רימ סָאװ טעלַאב םעד זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע
 ןעלָאהרעדיװ טזומענ רימ ןעבָאה --- ןירענייניצ עשינַאּפש יד ,ַאנַאטינ
 -םרוד רעד יו ױזַא .טלַאהניא םעד רָאנ ,ןעצנַאט סָאד טינ } םייהרעד ןיא
 גנַאהרָאפ ַא טאהעג טָאה רעמיצ-סַאלק ןיא רעמיצפָאלש רעזנוא ןופ גנַאנ
 -חוטש ענינייא .ענהיב עניטרַאפ א טאהעג רימ ןעבָאה ,ריהט ַא טָאטשנָא

 טימ ,גנַאהרָאּפ ןופ טנערָאפ ןופ זיירק ןעבלַאה ַא ןיא טלעטשעגסיוא ןעל |
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 עכבילגינעק יד ןוא לָאז רעד ןערָאװעג זיא ,ןיילוָאּפ ,ס רַאפ ?לעטָאפ ַא
 ןופ ןעלעטשפיונוצ טנעקעג גנירג ץנאנ ןעמ טָאה םוקילבוּפ א ןוא ,עשזָאל

 ס'רענעיד יד ןופ ףעלדיימ רֶאֹּפ א ןוא ַאנַאילוי ,רערהעל ןעשיסור םעד

 | | .ןערעמיצ
 ןערעוו טלעטשעגרַאפ טפראדעג ןעבָאה טעלאב ם'נופ ןענעצס ייווצ

 יד ןעננערב רענייניצ יד ואוו ענייא :;ןפוא זיא סע ןעכלעוו ףיוא
 ערעדנַא יד ןוא ,לענעװ-ּפוטש ַא ףיוא דענַאל ןיא ךיז וצ ַאנַאטיג עניילק
 ,ענהיב רעד ףיוא טירטפיוא ןעטשרע רהיא טכַאמ ַאנַאטיג רעכלעוו ןיא
 א רעביא קירב א גידנעהעגרעבירַא ןוא נרַאב ַא ןופ נידנעמוקרעטנורַא
 ןעזעיד ייב .טלַאטשעג רחיא בא ךיז טלעניּפש סע ןעכלעוו ןיא לעכייט

 ,ןעטנעמסידָאלּפַא ענידמרוטש ןיא ןעכָארבעגסיױא םוקילבוּפ סָאד טָאה טקנוּפ

 ,יוזַא --- ןערָאװעג ןעפורעגסיורַא ךילרעּפניישעב ןענייז ןעגנוסירגעב יד ןוא
 ,לעכייט ןיא גנולניּפשבָא רעד ןופ --- טקנעדעג רימ ןעבָאה ,סנעטסגינעוו

 עטסנניא יד ןופ ענייא ןיא ןענופעג רימ ןעבָאה ַאנַאטיג רעזנוא
 ןענָארטעגבָא קרַאטש רהיא .ןעטסנעיד יד ןופ רעמיצ םעד ןיא ךעלדיימ

 ןופ גנוריציפינָאזרעּפ רהיא טרעטשעג טינ טָאה לעדיילק ןענוטרַאק עיולב

 רַאפ טנעידעגנ טוג ץנאג טָאה ,?הוטש רעטרחעקעגרעכביא ןַא ,רעלסלע ינַאפ

 םעד יערדנַא ןוא ךעלקנעב ייוצ !לעכייט רעד רעבָא .לעגעװ-ּפוטש א

 קיטש ַא ןוא ,קירב םעד טכַאמעג ןעבָאה טערב-סערּפ עגנַאל ס'רעדיינש
 ןיא טלַאטשעג סָאד רעבָא ,לעכייט םעד טכַאמעג טָאה ןוטרַאק עיולב

 טינ ךיז טָאה ןעמ לעיפיוו ,סיורנ רעלופ ןיא ןענישרע טינ זיא ?עכייט
 "טינ עכילטע ךָאנ .לעגיּפש-ריזַאר םעניילק ס'ןיילוָאּפ טימ טרעטַאמעג

 רעבָא ,ןעבעגפיוא טזומעג סע רימ ןעבָאה ןעגנוננערטשנָא עכיירגלָאפרע
 יו ױזַא ןעטלַאהרעּפ ךיז לָאז יז ,ן אנַאילוי טפיוקעגרעטנוא ןעבָאה רימ
 ךיוה יז לָאז ענעצס רעזעיד ייב ןוא ,טלַאטשעג סָאד ןהעזעג טלָאװ יז

 ךיז ןעק רשפא זַא ןעביולג ןעביוהעגנָא רימ ןעבָאה ףוסל זיב ,ןערידָאלּפַא

 .ןהעז סעּפע עקַאט
 ןופ טקַא רעטצעל רעד סנעטסנינעוו רעדָא ,"ערדעהפ , פ'ןיעסאר

 טָאה ַאשַאס ,טסייה סָאד ;גידהשקשינ ץנַאג ןעגנַאגעגבָא ךיוא זיא ,םעד
 -נעטשלָאפ ןעסעזעג ןיב ךיא ןוא ןעזרעמ עשידָאלעמ יד טרימַאלקעד ןהעש
 םעד ןופ טייצ רעצנַאנ רעד ךרוד ניטלינכיילג ןוא ךילגעוועבנוא ניד
 ןופ טיוט םעד ןענַאזנָא טלַאזעג רימ טָאה רעכלעוו ,גָאלָאנָאמ ןעשינארט

 טפרַאדעג ףיא בָאה ,ךוב ן'כָאנ טיול ,ואוו עלעמש רעד וצ זיב ,ןהוז ןיימ

 (! טָאג ,א) "! ועיד ,ַא, ,ןעפורסיוא
 "רָאפ ערעזנוא עלַא ,טלעטשעגרָאפ ןעבָאה טינ ןעלָאז רימ סָאװ רעבָא

 העסיוא טכיל עלַא .םונהיג ן'טימ טגידנעעג דימת ךיז ןעבָאה ןעגנולעטׂש
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 ןעמ טָאה עניצנייא עניזָאד יד ןוא ,ןערָאװעג ןעשַאלעגנסיוא ןענייז ענייא
 ,ןעמַאלפ ןעכַאמוצכָאנ ריּפַאּפ ןעניטכביזכרוד ַא רעטניה טלעטשעגקעוװַא
 ןעבָאה ,?עקניו א ןיא ץעגרע טקעטשרעפ ,רעדורב ןיימ טימ ךיא תעב
 ,אנַאילוי .עטנינייּפעג יד יו ןפוא ןעטסניד'ארומ םעד ףיוא טעיואוועג
 "ןעטוג-טינ , םעד ןענעוו גנוטיידנַא ןייק טַאהעג בעיל טינ טָאה עכלעוו
 ךיז טציא גערפ ךיא .ענעקָארשרעד ַא ןהעזעגסיוא טָאה ,ףָאלש ן'רַאפ

 טימ ,םונהיג ןופ גנולעטשרָאפ עגיד'םשונמ טסכעה עגיזָאד יד יצ ,ןייֵלַא
 זנוא ןעיירפעב וצ ןענָארטעניײב טינ טָאה ,ריּפַאּפ ןעגיוב ןוא טכיל ַא
 ףירנעב רעזנוא .ןעמַאלפ עניבייא יד רַאפ ארומ רעד ןופ טייהרעגנוי ןעדייב
 .ןיירעד ןעלפייווצ וצ טינ שיטסילַאער וצ ןעוועג זיא םעד ןענעוו

 בָאה ךיא ןעוו דניק א ןעצנַאנ ןיא רָאנ ןייז טזומענ ְךָאנ בָאה ךיא

 ןוא ,יקסװָאדַאס ,ןיקפעש :ןערָאיטקַא רעװקסָאמ עסיורג יד ןהעזעג
 קנעדעג ,ךָאד ;עידעמָאק ַא ךָאנ ןוא "רָאזיוװער , ס'לָאנָאנ ןיא ,יקסמוש
 רָאנ ,רעקיטשירעטאעהט ייווצ יד ןופ סענעצסי-טּפיוה יד רָאנ טינ ךיא
 רעד ןופ ןערָאיטקַא עסיורג עגיזָאד יד ןופ עקירדסיוא ןוא סעזָאּפ יד וליפא
 ןעטָארטרעּפ ראברעדנואוו ױזַא טציא זיא עכלעוו ,עלוש רעשיטסילַאער
 עבלעזיד בָאה ךיא ןעוו זַא ,טקנעדעג טונ ױזַא ייז בָאה ךיא עזוד ןופ
 רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ גרוברעטעּפ ןיא טרהיפעגפיוא ןהעזענ רעקיטש
 ןיא ןענופעג טינ ןעגינעגרעפ ןייק ךיא בָאה ,עלוש רעשירָאטַאמַאלקעד
 ,יקסוָאדַאס ןוא ןיקּפעש טימ גידנעטש ייז גידנעכיילגרעפ ,ןעלעיּפש רעייז
 . ַאמַארד רעד ןיא קַאמשעג ןיימ טסולפנייאעב רעמיא ףיוא ןעבָאה עכלעוו
 ,טסנוק רעשיט

 ןיא ןעלקיווטנע ןעליוו עכלעוו ,ןערעטלע זַא ,ןעקנעד ךימ טכַאמ סָאד
  ןעמהענ לָאמטּפָא ייז ןעפרַאד ,קַאמשעג ןעשיטעטסע ןַא רעדניק ערעייז
 טימ ןעזייּפש וצ ייז טָאטשנָא ,רעקיטש עטונ עטלעיּפשעג-טוג ךילקריוו וצ

 ,"סענימָאטנַאּפ עשרעדניק , ענעפורעג ױזַא הס ַא
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 יח:
 טירש רעטסקענ רעד טָאה ,רהָאי רעטכַא רעד ןעננַאנעג זיא רימ ןעוו

 טינ סייוו ךיא .גנודנעוו עטעטרַאוורענוא ןַא ןעמונעגנָא ערעירַאק ןיימ ןיא

 ןיא סע רָאנ ,טריסַאּפ טָאה סָאד טייחנעגעלעג ַא רַאפ סָאװ ייב יונענ
 ןופ טסעפ-סערהאוי ָ סגיצנַאװצ-ןוא-ףניפ םעד וצ ןעוועג ךילניישרהאוו

 ןערָאװעג טַײרעברָאפ.!ןענייז סע ןעוו ,טפאשרעה ס'נעט1 םעד יײלָאקינ

 טָאה עילימַאפ עבילרעזייק יד .עווקסָאמ ןיא ןעטייקכילרעייפ עסיורג
 לעדַא רעװקסָאמ רעד ןוא ,טדָאטשטּפיױה רעטלַא רעד ןיא ןעמוק טלָאזעג

 לַאב-םויטסָאק ַא טימ סינגייארע עגיזָאד יד ןערעייפ וצ ןעבילקעג ךיז טָאה

 זיא סע .,לייטנַא ןעגיטכיוו א ןעמהענ טלָאזעג ןעבָאה רעדניק ןעכלעוו ןיא

 ןופ לעמעזענ רעניטראנעדיישרעּפ רעצנַאנ רעד זַא ןערָאװעג ןעסָאלשעב

 -מיא רעשיסור רעד ןופ גנורעקלעפעב יד עכלעוו ןופ ,ןעטעטילַאנָאיצַאנ

 ןעניזָאד םעד ףיוא ןעטָארטרעּפ ןייז לָאז ,טלעטשעננעמַאזוצ זיא עירעפ

 ןערָאװענ טכַאמעג ןענייז תונכה עסיורג .ךרַאנָאמ םעד ןעסירנעב וצ לַאב

 רעזנוא ןופ רעזייה ערעדנַא עֶלַא יד ןיא יו טוג ױזַא ,זיוה רעזנוא ןיא

 -קרעמ ַא ןעכַאמ טזָאלעג ךיז טָאה רעטומפיטש רעזנוא .טפַאשרַאבכַאנ |

 טפרַאדעג טָאה ,שנעמ-רעטילימ סלַא ,רעטָאפ רעזנוא .םויטסָאק ןעגידריוז

 ,ערעזנוא םיבורק ענעי רעבָא ; רידנומ ןייז ןיא ,ךףיז טחעטשרעפ ,ןעניישרע

 ןעמונרעפ ןעוועג ןענייז ,טסנעיד-רעטילימ ןיא ןעווענ טינ ןענייז עכלעוו

 ,ןעמויטסָאק עשילָאגנָאמ ןוא עשיזאקװַאק ,עשיכירג ,עשיסור ערעייז טימ

 רַאפ לַאב א ןעבינ טייללעדא רעװקסָאמ יד ןעוו .ןעיורפ יד יו ױזַא טקנוּפ

 ,סעכילנהעוועגרעסיוא סָאװטע ןייז סע זומ ,עילימאפ רעכילרעזייק רעד

 לײטנַא גנוידוצ רַאפ טכַארטעב ןעמ טָאה ךימ ןוא דעדנַאסקעלַא רעדורכ ןיימ

 ,עינָאמערעצ רעניטכיוו אזַא ןיא ןעמהענ ֹוצ

 .םעד ןיא ?ײטנַא ןַא ןעמונעג אי ךיא בָאה ,ןעמעלא ךָאנ ,ךָאד ןוא

 יד ,ףָאמיזַאנ םַאדַאמ ןופ ןידניירפ עמיטניא ןַא ןעוועג זיא רעטומ רעזנוא

 ןעוו ,ָאנליוו ןיא רָאטַאנרעבוג ןעוועג זיא רעכלעוו ,?ארענענ םעד ןופ יורפ

 -בייל יד ןופ גנואיירפעב רעד ןעגעוו ןעדער וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ

 טָאה ,יורפ ענהעש-ןעטלעז ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,ףָאמיזַאנ םַאדַאמ .ענגייא
 םורַא ןעוועג זיא סָאװ ,דניק רהיא טימ לַאב ן'פיוא ןעניישרע טפרַאדעג

 ַא ןופ םויטסָאק ןעכילרעדנואוו ַא סעּפע ןיא ןָאהטעגנָא ,טלַא רהָאי ןהעצ
 ַא ןופ םויטסָאק ןעכילנהע ןַא ןיא ןחוז רעד ןוא ,ןיסעצנירּפ רעשיזרעּפ
 טימ טקעדעב לעטרַאג ַא םימ ,ךייר ךילמהענסיוא ,ץנירּפ ןעשיזרעּפ
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 ןוא ,ןערָאװעג קנַארק לעגניא רעד זיא רעבָא טלָאמעד דָארג .ןעטנעמיד
 ס'נידניירפ רעטסעב רהיא ןופ רענייא זַא טקנעדעג טָאה ףָאמיזַאנ םַאדַאמ
 ,דניק ןעגייא רהיא רַאפ רעטערטרעפ-לעטש רעטונ ַא ןעוועג טלָאװ רעדניק
 ןעסַאּפוצנָא זיוה ןיא תחיא וצ טכַארבעג ן'רעדנַאסקעלַא ןוא ךימ טָאה ןעמ
 ןעוועג זיא םויטסָאק רעד זַא טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה'ס ,םויטסָאק םעד
 ,רימ רַאפ רעכעה ךס ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ן רעדנַאסקעלַא רַאפ ץרוק וצ
 ןעסָאלשעב רעבירעד זיא סע ןוא ,טַארוקַא טסַאּפעג רע טָאה רימ רעבָא
 ,ץנירּפ ןעשיזרעּפ םעד ןעלעטשראפ לָאז ךיא זַא ןערָאװעג

 לעדַא רעװקסָאמ םעד ןופ זיוח םעד ןיא לָאז רעסיורג רעייהעגנוא רעד
 ַא ןעגָארקעג טָאה רעדניק יד ןופ רעדעי .טסעג טימ טקַאּפעג ןעוועג ןיא
 רענייא ןופ ברעה-ןעפַאװ םעד ץיּפש ן'פיוא ןעגָארטעג םָאה עכלעוו ןהָאפ
 טָאהעג בָאה ךיא .עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ ןעצניװָארּפ גיצכעז יד ןופ
 -ךָאפ טָאה רעכלעוו ,םי ןעיולב ַא רעביא טבעוושעג טָאה סָאװ רעלדָא ןא
 רעד ןופ ברעה-ןעפַאװ םעד ,ןערהאפרע רעטעּפש בָאה ךיא יו ,טלעטשענ
 -ענסיוא זנוא טָאה ןעמ .רעעמ ןעשיּפסַאק םייב ,עינרעבוג רענַאכַארטסַא
 םַאזגנַאל ןעבָאה רימ ןוא ,לַאז ןעסיורג ןופ טייז-רעטניה רעד ןיא טלעטש
 ,עמרָאפטַאלּפ רענעביוהעגפיוא רעד וצ עהייר רעטלעפַאד ַא ןיא טרישרַאמ
 גידנעמוקוצ .ןענַאטשעג ןענייז עילימַאפ ןייז ןוא רעזייק רעד רעכלעוו ףיוא
 ףיוא ןוא סטכער ףיוא רעדנַאנופ ךיז רימ ןענייז עמרָאפטַאלּפ רעד וצ
 רַאפ עהייר ןייא ןיא טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג רימ ןענייז ױזַא ןוא ,סקניל
 ןענהָאפ עלַא ךיז ןעבָאה לַאנגיס םענעבעגעג ַא טיופ .עמרָאטטַאלּפ רעד
 עיטַארקָאטױא רעד ןופ גנורעטעגרעפ יד .רעזייק ן'רַאפ טזָאלעגרעטנורַא
 -טנע ןעוועג זיא יילָאקינ ;?ופסקורדנייא טסכעה ןערָאװעג טכַאמעג זיא
 םעד דובכ ןעבענעגבָא ןעבָאה עירעּפמיא רעד ןופ סעינרעבוג עֶלַא ,טקיצ
 ןיא ןעגיוצעגקירוצ ךיז רעדניק רימ ןעבָאה ןַאד .רעשרעה ןעטסכעהרעלַא
 : ,ֿלַאז ןופ ?ייט ןעטסרעטניה

 ןיא ןעררעהרעמַאק .לעמוט רעניילק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד רעֶבָא
 ןעמ ןוא ,ןעפױלמורַא ןעמונעג ןעבָאה ןערידנומ עטקיטשעג-דלָאג ערעייז
 ,ןירַאגַאנ ץנירּפ ,רעטעפ ןיימ ;ןעהייר יד ןופ ןעמונעגסױרַא ךימ טָאה
 -עדנואוועב טימ טשַאררעביא ןעוועג ןיב ךיא) זוגנוט ַא סלַא טדיילקרעפ
 רעוויק ןייז ןוא ,ןעגיוב ןייז ,לעטנַאמ םענרעדעל םענהעש ןייז ןופ גנור
 טָאה ןוא ,סמערָא ענייז ןיא ןעביוהעגפיוא ךימ טָאה ,(ןעלייפ טימ לֹופ
 .עמרָאפטַאלּפ רעכילרעזייק רעד ףיוא טלעטשעגקעװַא ךימ

 רעצנַאג רעד ןיא רעטסנעלק רעד ןעוועג ןיב ךיא לייוו רַאּפרעד יצ
 ,ףעלזיירק ןיא טמַארעגנייא ,?'םינּפ דנור ןיימ פייוו רעדָא ,ךעלגניא עהייר
 -ןַאכַארטסַא רעכיוה רעד רעטנוא שימָאק ענדָאמ ןהעזעגסיוא טָאה
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 ײֿפָאקינ רעבָא ,טינ ךיא סייוו ,ןעגָארטעג בָאה ךיא סָאװ לעטיה ענרעטופ

 טרָאד ןיב ךיא ןוא ;עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןעבָאה טלָאװעג ךימ טָאה
 -בָארַא רימ ףיוא ןעבָאה עכלעוו ,ןעמַאד ןוא ןעלַארענעג ןעשיווצ ןענַאטשעג
 ײלָאקינ זַא ,טלהעצרעד ךימ ןעמ טָאה רעטעּפש .טייקניריגיינ טימ טקוקעג
 טָאה ,ןעציװ-ןעמרַאזַאק טָאהעג בעיל גידנעטש טָאה רעכלעוו ,רעט1 רעד
 -דנַאסקעלַא איראמ וצ גידנערהיפוצ ,ןוא םערָא ן'רַאפ ןעמונעגנָא ךימ

 ףיוא טכירעג ךיז טָאה עכלעוו ,(ץנירּפ-ןיורק םעד ןופ יורפ יד) ַאנווַאר
 טָא , ,רענייטש ןעשירעטילימ ןייז ףיוא טגָאזעג רע טָאה ,דניק סעטירד רהיא
 טיור קרַאטש זיא יז ןעכלעוו ןופ ץיוו א --- "ןעבָאה רימ וטזומ לעגניא ַאזַא

 טגערפעג ךימ טָאה ײלַאקינ יװ ,טוג ךיא קנעדעג סלַאפנעדעי .ןערָאװעג

 טלָאװ ךיא זַא ,טרעפטנעעג םהיא בָאה ךיא ; סעקרעקוצ ליװ ךיא יצ

 טימ טריוורעס טָאה ןעמ עכלעוו ךעלעכיק עקניניילק יד ןעבָאה טלָאװעג
 ןוא ,(טעמראקענרעביא טינ לָאמנייק זנוא ןעמ טָאה םייהרעד ןיא) עעהט

 ןיא ץַאט ןעלופ ַא טנידיילעגסיוא טָאה ןוא רענלעק ַא ןעפורעגוצ טָאה רע
 בָאה ,"ן'ַאשַאס רַאפ ןעגָארטקעװַא י יז לע ךיא ,, .ןײרַא טוה ןעכיוה ןיימ
 .טגָאזעג םהיא וצ ךיא

 ט'םש'עג טָאה רעכלעוו ,?יַאכימ ,רעדורב רעקשטַאדלָאס ס'יילָאקינ
 ַא וטזיב, .ןענייוו ןעכַאמ וצ ךימ ןעזיוועב ךָאד טָאה ,גנילציוו .ַא רַאפ
 ןוא ,"יױזַא ריד טימ ךיז ןעמ טהעגעב , ,טגָאזעג רע טָאה ,"לעגניא רֶצטוג
 םינּפ ןיימ רעביא דנַאה רעסיורג ןייז טימ ןָאהטעג רהָאפ ַא טָאה רע
 ַא טָאה רע ןוא ,"ױזַא טא ןעמ טוהט ,רעטכעלש ַא רעבָא וטזיב , ;רעטנורַא
 רעכלעוו ,לעזענ ןיימ גידנעסייררעפ ,ףױרַא דנַאה רעד טימ ןָאהטעג רהאפ
 .גנוטכיר רעגיזָאד רעד ןיא ןעסקַאװ ֹוצ עבט יד טָאהענ ךיוא ױזַא ןיוש טָאה
 ןעבָאה ,ןעטלַאהוצנייא טריבורּפ טסיזמוא ךיז בָאה ךיא עכלעוו ,ןערערט

 רַאפ לעטש ן'פיוא ךיז ןעבָאה ןעמַאד יד .ןעניוא עניימ ןיא ןעזיוועב ךיז
 ףימ טָאה אנווָארדנַאסקעלַא ַאירַאמ עגיצרעהטוג יד ןוא ,ןעמונעגנָא רימ

 ַא ןיא ,ךיז ןעבענ טצעזעגקעװַא ךימ טָאה יז .ץוש רהיא רעטנוא ןעמונעג
 ןעבָאה ערעזנוא יוװ ןוא ,ןעטניה ןופ טלוגעב ?הוטש םענעטעמַאס ןעכיוה

 ןיימ טגעלענקעװַא םורַא עלייוו ַא ןיא ךיא בָאה ,טלהעצרעד ךָאנרעד רימ

 טייצ רעצנַאנ רעד רַאפ ,ןעפַאלשעגנייא ןיב ןוא סיוש ן'פיוא רהיא ייב ּפָאק
 ןופ ןעביוהעגפיוא טינ ךיז יז טָאה ,ןעטלַאהעגנָא טָאה לַאב רעד סָאוװ
 ,לחוטש

 ,עטעראק רעזנוא ףיוא טרַאװעג ןעבָאה רימ תעב זַא ,ךיוא קנעדעג ךיא

 ןעמ ,ַאיטעּפ , גידנעגָאז ,טשוקעג ןוא טעלנעג םיבורק ערעזנוא ךימ ןעבָאה
 ןיב ףיא , ,טרעפטנעעג רעבָא בָאה ךיא ; "שזַאּפ ַא רַאפ טכַאמעג ךיד טָאהו

 קרַאטש ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,"םייהַא ןהעג ליוו ךיא ;שזַאּפ ןַײק טינ
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 עקניניילק עקנינהעש יד ןעוועג ןענייז סע ואוו טוח ןיימ ןעגעוו טגרָאזעב
 ,ן'ַאשַאס רַאפ ןענָארטעג בָאה ךיא עכלעוו ,ךעלעכיק

 עניזָאד יד ןופ ךס ַא ןעמוקעגנָא זיא | ַאשַאס יצ טינ סייוו ךיא
 ןעמונענמורַא ךימ טָאה רע קרַאטש יו רעבָא ךימ רעניארע ךיא ,ךעלעכיק

 .טוה םעד ןעגעוו ןעוועג ןיב ךיא טנרָאזעב יוװ טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו
 ןיא סוּפרָאקעשזַאּפ ן'רַאפ טָאדידנַאק ַא סלַא ןעבירשרעפ ןייז

 טלייטעגוצ ןעטלעז טָאה יײלָאקינ עכלעוו ,ערהע עסיורג ַא ןעוועג טלָאמעד
 ןיוש טָאה ןוא ,החמש אלמ ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ ,.לעדַא רעוקפָאמ םעד

 רעזנוא .ןהוז ןייז רַאפ ערעיראק-ףיוה רענעטנַאילירב ַא ןעגעוו טמסיורטעג

 יז טָאה ,עטכישעג יד טלהעצרעד טָאה יז ןעוו לָאמ סעדעי ,רעטומפיטש

 בָאה ךיא סָאװ רַאפרעד ץלַא זיא סָאד , ,ןעגעלוצוצ ןעסעגרעפ טינ לָאמנייק

 ,"לַאב םוצ ןעגנַאנעג זיא רע רעדייא הכרב ןיימ ןעבענעג םהיא

 שרעדנַא טינ טָאה ןוא ,דיירפ ?ופ ןעוועג זיא ףָאמיזַאנ םַאדַאמ ךיוא
 טָאה יז ןעכלעוו ןיא םויטסָאק םעד ןיא טערטרַאּפ רהיא ףיוא זַא טלָאװעג
 .טייז רהיא ייב ןהעטש ךיא לָאז ,ןהעזענסיוא ןהעש ױזַא

 ןערָאװעג טמיטשעב ךיוא זיא לַאזקיש ס'רעדנַאפקעלַא רעדורב ןיימ
 וצ ,קלֶאּפ ןיקסוװוָאליַאמזיא םעד ןופ םואעליבוי רעד .רהָאי ןעטסקענ םעד

 ןערָאװעג טרעייפעג זיא ,דנעגוי ןייז ןיא טרעהעג טָאה רעטָאפ ןיימ ןעכלעוו

 זיוה עצנַאנ סָאד ןעוו ,טכַאנ ןייא .גרוברעטעּפ ןיא טייצ רעבלעזרעד םורַא

 עטערַאק ַא טלעטשענבָא ךיז טָאה ,ףָאלש ןעפעיט ןיא ןעקנוזרעפ ןעוועג זיא

 רעזנוא ןעבענ ,ךעלקעלנ טימ נידנעגנילק ןוא ,דרעפ יירד טימ טנַאּפשעג

 ,גידנעיירשסיוא ךיוה ,ןעגנורּפשעגסױרַא רהיא ןופ זיא ןַאמ ַא ,רעיוט

 "!רעזייק םעד טעטסעיַאמ ןייז ןופ ?העפעב ַא ,טנעפע ,
 -ייב רעניזָאד רעד סָאוװ קערש םעד ןעלעטשרָאפ טכייל ךיז ןעק ןעמ

 גידנערעטיצ ,רעטָאפ ןיימ .זיוה ן'רעביא טיײרּפשרעפ טָאה ךוזעב רעגיטכַאנ

 -ַארנעד ןוא טכירעג-סגעירק, .טעניבַאק ןייז ןיא רעטנורַא זיא ,טַאלב ַא יו

 יד ןיא ןעננולקעג טלָאמעד ןעבָאה עכלעוו רעטרעוו ןעוועג ןענייז ,"גנוריד

 רעבָא ,עכָאּפע עכילקערש ַא ןעוועג זיא'ס .שנעמ-רעטילימ ןעדעי ןופ ןרעיוא

 ןופ ןהיז יד ןופ ןעמענ יד ןעבָאה טלָאװעג טושּפ יײלָאקינ טָאה לָאמ סָאד

 ןיא ןעקיש וצ ידכ ,טנעמיגער םוצ טרעהעג ןעבָאה סָאװ ןעריציפָא עלַא

 א .ןעבירשרעפ ןעוועג טינ ןעטרָאד ךָאנ ןענייז סָאװ יד ןעלוש-רעטילימ

 ןערָאװעג טקישעגסױרַא קעווצ ןעניזָאד םעד בעילוצ זיא חילש רעלעיצעּפס

 טכַאנייב ןוא גָאטייב טכוזעב סע טָאה רע ןוא ,עװקסָאמ ןיא גרוברעטעּפ ןופ

 .ןעריציפא עקסװוָאליַאמזיא ענעזעוועג יד ןופ רעזייה יד
 ןייז זַא ןעבירשעגנָא רעטָאפ ןיימ טָאה דנַאה רעגידרעטיצ ַא טימ
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 ןיא םוּפרָאק ןעטעדַאק ןעטשרע םעד ןיא ןיוש זיא ,ײלָאקינ ,ןהוז רעטסטלע
 ן'רַאפ טַאדידנַאק ַא זיא ,רעטעּפ ,ןהוז רעטסגניא ןייז זַא ; עװקסָאמ

 ,ןהוז רעטייוצ ןייז זיולב זיא ןעבילבעג זַא ןוא ;סוּפרָאק ןעשזַאּפ

 -ירעטילימ רעד ןיא ןעטערטעגניירַא טינ ךָאנ זיא רעכלעוו ,רעדנַאסקעלַא

 טָאה סָאוװו ריּפאּפ ַא ןעמוקעגנָא זיא םורַא ןעכַאװ עבילטע ןיא .עלוש רעש

 רעדנַאסקעלַא ."עדַאנג ס'ךרַאנָאמ , םעד רעטָאפ םעד טכַאמעג טנַאקעב
 ןיא סוּפרָאק ןעטעדַאק ַא ןיא ןעטערטוצניירַא לחעפעב םעד ןעגָארקעג טָאה

 א רעטָאפ םעד טסָאקעג טָאה סע .טדָאטש ץניווָארּפ עניילק ַא ,לָאירַא
 ַא ןיא ןענעיד לָאז רעדנַאסקעלַא זַא ן'לעוּפ וצ דלעג ןוא הימ לעסיב טכער

 עיינ עגיזָאד יד ט'לעוּפ'עג טָאה ןעמ .עווקסָאמ ןיא סוּפרָאק ןעטעדַאק

 ןעוועג זיא רעדורב רערעטלע רעד סָאװ טקַאפ םעד בעילוצ רונ "עדַאנג,

 / .סוּפרָאק םענעי ןיא
 ,ןעט1 םעד יילָאקינ ןופ ןעליוו םעד ןעקנַאדרעּפ וצ ,ױזַא טא ןוא

 רעדייא שטָאכ ,גנוהיצרע עשירעטילימ ַא ןעגירק טזומעג עדייב רימ ןעבָאה

 ךַאפנייא רימ ןעבָאה ,ןערָאװעג רעטלע רהָאי עכילטע טימ ןענייז רימ

 יײלַאקינ רעבָא .טייקגיניזנוא רהיא רַאפ ערעירַאק עשירעטילימ יד טסַאהעג

 ֿפעדַא םעד ןופ ןהיז יד ןופ רענייק זַא טסַאּפעגפיױא קרַאטש טָאה רעט1 רעד

 -ילימ רעד רעסיוא ןָאיסעּפָארּפ רעדנַא ןייק טימ ןעבעגבא טינ ךיז ןעלָאז

 ןעבָאה ױזַא ןוא ; דנוזעג ןיא ךַאווש ןעוועג ןענייז ייז ןעדייס ,רעשירעט
 ןופ טייהנעדעירפוצ רעסיורג רעד וצ ,ןעריציפָא ןייז טזומעג יירד עלַא רימ

 ,רעטָאפ ןיימ

 יד:

 פהֶאצ רעד טיול טייקכייר ןעטסעמ ןעמ טנעלפ טייצ רענעי ןיא
 "ןעלעעז , לעיפ ױזַא .טנָאמרעּפ טָאה רעמיטנעניײאדדנַאל ַא סָאװ "ןעלעעז

 ןירַא טינ ןענייז ןעיורפ : ענעגייאבייל עכילנעמ לעיפ ױזַא ןעסייהעג טָאה

 טרעדנוח ףלעווצ עיונעגנ טנַאמרעפ טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ ןיימ .ןובשח ןיא
 יד סָאװ דנַאל סָאד ץוחַא ןוא ,ןעצניװָארּפ ענעדיישרעפ יירד ןיא ,ןעלעעז

 דנַאל ןעקערטש עסיורג טָאהעג ךָאנ רע טָאה ,ןעטלַאהעג ןעבָאה םירעיוּפ
 טנעכעררעפ זיא ,טייברַאעב םהיא רַאפ ןעבָאה םירעוּפ עגיזָאד יד סָאװ
 -וּפער ןייז יו ךילטיירב טבעלענ טָאה רע ,ןַאמ ןעכייר ַא רַאפ ןערָאװעג
 .?עיפיוו רַאפ זיוה ןעמָא ןַא טניימעג טָאה סָאד ,טרעדָאפעגנ טָאה עיצַאט
 .טפאשטריוו עסיורג רהעז ַא ןוא ןעמוק טינ ןעלָאז סע טסעג

 ;ףלעווצ רעדָא ןהעצ ןופ לָאמַא ,טכַא ןופ עילימַאפ ַא ןעוועג ןענייז רימ
 א ךָאנ ןוא ,עװקסָאמ ןיא רענעיד גיצפופ זַא טקנעדעג םינ טָאה ןעמ רעבָא
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 -םיוא סרעשטוק רעיפ ,לעיפדוצ ןעוועג זיא ,דנַאל ן'םיוא ?עיפ ױזַא טפלעה

 ךָאנ ןוא םיתב-ילעב יד רַאפ סרעכוק ייורד ,דרעפ ץוט ַא ףיוא ןעסַאּפוצ

 ַא) גָאטימ םייב ןענעידעב וצ זנוא ןעשנעמ ץוט ַא ,רענעיד יד רַאפ ייווצ

 סָאװ ןָאזרעּפ רעדעי רעטניה גידנעהעטש ,דנַאה ןיא רעלעט ַא טימ ,ןַאמ

 יד ןופ רעמיצ ןיא ?הָאצ ַא ןהִא ךעלדיימ ןוא (שיט םייב ןעסעזעג זיא
 ? רענינעוו טימ ןעמוקסיוא טנעקעג ןעמ טָאה ױזַא יו --- ךעלדיימטסנעיד

 זַא ,עיציבמַא יד טָאהעג רעמיטנעגייא-דנַאל רעדעי טָאה ,םעד ץוחַא

 -רעד ןיא ןערעוו טכאמעג לָאז טפַאשטריװ ןייז רַאפ גיטיונ זיא סָאװ ץלַא

 ,ןעשנעמ ענעגייא ענייז ןופ םייח

 פלעמיש ררעה זיא !טנַאטעג גידנעטש זיא ריוװַאלק רעייא ןהעש יוו,

 ַא ןעכַאמ טנעקעג לָאמַא טסַאג א טָאה --- "4 רעמיטשי-ריוװַאלק רעייא
 - .גנוקרעמעב

 -ךיווַאלק םענענייא ןיימ בָאה ךיא , ,ןערעפטנע וצ דנַאטשמיא ןייז וצ
 .ךַאז עגיטכיר יד ןעוועג טלָאמעד זיא ,"רעמיטש

 ,ןעיירשסיוא טסעג יד ןענעלפ *! ןעטעטשַאּפ עלָאפטכַארּפ רַאפ סָאװ,
 טנַאמש ןערָארפעג ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ,טײברַא לעקיטש גיצנוק ַא ןעוו
 ךיז טייז , .טייצלָאמ ןופ ףוס םוצ ןעזיוועב ךיז טָאה ,קעבעג-רעקוצ ןוא
 -ןעטעטשַאּפ רעשידָאמ רעד) "עלמערט ןופ טמוק סָאד זַא ,ץנירּפ ,הדומ
 .(רעקעב

 ,עלמערט ןופ דימלת ַא ,קינרעקוצ רענעגנייא ןיימ טכַאמעג טָאה סָאד,
 רעפטנע ןַא ןעוועג זיא ,"ןעק רע סָאװ ןעזייוו וצ טביולרע בָאה ךיא ןעמעוו
 ,ננורעדנואוועב עניימענלַא ןעפורעגסיורַא טָאה סָאװ

 גנידצלַא ,ךילכעזטַאהט -- לעבעמ ,ןענַאּפשעג ,ןעיירעקיטש ןעבָאה וצ
 ןעכייר םעד ןופ לַאעדיא רעד ןעוועג זיא ,ןעשנעמ ענענייא ןופ טכַאמעג ---

 רענעיד יד ןופ רעדניק יו ךינ ױזַא .רעמיטנעגייא-דנַאל ןעטעטכַאעג ןוא

  טסקישעגקעװַא ייז ןעמ טָאה ,רהָאי ןהעצ ןופ רעטלע םעד טכיירגרעד ןעכָאה

 ןעוועג ןענייז ייז ואוו ,ןעטַאטשקרעװ עשידָאמ יד ןיא סגנילרהעל סלַא

 ןיא ךילכעזטּפיוה רהָאי ןעבעיז רעדָא ףניפ ןעננערברעפ וצ ןעגנואווצענ

 ןעפיולמורַא ןוא ,רועיש ַא ןהִא ןענָאלשעג ןענירק ,םיײברַא-זיוה יד ןָאהט

 זַא ,ןייז הדומ רעבָא זומ ךיא .ן'תוחילש יײלרעלַא רַאפ טדָאטש ן'רעביא

 ןוא רעדיינש יד .ךַאפ רעייז ןופ סרעטסיימ ןערָאװעג ןענייז ייז ןופ עגינעוו

 רַאפ ךיש רעדָא רעדיילק ןעהענ וצ טנערעלעגסיוא רונ ךיז ןעבָאה רעטסוש
 ַא וצ טעטשַאּפ ןעטוג גיטכיר א טפרַאדענ טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,רענעיד יד

 רעזנוא דנערהעוו ,עלמערט ייב טלעטשעב עקַאט סע ןעמ טָאה ,גָאטימ
 .עילעּפַאק-קיזומ רעד ןיא טלעקייּפעג טָאה קינרעקוצ רענעגייא

 ס'רעטָאפ ןיימ ןופ ענייא ךָאנ ןעוועג ןיא עילעּפַאק עגיזָאד יד
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 וצ בָאנוצ סלַא ,רענעיד ענייז ןופ רענייא רעדעי טעמכ ןוא ,סעיציבמַא

 ןיא רעטיימורט ַא רעדָא לָאיפיסַאב ַא ןעוועג זיא ,ן'תונמוא ערעדנַא יד

 ,רענלעק-רעטנוא טסנָאז ,רעמיטש-ריוואלק רעד ,רַאקַאמ .עילעּפַאק רעד

 םעד טלעיּפשעג טָאה ,רעדיינש רעד ,יערדנַא ;טסיטיילפ א ןעוועג ךיוא זיא

 ןערָאװעג טלעטשעגנָא תליחת זיא קינרעקוצ רעד ; ןרָאה ןעשיזיוצנַארפ

 ןוא טנעמורטסניא םעד טכיורבסימ ױזַא רעבָא טָאה רע ,רעלקייּפ סלַא

 טפיוקעג טָאה ןעמ זַא ,קױּפ ן'םיוא ּפעלק ענייז טימ טבאמעג ביוט ןעמעלַא

 ןעגנול ענייז זַא גנונעפָאה רעד טימ ,טײמַארט ןעסיורג ַא םהיא רַאפ

 רעבָא } דנעה ענייז יו לעמוט ַאזַא ןעכַאמ וצ קרַאטש ױזַא ןייז טינ ןעלעוו

 ןעמ טָאה ,ןעבעגפיוא טזומעג ךיוא גנונעפָאה עניזָאד יד טָאה ןעמ ןעוו

 טָאה ,"ןָאכיט רעטלעּפוטשעג , רעד .טַאדלַאס ַא רַאפ ןעבעגעגבָא רָאג םהיא

 -ןעלעיד ,רעצוּפדעּפמָאל סלַא טפַאשטריוװ רעד ןיא תודבוע עלעיפ ענייז וצ

 -- עילעּפַאק רעד ןיא טכַאמענ ךילצינ ךיוא ךיז ,ייקַאל ןוא רעריִלַאּפ |

 סלַא טייהנעגעלעג ייב ןוא ,ןָאסַאב ַא סָּלַא ןעגרָאמ ,שטאבורט ַא סלַא טנייה

 | | .לעדיפ עטייווצ

 ןופ עמהַאנסיוא עגיצנייא יד ןעוועג ןענייז רעלדיפ עטשרע ייווצ יד

 ןיימ .טשינרָאג רעטייוו ןוא "רעלדיפ , ןעוועג ןענייז ייז :?עגער רעד

 עמוס עשביהַארַאפ ,סעילימַאפ עסיורג ערעייזטימ ,טפיוקעג ייזטָאה רעטָאפ

 ןעפַאלקש ןייק טפיוקעג טינ ?לאמנייק טָאה רע) רעטסעווש ןייז ןופ ,דלעג

 ןיא .(עדמערפ וצ טפיוקרעפ טינ לָאמנייק ךיוא ייז טָאה ןוא עדמערפ ןופ

 ןעוועג זיא סע ןעוו רעדָא ,בולק ןיא ןעגנַאגעג טינ זיא רע ןעוו ןעדנעבא יד

 -עגנעמַאזוצ רע טָאה ,זיוה רעזנוא ןיא טפַאשלעזעג-דנעבָא רעדָא -גָאטימ ַא

 ןהעש רהעז ןעבָאה ייז .ןַאמ ןהעצפופ זיב ףלעווצ ןופ עילעּפַאק יד ןעפור

 יד רַאפ ייז ףױא עגַארפכָאנ עסיורג ַא ןעוועג זיא םע ןוא ,טלעיּפשעג

 רימ ןעוו טּפיױהרעד ;טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא ןעגנוטלַאהרעטנואדץנַאט

 סָאד ,ךיז טהעטשרעפ ,זיא רעטָאפ ןיימ רַאפ ,דנַאל ן'פיוא ןעוועג ןענייז

 םהיא ייב טָאה ןעמ ןעד ,ןעגינעגרעפ ןופ לַאװק רענידנעטש ַא ןעוועג

 .עילעּפַאק ןייז ןופ ףליה יד ןעגירק וצ סינביולרע ןעטעב טזומעג

 ןעגינעגרעפ לעיפ ױזַא טפַאשרעפ טינ םהיא טָאה ךַאז ןייק ,ףילקריוו

 . יװ ,ערעדנַא רַאפ רעדָא ןעכַאז ענױזַא רַאפ ףליה םהיא ייב ןעטעב סָאד יו |

 -וצסיורא רעדָא ,לעגניא א רַאפ גנודליב עיירפ ןענירק וצ ,לעיּפשייב םוצ

 םהיא טָאה טכירעג סָאד רעכלעוו וצ ,ףָארטש א ןופ ןעצימיא ןעוועטַאר

 -סיוא ןעקרַאטש ַא ןיא ןעלַאפניירַא טפָא טנעלפ רע ?יואוובָא .טּפשמ'רעפ

 -סניא ןעכילריטַאנ ַא טַאהעג ?עפייווצ ןהֶא ךָאד רע טָאה ,ןרָאצ ןופ ךורב

 ךָאנ טעדנעוועג םהיא וצ ךיז טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,טייקדלימ רַאפ טקניט

 וצ ,ןעגנוטכיר עכילגעמ עלַא ןיא ףירב עגילדנהעצ ןעביירש רע טנעלפ ,ץוש
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 רע סָאװ םעד ןָאהט וצ הבוט ַא ידכ ,ןענָאזרעּפ עטלעטשענ-ךיוה ײלרעלַא

 ,ץנעדנַאּפסערָאק ןייז טנעלפ ,ןעטייצ עכלעזַא ןיא .ןעוועג ברקמ טָאה

 ןעבלַאה ַא טימ ןערעוו רערעווש ךָאנ ,ערעווש ַא ןעוועג גידנעטש זיא עכלעוו

 -בלַאה ,ןעלעניגירַא טסכעה ַא ןיא ןעבירשעג ,ףעירב עלעיצעּפס ץוט
 ,טלענעיזרעפ ייז ןופ רעדעי ;?יטס ןעשיטסירַאמוה-בלַאה ןוא ןעלעיציפָא
 ןעגיטנאקרעיפ ןעסיורג ַא ןיא ,ברעה:-ןעפַאװ ןייז טימ ,ךיז טהעטשרעפ :

 רעד בעילוצ רעּפַאלק-רעדניק ַא יו טרעּפַאלקענ טָאה רעכלעוו ,טרעוונָאק

 -קעלק ןייק ןופ --- ןענופעג םהיא ןיא ךיז טָאה סָאװ דמַאז ?עטיב שביה

 זיא סע רערעווש סָאװ .טסואוועג טינ טלָאמעד ךָאנ ןעמ טָאה ריִּפַאּפ

 זיא רע זיב ,ןעזיװוענסױרַא רע טָאה עינרענע רהעמ ץלַא ,לַאפ רעד ןעוועג

 ,ןעטצישעב ןייז רַאפ טגנַאלרעפ טָאה רע סָאװ חבוט רעד טימ רעכיז ןעוועג
 .ןהעזעג טינ ןעגיוא יד ןיא רָאנ עלעפ ערערהעמ ןיא טָאה רע ןעמעוו

 .זיוה ןייז ןיא טסעג ךס ַא ןעבָאה וצ טָאהענ בעיל טָאה רעטָאפ ןיימ

 טָאה ןעבעיז םוא ןוא ,רעגייז ַא רעיפ ןעווענ זיא עדנוטש-נַאטימ רעזנוא

 .עעהט ןעקנירט וצ רַאװַאמַאס םעד םורַא טלעמאזרעפ עילימַאפ יד ךיז

 ןעמוקניירַא טנעקעג טָאה זיירק רעזנוא וצ טרעהעג טָאה סָאװ רערעדעי

 רעדעיו טָאה ענעלעה רעטסעווש ןיימ טניז ןוא ,עדנוטש רעזעיד וצ

 ןוא עגנוי ,טסעג ןיא לעגנַאמ ןייק ןעוועג טינ זיא ,זנוא טימ טניואוועג

 רעטסנעפ יד ןעוו .עינעליווירּפ רעד טימ טצונעב ךיז ןעבָאה סָאװ ,עטלַא

 עלַא ןעבָאה ,נינעווניא טייקגיטכיל עלעה ַא ןעזיוועג ןעבָאה סָאג םוצ

 ןעלעוו דניירפ זַא ןוא ,םייהרעד ןיא זיא עילימַאפ יד זַא טסואוועג ןעשנעמ

 | .ןעמַאקליװ ןייז
 ןיא ןעשיט ענירג יד .טסעג טָאהעג רימ ןעבָאה טכַאנ עדעי טעמכ

 ןעמַאד יד דנערהעוו ,רעלעיּפשךןעטרַאק יד רַאפ טנעפעעג ןעמ טָאה לָאז

 םורַא רעֹדָא רעמיצ-טסַאג ןיא ןעבילברעפ ןענייז גרַאװגנוי סָאד ןוא

 -ןעטרָאק רעד זיא ,קעװַא ןעוועג ןיוש ןענייז ןעמַאד יד ןעוו ,ָאנַאיּפ ס'ַאנעלעה

 עשביה ץנַאנ ןוא ,גָאטרַאפ טעּפש זיב לָאמטפָא ןעגנַאנעגנָא ךָאנ לעיּפש
 טָאה רעטָאפ רעד .טייצ רעד רעטנוא דנעה ןעטיבעגנ ןעבָאה דלענ ןעמוס

 טינ הנכס ןייק ךָאנ סָאד זיא םייהרעד ןיא רעבָא .ןערָאלרעּפ גידנעטש

 "נייא יד ואוו ,בולק ןעשילגנע ןיא ןעוועג זיא רהַאפעג-טּפיוה יד ,ןעוועג

 -רעביא ןוא ,זיוה-טאאווירּפ ַא ןיא יו רעכעה ךס ַא ןעוועג ןענייז ןעלעטש

 ןופ טפַאשלעזעג ַא ןעסילשוצנָא ךיז ןעמוקעגסיוא םהיא זיא סע ןעוו טּפיוה

 רעזייה עשיטַארקַאטסירַא יד ןופ ענייא ןיא ,טײללעדַא "ע'דובכב רהעז,
 לעיּפש-עטרָאק רעד ואוו ,לַאטרַאוװק-ס'רעטפײמלַאטש ןעטלַא םעד ןופ

 ןעוועג ןיוש זיא טַײהנעגעלעג אזַא ייב .טכַאנ עצנַאנ יד ןעטלַאהעגנָא טָאה
 ,רעווש ןערילרעפ םעוו רע זַא רעכיז
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 וצ טינ ןיוש ,טייהנעטלעז ןייק ןעוועג טינ ןענייז סעיטרַאּפ-ץנַאט

 .ןעבעג טזומעג טָאה ןעמ עכלעוו רעטניוו ןעדעי רעלעב רַאּפ ַא ןופ ןעדער

 - ץלַא ןענדרָאוצנייא ןעוועג זיא עלעפ עכלעזַא ןיא רענייטש ס'רעטָאפ םעד

 טייצ רעבלעזרעד ןיא .ןעטסָאק טינ לָאז סע לעיפיוו ,ןפוא ןעסיורג ן'םיוא

 ןימ אזא ןעגנַאנעגנָא ןעבעל ןעכילגעט ןיא !יוה רעזנוא ןיא זיא רעבָא

 רעכיז ךימ ןעמ טלָאװ ,ןעלהעצרעד סע לָאז ףיא ןעוו זַא ,טפַאשגרַאק

 סָאװ עילימאפ א ןענעוו טלהעצרעד ןעמ .ןעביירטרעביא ןיא טנידלושעב

 ןעוועג זיא ןוא ,ןהָארט ןעשיזיוצנַארפ ן'פיוא סעיזנעטערּפ טָאהעג טָאה

 רעייז ןיא זַא ,סעיטרַאּפ-דנַאי עכילגינעק-תמא ערהיא רַאפ טמהירעב

 ענ'בלח יד ןופ וליפא ןובשח םעיונעג ַא טרהיפעג ייז ןעכָאה ןעבעלדזיוה

 ןיא טשרעהעג טָאה ץְלַא ןיא עימָאנָאקע עניצייג ןימ רעבלעזרעד .טכיל

 ןעוו זַא ,גנוקריוו ַאזַא טַאהעג סע טָאה רעדניק זנוא ףיוא ןוא ,זיוה רעזנוא

 ןוא ןערָאּפש ןעדעי טסַאהעג תמא רימ ןעבָאה ןעסקַאוװעגפיוא ןענייז רימ

 ַאזַא טָאה רעבָא ?אטרַאוװק-סרעטסיימלאטש ןעטְלַא םעד ןיא .ןע'נובשח

 .ןעניוא סנעמעלַא ןיא רעטָאפ ןיימ ןעביוהרעד דָארנ ןעבעל ןופ עמרָאפ

 ןעשַארג ן'פיוא ףייטש םינּפה זיא, ,ןעגָאז ןעמ טגעלפ "ץנירּפ רעטלַא רעד ,
 ."ןעבעל וצ ףרַאדעב ןַאמלעדַא ןַא יו סייוו רע רעבָא } םייהרעד ןיא

 טרַא ַאזַא טקנוּפ ןעמ טָאה ךעלסעג ענייר ןוא עליטש ערעזנוא ןיא

 לַארענעג ,םינכש ערעזנוא ןופ רענייא .טריטקעּפסער ןעטסיימ םַא ןעבעל

 ןוא ;רעגייטש ןעניטרַאסיױרג ַא ףיוא רָאג זיוה ןייז טרהיפעג טָאה ,---ד

 סענעצס עטסשימַאק יד ןעמוקעגרָאפ ןעגרָאמהירפ ןעדעי ןענייז ךָאד

 -ענעג רעטלַא רעד טנעלפ קיטשהירפ ן'כָאנ ,רעכוק ןייז ןוא םהיא ןעשיווצ

 .נָאטימ םעד ןעלעטשעב ןיילַא ,עקּפיּפ ןייז גידנערעכיור ,לַאד

 -נײרַא טנעלפ רעכלעוו ,רעכוק םוצ ןענָאז רע טגעלפ ,"גנוי ןיימ ,ונ,

 לעיפ ןעבָאה טינ רימ ןעלעוו טנייה , ,גֹוצנֶא ןעסייוועענש ַא ןיא ןעמוק

 וד ,ּפוז ַא ןעכַאמ זנוא טסעוװ וד ,טסעג רָאּפ ַא רָאנ : ןעשנעמ עדמערפ

 -נַארפ ,סעברַא ענירג --- ןעיירעשַאנ-גנילהירפ לעסיבַא טימ ,ךָאד טסייוװ

 ,ןעבעגעג טינ ךָאנ זנוא סָאד טסָאה ֹוד .רעטייוו ױזַא ןוא ,ךעלבעב עשיזיוצ

 ןעשיזיוצנַארפ ןעטונג א בעיל טָאה ,ךָאד טסייוו וד ,םַאדַאמ יד ןוא
 ."ּפוז-גנילהירפ

 ".רעה ןיימ ,אי,

 ".ןײּפשרַאפ ַא רַאפ טלעפענ ריד סָאװ ןעכַאמ וטסנעק ,ןַאד

 ".ררעה ןיימ ,אי,

 בָאה ךיא רעבָא ,ןָאזעס ןיא טינ ךָאנ זיא לעגרַאּפש ,ךיז טחעטשרעפ,
 ".ןעמָארק יד ןיא ךעלטניב ענהעש עכלעזַא ןהעזעג ןעטכענ -

 ".לעטניב ַא לעבור רעיפ ; ררעה ןיימ ,אי,
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 סעקידניא ןוא רענהיה ענעטָארבעג ענייד ,רעבָא ! גיטכיר ץנַאג,

 רַאפ סעּפע ןעגירק טפרַאדעג טסַאה וד ; ןעסעגעגוצ ןיוש זנוא ךיז ןעבָאה
 | | ".טייברעביא ןַא

 "? ררעה ןיימ ,שיילפ-דנַאי טכייליפ ,
 " טייברעביא ןַא רַאפ סָאוװ סעּפע .,אי ,אי,
 ןופ ןעטכירעג סקעז יד ףיוא טמיטשעגנייא ןיוש ןעבָאה יז ןעוו ןוא

 ךיא לָאז ?עיפיוו זיא ,ונ, ,ןענערפ לַארעגעג רעטלַא רעד טנעלפ ,גָאטימ
 "פ סָאװ ,גונעג ןייז טעו לעבור יירד ? תואצוה גָאט ן'רַאפ ןעבעג ריד

 | ".ררעה ןיימ ,לעבור ןהעצ,
 רעכיזרעפ ךיא ;?עבור יירד וטסָאה ָאד ! גנוי ןיימ ,טייקשירַאנ ,טע,

 "'נונעג ץנַאג זיא סע זַא ריד
 ".גייצנירג רַאפ ?עטרעפ ַא ןוא ייווצ ,לעגרַאּפש רַאפ לעבור רעיפ ,

 ךיא .גיטפנינרעפ ךָאד ייז ,סיוא רָאנ רעה ,גנוי רעבעיל ןיימ ,רעבָא,
 ןייז טזומ וד ןוא ,גיצעבעיזךוא-ףניפ יירד יו ףךיוה ױזַא ןהעג לעוו
 ".שימָאנָאקע

 עדייב זיב ,העש עבלַאה ַא רַאפ ןעטלַאהנָא טגעלפ יז ןעגניד סָאד ןוא
 םעד טימ ,לעטרעפ ַא טימ לעבור ןעבעיז ףיוא ןעכיילגסיוא ךיז ןעגנעלפ
 -טרעדנָא יו רחעמ ןעטסָאק טינ טעװ גָאטימ רעגידנעגרָאמ רעד זַא גנידעב
 ַאזַא טּפַאכעג טָאה רע סָאװ ןעדעירפוצ ,ףיורעד ךיילג .לעבור בלַאה
 -הָאפמורַא ,ןעטילש ןייז ןיא ןעצעזניירַא ךיז לַארענעג רעד טנעלפ ,האיצמ
 רַאפ גידנעגנערב ,החמש אלמ ןערהעקמוא ךיז ןוא ,ןעמָארק-עדַאמ יד ןער
 טָאה רע ןעכלעוו רַאפ ,םויפרעּפ ןעטנעכייצעגסיוא לעשעלפ ַא יורפ ןייז
 -כָאנ זַא ,הדיחי-תב ןייז ןעגָאזנָא ןוא ,זיירּפ ןעגידעקַאנק ַא טלהָאצעב
 פעטנַאמ םענעטעמַאס םעיינ ַא ןעסַאּפוצנָא ןעגנערב רהיא ןעמ םעוו נָאטימ
 ,ןערעייהט ַא רהעז ןוא ,"סעכַאפנייא ץנַאג סָאװטע, --

 ס'רעטָאפ ןופ ךס ַא טַאהעג ןעבָאה רימ עכלעוו ,םיבורק ערעזנוא עלַא = |
 -ןעוו ךיז טָאה סע ביוא .ןפוא ןעבלעז םעד ףיוא טקנוּפ טבעלעג ןעבָאה ,דצ
 -עגנָא ךילנהעוועג רע טָאה ,טסייג רעיינ ַא ייז ןעשיווצ ןעזיוועב זיא-סע
 ַא ךיז טָאה ױזַא .טפַאשנעדייל רעזעינילער ַא סעּפע ןופ עמרָאפ יד ןעמונ
 רעד וצ רעדעיוװ ,ןעדרָא ןעטיאוזעי םעד ןעסַאלשעגנַא ןירַאגַאג ץנירּפ
 ַא ןיא ןיירַא זיא ץנירּפ רעגנוי רעדנַא ןַא ; "עװקסָאמ ץנַאנ, ןופ עדנַאש
 עזעיגילער עקרַאטש ןערָאװעג ןענייז ןעמַאד עכילטע דגערהעוו ,ריטסַאנָאמ
 .רעקיטַאנַאפ

 ערעזנוא ןופ רענייא .עמהַאנסױא עגיצנייא ןייא ןעוועג זיא סע
 -רעפ טָאה --- יקסרימ ןעפור םהיא ךימָאל --- ץנירּפ ,םיבורק עטסטנהענ
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 רע ,עידרַאװנ רעד ןופ ריציפָא ןַא סלַא נרוברעטעּפ ןיא דנענוי ןייז טכַארב

 ןוא סרעדיינש ענעגייא ענייז ןעטלַאה וצ עסערעטניא ןייק טַאהעג טינ טָאה

 ןעניטראסיורג ַא ףיוא טרילבעמסיוא ןעוועג זיא זיוה ןייז ?ייוו ,סרעלָאטס
 עלַא ןענייז ןעגָארטעג טָאה רע סָאװ רעדיילק יד ןוא ,ןפוא םענרעדָאמ

 -ןעטרָאק וצ .ןעמָארק רענרוברעטעּפ עטסעב יד ןיא ןערָאװעג טכַאמעג
 ןעוו טלעיּפשעג רָאנ טָאה רע -- טַאהעג םינ גנוניינ ןייק רע טָאה לעיּפש

 רעכַאװש ןייז רעבָא ;ןעמַאד ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןעוועג זיא רע
 טכַארבעגסיױא טָאה רע ןעכלעוו ףיוא ,שיט-גָאטימ ןייז ןעוועג זיא טקנוּפ
 ,דלעג ןעמוס עכילביולגנוא

 -נעוושרעפ ןופ ןעטייצ-טּפיוה יד ןעוועג ןענייז חסּפ ןוא "טייצ-טסַאפ,

 ןעוועג טינ טלָאװ סע ןעוו ,טײצ-טסַאפ יד ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,יירעד
 יד טּפַאכעגניירַא רע טָאה ,רעטוּפ רעדָא ,ענעטעמס ,שיילפ ןעסע וצ ןהעש

 ןופ טכַאמעג ןעסיב-רעקעל םינימ ײלרעלַא ןערעלקוצסיוא טייהנעגעלעג
 יד ןופ ןעמַָארק עטסעב יד טרעטשינענכרוד קעווצ םעד וצ טָאה רע .שיפ
 ןערעוו טקישעגסױורַא ןענעלפ ןעטנענַא עלעיצעּפס ; טדעטשטּפיױה עדייב
 ףיוא טרָאד ןופ ןעננערב וצ ידכ ,גנונעפעדַאגלָאװ רעד וצ ףיוה ןייז ןופ
 ַא (ןעועג טינ טלָאמעד ךָאנ ןענייז ןענהַאב ןייק) דרעפ עװַאטשטַאּפ
 עטנעקירטעג עכילנהעוועגרעסיוא זיא סע עכלעוו רעדָא שיפ-רעטש ןעסיורג
 נערב ןייק רָאנ ןעננודניפרע ענייז ןעבָאה ,ןעמוקעג זיא חסּפ ןעוו ןוא .שיפ
 ;טַאהעג טינ

 רעטסגיטסול רעד ךיוא ןוא רעטסגילייה רעד זיא ,דנַאלסור ןיא ,חסּפ
 יד .גנילהירפ ןופ כוט-םוי רעד זיא סע .םיכוט-םימי עכילרהעי יד ןופ
 ןיא ןעגעלעג רעטניוו ןעצנַאנ םעד ןענייז עכלעוו ,עענש גרעב ערעייהעגנוא
 ןעמָארטש עדנעשיור ןוא ןעצלעמש וצ ןָא דניוושענ ןעביוה ,ןעסַאנ יד

 -מעלסיב ןיירא ךיז טכיילש סָאװ בנג ַא יו טינ ; ןעסַאנ יד רעטנורַא ןעפיול
 -- גנילהירפ רעד טמוק יירפ ןוא קנַארפ רָאנ ,טייחרעטקרעמעבנוא זייוו |

 דנַאטשוצ םעד ןיא גנורעדנעמוא ןַא גָאט ןעדעי ךיז טימ גידנעגנערבטימ
 ; רעמיוב יד ףיוא ןעּפסָאנק יד ןופ טירשטרָאפ םעד ןיא ןוא עענש םעד ןֹופ
 .עענש םעד ןופ ןעצלעמש סָאד בָא רונ ןעטלַאה ךעלטסערפ עניטכַאנייביײיד

 ןעמ טנעלפ ,ךָאװ-ןעדייל יד ,טייצ-טסַאפ רעסיורג רעד ןופ ךָאװ עטצעל יד

 זיא סע ;ךילרעייפ רהעז עװקסָאמ ןיא ןעטלַאה טייצ-סטייהדניק ןיימ ןיא
 ןענייז ןעשנעמ ןעסַאמ ןוא ,רעיורט םעניײמענלַא ןופ טייצ ַא ןעוועג
 ןעזעלרָאפ ןעלופסקורדנייא םעד וצ ןערעהוצ ךיז ןעכריק יד ןיא ןעגנַאנעג
 ןופ ןעדייל יד ןעלהעצרעד עכלעוו ,ןעילעגנַאװע יד ןופ םיקוסּפ ענעי ןופ

 ,רעטוּפ רעדָא רעייא ,שיילפ ןייק ןעסענענ טינ ןעמ טָאה רָאנ םינ .םוטסירק
 עמורפ רָאנ יד ןופ ערעדנַא ;טנָאזעגבָא ךיז ןעמ טָאה שיפ ןופ וליפא רָאנ
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 ןעוועג זיא רַאפרעד ,גָאטיירפ-טונ םוא ןעסעגעג טינ ןעצנַאנ ןיא ןעבָאה
 .ןעמוקעג זיא חסּפ ןעוו טסארטנַאק רעד רעקרַאטש

 סָאװ ,טעבעג-טכַאנ םוצ עכריק רעד ןיא ןעננַאנעג רערעדעי זיא תבש

 טקנוּפ ,רעבָא גנילצולּפ .רעגייטש ןעגירעיורט ַא ףיוא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה
 .גנוהעטשרעפיוא ןופ סעיינ יד ןערעוו טנידניקרעפ טנעלפ ,טכַאנ עבלַאה וצ

 -ןעקָאלג עגיטסול ןוא ,ןערעוו טרינימוליא לָאמַא טימ ןעגעלפ ןעבריק עלַא
 .-עגלַא ןַא .סמערוהט-ןעקָאלג רעטרעדנוה ןופ ןעגנולקעגבָא ןעבָאה ןעגנַאלק

 + רענייא ןעשוק ןעמונעג ןעבָאה עלַא .ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה החמש עניימ
 רעטרעוו יד גידנעגָאזרעביא ,לָאמ יירד וצ ,ןעקַאב יד ףיוא ןערעדנַא םעד
 טציילפרעפ ןענייז סָאװ ,ןעכריק יד ןוא ,"ןענַאטשעגנפיױוא זיא סוטפירק,

 יד ןופ ןעטעלַאוט עגיטבערּפ יד טימ טניישעג ןעבָאה ,טכיל טימ ןערָאװעג
 טָאה יז ביוא ; דיילק עיינ ַא ןעגָארטעג טָאה יורפ עטסמערָא יד .ןעמַאד
 רעד רַאפ ןעכַאמ סָאד ךיז יז טנעלפ ,רהָאי ַא דיילק ןייא רונ טָאהעג
 | ,טכַאנ רעגיזָאד

 יד ,ךיוא טציא ךָאנ זיא ןוא ,ןעוועג לָאמ עלַא חסּפ זיא ךיוא ױזַא

 -טנַאמש עניד'חסּפ עלעיצעּפס .הליכא רעד ןיא ךיז ןָאהטניײרַא רַאפ םייצ

 ,רערעדעי ןוא ; טיירגעגוצ טרעוו (שטילוק) טיורב-חסּפ ןוא (ַאכסַאּפ) זעק
 רעדָא ַאכסַאּפ םעניילק ַא ןעבָאה זומ ,ןייז טינ ןעלָאז יז רעדָא רע םערָא יו
 טגילייהעג טרעוו סָאװ ,ייא עטרַאפעג-טיור ןייא סנעטסינעוו טימ ,שטילוק
 יד ייב .ןעטסַאפוצבָא ףיוא טכיורבעג טרעוו סָאװ ןוא ,עכריק רעד ךרוד

 ַא ךָאנ ,טכַאנייב ןעגנַאֿפנָא ךיז ןעסע סָאד טגעלפ ,ןעסור עטלַא עטסיימ

 זײיּפש עטנילייהעג יד ןעננערב טגעלפ ןעמ יו דלַאב ,עסעמ-חסּפ עצרוק

 ךיז עינָאמערעצ יד טגעלפ לעדַא םעד ןופ רעזייה יד ןיא .עכריק רעד ןופ
 טימ שיט א טיירגעג טָאה ןעמ ןעוו ,הירפ רעד ןיא גָאטנוז ןעגנַאפנָא
 ןענייז רענעיד עֶלַא ןוא ,סקעבעג ןוא ,זעק ,שיילפ ןעטרָאז ײלרעלַא
 ךיז ןעטייב ןוא לָאמ יירד םיתב-ילעב ערעייז טימ ןעשוקוצ ךיז ןעמוקעג

 ןיא ןיא ךָאװ-חסּפ רעצנַאג רעד ךרוד .ייא רעטברַאפענ-טיוד ַא טימ

 בסַאנ רעדעי ןוא ,זייּפש-חסּפ טימ טקעדענ שיט ַא ןענַאטשעג לָאז ןעסיורג
 .ןעכוזרעפ וצ סעּפע ןעדַאלעגננייא ןעוועג זיא

 -רעביא ןיילַא ךיז יקסרימ ץנירּפ טָאה טייהנעגעלעג רעגיזָאד רעד ייב
 ןענעלפ ,עװקסָאמ ןיא רעדָא גרוברעטעּפ ןיא ןעוועג זיא רע יצ .ןעפַארטעג
 -גיטרעפעגוצ לעיצעּפס ַא ,זיוה ןיא םהיא וצ טונ ןייז ןופ ןעגנערב םיחולש

 ןופרעד ןיוש טָאה רעכוק ןייז ןוא ,ַאכסַאּפ רעד רַאפ זעק-טנַאמש ןעט
 ןענייז םיחולש ערעדנַא .סקעבעג-רעקוצ עכילצניק קיטש ַא טכַאמעגסיוא
 עקלָאּפ ַא ןעגירק וצ עינרעבוג רעדָארָאגָאװַאנ ןיא ןערָאװעג טקישעגקעװַא
 .שיט"חסּפ ס'ץנירּפ םעד רַאפ ןערָאװעג טכירעגוצ זיא עכלעוו ,רעב ַא ןופ
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 יד טכוזעב טָאה ,רעטכעט ייווצ ערהיא טימ ,ןיסעצנירּפ יד תעׂשב ןוא
 -לַאהנֶא טנעלפ טסנעיד-טכַאנ רעד עכלעוו ןיא ,ןעריטסַאנָאמ עטסגנערטש
 ךָאוװ-ןעדייל עצנַאג יד טכַארברעפ ןוא ,רדסכ העש רעיפ רעדָא יירד ןעט
 לעקיטש א זיולב גידנעסע ,דנַאטשוצ-סעטסייג ןעגירעיורט טסכעה ַא ןיא
 ,עשיסור יד וצ טַאטשעגבָא טָאה יז סָאװ ןעכוזעב יד ןעשיווצ טיורב ןעקורט

 ןעדעי ןַאמ רהיא טָאה ,רענידערּפ עשיטנַאטסעטָארּפ ןוא עשילוטַאק

 ןיא ןעמָארק-ןיטוילימ עטנאקעב-ל?יואוו יד ןיא ןעטיזיוו טכַאמעג ןעגרָאמ

 ןופ טכַארבעג ןערעוו סנעסעטַאקילעד עכילנעמ עלַא ןיהואוו ,גרוברעטעּפ

 "עשאנ עטסרעייהט יד ןעביילקסיוא רע טנעלפ ןעטרָאד .טלעוו ןעקע עלַא

 ןיא םהיא וצ ןעמוק ןעגעלפ טסענ רעטרעדנוה .שיט-חסּפ ןייז רַאפ ןעייר
 לבכאמ םענעטלעז ןייא "ןעכוזרעפ טזומעג , טָאה רענייא רעדעי ןוא ,זיֹוה

 .ןערעדנַא םעד ךָאנ
 ךילבעטשכוב טָאה ץנירּפ רעד זַא ,ןעוועג זיא םעד ןופ ףוס רעד

 סעטרילבעמ-ךייר ןייז .ןענעמרעפ ןעשביה ץנַאנ ַא ןעסעוצפיוא ןעזיוועב
 רעד ףיוא ןוא ,ןערָאװעג טפיוקרעפסיוא ןענייז םוג רענהעש ןוא זיוה

 ענענייא ןייק טינ וליפא ,ןעבילבעג טינ ךָאז ןייק םהיא רַאפ זיא רעטלע
 יד ייב ןעניואוו וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז יורפ ןייז ןוא רע ןוא ,םייה
 .רעדניק

 יד ןעמוקעג זיא סע תעב סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק רעבירעד זיא סע
 םעד ןופ ןעילימַאפ עלַא יד טָא ןענייז ,ענענייאבייל יד ןופ גנואיירפעב

 ךימָאל .ןערָאװעג טריניאור טעמכ ?ַאטרַאוװק-ס'רעטפיײמלַאטש ןעטלַא
 ,סיוארָאפ ןעּפַאכרעפ טינ רעבָא

 שדד

 טַאהענ ןעבָאה רימ יו ,רענעידעב ?הָאצ עסיורג ַאזַא ןעטלאהוצסיוא
 ןעטנַאיװָארּפ ןעטלָאװ רימ ןעוו דנעריניאור ןעוועג טלָאװ ,זיוה רעזנוא ןיא
 םוטנעגייאבייל ןופ רעבָא ןעטייצ ענעי ןיא ; עװקסָאמ ןיא ןעפיוק טפרַאדעג
 רעד יו דלַאב .ךַאפנייא רהעז טנעדרָאעגנייא ןעכַאז ענױזַא ןעמ טָאה
 ןוא שיט ןייב ןעצעזקעװַא ךיז רעטָאפ רעד טנעלפ ,ןעמוקעגנָא זיא רעטניוו
 ; טגלָאפ יװ ןעביירשנָא

 ךיז טניפעג סָאװ ,עָאקסלָאקינ ,טוג ןיימ ןופ רעטלַאװרעּפ םעד וצ
 ,ַאנעריס ךייט םעד ייב ,דזעיוא רעקסווָאשעמ ,עינרעבוג רענולַאק רעד ןיא
 ןוא קינװָאקלָאּפ ,ןיקטָאּפָארק שטיוװָארטעּפ יעסקעלַא ץנירּפ םעד ןופ
 | ,סנעדרָא ענעדיישרעפ ןופ רידנַאמָאק

 טעװ געוו רעד יוװ ךיג ױזַא ןוא ,ףירב םעד ןעטלַאהרע טסעוו וד ןעוו,
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 ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,זיוה ןיימ וצ ןעקיש וצ ןעליופעב וטזיב ,ןעלעטש ךיז
 ייוצ וצ ,סנעטילש עשרעיוּפ גניצנאווצ-ןוא-ףניפ ,עווקסָאמ טדָאטש רעד
 ןוא ,זיוה ןעדעי ןופ דרעפ ןייא --- ןעטילש ןעדעי ןיא טנַאּפשעגנייא דרעפ

 ןעדָאלנָא ייז ןוא --- זיוח ןעטייווצ ןעדעי ןופ ןַאמ ןייא ןוא ןעטילש ןייא |
 ,ןרָאק (לעיפ ױזַא) ןוא ,ץייוו (?עיפ ױזַא) ,רעבָאה לעטרעפ (לעיפ ױזַא) טימ
 עכלעוו ,ןערָארמעג טונ ,ךעלטנע ןוא זנענ ,רענהיח יד רָאג טימ ךיוא יו

 טימ טיילנעב ןוא טקַאּפעג טוג ,רעטניוו ן'רַאפ ןערעוו ןעטכָאשעג ןעפרַאד

 ".ןעשנעמ ןעגיטביר ַא ןופ החגשה רעד רטטנוא ,חמישר רעכילרהיפסיוא ןַא
 ןעמוקענ זיא סע זיב ,ןעטייז רֶאּפ ַא ףיוא רעטייוו ןעגנַאנעג סע זיא ױזַא ןוא
 ןעננופארטשעב ןופ לעטעצ א ןעמוקעג זיא ךָאנרעד .לעטשבָא ןעטסקענ םוצ
 ןעמוקנָא טינ טעוװ טנַאיוװָארּפ יד לַאפ ןיא ןערעוו טנעלעגפיױרַא ןעלעוו סָאװ
 ,רעמונ םעד-ןוא-םעד ,סָאנ רעד-ןוא-רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ זיוה םעד וצ
 .דנַאטשוצ ןעטונ ןיא ןוא טייצ רעטמיטשעב רעד וצ

 "ףניפ עקַאט ןענייז (ָאווטסעדשזַאר) סעמטסירק רַאפ טייצ עסיוועג ַא
 ,ןערעיוט ערעזנוא ןיא ןעוהָאפעגניירַא סנעטילש עשרעיופ גיצנַאװצ-ןוא

 .ףיוה ןעטיירב ןעצנַאנ םעד טלעטשרעפ ןעבָאה ןוא |

 טכירעב רעד יוװ ךינ ױזַא ,רעטָאפ ןיימ ןעירשענסיוא טָאה "! לָארּפ ,

 ! ַאקשוריק , ,םהיא וצ ןעמוקעגנָא זיא גנוריסַאּפ רעסיורג רעגיזָאד רעד ןופ
 העג ,לָארפ ! ןענע'בנג'וצ גנידצלַא טעװ ןעמ ? ייז ןענייז ואוו ! ַאקרָאגעי
 ! תופוע יד בָאיםהענ ןוא העג ;ַאנַאילוי !רעבָאה םעד בָא-םהענ ןוא

 , "! ןיסעצנירּפ יד ףור ,אקשוריק

 רענעיד יד ,רהירפיוא ןַא ןיא ןעוועג זיא דניזענזיוה עצנַאנ סָאד

 ןוא ,ףיוה ן'פיוא זיוהרָאפ ןופ ,ןעננוטכיר עלַא ןיא ןעפָאלעג דליוו ןענייז

 -טסנעיד יד ןופ רעמיצ ןיא טּפיוהרעביא רעבָא ,זיוהרָאפ ןיא ףיוה ןופ
 הנותח טהענ ַאשַאּפ ;עָאקסלָאקינ ןופ סעיינ יד ןעבענוצרעביא ,ךעלדיימ

 וצ המשנ רהיא ןעבענעגרעביא טָאה ַאננַא עמהומ ,סעמטסירק ךָאנ ןעבָאה
 .,ץניווָארּפ רעד ןופ ןעמוקעגננָא ךיוא ןענייז ףירב .רעטייוו ױזַא ןוא "טָאג

 ןענע'בנג'םיױרַא ךעלדיימ יד ןופ ענייא ךיז טנעלפ םורַא עלייוו ַא ןיא ןוא
 .רעמיצ ןיא רימ וצ ןעביוא

 "ָ? אטינ זיא רערהעל רעד ? ןיילַא טזיב,

 | ",טעטיזרעווינוא רעד ןיא זיא רע ,ןיינ ,
 *.ןעמַאמ רעד ןופ ףירב םעד רימ ןעייל ןוא טוג ױזַא ייז ,ױזַא בוא,
 ךיז טָאה רעכלעוו ,ףירב ןעוויאַאנ םעד ןענעייפ רהיא געלפ ךיא ןוא

 רעייז ריד ןעקיש עמַאמ ןוא עטַאט , : רעטרעוו יד טימ ןעביוהעגנָא דימת

 :סעיינ יד ןעמוקעג זיא םעדכָאנ ."ףוס ןיאל דע ,תורוד-ירוד ףיוא הכרכ

 ;העוו רהיא ןעוהט רענייב ערהיא עלַא ,קנַארק טניפ ַאקשַארּפוא עמהומ יד ,
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 הנותח טפָאה רע רעבָא ,הטַארייהרעפ טינ ךָאנ זיא דניקרעטסעווש ןייד ןוא
 ןיא ןעלַאפעג זיא הוק ס'ַאדינַאּפעטס עמהומ רעד ןוא ; חסּפ ךָאנ ןעבָאה וצ
 ,ןעסורג יד ןעמוקעג ןענייז סעיינ יד ךָאנ "."עגילייה עלַא , ןופ גָאט םעד
 ,ןעסורנ ענייז ריד טקיש לעװַאּפ רעדורב , : ךעלטייז ייווצ עצנַאנ ףיוא

 רעטעפ רעד ןוא ,ןעסירג ריד ןעזָאל ַאירַאד ןוא ַאירַאמ סרעטסעווש יד ןוא

 טינ ,סלַאפנעדעי .רעטייוו ױזַא ןוא ,"ןעסורג ךס ַא ריד טקיש ירטימד

 ,ןעסורג עלַא יד ןענעכערסיוא ןופ טייקגינַאטנייא רעד ףיוא גידנעטכַא
 טבעל ,ױזַא בוא, : גנוקרעמעב ַא סעּפע ןעפורעגסיױרַא ןעמָאנ רעדעי טָאה
 יז יו רהָאי ןיינ ןיוש ; ןעסירג טזָאל יז זַא ,המשנ עמערָא יד ,ךָאנ יז

 ;ןעסענרעפ טינ ךימ טָאה רע ,הֶא , ,רעדָא ,"ךיז-גידנערהיר-טינ טניל
 רענהעש ַאזַא ;סעמטסירק ףיוא ןעמוקקירוצ טזומעג טָאה רע ,סע טסייה

 רָאט ךיא ןוא ? טינ וטסעוו ,ףירב ַא רימ רַאפ ןעביירש טסעוװ וד .רוחב

 ןוא ,טגָאזענוצ בָאה ךיא ,ךיז טהעטשרעפ ",ןעסעגרעפ טינ עקַאט םהיא

 ןעבלעז םעד ןיא טקנוּפ ןעבירשעג ךיא בָאה ,ןעמוקעג זיא טייצ יד ןעוו

 .חסונ
 זיֹוהרָאפ רעד זיא ,ןעדָאלעגסױא ןעוועג ןענייז סנעטילש יד ןעוו

 ןעבָאה ןעצלעּפ-ןעסּפעש ערעייז רעכיא .םירעיוּפ טיִמ ןערָאװעג טליפעגנָא

 רעטָאפ רעד זיב טרַאװעג ןעבָאה ןוא םידנב עטסעב ערעייז ןענַארטענ ייז
 ןוא עענש םעד ןעגעוו ןעדיירכרוד ךיז רעמיצ ןייז ןיא ןעפורניירַא ייז טעוו
 וצ טנַאװעג םיוק ןעבָאה ייז .סינעטערעג עדנעמוק יד ףיוא ןעטכיזסיוא יד

 עגינייא .ןעלעיד עטרילָאּפ יד רעביא לעוויטש ערעווש ערעייז טימ ןהענ

 ןעווָאבמעד ַא ןופ גערב ן'פיוא ךיז ןעצעזוצוצ הטומ ןעמונעננָא ךיז ןעבָאה |
 .ןעלהוטש ףיוא ןעצעז וצ ךיז טגַאזטנע ךילקירדסיוא ךיז ןעבָאה ייז ; קנַאב

 ףיוא הורנוא טימ גידנעקוק ,גנַאל-ןע'העש טרַאװעגבָא ייז ןעבָאה ױזַא ןוא
 זיא סָאװ רעדָא רעמיצ ס'רעטָאפ ןיא ןיירַא זיא סָאװ ןעניצנייא ןעדעי

 .ןעטרָאד ןופ סױרַא
 טנעלפ ,ןעגרָאמ ןעטסקענ םעד ךילנהעוועג ,רעטעּפש טייצ לעקיטש א

 .רעמיציסַאלק ןיא ןעּפַאכפױרַא ךיז הבננב רענעיד יד ןופ רענייא

 *? ןיילַא וטזיב,

 "יא
 יז ;ןהעז ךיד ןעליוו םירעיוּפ יד .זיוהרָאפ ןיא דניוושעג הענ ָאט ,

 ".אינַאינ ןייד ןופ סעּפע ןעבָאה

 רימ םירעיוּפ יד ןופ רענייא טָאה ,זיוהרָאפ ןיא רעטנודַא ןיב ךיא ןעוו
 ןעניפעג טנעקעג ךיז טָאה סע ןעכלעוו ןיא לעקעּפ ןיילק ַא ןעבעגעגרעביא
 עכילטע ןוא ,רעייא עטכָאקעג-טרַאה ץוט בלַאה א ,ךעלכעקעל-ןרָאק עכילטע

 : םָאד םהענ, .עקליישטאפ ענענוטרַאק עטרילַאק א ןיא ןעדנוברעפ ,לעּפע
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 יד יִצ העז .ריד סע טקיש סָאװ ,אסיליסאװ ,אינאינ ןייד ןופ זיא סָאד

 ךיא בָאה געוו ןעצנאנ םעד : טינ זַא ףָאה ךיא .ןערָארפרעּפ טינ ןענייז לעפע

 רימ ןעבָאה טסָארפ ןעניד'ארומ אזַא .ןעצרַאה ן'פיוא ןעטלַאהעג ייז

 טָאה ,טלעק ןופ ןעסיבוצ ,םינּפ רעטגידרָאבעב ,רעטיירב רעד ןוא ",טַאהענ
 עסייוו לָאפטכַארּפ תורוש ייווצ נידנעזיײװפורַא ,טלעכיימשעג גיטביל
 .רָאה דלַאװ ןעצנאנ א רעטנוא ןופ ןהייצ

 ןַא טגעלפ ,"ַאננַא ַאינַאינ ןייז ןופ ,רעדורב ןייד רַאפ זיא סָאד ןוא

 טינ לָאמנייק ןעק רע, ,יז טגָאז ,"דניק םערָא , .ןָאהט גָאז א רעױּפ רעדנַא

 ","עלוש רעד ןיא נונעג ןעבָאה
 ךילדנע ךיא געלפ ,ןענָאז וצ סָאװ גידנעסיוו טינ ןוא םמהעשרעפ

 ,ךיֹוא ן'ַאננַא ןוא ,רהיא שוק ךיא זַא ן'ַאסיליסַאװ גָאז , ,ןעלמרומסיורַא
 ,רעגיטכיל ךָאנ ןערעוו ןענעלפ רע'םינּפ עלַא סָאװ ןופ ".רעדורב ןיימ רַאפ

 ".סע לעװ ךיא ,סיוועג ,אי,

 ,ריחט ס'רעטָאפ םייב טכַאװעג טָאה רעכלעוו ,ַאליריק טנעלפ ןַאד

 עדעי ןעק עטַאט ןייד ; ףיױרַא דניוושעג ףיול , ,ןָאהט עשטּפעש ַא גנילצולּפ
 ןעגירק סע ןעליוו ייז ,עקלײײשטַאפ יד טינ סעגרעפ .ןעמוקסױרַא טונימ
 | ",קירוצ

 ףיז טָאה ,עקלײשטַאפ עטצינענבָא יד גיטכיזרָאפ גידנעגעלפיונוצ

 טשינרָאג בָאה ךיא רעבָא ,ן'ַאסיליסַאװ ןעקיש סעּפע טלָאװענ קרַאטש רימ

 ןעבָאה דלענ-ןעשַאט ןייק ןוא ,עקצַאצ ןייק טינ וליפא ,ןעקיש וצ טַאהענ

 .טַאהעג טינ לָאמנייק רימ

 ןעבָאה רימ סָאװ ,טייצ יד ןעוועג זנוא רַאפ זיא טייצ עטסעב יד
 ,רעבירָאפ ןענייז ךָאוו-תועובש יד ןוא חסּפ רונ יו .דנַאל ן'פיוא טכַארברעפ
 ,רעבָא .עָאקסלָאקינ ףיוא טעטכירעג ןעוועג ןעקנַאדענ ערעזנוא עלַא ןענייז

 ןיא ןעהילבבִא טזומעג ןיוש טָאה ןעריס יד -- ןעפָאלעג ךיז זיא טייצ יד

 םיקסע רעדנעזיוט טאהעג ץלַא ךָאנ טָאה רעטָאפ רעד ןוא --- עָאקסלָאקינ
 ןערהָאפעגניירַא ןענייז ךילדנע .טדָאטש ןיא ןעטלַאהענ םהיא ןעבָאה סָאװ
 ןעמוקעג ןענייז ייז : ףיוה רעזנוא ןיא ןענעוו עשרעוּפ סקעז רעדָא ףניפ
 וצ ןערעוו טרהיפענבָא טפראדעג ןעבָאה סָאװ ןעכַאז יײלרעלַא ןעמהענ

 ןוא עטערַאק עטלַא עסיורנ יד טרהיפענסורַא טָאה ןעמ .זיוה-דנַאל רעזנוא
 רעזנוא ןעכַאמ טפרַאדענ ןעבָאה רימ עכלעוו ןיא ,ןעטערַאק ערעדנַא יד

 יד ןעקַאּפ ןעביֹוהעגנָא טָאה ןעמ .טקוקעב לָאמַא ךָאנ ייז ןוא ,העיסנ

 עלַא ;גילייווננַאפ טּפעלשעג ךיז ןעבָאה סעיצקעל ערעזנוא .סנעטסַאק
 ןעמחענטימ ןעלָאז .רימ יצ ,רערחעל ערעזנוא ןענערפ רימ ןענעלפ עלייוו
 ןעביוהעגנַא רימ ןעבָאה ערעדנַא עלַא יו רעהירפ ןוא ,ךוב םענעי רעדָא םעד
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 .עכלעוו ,גייצלעיּפש ערעזנוא ןוא ,ןעלווָאט ערעזנוא ,רעכיב ערעזנוא ןעקַאּפ

 ,טכאמעג ןייֵלַא ןעבָאה רימ

 ןענַאטשעג ןענייז ןעגעוו עשרעיוּפ יד :טיירג ןעוועג זיא גנידצלַא
 טליפעגנָא סנעטסַאק טימ ,זיוה-דנַאל ן'רַאפ ?עבעמ טימ ןעדָאלעגנָא רעווש
 ענרעזעלג ענידעל ןעלהעצרעביא םוצ טינ טעמכ ןוא ,רישעג-ךיק טימ
 טסברעה ןיא ןערעװ טכַארבעגקירוצ טלָאזעג ןעבָאה עכלעוו ,סעיָאלס
 ןעדעי ןעבָאה םירעוּפ יד .ןעוורעסנָאק יײלרעלַא טימ טליפעננָא

 -הָאפוצבֶא ?העפעב רעד רעבָא ; זיוהרָאפ ןיא גנַאל ן'העש טרַאוװעג ןעגרָאמ

 ןעטלַאהעג ןעגרָאמהירפ ןעצנַאג םעד טָאה רעטָאפ רעד .ןעמוקעג טינ זיא ןער

 ךיז טָאה ךילדנע .ןעדנואוושרעפ רע זיא טכַאניײב ןוא ,ןעביירש ןייא ןיא
 םעד ןעמונעג ךיז טָאה טסנעיד רהיא ןעד ,טשימעגניירַא רעטומפיטש יד
 וצ גידלודעגנוא רהעז ןענייז םירעוּפ יד זַא ,ןעלחעצרעד וצ רהיא הטומ

 ,ןֶא דלַאב טמוק טינש-ייה ןופ טייצ יד יו ױזַא ,קירוצ ןערהאפ
 ןיא רעטָאפ םוצ ןעפורעגניירַא ןעמ טָאה גָאטימכָאנ ןעטסקענ םעד

 ,לעדיפ ןעטשרע םעד ,ףעעלַא ?יַאכימ ןוא ,רָאיַאמ-זיוה םעד ,לָארפ טעניבַאק
 -- גָאט ַא סעקיּפָאק עבילטע טסייה סָאד -- "דלעגדזייּפש , טימ לעקעז ַא
 טלָאזעג ןעבָאה סָאװ תושפנ גיצפופ רעדָא גיצרעפ יד ןופ ןעדעי רַאפ

 ןעבעגעגרעביא זיא ,עָאקסלָאקינ ךָאנ טייקשיטאבעלאב סָאד ןעטיילנעב

 עלַא ןענייז ?עטעצ ןעניזָאד םעד ןיא .לעטעצ א טימ ,ן'כָארפ ןערָאװעג

 יד ןוא סרעכוק יד ךָאנרעד ; עילעּפַאק עצנַאג יד ;טנעכערעגסיוא ןעוועג
 זיא עכלעוו ,עקרעשעוו-רעטנוא יד ,סעקרעשעוו יד ; סרעכוק-רעטנוא

 ,"עקַָאסַאק ַאקלַאפ , ,ךעלציּפ סקעז ןופ עילימַאפ ַא טימ טשנעבעג ןעוועג
 .ערעייז עגירעביא עלַא ןוא "עניילק יד ַאנמַאד ,,,"עסיורג יד ַאנמַאד,

 ךיא ."ןערישרַאמ וצ ?העפעב,, ַא ןענָארקענ טָאה לעדיפ רעטשרע רעד
 לאמנייק טעװ רע זַא גידנעהעז ,רעטָאפ רעד םירָאװ ,טסואוועג טוג סע בָאה
 להעפעב םעד ןעריּפָאק לָאז ךיא ןעפורעג ךימ טָאה ,גיטרַאפ ןערעוו טינ

 עגידנעהעגסיורַא עלַא ןעריּפָאק טגעלפ רע ןעכלעוו ןיא ,ךוב ַא ןיא
 | : "ןעריּפַאּפ

 -ָארטעּפ יעסקעלַא ץנירּפ ןופ ,ףעעֶלַא ליַאכימ ,רענעידיזיוה ןיימ וצ ,
 | ,רידנַאמָאק ןוא קינװָאקלָאּפ ,ןיקטָאּפָארק שטיוו

 -סױרַא ,הירפ רעד ןיא 6 םוא ,יַאמ ןעטס29 םעד ,ןעליופעב טזיב וד ,

 ןיימ ךָאנ ,עווקספָאמ טדָאטש רעד ןופ ,ןעגנודָאל עניימ טימ ןערישרַאמוצ
 ,דזעיוא רעקסווָאשעמ ,עינרעבוג רענולַאק רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טוג
 טרעדנוה ןייא ןופ עקערטש א רָאפ טלעטש סָאװ ,אנעריס ףייט םעד ייב
 רעטונג רעד ףיוא ןעסַאּפוצפיוא ; זיוה ןעניזָאד םעד ןופ ?יימ גיצכעז ןוא

 רענייא ביוא ןוא ,טיורטעגנָא ריד ןענייז סָאװ ןעשנעמ יד ןופ גנורהיפפיוא
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 ,גנורהיפפיוא רעטכעלש ַא ןיא גידלוש ןייז וצ סױרַא ךיז טגייצ ייז ןופ

 ןעניזָאד םעד ןעגנערב וצ ,טייקמאזכרָאהעג-טינ רעדָא ,תורכש ןיא רעדָא

 -נוזעב יד ןופ גנולײטבָא-ןָאזיררַאנ רעד ןופ רידנַאמָאק םעד רַאפ ןעשנעמ

 םענעפָאלשעגננייא םעד טימ ,ןעגנוטסעפ עכילרעניא יד ןופ ןעסוּפרַאק ערעד

 ץימש טימ ןעפָארטשעב םהיא לָאז ןעמ ןעגנַאלרעּפ ןוא ,ףירב-רַאלוקריצ
 לעיּפשיײב ַא רַאפ ,(טניימ ןעמ ןעמעוו טסואוועג טָאה לעדיפ רעטשרע רעד)

 | .ערעדנַא יד רַאפ

 -צנַאג יד ףיוא לעיצעּפס ןעבעג וצ גנוטכַא ,ןעליופעב ךיוא טזיב וד,

 -רַאמ וצ ןוא ,החגשה ןייד וצ טױרטעגנָא ןענייז סָאװ ןעכַאז יד ןופ טייק
 ןיא בא ךיז ?עטש ,גָאט ןעטשרע םעד : רדס ןעדנענלָאפ םעד ךָאנ ןעריש

 ךיז לעטש ,גָאט ןעטייווצ םעד ; דרעפ יד ןערעטיפ וצ ,ףרָאד םעד-ןוא-םעד
 יד רַאפ רעטייוו ױזַא ןוא "; קסלָאדָאּפ טדָאטש רעד ןיא טכַאנירעביא בָא

 .ןערעיודעג טלָאזעג טָאה העיסנ יד סָאװ נעט ןעבעיז עלַא

 -טקניּפ --- סקעז טָאטשנָא רענייז א ןהעצ םוא ,גָאט ןעטסקענ םעד
 רימ ,רעטשרעביוא רעד טביולעג ,) דנעגוט עשיסור ןייק טינ זיא טייקביל

 יד ןעבָאה ,(ןעגָאז ןעסור עגיטכיר יד ןעגעלפ ,"ןעשטייד ןייק טינ ןענייז

 עזייר יד ןעכַאמ טפרַאדעג ןעבָאה רענעיד יד .,זיוה סָאד ןעזָאלרעפ ןענעוו

 ַא ןיא ןעציז וצ ץַאלּפ ַא טימ טגרָאזעב ןעמ טָאה רעדניק יד זיולב ,סופוצ

 ןוא ,ןעגָאװ םענעדָאלעגנָא ןַא ףיוא ךיוה-רעד ןיא ,ברָאק ַא רעדָא לעסעפ
 טרָא ןַא ןעכוזבָא טייצ-וצ-טייצ ןופ טנעמענ ךיז ןעבָאה ןעיורפ ענינייא

 יד ןהעג טזומעג עלַא ןעבָאה עגירעביא יד .ןענָאוװ ַא ןופ גערב ַא ףיוא

 ךרוד טרישרַאמ ןעבָאה ייז יו גנַאל ױזַא ,ליימ גיצכעז ןוא טרעדנוה עצנַאג

 גנערטש ןעוועג זיא סע : ןערָאװעג טיהעגבָא ןילּפיצסיד יד זיא ,עווקסָאמ
 לעטרַאג ַא ןָאהטוצנָא ךיז רעדָא ?עוויטש עכיוה ןענָארט וצ ןעטָאברעפ

 ןעבָאה רימ ןוא ,געוו ןיא ןעוועג רעבָא ןענייז ייז ןעוו .לעטנַאמ םעד ףיוא

 טָאה ןעמ ןעוו סרעדנָאזעב ןוא ,טגָאיעגרעבירַא רעטעּפש נעט רָאּפ ַא ייז

 ,עווקסָאמ ןיא רעטעּפש נעט רָאּפ ַא ןעביילב טעוו רעטָאפ רעד זַא טסואוועג

 -נוא ןעטרָאז ײלרעלַא ןיא ןָאהטעגנָא --- ןעיורפ יד ןוא רענעמ יד ןעבָאה

 טנערברעפ ,סעקליישטַאפ ענענוטרַאק טימ טלעטרַאנרעפ ,םידגב עכילנעמ

 . טיפ גידנעפלעהרעטנוא ךיז ,ןענער ןיא ךיז גידנעקייוו רעדָא ןוז ןופ

 יו רהעמ ןהעזעגסיוא רעכיז --- רעדלעוו יד ןיא ןעטינשעגסיוא ,סנעקעטש

 ןעכייר ַא ןופ דניזעגזיוה סָאד רעדייא ,רענייגיצ עדנַאב עדנערעדנַאװ א

 -ענזיוה עלַא טכַאמעג ןעבָאה ןעננורעדנַאװ עכילנהע .רעמיטנעגייאדדנַאל

 רענעיד עהייר ַא ןהעזעג ןעבָאה רימ ןעוו ןוא ,ןעטייצ ענעי ןיא ןעדניז

 ףיילג רימ ןעבָאה ,ןעסַאנ ערעזנוא ןופ ענייא רעביא גידנערישרַאמ

 ,ספָאקינשינַאירּפ יד רעדָא סניטכוּפַא יד ןערעדנַאװ סָאד זַא טסואוועג



 87 טםייהדניק

 ךָאנ ךיז טָאה עילימַאפ יד ךָאד ,קעװַא ןעווענ ןיֹוש ןענייז ןעגעוו יד
 רעבָא ; גידנעטרַאװ ןערָאװעג םואימ ןעמעלַא ןיוש זיא סע .טרהירעג טינ

 עכילדנענוא ענייז ןעביירש ןיא ןעטלַאהעג ץלַא ךָאנ טָאה רעטָאפ רעד
 ניסיילפ ייז בָאה ךיא ןוא ,רעטינ ענייז ןופ רעטלַאוװרעפ יד וצ ןעלחעפעב
 ןערָאװעג ןעבעגענ זיא ךילדנע ."ךוב-גנַאגסױרַא, ןעסיורג םעד ןיא טריּפָאק
 ןיימ .ןעטנוא ןעפורעגרעטנורַא זנוא טָאה ןעמ .ןערהיר וצ ךיז ?העפעב רעד
 וצ טדנעוועג ,טורשרַאמ ןופ רדס םעד לוק ן'פיוא טנעיילעג טָאה רעטָאּפ
 שטיװָארטעּפ יעסקעלַא ץנירּפ ןופ יורפ יד ,ןיקטָאּפָארק ןיסעצנירּפ , רעד
 -לעטשבא יד ןעכלעוו ןיא ,"רידנַאמָאק ןוא קינװָאקלָאּפ ,ןיקטָאּפָארק
 ,טנעכערעגסיוא יונעג ןעוועג ןענייז עזייר רעגיגעט-ףניפ רעד ךרוד רעצעלּפ
 רעד ןוא ,ןעטס30 םעד יַאמ רַאפ ןעבירשעג ןעוועג זיא ?העפעב רעד ,תמא
 ןיוש זיא ךָאד ,הירפ רעד ןיא ןיינ רַאפ טמיטשעב ןעוועג זיא רהָאפבָא
 ;גָאטימכָאנ ןעמוקעגסױורַא זיא ןערהָאפבָא סָאד ןוא רעבירַא ןעוועג יַאמ
 -עטילימ ןיא ךילנהעוועג יו ױזַא ,רעבָא .תונובשח עלַא טשימוצ טָאה סָאד
 ןוא ןהעזעגסיוארָאפ דנַאטשמוא רעזעיד זיא ,ןעלהעפעב-טורשרַאמ עשיר
 ; ףַארגַארַאּפ ןעדנעגלַאפ םעד ןיא ןערָאװעג םנערָאװעב

 ןופ ןערהָאפבא סָאד טעװ ,ןעננוטרַאװרע יד ןענעג ,רעבָא ,ביוא,
 ןוא גָאט ןעטנַאמרעד םעד ןיא ןעמוק דנַאטשוצ טינ טכיולברוד רעייא
 ,טהעטשרעפ רהיא יו ןעטסעבמַא ןעלדנַאה וצ ןעטעבעג רהיא טייז ,העש
 "נַאגסיוא ןעטסעב רהיא וצ עזייר יד ןערהיפוצכרוד ידכ

 -רעדינַא ,רענעיד ןוא עילימַאפ יד ,עדנעזעװנַא עַלַא ךיז ןעבָאה ןַאד
 .רעטָאפ ן'טימ טנעגעזעג ךיז ןוא ,ט'םלצ'עגרעביא ךיז ,עגר ַא רַאפ טצעזעג
 וצ רעטומפיטש רעזנוא טָאה ,"בולק ןיא טינ העג ,יעסקעלַא ,ךיד טעב ךיא,
 ,דרעפ רעיפ טימ טנַאּפשעגנייא ,עטערַאק עסיורג יד .טעשטּפעשעג םהיא
 ןעכירקוצניירַא ףיוא רעטייל ןעטנעלעגפיונוצ ַא טימ ,ןָאיליטסָאּפ ַא טימ
 סעטערַאק עגירעביא יד ; ריחט ן'רַאפ ןענַאטשעג זיא ,עטערַאק רעד ןיא
 -עגסיוא ןעוועג ןענייז ןעציז וצ רעטרע ערעזנוא .ןעוועג ךיוא םרָאד ןענייז
 טָאה רעטומפיטש רעזנוא רעבָא ,?העפעב-שרַאמ םעד ןיא טנעכער
 ביֹוהנֶא ןיא ךיילנ ןיוש "סינדנעטשרעפ עטסעב רהיא ,, ןעביאסיוא טפרַאדעג
 רעסיורג רעד וצ נעוו ןיא טרהירעג יז ןעבָאה רימ ןוא ,עזייר רעד ןופ
 -  ןעמעלַא ונוא ןופ טייהנעדעירפוצ

 ןופ לַאװק רעכילּפעשרענוא ןַא ןעוועג רעדניק זנוא רַאפ זיא עזייר יד |
 נָאט ַא לָאמ ייווצ ןוא ,עצרוק ןעוועג ןענייז סעיצנַאטס יד .ןעגינעגרעפ
 ןעגעלפ ןעמַאד יד יוװ ױזַא .דרעפ יד ןערעטיפ טלעטשעגבָא ךיז רימ ןעבָאה
 ןעגעלפ ,גיטַאלג-טינ ןעוועג זיא געוו רעד ואוו לָאמ סעדעי ןעיירשוצ ךיז
 סָאװ ,בָארַא-גרַאב רעדָא ףױרַא-גרַאב ןעדעי ייב ןעכירקסורַא רעסעב ייז
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 וצ טימרעד ןעצונעב ךיז ןענעלפ רימ ןוא ,דנַאנַאכָאנ ןעמוקרָאפ טגעלפ סע

 רעדָא ,געוװ ןייב ןעניוצעג ךיז ןעבָאה סָאװ רעדלעוו יד ןיא קוק ַא ןעּפַאכ

 ףעלָאפטכַארּפ רעד ,?עכייט םענעלָאטסירק ַא סעּפע ייברעפ ןעפיולכרוד ךיז

 ןערהָאפעג ןענייז רימ ןעכלעוו ףיוא ,ָאשרַאװ ךָאנ עוקסָאמ ןופ עעסַאש

 ענעדיישרעפ טימ טקעדעב ןעוועג ,םעד רעסיוא ,זיא ,עקערטש עסיוועג ַא

 ,רערעדנַאװ סעּפורג ,ןעגעוו ענעדָאלעג ןעהייר טימ :; ןעכַאז עטנאסערעטניא

 -ענבָא ךיז ריס ןבָאה נָאט ַא לָאמ ייווצ .ןעשנעמ ןעטרָאז יילרעלא ןוא

 ךיז ןעגניד לעסיב שביה ַא ךָאנ ןוא ,רעפרעד ענישיור ,עסיורג ןיא טלעטש

 רַאפ ןוא רעבָאה ןוא ייה רַאפ טנעכערעג טָאה ןעמ סָאװ ןעזיירּפ יד ןענעוו

 ןַא ןופ ןערעיוט יד ייב ןעגיטשעגרעטנורַא רימ ןענייז ,ןערַאװַאמַאס יד

 ,םוז א טכָאקענ ןוא ןהוה ַא טפיוקעג טָאה יערדנַא רעכוק רעד .הינסכא

 ןעניאייברעד ַא ןיא ןעפָאלענקעװַא טייצ רעד רעטנוא ןענייז רימ תעב

 ,הינסכא רעסיורג רעד ןופ ףיוה םעד טקוקעגמורַא רעדָא ,דלַאוװ

 ןיא ןערָאװעג ןעטכַאפעג זיא טבַאלש ַא ואוו ,ץעװַאלסָארַאיאלַאמ ןיא

 ןעטלאהבא טריבורּפעג טסיזמוא טָאה עעמרַא עשיסור יד תעב ,2

 רימ ןענעלפ ,עווקסָאמ ןופ ךיז ןעהיצקירוצ ןייז ןיא ןע'נָאעלַאּפַאנ

 -ָאועג טעדנואוורעפ זיא רעכלעוו ,ןיילוָאּפ ,מ .ןעגיטכענרעביא ךילנהעוועג
 טעטּפױהעב טָאה רעדָא ,טסואוועג טָאה ,געירק ןעשינַאּפש םעד ןיא ןער

 טָאה רע .ץעװַאלסָארַאיאלַאמ ייב טכַאלש רעד ןעגעוו סעלַא ,סייוו רע זַא

 ןעבָאה ןעסור יד ױזַא יו טרעלקרע ןוא ,דלעפטכַאלש םוצ ןעמונעג זנוא

 יד ױזַא יו ןוא ,גנַאגסטרעװרָאֿפ ס'נָאעלַאּפַאנ ןעלעטשבָא טריבורּפ

 יד ךרוד געוו ַא טכַאמעג ךיז ןוא ןעגָאלשוצ ייז טָאה "?עעמרַא דנַארג
 . ןיֵלַא רע יװ טקנוּפ טרעדלישעג טוג ױזַא סע טָאה רע .ןעהייר עשיסור

 ַא טריבורּפ ןעקַאזָאק יד ןעבָאה ָאד .המחלמ רעד ןיא םנילייטעב ךיז טלָאװ

 טפאלקוצ ייז טָאה ,לַאשרַאמ רעדנַא ןַא רעדָא ,ואווַאד רעבָא ,גנַאנ ןעסיוועגנ

 -ַאּפַאנ טָאה ןעטרָאד .סטכער גרעב יד טָא רעטניה זיב טגָאיעגכַאנ יז ןוא

 טָאה ָאד ןֹוא ,עירעטנַאפניא עשיסור יד טּפַאלקוצ לענילפ רעקניל ס'נָאעל

 ןעפירגעגנָא ,עידרַאװג רעטלַא רעד ןופ ץיּפש רעד ןָא ,ןיילַא ןָאעלַאּפַאנ

 עידרַאװג ןייז רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןענואוועג ןוא ,טקנוּפלעטימ ס'ףָאזוטוק

 ' ,טייקטמהירעב עכילברעטשנוא
 ףיז ןוא ,געוו רעגולַאק ןעטלַא ן'טימ ןערהָאּפעג רימ ןענייז לָאמ ןייא

 ךס ַא ןעוועג ןיוש ןיילוָאּפ .מ זיא ָאד רעבָא ;ָאניטורַאט ןיא טלעטשענבָא

 ואו ,טרָא רעד ןעוועג זיא סָאד םירָאו .גידוועדער-ןהעש .רענינעוו
 ,געוו-םורד ַא ףיוא ןעהיצקירוצ ךיז טנעכערעג טָאה רעכלעוו ,ןָאעלָאּפַאנ |

 ,ןַאלּפ ןייז ןעבענוצפיוא ,טכאלש רעניטולב ַא ךָאנ ,ןעגנואווצעג ןעוועג זיִא |
 עעמרַא ןייז ןעכלעוו .,געוו רע'קסנעלָאמס םעד ןעמהענ טזומעג טָאה ןוא
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 .מ ךָאנ ,סלאפנעדעי .עװקסָאמ ףיוא גידנערישרַאמ טסיוורעפ טָאה

 :ןערָאלרעפ טינ טכַאלש יד ןָאעלָאּפַאנ טָאה ,השעמח רוּפס ס'ןיילוָאּפ

 טינ זַא ;ןעהטאררעפ םהיא ןעבָאה ןעלַאשרַאמ ענייז טָאװ רהעמ טשינ

 -לָאוו טרעלדָא ענייז ןוא ,סעדָא ןוא ףעיק ףיוא ךיילנ טרישרַאמ רע טלָאװ

 ,םי ןעצרַאוװש ן'רעביא טרעטַאלפענ ןעט
 עקערטש ַא ףיוא ,ןערהָאפוצכרוד טָאהעג רימ ןעבָאה ַאנולַאק רעטניה

 ןעדנוברעפ טביילב רעכלעוו ,דלַאװ-ענסָאפ ןעלָאמטכַארּפ ַא ,?יימ ףניפ ןומ

 ןיימ ןופ ןעגנורעניארע עטסנילקילג יד ןופ ענייא טימ ןורכז ןיימ ןיא

 ןיא יו ףעיט יוזַא ןעוועג זיא דלַאװ ןעניזָאד םעד ןיא דמַאז רעד .טייהדניק

 ,םופוצ ןעגנַאגעג געוו ןעצנַאנ םעד ןענייז רימ ןוא ,רבדמ רענַאקירּפַא ןַא

 טּפעלשעג םַאזגנַאל ,עלייוו עֶלַא ךיז גידנעלעטשבָא ,ןעבָאה דרעפ יד תעב

 רחָאי ןהעצ רעבירַא ןעוועג טְלַא ןיב ךיא ןעוו .דמאז ן'כרוד ןעטערַאק יד

 ןוא ,ןעטניה ןופ עילימַאפ יד ןעזָאלוצרעביא ןענינעגרעפ ַא ןעבָאה ךיא געלפ

 ערעייהעגנוא .ןיילַא רענייא עקערטש עצנַאנ יד  ןעריצַאּפשקעװַא

 ףיוא ןעביוהעגפיוא ךיז ןענָאה ,טלַא ןערהַאי רעטרעדנוח ,סענסָאט עטיור

 רעד זוחַא רעיוא םעד טכיירגעג טינ טָאה גנַאלק ןייק ןוא ,ןעטייז עלַא

 -רומעג טָאה יִאֹר םעניילק ַא ןיא ,רעמיוב עצלַאטש ,עכיוה יד ןופ גנַאלק

 לָאמַא טָאה רעהענייברעפ ַא ןוא ,לַאװק רענעלָאטסירק רעשירפ ַא טלעמ

 םעניילק ַא ,םהיא ךָאנ ןעמוק ןעלעוו סָאװ יד רַאפ ,טזָאלענרעביא טרָאד

 ַא יו ןהעזעגסיוא טָאה סָאװ ערָאק ענעזָאירעב ןופ טכַאמענ לעפעל-ּפעש

 עקרעוועוו א .לעטנעה ַא רַאפ לעקעטש םענעטלָאּפשעגנייא ןַא טימ ,עקייל

 ױזַא ןעוועג ןענייז סעטסוק יד ןוא ,םיוב ַא ףיוא ןעפָאלענפױרַא ליטש זיא

 -ָאוועג ןערָאבעג זיא דלַאוװ ןעניזָאד םעד ןיא ,רעמיוב יד יו תודוס טימ לֹופ

 רערָאלק-טיג רעטשרע ןיימ ןוא רוטַאנ רעד וצ עבעיל עטשרע ןיימ ןער
 .ןעבעל ןעכילרעהפיואנוא רהחיא ןופ ףירגעב

 זנוא טָאה סָאו סםָארַאּפ םעד רעטניה ןוא ,דלַאו םעד רעטניה

 ןוא געוו ןעטיירב םעד ןעזָאלרעפ רימ ןעבָאה ,אנרוא יד טרהיפעגרעכירַא

 ןעגנַאז-ןרָאק ענירג יד ואוו ,ךעלגעוו-ףרָאד עלַאמש יד ףיוא ןעמונרעפ ךיז

 קרַאטש גידנעפיול ,דרעפ יד ןוא ,ןעטערַאק ערעזנוא וצ ןעניובעג ךיז ןעבָאה

 ןעזיוועב ןעבָאה ,געוו ןעלָאמש םעד ףיוא ןערעדנַא םוצ רענייא טקירדעגוצ

 "רעד רימ ןעבָאה ףילדנע ,ןעטייז עדייב ןופ זָארנ רעליימ עלופ ןעּפַאכ וצ

 טינ ןיוש ןענייז רימ זַא ןעזיוועגנָא זנוא ןעבָאה עכלעוו ,סעברעוו יד ןהעז

 רעבילרעֶוצ רעד ןעזיוועב ךיז טָאה גנילצולּפ ןוא ,ףרָאד רעזנוא ןופ טייוו

 , .עכריק רעָאקסלָאקינ רעד ןופ םערוהט-ןעקָאלג

 טי
: 
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 -רָאנ ןעטרָאד זיא סע .ןעטייצ ענעי ןופ רעמיטנעגיײא-דנַאל יד ןופ ןעבעק
 עכייר יד ןיא ךיז טניפעג סָאװ סוסקול םעד ןופ ןעװעג טינ םשינ
 ןַאלּפ םעד ןיא דנַאה עשירעלטסניק ַא ןהעזעגנָא ךיז טָאה סע ; סעקטנָאיַאמ
 ,?לבב ןעכַאז יד ןופ גנונדרָאנייא רעד ןיא ןוא ,רענטרענ ןוא םינינב יד ןופ
 -סיוא טָאהעג גנַאֿפ טינ טָאה רעטָאפ רעד סָאװ ,זיױה-טּפיוה סָאד ץוחַא
 -ענפיואטוג ןוא ןענימיורעג א םורַא ,ןענופעג טרָאד ךיז ןעבָאה ,טיובעג
 ערעייז ןעבעגעג ןעבָאה עכלעוו ,ךעלזייה ערענעלק עכילטע ,ףיוה ןעטסַאּפ
 ןעטנעהַאנ םעד גידנערעטש טינ ,טייקגידנעטשטסבלעז רחעמ רעניואוונייא
 ןיא "ןעטרָאג-רעביוא , רעסיורג רהעז ַא .ןעבעל-ןעילימַאפ ןופ רהעקרעפ
 ןעמ טָאה םהיא ךרוד ןוא ,רעמיוב-טכורפ רַאפ ןעבעגעגבָא ןעװעג

 טָאה סָאװ דנַאל קיטש רעניד'םורד רעד .עכריק רעד וצ ןעמוקוצ טנעקעג ,
 ןעצנַאג ןיא זיא ,ךייט םוצ טרחיפעג ןוא רעטנורַא-גרַאב ןעגיוצעג ךיז
 ןענייז ןעטייב-ןעמולב ואוו ,ןעטרָאנ-טסול ַא רַאפ ןערָאװעג ןעבעגעגקעװוַא
 .ןעיצַאקַא ןוא ןענעריס ,רעמיוב-ןעדהניל ןופ ןעעלַא טימ טשימעגרוד ןעוועג

 -טכַארּפ א טַאהעג ךיז רַאפ ןעמ טָאה זױה-טּפיוה םעד ןופ ןָאקלַאב םעד ןופ |
 רעטלַא ןַא ןופ ןעניאור יד טימ ,אנעריס ךייט םעד ןופ טכיזנַא ןעלָאפ |

 ןעגיקענטראה ַא ןעזיועגסױרַא ןעבָאה ןעסור יד ואוו ,גנוטסעפ רענעדרע
 ןוא ; ןעלָאגנָאמ יד ןופ ןעגנירדנייא םעד ןופ טייצ רעד ןיא דנַאטשרעדיוװ
 -ערגעב ,רעדלעפ-האובת עלעג ןופ עקערטש עסיורג ַא -- רעטייוו לעסיבַא
 ,רעדלעוו ןופ םורַא דנור טצענ

 טימ רימ ןעבָאה טייהדניק ןיימ ןופ ןערהַאי ערעהירפ יד ןּוא 4?
 ןוא ;ךיז רַאפ ןעצנַאג ןיא ךעלזייה יד ןופ ענייא ןעמונרעפ ןע'ןיילוָאּפ
 ךרויד רעכייוו ?עסיבַא ןערָאװעג זיא עדָאטעמ-סגנוהיצרע ןייז יו םעדכָאנ
 טימ רימ ןענייז ,אנעלעה רעטסעווש רעזנוא ןופ ךיז ןעשימניירַא םעד
 ןעוועג גידנעטש זיא רעטָאפ רעד .ןפוא ןעטסעב ן'פיוא ןעמוקענסיוא םהיא
 -עטילימ ןיא טכַארברעפ טָאה רע ןעכלעוו ,רעמוז ן'רַאפ םייחרעד ןוֿפ קעווַא
 טינ זנוא ןענעוו ךיז טָאה רעטומפיטש רעזנוא ןוא ,סעיצקעּפסניא עשיר
 ,ַאנילואּפ ,דניק ןענייא רהיא יו םעדכָאנ טּפיוהרעביא ,טרעמיקעג לעיפ

 טימ ןעוועג גידנעטש ןפוא ַאזַא ףיוא ןענייז רימ .ןערָאװעג ןערָאבעג זיא .
 ףרָאד ן'פיוא ןעבעל ןופ טָאהעג האנה ןיילַא טָאה רעכלעוו ,ןיילוָאּפ .מ
 ןייב גנעג-ריצַאּפש יד ,רעדלעוו יד .ןעבָאה האנה טזָאלעג זנוא טָאה ןוא
 .מ עכלעוו ,גנוטסעפ רעטלַא רעד וצ גרעב יד רעביא ןערעטעלק סָאד ,ךייט
 ןעסור יד יו גידנעלהעצרעד ,זנוא רַאפ טכַאמעג גידעבעל טָאה ןיײלוַאּפ
 יד ןופ ןערָאװעג ןעמונעגנייא זיא יז ױזַא יו ןוא ,טנידייטרעפ יז ןעבָאה
 -נייא זיא רע ןעוו ,ןעגנומהענרעטנוא עשילַאקיזיר עניילק יד ; ןערַאטרַאט
 -רעד ןופ ןע'רעדנַאסקעלַא גידנעװעטַאר ,דלעה רעזנוא ןערָאװעג לָאמ
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 ,טרָאװ ןייא טימ --- ףלעוו טימ סינענעגעב ענילעפוצ ַא ; ןערעוו ןעקנורט

 .עקירדנייא עמהענעגנַא ןוא עיינ ןייק טלהעפענ טינ לָאמנייק זנוא טָאה סע

 . עכלעוו ןיא ,סעינַאּפמָאק עסיורג ןיא ןעמוקפיונוצ ךיוא ןעגעלפ רימ

 ןיא ךעלמעווש ןעביילק וצ טפָא ,טנילייטעב ךיז טָאה עילימַאפ עצנַאג יד

 רעגירהעי-טרעדנוה ַא ואוו ,דלַאװ ןעטימ ןיא עעהט ןעקנירט ןוא דלַאוװ

 ,פעקינייא םעניילק ןייז טימ ןייֵלַא רענייא טניואווענ טָאה רעקשטעטלַא

 ןעגנַאגעג רימ ןענייז לָאמ שרעדנַא ןַא .ןענהיב יד ףיוא גידנעבעג-גנוטכַא

 -ענסיוא ןַא ןעוועג זיא סע ואוו ,רעמרעד ס'רעטָאפ םעד ןופ םענייא ןיא

 יד ןיא ןעּפרַאק-דלָאג ןעּפַאכ טגעלפ ןעמ ןעכלעוו ןיא ,ךייט רענעבָארג

 עגירעביא יד ןוא ץירּפ ן'רַאפ ןהענ טגעלפ ןופרעד לייט ַא --- רעדנעזיוט

 -יסַאװ ,ַאינאינ ענעזעוועג ןיימ .םירעיוּפ יד ןעשיווצ ןעלייטוצ ןעמ טגעלפ

 ןעוועג זיא עילימַאפ רהיא .ףרָאד ןעניזָאד םעד ןיא טניואוועג טָאה ,ַאסיל

 ןיילק ַא טאהעג רָאנ יז טָאה ,ןַאמ רהיא ץוחַא .עטסמערָא יד ןופ ענייא

 עכלעוו ,רעטסעווש-ךלימ ןיימ ,לעדיימ ַא ןוא ,רהיא ןעפלעה וצ ףיוא לעגניא

 -נָאקנָאנ רעד ןיא "יורפגנוי , ַא ןוא ןירעגידערּפ ַא ןערָאװעג רעטעּפש זיא
 ץענערג ןייק רָאג זיא'ס .טרעהעג ןעבָאה יז רעכלעוו וצ עטקעס-ןעטסימרָאפ
 ,רעייא ,טנַאמש .ןהעז יז ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו חחמש רהיא וצ ןעוועג טינ

 -חענפיוא טנעקענ רימ טָאה יז סָאװ טימ ץלַא ןעוועג זיא גינָאה ןוא לעפע

 ןיא ,ןעוועג דבכמ םעד טימ רימ טָאה יז ױזַא יו ןפוא רעד רעבָא ; ןעמ

 -ןיילַא םענייפ ַא טימ טקעדעב שיט ַא ףיוא ,רעלעט ענרעצלַאה ערעביוז

 -ָאסבַא זיא ןעטסימרָאפמַאקנָאנ יד ייב) ךוטשיט ןעסייוו-עענש ןעטַאמעג

 טָאה יז סָאװ רעטרעוו עבעיל יד ןוא ,(ךאז-סנַָאיגילער ַא טייקכילנייר עטול
 -ענרעביא טָאה ,דניק ןענייא ןַא יו ךימ גידנעלדנַאהעב ,רימ וצ טדערעג

 ךיא ןומ עבלעז סָאד .ןעצרַאה ןיימ ןיא ןעלהיפעג עטסמערַאוו יד טזָאל

 -קעלַא ןוא יײלָאקינ ,רעדירב ערעטלע עניימ ןופ סַאינַאינ יד ןענעוו ןענָאז
 'ייוצ ןופ סעילימאפ עטנענימָארּפ וצ טרעהענ ןעבָאה עכלעוו ,רעדנַאס
 זנוא ןופ לעיפ טינ .עָאקסלָאקינ ןיא סעטקעס-ןעטסימרָאּפנָאקנַאנ ערעדנַא

 רעצרעה יד ןיא ךיז ןעניפעג סע טייקסטונ ןופ תורצוא רַאפ סָאװ ןעסייוו

 רעטסמאזיורג רעד ןופ עטרעדנוהרהַאי ךָאנ ולימפא ,םירעיוּפ עשיסור ןופ

 .ןערעטיברעפ גונענ ייז טנעקענ טָאה סָאװ ,גנוקירדרעטנוא

 ןעלהעצרעד וצ זנוא טַאהעג ןיילוָאּפ .ם טָאה געט עגידנעגער ןיא
 רעבָא .געירק ןעשינַאּפש םעד ןענעוו טפיוהרעביא ,ךעל'השעמ קעּפ עצנַאג
 רע יוזא יו ןעלהעצרעד וצ זנוא ןעטעבנייא םהיא רימ ןענעלפ רעדעיו ןוא

 זיא רע סָאװ לָאמ סעדעי ןוא ,טכַאלש ַא ןיא ןערָאװעג טעדנואוורעפ זיא

 גידנעמָארטש טולב םערַאװ טלהיפרעד טָאה רע ןעוו טקנוּפ םעד וצ ןעמוקעג
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 ןעבָאה ןוא ןעשוק םהיא ןעגנורּפשעגפיוא רימ ןענייז ,לעוויטש ןייז ןיא
 .ןעמענ-סגנילבעיל ײלרעלַא ןעבעגעג םהיא

 ןעטיירגוצוצ זנוא טנעידענ טלָאװ ךַאז עדעי יו ןהעזעגסיוא טָאה סע
 יד) רעטָאפ רעזנוא ןופ עבעילרַאפ יד :ערעירַאק רעשירעטילימ רעד ֹוצ
 זיא זנוא רַאפ טפיוקעג טָאה רע קנעדעג ךיא סָאװ גייצלעיּפש עניצנייא

 ןופ ךעל'השעמ-המחלמ יד ; (לעביטשיךַאו ע'תמא ןַא ןוא סקיב ַא ןעוועג

 ַא טַאהעג ןעבָאה רימ רעכלעוו וצ קעטָאילביב יד וליפא ןוא ,ןיילוָאּפ .מ

 ֿלַארענעג וצ טרעהעג לָאמַא טָאה עכלעוו ,קעטָאילביב עגיזָאד יד .טירטוצ
 ןופ ןַאמ-רעטילימ רעטנערהעלעג ַא ,עדייז ס'רעטומ רעזנוא ,יקסנינּפַאר

 רעכיב ןופ ךילסילשסיוא ןענַאטשעב זיא ,טרעדנוהרהַאי ןעטנהעצטכַא
 ןוא רעדליב עכייר טימ טרעיצעב ,גנורהיפ-סגעירק רעשירעטילימ ןעגעוו
 -נעגער ןיא ,ןעגינעגרעפ רעטסעב רעזנוא .רעדעל ןיא ןעדנובעג לָאפטכַארּפ
 ,רעכיב עגיזָאד יד ןופ רעדליב יד ןעקוקוצכרוד ןעוועג זיא ,געט עגיד
 ,רעערבעה יד ןופ ןעטייצ יד טניז ןיז-ילכ יד טלעטשעגרָאפ ןעבָאה עכלעוו
 ןעטכַאפעג ןענייז סָאװ ןעטכַאלש עלַא ןופ רענעלּפ יד ןעבירשעב ןעבָאה ןוא

 טנעידעג ךיוא ןעבָאה רעכיב ערעווש יד .ןודקומ רדנסקלַא טניז ןערָאװענ
 ןעטלָאװ עכלעוו ןעגנוטסעפ עקרַאטש ייז ןופ ןעיוב וצ ףיוא טנעכייצענסיוא
 ןוא קָאב-םרוטש ַא ןופ ּפעלק יד ןעטלַאהסיױא טייצ עשביה ַא רַאפ טנעקעג
 ןעבָאה רענייטש יד) ,רערעדיילש-ןייטש ןעשידעמיכרַא ןַא ןופ רענייטש יד

 זיא לעיּפש יד ןוא רעטסנעפ יד ןיא ןעלַאפ ןייא ןיא ןעטלאהעג רעבָא
 רעדנַאסקעלַא טינ ןענייז רעבָא ךָאד (.ןערָאװעג ןעטָאברעפ דלַאב רעבירעד
 יד ןופ רוטַארעטיל יד ,טייל-רעטילימ ןייק ןערָאװעג טינ ךיא טינ ןוא
 .טייהדניק רעזנוא ןופ ןערהעל יד טקעמענסיוא טָאה ןערהָאי רעניצכעז

 ןופ טּפעשעג רע טָאה ןענַאיצולָאװער ןענעוו ןעגנוניימ ס'ןיילוָאּפ .מ
 -לעוו ןופ ,"זעסנַארפ ןָאיסַארטסוליא  טפירשטייצ רעשיטסינַאעלרָא רעד
 ןעדעי טסואוועג ןעבָאה רימ ןוא ,ןערעמונ עטָלַא .ןעגירק טנעלפ רע רעכ
 -עטשרַאפ טנעקעג טינ ךיז ךיא בָאה טייצ רעגנַאל ַא רַאפ .ייז ןיא ?עדליב
 גידנעטייר טיוט םעד ןופ טלַאטשעג רעד ןיא יו סרעדנַא עיצולָאוװער ַא ןעל

 רעד ןיא עסָאק ַא ןוא דנַאה ןייא ןיא ןהָאפ עטיור יד ,דרעפ א ףיוא
 זיא ױזַא .סקניל ןוא סטכער ןעטינשעג טָאה רע רעכלעוו טימ ,רערעדנַא
 ,רעבָא רימ טכוד רעטציא ."ןָאיסַארטסוליא , רעד ןיא טלָאמענ ןעוועג סע

 םירָאוו ,1848 ןופ דנַאטשפיױא םעד טסַאהעג רונ טָאה ןיילוָאּפ ,מ זַא

 דָארג טָאה 1879 ןופ ןָאיצולַאװער רעד ןעגעוו ךעל'השעמ ענייז ןופ ענייא

 .קנַאדעג ןיימ ףיוא קורדנייא ןעפעיט ַא טכאמעג

 ןעמ ןעוו זיוה רעזנוא ןיא טכיורבעג ןעמ טָאה ץנירּפ ?עטיט םעד

 סע טָאה ןע'ןיילוָאּפ .מ .טפרַאדעג טינ טָאה ןעמ ןעוו ןוא טפרַאדענ טָאה
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 ןעלהעצרעד ןעביוהעגנָא זנוא רע טָאה לָאמנייא םירָאװ ,ןערענרע טזומעג

 רימ ןעק היא .ןַאיצולַאװער רעסיורג רעד ןופ טסואוועג טָאה רע סָאװ

 ,ךיא קנעדעג ךַאז ןייא רעבָא ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ ןענַאמרעד טינ טציא

 ןייא ףיז ןעבָאה טײללעדַא ערעדנַא ןוא "ָאבַארימ ףַארנ , זַא ,זיא סָאד ןוא

 וצ גנוטכַארעפ ןייז ןעגייצ ֹוצ ידכ ןֹוא ,ןעלטיט ערעייז ןופ טגַאזטנע גָאט

 םָארק ַא טנעפעעג ָאבַארימ ףַארג טָאה ,סעיזנעטערּפ עשיטַארקַאטסירַא

 ,ָאבַארימ , טפירשפיוא םעד ןעגָארטעג טָאה רעכלעוו דליש ַא טימ טצוּפעב

 .מ ןופ טרעהעג סע בָאה ךיא יו עטכישעג יד ?חעצרעד ךיא) ,"רעדיינש

 סָאװ גידנערעלק טרעטַאמעג ךיז ךיא בָאה ךָאנרעד טייצ עגנַאל א (.ןיילוָאּפ

 -ָארק, ןעביירשפיוא ןענעק וצ ידכ ,ןעמהענפיוא לָאז ךיא הכאלמ ַא רַאפ

 רעשיסור ןיימ טָאה ,רעטעּפש ,"הכאלמ-לעב ַאזַא-ןוא-ַאזַא  ,ןיקטָאּפ

 -ילבוּפער רענײמעגלַא רעד ןוא ,ווָאנרימס שטיווָאלװַאּפ יײלאקינ ,רערהעל

 םעד ףיוא טסולפנייאעב ךימ רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןופ ןָאט רעשינַאק

 -- ןעלעווַאנ ןעביירש וצ ןעביוהעגנָא בָאה ךיא ןעוו ןוא ; ןפוא ןעבלעז

 םעד ןעמונעגנָא ךיא בָאה --- רהָאי ןעטפלעווצ ןיימ ןיא טסייה סָאד

 טינ לָאמנייק ןַאד טייז בָאה ךיא ןעבלעוו ,ןיקטָאּפָארק ,ּפ טפירשרעטנוא

 ךיא ןעוו ,עטסטלע עניימ ןופ עפריוורָאפ יד ףיוא גידנעקוק טינ ,ןעטיבעג

 .טסנעיד-רעטילימ ןיא ןעזועג ןיב

 נדד

 -קעװַא רעדנַאֿפקעלַא רעדורב ןיימ ןעמ טָאה 1829 ןופ טסבלעה ןיא

 יד ןיא רונ ןהעז ךיז רימ ןענעלפ ןַאד ןוא ,סוּפרָאק-ןעטעדַאק ןיא טקישעג

 ַא ןעוועג זיא םוּפרָאק ןעטעדַאק רעד .גָאטנוז ךיוא לָאמַא ןוא געטרעייפ

 ,דרעפ ץוט ַא טַאהעג ןעבָאה רימ שטָאכ ןוא ,זיוה רעזנוא ןופ סקעז ליימ

 ַא ןעקיש וצ טייצ יד ןעמוקענ זיא סע ןעוו זַא טריסַאּפ גידנעטש סע טָאה

 רערעטלע ןיימ .יירפ ןעוועג טינ דרעפ ןייא ןייק זיא סוּפרָאק םוצ ןעטילש

 -סינטלעהרעפ יד ,ןעטלעז רהעז םייהַא ןעמוקעג זיא ,יילָאקינ ,רעדורב

 ןוא ,עלוש רעד ןיא ןענופעג טָאה רעדנַאסקעלַא סָאװ טייהיירפ עגיסעמ

 ,רוטַארעטיל ןיא רערהעל ענייז ןופ ייווצ ןופ סולפנייא רעד טּפיוהרעביא

 רעטעּפש לעװ היא ןוא ,ךיג רהעז דנַאטשרעפ ןייז טלעקיווטנע ןעבָאה

 ,סולפנייא ןעגיטסניג םעד ןעגעוו ןעדער וצ טייהנעגעלעג גונעג ןעבָאה

 ַא זיא סע .גנולקיווטנע רענעגייא ןיימ ףיוא טביאעגסיוא טָאה רע סָאװ

 ןעטנעגילעטניא ,ןעדנעבעיל א טַאהעג ןעבָאה וצ עינעליווירּפ עסיורג

 .רעדורב ןערעטלע
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 ןעטרַאװ טפרַאדעג בָאה ךיא ,םייהרעד ןעבילבעג ךיא ןיב עלייוורעד
 ןוא ,ןעמוקנָא טעװ סוּפרָאק ןעשזַאּפ ןיא ןעטערטוצניירַא עהייר ןיימ זיב

 ןהעצפופ ןעוועג טלַא דלַאב ןיוש ןיב ךיא ןענַאװ זיב טריסַאּפ טינ טָאה סָאד

 ןעמ טָאה םהיא טָאטשנָא ןוא ,טקישעגקעװַא ןעמ טָאה ןיילוָאּפ .מ .רהָאי
 -ַאעדיא ענעי ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .רערהעל ןעשטייד ַא טלעטשעגנָא

 ,ןעשטייד יד ייב טייהנעטלעז ןייק טינ ןענייז סָאװ ןעשנעמ עשיטסיל
 ןעכלעוו טימ םזַאיזוחטנע םעד רַאֿפ םהיא ךיא קנעדעג טּפיוהרעביא רעבָא

 רהעז ַא טימ סע גידנעטיילגעב ,עיזעָאּפ ס'רעלליש ןערימַאלקעד טגעלפ רע

 ןעבילברעפ זיא רע ,טקיצטנע ןעוועג ןיב ךיא רעכלעוו ןופ ,קימימ רעוויַאנ
 , .רעטניוו ןייא יו רהעמ טינ זנוא ייב

 רעווקסָאמ א ןיא טקישעג ךימ ןעמ טָאה רעטניוו ןעטסקענ םעד
 ,רערהעל ןעשיסור רעזנוא טימ ןעבילברעפ ךיא ןיב ךילדנע ןוא ; םויזַאנמיג
 ןיימ יו םעדכָאנ טּפיוהרעביא ,דניירפ ןערָאװעג ךינ ןענייז רימ ,ףָאנרימס

 רענַאזַאיר ןייז ְךָאנ עזייר א ףיוא ןעמונעג ןעדייב זנוא טָאה רעטָאפ
 ןעבעגעגבא ךיז רימ ןעבָאה עזייר רעגיזָאד רעד ןופ טייצ רעד ןיא .עינעמיא
 -ַאמוה ןעטכַארטסױא ןענעלפ רימ ןוא ,ןעגנוביירטרעפטייצ יײלרעלַא טימ
 רימ סָאװ ןעכַאז ןוא ןעשנעמ יד טימ גנודניברעפ ןיא ךעל'השעמ עשיטסיר

 ענינרעב יד רעביא ןערהָאפ סָאד סָאװ קורדנייא רעד תעכי ; ןהעזענ ןעבָאה
 עלעדע ןוא עיינ עגינייא ןעבעגענוצ טָאה טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ןעטקַארט
 רעד רעטנוא .רֹוטַאנ רעד רַאפ עבעיל רעדנעסקַאװ ןיימ וצ ןעכירטש
 עניימ ךיוא ןעבָאה ,ן'ףָאנרימס ןופ ןעגָארקעג בָאה ךיא סָאװ גנוגערנָא
 ןופ ןערהָאי יד רַאפ ןוא ,ןעסקַאװ וצ ןעביוהעגנָא ןעגנוגיינ עשירַארעטיל

 .ןעלקיווטנע וצ ייז טייהנעגעלעג עלופ יד טַאהעג ךיא בָאה 1887 זיב 4

 ןעידוטס ענייז טגידנעעג טָאהעג טייצ רעד וצ טָאה רעכלעוו ,רערהעל ןיימ
 ןיא עלעטש-רעביירש עניילק ַא ןעגָארקעג טָאה ,טעטיזרעווינוא רעד ןיא

 ףיוא ןיב ךיא ,סנעגרָאמהירפ ענייז טכַארברעפ טרָאד טָאה ןוא טכירעג ַא
 ןוא ,טייצ-נָאטימ זיב החנשה רענעגייא ןיימ רעטנוא ןעבילבעג ןפוא םעד
 ַא ןעמונעג ןוא סעיצקעל עניימ טכַאמעג גיטרַאפ בָאה ךיא יו םעדכָאנ
 ןיא .ןעביירש ןוא ןעזעל רַאפ טייצ עיירפ גונענ טָאהענ ךיא בָאה ,ריצַאּפש
 ןיא טמא ןייז וצ טרהעקענמוא ךיז טָאה רערהעל ןיימ ןעוו ,טסברעה

 רעדעיו ךיא ןיב ,דנַאל ן'פיוא ןעבילברעפ ןענייז רימ תעב ,עוקסָאמ

 טימ ןעמַאזוצ ןעוועג רדסכ ןיב ךיא שטָאכ ןוא ,ךיז רַאפ ןיילַא ןעבילבעג
 טימ ךיז ןעלעיּפש ןיא גָאט ןופ לייט ַא טכַארברעפ בָאה ןוא ,עילימַאפ רעד

 ןעדנעוורעפ טנעקעג ןעגעווטסעדנופ ךיא בָאה ,ַאנילואּפ ?'רעטסעווש ןיימ
 .טלָאװעג בָאה ךיא יו טייצ ןיימ
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 ןופ ןערהָאי עטצעל יד טּפעלשרעד ןַאד טָאה טפַאשנעגייאביילפ יד

 סָאד יו ךיז טכוד --- שירפ ךָאנ זיא עטכישעג יד .ץנעטסיזקע רהיא

 ןעפיירגעב ,דנַאלסור ןיא וליפא ,ךָאד ןוא ; ןעטכענ טשרע ןעוועג טלָאװ
 ,טייקכילקריוו רעד ןיא ןעוועג זיא טפַאשנענייאבייל סָאװ ענינעוו רהעז
 -בייל יד סָאװ ןעדנעטשמוא יד זַא זיא טינ יוװ רָאפ ךיז ןעלעטש רימ
 יו רעבָא ;עטכעלש רחעז ןעוועג ןענייז ןעפַאשעג טָאה טּפַאשנעגייא
 סנעזעוו עכילשנעמ ףיוא טקריוועג ןעבָאה ןעדנעטשמוא עניזָאד יד ױזַא
 םוצ ךילקריוו זיא סע .ןענַאטשרעּפ םיוק טרעוו גיטסייג ןוא ךילרעּפרעק
 עלַאיצַאס ערהיא ןוא עיצוטיטסניא ןַא ךינ יו טחעז ןעמ ןעוו ,ןעניוטשרע
 וצ טרעהענפיוא טָאה עיצוטיטסניא יד ןעוו ןעסעגרעפ ןערעוו ןעגלָאפ
 ןעכַאז ןוא ןעשנעמ םטייקדניושעג ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא ,ןעריטסיזקע
 ןופ ןעדנעטשוצ יד ןעפורקירוצ ןעריבורּפ לע ךיא .ךָאנרעד ךיז ןערעדנע
 רָאנ ,טרעהעג בָאה ךיא סָאװ סָאד טינ גידנעלהעצרעד ,טפַאשנעגייאבייל

 | .ןהעזעג בָאה ךיא סָאװ
 םוצ טרהיפ סָאװ רָאדירָאק ןיא טחעטש ,עקרעטלַאהדזיוה יד ,ַאנַאילוי

 ןהעג טינ ,רעטייוו ןהענ טינ טנַאװ יז ; ךיז ט'םלצ ןוא רעמיצ ס'רעטָאפ
 ןײרַא יז טהעג ,הלפת ַא טגָאזעגבָא טָאה יז יו םעדכָאנ ,ךילדנע .קירוצ
 רעד זַא ,םיוק טרעה ןעמ סָאװ עמיטש א טימ ,טעדלעמ ןוא רעמיצ ןיא

 יו ןעבילבעג טינ רהעמ זיא סע זַא ,ןהענסיוא ןייב טלַאה סַאּפַאז-עעהט

 דלַאב ןעלעוו ןעטנַאיװַארּפ ערעדנַא יד זַא ןוא ,רעקוצ םנופ גיצנַאוװצ
 | .ןהעגסיוא

 - טימ ךיוא טזיב וד ,וד ןוא, ,רעטָאפ ןיימ טיירש "! סרעביור ,םיבנג,
 רעטומפיטש יד .זיוה ןעצנַאנ ן'רעביא טרענוד לוק ןייז "! אתורבח ןיא ייז

 ,טיירש רעטָאפ רעד רעבָא .םערוטש םעד ןענעגענעב ן'ַאנַאילוי טזָאל
 טגירק ,ןירַא טמוק יז ןעוו ןוא "? יז זיא ואוו ! ןיסעצנירּפ יד ףור ,לָארּפ ,
 ' ,םינּפ תלבק ןעבלעז םעד יז

 טסלעטש וד ; םח ינב עניזָאד יד טימ אתורבח ןיא ךיוא טזיב וד,
 .רהעמ רעדָא העש רעבלַאה א ראפ ,רעטייוו ױזַא ןוא ; "ייז רַאפ ןייא ךיז

 טכארט גנַאג ןייא רַאפ .תונובשח יד ןהעזוצכָאנ ןָא רע טביוה ןַאד
 זיא סע סָאװ ןענעוורעביא ן'לָארפ טקיש רע .ייה יד ןענעוו ןיוש רע
 ,טגעוו רע יוו ייברעד ןהעטש לָאז יז רעטומפיטש יד טסייה ןוא ,ןעבילבעג
 ךיז טלעטש סע .רעייש ןיא ןייז ְךָאֵנ ףרַאד סע לעיפיוו ט'נובשח רע תעב
 ואוו ןעזייוונַא טינ ןעק ַאנַאילוי ןוא ,טלהעפ ייה ?עסיב שביה ַא זַא סױרַא
 םעד .?עקיטרַא ןעסיוועג ַא ןופ טנופ עכילטע ןעמוקענניהַא ןזיא סע
 ; טרעטיצ ַאנַאילוי ; דנעהָארד רהעמ ןוא רהעמ ץלַא טרעוו לוק ס'רעטָאפ
 ןעמערוטש ןָא טביוה תיבה-לעב רעד ןוא רעשטוק רעד ןיירַא טמוק ןַאד
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 רע רעבָא ,םהיא טנָאלש ,ןָא םהיא ףיוא טלַאפ רעטָאפ רעד .םהיא ףיוא
 ַא ןעבָאה טזומעג טָאה טייקכיוה רעייא , ;ןעליוהרעדיוו ןייא ןיא טלַאה

 | ,"תועט

 לָאמ סָאד ןוא ,תונובשח יד רעביא לָאמַא ךָאנ טנעכער רעטָאפ רעד

 טָאה סע לעיפיוו ייה רהעמ ָאד זיא רעייש ןיא זַא סױרַא ךיז טלעטש

 רַאפ רעשטוק םעד רע טלעדיז טציא ; רעטייוו םיירש רע .ןייז טפרַאדעג
 רעשטוק רעד רעבָא ; סעיצרָאּפ עלופ ערעייז גָאט ןעדעי דרעפ יד ןעבעג םינ
 דרעפ יד ןעבעגעג טָאה רע זַא תודע ןייז ןעלָאז ייז עגילייה עֶלַא טפור
 לָאז יז "'יורפגנוי ענילייה , יד טפור לָארפ ןוא ,ייז טמוק סע לעיפיוו
 .השקב ס'רעשטוק םעד ןעניטעטשעב

 ,ן'רַאקַאמ ןירַא טפור רע .ןעניהורעב טינ ךיז ליוו רעטָאפ רעד רעבָא

 עלַא סיוא םהיא טנעכער ןוא ,רענלעק-רעטנוא ןוא רעמיטשיָאנַאיּפ םעד
 טָאה ןעטכענ ןוא ,רוכש ןעוועג רע זיא ךָאו עטצעל .םיאטח עטצעל ענייז

 ןעבלַאה א ןעכַארבוצ טָאה רע םירָאװ ,ןעקנורטעב ןייז טזומענ ךיוא רע
 יד ןעוועג זיא רעלעט ענעכָארבוצ יד זַא ,זיא ךַאזטַאהט יד .רעלעט ץוט
 -רעד טָאה רעטומפיטש יד : רהורפיוא ןעצנַאג םעד ןופ ךַאזרוא ע'תמא
 סע טָאה רעכבירעד ןוא ,הירפ רעד ןיא רעטַאפ םעד עטכישעג יד טלהעצ

 ןעגעוורעביא ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה דעבירעד ,קלח ַאזַא ןעגָארקענ ַאנַאילוי
 ןייא ןיא ןעטלאהענ טציא רעטָאפ רעד סע טָאה רַאפרעד ןוא ,ייה יד
 רעד ףיוא ןעפָארטש עלַא ןענעידרעפ "םח ינב עגיזָאד יד, זַא ןעמערַאיל
 | ,טלעוו

 ךיז טצעז רעטָאפ ןיימ .טליטשעגנייא םערוטש רעד טרעוו גנילצולּפ
 טימ ן'רַאקַאמ טמהענ , .לעטעצ ַא טביירש ןוא שיט ןייב ץַאלּפ ןייז ףיוא

 ןעבעג טרָאד םהיא ןעמ לָאז ןוא ,יײצילַאּפ רעד ןיא ?עטעצ ןעגיזָאד םעד
 ,"רעטיר ענעזָאירעב טימ ץימש טרעדנוה

 ,טייקליטש עטולָאסבַא ןַא ןוא המיא ןַא טשרעה זיוה ןיא

 וצ רעטנורַא ןעהעג עלַא רימ ןוא ,רעיפ ןעגָאלשעג טָאה רענייז רעד
 יד ןיא טביילב ּפוז יד ןוא ,טיטעּפַא ןייק טינ טָאה רענייק רעבָא ; גָאטימ
 ןעדעי רעטניה ןוא ,שיט ןייב ןהעצ ןענייז רימ ,טרהירעג-טינ רעלעט
 ַא טימ ,רעלעיּפש-טייּפמורט ַא רעדָא רעלדיפ ַא טהעטש זנוא ןופ םענייא
 ,ייז ןעשיווצ ַאטינ זיא רַאקַאמ רעבָא ,דנַאה רעקניל רעד ןיא רעלעט םענייר

 ",ןײרַא םהיא טפור , .רעטומפיטש יד טגערפ "? רַאקַאמ זיא ואוו,

 .טליוהרעדיו טרעוו ?העפעב רעד ןוא ,טינ ךיז טזייוועב רַאקַאמ
 ,טמהעשרעפ ,םינּפ ןעטמירקוצ ַא טימ ,ךיילב ,ןיירַא רע טמוק ךילדנע

 ןייז ןיא טפעיטרעפ טקוק רעטָאפ רעד .טזָאלעגרעטנורַא ןעגיוא ענייז
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 טרהירענוצ טינ ךיז טָאה רענייק זַא גידנעהעז ,רעטומפיטש יד ןוא ,רעלעט
 .הטומ ןעבעג-וצ זנוא טריבורּפ ,ּפוז רעד וצ

 רהעז ּפוז יד טינ זיא , ,ןָא ךיז יז טפור ,"רעדניק ,רהיא טגָאז סָאװ,
 | *? קַאמשעג

 טגידנעענ ךיזפטָאה נָאטימ רעד יו ךיילנ ןוא ,ךימ ןעקיטש ןערהערט

 םהיא ריבורּפ ןוא רָאדירָאק ןעלעקנוט ַא ןיא ן'רַאקַאמ ּפַאכ ,סױרַא ךיא ףיול

 ףרואוורָאפ סלַא יצ ,טנָאז ןוא ,סױרַא יז טסייר רע רעבָא ; דנַאה יד ןעשוק
 ,ןעסקַאװפיוא טסעוו וד ןעוו ,ךיוא וד ; ךַאמעג ךימ זָאל , ,עגַארפ סלַא רעדָא
 *? ױזַא טקנוּפ ןייז טינ וטסעוו

 "!טינ לָאמנייק ,ןיינ ,ןיינ

 -רעפ .םיצירּפ עטסנרע יד ןופ ןעוועג טינ רעטָאפ רעד זיא ךָאד ןוא
 םענייא רַאפ טנעכערעג םהיא ןעכָאה םירעיוּפ יד ןוא רענעיד יד ,טרהעק
 -רָאפ זיא זיוה רעזנוא ןיא ןהעזעגוצ ןעבָאה רימ סָאװ סָאד .עטסעב יד ןופ
 ןעסיימש .םינפוא ערעמאזיורג ךס ַא ףיוא ךָאנ לָאמטּפָא ,םוטעמוא ןעמוקעג
 ןופ ןעטכילפּפ יד ןופ ?ייט רעניסעמלעגער ַא ןעוועג זיא ענעגייאבייל יד

 ,עדַאגירב-רעייפ רעד ןופ ןוא ייצילַאּפ רעד

 טמוק יו , ,ןעטייווצ ַא וצ טקרעמעב לָאמַא טָאה רעמיטנענייאדנַאל ַא

 ףיז טרהעמרעפ עינעמיא רעייא ףיוא תושפנ ?הָאצ יד סָאװ ,לַארענעג ,סָאד
 ".תונותח ערעייז ףיוא גנוטכא טינ רחיא טיג אמתסמ ?םאזננַאל ױזַא

 לָאז ןעמ זַא ןעליופעב ?ארענעג רעד טָאה םורַא געט עכילטע ןיא

 טָאה רע .ףרָאד ןייז ןיא רעניואוונייא עלַא ןופ לעטעצ ַא ןעגנערב םהיא

 ןיוש ןענייז סָאװ םירוחב יד ןופ ןעמענ יד ןעבילקעגסױרַא ןעטרָאד ןופ

 סָאװ-רָאנ ןענייז סָאװ ךעלדיימ יד ןופ ןוא ,רהָאי ןהעצטכַא ןערָאװעג

 רעטלע רעכילצעזעג רעד דנַאלסור ןיא זיא סָאד -- ןהעצכעז ןערָאװעג

 לָאז ןַאװיא , :ןעבירשעגנָא רע טָאה ןַאד .ןעבָאה הנותח געמ ןעמ ןעוו

 ױזַא ןוא ,"ן'ַאקשארַאּפ טימ -- לעװַאּפ ,ן'ַאננַא טימ ןעבָאה הנותח

 ןעזומ ,ןעבירשעגוצ רע טָאה ,תונותח ףניפ יד .ףךעלרָאּפ ףניפ זיב ,רעטייוו

 .ןָא גָאטנוז ןעטסקענ ןופ ,געט ןהעצ ןופ טייצ ןיא ןעמוקרָאפ

 ןיא ןעביוהענפיוא ךיז טָאה יירשעג-סגנולפייווצרעפ רעניײמעגלַא ןַא

 טָאה ַאננַא .זיוה ןעדעי ןיא טנייוועג ןעבָאה ,טלַא ןוא גנוי ,ןעיורפ .ףרָאד

 ןיוש ןעבָאה ןערעטלע ס'לעוװַאּפ ;| ַאשירג רַאפ ןעבָאה וצ הנותח טפַאהעג
 טָאה עכלעוו ,לעדיימ רעייז ןענעוו ספָאטַאדעפ יד טימ טדערעג טָאהעג

 - רעד ןעוועג רָאג זיא סע ,רהעמ ךָאנ .גירהעי-?ופ ןערעוו טפרַאדעג דלַאב
 .ןעמ ןעק הנותח ַא רַאפ סָאװ ןוא ; תונותח רַאפ טינ ,ןערעקַא רַאפ ןָאזעכ
 םעד ןהעז ןעמוקעג ןענייז םירעיוּפ רעדנעצוט ? געט ןהעצ ןיא .ןעטיירגוצ
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 ןעטסרעטניה םעד ייב זייוו-סעּפורג ןענַאטשעג ןענייז סעטרעױוּפ ; ץירּפ
 ,עט'צירּפ רעד רַאפ טנעווייל עטצילבעג ךעלקיטש טימ ,ףיוה ןופ גנַאגניירַא

 טינ ךַָאז ןיק טָאה סע .ןעשימניירַא ךיז לָאז יז זַא ןעקריוואוצסיוא

 ,גָאט םעד ןיא ןייז ןעלָאז תונותח יד זַא טגָאזעג טָאה ץירּפ רעד .ןעפלָאהעג

 .ןייז סע זומ ױזַא ןוא
 לָאמ םָאד ,סעיסעצָארּפ-הּפוח יד ןענייז ,נָאט ןעטמיטשעב םעד ןיא

 ןעיורפ יד .עכריק רעד ןיא ןעגנַאנעג ,סעיסעצָארּפ-חיױל וצ ךילנהע רהעמ
 .תויול ייב ןענַאלק וצ טנהעוועג ןענייז ייז יוז ,לוק ן'פיוא טנייוועג ןעבָאה

 ץירּפ םעד ןעדלעמ וצ ,עכריק רעד ןיא טקישענ ןעמ טָאה רענעידרעמַאק ַא
 זיא רע ;רעביארָאפ ןייז ןעלעוו סעינָאמערעצ-הנותח יד יו ךיג ױזַא
 רעסַאלב ַא ,דנַאה ןיא לעטיה ן'טימ ,קירוצ ןעפיול וצ ןעמוקעג דלַאב רעבָא
 ( .רעטנַאצרעּפ ןוא

 -טנע יז ;טרַאּפשעגנייא ךיז טָאה,, ,טנַאזענ רע טָאה ,"ַאקשַארַאּפ ,

 רעד ,טסייה סָאד) רעטָאפ רעד .ן'לעװַאּפ טימ ןעבָאה וצ הנותח ךיז טנַאז

 טרעפטנעעג טָאה יז רעבָא *? ןייא וטסמיטש , : טגערפעג רהיא טָאה (חלג
 ","ןייא טינ םיטש ךיא ,ןיינ, :?וק ן'פיוא

 ןעטַאװעלדוק םעד גָאז ןוא הענ , .המח אלמ ןערָאװעג זיא ץירּפ רעד

 עגנַאל ןענָארט םיחלנ עשיסור יד ; חלג םעד טניימעג רע טָאה סָאד) "רוכש
 ךיא לעװ ,טונימ יד הנותח ןעבָאה טינ טעוו ַאקשַארַאּפ ביוא זַא , (רָאה

 טהעטשרעטנוא יוװ .רוכש ַא זיא רע זַא טרָאּפער ַא ײײרעכרַא םעד ןעביירש

 ייב טעוװ רע זַא םהיא גָאז ? ןענלָאפ וצ טינ רימ ,ץומש רעש'חלנ רעד ,רע

 ךיא לעוװ החּפשמ עצנַאנ ס'ַאקשַארַאּפ ןוא ,ריטסַאנָאמ א ןיא ןעליופ רימ

 ".סעּפעטס יד ןיא ןעקישרעפ
 ס'ַאקשַארַאּפ .תוחילש יד ןעבענענרעביא טָאה רענעידרעמַאק רעד

 ,רעטומ רהיא ;לעדיימ סָאד טלעגנירעגמורַא ןעבָאה חלנ רעד ןוא םיכורק
 טינ לָאז יז גידנעטעב ,עינק יד ףיוא רהיא רַאפ ןעלַאפעג זיא ,גידנענייוו
 ןיא ןעטלַאהעג טָאה לעדיימ סָאד .עילימַאפ עצנַאג יד ןעכַאמ ךילקילגנוא

 ,רעכַאוװש ןוא רעכַאוװש ןוא רעכַאװש ץלַא רעבָא ,"טינ ?לעוו'כ , ןעגָאז ןייא

 יד ןָאהטעגנָא רהיא טָאה ןעמ ,ליטש ןהעטש ןעבילבעג זיא יז ןענַאװ זיב
 רעד ןוא ,ןעגעקטנַא טלעטשעג טינ ךיז םָאה יז ;ּפָאק ן'פיוא ןיורק-הּפוח

 זַא ,ףיוה ןיא ןעגָאזוצנָא ּפָאלַאנ ןעלופ ןיא ןעגיולפעג זיא רענעידרעמַאק

 ."טכַאמעג הנותח ייז טָאה ןעמ ,

 יד ןופ ןעגנילק סָאד טרעהרעד ךיז טָאה ,רעטעּפש העש עגלַאה ַא
 ףניפ יד ,ףיוה ןופ רעיוט ן'רַאפ עיסעצָארּפ-הנותח רעד ןופ ךעלקעלג
 ןעגנַאנעגרעבירַא ,ןענעװ יד ןופ ןעניטשענסױרַא ןענייז ךעלרָאּפ
 ,ןעמונעגפיוא ייז םָאה ץירּפ רעד .לָאז ןיא ןיירַא ןענייז ןוא טפעהענ םעד
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 גידנעהעטש ,ןערעטלע יד תעב ,ןייוו ךעלזעלנ טימ ןעוועג דבכמ ייז טָאה

 וצ זיב ןעקוב ךיז ןעסייהעגנ ייז ןעבָאה ,רעטכעט ענידנענייוו יד רעטניה

 .ררַאה רעייז רַאפ דרע רעד

 סעדעי זַא ,ךַאז עכילנהעוועג אזַא ןעוועג ןענייז ?חעפעב ףיוא תונותח

 ןעמ זַא ןהעזעגסיוארָאפ טָאה רענעיד ערעזנוא ןופ לערַאּפ גנוי א ןעוו לָאמ

 טיג גנוגיינ ןייק רָאג ןעבָאה ייז שטָאכ ,ןעבָאה הנותח ןעסייה ייז טעוו

 .גידנעכוז םעד ןעגעקטנַא ןענעראוועב ךיז ייז ןעגעלפ ,ערעדנַא יד וצ ענייא

 ןופ רענייא ןיא דניק א ןופ רעטומ-ףיוט ןוא רעטָאפ-ףיוט ןעמאזוצ ןייז וצ

 ייז ןעבָאה עכריק רעשיסור רעד ןופ םיניד יד טיול ,סעילימַאפ-םירעיוּפ יד

 טגעלפ ךילנהעוועג .ערעדנַא יד טימ ענייא ןעבָאה הנותח טרָאטעג טינ ןַאד
 טימ טגידנעעג סע ךיז טָאה רעבָא לָאמ ןייא ,ןעטלינבא ץנוק רעגיזָאד רעד

 לעדיימ ַא ןיא טבעילרעפ ךיז טָאה ,רעדיינש רעד ,יערדנַא .עידעגַארט א

 זַא טפָאהעג טָאה רע .םינכש ערעזנוא ןופ םענייא וצ טרעהעג טָאה סָאװ
 ךיז ,רעדיינש ַא סלַא ,יירֿפ ןערעוו וצ ןעביולרע םהיא טעוו רעטָאפ ןיימ

 גידנעטייברַא זַא ןוא ,גנולהָאצבא עכילרהעי עסיוועג ַא רַאּפ גידנעפיוקסיוא

 לעסיבא ןענעלוצקעווַא ןייז דנַאטשמיא רע טעוו הכאלמ ןייז ייב רעווש

 םעד ןיא .לעדיימ רעד ןופ ךיוא טייהיירפ יד ןעפיוק ןוא טייז ַא ןָא דלעג

 ס'רעטָאפ ןיימ ןופ םענייא טימ גידנעבָאה הנותח ,יז טלָאװ לַאפ ןערעדנַא

 ,סלַאפנעדעי .ררַאה ס'ןַאמ רהיא ןופ ןיפַאלקש יד ןערָאװעג ,ענענייאבייל

 ןעבָאה דניזעגזיוה רעזנוא ןופ ךעלדיימ יד ןופ ענייא ןוא יערדנַא יו ױזַא

 ,ןעבָאה הנותח ןעסייה ייז טעוװ ןעמ זַא ןייז ןעק סע זַא ןהעזעגסיוארָאפ

 םעד ייב טּפַאשרעטַאװק ןעמַאזוצ ןעמהענוצנֶא טכַאמעגבא ייז ןעבָאה
 .טָאה ןעקָארשעג ךיז ןעבָאה ייז סָאװ רַאפ סָאד טָא ןוא ,דניק ַא ןופ ןעפיוט

 רעד ןוא ,תיבה-לעב םוצ ןעפורעג ייז ןעמ טָאה גָאט ןייא : טריסַאּפ עקַאט

 .ןערָאװעג ןעבעגעג זיא טאהעג ארומ ןעבָאה ייז ןעכלעוו רַאפ ?העפעב

 -טנעענ ייז ןעבָאה ,"ןעליוו רעייא םאזכרָאהעג גידנעטש ןענייז רימ,

 ןעמאזוצ ןעוועג רימ ןענייז קירוצ ןעכַאװ עכילטע טימ רעבָא , ,טרעפ

 ןעננַאלרעפ ענייז טרעלקרע ךיוא טָאה יערדנַא ",גנופיוט א ייב סרעטַאוװק

 םוצ טקישעג םהיא טָאה ןעמ זַא ןעוועג זיא טאטלוזער רעד .ןעטכיזבַא ןוא

 .טַאדלַאס ַא ראפ ןעבענענבָא םהיא ןוא ,ןעטמַאעב-ןעטורקער

 ןייק ןעוועג טינ טסנעיד-רעטילימ יד זיא ןעט1 םעד יילָאקינ רַאפ |
 -םירחוס רעד ןוא לעדַא רעד .טציא זיא סע יוװ ,ךיילג ןעמעלַא רַאפ בוח

 ןַא סיױרַא טגעלפ סע ןעוו ןוא ,בוח םעד ןופ טיירפעב ןעוועג ןענייז סַאלק

 ןעלעטשוצ טפרַאדעג םיצירּפ יד ןעבָאה ,ןעטורקער עיינ ןעבעגוצבָא זַאקוא

 ערעייז ןיא ,םירעיוּפ יד ,ענעגייאבייל ערעייז ןופ ןעשנעמ להָאצ עסיוועג ַא

 ייז ןופ רעוו ,ךיז ןעשיווצ ןעמיטשעב ךילנהעוועג ןענעלפ ,ןענומאק-ףרָאד



 רענַאיצולָאװער ַא ןופ ןערָאומעמ = | 70
 -ענבא ןעצנַאג ןיא ןענייז רענעיד-זיוה יד רעבָא ,ןערעוו ןעבעגעגבָא לָאז
 זיא רע ןעמעוו טימ ןוא ,ררַאה רעייז ןֹופ ןעליוו ןעטוג םעד ןופ ןעגנַאה
 -ןעטורקער יד ןיא ןעקישקעװַא רע טנעלפ םעד ,ןעדעירפוצנוא ןעוועג
 טָאה עכלעוו ,עיצנַאטיװק א םהיא רַאפ ןעמהענסיורא ןוא עירַאלעצנַאק
 ןעוועג זיא עיצנאטיווק ַאזַא םירָאװ ,עדרעוו-דלעג עדנעטיידעב ַא טַאהעג
 ןהעג וצ ןופ ןעפיוקסיוא טלָאװעג ךיז טָאה סָאװ ןעדעי רַאפ רחופל רבוע
 | .ןעטַאדלַאס ןיא

 ןעמ .ךילקערש ןעוועג זיא ןעטייצ ענעי ןיא טסנעידזרעטילימ רעד
 רהָאי גיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ןענעידוצבא ןעשנעמ ַא ןופ םרעדָאפעג טָאה
 רעווש ןעוועג זיא טָאדלָאס ַא ןופ ןעבעל סָאד ןוא ,ןהָאפ רעד רעטנוא
 ןעסירעגקעווַא ,ןעסייהעג טָאה טַאדלָאס ַא ןערעוו .דַארג ןעטסכעה ן'פיוא
 ןערָאבעג זיא ןעמ ואוו הביבס רעד ןוא ףרָאד םעד ןופ גיבייא ףיוא ןערעוו
 יו ןעריציפא ענױזַא ןופ ןעליוו םעד ןופ גיגנעהבָא ןייז וצ ןוא ,ןערָאװעג
 ,עטסטלע יד ןופ ּפעלק ןעגירק .טנָאמרעד ןיֹוׁש בָאה ךיא ןעמעוו ,ףעעּפָאמיט
 -רעפ ןעטסנעלק םעד רַאפ סנעקעטש ןוא רעטיר ענעזָאירעב טימ ץימש
 / ייז סָאװ טײקמַאזױרג יד ,ןעכַאז עכילנהעוועג ץנַאג ןעוועג ןענייז ,ןהעז
 יד ןיא וליפא .ןעגנולעטשרָאפ עלַא טגייטשעגרעביא טָאה ןעגנַאנעב ןענייז
 -יוצרע ןענייז טיײללעדַא יד ןופ רעדניק יד זיולב ואוו ,ןעסוּפרַאק ןעטעדַאק
 טימ ץימש דנעזיוט ַא ןעלייטנייא לָאמטּפָא ןעמ טגעלפ ,ןערָאװעג ןעג
 א בעילוצ ,סוּפרָאק ןעצנַאג ןופ טייהנעזעװנַא רעד ןיא ,רעטיר ענעזָאירעב
 ןעטגינייּפעג םעד ןעבענ ןהעטש טגעלפ רָאטקָאד רעד --- לעסָאריּפַאּפ
 -עגסיוא טָאה רע ןעוו ןַאד רונ ףָארטש יד ןערעחפיוא ןעסייה ןוא ,לעגניא
 ןעגידנעטולב םעד .ןענָאלש וצ ןערעהפיוא ןייב טלַאה סלוּפ רעד זַא ןענופ
 רעד .,לָאטיּפש ןיא ןעזָאלטסואוועב ַא ןעגָארטעגקעװַא ןעמ טָאה ןברק
 טלָאװ ,ןעלוש עשירעטילימ יד ןֹופ רידנַאמָאק רעד ,ליַאכימ טסריפסיורג
 טינ טלָאװ סע ןעכלעוו ןיא סוּפרָאק א ןופ רָאטקעריד םעד טגָאזעגבא ךיילג
 ןייק זיא סע, .רהָאי ןערעי ןעננופָארטשעב ענױזַא רַאּפ ַא טריסַאּפ טַאהעג
 ,טנָאזעג רע טלָאװ ,"ָאטינ ןילּפיצסיד

 רענייא ןעוו .רעגרע ךס א ךָאנ ןעוועג זיא ןעטַאדלַאס עטסָארּפ טימ
 ,ןעוועג לייטרוא רעד זיא ,טכירעג-סגעירק ַא רַאפ ןענעישרע זיא ייז ןופ
 םעד ןענעקנַא רענייא תורוש ייווצ ןיא ןעטַאדלָאס דנעזיוט ןעלעטשוצסיוא
 רעניילק רעד יוװ קיד ױזַא ןעקעטש ַא טימ טנעפַאװעב רעדעי ,ןערעדנַא
 רעייז רעטנוא טנַאקעב ןעוועג ןענייז סנעקעטש עניזָאד יד) רעגניפ
 -םרוד לָאז רעטלייטרוארעפ רעד ןוא ,("ןעהטורצטיּפש , ןעמָאנ ןעשיטייד
 ייווצ יד ןעשיווצ לָאמ ןעבעיז ןוא ףניפ ,רעיפ ,יירד ןערעוו טרהיפעג
 -בַאװ .טור ן'טימ ץימש ַא ןעבעג םהיא לָאז טַאדלַאס רעדעי ןוא ,תורוש
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 ןעבעגעג ןעלָאז פעלק יד זַא ,ןעסַאּפוצפיוא ןעגנַאגענכָאנ ןענייז םרעטסיימ

 'דנעזיוט א ןעבעגעג םהיא טָאה ןעמ יו םעדכָאנ .חכ ןעצנַאג ן'טימ ןערעוו

 -קעװַא ,טולב טימ נידנעייּפש ,ןברק רעד זיא ּפעלק דנעזיוט ייווצ רעדָא

 עלופ יד ידכ ,ןהעזוצוצ לעסיבַא םהיא ,לָאטיּפש ןיא ןערָאװעג טרהיפעג

 רעדָא רהעמ ךיז טָאה רע יוװ ךינ ױזַא ןערעוו טגידנעעג ןענעק לָאז ףָארטש

 .ףָארטש רעד ןופ לייט ןעטשרע םעד ןופ גנוקריוו רעד ןופ טלאהרע רעגינעוו

 םעד ןופ גנורהיפסיוא יד טנעלפ ,םירוסי יד ןופ ןעברָאטשענ זיא רע ביוא

 רעט1 רעד יײלָאקינ .רעּפרעק ןעטיוט ן'פיוא ןערעוו טרהיפעגכרוד ?ייטרוא

 -נירגרעפ ןייק ; ךילמערַאברעדנוא ןעוועג ןענייז ?יַאכימ רעדורב ןייז ןוא

 ןעקיש ךיד ?עװ ךיא , .ךילנעמ ןעוועג טינ זיא ףָארטש רעד ןופ גנורעג
 ,"סנעקעטש יד רעטנוא ןערעוו ןעדנושעגבא טסעוו וד ; "יַארטס , ן'כרוד

 רעד ןיא ןעכיורבעג טפָא טגעלפ ןעמ סָאװ סעקנושַארטס ןעוועג ןענייז

 .ךַארּפש רעכילגעט

 ,זיוה רעזנוא רעביא ןעטיירּפשרעפ ףךיז טנעלפ דחּפ רערעטסניפ ַא |

 -ענקעווַא טעוו רענעיד יד ןופ רענייא זַא טסואוועב ןערָאװעג זיא סע ןעוו

 ןָאהטנָא ןעשנעמ םעד טנעלפ ןעמ .טמַא-ךעטורקער ןיא ןערעוו טקיש

 טינ לָאז רע ןעטיהרעפ וצ רָאטנָאק ןיא ךָאו ַא רעטנוא ןעלעטש ןוא ןעטייק
 רַאפ ןערעוו טרהיפענוצ טגעלפ ןענָאװ רעשרעיוּפ ַא .דרָאמטסבלעז ןהענעב

 -אוועג טרהיפעגסיורַא זיא רע'טּפשמ/רעפ רעד ןוא ,רָאטנָאק ןופ ריהט רעד

 רע .טלעגנירעגמורַא םהיא ןעבָאה רענעיד עלַא ,םירמוש ייווצ ןעשיווצ ןער
 ןעבענרעפ וצ םהיא ןעניצנייא ןעדעי גידנעטעב ,ןעניוברעפ ףעיט ךיז טָאה

 רעטָאפ ןייז ביוא ,דיזמב רעדָא גנושכ ןָאהטעג טָאה רע סָאװ דניז ענייז

 ןעמוקענ םהיא ייז ןענייז ,ףרָאד רעזנוא ןיא טניואוועג ןעבָאה רעטומ רעדָא

 רעטומ ןייז ןוא ,דרע רעד וצ זיב ייז רַאפ טקובעג ךיז טָאה רע .ןעטיילנעב

 לוק ן'פיוא ןעגניזוצסיורַא ןעביוהעגנָא ןעבָאה טעט'בורק עגירעביא יד ןוא

 : עיצַאמַאלקעד-בלַאה ןוא גנַאזעג-בלַאה ןימ ַא --- רעדעיל-גָאלק ערעייז

 ןיא ןעסַאּפפױא ריד ףיוא טעוו רעוו ? רעביא זנוא וטזָאל ןעמעוו ףיוא,

 "? ןעשנעמ עמַאזיורנ יד ןופ ןעצישעב רימ טעוו רעוו ? תונידמ עדמערפ יד

 -נָאלק ערעייז ןעגנוזעג ןעבָאה ייז יו ןפוא ןעבלעז םעד ףיוא טקנוּפ ---

 .רעטרעוו עבלעזיד טימ ןוא ,היול ַא ףיוא רעדעיל

 -ןוא-ףניפ רַאפ ןענענעגעב טפרַאדעג יערדנַא טציא טָאה ױזַא טָא

 רענעלּפ ענייז עלַא : טָאדלַאס ַא ןופ לרוג ןעכילקערש םעד רהָאי גיצנַאוצ
 .ףוס ןעכילקערש ַא טימ טזָאלעגסױא ךיז ןעבָאה קילג ןופ

 ,ַאילַאּפ רעדָא ,ַאנילוַאּפ ,ךעלדיימ יד ןופ רענייא ןופ לָאזקיש רעד
 טָאה ןעמ .רעשיגַארט ךָאנ רַאגָאז ןעוועג זיא ,ןעפור רהיא טגעלפ ןעמ יו

 'י
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 יא יז ןוא ,יירעקיטש ייב ערהעל רעד ףיוא ןעבעגעגנקעוַא טַָאהעג רהיא
 רהיא ןיא עָאקסלָאקינ ןיא .,טיײברַא רעד ייב ןירעלטסניק ַא ןעוועג
 טָאה יז ןוא ,רעמיצ ס'ַאנעלעה רעטסעווש ןיא ןענַאטשעג םהַאר-יירעקיטש
 ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ןעכערּפשעג יד ןיא טנילייטעב ךיז טפָא
 זיא עכלעוו ,רעטסעווש א ס'רעטומפיטש רעזנוא ןוא רעטסעווש רעזנוא

 ןעמהענעב רהיא טימ ,ןעמונעג ןײמעגלַא ןיא .ן'אנעלעה טימ ןענַאטשעגנייא

 ,ןָאזרעּפ עגנוי עטעדליבעג ַא ןייז וצ טסַאּפעג רעכיג ַאילַאּפ טָאה דייר ןוא
 | ,לעדיימזיוה ַא רעדייא

 ןיא טעװ יז זַא טריּפשרעד טָאה יז : קילגנוא ןַא טריסַאּפ רחיא טָאה
 ,רעטומפיטש רעזנוא טלהעצרעד גנידצלַא טָאה יז .רעטומ ַא ןערעוו ןעכיג
 עגיזָאד יד רהעמ ליוו ךיא , : םילוזלז טימ טצַאלּפענסױרַא טָאה עכלעוו
 ןיימ ןיא עדנַאש ַאזַא לעװ ךיא ! זיוה ןיימ ןיא ןעבָאה טםינ סינעפעשעב
 .רעטייוו ױזַא ןוא *! האירב עטמהעשרעפנוא וד ,הֶא ! ןעביולרע טינ זיוה

 ןעמ טָאה ן'ַאילַאּפ ,ןערעדנע טנעקעג טשינרָאג ןעבָאה ןערערט ס'אנעלעה

 יוזא רעבָא ,טכַאּפ ן'פיוא ןעטײברַא טקישרעפ ןוא ,רָאה יד ןערָאשעגבָא
 סע יז טָאה ,דיילק רעייהט ַא ןעצוּפעב ןיא ןעטלאהעג דָארנ טָאה יז יו

 א יב ,לעזייה רעניצומש א ןיא ,טכַאּפ ן'פיוא ןענידנע טפרַאדעג
 טכַאמעג טָאה ןוא ,טגידנעעג דיילק יד טָאה יז ,לערעטסנעפ ןעקניציּפ

 רהיא ןענירק וצ גנונעפָאה רעד םימ ץלַא ,ןעיירעקיטש ענהעש ערערהעמ
 - י.  .ןעמוקעג טינ זיא גנוגירַאנגעב ןייק רעבָא .גנונידַאנגעב

 ערעזנוא ןופ םענייא ןופ רענעיד ַא ,דניק רהיא ןופ רעטָאפ רעד
 ױזַא רעבָא ; רהיא טימ ןעבָאה וצ הנותח סינביולרע ןעטעבענ טָאה ,םינכש

 -ענבָא םהיא ןעמ טָאה ,ןעפיוקוצסיוא יז טַאהעג טינ דלעג ןייק טָאה רע יוװ

 "ןערענַאמ עכילױרפרעמַאק -וצ" ם'ַאילַאּפ .השקב ןייז ןיא גאז
 רערעטיב טסכעה ַא ןוא ,ןעכערברעפ א רַאפ ןערָאװענ טכארטעב ןענייז

 זיא טײקשיטַאבעלַאב רעזנוא ןיא ,רהיא רַאפ טיירגעגנַא ןעוועג זיא לַאזקיש
 בעילוצ ,ןָאיליטסָאּפ סלַא טגיטפעשעב ןעוועגנ זיא רעכלעוו ןַאמ ַא ןעוועג
 רעגיסיפ-םורק , ןעמָאנ ן'רעטנוא ןעגנַאגעג זיא רע ; סקואוו םעניילק ןייז
 ךילרעדיוש דרעפ ַא םהיא טָאה לעגניא א ןעוועגנ זיא רע ןעוו ."ַאקליפ

 -סיוא ןעוועג ןענייז סיפ ענייז .ןעטקַאװעג טינ רהעמ זיא רע ןוא ,טקירבוצ
 ;נינעװניא ףיוא טהערדרעפ ןעוועג ןענייז טירט-סופ יד ןוא ,טמירקעג
 זיא קַאבניק ןייז ,טייז ַא ףיוא טהערדרעפ ןוא ןעכָארבוצ ןעוועג זיא זָאנ ןייז
 -ַאלשעב סָאד ןעמ טָאה סינעהעזרעפ ןעניזָאד םעד וצ .טמרָאפטנע ןעוועג

 הנותח יז ןעמ טָאה טלַאװעג-רעביא ןוא --- ן'ַאילַאּפ ןעכַאמ וצ הנותח ןעס
 ןיימ ףיוא םירעיוּפ-דרע סלַא טקישעגקעװַא ןעמ טָאה ?ערָאּפ סָאד .טכַאמעג

 .ןַאזַאיר ןיא טוז ס'רעטָאפ
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 טינ ןַאד ןעמ טָאה ןעלהיפעג עכיפשנעמ ןעבָאה ןענעק ענעגייאבייל זַא

  דטנעפערעפ טָאה ףעינעגרוט ןעוו .ולימא טניטכעדרעפ טינ ןוא ,טנעקרענַא

 ןעביוהעגנַא טָאה שטיװָארָאגירג ןוא ,"ומומ , גנולהעצרע עניילק ןייז טביל
 טָאה רע עכלעװ ןיא ,ןעלעווַאנ עדנערעדיושפיוא ענייז ןעבעגסױרַא !

 יד ןופ ןעבעל ןעכילקילגנוא םעד רעביא ןענייוו רעזעל ענייז טכַאמענ
 -יוטשרע ןַא ןעוועג ןעשנעמ ?הָאצ רעטיורג א רַאפ סָאד זיא ,ענעגייאבייל

 "? ףילנעמ סָאד זיא -- רימ יו רָאנ ןעבעיל ייז, .גנוקעלּפטנע עדנענ

 טנעקעג טינ ןעבָאה עכלעוו ןעמאד עלַאטנעמיטנעפ יד ןעפורעגסיוא ןעבָאה
 תורצ יד ףיוא ןערהערט גידנעסיגרעפ טינ ןַאמָאר ןעשיזיוצנַארפ א ןענעייל

 .ןענידלעה רעדָא ןעדלעה עלעבָאנ יד ןופ

 -בייל ערעייז ןעבענעג ןעבָאה רעמיטנענייא יד סָאװ גנודליב יד
 ןיימ .עטצעל יד רַאפ ןעקילגנוא ןופ ?אווק א ךָאנ ןעוועג רָאנ זיא ,ענעגייא

 ,פעגניא ןעגולק ַא זיוה ןערעיוּפ א ןיא ןעבילקעגסיוא לָאמַא טָאה רעטָאפ
 .גלָאפרע ןעקרַאטש ַא טכַאמענ רע טָאה ןענרעל רהָאי עכילטע ךָאנ ןוא
 סָאװ סעלַא טפיוקעג רעטָאפ ןיימ טָאה ,םייהַא ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו

 ,סײטּפַא רעיירפ רעטעטאטשענסיוא םונ ַא ראפ גיטיונ ןעוועג זיא סע

 -ןעטייז יד ןופ ענייא ןיא ןערָאװעג טנעדרָאעגנייא ןהעש רהעז זיא עכלעוו

 ױזַא --- "רָאטקָאד רעד ַאשַאס , זיא טייצ-רעמוז .עָאקסלָאקינ ןיא ףעלביטש

 ןיא ןָאהטרעפ ןעוועג --- זיוה ןיא ןעפורעג רַאילימַאפ םהיא ןעמ טָאה
 ,רעכעטיירק עשיניצידעמ םינימ ײלרעלַא ןעגיטרעפרעפ ןוא ןעביילקפיונוצ
 םעד ןיא טבעילעב קראטש ןערָאװעג רע ןזיא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא

 עגימורַא יד ןופ םירעיוּפ יד ןעשיווצ עקנַארק יד .עָאקסלָאקינ םורַא דנעגעג
 טימ ץלאטש ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ ןוא ,םהיא וצ ןעמוק ןעגעלפ רעפרעד
 -וצ רעגיזָאד רעד טָאה גנַאל רעבָא ,קיײטּפַא רעיירפ ןייז ןופ גלָאפרע םעד

 ןיא ןעמוקעג רעטָאפ ןיימ זיא רעטניוו ןייא .ןעטלַאהעגנָא טינ דנַאטש

 .ןערהָאפעגקעװַא זיא ןוא ,געט עכילטע טלייוורעפ טרָאד טָאה ,עָאקסלָאקינ

 ךרוד --- ןעסָאשרעד ךיז 'רָאטקָאד רעד ַאשַאפ, טָאה טכַאנ רעבלעזרעד ןיא

 -םעבעיל א ןעוועג רעבָא זיא םעד רעטניה ;טגָאזעג ןעמ טָאה ,הבס ַא
 טָאה רע רעכלעוו טיס לעדיימ א ןיא טבעילרעפ ןעוועג זיא רע .עטכישענ
 .ץירפ רעדנא ןַא וצ טרעהעג טָאה יז לייוו ,ןעהטַארייה טנעקעג טינ

 ןיימ ןעמעוו ,ףָאלגורק םיסארעג ,ןַאמ ןעגנוי רעדנַא ןַא ןופ לֵאפ רעד
 -סניא טפאשטריוודנַאל רעווקסָאמ םעד ןיא ןענרעל טזָאלעג טָאה רעטָאפ

 ןעגנַאגעגכרוד ןיא רע .נירעיורט ױזַא טקנוּפ םעמכ ןעוועג זיא ,טוטיט !
 ןוא ,לַאדעמ םענעדלָאג ַא גידנעגירק ,דנעצנעלג טסכעה סנעמַאזקע ענייז

 -נערטשנָא עכילגעמ עלַא טכַאמעג טָאה טוטיטסניא ןופ רָאטקעריד רעד
 ןהעג ןעזָאל ןוא ןעיירפעב םהיא לָאז רע רעטָאפ ןיימ ייב ן'לעוּפ וצ ןעגנונ
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 טרָאד ןעוועג טביולרע טינ זיא ענעגייאבייל --- טעטיזרעווינוא רעד ןיא
 טָאה ,"שנעמ רעגידריווקרעמ ַא ןערעוו רעכיז טעװ רע, .ןעמוקוצניירַא
 ,ןעטייהטמהירעב ס'דנַאלסור ןופ רענייא טכייליפ, ,טנַאזענ רָאטקעריד רעד
 -גיהעפ ענייז טנעקרענא ןעבָאה וצ ךייא רַאפ ערהע ןַא ןייז טעוו סע ןוא

 ".טפאשנעסיוו רעשיסור רעד רַאפ ןַאמ ַאזַא ןעבעגעג ןעבָאה וצ ןוא ןעטייק

 ףעטָאפ ןיימ טָאה ,"ןעפיוה ענעגייא עניימ רַאפ םהיא ףרַאד ךיא,
 וצ ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ תושקב עלעיפ יד ףיוא טרעפטנעעג

 יד טימ זיא ,רעבָא טייקכילקריוו רעד ןיא .ןַאמ ןעגנוי םעד ןופ ןעטסנוג
 -ַָאוועג טצונעב ןַאד ןענייז עכלעוו ,רוטלוקירנַא ןופ ןעדָאטעמ עוויטימירּפ
 ,טריישעג טינ לָאמנייק ךיז טלָאװ רעטָאפ ןיימ עכלעוו ןופ ןוא ,ןער
 ןוא ןעטסָאמעגסיױא טָאה רע .זָאלצונ ןעצנַאג ןיא ןעוועג ףָאלגורק םיסַארענ
 גיטרַאפ ןעוועג רעבָא זיא רע ןעוו ,עינעמיא רעד ןופ ןַאלּפ א ןעמונעגבָארַא
 -רענעיד רעד ןופ רעמיצ ןיא ןעציז וצ ןעליופעב םהיא ןעמ טָאה םימרעד
 .גָאטימ ןופ טייצ רעד ןיא שיט ןייב רעלעט ַא טימ ןהעטש וצ ןוא טפַאש
 ענייז ; ןעסָארדרעּפ קרַאטש רהעז סָאד טָאה ןע'םיסַארעג ,ךיז טהעטשרעפ
 -נעסיוו רעד וצ ,טעטיזרעווינוא רעד ןיא ןענָארטעג םהיא ןעבָאה ןעמיורט
 -עירפוצנוא ןייז ןעהטַאררעּפ ןעבָאה ןעקילב ענייז .טײברַא רעכילטפַאש
 ןערעדנוזעב ַא טַאהעג טנייש סע יװ טָאה רעטומפיטש יד ןוא ,טייהנעד
 ןיא גָאט ןייא .טייחנעגעלעג רעדעי ייב ןעגידיילעב וצ םהיא ןעגינעגרעפ
 טָאה ,רעױט-סגנַאגניירַא םעד טנעפעעג דניוו ןופ סיוטש ַא טָאה ,טסברעה
 ",רעיוט םעד ךאמרעפ ןוא העג ,ַאקשַארעג , ,םחיא וצ ןעירשעגסיוא יז

 וצרעד , ,טרעפטנעעג טָאה רע .,ּפַאלק רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד
 .געוו ןייז ןעגנַאנעג ךיז זיא ןוא ,"רעצייווש ַא רהיא טָאה

 ,גידנענייוו ,רעמיצ ס'רעטָאפ ןיא ןעפָאלעגנײרַא זיא רעטומפיטש ןיימ
  "!ןיוה ןייד ןיא ףימ ןענידיילעב רענעיד ענייד, |

 ןעמ ןוא ,טסערַא רעטנוא ןערָאװעג טלעטשעג ךיילנ זיא םיסַארעג
 רעד .טַאדלַאס ַא רַאפ םהיא ןעקישוצקעווַא ,ןעטייק ןָאהטעגנָא םהיא טָאה

 יד ןופ ענייא ןעוועג זיא םהיא טימ רעטומ ןוא רעטָאפ ןייז ןופ ךיז ןעדייש

 .ןהעזעג ןעוו בָאה ךיא סָאװ סענעצס עטסדנעסיירצרעה

 רעד ײלָאקינ .המקנ ןייז ןעמונעג לאזקיש רעד טָאה ,רעבָא ,לָאמ סָאד
 -גערטרע ןערָאװעג זיא טסנעיד-רעטילימ רעד ןוא ,ןעברָאטשעג זיא רעט1
 ,ןערָאװעג טקרעמעב דלַאב ןענייז ןעטייקניהעפ עסיורג ס'םיסַארעג .רעכיל
 - ,ןעפליהעג טּפױה יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא םורַא רהָאי עכילטע ןיא ןוא
 ןעטנעמטרַאּפעד יד ןופ םענייא ןיא טפַארק עדנעטיײברַא עכילקריוו יד ןוא
 טולָאסבַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטָאפ ןיימ .םוירעטסינימ-סגעירק ןופ
 ןוא דחוש ןעמונעג טָאה רענייא רעדעי טעמכ סָאװ טייצ ַא ןיא ןוא ,ךילרהע
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 טָאה ,ןעפיוקרעטנוא טזָאלעג טינ לָאמנייק ףיז רע טָאה ,דלָאנ טכַאמעג
 ןופ ןעלעגער עגנערטש יד ןופ ןעטערטעגבָא לָאמנייא טייצ רעד רעטנוא
 רע ןעכלעוו וצ סוּפרָאק ןופ רידנַאמָאק םעד ןָאהטוצ הבוט ַא ידכ טסנעיד
 עסיוועג ַא סעּפע ןהעגכרוד ןעזָאל וצ טמיטשעגנייא טָאה ןוא ,טרעהעג טָאה
 גנוביוהרע ןייז טסָאקעג טינ רעיש םהיא טָאה סָאד .טייקגיסעמלעגערנוא
 -ןוא-ףניפ ןייז ןופ לעיצ רעגיצנייא רעד ;לַארענעג ַא ןופ גנַאר םעד וצ
 -רעפ ןייב ןעטלַאהעג טָאה עעמרַא רעד ןיא טסנעיד ןעגירהָאי גיסיירד
 ןעגיטייזעב וצ גרוברעטעּפ ןיא ןערהָאפעג זיא רעטומפיטש ןיימ .ןעדניווש
 יו געוו רעגיצנייא רעד זַא טגָאזעג רהיא טָאה ןעמ ןוא ,טייקגירעווש יד

 ןעסיוועג ַא וצ ךיז ןעדנעוו וצ זיא ,?יוװ יז סָאװ ןעכיירגרעד וצ ױזַא
 זיא רע שטָאכ .םוירעטסינימ ןופ טנעמטרַאּפעד ןעסיוועג א ןיא ףליהענ
 ענייז ןופ ּפָאק רעד ןעוועג רעבָא רע זיא ,ףליהעג ַא יוװ ןעוועג רהעמ טשינ
 שנעמ ןעגיזָאד םעד ןופ ןעמָאנ רעד .סעֶלַא ןָאהט טנעקעג טָאה ןוא ,עטסטלע
 .ףָאלנורק שטיוװָאנַאװיא םיסַארעג ןעוועג זיא

 ךָאנרעד רימ וצ יז טָאה "! ַאקשַארעג רעזנוא ,רָאמ ךיז ?עטש ,
 .ןעטייקניהעפ עסיורג טָאה רע זַא טסואוועג לָאמ עלַא בָאה ךיא, .טגָאזעג

 -עגנַא רעד ןעגעוו םהיא וצ טדערענ בָאה ןוא ,םהיא וצ ןעגנַאגעג ןיב ךיא
 ןעטלא םעד ןעגעג טשינרָאג בָאה ךיא , : טגָאזעג טָאה רע ןוא ,טייהנעגעל

 ."םהיא רַאפ ןעק ךיא סָאװ ץלַא ןָאהט לע ךיא ןוא ,ץנירּפ |
 ןענוטסנינ ַא טכַאמעג טָאה רע : טרָאװ ןייז ןעטלאהעג טָאה םיסַארעג

 רע טָאה ךילדנע .גנובעהרע ןייז ןענָארקעג טָאה רעטָאפ ןיימ ןוא ,טרָאּפער

 "רעטנוא-טיור םעד ןוא ןעזיוה עטיור עטסולנעגדננַאל יד ןָאהטנָא טנעקעג

 ןייז ףיוא ןערעדעפ יד ןעגָארט טנעקענ טָאה ןוא ,לעטנַאמ םענעגנָאלשעג
 .טעמלעה

 -רניק ןיימ ןיא ןהעזענוצ ןיילַא בָאה ךיא עכלעוו ןעכַאז ןענייז סָאד

 ןיא טרעהעגנָא ךיז בָאה ךיא סָאװ ןעלהעצרעד רעבָא לָאז ךיא ןעוו .טייה
 -בישעג : גנולהעצרע ערעמַאזיורג ַא ךס ַא ןעוועג סע טלָאװ ,ןערהָאי ענעי

 ןוא סעילימַאפ ערעייז ןופ ןעסירעגקעװַא ןעיורפ ןוא רענעמ ןופ סעט

 -סיוא רעדָא ,לעיּפש ןיא ןערָאלרעפ רעדָא טפיוקרעפ ןוא רעפרעד ערעייז

 ַא סעּפע ןיא טריטרָאּפסנַארט ןַאד ןוא טניה-דנַאי רָאּפ א ףיוא ןעטיכעג

 ;עינעמיא עיינ ַא ןעפַאש וצ ידכ ,דנַאלסור ןופ ?עקניוו םענעפרָאוװרעפ

 עמַאזיורג וצ טפיוקרעפ ןוא ןערעטלע ערעייז ןופ ןעמונעגקעװַא רעדניק ןופ
 ,"ןעלַאטש יד ןיא , ןעסיימש םעד ןופ ; םיתב-ילעב עשינַאטַאלרַאש רעדָא !
 ; טײקמַאזיורג רעטרעהרענוא ןַא טימ גַאט ןעדעי ןעמוקעגרָאּפ זיא סָאװ !
 ןעקנירטרעד ןיא קילג ןעניצנייא רהיא ןענופעג טָאה עכלעוו ?עדיימ ַא ןופ |

 ןוא ,רַאה ןייז גידנענעיד ןערָאװעג יורג זיא סָאװ ןַאמ ןעטלַא ןַא ןופ ; ךיז
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 - } רעטסנעפ ס'תיבה-לעב ןייז רעטנוא ןעגנַאהעגפיוא ךיז רע טָאה ףוס םוצ
 - טקירדרעטנוא ןענייז עכלעוו ,ענענייאבייל ןופ עדנעטשפיוא ןופ ןוא
 :טיוט םוצ נידנעסיימשרעפ ,ןעלַארענעג ס'נעט1 םעד יײלָאקינ ןופ ןערָאװעג

 ןוא ,עהייר רעד ןֹופ ןעמונענסיורא ןעטנהעצפופ רעדָא ןעטנהעצ ןעדעי

 רעשירעטילימ רעד ךָאנ ,רעניואוונייא סעמעוו ,ףרָאד םעד גידנעטסיוורעפ

 ענימורַא יד ןיא טיורב גידנעלטעב ןעגנַאגעגמורַא ןענייז ,עיצוקעזקע

 זיא סָאװ .הפירש ַא ןופ תונברק יד ןעוועג ןעטלָאװ ייז יו ױזַא ,סעינרעבוג

 ערעזנוא ןופ טייצ רעד ןיא ןהעזענוצ בָאה ךיא סָאװ טייקמערָא רעד ךייש

 טרעהענ ןעבָאה סָאװ ענעי ןיא טּפיוהרעביא ,רעפרעד עסיוועג ןיא סעזייר

 ןייק ןעניפעג טנעקענ טינ ןעמ טלָאװ ,עילימַאפ רעכילרעזייק רעד וצ

 ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ רַאפ דנעלע םעד ןעביירשעב וצ רעטרעוװ עגיטכיר
 .ןהעזעג טינ סע

 ענעגייאבייל יד ןופ םיורט רענידנעטש רעד ןעוועג זיא יירפ ןערעוו וצ

 ךיז טָאה סע םירָאװ ,טכילקריוורעפ טכייל טינ ךיז טָאה סָאװ םולח ַא --|

 ןעדייש ךיז לָאז רע ץירּפ ַא ןעגעוועב וצ דלעג עמוס ערעווש ַא טרעדָאפענ

 ,טנַאזעג לָאמַא רימ וצ רעטָאפ ןיימ טָאה ,"וטסייוו, .םענעגייאבייל ַא טימ

 עננוי רהיא ? טיוט רהיא ךָאנ ןעזיוועב רימ וצ ךיז טָאה רעטומ ןייד זַא,
 טכַאנ ןייא .ןעוועג סע זיא ױזַא רעבָא ,ןעכַאז עכלעזַא ןיא טינ טביולג טייל

 ,שיטביירש ןיימ ןעבעל ,להוטש םעד טָא ןיא טעּפש ץנַאג ןעסעזעג ךיא ןיב
 ,ןעטניה ןופ ןעמוקניירַא ןהעזעג רהיא בָאה ךיא ןעוו ,טלעמערדענ בָאה ןוא
 יז ןעוו .ןעניוא עדנעהילג טימ ןוא ,ךיילב רהעז ,ןעסייוו ןיא ןעצנַאג ןיא

 רהיא לָאז ךיא ןעטעבעג רימ יז טָאה ןעברַאטש םייב ןעטלַאהעג טָאה

 בָאה ךיא ןוא ,ַאשַאמ ,טסנעיד רהיא טייהיירפ ןעבעג לעװ ךיא זַא ןעגָאזוצ
 -רעד זיא ,סנעי ןוא סָאד טימ ןעמונרעפ גידנעייז רעכָא ; טנַאזענוצ רהיא

 ןיימ ןעוועג םייקמ טינ בָאה ךיא ןוא רהָאי ץנַאג ַא טעמכ רעכירַא לייוו

 -עדעינ א טימ טגָאזעג רימ וצ טָאה ןוא ,ןעזיוועב ךיז יז טָאה ןאד .גָאזוצ

 :טייהיירפ ן'ַאשַאמ ןעבענ וצ טגָאזעגוצ רימ טסָאה וד ,ײסקעלַא , ,לוק ןעגיר

 -םיוא ןיב ךיא :טרעטיצרעפ ץנַאג ןעוועג ןיב ךיא "? ןעסענרעפ סע וטסָאה
 בָאה ךיא .ןעדנואוושרעפ ןיוש זיא יז רעבָא ,?הוטש ןיימ ןופ ןעגנורּפשעג

 םעד .ןהעזעג טינ טשינרָאנ טָאה רענייק רעבָא ,רענעיד יד ןעפורעג

 טזָאלעג בָאה ,רבק רהיא ףיוא ןעגנַאנעג ךיא ןיב ןענרָאמהירפ ןעטסקענ
 ".'ַאשַאמ טיירפעב ךיילנ ןוא ,הלפת ַא ןעגניז

 ןייז וצ ןעמוקעג ַאשַאמ זיא ,ןעברָאטשעג זיא רעטָאפ ןיימ ןעוו

 ,חטַארייהרעפ ןעוועג זיא יז .רהיא טימ טדערעג בָאה ךיא ןוא ,גנוגידרעעב
 רעדנַאסקעלַא רעדורב ןיימ .ןעבעל-ןעילימַאפ רהיא ןיא ףילקילנ ץנַאנ ןוא



 1 טייהדניק |
 רעטָאפ ןיימ סָאװ ,רענייטש ןעניסַאּפש ןייז ףיוא ,טלהעצרעה רהיא טָאה
 ,םעד ןעגעוו סייוו יז סָאװ טנערפעג רהיא ןעבָאה רימ ןוא ,טגָאזעג טָאה

 עגנַאל ַא טריסַאּפ ןעבָאה , ,טרעפטנעעג יז טָאה ,"ןעכַאז עגיזָאד יד,
 ןהעזעג בָאה ךיא .תמא םעד ןעלהעצרעד ןיוש ךייא ךיא געמ ,קירוצ טייצ

 ןָאהטעגנָא ךימ ךיא בָאה ,גָאזוצ ןייז ןעטעגרעפ ץנַאנ טָאה רעטָאפ רעייא זַא
 בָאה ךיא .רעטומ רעייא יז ױזַא םהיא וצ טדערעג בָאה ןוא ןעסייוו ןיא
 רהיא -- ןעבעגעג רהיא טָאה רע סָאװ ןעכערּפשרעפ ןייז ןָא טנָאמרעד םהיא

 | "? רהיא טעוו ,רַאפרעד רימ ףיוא זנורב ןייז טינ ךָאד םעוו
 | "! טינ יאדוא,

 ןיא ןעבירשעב ןענייז סָאװ סענעצס יד ךָאנ רחָאי ףלעווצ רעדָא ןהעצ

 ס'רעטָאפ ןיימ ןיא ןעפעזעג טכַאנ ןייא ךיא ןיב ,לעטיּפַאק םעד ןופ ביוהנָא

 זיא םוטנעגייאבייל .ןעכַאז עגילָאמַא ןופ טדערעג ןעבָאה רימ ןוא ,רעמיצ

 ףיוא טנַאלקעב טכייל ףיז טָאה רעטָאפ ןיימ ןוא ,טפַאשענבָא ןעוועג ןיוש

 ,ךיז גידנערעגרע לעיפ טינ ןעמונעגנָא ייז טָאה רע ; ןעדנעטשמוא עיינ יד
 טסָאה וד זַא, ,טנַאזעג ךיא בָאה ,רעטָאפ ,ןענענוצ ךָאד טזומ וד ,

 : ."דנורג ןעכלעוו ןהָא ןוא ,םאויורנ רענעיד ענייד טפָארטשעב טפָא

 ,"ןהעגעב וצ סרעדנַא ךיז ןעשנעמ יד טימ ןעוועג ךילגעמנוא זיא סע,

 ,לעטָאפ ןייז ןיא רעטניהַא גידנענהעלנא ךיז ןוא ;טרעפטנעעג רע טָאה

 ןָאהטעג בָאה ךיא סָאװ סָאד דעבָא , .ןעקנַאדעג ןיא טפעיטרעפ ךיז רע טָאה

 רעגנַאל ַא ךָאנ טגָאזעג רע טָאה ,"ןופרעד ןעדער וצ הטרעוו טינ רָאג זיא

 ןוא ,דלימ ױזַא סיוא טקוק רע : ףעלבאט םענענייא םעד טָא םהענ , .עזיױּפ

 ךילרעדיוש ףילקריו ףיז ןיא רע רעבָא ;לוק ןעכייוו ַאזַא טימ טדער

 -טעװענַאלּפעג ייז ןעבָאה לָאמ לעיפיוו .ענעגייאבייל ענייז טימ ןעגנַאגעב
 -טסנעיד עניימ טכיורבסימ טינ ,תוחּפה ?27 ,בָאה ךיא ! ןעטיוט וצ םהיא

 ייז טימ ךיז זיא ףָאנָאכיט ?עפייט רעטלַא רעד דנערהעוו ,ךעלדיימ
 -ערוצבא ןעבילקעג ךיז ןעבָאה סעטרעיוּפ יד זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןעגנַאגעב

 א ;דנוזעג רימ ייז ...רענייטש ןעכילרעדיוש א ףיוא םהיא טימ ןענעכ
 "! טבַאנ עטוג

 זא

 ןליפא יז טָאה עװקסָאמ ןיא .המחלמ רעמירק יד טונ קנעדעג ךיא
 -דנעבא ייב זיוה ןעדעי ןיא ןעמ טָאה ךָאד ,טרהירעגנָא ןעשנעמ גינעוו
 -רעפ יד רַאפ ןעשזַאדנַאב ןוא עּפרַאק טכַאמעג ןוא ןעסעזעג סעיטרַאּפ
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 ,ןעעמרַא עשיסור יד וצ ןעמוקעגנָא זיא רעבָא ?עיפ טינ : עטעדנואוו

 ןעעמרַא יד וצ טפיוקרעפ ןוא טע'בננ'עג ןעמ טָאה ןעסַאמ ערעייהעגנוא

 ןעבָאה ןעמַאד עננוי ערעדנַא ןוא ַאנעלעה רעטסעווש ןיימ .אנוש םעד ןופ

 ןיא ןעבעל ןופ ןָאט רעניימעגלַא רעד רעבָא ,רעדעיל עשיטָאירטַאּפ ןעגנוזעג
 ןעסיורג םעד ןופ ןערָאװענ טסולפנייאעב םיוק זיא טפַאשלעזעג רעד

 טָאה ,ץניווַארּפ רעד ןיא ,רעבָא רַאפרעד .ןעמוקענרָאֿפ זיא סָאװ ףּפמַאק

 ןעטורקער ךָאנ ןעגנורעדָאפ יד .רעיורט ףךס ַא טכאזרוארעפ המחלמ יד

 טטרעהעג רימ ןעבָאה רדסכ ןוא ,ןערעדנַא ן'כָאנ רענייא ךינ ןעמוקעג ןענייז

 ףיוא טקוק קלאפ עשיסור סָאד .םינוגנ-היול ערעייז גידנעגניז סעטרעיוּפ יד

 רעד ןופ ןערָאװעג טקישעג ייז ףיוא זיא סָאװ קילגנוא ןַא ףיוא יו המחלמ

 -כרָאפרהע ןַא טימ ןעוועג ?בקמ המחלמ יד ןעבָאה ייז ןוא ,הנוילע החנשה

 רעד טימ ךורּפשרעדיװ ןערַאברעדנַאז ַא ןיא ןעוועג זיא סָאװ טייקגיט

 -םוא עכילנהע רעטנוא ואווסרעדנַא ןהעזענ בָאה ךיא סָאװ םייקגיניזטכייל
 להיפעג ןעניזָאד םעד ןעפירגעב ךיא בָאה ,ןעוועגנ ןיב ךיא גנוי יוו .ןעדנעטש

 ןעמונעגברוד טָאה רעכלעוו ,לַאזקיש םוצ ךיז ןעפרַאוװרעטנוא ןעניהור ןופ

 | ,רעפרעד ערעזנוא

 ןופ ערעדנַא עלעיפ יו טּפאכרעפ ןעוועג זיא יײלַאקינ רעדורב ןיימ

 ןיא סרוק ןייז טנידנעענ טָאהעג טָאה רע רעדייא ןוא ,רעביפ המחלמ םעד

 בָאה רהעמ .עעמרַא רעזַאקװַאק רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה סוּפרָאק
 ,ןהעזעג טינ לָאמנייק ןיוש םהיא ךיא

 ןערָאװעג טרעסערנרעפ עילימַאפ רעזנוא זיא 1884 ןופ טסברעה ןיא

 ןעבָאה ייז .רעטסעווש ייווצ ס'רעטומפיטש רעזנוא ןופ ןעמוקנָא םעד ךרוד

 ,לָאּפָאטסַאװעפ ןיא רענטרעננייוו ענענייא ןוא זיוה ןענייא רעייז טָאהעג

 טימ ןעניואוו ןעמוקעג ןענייז ןוא ,זָאלמייה ןעוועג ייז ןענייז טציא רעבָא

 טָאה ,םירק רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז תונחמ עטגינייארעפ יד ןעוו .זנוא

 טינ ךיז ןעפרַאד ייז זַא ,טנָאזעג לָאּפָאטסַאװעס ןופ רעניואוונייא יד ןעמ

 ךָאנ רעבָא ;ןענייז ייז ואו ןעביילב גיהור ץנַאנ ןענעמ ןוא ,ןעקערש

 סָאװ ןערהָאפוצבָא ןעליופעב ייז ןעמ טָאה ,ַאמלַא ייב עגַאלרעדעינ רעד

 ןופ טייצ ןיא ןערעוו טלעגנירעגמורַא טעוו טדָאטש יד םירָאװ ,ןעטסכיגמַא

 סע ןוא ,ןעלטימ-טרָאּפסנַארט גינעוו רחעז ןעוועג ןענייז סע .געמ עכילטע

 סָאװ ?יח םעד ןענעקטנַא ןעגעוו יד ףיוא ןערהָאפ וצ ךילנעמנוא ןעוועג זיא

 ,ךילגעמנוא טעמכ ןעוועג זיא ןעגָאװ א ןעגניד .וצ-םורד טרישרַאמ טָאה

 ,געוו ן'פיוא ,טאהענ ןעבָאה ייז סָאװ ץלַא גידנעזָאלרעביא ,ןעמַאד יד ןוא

 טכיירגרעד ןעבָאה ייז רעדייא טייצ לעקיטש רעווש ַא טכַאמענכרוד ןעבָאה

 : | .עווקסָאמ

 ייווצ יד ןופ רערעגניא רעד טימ ןערָאװענ טעדניירפעב ךיג ןיב ךיא
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 ןערעביור טגעלפ עכלעוו ,גיסיירד רהָאי ַא ךרע ןַא עמַאד ַא ,רעטסעווש
 ןעקערש עלַא יד ןעלהעצרעד רימ ןוא ,ןערעדנא םעד ךָאנ סָאריּפַאּפ ןייא

 יד ןעגעוו ןעגיוא יד ןיא ןערחערט טימ טדערעג טָאה יז .,עזייר רעייז ןֹופ
 ןיא ןערעוו ןעקנוזרעפ טזומענ ןעבָאה עכלעוו ןעפיש-נעירק עלָאפטכַארּפ
 טינ רָאנ ךיז טָאה יז ןוא ,לָאּפַאטסַאװעס ןופ ןעפַאה ןופ גנַאגניײרַא םעד

 ןענידייטרעפ וצ חכב ןייז ןעלעוו ןעסור יד ױזַא יו ןעלעטשרָאפ טנעקעג
 -ץוש ןייק ןעוועג טיִנ וליפא זיא סע ; טייז השבי רעד ןופ לָאּפָאטסַאוװעס
 | - ,הטרעוו ַא ןעבָאה לָאז סָאװ דנַאװ

 רעט1 רעד יילָאקינ ןעוו רהֶאי רעטנהעציירד רעד ןעגנַאנעג זיא רימ

 רַאורבעפ ןעט18 םעד גָאטימכָאנ טעּפש ןעוועג זיא סע ,ןעברָאטשעג זיא |

 רעזייה עלַא ןיא טלייטעגרעדנַאנופ טָאה טסיצילַאּפ א ןעוו ,(ץרעמ ןעטפ)
 -נייא טָאה ןוא ,רַאצ ם'נופ טייהקנַארק רעד ןעגעוו ןיטעלוב ַא עװקסָאמ ןופ

 ןיא .טייהדנוזעג ןייז רַאפ ןעכריק יד ןיא ןעטעב וצ רעגריב יד ןעדַאלעג
 סע ןעבַאה עטמַאעב יד ןוא ,טיוט ןעוועג ןיוש טלָאמעד רע זיא ן'תמא
 ןעננודניברעפ עשיפַארגעלעט ןעוועג ןַאד ןיוש זיא סע יו ױזַא ,טסואוועג

 טינ רעהירפ טָאה ןעמ יו ױזַא רעבָא ; גרוברעטעּפ ןוא עווקסָאמ ןעשיווצ

 סָאד זַא טקנעדעג ייז ןעבָאה ,טיײהקנַארק ןייז ןעגעוו טרָאװ ַא טלהעצרעד

 ןופ גנוכַאמטנַאקעב רעד רַאפ ןערעוו טיירגענוצ זייוונעפוטש זומ קלאפ

 ףילרעייפ ןעבָאה ןוא עכריק רעד ןיא ןעגנַאגעג עלַא ןענייז רימ .טיוט ןייז

 .ןעוועג ?לּפתמ

 ןליפא ןוא ,ענעגייא סָאד ןָאהטעג ןעמ טָאה ,תבש ,גָאט ןעטסקענ םעד
 ןעגעוו ןעניטעלוב ןערָאװעג טלייטרעפ ךָאנ ןענייז הירפ רעד ןיא גָאטנוז
 -רעד זנוא טָאה טיוט ס'יילַאקינ ןופ סעיינ יד .טייהדנוזעג ס'רַאצ םעד
 ןעוועגנ ןענייז סָאװ רענעיד עגינייא ךרוד ,גָאט ןעטימ םורַא טשרע טכיירג

 ןיא ןוא זיוה רעזנוא ןיא טשרעהעג טָאה דחּפ רע'תמא ןַא .קרַאמ ן'פיוא

 .טײרּפשרעפ ךיז טָאה טכירכַאנ יד ןעוו ,םיבורק ערעזנוא ןופ רעזייה יד

 טרהיפעגפיוא ךיז ןעבָאה קרַאמ ן'פיוא ןעשנעמ יד זַא טדערעג טָאה ןעמ
 ךיז ,ןערעיודעב ןייק גידנעזייוװסױרַא טינ ,ןפוא ןערַאברעדנַאז ַא ףיוא

 טדערעג ןעבָאה ןעשנעמ ענעסקַאוורעד ,דייר עכילרהעפעג טימ גידנעבענבָא

 -רעדעיוו ןייא ןיא ןעטלַאהעג טָאה רעטומפיטש רעזנוא ןוא ,טייהרעליטש

 ןעבָאה רענעיד יד ;"ןערעה ןעלָאז רענעמ יד זַא טינ טדער, ,ןעליוה
 .."טייהיירפ , רעדנעמוק רעד ןענעוו ךילנײשרהַאװ ,ךיז ןעשיווצ טלעמרומעג

 -בייל יד ןופ דנַאטשפיוא ןַא טעטרַאװרע טונימ עדעי טָאה ?עדַא רעד

 .דנַאטשפױא ןעקסווַאשטַאנוּפ םעיינ ַא --- ענעגייא

 "רעביא ,ןעסַאלק עטעדליבעג יד ןֹופ רענעמ ןעבָאה גרוברעטעּפ ןיא

 .ןעסַאנ יד ןיא טמערַאעגמוא ךיז ,ןערעדנַא םעד רענייא סעיינ יד גידנעבעג
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 ףוס רעד ןוא המחלמ רעד ןופ ףוס רעד זַא טלהיפעג טָאה רענייא רעדעי
 םעד רעטנוא טשרעהעג ןעבָאה סָאװ ןעדנעטשוצ עכילרעדיוש יד וצ

 ןענעוו טדערעג טָאה ןעמ .טנעהָאנ רָאנ ןעוועג זיא "טָאּפסעד םענרעזייא,

 -עננָא לענש טָאה רעּפרעק ס'רָאצ םעד לייוו טּפיוהרעד ,גנוטפינרעפ ַא

 טייצ א ןעמוקענסױרַא זיא עכַאזרוא ע'תמא יד רעבָא ; ןעליופ וצ ןעגנַאפ
 -םערק םוצ ןיצידעמ ַא ןופ עזָאד עקרַאטשדוצ ַא ןעוועג זיא סע : רעטעּפש
 ,ןעמונעננייא טָאה יילַאקינ סָאװ ,ןעניט

 םעד טנלָאפענכַאנ ןעמ טָאה ,1898 ןופ רעמוז םעד ןיא ,דנַאל ן'פיוא
 ןעדעי רַאפ לָאּפַאטסַאװעס ןיא ןעמוקענראפ זיא סָאװ ,ףּפמַאק ןעשידלעה
 ןַא טימ ,גנוטסעפ ענעסירעגרעטנורַא ?עקערב רעדעי רַאפ ןוא דרע ?לייא
 ןעקיש ןעמ טנעלפ ךָאװ ַא לָאמ ייווצ גיסעמלענער .עסערעטניא רעטסנרע

 רע ןעוו ןוא ;ןעגנוטייצ יד ןעגירק וצ טדָאטש-דזעיוא רעד ןיא חילש ַא

 יד ןעמ טָאה ,דרעפ ןופ רעטנורַא זיא רע רעדייא ךָאנ ,ןעמוקענקירוצ זיא
 אנעלעה .טנעפעעגרעדנַאנופ ןוא דנעה ענייז ןופ טּפַאכעגסױרַא ןעננוטייצ
 יד ןוא ,עילימַאפ רעד רַאפ ךיוה רעד ןיא ןעזעלעג ייז ןעבָאה ךיא רעדָא

 ,ןעטסנעיד יד ןופ רעמיצ ןיא ןערָאװעג ןעבענעגרעביא דלַאב זיא סעיינ
 ןופ ךעלביטש יד ןיא ןוא ,זיוה ס'חלג ןיא ,רָאטנַאק ןיא ,ךיק ןיא ךָאנרעד

 ןיא נעט עטצעל יד ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ןעטכירעב יד .םירעיוּפ יד
 סעיינ יד ךילדנע ןוא ,גנורידרַאבמָאב רעכילקערש רעד ןופ ,לָאּפָאטסַאװעס

 -אוועג ןעמונענפיוא ןענייז ,טדָאטש יד ןעזָאלרעפ טָאה עעמרַא רעזנוא זַא
 - ןעמ טָאה ,םורַא ןוא םורַא דנַאל ן'פיוא זיוה ןעדעי ןיא .ןערהערט טימ ןער

 לעיפ ױזַא טימ לָאּפָאטסַאװעס ןופ טסולרעפ םעד רעביא טרעיורטעג

 רעדעי שטָאכ ,בורק ןעטנעהָאנ ַא ןערָאלרעּפ טלָאװ ןעמ יוװ ױזַא ,גָאטהעװ

 וצ ןעמוק טציא זומ המחלמ עכילקערש יד זַא ןענַאטשרעּפ טָאה רענייא
 .ףוס ַא

 יא

 ןערָאװעג דלַאב ןיב ךיא תעב ,1857 טסוגױא ןיא ןעוועג זיא סע
 ןיא ןעטערטוצניירַא עהייר ןיימ ןעמוקעננָא זיא סע ןעוו ,רהָאי ןהעצפופ

 ךיא ןעוו .גנרוברעטעּפ ןיא ןעמונעג ךימ טָאה ןעמ ןוא ,סוּפרָאק-ןעשזַאּפ

 -שנעמ רעד רעבָא ; דניק ַא ןעוועג ךָאנ ךיא ןיב םייה יד ןעזָאלרעפ בָאה

 םרָאפ עטמיטשעב ןייז ןיא סיוא ךיז טעדליב ךילטנענייא רעטקַארַאכ רעכיל

 רימ רַאפ זיא סע ןוא ,ןעמונעגנא ךילנהעווענ טרעוו סע יו רעהירפ לעיפ

 ןענרָאברעּפ ןעוועג ןיוש זיא ןהעזסיוא ןעשרעדניק ןיימ רעטנוא זַא ,רָאלק
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 עניימ .רעטעּפש ןערעו טלָאזעג בָאה ךיא סָאװ םעד ןופ ?עימ רהעז

 .טמיטשעב ןעוועג ןיוש ןענייז ,ןעגנוגיינ עניימ ,ןעקַאמשעג

 - טָאה גנולקיווטנע רעלעוטקעלעטניא ןיימ וצ סיוטשנַא ןעטשרע םעד
 ןַא זיא סע .רערהעל רעשיסור ןיימ ,טגָאזעג בָאה ךיא יו ,ןענעגעג רימ

 -קילגנוא ,סָאװ גהנמ ַא --- סעילימַאפ עשיסור ןיא גהנמ רעטנעכייצעגסיוא
 ַא זיוה ןיא ןעבָאה וצ --- ןעדניוושרעפ םייב טציא טלַאה ,עזייוו רעכיל

 ,סעיצקעל ערעייז טימ ךעלדיימ ןוא ךעלנניא יד טפלעה סָאװ םנעדוטס

 ןעמהענרעפ רעסעב ןעלָאז ייז ידכ .עיזַאנמיג ןיא ןענייז ייז ןעוו וליפא

 ןופ גנוטיירבסיוא רעד רַאפ ןוא ,עלוש רעד ןיא ןענרעל ייז סָאװ סָאד

 -וצבִא טינ ףליה ןייז זיא ,ןענרעל ייז סָאװ םעד ןענעוו עפירגעב ערעייז

 ןיא טנעמעלע ןעלעוטקעלעטניא ןַא ןיירַא טגנערב רע ,רחעמכָאנ .ןעצַאש

 -- גראווגנוי רעד רַאפ רעדורב רערעטלע ןַא טרעוו ןוא עילימַאפ רעד

 "וטס רעד םירָאװ ,רעדורב רערעטלע ןַא יו רעסעב סָאװטע ךָאנ לָאמטּפָא

 ןופ טירשטרָאפ םעד רַאפ טיײקכילטרָאװטנַארעפ עסיוועג א טָאה טנעד

 ,דניוושעג ךיז ןערעדנע ןענרעל ןופ ןעדָאטעמ יד יו ױזַא ןוא ; רעליש ענייז

 רעסעב ךס ַא רעליש ענייז ןעפלעה רע ןעק ,ןערעדנַא םעד וצ רוד ןייא ןופ
 | .ןערעטלע עטעדליבעג עטסעב יד יו

 ןעשירָארעטיל ַא טאהעג טָאה וָאנרימס שטיווָאלװַאּפ יײלָאקינ

 םעד ײלָאקינ ןופ רוזנעצ רעדליוו רעד רעטנוא ,טייצ רענעי וצ .קַאמשעג

 -יירש עטסעב ערעזנוא ןופ קרעוו עכילדעשנוא ץנַאנ עלעיפ ןעבָאה ,ןעט1

 -עילַאקוצ ױזַא ןענייז ערעדנַא ; ןערעוו טריצילבוּפ טנעקעג טינ רעב

 .ףילדנעטשרעפנוא ןעבילבעג ןענייז ןעלעטש עלעיפ זַא ,ןערָאװעג טעשט

 עכלעוו ,"ַאמוא טָא ערָאנ, ,ווָאדעיאבירג ןופ עידעמָאק רעלַאינעג רעד .ןיא
 טזומענ ןעמ טָאה ,רעילָאמ ןופ סעידעמָאק עטסעב יד טימ ךיז טכיילגרעפ

 ,"בוזָאלַאקס ררעה , ףיוא "בוזָאלַאקס קינוװָאקלַאּפ , ןעמָאנ םעד ןעטייברעפ

 .ַא ןעלעטשרָאפ לייוו ,ןעזרעפ יד וליפא ןוא ןיז םעד טדַאשעגנ טָאה סָאװ

 רַאפ ןערעוו טכארטעב טנעקעג טלָאװ טכיל ןעשימָאק א ןיא קינווָאקלַאּפ

 ס'לָאנָאנ יו ךוב ןעכילדעשנוא אזַא ןופ .עעמרַא רעד ןענענ גנונידיילעב ַא

 ,ןערָאװעג ןעטַאברעפ ןעצנַאג ןיא לייט רעטייווצ רעד זיא "תומשנ עטיוט ,

 ,ןעקורדוצרעביא טביולרע טינ ןעמ טָאה לייט ןעטשרע םעד וליפא ןוא

 ןופ ןעזרעפ עכיירלהָאצ .קורד ןופ סיױרַא גנַאל ןעוועג ןיוש זיא רע שטָאכ

 ןענייז ןעטעָאּפ ערעדנא ןוא ףעעליר ,יִאטסלָאט .ק .א ,ףָאטנַאמרעל ,ןיקשוּפ
 עכלעזַא ןופ נידנעדער טינ רָאנ ; טכיל יד ןהעז וצ ןערָאװעג טביולרע טינ

 ןעבָאה רעדָא ננונייפ עשיטילָאּפ זיא סע עכלעוו ַא ןעבָאה סָאװ ןעזרעפ

 קרעוו עֶלַא יד .ןעדנעטשוצ עדנעשרעה יד ףיוא קיטירק ַא ןעטלַאהטנע

 ןעריּפָאק טנעלפ רערהעל ןיימ ןוא ,טּפירקסונַאמ ןיא טרילוקריצ ןעבָאה
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 --- ,דניירפ ענייז רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןיקשוּפ ןוא לָאנָאנ ןֹופ רעכיב עצנַאנ
 ןַא סלַא ,ןעפלָאהעגטימ גילעפוצ םהיא בָאה ךיא רעכלעוו ןיא םייברַא ןַא
 רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ךיוא רע זיא עװקסָאמ ןופ דניק רע'תמא
 ןעבָאה עכלעוו רעביירש ערעזנוא ןופ ענעי רַאפ גנורהערעפ רעטספעיט
 'םרעטסיימלאטש ןעטלַא םעד ןיא ייז ןופ עגינייא -- עװקסָאמ ןיא טבעלעג
 רעד ןופ זיוה סָאד ףיוא ןעזיוועגנָא רימ רע טָאה גנוטכַא טימ .לַאטרַאװק
 עטנעהָאנ רעזנוא ןעוועג זיא עכלעוו ,(רוָאט עינעגוועי) סַאילַאס ןיפערנ
 רעדנַאסקעלַא ןעטקישרעפ ןעטסואוועב םעד ןופ זיוה סָאד תעב ,עט'נכש
 ןעזעיריטסימ ןעסיוועג ַא טימ ןעדנוברעפ ןעוועג גידנעטש זיא ןעצרעה
 טניואוועג טָאה לָאגָאג ואוו זיוה סָאד .טכרופרחע ןוא טקעּפסער ןופ לחיפעג
 שטָאכ ןוא ,טקעּפסער ןעפעיט ןופ דנַאטשנעגעג ַא ןעוועג זנוא רַאפ זיא
 ןיא) ןעברָאטשעג זיא רע ןעוו רחָאי ןייג יו רהעמ םינ ןעוועג טלַא ןיב ךיא
 קנעדעג ,קרעוו ענייז ןופ םענייא ןייק ןעזעלעג טַאהעג טינ בָאה ןוא (1
 ןיא ןעפורעגסורַא טָאה טוט ןייז סָאװ רעיורט םעד םוג ץנַאג ךיא
 ?היפעג ןעגיזָאד םעד טקירדעגסיוא טוג רחעז טָאה וועינעגרוט .עווקסָאמ
 םהיא ןעליופעב טָאה רעט1 רעד יײלַאקינ עכלעוו רַאפ ,ננוקרעמעב ַא ןיא
 .עינעמיא ןייז ףיוא ןעקישרעפ ןוא ןעריטסערַא ֹוצ

 טכאמעג רימ ףיוא טָאה "ןיגעינָא ינעגוועי, ַאמעָאּפ עסיורג ס'ןיקשוּפ
 ענעטלעז יד רהעמ ךיא רעדנואוועב טציא וליפא ןוא ,קורדנייא ןעכַאוש ַא
 רעבָא .טלַאהניא רהיא יװ ,ַאמעָאּפ רעד ןיא ?ליטס ןייז ןופ טײקכַאפניײא
 א ןעוועג טלַא ןיב ךיא ןעוו טנעיילעג בָאה ךיא עכלעוו ,קרעוו ס'לָאגָאג
 ןיימ ףיוא גנוקריוו עגיטכעמ ַא טַאהעג ןעבָאה ,ףלעווצ רעדָא ףלע רהָאי
  ןענייז ןעגנולדנַאהבָא-עבָארּפ עשירַארעטיל עטשרע עניימ ןוא ,קנַאדעג
 עשירָאטסיה א .?יטס ןעשיטסירָאמוה ןייז ןופ גנומהַאכָאנ ַא ןעוועג
 םעד ןופ ןעטייצ יד ןעגעוו ,"יקסווַאלסָאלימ יארוי , ,ןיקסָאנַאז ןופ עלעווַאנ
 ,"רעטכָאט ס'ןַאטיּפַאק םעד , ס'ןיקשוּפ ; 1612 ןיא דנַאטשפיוא ןעסיורג
 ןיגינעק , ס'ַאמוד ןוא ;דנַאטשפױאדװַאשטַאנוּפ םעד טביירשעב סָאװ
 רַאפ עסערעטניא עטפַאהרעיוד ַא רימ ןיא טקעוורעד ןעבָאה "טירַאגרַאמ
 ןעביוהעגנָא טשרע ךיא בָאה ןעלעװַאנ עשיזיוצנַארּפ ערעדנַא יד .עטכישעג
 .עלָאר ַא ןעלעיּפש וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ַאלָאז ןוא עדָאד טניז ןעזעל
 עטסעהירפ עניימ ןופ גנילבעיל ןיימ ןעוועג זיא עיזעאּפ ס'ףָאסַארקענ
 ,גינעווסיוא טסואוועג ךיא בָאה ןעזרעפ ענייז ןופ עלעיפ : ןערהָאי

 וצ ןעביוהוצנָא ןעניואוועב ךימ טָאה ףָאנרימס שטיװָאלוװוַאּפ ײלָאקינ
 עגנַאפ ַא ןעבירשעג ךיא בָאה ףליה ןייז טימ ןוא ,חירפ ץנַאג ןעביירש
 ןעדנופרע ןעבָאה רימ רעכלעוו רַאפ ,"םענעקיּפאק-95 ַא ןופ עטכישעג,
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 -גיײרַא זיא עבטמ יד ץיזעב סעמעוו ןיא ,ןערעטקַארַאכ ןעטרָאס ײלרעלַא

 | | .ןעלַאפעג

 -יטעַאּפ לעיפ ַא טאהעג טייצ רעד וצ טָאה רעדנַאסקעלַא רעדורב ןיימ

 עשיטנַאמָאר טסכעה ןעבעירשעג טָאה רע .קנַאדעג ןופ גנודנעוו ערעש

 טָאה רע עכלעוו ,ןעזרעפ ןעכַאמ ןעביוהעגנָא הירפ טָאה ןוא ,ןעננולחהעצרע

 ילַאקיזומ טסכעה ַא ןיא ןוא טייקטכייל רערַאברעדנואוו א טימ טסַאפרעפ

 ןעמונרעפ טינ ךָאנרעד טלָאװ קנַאדעג ןייז ןעוו .?יטס ןעגנירג ןוא ןעש

 . ילב רע טלָאװ ןעידוטס עשיפָאזָאליפ ןוא עטכישעג-רוטַאנ טימ ןערָאװעג

 ןייז ןיא ןערהָאי ענעי ןיא ,טעָאּפ רעטנעכייצעגסיוא ןַא ןערָאװעג קפס

 - טינ רעד ןעוועג גנורעטסייגעב עשיטעאּפ ןעגירק וצ ואוו = ַאלּפ םגנילבעיל

 -עגסױרַא טָאה סָאד .רעטסנעפ רעזנוא רעטנוא ךָאד רעניד'עּפושמ קרַאטש

 ןעטרָאד , .םהיא טימ ןעצייר וצ היז קשח ןענידנעטש א רימ ןיא ןעפור

 ,"ןעורעפ ענייז ןעביירש גידנעהיבורּפ ,ןעמיוק ן'רעטנוא טעָאּפ רעד טציז

 רעדליוו ַא טימ טגידנעעג ךיז טָאה ךיז ןעצייר רעד ןוא ; ןעגָאז ךיא געלפ

 ַא ןיא ַאנעלעה רעטסעווש רעזנוא ןעגנערבניירַא טגעלפ סָאװ ,יירעסייר

 דמערפ ױזַא ןעוועג זיא רעדנַאסקעלַא רעבָא .גנולפייווצרעפ ןופ דנַאטשוצ

 ןוא ,םולש ןעסילש רעדעיוו דלַאב ןענעלפ רימ זַא ,המקנ ןופ ?היפענ ןופ

 טהעז סע .טַאהעג בעיל קרַאטש רהעז ןערעדנַא םעד רענייא ןעבָאה רימ

 .דנַאה ןיא דנַאה עבעיל ןוא יירעגעירק ןעהעג ,ךעלגניא ןעשיווצ זַא ,סיוא

 ןעטפלעווצ ן'פיוא .םזילַאנרושז ראפ ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ןַאד ןיוש |

 טָאה ריּפַאּפ .גנוטייצ עכילגעט ַא ןעריטקַאדער ןעגנַאפעגנָא ךיא בָאה רהָאי

 ןוא ,טלָאװעג טָאה ןעמ לעיפיוו ןעגירק טנעקעג טינ זיוה רעזנוא ןיא ןעמ

 געירק רעמירק יד יוװ ױזַא ,ןיילק ןעוועג זיא גנוטייצ ןיימ ןופ טַאמרָאפ רעד

 ןיימ סָאװ גנוטייצ עגיצנייא יד ןוא ,ןעכַארבעגסױא טַאהעג טינ ךָאנ טָאה

 בָאה ,"עטעזַאנ יײצילַאּפ רעוקסָאמ" יד ןעוועג זיא ןעגירק טגעלפ רעטָאפ

 זיא טַאטלוזער רעד .ןעלעדָאמ ןופ ?הַאווסיוא ןעסיורג ןייק טָאהעג טינ ךיא

 עצרוק ןופ ןענַאטשעב ןעצנַאג ןיא זיא עטעזַאג ענעגייא ןיימ זַא ןעוועג

 ןעגנַאגעגסױרַא יװ : גָאט ןופ סעיינ יד גידנעכַאמ טנַאקעב ןעפַארגַארַאּפ

 .לג .ד ןוא ,"ןעלסָארד ייווצ ןעסָאשעג טָאה ףָאנרימס .ּפ .נ .דלַאוװ ןיא

 ןיא ןוא ,ןעלעטשוצנעדעירפוצ ךימ טרעהעגפיוא סָאד טָאה ךינ רהעז

 טָאה עכלעוו ,טפירשטייצ רעכילטַאנָאמ ַא רַאפ ןעמונעג ךיז ךיא בָאה 92

 ןימ א םעּפע ןוא ,ןעלעווַאנ עניימ ,ןעיזעָאּפ ס'רעדנַאסקעלַא ןעטלַאהטנע

 -םייצ רעגיזָאד רעד ןופ ץנעטסיזקע עלעירעטַאמ יד ."סענעדיישרעפ ,

 רָאבַא טַאהעג טָאה יז םירָאװ ,טרעכיזעג גידנעטשלָאפ ןעוועג זיא טפירש

 טָאה רעכלעוו ,ּףָאנרימס ןוא ןיילַא רָאטקַאדער רעד ,טסייה סָאד ; ןעטנענ
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 ןעגיוב ?הָאצ רעסיוועג ַא טימ ,טנעמַאנָאבא ןייז טלהָאצעג גיסעמלעגער
 בָאה רַאפרעד .זיוה רעזנוא ןעזָאלרעפ טָאה רע יו םעדכָאנ וליפא ,ריּפַאַּפ
 ןעיירטעג ןיימ רַאפ עיּפָאק עטייווצ א ןעבירשעגרעביא ךילטקניּפ ךיא
 .טנענאבַא

 ,טנעדוטס רעשיניצידעמ א ןוא ןעזָאלרעפ זנוא טָאה ףָאנרימס ןעוו
 -לָאהעג רימ רעטצעל רעד טָאה ,ץַאלּפ ןייז ןעמונרעפ טָאה ,ףָאלװַאּפ .נ .כ
 םעד רַאפ ןעגָארקעג טָאה רע .ןעטכילפּפ עלענַאיצקַאדער עניימ ןיא ןעפ

 רהעמ ךָאנ סָאװ -- ןוא ,דניירפ ענייז ןופ םענייא ייב ַאמעָאּפ ַא לַאנרושז
 .ןופ עיפַארגָאעג רעשיזיפ רעביא עיצקעל סגנוטיילנייא יד --- גיטביוו
 עגיזָאד יד זַא ךיז טהעטשרעפ סע ,ןערָאסעּפַארּפ רעװקסָאמ יד ןופ םענייא
 עטקורדענרעביא ןַא : טקורדעג ןעוועג טינ ץעגרע ןיא העהירפ זיא עיצקעל
 ןעטסנרע ַאזַא ןיא ץַאלּפ ןייק ןעניפעג טנעקעג םינ לָאמנייק טלָאװ ךאז
 | .לַאנרושז

 ַא ןעמונעג טָאה ,ןעלהעצרעד טינ ךיא ףרַאד סָאד ,רעדנַאסקעלַא
 א ןענַארקעג ךיג טָאה יז ןוא ,טפירשטייצ רעד ןיא סערעטניא ןענידעבעל
 ןיוש ןענייז סָאװ ,רעביירש עגנוי ענינייא .סוּפרָאק ןעטעדַאק םעד ןיא םש
 עבַאגסױרַא יד ןעמונרעטנוא ןעבָאה ,טייקטמהירעב וצ געװ ן'פיוא ןעוועג
 ןיא אלימ :טסנרע ןערָאװעג זיא קסע רעד .טפירשדץנערוקנָאק ַא ןופ
 טנעקענ ?לעטדעטש רעזנוא ךָאנ רימ ןעבָאה ןעלעוװָאנ ןוא ןעמעָאּפ
 "רעקיטירק, ַא ןוא ,"רעקיטירק, ַא טַאהעג רעבָא ןעבָאה ייז ; ןהעטשעב
 רעיינ ַא סעּפע ןופ ערעטקַארַאכ יד טימ ןעגנודניברעפ ןיא ,טביירש סָאװ

 ,ןעבעל ןופ ןעדנעטשמוא יד ןעגעוו ןעגנוטכַארטעב ענעדיישרעפ ,עלעווָאנ
 ץעגרע ןערעוו טרהירעב טינ ןענעק עכלעוו ןעגַארפ רעדנעזיוט ןָא טרהיר ןוא
 ןעבָאה ייז .טפירשטייצ רעשיסור ַא ןופ המשנ יד טפַאש ,ואווסרעדנַא
 לעקיטרַא רעד זיא עזייוורעכילקילג !טינ רימ ןוא ,רעקיטירק ַא טָאהעג

 רעמונ ןעטשרע ן'רַאפ רעקיטירק םעד ןופ ןערָאװעג ןעבעירשעגנָא זיא סָאװ

 -ערּפ טימ ןעבירשעגנא ןעוועג וליפא זיא סע .רעדורב ןיימ וצ ןעמוקעננָא
 -עגנָא ךיילג טָאה רעדנַאסקעלַא ןוא ,ךַאװש ןעוועג רעבָא זיא סע ,סעיזנעט
 םעד טעטכינרעפ ןוא קזוח טכַאמעג טָאה סָאװ ,קיטירק-ןעגעג א ןעבירש
 ןיא טסואוורעד ךיז ןעבָאה ייז ןעוו .ןפוא ןעכילקערש א ףיוא רעקיטירק

 רעזנוא ןיא ןעניישרע םעוו קיטירק-ןענעג יד זַא ,רענַאל ןעשירענגעג

 -םיוא ןעבָאה ייז ; עטרעטיצרעפ ןערָאװעג ייז ןענייז ,עבַאגסױא רעטסקענ

 רעביירש עטסעב ערעייז ןוא לַאנרושז םעד ןופ עבַאגסױרַא יד ןעבענעג

 ריס ןעבָאה ףמואירט םימ ,רעטייברַאטימ סלַא זנוא וצ ןיירַא ןענייז

 "טפַאשרעטייברַאטימ עכילסילשסיוא , עניטפניקוצ יד טכַאמענ טנַאקעב

 .רעביירש עטנעכייצעגסיוא ?עיפ ױזַא ןופ
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 רענירהָאי-ייװװצ טעמכ ַא ךָאנ ,טפירשטייצ יד טָאה 1857 טסוניוא ןיא

 רעיינ ץנַאג ַא ןוא הביבס עיינ ַא .ןערעוו ןעבענענפיוא טזומעג ,ץנעטסיזקע
 ,גידנעליוו טינ םייה רעד ןּופ קעװַא ןיב ףיא ,רימ רַאפ ןענַאטשעג זיא ןעבעל

 עווקסָאמ ןופ עקערטש עצנַאג יד סָאװ ןעסָארדרעּפ רימ טָאה רהעמ ךָאנ ןוא
 בָאה ךיא ןוא ,רעדנַאסקעלַא ןוא רימ ןעשיווצ ןייז טעוו נרוברעטעּפ זיב
 "גיירַא טזומעג בָאה ךיא סָאװ סָאד קילננוא ןַא רַאפ טכארטעב ןַאד ןיוש

 - .עלֹוש רעשירעטיקימ ַא ןיא ןעטערט





 פייט רע טייווצ

 סופרטק ןגשואכ רעד
 הע





 ּד

 עטפָאהעג-גנַאל ס'רעטָאפ ןיימ ןערָאװעג טכילקריוורעפ ָאזְלַא זיא סע
 בָאה ךיא סָאװ ,סוּפרַאק ןעשזַאּפ ןיא עיצנַאקַאוװ ַא ןעוועג זיא סע .עיציבמַא
 רלַאב ?ייוו ,טנעקעג טינ ךיא בָאה רעגנעל ןעטרַאװ .ןעליפסיוא טנעקעג
 ןיא טרהיפענקעווַא ךימ ןעמ טָאה ,ןערהָאי יד רעבירַא ןערָאװעג ךיא טלָאװ
 "ןוא-טרעדנוה יו רהעמ םינ .עלוש רעד ןיא ןעבעגעגניירַא ןוא גרוברעטעּפ
 טרעהעג טָאה טָאװ ?עדַא םעד ןופ רעדניק סנעטסיימ --- ךעלגניא גיצֿפופ

 -עליווירּפ ןעגיזָאד םעד ןיא גנודליב רעייז ןענָארקעג ןעבָאה --- ףיוה םוצ
 -ילימ ַא ןופ רעטקַאראכ םעד ןעגָארטעג טָאה רעכלעוו ,סוּפרָאק ןעטריג

 עיצוטיטסניא-ףיוה א ןופ ןוא ןעטכער ערעדנוזעב טימ עלוש רעשירעט
 רעיפ גידנעייזבא .עילימאפ רעכילרעזייק רעד ןעבעגרעביא ןעוועג זיא סָאװ
 -טיוא ןעבָאה סָאװ יד ןענייז ,סוּפרַאק ןעשזַאּפ םעד ןיא רהֶאי ףניפ רעדָא
 ןעריציפָא סלַא ןעראוװעג ןעמונענפיוא טנעמַאזקע עטצעל יד ןעטלאהעג
 עעמרַא רעד ןופ רעדָא עידרַאװג רעד ןופ טנעמיגער ןעכלעווי דנעגריא ןיא
 ענידעל ?הָאצ רעד ףיוא גידנעקוק טינ ,ןעבילקעגסיוא ךיז ןעבָאה ייז סָאװ
 ןחעצכעז עטשרע יד ןענייז רחֶאי ןעדעי ןוא ;טנעמיגער םעד ןיא רעצעלּפ
 -מַאש עד שזַאּפ , סלַא ןערָאװעג טנַאנרע סָאלק ןעטסכעה םעד ןופ רעליש

 -עגעגרעביא ףילנעזרעּפ ןענייז ייז ,טסייה סָאד : (ןעשזַאּפ-ףיוה) "סרעב
 עילימַאפ רעכילרעזייק רעד ןופ רעדעילגטימ ענעדיישרעפ וצ ןערָאװעג ןעבו
 -רעפ .סניטסריפסיורג ןוא ןעטסריפסיורג יד ,ןירעזייק יד ,רעזייק םעד ---
 ןדובכ ןעסיורג ַא רַאפ ןערָאװעג טכַארטעב זיא סָאד זַא ,ךיז טחעטש

 רעד טימ ןערָאװעג ןעקנַאשעב ןענייז סָאװ טייל עגנוי יד ,םעד ץוחַא ,ןוא
 ךָאנרעד ןעבָאה ןוא ,ףיוח ןיא ןערָאװעג טנַאקעב ןענייז ערהע רעניזָאד
 ןופ ןעטנאטוידא רַאמ ןערעוו וצ טנַאנרע ןעטייהנעגעלעג עלַא טָאהעג
 ךיוא -- םעדכרוד ןוא ,ןעטסריפסיורג יד ןופ םענייא ןופ רעדָא רעזייק
 ןופ טסנעיד ןיא סערדעירַאק ענעטנַאילירב ןעכַאמ וצ ןעטייקכילגעמ עלַא
 ןעבעגעג גנוטכַא טוג רעבירעד ןעבָאה טרעטומ ןוא סרעטָאפ .טַאַאטש םעד
 ןעשזַאּפ םעד ןיא ןעטערטוצניירַא ןעלהעפרעפ טינ ןעלָאז ןהיז ערעייז זַא
 ןערעוו ןעברָאװרע טפרַאדעג טָאה טירטניירַא רעד וליפא ןעוו ,סוּפרָאק
 טינ לָאמנייק ןעבָאה עכלעוו ,ןעטאדידנַאק ערעדנא ןופ ןעטסָאק יד ףיוא
 ףיא ןַא טציא ,ייז רַאפ ןעפָא ןייז לָאז סָאװ ץַאלּפ ןעגידעל ןייק ןהעזענ
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 -עג רעטָאפ ןיימ טָאה סוּפרַאק ןעטלהעוורעסיוא םעד ןיא ןעוועג ןיוש ןיב

 .ןעלעיּפשרעדנַאנופ יירפ ךיז תומולח עזעיציבמַא ענייז ןעזָאל טנעק
 עכלעוו ןופ ,ןעסַאלק ףניפ ןיא טלייטעגנייא ןעוועג זיא סוּפרָאק רעד

 רעד רעטסגירעדעינ רעד ןוא ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעטסכעה רעד
 ןיא ןעמוקניירַא לָאז ךיא זַא ןעוועג זיא טכיזסיוא יד ןוא ,רעטפניפ

 -ַאזקע יד ייב ןעזיועגסױרַא ךיז טָאה סע יװ ױזַא ,רעבָא .סַאלק ןעטרעיפ
 ןוא ,בָארד לַאמיצעד טימ טנַאקעב גונעג ןעוועג טינ ןיב ךיא זַא ,סנעמ
 גיצרעפ רעביא ןעוועג רהָאי םעד ןיוש ןענייז סָאלק ןעטרעיפ ןיא יו ױזַא

 ךיא ןיב ,ףלעווצ יו ןעוועג רהעמ טינ זיא ןעטפניפ םעד ןיא תעב ,רעליש -

 .ןעטצעל םעד ןיא ןערָאװעג ןעבירשרעפ

 ןעגיזָאד םעד ןופ טרענרעעג קרַאטש רהעז טלהיפעג ךיז בָאה ךיא
 ןיימ ןעגעג ךיא ןיב עלוש-רעטילימ רעד ןיא ןעטָארטעגניײרַא .סולשעב
 רעיפ טָאטשנָא ףניפ ןעביילב ןעפרַאד טרָאד ךָאנ ךיא לָאז טציא ןוא ,ןעליוו
 סייוו ךיא ןעוו ,סַאלק ןעטפניפ םעד ןיא ןָאהט טרָאד ךיא ?עוװ סָאװ .רהָאי

 ןעגיוא יד ןיא ןערהערט טימ ? ןענרעל טרָאד טעוו ןעמ סָאװ גנידצלַא ןיוש

 ןופ רעהעטשרָאפ רעד) רָאטקעּפסניא םוצ טדערעג םעד ןענעוו ךיא בָאה

 .סַאּפש ַא טימ וטרעפטנעעג רימ טָאה רע רעבָא ,(טנעמטרַאּפעד סננודליב

 סע -- טגָאזעג טָאה רַאזעצ סָאװ, ,רימ וצ רע טכַאמ ,"ךָאד טסייוו ודע -
 ןיא רעטייווצ רעד רעדייא ףרָאד ַא ןיא רעטשרע רעד ןייז וצ רעסעב זיא

 רעסעב טלָאװ ךיא זַא ,טרעפטנעעג גיציה םהיא בָאה ךיא סָאװ ףיוא ."םיור

 רעטילימ יד ןעזָאלרעפ ןענעק לָאז ךיא יבַא רעטצעל רעד רָאג ןייז טלָאװעג

 עלוש יד ריד טעוװ ,ןיהַא רעטעּפש ,רשפא , .ךילגעמ יו ךינ ױזַא עלוש

 ןערָאװעג רע ןיא ןָא גָאט םעד ןופ ןוא ,טקרעמעב רע טָאה ,"ןעלעפעג

 .רימ וצ ךילדניירפ

 .וצ רימ טכוזעג ךיוא טָאה רעכלעוו ,קיטעמפירַא ןופ רערהעל םעד - |

 - טינ לָאמנייק לעװ ךיא זַא טרָאװ-ןערהע ןיימ ןעבענענ ךיא בָאה ,ןעטסיירט
 םהיא ךיא בָאה ,"ןעגעווטסעדנופ ןוא , ; ךוב-טסקעט ןייז ןיא ןעקוקניירַא

 ףיא ."סנעכייצ-ןעק עטסכעה יד ןעבעג ןעזומ רימ רהיא טעװ, ,טגָאזעג

 .,ענעצס רעד ןופ טציא גידנעקנעד רעבָא ; ןעטלַאהעג טרָאװ ןיימ בָאה

 .םַאזכרָאהעג סגירעביא ןעוועג טינ זיא רעליש רעד זַא ךיא ןעכער

 ,טייהנעגנַאגרעפ רעטייוו רעד ףיוא קירוצ קילב ךיא ןעוו ,ךָאד ןוא

 ןיא טצעזעגניירַא רימ טָאה ןעמ סָאװ רַאפ רַאבקנַאד ןייז רָאנ ךיא ןעק
 רהעמ םינ רהָאי ןעטשרע םעד רַאפ נידנעבָאה .סַאלק ןעטסנירעדעינ םעד

 ךיִמ ךיא בָאה ,טסואוועג ןיוש בָאה ךיא סָאװ סָאד ן'רזח'וצרעביא יו
 סָאװ וצ ךיז גידנערעהוצ רָאנ סעיצקעל עניימ ןענרעלוצסיוא טנהעווענוצ

 ,סעיצקעל יד ט'רטּפ'עגבָא ,ןוא ;סַאלק ןיא טנָאזעג טָאה רערהע? רעד



 1 םוּפרָאק ןעשזַאּפ רעד

 ץרַאה ןיימ סָאװ ןעביירש וצ ןוא ןענעייל וצ טייצ גונעג טָאהענ ךיא בָאה |
 ,סנעמאזקע יד וצ טיירגעגוצ טינ לָאמנייק ךיז בָאה ךיא .טסולגעג טָאה
 ןיא ,ןערָאװעג ןעבעגעג םעד ףיוא זיא סָאװ ,טייצ יד ןעגנערברעפ געלפ ןוא
 "וָארטסָא ןוא רעיּפסקעש ןופ סַאמַארד יד דניירפ עכילטע רַאפ ןעזעלראפ
 ןיב ,ןעסַאלק "עלעיצעּפס , ערעכעה יד ןיא ןעמוקעגנָא ןיִב ךיא ןעוו .יקס
 -נעגעג יײלרעלַא יד ןעשרעהעב וצ טיירגענוצ רעסעב ןעוועג ךיוא ךיא

 ךיא בָאה ,םעדרעסיוא .ןערידוטש וצ טאהעג ןעבָאה רימ סָאוװ ןעדנעטש
 .לָאטיּפש ןיא טכַארברעפ רעטניוו ןעטשרע םעד ןופ טפלעה ַא יו רהעמ

 ףיא בָאה ,גרוברעטעּפ ןיא ןערָאבעג טינ ןענייז סָאװ רעדניק עלַא יו ױזַא
 - יד ףױא טדָאטשטּפױה רעד , וצ זניצ ןערעווש ַא ןעלהַָאצעב וצ טָאהעג

 רעד ןופ ןעפירגנָא עכילטע ןופ םרָאפ רעד ןיא "דנַאלניפ ןופ ןעּפמוז

 - .העביפ-סופיט ַא ףיוא ןעגעלעג ךיא ןיב ףוס םוצ ןוא ,ערעלָאכ רעגיטרָא

 ןעמוקעגרָאפ זיא ,סוּפרָאק-ןעשזַאּפ םעד ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא תעב

 טָאה דנַאלסור ץנַאנ .גנורעדנע עכילדנידג ַא ןעבעל ןעכילרעניא ןייז ןיא

 ןעכילקערש םעד ןוא רעמולש ןערעווש םעד ןופ טכַאוװרע טייצ רענעי ןיא

 ךיוא טָאה עלוש רעזנוא .טפאשרעה ס'נעט1 םעד יײלַאקינ ןופ רַאמשַאק

 סייוו ףךיא .גנובעלפיוא-רעדעיוו רעניזָאד רעד ןופ גנוקריוו יד טלהיפעג

 -נירַא טלאװ ךיא ןעוו ,ןערָאװעג רימ ןופ טלָאװ סע סָאװ טינ ףילקריוו

 ןיימ רעדָא .רעהירפ ייווצ רעדָא רהָאי ַא טימ סוּפרַאק ןעשזַאּפ ןיא ןעמוקעג

 -סיױרַא ךימ טלָאװ ןעמ רעדָא ,ןערָאװעג ןעכָארבעג ןעצנַאג ןיא טלָאװ ןעליוו

 זיא קילנ םוצ .ןענלָאפ ערעסָאװ טימ סייוו רעוו ,עלוש רעד ןופ ןעבירטעג

 .גנַאג ןעלופ ןיא ןעוועג ןיוש 1887 רהֶאי ןיא עדָאירעּפ-סגנַאנרעביא יד

 רעטלא רעטנעכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא סוּפרָאק זופ רָאטקעריד רעד

 ,ןעמָאנ ןיא רָאנ רָאטקעריד ןעוועג רעבָא זיא רע .ןיכומלעשז לַארענעג ,ןַאמ

 --- .קינווָאקלָאּפ רעד , ןעוועג זיא עלוש רעד ןיא תיבה-לעב רע'תמא רעד
  ןַא טגָאזעג ןעבָאה ןעשנעמ .טסנעיד ןעשיסור ןיא זיוצנַארפ א ,ָאדרַארישז

 .ןעוועג עקאט סָאד זיא רע זַא ביולנ ךיא ןוא ,טיאוזעי ַא ןעוועג זיא רע
 יד טימ טּפאזעגכרוד ךרוד-ןוא-ךרוד ןעוועג ןענייז ,סלאפנעדעי ,גנעג ענייז

 עבלעזיד ןעוועג ןענייז ןעדָאטעמ סגנודליב ענייז ןוא ,ַאלָאיאל ןופ ןערהעל

 .ןעלושכיוה עשיטיאוזעי עשיזיוצנַארפ יד ןופ יו

 ,עלעקנוט טימ ,ןעשנעמ ןערענָאמ ץנַאנ ,ןעגירעדעינ א רָאפ ךיז טלעטש

 סָאװ ,סעיצנָאװ .עעטקאהעגרעטנוא ץרוק טימ ,ןעגיוא עגידנעכעטשכרוד

 טינ ;גנערטש ןוא ליטש רהעז ;ץַאק ַא ןופ ןהעזסיוא םעד םהיא ןעביג
 ןעפעיט ןופ טָאּפסעד א ;יולש טסכעה רעבָא ,טנעגילעטניא לעיפוצ

 --- ןעסַאה קרַאטש --- ןעסַאה וצ גיהעפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,סיוא ןעצרַאח |
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  ,םולפנייא ןייז רעטנוא ןעבענענרעטנוא טינ ךיז טָאה סָאװ ל?ענניא םעד

 ,ןעגנונלָאפרעפ עכילניילק טימ טינ ,סאה ןייז ןעזיװענסױרַא טָאה סָאװ ןוא

 ַא טימ לָאמטּפָא -- גנומהענעב רעצנַאג ןייז טימ ךילרעהפיואנוא רָאנ

 רעדָא ,עלעכיימש ַא טימ ,ענימ רעסיוועג ַא טימ רעדָא ,?עטרעװכַאטש

 ךיז טלָאװ רע יוו יוזַא ןעוועג זיא גנַאנ ןייז .ףורסיוא ןעגיסייב ַא טימ

 ןעפרָאװעג טָאה רע סָאװ ןעקילב עדנעשרָאפ ענייז ןוא ,טשטילגעגייברעפ

 יד טמָאקלָאפרעפ טָאה ,ּפָאק םעד גידנעבעג חערד א טינ ןעטייז עֶלַא ףיוא
 -טלַאק רענעקורט ןופ קורדסיוא ןַא .ץַאק ַא וצ טייקבילנהע ןייז ןופ עיזוליא

 ןעוו טלָאמעד וליפא ,ןעּפיל ענייז ףיוא טלעּפמעטשעגבָא ןעוועג זיא טייק
 זיא רעננערטש ךָאנ ןוא ,טנעלענפיוא טונ ןעקוקסיוא טריבורּפ טָאה רע

 ַא ןיא ןעניוצעגנעמאזוצ ךיז טָאה ?יומ ןייז ןעוו ןערָאװענ קורדסיוא רעד

 זיא ןעמעלַא םעד טימ .,גנוטכַארעפ רעדָא טייקנעדעירפוצנוא ןופ ?עכיימש -
 קילב ןעטשרע ן'פיוא ;רידנַאמָאק רעד גיטנעק ןעוועג טינ םהיא ףיוא
 ,רעטָאפ ןעניטעהטליוָאוו ַא רַאפ ןעמהענ טנעקעג רעכיג םהיא רהיא טלָאװ

 ענעסקַאוװרעד ןעוועג ןעטלָאוװ ייז יו ױזַא רעדניק ענייז וצ טדער רעכלעוו

 זומ ץלַא ןוא רערעדעי זַא טלהיפרעד דלַאב רהיא טָאה ,ךָאד ןוא .ןעשנעמ
 טינ ךיז טלָאװ רעכלעוו ,לענניא םעד וצ העוו .ןעליוו ןייז רַאפ ןעניוב ךיז

 סָאװ ,עניול רעטונג ןופ דַארנ םעד טיול ךילקילננוא רעדָא ךילקילג טלהיפעג

 .ןעזױועגסױרַא םהיא וצ טָאה קינוװָאקלַאּפ רעד

 סנעמעלַא ףיוא ןעווענ רדסכ ןענייז "קינווָאקלָאּפ רעד , רעטרעוו יד
 רענייק רעבָא ,ןעמענוצ ערעייז טַאהענ ןעבָאה עטמַאעב ערעדנַא .ןעּפיל

 עירעטסימ ןימ א .ן'ָאדרַארישז ןעמָאנוצ א ןעבעג וצ טגַאוװעג טינ טלָאװ

 -לֵא ןוא דנעסיװלַא ןעוועג םלָאוװ רע יו ױזַא ,םהיא רעביא ןעננַאהעג זיא

 רעד ןופ לייט ַא ןוא גָאט ןעצנַאג םעד טכַארברעפ טָאה רע ,גיטכיר .דנעזעוו

 רע זיא ןעסַאלק יד ןיא ןעוועג ןענייז רימ ןעוו וליפא .עלוש רעד ןיא טכַאנ

 טגעלפ רע עכלעוו ,ךעלטסעק-שיט ערעזנוא ןיא גידנעכוז ,ןעכָארקעגמורַא
 רעד וצ ןעבעגענבָא רע טָאה טכענ יד .ןעלסילש ענעגייא ענייז טימ ןענעפע

 טַָאהעג טָאה רע עכלעוז ןופ --- ךעלכיב עניילק ןיא ןעביירשרעפ ןופ טיײברַא

 ערעדנוזעב טימ ,ןעטלַאּפש ערעדנוזעב ןיא -- קעטָאילביב עצנַאג ַא

 תולעמ ןוא תונורסח עלַא ,טניט ןערילָאק ענעדיישרעפ טימ ןוא סנעכייצ
 ,לעגניא ןעדעי ןופ

 רימ ןעוו ,טרעהענפיוא ןעבָאה ןעכערּפשעג ןוא סרעטכעלעג ,ןעלעיּפש
 ענימיורעג ערעזנוא רעביא נידנעכיילש םאזגנַאל ןהעזרעד םהיא ןעבָאה

 -יסנַאלַאב ,עגנילבעיל ענייז ןופ םענייא טימ דנַאה ןיא דנַאה ,ןערעמיצ

 ןייא וצ גידנעלכיימש ; סטרעווקיר ןוא סטרעוורַאפ רעּפרעק ןייז גידנער

 גידנעפראוו ,ןעטייווצ ַא ןופ ןעגיוא יד ןיא גידנעקוקניירַא ףרַאש ,לעגניא
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 טימ םירק ןעטנכייל ַא גידנעבעג ןוא ,ןעטירד ַא ףיוא קילב ןעגיטליגביילנ ַא
 טָאה ןעקילב עגיזָאד יד ןופ ןוא : ןעטרעיפ א ייברעפ גידנעהענ ןעּפיל יד

 םעד וצ זַא ,בעיל רע טָאה לעגניא ןעטשרע םעד זַא ,טסואוועג רערעדעי
 םעד טקרעמעב טינ ךילטכיזבַא טָאה רע זַא ,גיטליגביילג רע זיא ןעטייווצ
 "נוא עגיזָאד יד ,ןעטרעיפ םעד ןופ ןעדעירפוצ טינ זיא רע זַא ןוא ,ןעטירד
 ןופ עטסיימ יד ןערעטיצרעפ ןעכַאמ וצ נונעג ןעוועג זיא טייהנעדעירפוצ
 טנעקעג טינ ךיז טָאה ןעמ ןעוו טלָאמעד טפיוהרעביא --- תונברק ענייז
 טכַארבעג ןענייז רעדניק עכילדניפּפמע .רַאפרעד ךאזרוא ןייק ןעבעגבָא
 -סױרַא רעגידנעטש ,רעמוטש רעד טָא ךרוד גנולפייווצרעפ וצ ןערָאװעג
 ערעדנַא ףיוא ; ןעקילב עניטכעדרעפ יד טָא ךרוד ןוא טייקזייב רענעזיוועג
 ןופ רענייא יוװ ,ןעליוז רעייז ןעטכינרעפ וצ ןעצנַאג ןיא טקריוועג סע טָאה
 סע טָאה -- רעליש ַא ס'ָאדרַארישז ךיוא ,רָאדָאעהט -- סיָאטסלָאט יד

 םעד ןופ ןעטייהקנַארק ,,יד ,עלעווַאנ רעשיפַארגָאיבַָאטױא ןייז ןיא ןעזיוועב

 | ."ןעליוו

 סעגירעיורט ַא ןעוועג זיא סוּפרָאק םעד ןופ ןעבעל עכילרעניא סָאד

 ןעלושרטסעק עלַא ןיא .קינוַאקלָאּפ םעד טָא ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא

 -רעפ עניילק רעטנוא ןעפרָאוװרעטנוא רעדניק ענעמוקעגנַא-ייג יד ןענייז
 .עבָארּפ וצ טלעטשעג ןפוא ַאזַא ףיוא ןערעוו "סנרָאהנירג, יד .ןעגנוגלָאפ

 טינ לָאמטפָא ייז ןעלעוו יצ ? ןעטָאנקעג ייז ןענייז גיוט ַא רַאפ סָאװ ןופ

 בעיל "דנעה עטלַא, יד ןעבָאה םעד רעסיוא ןוא ? "רעקעלרעטנוא , ןערעוו

 .טייקכילרעדירב רעטרהיפעגנייא ןופ גוצרָאפ םעד .עשירפ יד ןעזייוו וצ

 - "רַאהישז רעטנוא .ןעסינגנעפעג ןיא ךיוא ןוא ןעלוש עֶלַא ןיא סע זיא ױזַא
 לעיפ ַא ןעמונעגנָא ןעגנוגלָאפרעפ עגיזָאד יד ןעבָאה רעבָא טפַאשרעה ס'ָאד

 םעד ןופ םירבח יד ןופ םינ ייז ןענייז ןעמוקעג ןוא ,ןהעזסיוא ןערעגרעו

 ,סרעבמַאש עד שזַאּפ יד --- סַאלק ןעטשרע םעד ןופ רָאנ ,סַאלק ןעבלעז

 .טָאה אדרַארישז עכלעוו ןוא ,ןעריציפא-רעטנוא ןעוועג ןענייז עכלעוו

 םעטסיס ןייז .עגַאל רערעכעה ,רעכילמהענסיוא ץנַאג ַא ןיא טלעטשענקעװַא

 םינ גידנעכַאמ ךיז ,טבַאמ עטקנערשעבנוא ןעבעג וצ ייז ןעוועג ןזיא

 } ןָאהטעגבָא ןעבָאה ייז סָאװ םישעמ עכילרעדיוש יד ןופ וליפא גידנעסיוו

 ַא ףיוא ןערעפטנע וצ .ענילּפיצסיד עגנערטש ַא ןעטלַאהפיוא ייז ךרוד ןוא

 ,טניימעג טלָאוװ רבמַאש עד שזַאּפ ַא ןופ ןענָארקעג טָאה ןעמ סָאװ ּפַאלק

 -ַאטַאב ַא ןיא ןערעוו וצ טקישרעפ ,ןעט1 םעד יײלָאקינ ןופ ןעטייצ יד ןיא

 ןוא ; ןעסיוורעד ןופרעד ךיז לָאז ןעמ ןעוו ,רעדניק עקסטַאדלָאס ןופ ןָאיל

 . זירּפַאק ןעכַאפנייא ןַא ןעגעג ןפוא זיא טע ןעכלעוו ףיוא ןעריטלָאוװער וצ

 םעד ןופ ןעגנוי גיצנַאװצ יד זַא ,ןעסייהעג טָאה רעבמַאש עד שזַאּפ ַא ןופ

 ןעלעוו ,סעיניל עווָאבוד ערעווש ערעייז טימ טנעפַאוועב ,סַאלק ןעטשרע
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 -יטשוצ רעליטש ס'ָאדרַארישז טימ ,ןוא ,רעמיצ ַא ןיא ןעביילקנעמאזוצ ךיז
 -סױרַא טָאה סָאװ לענניא םעד רענייב יד ןעכערבכרוד טוג ייז ןעלעוו ,גנומ
 ,טייקגינעּפשרעריװ ןופ טסייג ַאזַא ןעזיוועג

 סָאװ ןָאהטעג סַאלק ןעטשרע ןופ רעליש יד ןעבָאה ךמס םעד ףיוא
 רעטניוו םענעגנַאגרעפ םעד יוװ קירוצ רעגנעל טינ ןוא ,טלָאװעג ןעבָאה ייז
 יד ןעמחענוצפיונוצ ,ןעוועג ןעלעיּפש עטסעב ערעייז ןופ רענייא זיא
 יז ןוא ,רעדמעה-טכַאנ ערעייז ןיא ,רעמיצ ַא ןיא טכַאנייב "סנרָאהנירנ,

 עד שזַאּפ יד תעב ,קריצ ַא ןיא דרעפ יוװ ױזַא ,גניר ַא ןיא ןעפיול ןעסייה
 -נעהעטש ערעדנַא ,ןעשטייב ענעקיטסַאלעמוג טימ טנעפַאוװעב ,סרעבמַאש

 גיד'תונמחרב'נוא ןעבָאה ,נינעוונעסיוא ןופ ערעדנַא ןוא ןעטימס ןיא גיד

 ףיוא טנידנעעג קריצ רעד ךיז טָאה ךילנהעוועג .ןעסימשעג ךעלנניא יד

 -לַארָאמ יד .ןפוא ןעכילײשבַא ןַא ףיוא ,רענייטש ןעשילַאטנעירָא ןַא
 דייר ע'סואימ יד ןוא ,טייצ רענעי וצ טשרעהעג ןעבָאה סָאװ ןעפירגעב
 טגעלפ סע סָאװ סָאד חכמ עלוש רעד ןיא ןעגנַאגעגמורַא ןענייז סָאװ

 סָאװ זַא ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז ,קריצ םעד ךָאנ טכַאנייב ןעמוקרָאפ

 - .רעסעב ץלַא ,ייז ןענעוו טדערעג רענינעוו
 ַא טַאהעג טָאה רע ,טסואוועג ץלַא סָאד טָאה קינווָאקלַאּפ רעד

 ןופ טָאה ךַאז ןייק ןוא ,יירענָאיּפש ןופ עמעטסיס עטריזינַאגרָא ןעמָאקלַאפ

 טינ טָאה ןעמ יווװ גנַאל ױזַא רעבָא .ןערעוו ןעטלאהעב טנעקענ טינ םהיא

 ןעכַאמרעפ וצ ,טכַאמענסיוא טינ סע טָאה ,ןופרעד סייוו רע זַא טסואוועג
 זיא ,ןַאהטבא טגעלפ סָאלק רעטשרע רעד סָאװ סָאד ףיוא ןעניוא יד

 .ןילּפיצסיד ןעטלַאהפיוא ןופ עמעטסיס ןייז ןופ דוסי רעד ןעוושג

 ןיולב ןוא ,עלוש רעד ןיא טכַאװרע רעבָא טָאה טסייג רעיינ ַא

 זיא ןעטָארטעגנײירַא טרָאד ןיב ךיא רעדייא רעהירפ טַאנָאמ עכילטע

 ןעוועג סַאלק רעטירד רעד זיא רהֶאי םעד ןיא .עיצולָאװער א ןעמוקעגרַאפ

 ַא ןעטלַאהטנע ךיז ןיא טָאה רע ,רעהַא זיב ןעוועג זיא רע רעדייא סרעדנַא

 לעסיב שביה ַא ןוא ,טרידוטש ךילקריוו ןעבָאה סָאװ טייל עננוי ?הָאצ

 .רענעמ עדנעטיידעב ןערָאװעג רעטעּפש ןענייז ייז ןופ עגינייא ;טנעיילעג

 ןופ םענייא טימ טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ טפַאשטנַאקעב רעטשרע רעד ייב

 ןעפָארטעג םהיא ךיא בָאה -- ףוַאש ןָאפ ןעפורנָא םהיא ךימָאל --- ייז

 ןעבָאה ,םעד ץוחַא ."טפנונרעפ רענייר רעד ןופ קיטירק, ס'טנַאק גידנעזעל

 רעד ןופ טייל עגנוי עטסקרַאטש יד ןופ עכילטע טָאהעג ךיז ןעשיווצ ייז

 ,סַאלק םעד ןיא ןעוועג זיא םוּפרָאק ןופ דעילנטימ רעטסכעה רעד .עלוש
 דניירפ רעקרַאטש ַא ,ףָאטשָאק ,ןַאמ רעגנוי רעגיטפערק רהעז ַא ךיוא יו |

 .ףוַאש ןָאפ ןופ
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 ןופ ךָאי םעד ןענָארטעג טינ ןיוש טָאה סאלק רעטירד רעניזָאד רעד
 ענייז יו טײקמַאזכרָאהעג רעבלעז רעד טימ סרעבמַאש עד שזַאּפ יד
 ןוא ,ןעמוקרָאפ טנעלפ סָאװ סָאד ןופ טלעקעעג ייז טָאה סע .רעהעגרָאפ
 טָאה ,ןעביירשעב טינ רעסעב ?יוו ךיא ןעכלעוו ,לַאּפרַאפ ןעסיוועג א ךָאנ
 רעכלעוו ,סָאלק ןעטשרע ןוא ןעטירד ןעשיווצ געלשעג א ןענופעגטַאטש

 ןעגָארקעגנ ןעבָאה סרעבמאש עד שזַאּפ יד סָאװ טימרעד טנידנעעג ךיז טָאה
 טָאה ָאדרַארישז .עטנעדרָאעגרעטנוא ערעייז ןופ ןעטייז יד ןעכָארבוצ טוג
 סַָאלק ןעטשרע םעד ןופ טעטירָאטיױוא יד רעבָא ,טקיטשרעפ עטכישעג יד

 ,ןעבילבענ ןענייז ןעשטייב ענעקיטסַאלעמונ יד .ןעכָארבעג ןעווענ זיא
 .ןערָאװענ טכיורבעג טינ רהעמ ןיוש ןענייז ייז רעבָא

 ,סָאלק רעטסגירעדעינ רעד רעבָא } ןענואוועג ןעמ טָאה לעסיב סָאד
 ןופ סיואכרוד טעמכ טלעטשעגנעמאזוצ ןעוועג זיא סָאװ ,רעטפניפ רעד
 ךֶאֹנ טָאה ,עלוש רעד ןיא ענעמוקעגנָא סָאװ-רָאנ ,ךעלגניא עגנוי ץנַאג

 עד שזַאּפ יד ןופ ןעזירּפאק עכילניילק יד ןהעטשסיוא טזומענ ץְלַא
 עטלַא טימ לופ ,ןעטרָאג ןעלָאפטכַארּפ ַא טָאהעג ןעבָאה רימ .סרעבמַאש

 נינעוו םהיא ןעבָאה סאלק ןעטפניפ ןופ ךעלגניא יד רעבָא ,רעמיוב
 ,גניר ַא ןיא ןעפיולוצמורַא ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז ייז ; ןעסינעג טנעקעג
 ןוא גינעועניא ןעסעזעג ןענייז סָאלק ןעטשרע ןופ םירוחב יד תעב
 יד ןעוו ,ןעלַאב יד ןעפרַאוװקירוצ טזומעג ןעבָאה ייז רעדָא ,טרעדױלּפעג

 -וקנָא ןיימ ךָאנ נעט רַאַּפ ַא .לענעק טלעיּפשעג ןעבָאה טיײללעדַא עניזָאד

 ךיא ןיב ,ןעטרָאג ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ גידנעהעז ,עלוש רעד ןיא ןעמ
 בָאה ךיא .רעמיצ ןיא ןעביוא ןעבילבענ ןיב ןוא ןעגנַאגעג טינ טרָאד

 ַא ןוא רָאה עמיור טימ ,רעבמאש עד שזַאּפ ַא ןעוו ,ןעזעל ןיא ןעטלַאהעג

 ךימ טָאה ןוא רימ וצ ןעמוקענוצ זיא ,ךעלקניירּפש טימ טקעדעב םינּפ

 .גניר ןיא ןעפיול ןוא ןעטרָאג ןיא ןהענ ךיילג ןעליופעב

 ןיימ ןעוועג זיא ,"ןעייל ךיא זַא ךָאד טסהעז } ןהעג טינ לעװ ךיא,
 | | ,רעפטנע

 יא ,רעכילבעילדוצ ןייק ןעוועג טינ ?ָאמנייק זיא סָאװ ,םינּפ ןייז

 ךיז טיירג ןעוועג זיא רע .ןערָאװעג טלעטשטנע רהעמ ךָאנ סעכ ןופ
 טריבורּפ טָאה רע ,ןעזָאלעג טינ ךיז בָאה ךיא ,רימ ףיוא ןעפרַאוואוצפיורַא
 טצישעב ךיז בָאה ךיא ,לעטיה ןייז טימ טכיזעג ן'רעביא ןעגָאלש ךימ

 לעטיה ןייז ןָאהטעג ףרָאװ ַא ןַאד טָאה רע ,טנעקעג בָאה ךיא יו םוג ױזַא
 0 | ,דרע רעד היוא

 "! ףיוא סע בעה,

 ".ףיוא ןיילַא סע בעה,
 טינ עלוש רעד ןיא ךָאנ זיא טײקמַאזכרַאהעג-טינ ןופ טקַא ַאזַא
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 ףיוא טקוקעג טָאה רע .ןייז לחומ טנעקעג טינ זנוא סָאד טָאה רע ןוא
 טָאה רע) טפַאשדנייפ סיורג טימ ,רימ ףיוא טּפיױהרעביא ,סַאלק רעזנוא
 ןיא ןעפיול וצ ךיז ןענָאזבָא ןיימ ןופ עטכישעג יד ןעסיוו וצ ןעגָארקעג
 .טייהנעגעלעג רעדעי ייב ןעזיועגסױרַא סע טָאה רע ןוא ,(גניר

 .לָאטיּפש ןיא טסַאג רעטּפָא ןַא ןעוועג ךיא ןיב רעטניוו ןעטשרע םעד
 רָאטקעריד רעד טייצ רעכלעוו תעב ,רעביפ-סופיט ַא ןעמוקרעביא ן'כָאנ
 ,גרָאז רעכילרעטַאפ תמא טימ טלעדנַאהעב ךימ ןעבָאה רָאטקָאד רעד ןוא
 .ןןעצרעמשךןענָאמ עטפֶא ןוא עגיטפעה רהעז טימ ןעטילעג ךיא בָאה

 ןעכַאמ טגעלפ רע ואוו ,לָאטיּפש ןיא טפָא ױזַא ךימ גידנעהעז ,ָאדרַארישז
 רעד ןיא ןעדעי רימ וצ ןעגָאז ןעביוהעגנָא טָאה ,סעיזיווער עכילגעט ענייז
 סָאװ ןַאמ ןעגנוי ַא רהיא טָאה טָא , ,זיוצנארפ ןיא ,גיסַאּפש-בלַאה ,הירפ

 ןיא םורַא ךיז טרעגלַאװ ןוא ,קירב רעיינ רעד יו דנוזעג ױזַא זיא
 ,סַאּפש ףיוא טרעפטנעעג ךיא בָאה לָאמ ייווצ רעדָא לָאמנייא ."לָאטיּפש

 -רעמעב עגידנעטש עגיזָאד יד ןיא תועשר ַא גידנעריּפשרעד ,ךילדנע רעבָא

 .זייב רהעז ןערָאװעג ןוא דלודעג יד ןערָאלרעפ ךיא בָאה ,ןעגנוק
 .ןעפורעגסיוא ךיא בָאה "? ןענָאז וצ סָאד ךיז רהיא טביולרע יו,

 ןעמוקוצניירַא ןעטַאברעפ ךייא לָאז רע רָאטקָאד םעד ןעטעב ?לעװ ךיא
 .רעטייוו ױזַא ןוא ,"רעמיצ םעד ןיא

 ןעבָאה ןעגיוא ענייז ; טירט רָאּפ ַא ןעגנורּפשענבָא זיא ָאדרַארישז
 טָאה ךילדנע .ןערָאװעג רעניד ךָאנ ןענייז ןעּפיל עניד ענייז ,טלעקנופעג

 ןיא ,טוג רהעז ? ַאה ,טגידיילעב ךייא בָאה ךיא  ,טדערעגנסױרַא רע

 ףיֹוא ןהעג רימ ןעלָאז :ןעסקיב עירעליטרַא ייווצ ןעהעטש רָאדירָאק

 | *? לעוד ַא
 לעװ ךיא זַא ,ךייא גָאז ךיא ןוא ,ןעסַאּפש ןייק טינ ךַאמ ךיא,|

 ,טדערענ רעטייוו ךיא בָאה ,"סעיצַאוניסניא ערעייא ןופ ןעדייל טינ רהעמ
 ףיוא טָאה רע רעבָא ,ט'רזח'עגרעביא טינ סַאּפש םעד רע טָאה רהעמ

 .רעהירפ יו טפַאשדנייפ רהעמ ךָאנ טימ טקֹוקעג רימ
 וצ ךיס ןעטייהנעגעלעג גינעו ןעוועג ןענייז עזייוורעכילקיכנ

 גידנעטש ןענייז רעדיילק עניימ ; טרעכיורעג טינ בָאה ךיא .ןעפַארטשעב
 .טכַאנייב טגעלעגפיונוצ גיטכיר ןוא ,טלעּפענקרעּפ ןוא טלעקעהרעפ ןעוועג
 ןיב ךיא יו ױזַא ,רעבָא ,ןעלעיּפש ןעטרָאז עלַא טַאהעג טלָאה בָאה ךיא
 בָאה ,רעדורב ןיימ טימ ןערידנָאּפסערָאק ןוא ןעזעל ןיא ןָאהטרעפ ןעוועג
 ַא) עיטרַאּפ-"ַאטּפַאל, ַא ןעלעיּפש וצ טייצ ןעניפעג טנעקעג םיוק ךיא

 וצ קירוצ ןעפָאלעג גידנעטש ןיב ןוא ,ןעטרָאג ןיא (לעיּפש ןעלַאב ןימ

 טָאה ,רעלהעפ ַא ייב טּפַאכעג ךימ טָאה ןעמ ןעוו רעבָא .רעכיב עניימ
 זיא סָאװ רעבמַאש עד שזַאּפ םעד רָאנ ,ךימ טינ טפארטשעב ַאדרַארישז
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 ענירעביא יד וצ ןעטלאהרעפ טינ ךיז ןעבָאה סרעבמַאש עד שזַאּפ יד לייוו
 | ,םירבח יו

 ץנירפ ףיוא ןעלַאפעגנסיוא זיא טכַאנ יד ךַאו ןעטלַאה וצ עהייר יד
 טסכעה ַא ,רעשירפ א ,ףָאנַאלעס ףיוא ןוא ,גנוי רעטינעג א ,ן'יקסווָאכַאש
 ןעשלעדיימ א טימ טדערעג וליפא טָאה רעכלעוו ,לעגניא רעגידעקערש
 רעבָא ךיז טָאה רע ,טשרעוצ ןעפורעג ןעמ טָאה ן'יקפוָאכַאש לוק

 ייווצ ןענייז ןַאד .טזָאלעג הורוצ םהיא טָאה ןעמ ןוא ,ןהעג וצ טגנַאזטנע
 זיא רעכלעוו ,ןעגידעקערש ,ןעשירפ םוצ ןעמוקעגוצ סרעבמַאש עד שזַאּפ
 וצ טגאזטנע ךיוא ךיז טָאה רע יו יוזַא ןוא ;} טעב ןיא ןעגעלעג ןיוש
 ערעווש טימ ןעסיימש וצ לַאטורב ןעביוהעגנָא םהיא ייז ןעבָאה ,ןעגלָאפ
 סָאװ םירבח עכילטע טקעוועגפיוא טָאה יקסװָאכַאש .סעקיילש ענרעדעל
 .ן'ָאדרַארישז ןעכוז ןעפָאלעג עלַא ןענייז ייז ןוא ,ייברעד ןעגעלעג ןענייז

 ןענייז ערעייז ייווצ ןעוו טעב ןיא ןעגעלעג ןעוועג ןיוש ךיוא ןיב ךיא
 ךיא .ךַאװ רעד ףיוא ןהענ ןעסייהעג ךימ ןעבָאה ןוא רימ וצ ןעמוקעגוצ

 רימ --- סעקיילש רַאּפ ייווצ טּפַאכעג ךיילנ ןעבָאה ייז .טנַאזטנע ךיז בָאה |
 גנונדרָא רענעמָאקלָאפ ַא ןיא ןעכַאז ערעזנוא ןעגעלפיונוצ לָאמ עלַא ןענעלפ
 ךוטזלַאה םעד ןוא ,ןעביוא ןופ סעקיילש יד ,טעב ןעבענ לעקנעב ַא ףיוא

 ןיא גידנעצעזפיוא ךיז .ןעגָאלש וצ ךימ ןעביוהעגנָא ןוא --- ייז רעביא
 טָאהעג ןיוש בָאה ךיא ןוא ,דנעה יד טיס טלעטשרעפ ךימ ךיא בָאה ,טעב
 ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע ןעו ,ּפעלק ערעווש עכילטע טּפַאכעגניירַא
 רענעלש עדליוו יד "!קינװַאקלַאּפ םוצ סאלק רעטשרע רעד , ,עדנַאמָאק
 ןעכַאז עניימ טֿבַארבעג ךיג ףיוא ןוא ,דלימ ןערָאװעג לָאמַא טימ ןענייז
 ,גנונדרָא .ןיא

 .טעשטּפעשעג ייז ןעבָאה ,"טשינ רָאג גָאז,

 ייז וצ ךיא בָאה ,"גנונדרַא רעטונג ןיא ,רעבירַא ךוטזלַאה םעד,
 .ּפעלק יד ןופ טנערבעג ןעבָאה סמערָא יד ןוא סעציילּפ עניימ תעב ,טגָאזעג

 רימ ןעבָאה ,סַאלק ןעטשרע םעד וצ טגָאזעג טָאה ָאדרַארישז סָאװ

 ןיא ןענאטשעג ןענייז רימ יו ױזַא ,ןעגרָאמ ףיוא רעבָא ;טסואוועג םינ
 זנוא רע טָאה ,רעמיצ-סע ןיא ןעטנוא ןהענרעטנורַא ן'רַאפ עהייר רעד
 זַא ,זיא סע גירעיורט יו גידנעגָאז ,ןָאט ןעגירעדעינ ַא ןיא טריסערדַא
 זיא רעכלעוו ?עגניא ַא ןעגָאלש ןעלַאפעב ןעלָאז סרעבמַאש עד שזַאּפ
 ַאזַא ןוא ןעשירפ ַא ? ןעמעוו ןוא .ךיז ןענַאזטנע ןייז ןיא טכערעג ןעוועג
 רעד ןופ טלעקעעג טָאה ןעמעלַא .זיא ףָאנַאלעש יו לעגניא ןענידעקערש
 ,עדער רעשיטיאוזעי רעגיזָאד

 ,טעטירָאטױא ס'ָאדרַארישז רַאפ ּפַאלק ַא ןעוועג ךיוא רעכיז זיא סָאד
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 ןעגָאלשרעד תונמחר ןהִא טינ ךימ טָאה רע סָאװ רַאפ ,ןערָאװעג טרעהעג

 רעקרַאטש ןוא רעטלע ךס ַא ןעוועג זיא רע ,טינ ךיא סייוו ,טרָא ן'םיוא

 .רימ ןופ

 ןענָארקעג רעדעיוװ ךיא בָאה געט ענידרעטייוו יד ןוא ןעגרָאמ ףיוא

 ןאד .ןעביוא ןעבילבעג ךיא ןיב סיעכהל ףיוא רעבָא ,עלהעפעב עכלעזַא

 ףיוא ןעננונלָאפרעפ עכילניילק עטסרעטיברעפ יד ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה

 -רעכילקילג ,גנולפייווצרעפ וצ דניק ַא ןעגנערב ןענעק סָאװ ,טירט ןעדעי

 -עפטנע ייז געלפ ךיא ןוא ,רעניטסול ַא ןעוועג לָאמ עלא ךיא ןיב עזייוו

 .ייז ףיוא טקוקעגמוא גינעוו ךיז ןעצנַאג ןיא רָאג רעדָא ,סַאּפש ַא טימ ןער

 רעד ,ףוס ַא ןעמוקעג ןעמעלַא םעד וצ ןעכינ ןיא זיא ,םעד רעסיוא
 עטסיימ יד ייס-יוו-ייס ןעבָאה רימ ןוא ,גידנעגער ןערָאװעג זיא רעטעוו

 סַאלק רעטשרע רעד טנעלפ ןעטרָאג ןיא ,זיוה ןיא טכַארברעפ טייצ
 בולק-ןערעכיור רעד זיא ,רעבָא זיוה ןיא גידנעייז ,יירפ ץנַאג ןערעכיור
 ןוא ,רעמיצ רענייר לָאפטכַארּפ ַא ןעוועג זיא סָאד ."םערוהט , ןיא ןעוועג

 סרעבמַאש עד שזַאּפ יד .טנערבעג גידנעטש טרָאד טָאה ןעוויוא רעד

 טקַאּפעג ןעבָאה ייז סָאװ לעגניא ןעדעי ןעפַארטשעב גידנעטש ןעגעלפ

 -עדיױלּפ רעייפ ןעבעל ןעסעזעג רדסכ ןענייז רעבָא ןייֵלַא ייז ,גידנערעכיור
 זיא טייצ-רעכיור עטסעב רעייז .ןעסָאריּפַאּפ גידנערעכיור ןוא גידנער

 ןענייז עלַא זַא ןעסייהעג טָאה סע ןעוו ,טכַאניײב רענייז א ןהעצ ךָאנ ןעוועג

 ךָאנ בלַאה זיב בולק םעד ןעטלַאהנָא ןענעלפ ייז ; ןעפָאלש ןעגנַאגעג ןיוש

 גנושַאררעביא רעטעטרַאװרע-טינ ַא ןופ ןענערָאװעב וצ ךיז ידכ ,ןוא ,ףלע

 ןעגעלפ ייז .ךַאװ ןעטלַאה וצ ןעליופעב זנוא ייז ןעבָאה ,ן'ָאדרַארישז ןופ

 ךָאנ ןעטעב יד ןופ סַאלק ןעטפניפ ןופ ךעלגניא ערענעלק יד ןעּפעלשסױרַא

 ןעהערדמורַא טזומעג ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,לָאמַא ףיוא ייווצ וצ ,עהייר רעד
 -לֶאּפ רעד ביוא ןעסיוו ןעזָאל וצ ,ףלע-ךָאנ-בלַאה זיב ןעניטש יד ףיוא

 .טהעג קינווָאק

 .ןעכַאװ-טכאנ עניזָאד יד וצ ףוס ַא ןעכאמ וצ ןעסָאלשעב ןעבָאה רימ

 -עגנָא טָאה ןעמ ןוא ,םעד ןענעוו ןענַאיסוקסיד עננַאל ןעוועג ןענייז סע
 סולשעב רעד זיא ךילדנע ,ןָאהט וצ סָאװ ןעסַאלק ערעכעה יד טנערפ

 ןעלעוו ייז ןעוו ןוא ;ךַאװ ןעטלַאה וצ ,עלַא ,ךיז טגַאזטנע , : ןעמוקעג
 ױזַא ,טהעג ,ןָאהט רעכיז ןעלעוו ייז סָאװ ,ןעגָאלש וצ ןעביוהנָא ךייא

 ,ן'ָאדרַארישז ןיירַא טפור ןוא ,ןעמַאזוצ עלַא ,טנעק רהיא ?עיפיוו לעיפ

 -וצבָא סָאד ןעגנואווצענ ןייז ןַאד טעוו רע רעבָא ,ץלַא ןופ וליפא סייוו רע

 ןופ זיא "הריסמ, ןייק ןעסייה טינ טעו סָאד יצ ענַארפ יד ".ןעלעטש

 :טינ ףיוא ןערָאװעג ןעדעישטנע ןעטייהנעגעלעגנַא-ערהע ןיא ןעטרעּפסקע
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 ךיא בָאה ,גָאטימ םייב ,לעיּפשייב םוצ ,לָאמנייא .רעטסטלע ןיימ ןעוועג

 ,גנַאלק רעד זַא טקרעמעב בָאה ךיא : גנוקעדטנע עשילַאקיזיפ ַא טכַאמעג
 טָאװ רעסַאװ סָאמ רעד ןֶא בא טגנעה ,סױהרַא םיג ילכ ענרעזעלג ַא סָאװ

 ןַא ןעננערבסױרַא טריבורּפ ךיא בָאה דלַאב ןוא ,רהיא ןיא ךיז טניפעג

 ,אדרַארישז ןענַאטשעג זיא רעבָא רימ רעטניה .רעזעלג רעיפ טימ דרָאקַא

 שזַאּפ ןיימ טלעטשעג ךיילג רע טָאה ,רימ וצ טרָאװ ַא גידנענָאז טינ ןוא

 רעגנוי רעד זַא ןעמוקענסיוא דָארג זיא סע .טסערַא רעטנוא רעבמַאש עד

 -רעטסעוושדעילג ַא רעניימ ,ןָאזרעּפ עטנעכייצעגנסיוא ןַא ןעוועג זיא ןַאמ

 -ידלושטנע עניימ ןערעהסיוא טלָאװעג טינ וליפא טָאה רעכלעוו ,דניק

 ףךיד טָאה רע ןַא סייוו ךיא ,השקשינ, :טנָאזעג רימ טָאה ןוא ,ןעגנוג

 ףיוא סַאּפ , .טנערָאװעג ךימ ןעבָאה ,ןענעווטסעדנופ ,םירבח ענייז ."טנייפ

 ,"ריד בעילוצ ןעפָארטשעב ןעזָאל טינ ךיז ןעלעוו רימ ; גנוי רעטכעלש ,וד
 ןיימ גידנעטש טכארברעפ טינ טלָאוװ ךיא ןעוו ןוא ; טנַאזעג ייז ןעבָאה

 רַאפ ןעלהַאצעב רעייהט טזָאלעג יאדוא ךימ יז ןעטלָאװ ,ןעזעל ןיא םייצ

 .טנעמירעּפסקע ןעשילַאקיזיפ ןיימ

 וצ טפַאשדנייפ ס'אדרארישז ןעגעװו טדערעג טָאה רענייא רעדעי

 ןוא ,וצרעד טייקמַאוקרעמפיוא ןייק טלהָאצעג טינ בָאה ךיא רָאנ ,רימ

 .טייקגיטלינכיילג ןיימ ךרוד טקרַאטשרעפ טפַאשדנייפ יד םינּפה ךָאנ בָאה

 -ָאּפע יד ןעבעג וצ רימ טנַאזטנע ךיז רע טָאה ןעטַאנָאמ ןהעצטכַא עצנַאג

 ןעמוקעב ךילנהעוועג ןענעלפ ךעלנניא ענעמוקעגנָא-יינ יד עכלעוו ,ןעטעל

 ףיז גידנעבָאה ןוא עלוש רעד ןיא ייווצ רעדָא טַאנָאמ ַא ןייזבָא רעייז ךָאנ

 ,ריטשומ ןעשירעטילימ ןופ ןעלעגער עטשרע יד טנערעלענסיוא לעסיבַא

 -ולימ רעניזָאד רעד ןהֶא ןעדעירפוצ ץנַאג טלהיפעג רעבָא ךימ בָאה ךיא

 ריטשומ רעטסעב רעד --- ריִציפֶא ןא טָאה ,ךילדנע .עיצַארָאקעד רעשירעט

 ןעוועג טבעילרעפ ךאפנייא זיא רעכלעוו שנעמ ַא ,עלוש רעד ןיא רערהעל

 רע ןעוו ןוא ;ןענרעל וצ ךימ ןעמונעגנָא גיליוויירפ ךיז --- ריטשומ ןיא

 -נעדעירפוצ רעטסכעה ןייז וצ ןעצנוק עלַא גידנעכַאמ ןהעזעג ךימ טָאה

 .ן'ָאדרַארישז טימ ריס ןעגעוו ןעדער וצ ןעמונרעטנוא ךיז רע םטָאה ,טייה

 זא ױזַא ,טגַאזטנע רדסכ לָאמ ייווצ רעדעיוו ךיז טָאה קינוװָאקלָאּפ רעד

 ןוא ;גנוגידיילעב עכילנעזרעּפ ַא רַאפ ןעמונעגנָא סע םָאה ריִציפֶא רעד

 סָאװ רַאפ טנערפענ לָאמנייא םהיא טָאה סוּפרָאק ןופ רָאטקעריד רעד ןעוו

 סע , ,טרעפטנעעג ּפמולּפ רע טָאה ,ןעטעלָאּפע ןייק טינ ךָאנ בָאה ךיא

 ,ךָאנרעד ."טינ םהיא ?יוװ קינווָאקלָאּפ רעד ;} דלוש ס'לעגניא םעד טינ זיא

 ןיילַא ָאדרַארישז טָאה ,רָאטקעריד ןופ דיירסיוא ןַא ְךָאנ ךילניײשרהַאװ
 םעד ךיילג ןעטעלַאּפע יד ןעבעגנעג רימ ןוא ,ןערינעמַאזקע ךימ ןעטעבעג

 .נָאט ןעבלעז
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 -ניוושרעפ וצ ןעביוהעגנָא טָאה סולפנייא ס'קינווָאקלָאּפ םעד רעבָא

 רַאפ .טרעדנעעג ךיז טָאה עלוש רעד ןופ רעטקַארַאכ רעצנַאג רעד .ןעד
 זיא רעכלעוו ,לַאעדיא ןייז טרהיפעגכרוד ָאדרַארישז טָאה רהָאי גיצנַאװצ

 ייז ,רָאה יד טלעזיירקעג ,טמעקעג ןהעש ךעלנניא יד ןעטלַאה וצ ןעוועג

 -רעפ ענױזַא ףיוה ןיא ןעקיש ןוא ,ןהעזסיוא ןעשלעדיימ ַא ןעבָאה ןעלָאז

 ןעבָאה ייז יצ .ןעט14 םעד סיאוק ןופ טיילפיוה יד יו ,ןעשזַאּפ עטלעטרעצ

 -בעיל ענייז ;טרעמיקעג גינעוו םהיא טָאה ,טינ רעדָא טנערעלעג סעּפע

 טוג ןעוועג ןענייז סנעטסַאק-רעדיילק סעמעוו ,יד ןעוועג ןענייז ןענניל

 סעמעו ,ךעלשעלפ-םויפרעּפ ןֹוא ףךעלטשרעב-לענענ טימ טליפעגנָא
 גידנעהענ ןָאהטנָא טנעקעג טָאה ןעמ ןעכלעוו) רידנומ "טַאװירּפ ,

 טָאה סע רעוו ןוא ,טינש ןעטסעב ןופ ןעוועג זיא (נָאטנוז םוא םייהַא

 ,ןעטייצ עגידרעהירפ .סקינק ןעטסטנַאגעלע םעד ןעכַאמ וצ יו טסואוועג
 ,סעינַָאמערעצ-פיוה ןופ סעיציטעּפער ןעטלַאהבָא טגעלפ ָאדרַארישז ןעוו

 סָאװ ,עקעד ענלעװַאב עטפיירטשעגיטיור ַא ןיא שזַאּפ ַא גידנעליהנייא

 גידנעלעטשרָאפ ,ןעטעב ערעזנוא ןופ רענייא ןופ ןעמונעגבָארַא טָאה ןעמ

 ךעלגניא יד ןענייז ,"דנַאה יד רהיא טשוק, ןעמ תעב ןירעזייק יד ךיז טימ
 ןעזעיגילער ַא טעמכ טימ ןירעזייק רעטלעטשעגרָאפ רעד וצ ןעטָארטענוצ

 ,דנַאה יד ןעשוק ןופ עינָאמערעצ יד טרהיפעגכרוד טסנרע ןעבָאה ,?היפענ

 .גנוניינרעפ-ןעמייז רעטנאגעלע טסכעה ַא טימ ןעגיוצעגקירוצ ךיז ןֹוא

 ףיוא רעבָא ,טנַאנעלע רהעז ןייז עקַאט ףיוה ןיא ייז ןענעלפ ,טייצ עניטציא

 עלַא זַא ,ןעסקינק עשירעב עכלעזַא ןעכַאמ ייז ןענעלפ סעיציטיּפער יד
 -םיוא ןַא ןעוועג טושּפ זיא ָאדרַארישז ןוא רעטכעלעג ןופ טכייקעג ןעבָאה

 ןעגנַאגעג ןענייז ךעלגניא ערעגניא יד זַא ,ןעטייצ ענילָאמַא .רעטכַאקענ

 יד ןעלזיירקנָא םעד בעילוצ ייז טנעלפ ןעמ ןוא ,עמהאנפיוא-פיוה ַא וצ

 רָאנ ךיז ןעבָאה ייז יו גנַאפ ױזַא ןעקָאל ערעייז ןעטיה ייז ןעגעלפ ,רָאה

 ךיז ייז ןעבָאה ,ץַאלַאּפ ןופ גידנעמוקקירוצ ,טציא ;ןעטלַאה טנעקעג

 ,ןַארק-רעסַאװ ןעטלַאק ן'רעטנוא ּפעק ערעייז ןעלעטשוצרעטנוא טלייאעג ,
 ןהעזסיוא ןעשלעדיימ ַא ןופ .ןעקָאל יד ןופ ןערעוו וצ רוטּפ רעכיג ידכ

 ןוא עמהאנפיוא-פיוח ַא וצ ןהעג ןעפרַאד וצ .טכַאלענסיױא ךיז ןעמ טָאה

 ןערָאװעג טכַארטעב רעכינ טציא זיא ,עיצַארָאקעד סלַא ןעטרָאד ןהעטש

 סָאװ ,ךעלגניא עניילק יד ןעוו ןוא .דובכ ַא רעדייא שינעמוקבָא ןַא רַאפ

 ךיז ןעלעיּפש וצ ץַאלַאּפ ןיא ןערעוו ןעמונעג טייצ וצ טייצ ןופ ןענעלפ

 -עיפש טנעלפ ייז ןופ רענייא זַא טקרעמעב ןעבָאה ןעצנירּפ עניילק יד טימ

 שטייב ַא יו עקלײשוטַאפ ןייז ןעהערדנעמאזוצ ?עיּפש ןעסיוועג ַא גידנעל

 סָאד ךעלגניא ערעזנוא ןופ רענייא טָאה ,יירפ ץנַאנ םימרעד ןעגָאלש ןוא
 טָאה רע זַא ןעסימשעגניירַא ױזַא לעצנירּפ םעד טָאה ןוא ,ןָאהטעג עבלעזו

/ 
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 רעטלַא רעד רעבָא ,רעמרעטיצרעפ ַא ןעוועג זיא ָאדרארישז ,טנייוואוצ ךיז

 ,רערהעל ס'טסריפסיורג םעד ןעוועג זיא סָאװ ,לָארימדַא רעלָאפָאטסַאװעפ

 ,רַאפרעד לעגניא רעזנוא טביולעג אקוד טָאה

 ךיז טָאה טייקטסנרע ןוא םייקגיסיילפ ןופ טסייג א ,טסייג רעייג א

 -ָאמַא יד ןיא .ןעלוש ערעדנַא עלא ןיא יו ױזַא ,םוּפרָאק ןיא טלעקיווטנע

 עגיטיונ יד ןעגירק ייסדיוו-ייס ןעלעוו יז זַא רעכיז גידנעסיוו ,ןערהָאי עגיכ

 ןעשזַאּפ יד ןעבָאה ,עידרַאוונ רעד ןיא ןעריציּפָא ןערעוו ןענעק וצ סנעכייצ

 ,גידנענרעל טינ רָאג טעמכ עלוש רעד ןיא ןערהָאי עטשרע יד טכארברעפ

 ייווצ עטצעל יד ןיא זיא טינ לעיפיוו ןערידוטש ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןוא

 .םוג רהעז טנערעלעג ךיז ןעסַאלק עגירעדעינ יד ןעבָאה טציא ; ןעסַאלק

 רעד רעדייא רערעדנַא ץנַאג ַא ןערָאװעג ךיוא זיא ןָאט רעשילַארָאמ רעד

 -רעטנוא עשילַאטנעירָא , ףיוא ,קירוצ רחָאי עכילטע טימ ןעוועג זיא רע סָאװ

 ןעכוזרעפ רָאּפ א ןוא ,גנוטכַארעפ טימ טקוקעג ןעמ טָאה "ןעגנוטלַאה

 ןעבָאה םיגהנמ עטלַא יד קירוצ ןעגנערב וצ ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ

 -רעטעּפ יד טכיירגרעד ןעבָאה עכלעוו ,ןעלַאדנַאקס טימ טזָאלעגסיױא ךיז

 ןעמ .לעטש ןייז ןופ טגָאזענבָא ןעמ טָאה ן'ָאדרַארישז .ןענָאלַאס רעגרוב

 רעד ןיא רעמיצ ןייז ןיא ןעניואוו ןעביילב וצ טביולרע רָאנ םהיא טָאה |

 -יהעגנייא ,ןהעזעג טּפָא ךָאנרעד םהיא ןעבָאה רימ ןוא ,עדייבענ םוּפרָאק

 םפעיטרעפ ,גידנעהעגמורַא ,לעטנַאמ ןעשירעטילימ ןעגנַאל ןייז ןיא טעל

 ןעד ,רָאפ רימ לעטש היא יװ ,ןעקנַאדעג עגירעיורט --- ןעקנַאדעג ןיא

 סָאװ ,טסייג םעיינ םעד ןעמאדרעפ רונ יו טנעקעג טינ סרעדנַא טָאה רע

 | .םוּפרָאק-ןעשזַאּפ םעד ןיא טלעקיווטנע ?ענש ךיז טָאה
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 ךיג ױזַא .גנודליב ןופ טדערעג ןעשנעמ ןעבָאה דנַאלסור ץנַאג רעביא

 ןופ טייקגנערטש יד ןוא זירַאּפ ןיא ןערָאװעג ןעסָאלשעג זיא ןעדעירפ יו

 גידעבעל ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה ,טזָאלעגכַאנ עלערָאה א טָאה רוזנעצ רעד

 ןופ םייהנעסיוונוא יד .ןעטייהנעגעלעגנַא-סגנודליב ןעגעוו ןעריטוקסיד וצ

 ןערָאװעג טנעלעג רעהַא זיב ןענייז סָאװ ןעגנורעטש יד ,ןעסַאמ-סקלָאפ יד

 ןופ טייהנעזעװבַא יד ,ןענרעל טלָאװעג ןעבָאה סָאװ יד ןופ געוו ן'פיוא

 ןוא ,ןענרעל ןופ ןעדָאטעמ עטרעטלערעפ יד ,ץניווָארּפ רעד ףיוא ןעלוש

 -טבעילעב יד ןערָאװעג ןענייז ןעלביא עגיזָאד יד ןעפלעה וצ יו ןעלטימ יד

 רעד ןיא ,ןעזיירק עטעדליבעג יד ןיא ןענַָאיסוקסיד רַאפ םינינע עטס

 עטשרע יד .עיטַארקַאטסירַא רעד ןופ ןענָאלַאס יד ןיא וליפא ןוא ,עסערּפ



 רענָאיצולָאװער א ןופ ןערַאומעמ - 2

 טימ ,1887 רהאי ןיא ןערָאװעג טנעפעעג ןענייז ךעלדיימ רַאפ סעיזַאנמיג

 .רערהעל ןופ בַאטש ןעגיטרַאסױרג ַא טימ ןוא ןַאלּפ ןעטנעכייצעגסיוא ןַא

 רענעמ עסַאמ ַא סיוארָאפ ןעטָארטעגסױרַא ןענייז ףושכ א ךרוד יוװ ױזַא

 ,גנודליב וצ ןעבעל רעייז טעמדיוועג רָאנ טינ ןעבָאה עכלעוו ,ןעיורפ ןוא

 עשיטקַארּפ עטנעבייצעגסיוא סלַא טגײצעגסױרַא ךיוא ךיז ןעבָאה ייז רָאנ

 ןיא ץַאלּפ ןע'דובכב ַא ןעמונרעפ ןעטלָאװ ןעטפירש ערעייז : ןעגָאגַאדעּפ

 ןערָאװעג טנַאקעב ןעטלָאװ ייז ןעוו ,רוטַארעטיל רעטריזיליוויצ רעדעי

 .דנַאלסיוא ןיא
 םעד טָא ןופ גנוקריוו יד טלהיפעג ךיוא טָאה סוּפרָאק-ןעשזַאּפ רעד

 ץנעדנעט עניײמעגלַא יד זיא ,ןעמהַאנסיוא גינעוו רהעז טימ .ןעבעלפיוא

 רעד .ןענרעל רַאפ ךיז ןעמהענ וצ ןעוועג ןעסַאלק ערעגניא יירד יד ןופ

 ,רעלקניו רָאטקעּפסניא רעד ,טנעמטרַאּפעד-סגנודליב םעד ןופ ּפָאק

 ַא ,קינװַאקלָאּפ-עירעליטרַא רעטעדליבעג-ליואוו א ןעוועג זיא רעכלעוו

 זיא ,ןעעדיא עוויסערגָארּפ טיפס שנעמ ַא ןוא רעקיטַאמעטַאמ רעטוג

 םעייג םעד ןעגערוצנָא ױזַא יוװ ןַאלּפ ןעטנעכייצענסיוא ןַא ףיוא ןעלַאפעג

 "רעטנוא רעהירפ ןעגעלפ סָאװ רערהעל עגיסעמלעטימ יד טָאטשנָא .טסייג

 ןעגירק וצ הימ יד ןעבעגעג ךיז רע טָאה ,ןעסַאלק עגירעדעינ יד ןעטכיר

 וצ ןעוועג טוגדוצ טינ רָאסעּפָארּפ ןייק זיא גנוניימ ןייז טיול .עטסעב יד

 -נענעג ַא ןופ םידומל עטשרע ץנַאג יד רעדניק ערעגניא יד טימ ןענרעֿכ

 רעקיטַאמעטַאמ סַאלק ןעטשרע ןַא ןעדַאלעגנייא רע טָאה רַאפרעד .דנַאטש

 םעד ןעטכיררעטנוא וצ ,ןינָאכוס ןַאטיּפַאק ,רערהעל םענערָאבעג ַא ןוא

 טָאה סַאלק רעד ןוא ,ַארבעגלַא ןופ םיללב עטשרע יד ןיא סַאלק ןעטרעיפ

 רעד זַא ,טריסַאּפ דָארג טָאה ,בגא .קיטַאמעטַאמ וצ ןעמונעג ךיילג ךיז

 יילָאקינ) קינדעילסַאנ םעד ןופ רערהעל ַא ןעוועג ךיוא זיא ןַאטיּפַאק

 -ןוא-ייווצ ןופ רעטלע ןיא ןעברָאטשעג זיא רעכלעוו ,שטיװָארדנַאסקעלַא

 ןיא ְךֶאוו ַא לָאמ ןייא ןעמוק טגעלפ רצע-שרוי רעד ןוא ,(רהָאי גיצנַאווצ

 ןַאטיּפַאק ןופ סעיצקעל ַארבעגלַא יד ןעניואוואוצייב סוּפרָאק ןעשזַאּפ

 ַא ןעועג זיא עכלעוו ,ַאנוָארדנַאסקעלַא ַאירַאמ ןירעזייק יד ,ןינָאכוס

 יד סימ ךיז ןעמוקנעמַאזוצ סָאד זַא טנעכערעג טָאה ,יורפ עטעדליבעג

 םוצ קשח ןהוז רהיא ןעבעגוצ רשפא טעוו סוּפרָאק ןופ רעדניק עגיסיילפ

 ףיוא ןערעפטנע טזומעג טָאה ןוא ,זנוא ןעשיווצ ןעסעזעג זיא רע .ןענרעכ

 תעב ,רע טגעלפ רעבָא סלייטנעטסרהעמ .ערעדנַא עֶלַא יװ ױזַא ןענַארּפ

 -שושניירַא רעדָא ,ךעלדליב ןעלָאמ ןוא ןעציז ,טדערעג טָאה רערהעל רעד

 ןעוועג זיא רע .םינכש ענייז וצ ןעכַאז עשימָאק ײלרעלַא רעיוא ןיא ןעק

 -רעביוא רעבָא ,ןעגנומהענעב ענייז ןיא לעדייא רהעז ןוא ניצרעהטונ

 ,ןעלהיפעג ענייז ןיא רעכילכעלפרעביוא ךָאנ ןוא ,ןענרעל ןיא ךילכעלפ
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 ייוצ ןענָארקעג רָאטקעּפסניא רעד טָאה סַאלק ןעטפניפ םעד רַאפ

 רעזנוא ןיא ןעמוקעגניירַא רע ןיא גָאט ןייא ,רענעמ עטנעכייצעגסיוא

 יד טנָאזעגנָא זנוא טָאה ןוא ,טייהנערעירפוצ ןופ גידנעלהַארטש סַאלק

 רָאסעפָארּפ .טייהנעגעלעג ענעטלעז ַא ןעבָאה ןעלעוו רימ זַא ,הרושב

 ןיא טרעּפסקע ןַא ןוא רעטרהעלעג רעשיסַאלק רעסיורג א ,יקסווָאסַאלק

 עשיסור זנוא טימ ןענרעל וצ טגיליוועגנייא טָאה ,רוטארעטיל רעשיסור

 ירַא ,רדסכ ןעסַאלק ףניפ עֶלַא ןהעגכרוד זנוא טימ טעוו ןוא קיטַאמַארג

 .ןערעדנַא םעד ןיא סאלק ןייא ןופ רהָאי ןעדעי זנוא טימ גידנעהעגרעב

 רַאקעטַאילביב רעד ,רעקעב ררעה ,רָאסעּפָארט-טעטיזרעװינוא רעטייווצ ַא

 ענעגייא סָאד טעוװ ,קעטָאילביב (רעלַאנָאיצַאנ) רעכילרעזייק רעד ןופ

 זיא ,ןעבענענוצ רע טָאה ,יקסווָאסַאלק רָאטעפָארּפ .שטייד טימ ןָאהט

 זַא ,רעכיז זיא רָאטקעּפסניא רעד רעבָא ,רעטניוו םעד דנוזעג ןיא ךַאװש

 וצ טייהנעגעלעג יד .סָאלק ןייז ןיא ןערהיפפיוא גיחור ךיז ןעלעוו רימ

 .ןעזָאלייברעּפ סע ןעלָאז רימ טוגדוצ ןעוועג זיא רערהעל אזַא ןעבָאה

 ץלָאטש רהעז ןעוועג ןענייז רימ .טמיטשעגנ טָאה גנונעכערסיוא ןייז

 שטָאכ ןוא ,רערהעל רַאפ ןערָאסעּפָארּפ-טעטיזרעוװינוא ןעגירק רימ סָאװ

 ןיא) "ַאקטַאשטמַאק , רעד ןופ ןעמיטש ןערעה טזָאלעג ךיז ןעבָאה סע

 םעד טימ סָאלק ןעדעי ןופ קנייב עטסרעטניה יד ןעמ טפור דנַאלסור

 (לעזניא-בלַאה רעטריזיליוויצנוא ןוא רענעפרָאװרעפ רעד טָא ןופ ןעמָאנ
 -נעדעי זומ --- שטייד רעד טסייה סָאד --- "רעכַאמ-לעטשרואוו , רעד זַא

 ןיִא גנוניימ עבילטנעפע יד ךָאד זיא ,םיוצ ןיא ןערעוו ןעטלַאהעג סלַאפ

 .ןערָאסעּפָארּפ יד ןופ ןעטסנוג וצ ןעוועג סָאלק רעזנוא

 ,טקעּפסער רעזנוא ןענואוועג דלַאב טָאה "רעכַאמ-לעטשרואוו רעד ,

 עטנעגילעטניא ,עטוג רהעז ןוא ןערעטש ןעסיורג א טימ ,ןַאמ רעביוה ַא

 ןיא ןעמוקענניירַא זיא ,ןעלירב ענייז ןופ טלעטשרעפ ?עסיבַא ,ןעגיוא

 טאה רע זַא ,שיסור ןעטוג ץנַאג ַא ןיא טגָאזעג זנוא טָאה ןוא ,סַאלק רעזנוא

 טיצקעס עטשרע יד .סעיצקעס יירד ןיא סָאלק רעזנוא ןעלייטוצנייא חעדב

 ןעמעוו ןופ ןוא ,ךַארּפש יד ןיוש ןענעק סָאװ ,ןעשטייד ןופ ןחעטשעב טעוװ

 טעוו עיצקעס רעטייווצ רעד טימ ; טייברַא ערעטסנרע ןערעדָאפ טעוװ רע

 -נייא ןיא ,רוטַארעטיל עשטייד ךיוא רעטעּפש ןוא ,קיטַאמַארנ ןענרעל רע

 רע טָאה ,עיצקעס עטירד יד ןוא ;} ןעמארגַָארּפ ענעמונעגנָא יד טימ גנַאלק

 ןופ , ."אקטַאשטמאק , יד ןייז טעוו ,לעכיימש ןעכילבעיל א טימ טנידנעעג

 עיצקעל רעדעי ייב זַא ,ןעגנַאלרעפ רָאנ ךיא לעװ , ,טנָאזעג רע טָאה ,"ךייא

 -םיוא ךייא רַאפ לעוו ךיא עכלעוו ,תורוש רעיפ ןעביירשרעביא רהיא טלָאז

 טנעק ,תורוש רעיפ יד ןעבירשעגרעביא גידנעבַאה .ךֹוב ַא ןופ ןעביילק

 ךיא ןוא ,ענירעביא יד ןערעטש טינ רָאנ ,טליוו רהיא סָאװ ןָאהט רהיא
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 ןענרעלסיוא ךיז רהיא טעװ טייצ רהָאי ףניפ ןיא זַא ךייא ךערּפשרעפ
 יד וצ וצ טהעטש רעוו ,טציא .רוטַארעטיל עשטייד ןוא שטייד לעסיבַא

 יד ןופ רעצימיא רשפא ? ףרָאדסמַאל ,וד ? גרעבלעכַאטש ,וד ? ןעשטייד
 רעדָא ףניפ *? *ַאקטַאשטמַאק , רעד ןיא ןָא ךיז טסילש רעוװ ןוא ? ןעסור
 ןעבָאה ,שטייד טרָאװ ַא טינ טנעקעג טינ ןעבָאה עכלעוו ,ךעלגניא סקעז

 טפַאהנעסיװעג ץנַאג ןעבָאה ייז ."לעזניא-בלַאה , רעד ןיא טצעזעב ךיז

 יר ןיא תורוש .גיצנַאװצ רעדָא ףלעווצ ַא --- תֹורוש רעיפ יד טריּפָאק
 ,ןעבילקעגסיוא טוג ױזַא תורוש יד טָאה רעקעב ןוא -- ןעסַאלק ערעכעה
 ףוס םוצ זַא ,טײקמַאזקרעמפיוא לעיפ ױזַא ןעקנָאשעג רעדניק יד טָאה ןוא
 ךַארּפש רעד ןופ טסואוועג סָאװטע ךילקריוו ייז ןעבָאה רהָאי ףניפ יד ןופ
 | .רוטַארעטיל רהיא ןוא

 רעדנַאסקעלַא רעדורב ןיימ .ןעשטייד יד וצ ןענַאטשעגוצ ןיב ךיא

 יד ןענרעלוצסיוא ךיז ףעירב ענייז ןיא טדערעגוצ קרַאטש ױזַא רימ טָאה
 רעכלעוו ןיא ןוא רוטַארעטַיל עכייר ַאזַא טגָאמרעפ עכלעוו ,ךַארּפש עשטייד
 ןעמונעג ךיז בָאה ךיא זַא ,טצעזרעביא זיא ךוב רעלופהטרעוו רעדעי
 ךילדנירג טסכעה ןוא טצעזרעביא בָאה ךיא .ןענרעלרעד וצ יז גיסיילפ

 ןופ גנוביירשעב רעשיטעֶָאּפ רעכילרעווש ַא ןופ לעטייז ַא טרידוטשעגכרוד
 יו ,גינעווסיוא ףיוא טנערעלעגסיוא ךיז בָאה ךיא ; רעטיוועג-םרוטש ַא
 -סגנומיטשעב יד ,רעטרעוו-דניב יד ,ןעהטַארעג רימ טָאה רָאסעפָארּפ רעד
 ןַא זיא סָאד .ןעזעל ןעביוהעגנָא ןוא --- רעטרעוו-רָאפ יד ןוא ,רעטרעוו
 ,ךימ טָאה רעקעב .ןעכַארּפש ןענרעל וצ יו עדָאטעמ עטנעכיוצעגסיוא
 רעטרירטסוליא ןַא ףיוא ןערינָאבַא וצ ךיז ןעהטַארעג ,םעד רעסייוא
 -העצרע עצרוק ןוא סעיצַארטסוליא ערהיא ןוא ,גנוטייצ רעכילטנעכעוו

 תורוש עכילטע ןענעייל וצ טריסערעטניארעפ גידנעטש רימ ןעבָאה ןעגנול
 .ךַארּפש יד טנערעלעגסיוא ךיג בָאה ךיא .ןמולָאק ַא רעדָא

 ןעהייל וצ רימ רעקעב ןעררעה ןעטעבעג ךיא בָאה רעטניוו ףוס םוצ |
 -רעביא רעשיסור ַא ןיא ןעזעלעג טַאהעג סע בָאה ךיא ; "טסוָאפ , ס'עהטעג

 עלעווַאנ עלָאפטכַארּפ ס'ףעינעגרומ ןעזעלעג טָאהעג ךיוא בָאה ךיא ;} גנוצעז
 -רעטסיימ עסיורג סָאד ןעזעל וצ טרַאגעג ךיא בָאה טציא ןוא ; "טסוָאּפ,
 וצ זיא סע ;ןהעטשרעפ טינ טשינרָאג טסעוו וד , .?ַאניגירַא ןיא קרעוו
 -נופ רָאנ ;לעכיימש ןעטפנַאז ַא טימ טנָאזעג רעקעב טָאה ,"שיפָאזָאליפ

 עטלַא טימ ,?עביב גיטנַאקרעיפ ַא טכַארבעג רימ רע טָאה ןעגעווטסעד
 .אמארד עכילברעטשנוא יד ןעטלַאהטנע ןעבָאה עכלעוו ,רעטעלב עטלעגרעפ
  ןעגינעגרעפ ןעכילּפעשסיוא-טינ ַא רַאפ סָאװ טסואוועג גינעוו טָאה רע
 -נורטעגניירַא בָאה ךיא .טמַאשרעפ רימ טָאה לעכיב גיקע-רעיפ ןיילק סָאד
 עמַאס יד טימ גידנעביוהנָא ,הרוש רעדעי ןופ קיזומ יד ןוא ןיז םעד ןעק
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 ךיא בָאה ןעכינ ןיא ןוא ,ננומדיוו רענהעש ךילרעה רעד ןופ ןעזרעפ עטשרע

 ;,דלַאװ ןיא גָאלָאנָאמ ם'טסואפ .גינעווסיוא ףיוא רעטעלב עצנַאנ טסואוועג

 יד ןהעטשרעפ ןייז ןופ טדער רע עכלעוו ןיא ,תורוש יד טּפיוהרעביא ןוא

 --- ,רוטַאנ
 טכוג

 ,רונ וטסביולרע ךוזעב ןעדנענווטש טלַאק

 טסורב עפעוט רהוא ןוא רומ וטסנוגרעּפ

 .ןעווש ןצ סדנוורפ סענווא םעזוב םעד ןיא יוו

 רעד טָאה טציא ךָאנ ןוא ,זַאטסקע ןיא טכארבעג ךאפנייא ךימ טָאה

 -סיב זיא זרעפ רעדעי ,רימ רעביא טפַארק ןייז ןערָאלרעּפ טינ גָאלָאנַאמ

 רערעכעה ַא ןעד סע טיג יצ ןוא ,דניירפ רערעייהט ַא ןערָאװעג זייווכעל

 ןעמ עכלעוו ךַארּפש א ןיא עיזעָאּפ ןעזעל וצ יו ןעגינעגרעפ רעשיטעטסע

 ןיא טליהעגנייא זיא עצנַאג סָאד ?ךילדנירג ץנַאג טינ ךָאנ טחעטשרעפ

 .עיזעָאּפ רַאפ טנעכייצעגסיוא טסַאּפ רעכלעוו ,לעבענ ןעטכייל ןימ ַא

 םעד רַאפ --- ןיז םענעבַאהרע ,ןעלעדייא רעייז ןייא רונ ןעטלאה רעטרעוו

 ןיז רעלאנאב רעד לָאמטפָא רָאנ טרעטש ,ךַארּפש רעד ףיוא טדער סָאװ

 -- ןעבענרעביא ןעפרַאד ייז סָאװ ,דליב עשיטעַאּפ סָאד רעטרעוו יד ןֹופ

 קורדנייא םעד רעקרַאטש ץְלַא טכַאמ עיזעָאּפ רעד ןופ קיזומ יד תעב

 | .רעיוא ן'םיוא

 ןַא ןעוועג זנוא רַאפ זיא עיצקעל עטשרע ס'יקסווָאסַאלק רָאסעּפָארּפ

 רהֶאי גיצפופ ךרע ןַא ,רעניסקיוועג-ןיילק א ןעוועג זיא רע .גנוקעלּפטנע
 עטנעגילעטניא ,עגיטכיל טימ ,ןעגנוגעוועב ענייז ןיא דניוושעג רהעז ,טלַא

 ןערעטש ןעכיוה א טימ ןוא ,קורדסיוא ןעשיטסַאקרַאס ןעטכייל ַא ,ןעניוא

 ,עיצקעל עטשרע יד ןעבעג זנוא ןעמוקענניירַא זיא רע ןעוו .טעֶאּפ ַא ןופ יו

 ַא ןופ טדייל רע יוװ ױזַא ,זַא טנַאזעג עמיטש רעכאווש א טימ רע טָאה

 רעבירעד ןוא ,ךיוה נונענ ןעדער םינ רע ןעק ,טייהקנַארק רעטרעגנעלרעפ

 ןייז טלעטשעגקעוַא טָאה רע .םהיא וצ רעטנחענ ןעצעז ךיז זנוא רע טעב

 -עגמורַא ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,ףעלשיט עהייר רעטשרע רעד ןעבענ להוטש
 .ןענהיב הנחמ ַא יו םהיא םורַא ןעבילק

 רעבָא ;קיטַאמַארג עשיסור ןענרעל טלָאזעג זנוא טימ טָאה רע

 ךיז ןעבָאה רימ עכלעוו ףיוא ,עיצקעל-קיטַאמַארג רענעקורט רעד טָאטשנָא
 ןעוועג זיא סע .ךַאז רעדנַא ןַא רָאנ סעּפע טרעהענ רימ ןעבָאה ,טכירעג
 ןַא ןעשיווצ ךיילגרעפ ַא ןעמוקעגניירַא זיא םעד ןיא רעבָא : קיטַאמַארג

 ןופ רעדָא רעמָאה ןופ הרוש ַא טימ קורדסיוא-רָאלקלָאפ ןעשיסור ןעטלַא

 טָאה רע עכלעוו ןופ טייקנהעש יד ,ַאטַארַאה בַאהַאמ ןעשיטירקסנַאס םעד
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 טכַארבעגנײירַא רע טָאה ָאד ;רעטרעוװ עשיסור ןיא ןעבעגעגרעביא

 עשיטסַאקרַאס א טנלָאפעג טָאה סע ןעכלעוו ךָאנ ,זרעפ ַא ס'רעלליש

 ;} טפַאשלעזעג רענרעדָאמ רעד ןופ לייטרוארָאפ א סעּפע ןעגעוו גנוקרעמעב

 עשיטעַאּפ עטיירב א רעדעיוװ ךָאנרעד ןוא ,קיטַאמַארג עטסנרע קירוצ ןַאד

 .עיצַאזילַארענעג עשיפָאזָאליפ רעדָא

 עיצקעל רעד ןיא ןעכַאז ךס א ןעוועג זיא סע זַא ,ךיז טהעטשרעפ |

 טנעקעג טינ ןעבָאה רימ סָאװ רעדָא ,ןענַאטשרעפ םינ ןעבָאה רימ סָאװ

 עדנערעביוצעב יד טינ ןעד טנעיל רעבָא .גנוטיידעב עפעיט רעייז ןעּפַאב

 רדסכ ףיוא זנוא רַאפ ןענעפע ייז סָאװ םעד ןיא ןעידוטש עלַא ןופ טפַארק

 ,טינ ךָאנ ןעהעטשרעפ רימ עכלעוו ןעטנָאזירָאה עטעטרַאוװרע-טינ ןוא עיינ

 סָאװ סָאד ןעגנירדוצכרוד רעטייוו ןוא רעטייוו ץְלַא זנוא ןעצייר סָאװ

 ענינייא ? גנונכייצ עראלקנוא ןַא יוװ רָאנ קילב ןעטשרע ן'םיוא טניישרע

 ירַא ערעדנַא ,סעציילּפ ס'נערעדנַא םעד ףיוא טרַאּפשעגנָא דנעה יד טימ

 ערעדנַא ןוא ,עהייר רעטשרע רעד ןופ ךעלשיט יד רעביא ךיז גידנעגיוברעב

 ענייז ןעגנולשעג עלַא רימ ןעבָאה ,ץיקסווָאסַאלק רעטניה גידנעהעטש

 ,עדנוטש רעד ןופ ףוס םוצ ןערָאװעג זיא לוק ןייז רעכאוװש סָאװ .רעטרעוו

 טָאה רַאטקעּפסניא רעד ,טרעהעגנייא ךיז רימ ןעבָאה רעזָאלמעהטָא ץלַא

 ייב וצ טהעג סע יװ ןָאהט וצ קוק ַא ,רעמיצ-סָאלק ןופ ריחט יד טנעפעעג

 עכילגעוועבנוא יד רעבָא גידנעהעזרעד ;רערהעל םעיינ םעד טימ זנוא

 -נוא רעד וליפא .רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ןעגיוצעגקירוצ ךיז רע טָאה ,הנחמ

 טלָאװ רע יװ ױזַא ןיקסוװַאסַאלק ףיוא טקוקעג טָאה ,ףָארוַאד רעניהור

 -סגנונעפאה ַא ,ווָאניילק ןָאפ וליפא "? וטזיב שנעמ ןימ ַאזַא טָא , ,ןעגָאז

 זיא ,ןעמָאנ ןעשטייד ַא טימ םעקרעשט רעטציּפשענרעביא-טינ רעזָאל

 ןוא סעטוג סָאװטע טָאה ענירעביא עטסיימ יד ןיא .ףילנעוועבנוא ןעסעזעג

 עיזַאטנַאפ ַא יו ױזַא ,רעצרעה ערעייז ןיא ףעיט טרעמישענ סעדנעביוהרעד

 ףיוא .ייז רַאפ ןָאהטעגפיוא ךיז טלָאװ טלעוו רעטניטכעדרעפ-טינ א ןופ

 זיא רעכלעוו ,סולפנייא ןערעייהעגנוא ןא טָאהעג יקסווָאסַאלק טָאה רימ

 ,תואיבנ ס'רעלקניוו .ןערהָאי ערעגיטעּפש יד ןיא ןעסקַאװעג רעסערג ךָאנ

 .ןערָאװעג םיוקמ זיא ,ןענירק בעיל עלוש יד ךָאנ ךיא ןעק ןעמעלַא ךָאנ זַא

 ,ַאּפָארייא-ברעמ ןיא זיא סיוא טזייוו סע יו רערחהעל טרָאז רעד םִא

 רעבָא דנאלסור ןיא ; טנַאקעב טינ ללבב ,ַאקירעמַא ןיא ךילניישרהַאװ ןוא

 רעדָא רוטַארעטיל רעד ןיא גנוטיידעב ןופ יורפ רעדָא ןַאמ א אטינ זיא

 "שרע םעד רַאפ טעטכילפּפרעּפ טינ ןענייז עכלעוו ,ןעבעל ןעשיטילָאּפ ןיא

 -ַארעטיל ןופ רערהעל רעייז וצ גנולקיווטנע רערעכעה ַא וצ סיוטשנָא ןעט

 ,רערהעל ַאזַא ןעבָאה טפרַאדעג טָאה טלעוו רעד ןיא עלוש עדעי .רוט

 זיא סע ןוא ,דנַאטשנעגעג םענענייא ןייז טָאה עלוש א ןיא רערהעל רעדעי
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 רעד רונ .ןעדנעטשנעגעג ענעדיישרעפ יד ןעשיווצ גנַאהנעמַאזוצ ןייק ָאטינ

 רעד ןופ ןעגנונבייצנא עניימעגלַא יד גידנעהעגכַאנ ,רערהעל-רוטַארעטיל

 ןעק ,טלעפעג םהיא יװ יז ןעלדנַאהעב וצ יירפ גידנעייז רעבָא ,םַארגָארּפ

 -פַאשנעסיװ ערעטינאמוח ןוא עשיראטסיה ערעדנוזעב יד ןעדניבנעמַאזוצ

 ,ףירגעב םענַאמוה ןוא ןעשיפָאזָאליפ ןעטיירב ַא ךרוד ייז ןענינייארעפ ,ןעט

 ןוא תוחומ יד ןיא סעיצַאריּפסניא ןוא ןעעדיא ערעכעה ןעקעוופיוא ןֹוא
 טסַאל עניטיונ יד טא טלַאפ דנאלסור ןיא .ןעשנעמ עגנוי יד ןופ רעצרעה

 טדער רע ןעוו .רוטארעטיל רעשיסור ןופ רערהעל םעד ףיוא ךילריסַאנ ץנַאג

 -הירפ רעד ןופ טלאהניא םעד ןופ ,ךארּפש רעד ןופ גנולקיווטנע רעד ןופ

 ,וצ-רעטעּפש ןוא ,קיזומ ןוא רעדעילסקלָאפ ןופ ,עיזעָאּפ רעשיּפע רעניטייצ

 ןוא רעשיטילָאּפ ,רעכילטפאשנעסיוו רעד ןופ ,גנוטכיד רענרעדָאמ רעד ןופ

 ענעדיישרעפ יד ןוא ,דנַאל ןענייא ןייז ןופ רוטארעטיל רעשיפָאזַאליפ
 ,רהיא ןיא בא ךיז ןעלנעיּפש סָאװ ןעננומערטש עשיפָאזַאליפ ןוא עשיטע

 גנולקיווטנע רעד ןופ ףירנעב םעניימעגלַא םעד ןעגנערבניירַא רע זומ ןַאד

 יד ןופ זיירק םעד רעסיוא טגיל רעכלעוו ,קנַאדעג ןעכילשנעמ םעד ןופ
 .רעדנוזעב טנערעלעג ןערעוו סָאװ ןעדנאטשנעגעג

 -נעסיוו רעד רַאפ ןערעוו ןָאהטעג טפראדעג ךיוא טָאה ענענייא סָאד

 ןוא עימָאנָארטסַא ,עימעכ ןוא קיזיפ ןענרעל וצ גונעג טינ זיא סע .טפַאש

 עֶלַא יד ןופ עיפָאוָאליפ יד .קינַאטַאב ןוא עינָאלָאָאז ,עינָאלַארָאעטעמ

 םלַא רוטַאנ רעד ףיֹוא קילב רעניימענלַא ןא -- ןעטפַאשנעפיױװ-רוטַאנ

 ןופ דנַאב ןעטשרע םעד ןופ רענייטש םעד ףיוא סָאװטע ,סעצנַאג

 ןוא רעליש יד וצ ןערעוו ןעכעגענרעביא זֹומ --- .םָאמסָאק , ם'טדלאבמוה

 םעד טימ ןעבעגבָא טינ ךיז לָאז ןעמ גינעוו רעדָא לעיפ יו ,ןעטנעדוטס
 עיפַאזָאליפ יד .עֶלוׁש רעד ןיא ןוא ןעטפַאשנעקיװ-רוטַאנ יד ןופ םוידוטש

 "נעסיוו עכילטקניּפ עלַא יד ןופ ןעדָאטעמ יד ,רוטַאנ רעד ןופ עיזעֶאּפ ןוא

 רוטאנ רעד ןופ ןעבעל םעד ןופ גנוטַאפפיוא עטרעטסייגעב א ןוא ,ןעטפַאש

 טלָאװ עיפארנַאעג ןֹופ רערחעל דעד .,גנודליב רעד ןופ ?ייט ַא ןערעוו זומ

 רעבָא ; עבַאנפיוא עניזָאד יד ןעמחהענרעביא עלייוו א ףיוא טנעקעג רשפא
 רַאפ רערהעל עהייר רעדנַא ץנַאג ַא ןעבָאה טפרַאדעג רימ ןעטלָאװ ןַאד

 עיפַארנַאעג ןופ ןערָאסעּפַארּפ עחייר ענעדיישרעפ א ןוא דנַאטשנעגעג םעד

 .טנערעל ןעמ טָאװ סָאד .ןעטעטיזרעווינוא יד רַאפ ןעוועג גיטיונ טלָאװ

 רעבָא ,טליוו רהיא סָאװ סעלַא זיא ,עיפַארנַאעג ןעמָאנ םעד רעטנוא טציא

 .עיפַארנָאעג ןייק טינ

 סָאלק ןעגידרעדור שביה רעזנוא טגעיזעב טאה רערהעל רעטייווצ ַא
 רעד ,ןעביירש ןופ רערהעל רעד ןעוועג זיא סָאד .ןפוא רעדנַא ץנַאג א ףיוא
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 טסייה סָאד --- "רענידנעצעגנ , יד ביוא .בַאטש-רערהעל םעד ןופ רעטצעל

 גינעוו ןעסָאנעג זנוא ןופ ןעבָאה -- רערהעל עשיזיוצנַארפ ןוא עשטייד יד

 ןַא ןעוועג ,דיא רעשטייד ַא ,טרעבע ,ןעביירש ןופ רערהעל רעד זיא ,דֹובכ

 רַאפ טנעכערעג ךיז טָאה םהיא וצ גיד'הּפצוח ןייז וצ ,רעריטרַאמ רע'תמא

 טָאה רע םורָאוװ ךַאזרוא עגניצנייא יד .ןעשזַאּפ יד ייב םייקטיישעג ןימ ַא

 טייקמערא יד ןייז טזומעג טָאה סוּפרָאק ןיא עיצקעל ןייז ןעטלַאהעגנָא
 ןיא רהָאי יירד רעדָא ייווצ ןעוועגבָא ןענייז עכלעוו ,דנעה עטלַא יד .ענייז

 -נַאהעב םהיא ןעבָאה ,ףיורא רעכעה ךיז גידנערהיר טינ סַאלק ןעטפניפ

 ןַא ייז טימ טבַאמעג זיא:סע-יו טָאה רע רעבָא ;טכעלש רהעז טלעד

 ןַא -- .רהעמ טינ רעבָא ,עיצקעל רעדעי ייב לעציּפש ןייא , : ךַאמבָא

 ןעטלאהעג ךילטנערָא-גנערטש טינ זיא ,ארומ בָאה ךיא ,רעכלעוו ךַאמבָא

 | ,דצ רעזנוא ןופ ןערָאװעג

 "לעזניא-בלַאה םענעפרָאװרעּפ ,, ןופ רעניואוונייא ןַא טָאה גָאט ןייא

 ןָאהטענ ףרָאו ַא ןוא דיירק ןוא טניט טימ םָאװוש-לעװַאט יד טּפַאזעגנָא

 ַא רע טָאה "!טרעבע ,סע טּפַאכ , .רעריטרַאמ-עיפַארנילַאק םעד ףיוא

 ןעפָארטעג טָאה םָאווש יד ,?לעכיימש ןעשירַאנ ַא טימ ןָאהטעג יירשעג

 םעד טצירּפשרעפ םהיא טָאה טניט עצרַאװש יד ,רעטלוש ןיא ן'טרעבע

 ,דמעה רעסייוו רעד ףיוא ןעסָאנעגנָארַא ךיז ןוא םינּפ

 םעד ןעזָאלרעפ טרעבע טעוװ לָאמ םעד זַא רעכיז ןעוועג ןענייז רימ

 -חענסיֹורַא ,רעבָא .רָאטקעּפסניא םעד השעמ יד ןעלהעצרעד ןוא רעמיצ

 טָאה ,םינּפ םעד גידנעשיוו ךיז ןוא עקליישטַאפ ענענוטרַאק ןייז גידנעמ

 ! טנייה רהעמ טינ --- לעציּפש ןייא ,ןעררעה עניימ , ,ןעפורענסיוא רָאנ רע

 -קירדרעטנוא ןַא ןיא ןעבעגענוצ רע טָאה ,"טרהיפעגנרעביא זיא דמעה סָאד

 | .ךוב ַא סנעצימיא טביררעפ רעטייוו טָאה ןוא ,?וק ןעט
 ,טסייה סָאװ .טמחעשרעפ ןוא טניוטשרע ןעבילבענ ןענייז רימ

 םעד ןעגעו טקנעדעג ךיילנ רע טָאה ,זנוא ףיוא ןעלהעצרעד וצ טָאטשנָא

 ןייז וצ טרעדנעעגנ ךיז ןעבָאה סָאלק ןעצנַאג םעד ןופ ןעלהיפעג יד ! ךַאמבָא

 -עגרָאפ רימ ןעבָאה ,"שירַאנ זיא ןָאהטעג טסָאה וד סָאװ סָאד , .ןעטסנוג

 -רעביא טסָאה וד ןוא ,שנעמ רעמערָא ןַא זיא רע, .רבח רעזנוא ןעפרָאװ

 .ןעירשעגסיוא רעצימיא טָאה'"! עדנַאש ַא ! דמעה ןייז טרהיפעג

 זומ ןעמ , .ןעגידלושטנע ךיז ןעגנַאנעגוצ ךיילנ זיא רעכערברעפ רעד

 סלַא טגָאזעג טָאה טרעבע סָאװ ץלַא ןעוועג זיא ,"ררעה ןיימ ,ןענרעל

 .לוק ןייז ןיא טרעהענ ךיז טָאה טעמוא ןַא ןוא ,רעפטנע

 רעטסקענ רעד וצ ןוא ,ליטש ןערָאװעג השעמ רעד ךָאנ ןענייז עֶלַא

 יד ןעבָאה ,טדערענפיונוצ רעהירפ ךיז ןעטלָאװ רימ יו ױזַא ,עיצקעל

 יָארטעגוצ ןוא ןעטפירשדנַאה עטסעב יד טימ ןעבירשעג זנוא ןופ עטסיימ
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 םָאה רע .ןעטכיררעפ ייז לָאז רע ןעטרעבע וצ רעכיב ערעזנוא ןענ

 .גָאט םעד ךילקילג טלהיפעג ךיז טָאה רע ;טניישעג

 ,קורדנייא ןעפעיט ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה טקַאפ רעגיזָאד רעד

 םויה דע ,ןורכז ןיימ ןופ ןערָאװעג טשיוװעגבָא טינ לָאמנייק זיא רע ןוא

 .עיצקעל ןייז רַאפ ןעשנעמ ןעגידריווקרעמ םעד וצ טײקרַאבקנַאד ךיא ?היפ

 ,זנַאג ןעפורעג טָאה ןעמ ןעמעוו ,ןענכייצ ןופ רערהעל רעזנוא טימ

 רדסכ טָאה רע .םולשב ןעבעל ֹוצ ןעגנאגרעד טינ לָאמנייק רימ ןענייז

 ,רע טָאה סָאד .סָאלק ןייז ןיא טלעיּפשעג ךיז ןעבָאה סָאװ יד טריטרָאּפער

 ןעועג זיא רע ?ייוו ,ןָאהט וצ טכער ןייק טָאהעג טינ ,גנוניימ רעזנוא טיופ

 זיא רע לייוו רעבָא טּפױהרעד ןוא ,ןענכייצ ןופ רערהעל ַא יו רחעמ טינ

 -פיוא גינעוו רהעז רע טָאה סָאלק ןיא .שנעמ רעכילרהע ןייק ןעוועג טינ

 ןייז טכַארברעפ טָאה ןוא ,זנוא ןופ עטסיימ יד וצ טלהָאצענ טײקמַאזקרעמ

 םהיא ייב ןעבָאה סָאװ יד ןופ ןעגנונכייצ יד ןערעסעבסיוא ןיא טייצ

 ןעזייוו ן'רַאפ טלהָאצעג םהיא ןעכָאה רעדָא ,סעיצקעל טאווירּפ ןעמונעג

 -קרעמ ןעטוג ַא רַאפרעד ןעגירק ןוא גנונכייצ עטוג א םנעמַאזקע יד ףיוא

 -ָארדרעפ טינ זנוא טָאה ןָאהטעג סָאד ןעבָאה סָאװ םירבח יד ףיוא .ןעכייצ

 ןעבָאה סָאװ יד זַא טכער רַאפ ןעטלַאהעג סע ןעבָאח רימ ,טרחעקרעפ .ןעס

 רַאפ ןורכז ןייק רעדָא ,קיטַאמעטַאמ רַאפ ןעטייקגיהעפ ןייק טאהעג טינ

 ןופ ?כה-ךס םעד ןערעסערגרעפ ןוא ןעפלעהסיורַא ךיז ןעלָאז ,עיפַארגָאעג

 גנונכייצ עטוג א רענכייצ א ייב גידנעכעטשעב סנעבייצ-קרעמ ערעייז

 ןעצנַאג א, ןעגירק ןעלעוו ייז עכלעוו רַאפ ,עטרַאק עשיפַארגָאּפָאט ַא ַא רעדָא

 טינ ןעוועג טלָאװ סָאלק ןופ רעליש ייווצ עטשרע יד רַאפ רָאנ ."ףלעווצ

 עגירעביא יד דנערהעוו ,ןעלטימ עכלעזַא טימ ןעצונעב וצ ךיז גידנעטשנַא

 םינ רעבָא זיא סע .ןעסיוועג ןעגיחור ַא טימ ןָאהט טנעמעג סע ןעבאה |

 ןוא ;גנולעטשעב ףיוא ןעגנונבייצ ןעכַאמ וצ קסע ס'רערחעל םעד ןעוועג

 "רעפ טפרַאדעג רע טָאה ,ןעלדנַאה ױזַא טלָאװעג אי ןיוש טָאה רע בוא

 זיא ױזַא .רעליש ענייז ןופ ךעלציּפש ןוא ?לעמוט םעד ןעסַאלעג ןענַארט

 רע סָאװ רעבירַא טינ עיצקעל ןייק זיא ,םעד טָאטשנָא ,רשוי רעזנוא ןעוועג

 ןערָאװעג ץלַא רע זיא רעטייוו סָאװ ןוא ,ןעגַאלק ןייק ןעבעגנָא טינ לָאז

 | .גיד'הּפצוח רהעמ

 ךיז ןעבָאה ןוא סַאלק ןעטרעיפ ןיא רעכבירַא ןענייז ריס יו ךיג ױזַא

 ןעסָאלשעב רימ ןעבָאה ,סוּפרָאק ןופ רענריב ענעסעזעב ראפ טלהיפעג

 ,"דלוש ענענייא רעייא זיא סע, .רעקרַאטש לעסיבַא ןעמַאצוצנייא םהיא

 -עטשנא עכלעזַא טכַאמ רע סָאװ,, ,טגָאזעג זנוא םירבח ערעטלע יד ןעבָאה

 ןעבָאה רימ ."קיווצ ןיא ןעטלַאהעג םהיא ןעבָאה רימ ;ךייא טימ ןעכ

 .ןעװעמַאהוצנייא םהיא ןעסָאלשעב
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 סאלק רעזנוא ןופ םירבח עטנעכייצענסיוא ייווצ ןענייז גָאט ןייא

 ןעטעבעג םהיא ןוא ,רעליימ יד ןיא ןעטָאריּפַאּפ טימ ן'זנַאג וצ ןעמוקעגוצ
 ןעוועג זיא סָאד ,ךיז טהעטשרעט .רעייפ ןעבעג ייז ןייז טוג ױזַא לָאז רע

 וצ ןעלַאפעגנייא טינ םענייק ראג זיא סע -- סאּפש ףיוא יו רהעמ טינ
 -נעטשנא ןופ ןעצעזעג ערעזנוא טיול ,ןוא --- רעמיצ-סָאלק ןיא ןערעכיור
 ייז טָאה רע ;ןהעגקעװַא ןעסייה טפרַאדעג רָאנ זנַאג ייז טָאה ,טייקגיד

 ןעגנערטש א ןעגָארקעג ןעבָאה ייז ןוא ,ךובד-נָאט ןיא ןעבירשרעפ רעבָא

 וצ םהיא ןעסָאלשעב ןעבָאה רימ .קנופ רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד .קסּפ

 רעד לָאז נָאט ןייא ןַא ,ןעסייהעג טָאה סָאד ."דנעבא-סיפענעב , ַא ןעבעג

 ,ןעסַאלק ערעכעה יד ןופ סעריוו עטגרָאבעג טימ טגרָאזעב ,סָאלק רעצנַאג

 יד ףיוא סעריוו יד טימ גידנעּפַאלק ,לעמוט ןעגידלַאװעג ַא ןעביוהפיוא

 גנורעוושרעפ יד רעבָא .סַאלק ןופ רערהעל םעד ןעקישסיורַא ןוא ,ךעלשיט

 טַאהעג ןעבָאה רימ .ןעטייקגירעווש ךס ַא טימ ןענעכער וצ טָאהעג ךיז טָאה

 ןעטלָאװ עכלעוו ,ךעלרעדניק "עקניטונ , לעסיב שביה א סאלק רעזנוא ןיא
 -צעל רעד ןיא רָאנ ,עיצַארטסנַאמעד רעד ןיא ןעסילשוצנָא ךיז טנָאזעגוצ

 טלָאװ ןַאד ןוא ,ןעהיצקירוצ ךיז ןוא זעוורענ ןערעוו ייז ןעטלָאװ טונימ רעט

 -נוא אזַא ןיא .ענירעביא יד ןופ ןעמענ יד ןעבעגנָא טנעקעג רערהעל רעד

 ,ףָארטש יד םירָאװ ,גיטיונ זיא סָאװ ךַאז עטשרע יד תודחא זיא גנומהענרט

 ןעצנאנ ן'םיוא טלַאפ יז ןעוו רעטכייל גידנעטש זיא ,ןייז טינ לָאז סע סָאװ

 .עכילטע ףיוא טָאטשנָא סָאלק
 -ַאיקַאמ תמא ןַא טימ ןערָאװעג ןעמוקעגייב ןענייז ןעטייקגירעווש יד

 לַאנגיס םענעבעגנעג ַא ףיוא ,טייקטקישענ (ס'ןַאמ-סטאאטש) רעשילעוו

 ,ןַאד ןוא ,ן'זנַאנ וצ סנעקור יד טימ ןערהעקמוא טלָאזעג עלַא ךיז ןעבָאה

 רעד ןופ ףעלשיטביירש יד ףיוא טיירג ןעגעלעג ןענייז סָאװ סעריוו יד טימ

 םעד ףיוא .?עמוט ןעטשניוועג םעד ןעכַאמנָא ייז ןעלָאז ,עהייר רעטסקענ

 זנַאג ןעוו ןערעוו ןעקָארשוצ טינ ךעלרעדניק "עקניטוג , יד ןעלעוו ןפיוא

 ,ןעפייפ ?לַאנגיס רעד רעֹכָא .ןעניוא ענייז ןעלעטשסיוא ייז ףיוא טעוו
 .טלָאװ ןָאהט סינ ַא וליפא רעדָא ,ןעיירש ,ןעטכישעג-רעביור יד ןיא יו ױזַא

 רעפייפ םעד סלַא ןעצימיא ןעבעגנָא טנעקענ טלָאװ זנַאג :טגיוטעג טינ

 זנוא ןופ רענייא .רעליטש ַא ןייז טזומענ טָאה ?אנגיס רעד .רעסינ רעדָא

 ןייז ןעזייוו ןענָארטוצ טלָאזעג טָאה ,טנעכייצעג ןהעש טָאה רעכלעוו

 ןוא ןעמוק קירוצ סעוו רע סָאװ טנעמַאמ רעד ןוא ,ן'זנַאג וצ גנונכייצ

 ,ןעגנַאפוצנָא טייצ יד ןייז טלָאזעג טָאה ,ץַאלּפ ןייז ןעמהענרעפ

 ןעגָארטעגקעװַא טָאה ףָאדַאסענ .טנעכייצעגסיוא ןעננַאגעג זיא סעלַא

 ,ןעטונימ עגינייא ןיא טרעסעבעגסיוא רהיא טָאה זנַאג ןוא ,גנונכייצ ןייז

 - רע ןיא ךילדנע .טייקגיבייא ןַא זנוא ראפ ןעזיוועגסיוא ךיז ןעבָאה עכלעוו
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 רקנַא ,עדנוקעס ַא רַאפ ןהעטש ןעבילבעג זיא ,ץיז ןייז וצ ןעמוקעגקירוצ

 טָאה סָאלק רעצנַאנ רעד .,..טצעזעגרעדעינא ךיז טָאה רע ,זנוא גידנעק

 -הערפ ןעבָאה סעריוו יד ןוא ,ךעלקנייב יד ףיוא טרהעקעגמוא גנילצולּפ ךיז

 ןיא ןעבָאה זנוא ןופ עכילטע תעב ,ךעלשיטביירש יד ןיא טרעּפַאלקעג ךיל

 רעד "! םהיא טימ רעדעינ ! סױרַא זנַאנ , ,ןעירשעג לעמוט םעד ןעטימ

 זַא טסואוועג ןעבָאה ןעסַאלק עלַא ;רעדנעביוטרעפ א ןעוועג זיא שיורעג

 עלייו ַא זיא רע ."דנעבא-סיטענעב , ןייז ןעגָארקעג זנַאג טָאה םָאד

 ןַא .סױרַא רע זיא ךילדנע ןוא ,סָאװטע טעשטּפעשעג ,ןהעטש ןעבילבעג

 זיא ןַאד ; ןעטלַאהעגנָא טָאה לעמוט רעד -- ןעפַאלעגניירַא זיא ריציפא

 "ניא רעד םהיא ךָאנ ןוא ,רָאטקעּפסניא-רעטנוא רעד ןעהילפ וצ ןעמוקעג

 .טרעהעגפיוא ךיילג טָאה לעמוט רעד .,רָאטקעּפס

 רָאטקעּפסניא רעד טָאה "! טסערַא רעטנוא ךיילג רעטסטלע רעד,

 ןוא ,סַאלק ןיא רעטשרע רעד ןעוועג ןיב רעכלעוו ,ךיא ןוא ; טרידנַאמָאק

 רעצרַאװש רעד וצ טרישרַאמעגקעװַא בָאה ,רעטסטלע רעד ךיוא רַאּפרעד

 ךָאנרעד טָאה סע סָאװ ןהעזוצוצ טרָאּפשרעּפ רימ טָאה סָאד .עלעצ

 סע רעװ ן'זנַאג טגערפעג טָאה ןעמ .ןעמוקעג זיא רָאטקעריד רעד .טנלָאפענ

 .ןעבעג טנעקעג טינ ןעמענ ןייק טָאה רע רעבָא ,רערהיפנָא יד ןעוועג ןענייז

 ןעבָאה ןוא ,רימ וצ סנעקור יד טימ טהערדדענטיוא עלַא ךיז ןעבָאה ייז ,

 ןעמ טָאה ףיורעד ךיילג .רעפטנע ןייז ןעוועג זיא ,"?עמוט םעד ןעביוהעגנא

 יא ןיש טָאה ןעמ שטָאכ ןוא ,טרהיפעגרעטנורַא סָאלק ןעצנַאג םעד

 טָאה ,עלוש רעד ןיא זנוא ייב ןעסיימש וצ טרעהענפיוא טאהעג ןעצנַאג

 "רעפ ן'רַאפ ןערָאװעג טריטרָאּפער ןענייז סָאװ ,ייווצ יד לָאמ םעד ןעמ

 דיירסיוא םעד רעטנוא ,רעטיר ענעזאירעב טימ ןעסימשעג ,רעייפ ןעננַאל

 .ףָארטש רעייז רַאפ גנונעכערבא ןֵא ןעוועג זיא "דנעבא- סיפענעב , רעד זַא

 ןעמ ןעוו ,רעטעּפש געט ןהעצ טימ ןופרעד ךיז ךיא בָאה טסואוורעד

 זיא רעכלעוו ,ןעמָאנ ןיימ .סאלק ןיא ןערהעקוצמוא ךיז טביולרע רימ םָאה

 -עגבָא ןעוועג זיא ,?עװַאט ןעטיור ן'םיוא סַאלק ןיא ןעבירשענפיוא ןעוועג

 ןייז הדומ רעבָא זומ ךיא ;גיטליגכיילג ןעוועג ךיא ןיב םעד וצ .טשיװ

 ןייז וצ םניישעג רימ ןעבָאה ,רעכיב ןהֶא ,עלעצ רעד ןיא געט ןהעצ יד זַא

 עכילרעדיוש ןיא) טסַאפרעפ בָאה ךיא סאו בעילוצ ,גנַאֿל וצ לעקיבַא

 סַאלק ןעטרעיפ םעד ןופ ןעטאהט יד רעכלעוו ןיא ,אמעַאּפ א (ןעזרעפ

 .ןייז וצ רעהעג סע יוװ ןערָאװעג טכילרעהרעפ ןענייז

 טציא ןענייז סַאלק רעזנוא ןופ רעליש יד זַא ךיז טחעטשרעפ סע

 רימ ןעבָאה רהעמ רעדָא שדוח ַא רַאפ .עלוש רעד ןופ ןעדלעה יד ןערָאװעג

 עגירעביא יד רַאפ ןעלעצרעדרעביא ןוא ןעלהעצרעד ןייא ןיא ןעטלַאה טזומעג

 -ברוד רַאפ טביולעג קרַאטש זנוא טָאה ןעמ ןוא ,עטבישעג עצנַאג יד ןעסַאלק
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 -עג טּפַאכעג טינ זיא רענייק זַא ,תודחא אזַא טימ גנומחענרעטנוא יד ןערהיפ

 וצ זיב סגָאטנוז עלַא---סגָאטנוז יד ןעמוקעג ןענייז ןַאד ןוא .רעדנוזעב ןערָאװ

 -ירק טינ ,עלוש רעד ןיא ןעביילב טזומעג טָאה סָאלק רעד סָאװ -- חסּפ

 עֶלַא עלוש רעד ןיא ענעטלַאהרעפ .םייהַא ןהענ וצ סינביולרע ןייק גידנעג

 "עקניטוג , יר .גידעבעל ץנַאג טכַארברעפ סגָאטנוז יד רימ ןעבָאה ,ןעמַאזוצ

 יד ;סעקרעקוצ סנעפיוה עצנַאג טכַארבעג ייז ןעבָאה סעמַאמ ס'ךעלרעדניק

 -וצנייא ףיוא ןעבעגעגסיוא סָאד ןעבָאה דלעג סָאװטע טָאהעג ןעבָאה סָאװ

 ןוא ,גָאטימרָאפ ףיוא עדנעגיטעז -- םקעבעג-רעקוצ גרעב עצנַאג ןעפיוק

 ןעגעלפ ןעסַאלק ערעדנַא יד ןופ דניירפ יד תעב -- גָאטימכָאנ ףיוא עסיז

 ןעוַארב םעד ראפ טכורפ ךעלסיב עשביה וצ + ןעלגומשגיירַא דנעבא ןיא

 .םַאלק ןעטרעיפ

 ןופ עיצקעל יד רעבָא ; ןעבירשרעפ טינ םענייק רהעמ טָאה זנַאג

 רהעמ טָאה רענייק .זנוא רַאפ ןערָאלרעּפ ןעצנַאג ןיא ןעוועג זיא ןענכייצ

 ךיז טפיוקרעפ סָאװ ןעשנעמ םעד ןופ ןענכייצ ןענרעל ךיז טלָאװעג טינ
 | .דלעג רַאפ

 ךדז

 ,עװקסָאמ ןיא ןעוועג טייצ רעד ןיא זיא רעדנַאסקעלַא רעדורב ןיימ
 ענידעבעל א ןעטלַאהעגנָא ןעבָאה רימ ןוא ,סוּפרַאק ןעטעדַאק ַא ןיא

 ןעוועג סָאד ןיא םייהרעד ןעוועג ןיב ךיא יו גנַאל ױזַא .ץנעדנָאּפסערָאק
 עינעליווירּפ ןייז רַאפ טנעכערעג טָאה רעטָאפ רעזנוא םירָאװ ,ךילנעמנוא
 רע ןוא ,זיוה רעזנוא ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ ףעירב עלַא ןענעייל ֹוצ

 ןָאהט וצ טָאה סָאװ עיצנעדנַאּפסערַאק ַא וצ טכַאמעג ףוס ַא ךיג טלָאװ
 -יטוקסיד וצ יירפ ןעוועג רימ ןענייז רעטציא .ןעכַאז עכילגעטלַא טימ טיני

 עניצנייא יד .טלָאװעג ןעבָאה רימ רָאנ סָאװ ףעירב ערעזנוא ןיא ןער

 רימ רעבָא ; סעקרַאמ ףיוא דלעג ןעגירק וצ יו ןעוועג זיא םייקגירעווש
 זַא תויתוא עניילק עכלעזַא טימ ןעביירש טנערעלעגסיוא ךינ ךיז ןעבָאה

 זיא סע זַא ?עיפ ױזַא ףעירב ןעדעי ןיא ןעביירשנָא טנעקעג ןעבָאה רימ
 זיא סע טפירשדנַאה סעמעוו ,רעדנַאסקעלַא .ןעלעטשוצרָאפ ךיז רעווש |

 עטקורדעג רעיפ ןענירקניירַא ןענעק טנעלפ ,ענהעש-רעדנואוו ַא ןעוועג

 עשיּפָאקסָארקימ ענייז ןוא ,ריּמַאּפ-ביירש ל?לעטעלב ןייא ףיוא ןעטייז

 סע .טפירש-קורד עניילק עטסעב יד יו ,רַאבזעל ױזַא ןעוועג ןענייז תורוש
 יו ןעטלאהעג טָאה רע עכלעוו ,ףעירב עגיזָאד יד סָאװ לדָאש ַא זיא
 ןיא ,ןעמרַאדנַאשז יד .ןערָאלרעּפ ןעגנַאגעג ןענייז ,ןעגנוקנעדנַא ערעייהט
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 ןליפא טביורעגקעװַא םהיא ייב ןעבָאה ,ןעלַאפרעביא ערעייז ןופ םענייא

 | .רצוא ןעגידלושנוא םעד טָא
 עניילק יד ןעגעוו ןעוועג סנעטסיימ ןענייז ףעירב עטשרע ערעזנוא

 טָאה ץנעדנַאּפסערָאק רעזנוא רעבָא ,הביבס רעיינ ןיימ ןופ ןעטייהלעצנייא
 טינ טָאה רעדורב ןיימ ,רעטקַארַאכ ןעטסנרע רהעמ ַא ןעמונעגנָא ךיג רָאנ

 . רע טנעלפ טּפַאשלעזעג ןיא וליפא .ןעטייקניניילק ןעגעוו ןעביירש טנעקעג

 -נרע ןַא סעּפע ןיא ןָאהטרעפ ןעוועג זיא ןעמ ןעוו ,גידעבעל ןערעוו ןַאד רָאנ
 יד ןיא גָאטהעװ ןעּפמעט ַא , ףיוא ןעגָאלקעב ךיז טגעלפ ןוא ,עיסוקסיד עטס

 זיא רע ןעוו --- ןענָאז טגעלפ רע יװ ,גָאטהעװ ןעשיזיפ ַא --- "ןעריהעג
 -ניניילק טימ רָאנ טריסערעטניא ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעשנעמ טימ ןעוועג

 -עטניא ןייז ןיא רימ רַאפ רענעטירשענטרָאפ ךס א ןעוועג זיא רע .ןעטייק

 -נעביוהפיוא ,סטרעוורָאפ ןעבירטעג רימ טָאה ןוא גנולקיווטנע רעלעוטקעל

 יד ךָאנ ענייא ןענַארפ עשיפָאזַָאליפ ןוא עכילטפמַאשנעסיוװ עיינ ניד

 סָאװ .ןערידוטש רעדָא ןעזעל לָאז ךיא סָאװ רימ גידנעהטַאר ןוא ,ערעדנַא

 .ַא -- !רעדורב אזַא ןעבָאה וצ רימ רַאפ ןעוועג זיא סָאד קילג ַא רַאפ

 .טאהענ בעיל ךילטפַאשנעדייל ךימ טָאה ,ןעמעלַא ץוחַא ,רעכלעוו רעדורב

 .גנולקיווטנע ןיימ ןופ לייט ןעטסעב םעד ןעקנַאדרעפ ֹוצ ךיא בָאה םהיא

 רע ןוא ,עיזעָאּפ ןענעייל וצ ןעהטַאר רימ רע טנעלפ לָאמסעכנַאמ
 ,ןעמעָאּפ עצנַאג ןוא ןעזרעפ ןעסַאמ ףעירב ענייז ןיא ןעקיש רימ טנעלפ

 : ןעבירשעג רע טָאה ,"עיזעָאּפ ןעייל , .ןורכז ןופ ןעבירשעג טָאה רע עכלעוו

 -עּפש ןיימ ןיא ךיא בָאה טפָא יו ."רעסעב ןעשנעמ םעד טכַאמ עיזעָאּפ ,

 ! רענייז גנוקרעמעב רעד םִֶא ןופ טייהרהַאו יד ןהעזעננייא ןעבעל ןערעט

 א ןעוועג זיא ןיילַא רע ! רעפעב ןעשנעמ םעד טכַאמ יז : עיזעָאּפ ןעייל
 טסכעה ןעביירש וצ טייקגיחעפ ערַאברעדנואוו ַא טָאהעג טָאה ןוא ,טעָאּפ

 סָאװ ןעדָאש ןעסיורג א רַאפ סע טלַאה ךיא ,ךילקריוו } ןעזרעפ עלַאקיזומ

 עכלעוו ,טסנוק ןענעג עיצקַאער יד רעבָא .ןעבענעגפיוא עיזעָאּפ יד טָאה רע

 רעשיסור רעד רעטנוא ןערהָאי רעגיצכעז עשרע יד ןיא ןענַאטשטנע זיא

 "ףָארַאזַאב, ןיא טרעדלישעג טָאה ףעינעגרוט עכלעוו ןוא ,דנעגוי

 ףיוא ןעקוק לָאז רע זַא וצרעד טכַארבעג םהיא טָאה ,("ןהיז ןוא סרעטָאפ ,)

 ןעבעל ןוא בייל טימ ןעפרַאװניײרַא ךיז ןוא ,גנוטכַארעפ טימ ןעזרעפ ענייז
 טגנילבעיל ןיימ זַא ,ןענָאז רעבָא זומ ךיא .טפַאשנעסיוו-רוטאנ רעד ןיא

 ,טייקטבאנעב עשיטעָאּפ ןייז ןעמעוו יד ןופ רענייק ןעוועג טינ זיא טעֶאּפ

 םהיא ןעבָאה גנַאגןעקנַאדעג רעשיפָאזָאליפ ןייז ןוא ,רעיוא רעשילַאקיזופ

 זיא טעֶאּפ רעשיסור רעטסטבעילעב ןייז .ןעטסעבמַא ןעבָאה בעיל טכַאמעג

 .סעמעוו ,ףָאסַארקענ ןעווענ זיא רעניימ דנערהעוו ,ףָאניטיווענעוו ןעוועג

 וצ טרילעּפַא קרַאטש ןעבָאה רעבָא ,שילַאקיזומ-טינ טפָא ןענייז ןעזרעפ
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 "םימ ןוא עטקירדרעטנוא יד , רַאפ עיטאפמיס רעייז טימ ןעצרַאה ןיימ

 ."עטלעדנַאה

 ריִמ רע טָאה ,"ןעבעל ןיא קעווצ ןעטמיטשעב ַא ןעבָאה זומ ןעמ ,
 ןעבעל ןייק ןעבעל ןיא ,קעווצ ַא ןהֶא ,לעיצ א ןהָא , .ןעבירשעג לָאמנייא

 ,ןעבעל ןיימ ןיא קעווצ ַא ןעפַאש וצ ךיז ןעהטַארעג רימ טָאה רע ןוא ."טינ

 ןעוועג טלָאמעד ךָאנ ןיב ךיא .ןעבעל וצ ןייז הטרעוו לָאז סע ןעכלעוו רַאפ

 -ָאלקנוא ,סעטמיטשעבנוא סָאוװטע רעבָא ; קעווצ אזַא ןעניפעג וצ גנוידוצ

 ,לעיַּפַא םעד טָא רעטנוא ןעסקַאװעג ןיוש זיא ,"םעטוג , ןעצנַאגניא ,סער

 "עטוג, עגיזָאד סָאד סָאװ ןעגָאז טנעקעג טינ ךָאנ בָאה ךיא וליפא ןעוו

 .ןייז טעוו

 ןוא ,דלענ-ךעשַאט גינעוו רהעז ןעבעגעג זנוא טָאה רעטָאפ רעזנוא

 ןעוו רעבָא .ןעפיוק וצ ךוב ַא סָאװ טימ טָאהעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא

 זיא סע רעכלעוו א ןופ ?עבור עכילטע ןענַארקעג טָאה רעדנַאסקעלַא

 -רעפ ףיוא ןעבעגעגסיוא טינ עקיּפָאק ַא םעד ןופ לָאמנייק רע טָאה ,עמהומ

 ןליפא זיא רע .רימ ֹוצ ןעקיש ןוא ךוב ַא ןעפיוק טנעלפ רע רונ ,ןעגינעג

 וצ עגַארפ ַא סעּפע ןעבָאה זומ ןעמ , .ןענעייל םתס ןופ רענגעג א ןעוועג

 ."ןענעייל טמהענ ןעמ סָאװ ךוב םעד , ,ןעבירשעג רימ רע טָאה ,"ןעלעטש
 -רעמעב עניזָאד יד ןעצַאשוצבָא יו טסואוועג טינ טלָאמעד רעבָא בָאה ךיא

 להָאצ רעד ןעגעוו ןעניוטש ןהֶא ןעקנעד טינ טנייה ןעק ךיא ןוא ,גנוק
 בָאה ךיא סָאװ ,רעטקַארַאכ ןעלעיצעּפס ץנַאנ ַא ןופ לָאמטפָא ,רעכיב

 ףיוא רעבָא ךילכעזטּפיוה ,רוטַארעטיל רעד ןופ ןעגייווצ עלַא ןיא ,ןעזעלעג

 ןיימ ךיא בָאה ןענַאמָאר עשיזיוצנַארפ ףיוא .עטכישעג ןופ טעיבעגנ םעד

 ייז טָאה ,רעהירפ ןערהָאי טימ ,רעדנַאסקעלַא טניז ,טכארברעפ טינ טייצ

 טימ לופ ןוא שירַאנ ןענייז יז, :ץַאז ןעברַאה ןייא ןיא טריזידעטקַארַאכ

 ."הּפ-לובנ
 ןערימרָאפ ךיז ןעלָאז רימ סָאװ ףירגעב םעד ןענעוו ןעגַארפ עסיורג יד

 ןעשטייד יד יװ ,"ננואיושנַאטלעװ , רעזנוא --- םוזרעווינוא םעד ןופ

 רעזנוא ןיא םינינע טּפױה יד ןעוועג ,ךיז טהטשרעפ ,ןענייז --- ןעגָאז

 ןעוועג טינ לָאמנייק רימ ןענייז טייהדניק רעזנוא ןיא .ץנעדנָאּפסערָאק

 רעשיסור ַא ןיא רעבָא ;עכריק ןיא טרהיפענ זנוא טָאה ןעמ .זעיגילער

 רעטסנרע רעד זיא ,?עפרעד ַא רעדָא עדניימעג רעניילק ַא ןיא ,עכריק
 ,אפונ עסעמ יד יו רעלופסקורדנייא ךס ַא ןעשנעמ יד ןופ ךיז ןעטלַאהרעּפ

 ןעבָאה עכריק רעד ןיא טרעהעג זיא-סעדןעוו בָאה ךיא סָאװ סעֶלַא ןופ

 ןופ םיקוסּפ ףלעווצ יד : קורדנייא ןַא רימ ףיוא טכַאמעג רָאנ ןעכַאז ייווצ

 דנַאלסור ןיא ןערעוו עכלעוו ,סוטסירק ןופ ןעדייל יד ןענעוו ןעיפעגנַאװע יד

 הלפת עצרוק יד ןוא ,גאטיירפ-טוג ברע טעבענ-טכַאנ רעד ייב ןעזעלעג

 ןענָארטעגרָאפ טרעוו עכלעוו ,טּפַאשרעה ןופ טסייג םעד טמַאדרעפ סָאװ
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 בעילוצ ןעבַאהרע ךילקריוו זיא ןוא ,"טסַאפ ןעסיורג, ןופ טייצ רעד ןיא
 רהיא טָאה ןיקשוּפ .ןעלהיפעג ןוא רעטרעוװ ענעדיישעב ,עכַאפנייא ערהיא

 .ןעזרעפ עשיסור ןיא טצעזרעביא
 ןיא לָאמ ערערהעמ ןעגנַאנעג ךיא ןיב ,גרוברעטעפ ןיא ,וצ-רעטעּפש

 ןופ רעטקַארַאכ רעלַארטַאעהט רעד רעֶבָא ,עכריק רעשיליוטאק שימיור ַא

 טָאה ?היפעג ן'תמא ןופ ייברעד טייחנעזעוובא יד ןוא טסנעיד-סעטָאנ םעד
 ןַא רַאפ סָאװ טימ ןחעזעג בָאה ךיא ןעוו טּפיוהרעד ןוא ,טריקָאש ךימ
 ַא רעדָא טָאדלָאס רעשיליופ רעטנעידעגסיוא ןא הנומא רעכַאפנייא
 ןיב ךיא .לעקניו םענעפראורעפ ַא ןיא ןעוועג ללּפתמ ןעבָאה עטרעױוּפ
 גידנעמוקסיורַא רעבָא ; עכריק רעשיטנַאטסעטָארּפ ַא ןיא ןעגנַאגעג ךיוא
 : רעטרעוו סעהטעג גידנעשטּפעש טקַאּפעג ןיילא ךימ ךיא בָאה ןעטרָאד ןופ

 ,ןעדנובנעמַאזוצ רעצרעה וטסעוו לָאמנייק רעבָא

 ,ץרַאה ןענווא ןיוד ןופ סּוורָא טסוק דנַאב רעד ןעדייס

 -רעפ ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןיא עכלעוו ,אנעלעה רעטסעווש רעזנוא

 געלפ םכַאנ-וצ-תבש ןעדעי ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא טניואוועג טָאה ,טַארייה

 ,סעטָאילביב עטוג ַא טָאהעג טָאה ןַאמ רחיא .טסַאנ וצ דהיא וצ ןהעג ךיא

 ןוא טרעדנוהרהָאי ןעטצעל ןופ ןעטַאזָאליפ עשיזיוצנַארפ יד רעכלעוו ןיא

 -רעפ טוג רהעז ןעוועג ןענייז רעקירָאטסיה עשיזיוצנארפ ענרעדָאמ יד

 עכלעזַא .קשח סוורג םימ ייז ןיא ןָאהטענניירַא ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןעטַארט

 זַא ךיז טהעטשרעפ סע ןוא ,דנַאלטור ןיא ןעטַָאברעפ ןעוועג ןענייז רעכיב

 רעבירעד בָאה ךיא } ןעמהענטימ טנעקעג טינ ייז ןעמ טָאה עלוש רעד ןיא

 ןענעייל ןיא טכארברעפ ,תבש ןעדעי ,טכַאנ רעד ןופ לייט ןעטסערג םעד

 -רעטרעוו ןעשיפָאוָאליפ,, ם'רעטלָאװ ,ןעטסידעּפָאלקיצנע יד ןופ קרעוו יד

 ןוא סוילערוא סוקרַאמ טּפיוהרעביא ,רעקיאטפ יד ןופ ןעטפירש יד ,"ךוב

 -סיורנ יד ,םוזרעווינוא םעד ןופ טייקסיורנ עכילדנענוא יד ,רעטייוו ױזַא

 טָאה ןעבעל נידנעגַאלש גיבייא רחיא ,עיזעָאּפ רחיא ,רוטַאנ רעד ןופ טייק -

 טינ לָאמנייק סָאד .קורדנייא רחעמ ןוא רחעמ ץלַא טכַאמעג רימ ףיוא
 ,גנורעדנואוועב ןופ זַאטסקע םעד ןעבעגעג ריס טָאה ןעבעל גידנערעהפיוא

 ןעבָאה ןעטעָאּפ סננילבעיל עניימ תעב ,טרַאג חמשנ עננוי יד ןעכלעוו ךָאנ

 רעדנעכאוורע רענעי ןופ רעטרעוו ןיא קורדסיוא ןַא טימ טגרָאזעב רימ

 ןעלעטש עכלעוו ,סערנָארּפ רהיא ןיא ןעביולג ןוא טייהשנעמ רעד וצ עבעיל

 "געמ םעד ןעסולפנייאעב ןוא רדנענוי רעד ןופ לייט ןעטסעב םעד ןעמַאזוצ

 .גנַאל ןעבעל ןייז רַאפ ןעש

 א וצ ןעמוקענ זייווכעלסיב רעדנַאסקעלַא ןיֹוש ןיא טייצ רעד ןיא

 ןופ טעטױװיטַאלער, ןעקירדסיוא יד ןוא ,,םזיציטסָאנגַא ןעשיטנַאק
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 ױזַא ןוא ,"ןילַא טייצ ןוא ,םיור ןוא טייצ ןיא עפירגעב , ,"עפירגעב
 ,ףעירב ערעזנוא ןיא ריּפַאּפ סנעגיוב ןוא סנעגיוב ןעמונרעפ ןעבָאה ,רעטייוו
 -ביוו סָאװ רענעלק ןוא רענעלק ץלַא ןערָאװעג זיא טפירש יד עכלעוו ןופ
 -וקסיד ןעבָאה רימ עכלעוו רעביא םינינע יד ןערָאװעג ןענייז סע רעגיט
 ןעגנערברעפ ןענעלפ רימ ןעוו ,רעטעּפש טינ ןוא ןַאד טינ רעבָא .טריט
 ךימ טָאה ,עיפָאזָאליפ ס'טנַאק גידנעריטוקסיד ןעדנוטש ןוא ןעדנוטש
 -סגינעק םעד ןופ רעגלָאפכָאנ ַא ןערעוו וצ ןערהעקעב טנעקענ רעדורב ןיימ

 .ףָאזָאליפ רעגרעב
 ןוא קיזיפ ,קיטַאמעטַאמ ,טסייה סָאד -- ןעטפַאשנעסיװ-רוטַאנ

 ,1888 רהָאי ןיא .ןעידוטש-טּפיוה עניימ ןעוועג ןענייז --- עימָאנַארטסַא
 טָאה ,קרעוו סעכילברעטשנוא ןייז טכַארבעגסױרַא טָאה ןיװרַאד רעדייא
 ,עילור ,טעטיזרעווינוא רעװקסָאמ רעד ןיא עיגָאלָאָאז ןופ רָאסעּפָארּפ ַא
 ,גנטלַאטשענמוא) םזימרָאפסנַארט רעביא סעיצקעל יירד טכילטנעפערעפ
 ןעעדיא ענייז ןעמונעגפיוא דלַאב טָאה רעדורב ןיימ ןוא ,(גנורעדנערעפ
 ןעוועג טינ רעבָא זיא רע .םינימ יד ןופ טייקכילרעדנערעפ רעד ןעגעוו
 .ןערידוטש וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ,ןעזייוועב-חרעשח רָאנ טימ ןעדעירפוצ
 ,ןעידוטש עכילנהע ןוא גנוברערעפ ןעגעוו רעכיב עלעיצעּפס עסַאמ ַא
 ענייז ךיוא יוװ ,ןעטקַאפ-טּפיוה יד ףעירב ענייז ןיא רימ גידנעבעגרעביא
 -רוא רעד , ס'ניװרַאד ןופ גנוניישרע יד .ןעלפייווצ ןוא ןעעדיא ענעגייא
 עסיוועג ענעדיישרעפ ןיא ןעלפייווצ ענייז טָאה "םינימ יד ןופ גנורּפש
 עיינ םהיא רַאפ ןעביוהענפיוא רונ טָאה סע ,טגיטייזעב טינ ןעטקנוּפ
 ןעבָאה רימ .ןעידוטש ערעטייוו וצ סיוטשנָא ןַא ןעבעגעג םהיא ןוא ןעגַארפ
 עלעיפ ןעטלַאהעגנָא טָאה ןאיסוקסיד יד ןוא --- טריטוקסיד ךָאנרעֶד
 יד ןופ גנורּפשרוא םעד וצ תוכייש ןיא ןענַארפ ענעדיישרעפ -- ןערהָאי
 -.רעמ ןוא ןעבעגעגרעביא ןערעוו וצ ןעסנַאש ערעייז ,ןעגנורעדנערעפ
 רעטצעל רעד ןיא רָאג ןענייז סָאװ ןענַארפ ענעי ,ןעצרוק ןיא ; טקרַאטש
 ןיא ,עטַאבעד רעסנעּפסדןַאמסייװ רעד ןיא ןערָאװעג ןעביוהעגפיוא םייצ
 -ָאענ ענרעדָאמ יד ןופ קרעװ יד ןיא ןֹוא ,ןעגנושרָאפ ס'ןָאטלַאג
 טָאה ,טסייג ןעדנעריקיטירק ןוא ןעשיפָאזָאליפ ןייז קנַאד ַא ,רענַאיקרַאמַאל
 יד ןופ טייקניטכיוו עלַאטנעמַאדנופ יד טקרעמעב ךיילג רעדנַאסקעלַא
 ,םינימ יד ןופ גנורעדנערעפ רעד ןופ עירָאעט רעד רַאפ ןעגַארפ עגיזָאד
 ,רעשרָאפרוטַאנ עלעיפ ןופ ןערָאװעג ןהעזרעפ ןַאד ןענייז ייז ?יואוובֶא

 טייצ עניילק א ךיז ןעמהענרעפ רעזנוא ןענַאמרעד ךיוא זומ ךיא
 ןוא 1958 ןערהָאי יד ןיא .עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןופ דלעפ םעד ףיוא
 -ַאנָאקע רעשיטילָאּפ ןופ טדערעג רענייא רעדעי דנַאלסור ןיא טָאה 1859
 ןעניוצעגוצ ןעבָאה ?לָאצ-ץוש ןוא לעדנַאה-יירפ רעביא עגערטרָאפ .עימ
 טפעיטרעפ ןעוועג טינ ךָאנ זיא רעכלעוו ,רעדורב ןיימ ןוא ,,ןעשנעמ ןעסַאמ
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 -בֶא ,ןעמונעג טָאה ,םינימ יד ןופ גנורעדנערעפ רעד ןופ ענַארפ רעד ןיא
 -ָאנָאקע ןיא סערעטניא ןעטפַאהבעל ַא ,טייצ רעצרוק ַא רַאפ רָאנ ?יואוו
 עשיטילָאּפ , יד ןענעייל וצ ריס גידנעקישוצ ,ןעטייהנעגעלעגנַא עשימ

 יו רהעמ טינ טנעיילעג בָאה ךיא .ייס טסישּפַאב ןַאשז ןופ "עימָאנָאקע
 טינ ךימ ןעבָאה סעיצַארעּפָא-קנַאב ןוא ןעפירַאט : ןעלטיּפַאק עכילטע
 ןעגַארפ עגיזָאד יד טָאה רעבָא רעדנַאסקעלַא ;ןערעמיק ֹוצ ןעביוהעגנָא
 ףעירב ןעבירשעג וליפא טָאה רע זַא ,ךילטפַאשנעדייל ױזַא ןעמונעגפיוא
 יד ןיא ןעריסערעטניארעפ וצ רהיא גידנעכוז ,רעטומפיטש רעזנוא וצ
 ןעוו ,ריביס ןיא ,וצ-רעטעּפש .ןעגנולהָאצבָא-רהופנייא יד ןופ סרעטנַאלּפ

 רימ ןעבָאה ,טייצ רענעי ןופ ףעירב ענינייא ןענעיילרעביא ןעגעלפ רימ

 רעניוא דנעה יד ןיא ןעלַאפעגניירַא זנוא זיא סע ןעוו ,רעדניק יו טכַאלענ

 -פיטש רעזנוא ףיוא טנַאלקעב ךיז טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,ףעירב ענייז ןופ

 עכלעזַא ןיא וליפא ךיז ןעריסערעטניארעפ וצ טייקגיהעפנוא ס'רעטומ
 ,רעלדנעה-סנירג ַא ףיוא טרעזייבעג ךיז טָאה ןוא ,ןענַארפ עגידנענערב

 -יולג סָאד וטסלָאװ , ,רעכלעוו ,סַאג רעד ףיוא טקַאּפעג טָאה רע ןעמעוו

 ,רחוס ַא ךיז טכַאד" ,סנעכייצ-סגנופורסיוא טימ ןעבירשעג רע טָאה ,"ןעב

 "! ןעגַארפ-פירַאט וצ טייקניטליגכיילג עטאװעשירַאנ ַאזַא סױרַא טזייוו ןוא

 ןעבלאה ַא רהעפעגנוא ןעמהענפױורַא ןעמ טגעלפ רעמוז ןעדעי

 ןענייז רעבָא ןעסַאלק ענירעדעינ יד .ףָאהרעטעּפ ןיא רענַאל ַא ןיא סוּפרָאק

 יד טכַארברעפ בָאה ךיא ןוא ,רענַאל ןיא ךיז ןעסילשנָא ןופ יירפ ןעוועג

 יד ןעמהענ ,עלהוש יד ןעזָאלרעּפ .עָאקסלָאקינ ןיא ןערעמוז ייווצ עטשרע

 ןעוועג זיא ן'רעדנַאסקעלַא ןענעגעגעב ןעטרָאד ןוא ,עװקסָאמ ךָאנ ןהַאב

 ןעפרַאד סָאװ געט יד ןעלהעצ געלפ ךיא זַא ,טכיזסיוא עכילקילג אזַא

 לָאמנייא רעבָא .ןעמוקנא טעוװ גָאט רעכילרעה רעד טָא זיב ןהעגייברעפ

 טָאה רעדנַאסקעלַא .גנושיוטנע עסיורג ַא עװקסָאמ ןיא טרַאוװרע רימ טָאה

 ַא ךָאנ רַאפ ןעבילבעג זיא רע ןוא ,סנעמַאזקע ענייז ןעטלַאהעגסױא טינ

 -נירַא גנוידוצ ןעוועג ךילטנעגייא זיא רע .סָאלק ןעגיבלעז םעד ןיא רהָאי

 -נֹופ ,זיא רעטאפ רעזנוא רעבָא ,ןעסַאלק עלעיצעּפס יד ןיא ןעטערטוצ

 טביולרע טינ זנוא טָאה ןוא ,םהיא ףיוא זנורב רהעז ןעוועג ,ןעגעווטסעד

 ןיוש ןענייז רימ .ןענָאלשרעדעינ רהעז טלהיפעג ךיז בָאה ךיא .ןהעז וצ ךיז

 וצ ךיז טַאהעג ?עיפ ױזַא ןעבָאה רימ ןוא ,רעדניק ןייק ןעוועג טינ רחעמ
 וצ סינביולרע יד ןענירק טריבורּפ בָאה ךיא .ןערעדנַא םעד רענייא ןעגָאז

 טנעקעג טכייליפ ךיז טלָאװ ךיא ואוו ,ַאמילוס עמהומ רעזנוא וצ ןהעג

 רימ רעטָאפ רעד טָאה סָאד רעבָא ,ן'רעדנַאסקעלַא טימ ןעפערטנעמאזוצ
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 זנוא ןעמ טָאה טָארייהעג רעדעיו טָאה רע טניז .,טנַאזטנע טולָאסבַא

 ,םיבורק ס'רעטומ רעזנוא ןהעז ֹוצ טביולרע טינ לָאמנייק
 .טסעג טימ לופ ןעוועג עוקסָאמ ןיא זיוה רעזנוא זיא גנילהירפ םענעי |

 ,טביל טימ טציילפרעפ ןעוועג ןערעמיצ-סמהַאנפיוא יד ןענייז טכַאנ ערעי

 טימ ןעמונרעפ ןעוועג זיא קינרעקוצ רעד ,טלעיּפשעג טָאה עילעּפַאק יד

 ןעמ טָאה לָאז ןעסיורג ןיא ןוא ,ןעטעטשַאּפ ןוא םערקדזייא ןעכַאמ

 -עגמורַא ךיז בָאה ךיא .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןעטרָאק ןיא טלעיּפשעג

 טלהיפעג ךיז ןוא ,לעיצ א ןהֶא ןערעמיצ ענעטכיולעב-לעה יד רעביא טהערד

 .ךילקילגנוא

 לָאז ךיא ,ןעקנואווענוצ רענעיד א רימ טָאה ,ןהעצ ךָאנ ,טכַאנ ןייא

 יד ייב רעבירַא םוק, .ןעגנַאנעג ןיב ךיא .רָאדירָאק ןיא ןעמוקסיורַא

 -עגנייא לָארפ רָאישמד-זיוה רעטְלַא רעד רימ טָאה ,"זיוה ןיא סרעשטוק

 ."ָאד זיא שטיוועעסקעלַא רעדנַאסקעלַא , .טמיור

 -"ערט יד ןעניױלפעגפיורַא ,ףיוה ן'רעביא ןָאהטענ נָאי א ךיז בָאה ךיא

 ַא ןיא ןײרַא ןוא ,סרעשטוק יד ןופ זיוה םוצ טרהיפעג ןעבָאה סָאװ ןעּפ

 "סע ןעסיורג םעד ייב ,בָאה ךיא ואוו ,רעמיצ ןערעטסניפ-בלַאה ,ןעטיירב

 .ן'רעדנַאסקעלַא ןהעזרעד ,טפַאשרענעיד רעד ןופ שיט
 עדנוקעס ַא ןיא ןוא "? ןעמוקעג וטזיב ױזַא יו ,רערעייהט ,ַאשַאס ,

 ךיז ,סמערָא ס'נערעדנַא םעד ןיא רענייא ןעלַאפעגניירַא רימ ןענייז

 ןעדערסױרַא גידנענעק טינ ןוא ,ןערעדנַא םוצ רענייא נידנעקירד קרַאטש

 | .גנוגערפיוא לעיפוצ ןופ טרָאוװו ַא

 יד ןָאהטעג גָאז ַא טָאה ,"ןערעהרעד ךָאנ ךייא ןענעק ייז ! אש ,ַאש ,
 ןערהערט יד ךיז גידנעשיווסיוא ,איװָאקסַארּפ ,ןעטסנעיד יד רַאפ עקרַאכוק

 רָאנ טלָאװ עמַאמ רעייא ןעו !ךעל'םימותי עמערָא  .ךוטרַאפ ן'טימ

 "-- טבעלעג
 ,ןעניובעגרעטנורַא ףעיט ּפָאק םעד ,ןענַאטשעג זיא לָארפ רעטלַא רעד

 .ןעגיוא יד טימ גידנעקוצ

 טָאה ,"טינ םענייק וצ ; םענייק וצ טרָאװ ַא טינ ,ַאיטעּפ ,סיוא רעה,
 -עמייל ַא שיט ן'פיוא טלעטשעגפיורַא טָאה ַאיװָאקסַארּפ תעב ,טגָאזעג רע
 .ן'רעדנַאסקעלַא רַאפ עשַאק טימ לעּפעט םענ

 -עטעדַאק ןייז ןיא ,רעקרַאטש א ,רעטנוזעג ַא ,רעדנַאסקעלַא

 יילרענעדיישרעפ ןופ ןעדער ןעביוהעגנָא טָאהעג ןיוש טָאה ,רידנומ

 סע .לעּפעט-עשַאק סָאד טגידעלעגסיוא ךיג רעד ןיא טָאה רע תעב ,ןעכַאז

 ןעלהעצרעד רימ לָאז רע םהיא ייב ן'לעוּפ וצ רעווש ןעמוקעגנָא רימ זיא

 טניואוועג ןַאד ןעבָאה רימ .טעּפש ױזַא ןעמוקעג רעהַא זיא רע ױזַא יו

 זיוה רעד ןופ ןעפרַאװרעד וצ ןייטש ַא טימ ,רַאװלוב יקסנעלָאמס ןעבענ
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 ךיז טָאה סוּפרָאק ןעטעדאק רעד ןוא ,ןעברָאטשעג זיא רעטומ רעזנוא ואוו

 .קעװַא ?יימ ףניפ עלופ ,עווקסָאמ גערב ןעטייווצ ן'םיוא ןענופעג

 טעב ןיא סע טגעלעגניירַא ,דנאװעגטעב ןופ עּפוּפ ַא סכַאמעג טָאה רע

 ,םערוהט םוצ קעװַא רע זיא ןַאד ;ערדלָאק רעד טימ טקעדעגרעבירַא ןוא

 ןוא ,טקרעמעבנוא ןעננאנעגסיױרַא ,רעטסנעפ א ךרוד טוָאלעגרעטנורַא ךיז

 ,ךלהמ ןעצנַאג םעד סופוצ ןעגנַאגעג

 רעדלעפ עטסוּפ יד ןיא טכאנייב טָאהעג טינ ארומ ןייק רָאנ וטסָאה

 : .טנערפענ ךיא בָאה "? טוּפרָאק ןייד םורַא

 ןענייז דניה ךס ַא רונ ?ןעקערש וצ ךיז םָאהעג ךיא בָאה סָאװ,

 ךיא לעװ ןענרָאמ .טציירעגנָא ןייֵלַא ייז בָאה ךיא ; ןעלַאפעגנָא רימ ףיוא

 ".ףיז טימ דרעווש ןיימ ןעמהענטימ

 ייז ;סױרַא ןוא ןיירַא ןענייז רענעיד ערעדנַא ןוא סרעשטוק יד
 רעד ןופ טצעזענסיוא ךיז ןעבָאה ןוא ,זנוא ףיוא גידנעקוק טצפיזעג ןעבָאה

 זנוא ידכ ?יטש רעד ןיא ךיז ןעשיווצ נידנעדער ,דנעוו יד םורַא ,סנעטייוו

 ,סמערָא סנערעדנא םעד ןיא רענייא ,עדייב רימ תעב ; ןערעטש וצ טינ

 -לעבענ יד ןענעוו גידנעדער ,טכַאנ ןעטימ זיב ןעסעזעגקעוַא טרָאד ןענייז

 ,עירעטַאמ ןופ יובענ םעד ןעגעוו ,עזעטַאּפיה סע'סָאלפַאל ןוא ןעקעלפ

 רעד טימ ןעט8 םעד ץַאפינָאב רעטנוא םוחטטסּפַאּפ ןופ עפּפמעק יד ןעגעוו

 ,רעטייוו ױזַא ןוא ,טכַאמ רעכילרעזייקו
 -נעגָאז ,ןעפיולניירדַא רענעיד יד ןופ רענייא טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 ַא ךאנ ךיז ןענעק ייז ;לַאז ןיא ןעטרָאד ךיז זייוו העג ,ַאקניטעּפ , ,גיד

 ,"ריד ףיוא ןָאהט גערפ

 עגידעגרָאמ יד ןעמוק טינ לָאז רע ן'ַאשַאס ייב ןעטעבעג ךיז בָאה ךיא
 טהערדענסיוא טינ ךיז טָאה ןוא --- ןעמוקעג טראפ רעבָא זיא רע ; טכַאנ

 ןעמונעגטימ טאהעג טָאה רע ןעמעוו ןעגעג ,דניה יד טימ געלשעג ַא ןהֶא
 רימ טָאה ןעמ ןעוו ,ןעפורעגבא ךיז ךיא בָאה טסַאה םימ .,דרעווש ןייז

 ןיא סרעשטוק יד ֹוצ ,טכַאנ עגירָאפ יד יוװ רעהירפ ,לָאמַא ךָאנ ןעפורעג

 -רעהירפ יד .עקשָארד ַא ןיא ןערהָאפעג געוו לייט ַא זיא רעדנַאסקעלַא ,זיוה

 טָאה רע סָאװ סָאד טכארבעג םהיא רענעיד יד ןופ רענייא טָאה טכַאנ עגיד

 סָאד לָאז רע ןעטעבענ םהיא ןוא דעלעיּפש-ןעטרַאק יד ןופ ןענַארקעגפיונוצ

 ,עקשָארד ַא ןענניד וצ תועבטמ עניילק עכילטע ןעמונעג טָאה רע .ןעמהענ

 ,ֿלָאמ ןעטשרע םעד יו רעחירפ ןעמוקעג רע זיא רַאפרעד ןוא

 ַא בעילוצ רָאנ ,ךיוא טכַאנ עטסקענ יד ןעמוק וצ טנעכערעג טָאה רע

 רימ ןוא ,רענעיד יד רַאֿפ ףילרהעפעג ןעוועג סע טלָאװ ךַאזרוא רעסיוועג

 "רעלעיציפָא , רעצרוק א .טסברעה זיב ןעדייש וצ ךיז ןעסַאלשעב ןעבָאה

 ענייז זַא גָאט ןעטסקענ םעד ןהעטשרעפ וצ ןעבעגעג רימ טָאה עלעטעצ
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 טלָאװ ךילקערש יו .טקרעמעב-טינ רעבירַא ןענייז ס'הטילּפ עגיטכַאנ
 ךילקערש זיא סע .ןערָאװעג טקעדטנע ןעטלָאװ ייז ןעוו ףָארטש יד ןעוועג

 זיב סוּפרָאק ןעצנַאג ןופ ןעגיוא יד רַאפ ןעסיימש ; םעד ןעגעוו ןעקנעד וצ

 טרידַארנעד ךָאנרעד ןוא ,ךעלייל ַא ןיא ןענַארטענקעװַא םהיא טלָאװ ןעמ

 ןעוועג ךילגעמ זיא ץלַא --- ןהיז עקסטַאדלָאס ןופ ןָאילַאטַאב ַא ןיא ןערעוו
 .ןעטייצ ענעי ןיא

 ןעטלאהעב ן'רַאפ ןעדייל וצ טָאהעג ןעטלָאװ רענעיד ערעזנוא סָאװ

 רעזנוא טביירגרעד טלָאװ טייהנעגעלעגנַא רעד ןענעוו הריפמ א ןעוו ,זנוא

 ןעבָאה ייז רעבָא ; ךילקערש ױזַא טקנוּפ ןעוועג טלָאװ ,ןערעיוא ס'רעטָאפ
 םעד רענייא ןעהטַאררעפ טינ ןוא טערקעס ַא ןעטלאה וצ יו טסואוועג

 רעבָא ,ןעכוזעב ס'רעדנַאסקעלַא ןופ טסואוועג עלַא ןעבָאה ייז .ןערעדנַא

 ןופ ןעצימיא רַאפ טדערעגסױרַא טינ ךיז טרָאװ א טימ וליפא טָאה רענייק

 ןעבָאה סָאװ זיוה ןיא עניצנייא יד ןעוועג ןענייז ךיא ןוא ייז .עילימַאפ רעד

 | .טסואוועג ןופרעד

 זי :

 סלַא טערטסױרַא ןעטשרע ןיימ טכַאמעג ךיא בָאה רהָאי ןעבלעז םעד
 ַא טכארבעג ךימ טָאה טיײברַא עניילק יד טָא ,ןעבעל-סקלָאפ ןופ רעשרָאפ

 ןהעז וצ ייז ןעפלַאהעג ךימ טָאה ןוא ,םירעוּפ ערעזנוא וצ רעטנהענ טירט

 ןעפלָאהעג לעיפ רהעז ךיוא ךימ סָאד טָאה רעטעּפש ;טכיל םעיינ ַא ןיא

 ,ריביס ןיא

 ןופ יורפגנוי ענילייה יד, ןופ גָאט םעד ןיא ,ילוי ןיא ,רהָאי ןעדעי

 ןיא זיא ,עכריק רעזנוא ןופ גָאטרעייפ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,"ןַאזַאק

 םירחוס ,דירַאי רעסיורג ניד'השקשינ א ןערָאװעג ןעטלַאהעגבָא עָאקסלָאקינ

 ןענייז םירעיוּפ רעדנעזיוט ןוא ,טדעטש עניאייברעד יד ןופ ןעמוקעג ןענייז

 רעכלעוו ,ףרָאד רעזנוא ןיא םורַא ?יימ גיסיירד ןופ ןעמוקענפיונוצ ךיִז

 -ייצעגסיוא ןַא .טבעלעב קרַאטש רהעז טקוקעגסיוא געט רֶאּפ א רַאפ טָאה

 טקנוּפ זיא דנַאלסור-םורד ןיא ןעדירַאי-ףרָאד יד ןופ גנוביירשעב עטנעכ

 ןוא ,ווָאקַאסקַא ?יפָאוװאלס םעד ןופ ןערָאװעג טכילטנעפערעפ רהָאי םענעי

 ןייז ןופ עפוטש רעטסכעה רעד ףיוא ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,רעדורב ןיימ

 ַא ןעכַאמ וצ ןעהטארעג רימ טָאה ,םזאיזוהטנע ןעשימָאנָאקע-שיטילַאּפ |

 םעד ןעלעטשוצטסעפ ןוא ,דירַאי רעזנוא ןופ גנוביירשעב עשיטסיטַאטפס

 .ןערָאװעג טפיוקרעפ ןוא טכַארבענניײרַא זענייז סָאװ תורוחס ןופ ץַאזמוא

 ףיז טָאה ןעניוטשרע ןעטפסערג ןיימ וצ ןוא ,הצע ןייז טגלָאפעג בָאה ךיא
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 ױזַא ,ץַאזמוא םעד ןופ ןעצַאשבָא ןיימ : ןעבענעגנייא ךילקריוו רימ סע

 גיסעלרעפוצ רענינעוו טינ ןעוועג ןיא ,ןעלייטרוא טציא ןעק ךיא יו סייוו

 ,רעכיב עשיטסיטַאטס ןיא ןעגנוצַאשבָא עכיקנהע ךס ַא רעדייא
 ברע .תעל-תעמ ַא יו רחעמ סָאװטע ןעטלַאהעגנָא טָאה דירַאי רעזנוא

 ןעבעגעגבָא ןעוועג זיא סָאװ ץַאלּפ רענעפָא רעסיורג רעד זיא ,דירַאי .םעד
 ןופ תורוש עגנַאֿפ .גנונעוועב ןוא ןעבעל טימ לופ ןעוועג קרַאמ ן'רַאֿפ
 ,סעגנעטש ,ןענוטרַאק ןערעוו טפיוקרעפ טלָאזעג טָאה סע ואוו ,ךעלדייב

 -עגפיוא סינעלייא ןיא ןענייז ,םעטרעיוּפ יד רַאפ ןעכַאז-ץוּפ ײלרעלַא ןוא

 זיא ,עדייבעג ענרענייטש עקרַאטש א ,ןַארָאטסער רעד .ןערָאװעג טלעטש
 זיא ענַאלדַאּפ יד ןוא ,קנייב ןוא ןעלהוטש ,ןעשיט טימ טלעטשעגנא ןעוועג
 -םיוא ןענייז ןעקנעש יירד ,דמַאז ןעלעג ןעניטכיל טימ ןעטַָאשעגסיױוא ןעוועג

 לינשעגנָא שירפ ןֹוא ,רעצעלּפ ענעדיישרעפ יירד ןיא ןערָאװעג טלעטשעג
 -םיוא ךיז ןעבָאה ,ןעגנַאמש עכיוה ףיוא טקעטשעגפורַא ,רעמיזעב ענעט
 .סנעטייוו רעד ןופ םירעיוּפ יד ןעהיצוצוצ ידכ טפול רעד ןיא ךיוח ןעביוהעג
 ,םילכ ענעמייל ןעפיוקרעפ וצ ףיוא ןעמַארק-דיױב ןופ תורוש ןוא תורוש
 ןענייז ,ןעטייקגיניילק ײלרעלַא ןוא ףעקעלדגינַאה ,רישעג-ןייטש ,ךיש

 טָאה קרַאמ ןופ לעקניוו ןערעדנוזעב ַא ןיא תעב ; ףושכ טימ יוװ ןעסקַאװעג

 רעייהעגנוא ןעלעטשוצניירַא ףיוא דרע'רד ןיא רעבירג ןעבָארגעגסױא ןעמ
 עקשטער ןוא זריה ןעלפעש טכָאקעג טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ןעלסעק עסיורג
 ןעסייה טימ טסעג רעדנעזיוט יד ןעגרָאזעב וצ ידכ ,ןעסּפעש עצנַאג ןוא
 - סָאװ ןעגעוו רעיפ יד ןענייז גָאטימכָאנ ."ַאשַאק ,, ןוא (ּפוז ַאזַא) "ישטס,
 ,ןערהופ רעטרעדנוה טימ טלעטשרעפ ןעוועג קרַאמ םוצ טרהיפעג ןעבָאה
 םילכ ענעמייל גרעב עצנַאנ ןוא ,עלָאמש ךעלסעפ ,האובת ,תומהב םימי

 .געוו ןעטייז יד ייב טלעטשענסיוא ןעוועג ןענייז

 -לַאהעגבָא זיא גָאטרעייט םעד ברע טסנעיד-סעטָאג עגיטכַאניײב סָאד
 םיחלנ ץוט רעבלַאה ַא .טסנרע סיורג טימ עבריק רעזנוא ןיא ןערָאװעג ןעט
 ,טגילייטעב םעד ןיא ךיז ןעבָאה רעפרעד עגיאייברעד יד ןופ סנָאקַאיד ןוא
 ןעבָאה ,םירחוס עגנוי יד טימ טקרַאטשרעפ ,רעגניז-ןעכריק ערעייז ןוא
 טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ןעגנוטיילגעב עכלעזַא טימ רָאכ ןיא ןעגנוזעג

 ; טקַאּפעג ןעוועג זיא עכריק יד .אנולַאק ןיא ףָאשיב םעד ייב רָאנ ןערעה
 -עדנַא םעד רענייא ןעבָאה םירחוס יד .ךילרעייפ ןעוועג ללּפתמ ןעבָאה עלַא

 טכיל ענעסקַאװ יד ןופ םיורג יד ןוא לחָאצ רעד טימ טגייטשעגרעביא ןער
 טלַא ,(םענָאקיא) רעדליב ענילייה יד רַאפ ןעדנוצעגנָא ןעבָאח ייז סָאװ
 ןייז חילצמ ןעלָאז ,םירחוס יד ,ייז ידכ ,עגילייה עניטרָא יד רַאפ תונברק

 יד זַא ,טכידעג ױזַא ןעוועג זיא םלוע רעד ןוא ; ןעטפעשעג ערעייז ןיא
 ,רַאטלַא םוצ ןעמוקוצ טנעקענ טינ ןעבָאה טניטעּפשרעפ ךיז ןעבָאה סָאװ
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 -נעמרעפ רעד טיול ,עלענ ןוא עסייוו ,עניד ןוא עקיד --- םכיל יײלרעלַא
 םענייא ןופ ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא ןענייז -- בדנמ םעד ןופ טייקכיל
 -ילייה רעד וצ , : ןעיירעשטּפעש טימ םלוע ןעטכידעג ן'כרוד ןערעדנַא םוצ
 -בעילעב םעד יײלָאקינ וצ , ,"עקרעצישעב רעזנוא ,ןַאזַאק ןופ יורפגנוי רעג
 ןופ ןעמוקעג זיא סָאד --- עגילייה-דרעפ יד) "רואל ןוא לָארפ וצ , ,"ןעט
 ,"עגילייה יד , וצ טושּפ רעדָא ,(ןעפיוקרעפ וצ דרעפ טַאהעג ןעבָאה סָאװ יד
 .ןעמעוו רַאפ גידנעמיטשעב טינ

 רעד ךיז טָאה ,רעביארָאפ ןעוועג ןענייז תולפת-טכַאנ יד יוװ ךיילגנ
 ךיז ךיא בָאה תויהש ןייק גידנעכַאמ טינ ןוא ,ןעביוהעגנָא "דירַאי-רָאפ,

 -נעמ רעטרעדנוה גידנעגערפסיוא ,טײברַא ןיימ ןיא ןעפרַאװניײרַא םזומעג
 ןעבָאה ייז סָאװ תורוחס ערעייז ןופ הטרעוו רעד ןעוועג זיא סע סָאװ ןעש
 "סיוא ןעגנַאגעג טיײברַא ןיימ זיא ןעניוטש ןעסיורג ןיימ וצ .טכַארבעגניירַא
 ;סעגַארפ טלעטשעג ךיוא ןעמ טָאה רימ זַא ,ךיז טהעטשרעפ .טנעכייצעג
 ,ץנירּפ ןעטְלַא ן'רַאפ טינ טשרָאקַא סָאד זיא , "? סָאד וטסוהט סָאװ וצ

 יד רעבָא "? ןעגנולהָאצבָא-קרַאמ יד ןערעסערגרעפ וצ העדכ טָאה רעכלעוו
 ןעסיוו טינ רָאג טעוװ ןוא טינ סייוו "ץנירּפ רעטלַא רעד זַא גנורעכיזרעפ

 (גנוגיטפעשעב עדנעגירעדעינרע ןַא רַאפ ןענופעג סָאד טלָאװ רע) ןופרעד
 -כיר םעד טּפַאכעג דלַאב בָאה ךיא .סענַארפ עלַא טקַאהעגבָא ךיילג טָאה
 -ענסיוא בָאה ךיא יוו םעדכָאנ ןוא ,ןענערפ וצ סעגַארפ יד יו םינש ןעגיט
 ףךילקערש יוו) םירחוס עכילטע טימ עעהט רעזעלג ץוט בֵלַאה ַא ןעקנורט

 סעלַא זיא (! ןופרעד ךיז טסיוורעד רעטָאפ ןיימ ןעוו ,ןעווענ טלָאװ סָאד
 ןופ (ַאטסָארַאטס) רעטסטלע רעד ,ףָאנַאוװיא יליסַאװ .הרושכ ןעגנַאגעג
 ןעטנעגילעטניא ןעלערייא ןַא טימ רעױּפ רעגנוי רענהעש ַא ,עָאקסלָאקינ
 ןיא עסערעטניא ןַא ןעמונעג טָאה ,דרָאב ןעדנַאלב םענעדייז א ןוא םינּפ

 ךיז םהענ ,ןענרעל ןייד ראפ גיטיונ סע טסָאה וד בוא ,טוג , .טײברַא ןיימ
 -ומעגסיוא טסָאה ֹוד סָאװ ןעלהעצרעד זנוא וטסעוװ וצ-רעטעּפש ; וצרעד
 עכילטע רַאפ טגָאזעג טָאה רע ןוא ,גנודיישטנע ןייז ןעוועג זיא -- ?ןענ

 ןוא ןעליימ רַאפ .ןעקערש וצ סָאװ רַאפ אטינ ךיז זיא סע זַא ,ןעשנעמ

 -רעדנַאנופ ךיז טָאה טרָאװ ןייז ןוא ,טנעקעג עלַא םהיא ןעבָאה םורַא ןעליימ

 ןייַב ןייק םירעיוּפ יד ןופ םענייק טעוװ סע זַא דירַאי ן'רעביא ןעגָארטעג
 ,ןעטפניקסיוא יד ןעבעג רימ ןעלעוו ייז ןעוו ןהעשעג טינ

 "אוועג טמיטשעב ןענייז תורוחס "עטכַארבעגניירַא , יד ,ןעצרוק ןיא
 -ויקגירעווש טגיײצעגסױרַא ךיז ןעבָאה ,ןעגרָאמ ףיוא רעבָא .טוג רהעז ןער

 -ירעטנַאלַאג יד טימ טּפיוהרעביא ,ןערַאַאװו "עטצעזעגבָא יד טימ ןעט
 ןעבָאה ייז ?עיפיו טסואוועג טינ ןילַא ךָאנ ןעבָאה עכלעוו ,םירחוס

 ךַאפנייא סעטרעוּפ עגנוי יד ןעבָאה דירַאי ןופ גָאט םעד ןיא .טזיילעג
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 -עגייא לעסיבַא טפיוקרעפ טָאהעג טָאה ערעדעי .ןעמָארק יד ןענַארטוצ

 לעסיבַא ןעפיוקנייא טזָאלעג ךיז ייז ןעבָאה טציא ןוא טנעווייל עטבעוועג

 -זָאנ עטרילָאק ַא ,ךיז רַאפ לעכיטיּפָאק עלעה א ןוא דיילק ַא ףיוא ןוטרַאק

 ,סעגנעטש רַאּפ ַא ,זלַאה ן'רַאפ ןעציּפש לעסיבַא רשפא ,ןַאמ ן'רַאפ לעכיט

 יד רַאפ ןוא ,ןעדייז ן'רַאפ ,ןעבָאב רעד רַאפ תונתמ עניילק עכילטע ןוא

 סָאװ םירעיוּפ יד טגנַאלעבנָא סָאװ ,םייחרעד ןעבילבעג ןענייז סָאװ רעדניק

 ןעבָאה ,סקַאלפ ןוא תומהב ,ךעקעל-גינָאה ,םילכ ענעמייל טפיוקרעפ ןעבָאה

 ַא , .ןעיורפ ערעטלע יד טּפיוהרעביא ,גנוזייפ רעייז ןעבעגעגנָא ךיילג יז

 וצ סָאװ ךיז ָאטינ , .ןָאהט גערפ א ףיא געלפ "? עקניבָאב ,דיראי רעטונג

 ץלַא טעמב ?טָאג טימ ןעסיירנייא ךיז ךיא לָאז סָאװ .ןחוז ןיימ ,ןענָאלקעב
 ןיימ ןיא ןעסקַאוװעגסױא ןענייז סעמוס עניילק ערעייז ןופ ןוא ",טפיוקרעפ

 -ילבעג זיא רָאנ טקנוּפ ןייא .סלעבור רעדנעזיוט עגילדנהעצ ?עכיב-ץיטָאנ

 "נוה יד רַאפ ןעבעגעגבָא ןעוועג זיא ץַאלּפ רעטיירב ַא .טמיטשעב טינ ןעב

 -ערב רעד ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ סעטרעיוּפ רעטרעדנוה ןוא רעטרעד

 -סעכנַאמ ,טנעווייל עטבעוװעג-דנַאה קיטש רהיא טימ ערעדעי ,ןוז רעגידנענ

 ,םינוק עגילדנהעצ .ןעפיוקרעפ וצ טכַארבעג טָאה יז סָאװ ,עניד רהעז לָאמ

 ךיז ןעבָאה ןעקילב עשרעדיינש-לעטייב ןוא רע'םינּפ עשרענייניצ טימ

 יד ןופ זַא ךיז סהעטשרעפ .טפיוקעג ןוא םלוע ןעשיווצ טהערדעגמורַא
 .ןעכַאמ טנעקעג טינ גנוצַאשבִא עיונעג ןייק ןעמ טָאה םירחסמ עגיזָאד

 רעיינ רעד טסָא ןיא טכַארטעגניירַא טינ ראג טלָאמעד ךיז בָאה ךיא

 זַא גידנעהעז רעכילקילג ַא ןעוועג ךַאפנייא ןיב ךיא ; רעניימ גנורהַאפרע

 רעדנוזעג ןוא לכש רעטוג רעטסנרע רעד רעבָא .לַאפכרוד ןייק טינ זיא יז

 רָאּפ ענעי ןיא טקרעמעב בָאה ךיא סָאװ םירעיוּפ עשיסור יד ןופ ?ייטרוא

 ,רעטעּפש .קורדנייא ןעטפַאהרעיוד ַא רימ ףיוא טזָאלעגרעביא ןעבָאה ,געט

 םירעיוּפ יד רעטנוא ַאדנַאנַאּפָארּפ עשיטסילַאיצַאס ןעכַאמ ןענעלפ רימ ןעוו

 ,עניימ רניירפ ענינייא םוראוו רעדנואוו ַא ןעוועג ךאפנייא רימ זיא

 יו גנודליב ערעשיטַאדקַאמעד א ךס ַא ןעגָארקעג םינּפל ןעבָאה עכלעוו

 -קירבַאפ רעדָא םירעיוּפ יד וצ ןעדער וצ ױזַא יוז טסואוועג טינ ןעבָאה ,ךיא

 -רעיוּפ , םעד ןעכַאמכָאנ טריבורּפ ןעבָאה ייז ,ץניווָארּפ רעד ןופ רעטיײברַא

 -סקלָאפ, ענעפורעג ױזַא ךס א םהיא ןיא גידנעמהענניירַא ,"ןושל ןעש

 ,רעכילדנעטשרעפנוא ךָאנ טכַאמעג טימרעד םהיא ןעבָאה ןוא "ןעזַארּפ
 זיא ,ייז רַאפ ןעביירש ןיא ייס ןוא םירעיוּפ יד וצ ןעדער ןיא ייס

 -לָאפ טהעטשרעפ רעױּפ רעשידנעלסור-סיורג רעד .גיטיונ טינ ךאז ַאזַא

 ייז יו גנַאל ױזַא ,ןעשנעמ ןעטעדליבענ םעד ןופ דייר יד םונ גידנעטש

 רעױוּפ רעד סָאװ .ןעכַארּפש עשידנעלסיוא ןופ רעטרעוו טימ לופ טינ ןענייז

 טרעלקרע טיג ןערעוו ייז ןעוו ןעפירנעב עטקַארטסבַא זיא ,טינ טהעטשרעפ
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 ןעשיסור םעד וצ טדער רהיא ןעוו רעבָא .ןעלעיּפשייב עגיד'תושממ טימ

 סָאד ןוא -- ןעטקַאפ עניד'תושממ ןופ ןָא טביוה ןוא ,ךאפנייא רעיױוּפ

 -עטילַאנָאיצַאנ עֶלַא ןופ טייל-ספרָאד יד טימ לַאפ רעד ךיוא זיא ענעגייא
 -ענלַא) עיצַאזילַארענעג ןייק טינ טיג סע זַא ,גנורהַאפרע ןיימ זיא --- ןעט

 ,ןעטּפַאשנעפיװ;רוטַאנ ןוא דעלַאיצַאס ןופ טלעוו רעד ןיא (קנַאדעג רעניימ
 -נענילעטניא ךילטינשכרוד םעד וצ ןעבעגרעביא ןענעק טינ לָאז ןעמ סאו

 -טּפיוה רעד ,ךילדנירג רָאנ סע טהעטשרעפ ןיילַא רחיא ביוא ,ןעשנעמ ןעמ

 ,זיא ןעשנעמ ןעטעדליבענ-טינ ןוא ןעטעדליבעג םעד ןעשיווצ דיישרעטנוא

 -כָאנ גיהעפ טינ זיא רעטצעל רעד סָאװ םעד ןיא ,טנָאזעג ךיא טלָאװ ױזַא

 ןוא ,עטשרע יד טפיירגעב רע .ןעגנורעגלָאפסולש ןופ עהייר ַא ןעגלָאפוצ
 רע ביוא ,רעטירד רעד ייב דעימ טרעוו רע רעבָא ,עטייווצ יד ךיוא רשפא

 רימ ןענענענעב רעבָא טּפָא יו .ןעננערבסיורַא טליוו רהיא סָאװ טינ טהעז

 ! ןעשנעמ עטעדליבעג ייב ךיוא טייקנירעווש עבלעזיד

 ןיא טײברַא רעד טָא ןופ ןעגָארטעגסױרַא ךיא בָאה ףירגעב ַא ךָאנ

 -רעטעּפש טרילומרָאפ טשרע בָאה ךיא ןעכלעוו ףירגעב ַא -- דנענוי ןיימ

 רעד זיא סָאד .רעזעל עלעיפ ןעניוטשרע טכייליפ טעוװ רעכלעוו ןוא ,וצ

 עשיסור יד ייב טלעקיווטנע קרַאטש זיא רעכלעוו טייהכיילנ ןופ טסייג

 רעד .?ַארעביא גנורעקלעפעב-ספרָאד רעד ייב ,ךילכעזטַאהט ,ןוא םירעיוּפ

 םוצ םַאזכרָאהעג שיטכענק קראטש ןייז וצ גיהעפ זיא רעױּפ רעשיסור
 ןעליוו רעייז רַאפ ןעגיוב ךיז טעוו רע ; ןעטמַאעבדייצילַאּפ רעדָא ץירּפ
 רַאפ ןעטכַארטעב טינ רעבָא ייז טעוו רע ; רעגייטש ןעשיּפַאלקש א ףיוא

 רעדָא ץירּפ רעבלעז רעד לָאז םורָא עלייוו ַא ןיא ןעוו ןוא ,ןעשנעמ ערעכעה

 טעוװ ,ךעלטנע רעדָא ייה ןענעוו רעיױּפ ןעניבלעז םעד וצ ןעדער רעטמאעב

 טינ לָאמנייק בָאה ךיא .ןעכיילנ ןייז וצ יוװ ייז וצ ןעדער רעױּפ רעד

 ןערָאװעג זיא סָאװ ,טייקשיטכענק יד רעיוּפ ןעשיסור םעד ןיא טקרעמעב

 ַא וצ רעטמַאעב רעגירעדעינ ַא טדער סע רעכלעוו טימס ,רוטַאנ עטייווצ ַא

 טפרַאוװ רעיוּפ רעד .תיבה-לעב ןייז וצ ייקַאל ַא רעדָא ,םהיא רַאפ ןערעכעה

 .טינ יז טרעטענרעפ רע רעבָא ,טכַאמ רעד רעטנוא גנירג ץנַאג ךיז

 עװקסָאמ ןיא עָאקסלָאקינ ןופ ןערהָאפענקירוצ ךיא ןיב רעמוז םענעי

 זיא עװקסַאמ ןוא ַאנולַאק ןעשיווצ ןהַאב ןייק יו ױזַא .ןפוא םעיינ ַא ףיוא

 -עגנָא ,קוב ןעמָאנ ן'טימ ,ןַאמ רעסיוועג א טָאה ,ןעוועג טינ טלָאמעד ךָאנ

 עדייב יד ןעשיווצ ןעפָאלעג זיא סָאװ ,סנַאשזילעד ןימ ַא סעּפע ןעטלַאה

 ןערהָאפ וצ ןעלַאפעננייא טינ לָאמנייק רָאג זיא ןעשנעמ ערעזנוא ,טדעטש

 -פיטש יד ןערָאּפשוצנייא ידכ ,רעטָאפ ןיימ יו ױזַא רָאנ } ןפוא ַאזַא ףיוא

 וצ טנעלעגרַאפ סַאּפש ףיוא בלַאה רימ טָאה ,העיסנ עטלעּפָאד ַא רעטומ
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 -ענרעפ טימ טָאבנָא ןייז ךיא בָאה ,סנַאשזילעד ןעניזָאד םעד טימ ןערהָאפ

 | .ןעמונעגנַא ןעגינ

 -ניה םעד ףיוא ךיא ןוא ,עקיד רהעז ןוא עטלַא ןַא ,יורפ ַא ס'רחוס ַא

 ןעטסרעדָאפ ן'פיוא הכאלמ-לעב רעדָא רעלדנעה א ןוא ,?עסעז ןעטסרעט

 זיא רימ .עטערַאק רעד ןיא ןערישזַאסַאּפ עניצנייא יד ןעוועג ןענייז ,לעסעז

 ןעוועג זיא סָאד ?ייוו ץלַא יו רעהירפ --- ןערָאװעג ןעלעפעג רהעז עזייר יד
 טלַא טינ ךָאנ ןיב ךיא) ןיילַא טזיירעג בָאה ךיא סָאװ לָאמ עטשרע סָאד

 עכלעוו ,עמַאד עטלַא יד לייוו סנעטייווצ ןוא ,(רהֶאי ןהעצכעז ןייק ןעוועג
 / א העיסנ רעגידעגָאט-יירד רעד רַאפ ךיז טימ ןעמונעגטימ טָאהעג טָאה

 ילרעלַא טימ ןעוועג דבכמ רימ טָאה ,טנאױװַארּפ טימ ?לופ ברָאק ןעסיורג
 עזייר רעד ןופ טייצ רעד רַאפ גנובעגמוא עצנַאג יד .ןעיירעשַאנ עשימייה

 גידעבעל טנייה ךָאנ זיא טּפיוהרעביא דנעבא ןייא .,לָאפטכַארּפ ןעוועג זיא

 ןוא ףרָאד ןעסיורג ַא ןיא טכַאנייב ןעמוקעגנַא ןענייז רימ .ןורכז ןיימ ןיא

 ךיז רַאפ טָאה עמַאד עטלַא יד .הינסכא ןַא ייב טלעטשענבָא ךיז ןעבָאה
 -ברוד ?עטיבַא ךיז ,סַאג ןיא סױרַא ןיב ךיא תעב ,רַאװַאמַאס ַא טלעטשעב

 ,ןעסע ֹוצ רָאנ טגירק ןעמ ואוו "עמשטערק עסייוו, עניילק ַא .ןעריצַאּפש
 ךיא ןוא טיײקמַאזרעמפיוא ןיימ ןעניוצעגוצ טָאה , ןעקנירט וצ טינ רעבָא

 ,ךעלשיט עניילק יד םורַא ןעסעזעג ןענייז םירעיוּפ ןעסַאמ .,ןיירַא טרָאד ןיב
 סָאד בָאה ךיא .עעהט ןעקנורטעג ןוא ,סעקטעוורעס עסייוו טימ טקעדעב

 | - ,ןָאהטעג עבלעז
 .ננובעגמוא רעגיזָאד רעד ןיא יינ ױזַא ןעוועגנ רימ רַאפ זיא גנידצלַא = |

 םירעיוּפ ,טסייה סָאד -- .םירעיוּפ-ןיורק , ןופ ףרָאד א ןעוועג זיא סָאד |

 -סינטלעהרעפ טבעלעג ןעבָאה ןוא ענעגייאבייל ןייק ןעוועג טינ ןענייז סָאװ

 ןעבָאה ייז סָאװ יירעבעוו-טנעווייל יד ךרוד ךילניײשרהַאו ,הבחרהב גיסעמ

 ,ןעכערּפשעג עטסנרע ,עמַאזננַאל .עירטסודניאדזיוה ַא סלַא טרהיפעגנָא
 ןעגנַאגעגנָא ןענייז ,רעטכעלעג א טימ ןעפרָאוװעגכרוד טייצ וצ טייצ ןופ

 רעטשרע ןַא ןופ ןעגַארּפ עכילנהעוועג יד ךָאנ ןוא ,ךעלשיט .יד םורַא

 ךערּפשעג ַא רימ טימ ןעדנוברעפ םירעיוּפ ץוט ַא ןעבָאה ,טפַאשטנַאקעב

 ייז בָאה ךיא ןוא ,טפַאשרַאבכַאנ רעזנוא ןיא סינעטערעג םעד ןעגעוו

 ןעסיוו סעֶלַא טלָאװעג ןעבָאה ייז .סענַארּפ ײלרעלַא ףיוא טרעפטנעעג
 רעד חכמ ןעגנַאלק יד ןענעוו ץלַא רַאפ רהעמ ןוא ,גרוברעטעּפ ןענעוו
 טייקכַאפנייא ןופ ?היפעג א .טפַאשנענייאבייל ןופ גנופַאשבָא רעדנעמוק
 "רַאה ןופ ?היפענ ַא ךיוא יוװ ,ןעננוהיצעב סטייהכיילנ עכילריטַאנ ןופ ןוא/

 ןעשיווצ נידנעייז רעטעּפש טלהיפעג דימת בָאה ךיא סָאװ ,גנוגיינוצ רעגיצ

 רעד ןיא ןעמונעגמורַא ךימ טָאה ,רעזייה יד ןיא ייז ייב רעדָא םירעוּפ

 ,טריסַאּפ טינ טכַאנ ענעי טָאה סעכילנהעוועגדעסיוא ןייק .הינסכא רעגיזָאד
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 הטרעוו גנוריסַאּפ עגיזָאד יד ןעצנַאג ןא רָאג זיא יצ קּפוסמ וליפא ןיב ךיא

 ,ףרָאד ןיא טבַאנ עלעקנוט ,עמערַאװ ענעי -- ָאד ןוא ;ןענָאמרעד וצ
 עקרַאטש יד ןוא םירעוּפ יד טימ ךערּפשעג רענעי ,עמשטערק עניילק ענעי
 עכלעוו ,ןעכַאז רעטרעדנוה ןיא ןעמונעג ןעבָאה ייז סָאוװ ,עסערעטניא
 סָאד --- ,גנובעגמוא רעגיטריבעג רעייז ןופ קעװַא םייוו ןעגעלעג ןענייז
 ןַא זיא ןָא ןַאד ןופ זַא ,קורדנייא ן'ַאזַא רימ ףיוא טכַאמעג טָאה סעלַא
 רעד רעדייא ,רימ האפ דנעהיצוצ רהעמ לעיפ "עמשטערק עסייוו , עמערָא
 ,טלעוו רעד ןיא ןַארָאטסער רעטסעב
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 ןופ ןעבעל םעד ןיא ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה ןעטייצ עגידמערוטש
 ץַאלּפ ןייז טָאה ,ןערָאװעג ןעסַאלטנע זיא ָאדרַארישז ןעוו ,סוּפרַאק רעזנוא

 רע זיא עבטנ .--ב ןַאטיּפַאק ,ןעריציפָא ערעזנוא ןופ רענייא ןעמונרעפ

 ,ּפָאק ןיא ןעמונעגניירַא ךיז טָאה רע רָאנ ,שנעמ רעטוג ַא ןעוועג רעכיג

 טסַאּפ סָאװ ,טקעּפסער ןעגיטיונ םעד טימ טינ םהיא ןעלדנַאהעב רימ זַא

 טבוזעג טָאה רע ןוא ,טמהענרעפ רע עכלעוו עלעטש רעכיוה רעד רַאפ ךיז

 -עגנָא טָאה רע .םהיא רַאפ טקעּפסער ןוא ײשבָא רעזנוא ןעקרַאטשרעפ וצ

 ןערעכעה םעד טימ ןעטייקגיניילק ײלרעלַא ןעגעוו ןעגעירקמורַא ךיז ןעביוה

 ןעפַאשבָא טריבורּפ טָאה רע --- רענרע ךָאנ ןעוועג זיא סָאװ --- ןוא ,סַאלק

 ימי תשש , ןופ טמַאטשעגבָא ןעבָאה עכלעוו ,"ןעטייהיירפ , ערעזנוא

 ןענייז ,דנעטיידעבנוא ןעוועג ךיז-רַאפ ןענייז ייז ליֹואוובָא ,ןוא "תישארכ

 ,רערעייהט ךָאנ זנוא רַאפ ןעוועג אפוג םעד בעילוצ עקַאט רשפא ייז

 ןעטָארטעגסױרַא זיא עלוש יד זַא ןעוועג זיא ןופרעד טָאטלוזער רעד

 טגידנעעג ךיז טָאה רעכלעוו ,דנַאטשפיוא םענעּפָא ןַא ןיא געט עכילטע רַאפ

 עטבעילעב ערעזנוא ןופ ייווצ ןוא גנופָארטשעב רענײמעגלַא ןַא טימ

 .סופרָאק ןופ ןערָאװעג ןעסָאלשענסיױא ןענייז ןעשזַאּפ

 --טינ ןעמוקוצניירַא ןעביוהעגנָא ןַאטיּפַאק רעבלעז רעד טָאה ןַאד

 -נערברעפ ןעגנעלפ רימ ואוו ,ןערעמיצ-סַאלק ערעזנוא ןיא טייהחרענעטעבעג

 סעיצקעל ערעזנוא ןעטיירנוצ ןיא ןענרַאמהירפ ןעדעי עדנוטש ַא ןעג

 ןיא זַא ןעסייהעג טָאה סע .ןעגנַאפעננָא ךיז ןעבַאה ןעסַאלק יד רעדייא
 ךוא ,רערהעל ערעזנוא ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא רימ ןענייז רעמיצ-סַאלק

 ןָאהט וצ טשנרָאנ טרָאד ןעבָאה רימ סָאװ ךילקילג טלהיפעג ךיז ןעבָאה רימ

 ןעכוזעב ענעטעבעניטינ עניזָאד יד .עטסטלע עשירעטילימ ערעזנוא טימ

 רעד ןיא ךיא בָאה גָאט ןייא ןוא .,ןעסָארדרעּפ קרַאטש רהעז זנוא ןעבָאה
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 ,ןַאטיּפַאק םעד וצ גידנעגָאז ,טייהנעדעירפוצנוא רעזנוא טקירדעגסיוא ךיוה

 רַאפ טינ ,ןעסַאלק יד ןופ רָאטקעּפסניא םעד רַאפ ץַאלּפ רעד זיא ָאד זַא
 רעד רַאפ טסערַא רעטנוא טכַארברעפ ךיא בָאה ןעכָאװ ןוא ןעכָאװ .םהיא

 ןעסָאלשעגסױא ךיוא רשפא טלָאװ ךיא ןוא ,טייקגיצרעהנעפָא רעגיזָאד

 ןופ רָאטקעּפסניא רעד סָאװ טקַאפ רעד טינ ןעוו ,עלוש רעד ןופ ןערָאװעג

 "רואעג ןעבָאה ,רָאטקעריד רעטְלַא רעד וליפא ןוא ,ףליהעג ןייז ,ןעסַאלק יד
 העד ןיא טדערעגסױרַא יו רחעמ טינ ךיא בָאה ןעמעלא ךָאנ זַא טלייט |

 ,טכַארטעג ןייֵלַא ןעבָאה עלַא ייז סָאװ סָאד ךיוה

 טכבַאמעג ךיז טָאה ,תורצ עלַא יד טָא ןעמוקענרעביא רימ ןענייז םיוק

 -קעװַא זיא --- הנמלא ס'נעט1 םעד יײלָאקינ -- הנמלא-ןירעזייק יד זַא

 ןיא גנוכערברעטנוא עיינ ַא טכַארבעגטימ טָאה סָאד ןוא ,ןעברָאטשעג

 - ,טײברַא רעזנוא

 -נייא ױזַא לָאמ עלַא טרעוו ּפעק עטניורקעג יד ןופ גנוגידרעעב יד

 זומ ןעמ ןוא ; םלוע ן'פיוא םשור ןעפעיט ַא ןעכַאמ לָאז סע זַא טנעדרָאעג
 ןיא רעּפרעק ס'נירעזייק רעד .טכייררע טרעוו קעווצ רעד זַא ןעבענוצ

 ןייק ,ןעברָאטשעג זיא יז ואוו אלעס עָאקסרַאצ ןופ ןערָאװעג טכַארבעג
 ,עילימַאפ עכילרעזייק יד ןעננַאגעגכָאנ ןענייז היול רעד ךָאנ .נרוברעטעּפ

 ןוא עטמַאעב רעדנעזיוט ענילדנהעצ ,טדָאטש ןופ עגידריווכיוה עלַא

 ןוא עכילטסייג עטרעדנוה ןעגנַאנעג ןענייז סיוארָאפ ןוא ,ןעטפַאשלעזעג

 -טּפיױה יד ךרוד לַאזקָאװ ןופ ןעניוצעג ךיז טָאה עיסעצָארּפ יד ןוא ,ןערָאכ

 ןיא ןעניל ןעביילב טלָאזעג טָאה ןורא רעד ואוז ,גנוטסעפ רעד וצ ןעסַאג

 ןענייז טייל-עידרַאוװג דנעזיוט-טרעדנוה א .ןעכָאװ עכילטע רַאפ דַארַאּפ

 -עגנַא ,ןעשנעמ רעדנעזיוט ןוא ,ןעסַאג יד רעביא ןערָאװעג טלעטשענסיוא

 ןעדעי ייב .ןורא םעד טיילגעב ןעבָאה ,ןערידנומ עטסגיטכערּפ יד ןיא ןָאהט

 ןעגנזעג ןעמ טָאה םציירקעגכרוד ךיז ןעבָאה ןעסַאג יד ואוו ?עקניוו

 ןופ תולוק יד ,סמערוהט-ןעכריק יד ןופ ןעגנַאלק-ןעקַאלג יד ןוא ,תולפת

 ןעבָאה סעילעּפַאק עשירעטילימ יד ןופ קיזומ יד ןוא ןערָאכ ערעייהעננוא

 ידכ ץלַא -- ןפוא ןעלופסקורדנייא טסכעה א ףיֹוא ןעסָאנעגנעמאזוצ ךיז

 ףיוא ךילקריוו ןערעיורט ןעסַאמ עסיורג יד זַא קורדנייא םעד ןעכַאס וצ

 .ענירעזייק רעד ןופ טסולרעפ םעד

 ןופ עכריק ןיא ןעגעלענ זיא רעּפרעק רעד סָאװ טייצ עצנאג יד

 -ייב ךאוו ןעטלַאה טזומעג ,ערעדנַא ןעשיווצ ,ןעשזַאּפ יד ןעבָאה ,גנוטסעפ |

 גידנעטש ןענייז ןעמַאד-נערהע יירד ןוא ןעשזַאּפ יירד .טכַאנייב ןוא גָאט

 טלעטשענפיורַא ןעוועגנ זיא רעכלעוו ,ןורא ןעבענ טנעהָאנ ץנַאג ןענַאטשעג

 ןעוועג ןענייז ןעשזַאּפ גיצנַאװצ ךרע ןַא ןוא ,לַאטסעדעּפ ןעכיוה א ףיוא

 טָאה ןעמ רעכלעוו ףיוא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא טלעטשעגרעדנאנופ
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 םעד ןופ טייהנעזעװנַא רעד ןיא ,נָאט ַא לָאמ ייווצ תולפת ןעגנוזעג
 ןעמונעגקעווַא ךָאװ עדעי ןעמ טָאה םעד בעילוצ .עילימַאפ ןייז ןוא רעזייק
 וצ ןעטרָאד ,גנוטסעפ ןיא ךָאנ עהייר רעד ךָאנ סוּפרָאק ןופ טפלעה ַא טעמב
 זיא גָאטיײב ןוא ,ןעטיבעגרעביא זנוא ןעמ טָאה העש ייווצ עלַא .ןערישזָאל
 -םיוא טזומעג ןעבָאה רימ ןעוו רעבָא ; רעווש טינ ןעוועג טסנעיד רעזנוא
 ןערישרַאמ ןוא ,ןערידנומ-ףיוה ערעזנוא ןיא ןָאהטנָא ךיז ,טבַאניײב ןהעטש
 גנוטסעפ ןופ ןערָאדירָאק עטסגינעווניא עגיטעמוא ןוא ערעטסניפ יד ךרוד
 ,ןעקָאלג-סגנוטסעפ יד ןופ גנַאלק ןעגירעיורט םעד רעטנוא ,עכריק רעד וצ
 + יד ןעגעוו קנאדעג םעד ייב טּפַאכעגמורַא רעדיוש רעטלַאק ַא ךיס טָאה

 רעגיזָאד רעד ןיא ואוחץעגרע טרעיומעננייא ןעניל עכלעוו ,ענעגנַאפעג

 טעו סע יצ , ,טכַארטעג ךיא בָאה ,"םייוו רעוװ, .עיליטסַאב רעשיסור

 *? ייז טימ ןעמַאזוצ ןייז וצ זיא סע ןעוו ןעמוק טינ עהייר ןיימ ךיוא

 טנעקעג טָאה עכלעוו הבס ַא טריסַאּפ טָאה גנוגידרעעב רעד ייב

 טלעטשעגפיוא זיא הּפוח עסיורג רעייהעגנוא ןַא .ןעגלָאפ עטסנרע ןעבָאה

 עסיורג ַא .ןורא םעד רעביא עכריק רעד ןופ בלעוועג םעד רעטנוא ןערָאװעג

 רעגיזָאד רעד ןופ ןוא ,הּפוח רעד רעביא ןעביוהרע ךיז טָאה ןיורק עטלונעב

 -רעטנוא ,?עטנַאמ רענרוּפרוּפ רעסיורג א ןעננאהעגרעטנורַא זיא ןיורק

 .ןעלייז עגיטנַאקרעיפ עקיד רעיפ יד רעביא ,רעמופ-ןילעמרע טימ ןעגָאלשעג
 ויא סע .עכריק רעד ןופ בלעוועג םעד ןעטלַאהעגרעטנוא ןעבָאה סָאװ

 יד זַא ןענופעגסיוא ךינ ןעבָאה הרבח רימ רעבָא ,?לופסקורדנייא ןעוועג

 לעטנַאמ רעד ,ץלָאה ןוא רוטקַאט ןעטלוגעב ןופ טכַאמעג ןעוועג זיא ןיורק

 ןעוועג זיא ףױרַא רעכעה ןוא ,סעגערב יד ייב רונ טעמַאס ןופ ןעוועג זיא

 -נייא ןעוועג זיא קַאלשרעטנוא-ןילעמרע רעד זַא ןוא ,גייצ-?עוװַאב רעטיור

 ךעלקע עצרַאװש עטהענעגוצ טימ לענַאלפ-ןוטַאק רעדָא ןעטלומ רעכַאפ
 ןעפַאװ יד טלעטשעגרָאפ טָאה רעכלעוו דליש-ןעברעה רעד .סעקרעוועוו ןופ

 רע'טושּפ ןעוועג זיא ,ּפערק ןעצרַאװש טימ טליהעגנייא ,דנַאלסור ןופ

 ןעדנוטש עסיוועג ןיא טביולרע טָאה ןעמ עכלעוו ןעסַאמ יד רעבָא ,רוטקַאט

 יד ןָאהט שוק ַא סינעלייא ןיא ןוא ,ןורא םעד ןהענוצייברעפ טכַאנייב

 טייצ ןייק רעכיז ןעבָאה ,טקעדענוצ םהיא ןעבָאה סָאװ טַאקָארב ענעדלָאג

 -קַאט יד רעדָא ןילעמרע-לענַאלפ םעד ןעכוזרעטנוא וצ יונעג טַאהעג טינ

 זיא טקעפע רעלַארטַאעהט רעטשניוועג רעד ןוא ,ןעדליש-ןעברעה ענערוט

 .ןעלטימ עגיליב עכלעזַא טימ וליפא ןערָאװעג טרהיפענסיוא

 עלַא ןעטלַאה ,ןעטיוט ן'רַאפ הלפת יד טגניז ןעמ תעב דנַאלסור ןיא
 ןעשַאלעגסױא ןעפרַאד עכלעוו ,טכיפ ענעסקעוו עגידנענערב עדנעזעװנַא
 עילימַאפ עכילרעזייק יד .טעבעג ןעסיוועג ַא טנידנע ןעמ יו ךיילנ ןערעוו

 ןהוז רעגנוי רעד טָאה לָאמ ןייא ןוא ,טכיל ענױזַא ןעטלַאהעג ךיוא טָאה
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 ןעשעל ערעדנַא עֶלַא זַא גידנעהעז ,ןיטנַאטסנָאק טסריפסיורג םעד ןופ
 רע טָאה ,רעטנורַא םַאלּפ ן'טימ ייז גידנעהערדרעביא טכיל ערעייז סיוא
 / -רעטנורַא םהיא רעטניה זיא סָאװ לוט רעצרַאוװש רעד .ןָאהטעג ױזַא ךיוא
 עדנוקעס ַא ןיא ןוא ,ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה דליש ןעברעה ַא ןופ ןעגנַאהעג
 עסיורג ַא .ןעמאלפ ןיא ןעוועג גייצ-לעוװַאב יד ןוא דליש-ןעברעה רעד זיא
 ןופ ןעבלַאפ ערעווש יד ךרוד ףיורא ןעסירענ ךיז טָאה גנוצ עגידרעייפ
 | ,לעטנאמ-ןילעמרע ןעשלַאפ םעד

 ןעוועג ןענייז ןעקילב סנעמעלַא .טרעטשענ ןעוועג זיא טעבעג סָאד
 ןוא רעכעה ןעכָארקעג זיא עכלעוו גנוצ-רעייפ רעד וצ קערש טימ טעדנעוועג
 -םיוא טָאה סָאװ טיײברַאיץלָאה יד ןוא ןיורק רענערוטקַאט רעד וצ רעכעה
 ןעבָאה עירעטַאמ עגידנענערב ךעלקיטש .עדייבעג עצנַאג יד ןעטלַאהעג
 עצראווש יד ןעדניצנָא טנעקעג טָאה סָאװ ,ןעלַאפוצרעטנורַא ןעביוהעגנָא
 .ןענַאטשעג טרָאד ןענייז סָאװ ןעמַאד יד ןופ ןעלַאואוו ענעלוט

 ףיוא רָאנ רעבָא ,ןערָאלרעפ ךיז טָאה רעטייווצ רעד רעדנַאסקעלַא
 רעגיהור ַא טימ ןוא ףךיזוצ ןעמוקעג דלַאב זיא רע .ןעדנוקעס רָאּפ ַא
 "! ןערעוו ןעמונעגקעװוַא זומ ןורא רעד, : ןָאהטעג גָאז ַא רע טָאה עמיטש
 ןערעוש םעד טימ טקעדעגרעביא ףיילג ןורא םעד ןעבָאה ןעשזַאּפ יד
 ןערעווש םעד ןעביוהפיוא ןָאהטעג זאל ַא עלַא ךיז ןעבָאה ריס ןוא ,טַאקָארב
 -נופ ךיז גנוצ-רעייפ רעסיורג רעד טָאה טייצ רעבלעז רעד ֹוצ רעבָא ; ןורא
 -ַאמסעג םָאזגנַאל ןעבָאה עכלעוו ,ערענעלק עכילטע ןיא ןעכָארבעגרעדנַא
 רהעמ ץלַא גידנעפערט ,ןוא ןעביוא ןופ גייצ-?עװַאב עטכייל יד טעיל
 -סיב ייז ןענייז ,עדייבעג רעד ןופ ?ייט ןערעכעה ןיא עשזַאס ןוא ביוטש
 .ןעבלַאפ יד ןיא ןערָאװעג טקיטשרעפ זייווכעל

 םעד ףיוא יצ ; טקוקעג רהעמ בָאה ךיא סָאװ ףיוא ןעגָאז םינ ןעק ךיא
 יירד יד ןֹופ ןערוגיפ עקנַאלש ענטַאטש יד ףיוא רעדָא רעייפ ןעגידנעכירק
 ןופ סעּפעלש עגנַאל יד טימ ,ןורא ןעבענ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ןעמַאד
 סָאװ ּפערט יד רעביא גידנעטיירּפשרעדנַאנופ ךיז רעדיילק עצרַאװש ערעייז
 עצרַאווש יד טימ ןוא ,עמרָאפטַאלּפ רעטשרעביוא רעד וצ טרהיפעג ןעבָאה
 ןופ ענייק ,ןערעטלוש ערעייז ןופ גידנעגנעהרעטנורַא ןעלַאואוו עטקיטשעג
 ױזַא ןענַאטשעג ןענייז ייז : גנוגעוועב עטסנעלק יד טכאמעג טינ טָאה ייז
 ענייא ןופ ןעגיוא עלעקנוט יד ןיא רָאנ .ןערוגיפ עטצינשעג-ןהעש יירד יו
 ,פערעּפ יוו ןערחערט טעשטסילבעג ןעבָאה ,איעלַאמַאג לעזַאומדַאמ ,ייז ןופ
 -גייא יד ןעוועג זיא יז ןוא ,דנַאלסור-םורד ןופ רעטכָאט ַא ןעוועג זיא יז
 .ףיוה ןופ ןעמאד-נערהע יד ןעשיווצ עמַאד ענהעש ךילקריוו עגיצ

 יד .בָארַא ּפָאק טימ ןעגנַאנעג סעלַא עלייוורעד זיא סוּפרָאק ןיא
 ןעמוקענקירוצ זיא .סָאװ לייט רעד ; ןעכָארברעטנוא ןעוועג ןענייז ןעסַאלק
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 -נעבָאה טינ ,ןוא ןעריטראווק עגילייוורעד ןיא טניואוועג טָאה גנוטסעפ ןופ

 ײלרעלַא ןיא געט עצנַאנ טכארברעפ רימ ןעבָאה ,ןָאהט וצ סָאװ גיד

 עפַאש ַא ןענעפעוצפיוא ןעבענעננייא זנוא ךיז טָאה גָאט ןייא ,ןעיירעפיטש

 ןַא ןענומעג ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא ,רעמיצ ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ
 ןענרעל וצ ףיוא תויח יײלרעלַא ןופ ןעלעדָאמ ןופ גנולמאז עטנעכייצעגסיוא

 טָאה ןעמ רעבָא ; קעווצ רעלעיציפָא רעד ןעוועג זיא סָאד .עטכישעג-רוטַאנ

 רימ זַא טציא ןוא ,ןעזיוועג טינ וליפא לָאמנייק זנוא ןעלעדָאמ עגיזָאד יד

 טכַאמעג ייז ןופ רימ ןעבָאה ןיירַא דנעה יד ןיא ןענָארקעג ייז ןעבָאה

 ןעברַאש ןעכילשנעמ םעד טימ .רעגייטש םענעגייא רעזנוא ףיוא ךיורבעג |
 ַא טכַאמעג רימ ןעבָאה ,עיצקעלַאק רעד ןופ ?ייט ַא ןעוועג זיא רעכלעוו

 יד ןוא םירבח עגירעביא יד טכַאנייב ןעקערש ֹוצ סָאװ טימ ,רוגיפ-טסייג

 עטסגיד'הנושמ יד ןיא טלעטשענסיוא רימ ןעבָאה תויח יד .ןעריציפָא

 ןעסּפעש ,ןעבייל ףיוא ןעטירעג ןענייז סעּפלַאמ : ןעּפורג ןוא סעיציזָאּפ

 טימ טצנַאטעג טָאה ףַארישז יד ,ןעטרעּפמעל טימ טלעיּפשעג ךיז ןעבָאה

 געט עכילטע טימ ןעוועג זיא עטסנרע סָאד .װ/ .,זַא .א טנַאפעלע ןַא

 ךיז ןעמוקעג זיא רעכלעוו ןעצנירּפ עשיסיירּפ יד ןופ רענייא ןעוו ,רעטעּפש

 זיא סָאד זַא קנעד ךיא) עינָאמערעצ-סננוגידרעעב רעד ןיא ןעגילייטעב
 טָאה (ךירדעירפ רעזייק ןערָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,רעד ןעוועג

 טָאה סָאװ םסעֶלַא ןעזיווענ םהיא טָאה ןעמ ןוא ,עלוש רעזנוא טכוזעב

 טינ טָאה רָאטקעריד רעזנוא .גנודליב רעזנוא טימ תוכייש ַא טָאהעג

 ןעלטימ-סגנורליב עטנעכייצענסיוא יד טימ ךיז ןעמהירעב וצ טלהעפרעפ

 וצ טרהיפענוצ םהיא טָאה ןוא ,עלוש רעזנוא ןיא טָאהעג ןעבאה רימ סָאװ

 קילב ַא טָאה ץנירּפ רעשטייד רעד ןעוו .עפאש רעכילקילגנוא רעגיזָאד רעד
 ַא טכַאמעג רע טָאה ,עיצַאקיפיסַאלק רעשינַאלָאָאז רעזנוא ףיוא ןָאהטעג

 -קעריד רעטלַא רעזנוא .טרהעקעגבָא דניוושעגנ ךיז טָאה ןוא םינַּפ ןערעיוז

 ןוא ,רובדה-חכ םעד ןערָאלרעּפ טָאה רע ; ףילקערש ןהעזעגסיוא טָאה רָאט

 ַא סעּפע ףיוא דנַאה רעד טימס ןעזייוו ןייא ןיא ןעטלאהעג רָאנ טָאה

 ן'פיוא לעטסעק ענרעזעלג ַא ןיא ןענופעגנ ךיז טָאה סָאװ ,שיפ-ןערעטש

 ןעכַאמ טריבורּפ ןעבָאה רעטיילנעב ס'ץנירּפ םעד .עפַאש רעד ןעבענ דנאוו

 ןעפרָאװעג רָאנ ןוא ,טקרעמעב טשינרָאנ ןעטלָאוו ייז וו ױזַא ?עטשנָא ןַא

 לעיפ ױזַא טכַאזרוארעפ סָאה סע סָאװ סָאד ףיוא ןעקילב עטע'בננ'רעפ

 ײלרעלַא טכַאמענ ןעבָאה הרבח ענעזָאלוצ רימ תעב ,טייקמהענעגנאנוא

 ,רעטכעלעפ ַא טיִמ ןעצאלּפוצסױרַא טינ ךיז גידנעטלאהנייא רע'םינּפ



 151 - םוּפרָאק ןעשזַאּפ רעד

 ש1ד

 לעיפ ױזַא ףיוא ןענייז ןַאמ-ןעגנוי ןעשיסור ַא ןופ ןערהָאי-לוש יד

 ,ןעלוש עשיאעּפָארייא-טסעװ יד ןיא עדָאירעּפ רענעגייא רעד ןופ סרעדנַא

 .ןעבעל-לוש ןיימ ףױא ןעלעטשבא רעגנעל ?עסיבַא ךיז זומ ךיא זַא

 ןעטיירב ַא ןיא סערעטניא ןַא ללכ ףרדב ןעמהענ טייל עגנוי עשיסור

 ןעהעג ייז ןעוו ,םינינע עשיפָאזָאליפ ןוא עשיטילָאּפ ,עלַאיצַאס ןופ ןיירק

 רעד זַא תמא זיא סע .עלוש-רעטילימ ַא ןיא רעדָא םואעציל ַא ןיא ךָאנ

 רַאפ לגוסמ ןעטסגינעוו םא ןעוועג ןעלוש עלַא ןופ זיא סוּפרָאק ןעשזַאּפ

 ןעבעלפיוא םעניײמעגלַא ןופ ןערהָאי ענעי ןיא. רעבָא ; גנולקיווטנע ַאזַא

 -"טימ ןעבָאה ןוא ןעטרָאד וליפא ןעגנורדעגניירַא ןעעדיא ערעטיירב ןעבָאה

 גידנערעטש טינ -- ,םָארטש םענײמעגלַא ןיא זנוא ןופ עגינייא ןעסירעג

 ןוא "ןעדנעבא-סיפענעב, ןיא ןעמהענליײטנַא ןופ ,ןעגעווטסעד ןופ ,זנוא

 .ןעיירעפיטש ןעטרָאז ײלרעלַא

 ןיא סערעטניא ןַא ןעמונעג ךיא בָאה סָאלק ןעטרעיפ ןיא גידנעייז

 טבַאמעג בָאה ךיא סָאװ ןעציטָאנ יד ףיוא ךיז גידנעציטש ןוא ,עירָאטסיה

 יד ןעוהט ױזַא זַא טסואוועג באה ךיא --- סעיצקעל יד ןופ טייצ רעד ןיא

 ,ןעזעל ן'טימ גידנעפלעהוצ ךיז ןוא --- ןעטעטיזרעווינוא יד ןופ ןעטנעדוטס

 -לעטימ ןופ עטכישעג-סגנַאפנָא ןופ םרוק ןעצנַאג ַא ןעבירשעגנָא ךיא בָאה

 ףּפמַאק רעד טָאה רהָאי ןעטסקענ םעד .ךיורבעג םענעגייא ןיימ רַאפ רעטלַא

 -עגוצ טכַאמ רעכילרעזייק רעד ןוא ןעט8 םעד ץַאפינָאב טסּפַאּפ ןעשיווצ

 ןיימ ןערָאװעג זיא סע ןוא ,טיײקמַאזקרעמפיוא ערעדנוזעב ןיימ ןעגיוצ

 ַא סלַא קעטָאילביב רעכילרעזייק רעד וצ טירטוצ ַא ןעגירק וצ עיציבמַא

 זיא סָאד .ףּפמַאק ןעגיזָאד םעד ןערידוטש ךילדנירג ןענעק וצ ידכ ,רעזעל

 ןעלוש-לעטימ ןופ רעליש : קעטָאילביב רעד ןופ ןעלענער יד ןענעג ןעוועג

 רעקעב ררעה רעטוג רעד רעבָא .ןערָאװעג ןעזָאלענוצ םינ טרָאד ןענייז

 בָאה גָאט םענהעש ןייא ןוא ,קסע םעד טעלגרעפ ןזיא סע יוװ ןיוש טָאה

 ַא ןעמהענרעפ ןוא לכיח ןיא ןעמוקוצניירַא סינביולרע יד ןעגָארקעג ךיא

 "טיור יד ןופ רענייא ףיוא ,ךעלשיט-ס'רעזעל עניילק יד ןופ םענייא ייב ץַאלּפ

 ןעוועג טלַָאמעד זיא רעמיצ-עזעפ רעד עכלעוו טימ סעקפָאז ענעטעמַאס

 .טרילבעמענסיוא

 "ענייא רעזנוא ןופ רעכיב ענינייא ןוא רעכיב-טסקעט ענעדיישרעפ ןופ

 -נענעק טינ .ןעלעווק יד וצ ןענָאלשרעד ךיז ךיג ךיא בָאה ,קעטָאילביב רענ

 ןופ רצוא ןעכייר ַא טקעדנע ןעגעווטסעד ןופ ךיא בָאה ,ןיטַאל ןייק גיד
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 בָאה ןוא ,שיזױצנַארפ-טלַא ןוא שינָאטױט-טלַא ןיא ןעלעווק עלעניגירַא
 ןוא יובעג ןעניטראנעגייא םעד ןיא םונעג ןעשיטעטסע ןעסיורג א ןענופעג
 ַא .ןעקינָארכ יד ןיא שיזױצנַארפיטלַא ןופ טייקלופסקורדסיוא רעד ןיא

 עטריצילּפמָאק ןופ טלעוו עצנַאג ַא ןוא יובעג סטפַאשלעזעג רעיינ ץנַאג
 ןָא טייצ רעד ןופ ןוא ;רימ רַאפ טנעפעעגפיוא ךיז ןעבָאה ןעסינטלעהרעפ

 ןופ ןעלעווק עלעניגירַא יד רהעמ לעיפ ןעצעש וצ טנערעלעג ךיא בָאה
 עכלעוו ןיא ,סעיצַאזילַארענעג ענרערָאמ יד ןופ קרעוו יד רעדייא עטכישעג
 -ונגנָא ע'טושּפ יד רעדָא ,קיטילָאּפ רענרעדָאמ רעד ןופ עלייטרוארָאפ יד
 ןעבעל ןעכילקריוו םעד טָאטשנָא טלעטעשעגקעװַא ןערעוו סעלומרָאפ ענעמ
 םעד סיוטשנָא ַאזַא טינ טינ ךַאז ןייק .עדָאירעּפ רעדנעפערטעכ רעד ןופ
 -טסבלעז זיא סע ערעסָאװ א יוװ ננולקיווטנע רעלעוטקעלעטניא סנעשנעמ

 רהעז רעטעּפש רימ ןעבָאה עניימ ןעידוטש יד טָא ןוא ,גנושרָאפ ענידנעטש

 .ןעפלַאהעג לעיפ

 "רעד ןעבָאה רימ ןעוו ןעבענפיוא טזומעג ייז ךיא בָאה קילגנוא םוצ
 ןעבָאה ןעשזַאּפ יד .(ןעטצעל ן'רַאפ םענייא) סַאלק ןעטייווצ םעד טכיירג
 טָאה ןעמ סָאװ ץלַא טעמכ רהָאי ייווצ עטצעל יד ןיא ןהענכרוד טזומעג

 ,ןעסַאלק "עלעיצעּפס , יירד ןיא ןעלוש עשירעטילימ ערעדנַא ןיא טנערעלעג
 -נעסיוו-רוטַאנ ,ןָאהט וצ טייברַא לעיפ טָאהעג רעבירעד ןעבָאה רימ ןוא

 -נעווטיונ ןעבָאה ןעטפַאשנעסיו עשירעטילימ ןוא קיטַאמעטַאמ ,טפַאש
 ,דנורגרעטניה ןיא עירָאטסיה טּפוטשעגבָא עזייוו רעניד

 ןערידוטש וצ טסנרע ןעביוהעגנָא רימ ןעבָאה סַאלק ןעטייווצ םעד ןיא
 -ניא רהעז ַא -- רערהעל ןעטנעכייצעגסיוא ןַא טאהעג ןעבָאה רימ .קיזיפ

 טָאה רעכלעוו ,גנַאנןעקנַאדעג ןעשיטסַאקרַאס ַא םימ ןעשנעמ ןעטנעגילעט

 -וצסיוא טָאטשנָא ןוא ,םידומל יד ןע'רזח'נייא ןופ עדָאטעמ יד טסַאהעג

 ןעכַאמ וצ ןעבענעגנייא םהיא ךיז טָאה ,ןעטקַאפ ענעקורט יד זנוא ןענרעל

 טָאה ןוא ,רעקיטַאמעטַאמ רעטונ ַא ןעוועג זיא רע .ןע ק נ ע ד זנוא

 נידנערעלקרע ,סיזַאב ןעשיטַאמעטַאמ א ףיוא קיזיפ טנערעלעג זנוא טימ

 רעשיזיפ ןופ ןעעדיא-טּפיוה יד יא טייצ רעבלעז רעד ןיא טנעכייצענסיוא

 ןענייז ןענַארפ ענייז ןופ ?ייט ַא .ןעטַארַאּפַא עשיזיפ יד יא ,גנושרָאפ

 זַא ,םוג ױזַא ןעוועג ןענייז ןעגנורעלקרע ענייז ןוא לעניגירַא ױזַא ןעוועג

 .ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא גיבייא ףיוא ךיז ןעבָאה ייז

 סָאד) רעטכעלש ןייק ןעוועג טינ זיא קיזיפ ןופ ךוב-טסקעט רעזנוא

 ןעבירשעג ןעוועג ןענייז ןעלוש עשירעטילימ יד רַאפ רעכיב-טסקעט בור

 לעסיבַא ןעוועג רעבָא זיא סע } (טייצ רענעי ןופ ןעשנעמידַאפ עטסעב יד ןופ

 -ענייא ןייז ייב ןעטלַאהעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רערהעֿכ רעזנוא ןוא ,ךעלטלַא
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 ענייז ןופ עמוזער עצרוק ַא ןעטיירגוצ ןעביוהעגנָא טָאה ,םעטסיס םענ

 רעזנוא ןופ ךיורבעג םעד רַאפ --- ןורכז ן'רַאפ ףליהעג ןימ ַא --- םעיצקעל

 ןופ טייברַא יד זַא ןעמוקעגסיוא ױזַא זיא םורַא ןעכָאװ עכילטע ןיא ,סָאלק

 רע'תמא ןַא יו ןוא ,רימ ףיוא ןעלַאפעג זיא עמוזער עגיזָאד יד ןעביירשנָא

 טײברַא יד םיורטעננָא רימ ןעצנַאג ןיא רערהעל רעזנוא טָאה גָאנַאדעּפ

 יד וצ ןמוקעג ןענייז רימ ןעוו .ןערוטקערָאק יד ןעזעלעג רונ טָאה רע ןוא

 ןעמוקעגסיוא זיא ,םזיטענגַאמ ןוא טעטיצירטקעלע ,ץיה ןעגעוו ןעלטיּפַאק

 ,ןָאהטעג ךיוא בָאה ךיא סָאװ ,יינ סָאד ןופ ןעצנַאג ןיא ןעביירש וצ ייז

 ךוב-טסקעט ןעגידנעטשלַאפ ַא טעמכ ןפוא אזַא ףיוא גידנעגיטרַאפרעפמ
 ןופ ךיורבעג םעד רַאפ ןערָאװעג טקורדענבָא זיא סעכלעוו ,קיזיפ רעביא

 | | .עלוש רעד
 ןערידוטש ןעביוהעגנָא ףיוא רימ ןעבָאה סָאלק ןעטייווצ םעד ןיא

 רערהעל עסַאלק-עטשרע ןַא טַאהעג ךיוא רימ ןעבָאה םעד ףיוא ןוא ,עימעכ

 טָאה רעכלעוו ,דנַאטשנעגעג םעד ןופ רעבָאהבעיל רעכילטפאשנעדייל ַא --

 1889---01 ןערהָאי יד .ןעגנושרָאפ עלענינירַא עלָאפהטרעוו טכַאמעג ןיילַא
 ירד ןערידוטש וצ גנובעלפיוא רעניימענלא ןַא ןופ ןערהָאי ןעוועג ןענייז

 ןעבָאה ןיווגעס ןוא לוָאשז ,םויזואלק ,ווָארנ : ןעטפַאשנעסיוו עטקאזקע

 -יישרעפ יוװ רחעמ םינ ןענייז ןעטפערק עשיזיפ עֶלַא ןוא ץיה זַא ןעזיוועב

 -יוהעגנָא טייצ רעד םורַא טָאה ץלָאהמלעה ;גנונעוועב ןופ ןעמרָאפ ענעד

 טָאה לַאדניט ןוא } גנַאלק ןענעוו ןעגנושרָאפ עדנעכַאמ-עכַאּפע ענייז ןעב

 צֹנֶא רעזעל ן'רַאפ ךילנעמ טכַאמעג סעיצקעל ערעלוּפָאּפ ענייז ךרוד

 ןוא טדרַאהרעג ,ןעלוקעלָאמ ןוא ןעמָאטַא עמאס יד ,ןעגָאז וצ ױזַא ,ןעּפַאט
 ,(*ןָאיצוטיטסבוס ןופ עירָאעהט יד טכַארבעגנייײרַא ןעבָאה ָארדַאגָאװַא

 סָאד טקעדטנע ןעבָאה סדנַאלוינ ןוא רעיימ רַאהטָאל ,ףעעלעדנעמ ןוא

 ןופ גנומַאטשבָא ,, ןייז טימ ,ןיװרַאד ; ןעטנעמעלע ןופ ץעזעג עשידָאירעּפ

 -העוו ; ןעטפַאשנעסיוװ עשיגָאלָאיב עלַא טרינַאיצולַָאװער טָאה ,"םינימ יד

 ןעבָאה ,דרַאנרעב דואלק גידנעגלָאפכָאנ ,טָאשעלַאמ ןוא טנָאפ ?רַאק דנער
 רעד ןיא עיגָאלָאפיסּפ רע'תמא ןַא ןופ טנעמַאדנופ םעד טגעלעגקעװַא

 ןוא ,ןעכַאוװרע ןעכילטפאשנעסיוו ןופ טייצ ַא ןעוועג זיא סע .עיגָאלָאיזיפ

 -רוטַאנ רעד וצ תוחומ עכילשנעמ יד טרהיפעג טָאה סָאװ םָארטש רעד
 עטנעכייצענסיוא ןעפַאמ .ךילהעטשרעדעיוונוא ןעוועג זיא טפַאשנעסיוו

 -עזרעביא עשיסור ןיא טייצ רענעי וצ ןערָאװעג טריצילבוּפ ןענייז רעכיב

 ַא ןוא טנעמעלע ןעשימעב ןווא ןופ ןעטיוברעביא סָאד ,גנוצעזמוא 5

 -וושרע רעדנַא ןַא סיורַא טפור סָאװ ,ןערעדנַא ןַא ףווא גנוצעזנעמַאזוצ רעסיוועג

 ,ביא --- ,גנונ
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 .ם'םענייא ןייז טינ לָאז םע סָאװ זַא ןעפירגעב דלַאב בָאה ךיא ןוא ,ןעגנוצ|
 -רוטַאנ יד ןענעק ךילדנירג דוסי סלַא רעבָא רע זומ ,ןעידוטש עגידרעטייוו
 - ,ןעדָאטעמ ערעייז טימ טנַאקעב ןייז ןוא ןעטפַאשנעסיוו

 -ןצנייא ךיז ןעמונעגנעמאזוצ ךיז ןעבָאה ערעזנוא סקעז רעדָא ףניפ
 -ַאּפַא ערָאטנעמעלע יד טימ .ךיז רַאפ עירָאטַארַאבַאל לעקיטש ַא ןעפַאש
 ס'טדרַאהקָאטס ןיא רעגנַאפנָא רַאפ טרידנעמַאקער ןערעוו סָאװ ןעסַאר
 םעניילק ַא ןיא עירָאטַארַאבַאל רעזנוא ןעגנַאפעגנָא רימ ןעבָאה ךוב-טסקעט
 רעייז .יקסטעסַאז רעדירב יד ,םירבח ייווצ ערעזנוא ןופ רעמיצפאלש
 החמש אלמ ןעוועג זיא ,לַארימדַא רענעגיוצעגקירוצ רעטלַא ןַא ,רעטאפ
 ,גנוגיטפעשעב עכילצינ ַאזַא טימ גידנעבעגבָא ךיז רעדניק ענייז ןהעז וצ
 סגָאטנוז ךיז ןעמוקנעמַאזוצ רעזנוא ןעגעגַאד טָאהעג טינ רָאג טָאה רע ןוא
 ןעבענ ןעוועג זיא סָאװ ,רעמיצ םעניילק םענעי ןיא געטרעייפ ערעדנַא ןוא
 ,רעזייוונעוו סלַא ךוב ס'טדרַאהקַאטס טימ .רעמיצּפָאלש םענעגייא ןייז
 ָאד זומ ךיא ,ןעטנעמירעּפסקע עלַא טכַאמעג שיטַאמעטסיס רימ ןעבָאה
 סָאד ןעדנוצעגרעטנוא טינ רעיש רימ ןעבָאה לָאמנייא זַא ,ןעלהעצרעד
 טימ ןערעמיצ עֶלַא טעטפיגרעפ רימ ןעבָאה לָאמנייא יו רהעמ ןוא ,זיוה
 רימ ןעוו ,לַארימדַא רעטלַא רעד רעבָא .ןעפָאטש עכילנהע ןוא ןירָאלכ
 -םיוא סע טָאה ,גנורהַאפרע רעזנוא טלהעצרעד גָאטימ םייב םהיא ןעכָאה
 ןוא רע ױזַא יו טלהעצרעד זנוא טָאה ןוא ,גיהטומטוג ץנַאג ןעמונעג
 א רעד ייב זיוה ַא ןעדנוצעגרעטנוא טינ רעיש ךיוא ןעבָאה םירבח ענייז
 ןיא ,רעטומ יד תעב ;שנוּפ ןעכַאמ ןופ טייברַא עכילצינ רעגינעוו ךפס
 ,ךיז טהעטשרעפ , : ןעגָאז רָאנ טגעלפ ,ןעמזַאּפס-טסוה ערהיא ןופ ןעטימ
 ענױזַא טימ ךיז ןעמהענרעפ וצ םידומל ערעייא רַאפ גיטיונ זיא סע ביוא
 "! ןעפלעה טינ רָאג ךיז ןעמ ןעק ,ןעפָאטש עדנעכיר טּפַאהלעקע

 ,ָאנַאיּפ רעד ייב ןעצעזקעווַא ךיז ךילנהעוועג יז טגעלפ גָאטימ ן'כָאנ
 ,ןעטעוד ןעגניז ןייא ןיא ןעטלַאה רימ ןעגעלפ טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןוא
 א ןעמהענ ןענעלפ רימ רעדָא .סַארעּפָא יד ןופ ןערָאכ ןוא ןעטעצרעט
 רהיא ןוא ַארעּפָא עשיסור רעדָא עשינעילַאטיא עצנַאג זיא סע עכלעוו
 -- ןעמעלַא טימ סעיצַאמַאלקעד יד טימ ,ףוס ן'זיב ביױהנָא ןופ ןהעגכרוד
 תעב ,"ַאנָאדַאמירּפ , רעד ןופ ןעלָאר יד גידנעמהענ רעטכָאט ןוא רעטומ יד
 -עביא עלַא טרהיפעגכרוד גלָאפרע רענינעוו רעדָא רהעמ טימ ןעבָאה רימ
 דנַאה ןעגנַאגעג ןפוא ַאזַא ףיוא ןענייז קיזומ ןוא עימעב ,ןעלָאר עגיר
 - ,דנַאה ןיא

 ןופ לעיפ רחעז ןעמונעגקעװַא ךיוא טָאה קיטַאמעטַאמ ערעכעה יד
 -ניירַא טינ ןעסָאלשעב טַאהעג ןיוש ןעבָאה ערעזנוא עכילטע .טייצ ןיימ
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 ןעועג טלָאװ טםייצ עצנאג רעזנוא אוו ,עידרַאװג רעד ןיא ןעטערטוצ

 ןעבָאה ריס ןוא ,ןעדַארַאּפ ןוא ןעריטשומ עשירעטילימ טימ ןעמונרעפ

 -וצניירַא ,סנעמַאזקע יד ןהענכרוד ןעלעוו רימ יו םעד ךָאנ ,העדב טַאהעג

 רעדָא עירעליטרַא -- סעימעדַאקַא עשירעטילימ יד ןופ ענייא ןיא ןעטערט

 טזומעג ךיז רימ ןעבָאה ןערהיפכרוד ןענעק וצ סָאד ידכ .טיײברַא-רינעשזניא

 גנַאפנָא ןוא -?ַאיצנערעפיד ןיא ,עידטעמָאעג רערעכעה ןיא ןעגיטרעפרעפ

 -ירּפ ןעמונעג ןעבָאה רימ ןוא ,ןעדָאטעמ סננונכערסיוא-לארגעטניא ןופ

 טָאה ןעמ יו ױזַא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא .קעווצ םעד רַאפ סעיצקעל עטַאו

 ןופ ןעמָאנ םעד רעטנוא עימָאנַארטסַא ערַאטנעמעלע טנערעלעג זנוא טימ

 עשימָאנַארטסַא ןיא טפעיטרעפ ךימ ךיא בָאה ,עיפַארגָאעג עשיטַאמעטַאמ

 ןיא ןעוװעג ןיב ךיא סָאװ רהָאי ןעטצעל םעד ןיא טּפיוהרעביא ,רעכיב

 ,םוזרעווינוא םעד ןופ ןעבעל ענידנערעהפיוא-טינ-לָאמנייק סָאד .עלוש רעד

 זיא ,ןָאיצולַאװע א { ע ב ע ? סלַא ןעפירנעב בָאה ךיא סעכלעוו

 ןעשיטעָאּפ ןערעכעה ןופ לָאװק רעכילּפעשסיױאנוא ןַא רימ רַאפ ןערָאװעג

 טימ טייהנייא ס'נעשנעמ םעד ןופ ןיז רעד זיא זייוונעפוטש ןוא ,קנַאדעג

 ןופ עיזעָאּפ יד -- רעטבעלעב-טינ רעד יו רעטבעלעב רעד ,רוטַאנ רעד

 .ןעבעל ןיימ ןופ עיפַאזָאליפ יד ןערָאװעג --- רוטַאנ רעד

 ףיוא רונ טקנערשעב ןעוועג טלָאװ עלוש רעזנוא ןיא ןענרעל סָאד ןעוו

 רעזנוא ךיוא ןיוש טלָאװ ,טנַאמרעד ַאד בָאה ךיא סָאװ ןעדנעטשנעגעג יד

 -וטש טזומעג ךיוא ןעבָאה רימ רעבָא .ןעמונרעפ גונענ ץנַאג ןעוועג טייצ

 ,טסייה סָאד) ץעזעג ,עירָאטסיה : ןעטפַאשנעפיװ ערעטינַאמוה יד ןעריד

 -נירּפ עטסגיטכיװ:טּפיוה יד ןוא (ץעזענ ןעשיסור ןופ ןעכירטש-טּפיוה יד

 -וילנרעפ ןופ םרוק ַא טנעכערעגניירַא ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןופ ןעּפיצ

 -ףילקערש ןענרעלסיוא טוג טזומעג ןעבָאה רימ ןוא ; קיטסיטַאטס רעדנעכ

 עשירעטילימ ,קיטקַאט :ןעטפאשנעסיוו-רעטילימ ןופ ןעסרוק עסיורג

 -ויהלעצנייא ערעייז עלַא טימ 1815 ןוא 1812 ןופ תומחלמ יד) עטכישעג
 ףיוא טציא גידנעקילב-קירוצ .ןעגנוגיטסעפעב-דלעפ ןוא עירעליטרַא ,(ןעט

 ַא ןעבָאה סָאוו םינינע יד ץֹוחַא זַא ,ךיא קנעד גנודליב רעניזָאד רעד

 רהעמ טימ ןעטלָאוװ עכלעוו ,גנורהיפ-סנעירק רעשירעטילימ וצ תוכייש

 יד ןיא ןעידוטש עלַאטעד רהעמ ףיוא ןערעוו ןעטיברעפ טנעקענ ןעצונ

 ןעוועג טינ ןעדנַאטשנעגעג עסַאמ עצנַאג יד זיא ,ןעטפַאשנעסיװ עטקַאזקע

 קנַאד א .ןַאמרךעגנוי ןעכילטינשכרוד םעד ןופ ןעטייקגיהעפ יד רעביא

 ןוא קיטַאמעטַאמ רערַאטנעמעלע ןופ טפַאשטנַאקעב רעניד'השקשינ רעד

 ,ןעסַאלק ערענירעדעינ יד ןיא ןעברָאוװרע ךיז ןעבָאה רימ סָאװ ,קיזיפ
 .םינינע עלַא יד טא ןעשרעהעב וצ תלוכיב ןעוועג עלַא טעמכ רימ ןענייז

 טּפיוהרעביא ,טגיסעלכַאנרעפ םידומל עגינייא ןעבָאה זנוא ןופ עטסיימ יד
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 קילננוא םוצ ןעבָאה רימ עכלעוו רַאפ ,עטכישעג ענרעדָאמס ןוא ץעזעג

 ןעטלַאהעג טָאה ןעמ ןעמעוו ,רערהעל ןעטנעידעגסיוא ןעטלַא ןַא טָאהענ
 -נעּפ עלופ ַא ןעמוקעב ןוא ןימרעט ןייז ןענידנע וצ ידכ עלעטש רעד ףיוא

 טייהיירפ עסיוועג א טַאהעג רימ ןעבָאה םעד רעפיוא ,רעטלע רעד ףיוא עיס

 ,ןוא ,ןעלעפענ רעסעכ זנוא ןענייז סָאװ ןעדנעטשנענעג יד ןעביילקוצסיוא

 -סיוא יד ןיא ןעמַאזקע ןעקרַאטש א ןעכַאמוצכרוד טָאהעג ןעבָאה רימ תעב

 יד ןיא דלימ טלעדנַאהעב זנוא ןעמ טָאה ,ןעדנעטשנעגעג ענעבילקעג/

 ןלָאפרע ןעגיסעמסינטלעהרעפ םעד ןופ רעבָא ךַאזרוא-טּפיוה יד ,ענירעביא

 םידומל יד סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא עלוש רעד ןיא טכַאמענ ןעבָאה רימ סָאװ

 ןעבָאה רימ יװ לענש ױזַא .ךילנעמ רָאנ יו טערקנָאק ױזַא ןעוועג ןענייז

 סָאד רימ ןעבָאה ,ריּפַאּפ ן'פיוא עירטעמַאעג ערַאטנעמעלע טנערעלעגסיוא

 ס'רעטסעמדרע םעד טימ ןוא ןעגנַאטש טימ דלעפ ן'םיוא טנערעלעגרעביא

 -רָאמַאק םעד ןוא סַאּפמָאק ן'טימ ,בַאלָארטסַא םעד טימ ךָאנרעד ןוא ,טייק

 -ָארטסַא ערַאטנעמעלע זיא ,טכיררעטנוא ןעטערקנַאק אזַא ךָאנ .שיט-קינ

 זנוא רַאפ ןענייז אפונ ןעגנוטסעמסיוא יד תעב ,רעווש ןעלַאפענ טינ עימָאנ

 .ןענינעגרעפ ןופ ?ַאװק רעכילדנענוא ןַא ןעוועג

 -נעוועגנָא ךיוא זיא טכיררעטנוא ןעטערקנָאק ןופ עדָאטעמ עבלעזיד

 רימ ןענעלפ רעטניוו ןיא .ןעגנוניטסעפרעפ וצ נוצעב ןיא ןערָאװעג טעד

 גידנעבָאה , :עדנענלָאפ יד ,לעיּפשייב םוצ ,יוװ ןעמעלבָארּפ עכלעזַא ןעזעל

 -קרַאטש יד סיוא טיוב ,טייצ ןעכָאוו ייווצ ןוא ןעשנעמ דנעזיוט ַא ךיז רַאפ

 רעד רַאפ קירב םעד ןעצישעב וצ ןעיובסיוא טנעק רהיא סָאװ גנוטסעפ עטס |

 רערהעל יד טימ טריטוקסיד סייה ןעבָאה רימ ןוא ; "עעמרַא רעדנעהיצקירוצ
 -עגנָא רימ ןעבָאה רעמוז .טריקיטירק ייז ןעבָאה ייז ןעוו ,רענעלּפ ערעזנוא
 ןוא עשיטקַארּפ יד טָא וצ ,דלעפ ן'פיוא סינעטנעק עניזָאד יד טעדנעוו

 רעכלעוו טימ טייקננירג יד וצ ןעצנַאנ ןיא ךיא ביירש ןעננוביא עטערקנַאק

 ענעדיישרעפ ?לעיפ יוזא ןעמהענפיוא טנעקעג ןעבָאה זנוא ןופ עטסיימ יד

 .רהֶאי ןחעצטכַא רעדָא ןהעצעבעיז ןופ רעטלע םעד ןיא םידומל

 -לַאהרעטנוא רַאפ ךיוא טייצ גונעג טַאהעג רימ ןעבָאה ,םעד םעלַא וצ
 יד ךָאנ ןעוועג זיא טייצ עטסעב רעזנוא .ןעיירעלעיּפש ײלרעלַא ןוא ןעננוט

 ןעצנַאנניא ןעבָאװ רעיפ רעדָא יירד טָאהעג ןעבָאה רימ ןעוו ,סנעמאזקע

 ןענייז רימ ןעוו רעדָא ;רעגַאל ןיא ןעגנַאנעג ןענייז רימ רעדייא עיירפ

 ןעכָאו עיירפ יירד סָאהענ רעדעיוו ןעבָאה ןוא ,רענַאל ןופ ןעמוקעגקירוצ

 .ןעגנַאפעגנָא ךיז ןעבָאה סעיצקעל יד רעדייא

 -ילבעג עיצַאקַאװ ןופ טייצ רעד ןיא ןענייז סָאװ ערעזנוא עכילטע יד

 ןעבָאה ייז ןיהואוו ןהעג וצ סינביולרע יד טָאהעג ןעבָאה ,עלוש רעד ןיא ןענ
 ןיא ןעסע וצ סָאװ ןוא ןעפָאלש ֹוצ ואוו גידנעניפעג גידנעטש ,טלָאװעג
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 יד טכוזעב ֿבָאה רעדָא ,קעטָאילביב רעד ןיא טיײברַאעגנ בָאה ךיא .עלוש רעד
 עטסעב יד זייווניצנייא גידנערידוטש ,שזַאטימרע ןופ ןעערעלַאנ-רעדליב
 "ןיורק יד ןיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא רעדָא ;רעדנוזעב עלוש רערעי ןופ רעדליב

 ,ןעטרָאק-לעיּפש טיײברַאעגסױא טָאה ןעמ ואוו ןעטַאטשקרעוװ ןוא ןעקירבַאפ
 ןעפָא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,זָאלג ןוא יילעצרָאּפ ,ןעזייא ,גייצ-לעװַאב

 ,שווענ רעד ףיוא ןעפיש ךיז קעװַא רימ ןעגעלפ לָאמטּפָא .םוקילבוּפ ן'רַאפ
 -ידנַאלניפ ןיא לָאמסעכנַאמ ,ךייט ן'םיוא טכַאנ עצנאג יד גידנעגנערברעפ

 יא ,טכַאנןופצ עשילָאכנַאלעמ ַא --- רעשיפ יד טימ סוגסיוא ןעשיד
 -רעטנוא רעד ןופ ץנַאלגכָאנ םעד טנעגעגעב גנורעמעדדןעגרָאמ יד רעכלעוו

 ןיא טפול רעיירפ רעד ןיא ךוב ַא ןענעייל ןעק ןעמ ןוא ,ןוז רענידנעהעג |

 ,ןעכַאז עלַא יד טָא רַאפ טייצ גונעג ןענופעג ןעבָאה רימ .טכַאנ רעד ןעטימ
 יד ןענָארקעג בעיל ךיא בָאה ןעקירבַאפ יד ןיא ןעכוזעב ענעי ךָאנ

 עּפַאל עשיטנַאגיג ַא יו גידנעהעז .,ןעיירענישַאמ ענעמָאקלָאפ ןוא עקרַאטש

 רעד ףיוא ץַאלק ןעגידנעמיווש ַא קַאּפ ַא טינ ,לעדייב א ןופ סױרַא טמוק
 רעטנוא רעטנורַא םהיא טגעל ןוא ,גינעווניא ןיירַא םהיא טּפעלש ,ַאװענ

 -עגנוא ןַא יו רעדָא ;רעטערב ןיא םהיא ןעדיינשוצ עכלעוו ,ןעגעז יד
 םעדכָאנ ,עסלער ַא ןיא טלעדנאוורעפ טרעוו ןעזייא רעסייח-טיור רערעייה
 -רעפ ךיא בָאה -- סרעדניליצ ייווצ ןעשיווצ ןעננאנעגכרוד זיא רע יו
 ןעקירבַאפ עניטנייה ערעזנוא ןיא יירענישַאמ ןופ עיזעָאּפ יד ןענַאטש
 ַא טרעוו רע ?ייוו ,רעטיײברַא םעד רַאפ הגירה ַא טיײברַא-ןישַאמ יד זיא
 .טשינרָאג רהעמ ןוא ןישַאמ רעסיוועג ַא וצ ףַאלקש רעכילגנעלסנעבעל
 טשינרָאנ טָאה ןוא ,עיצאזינאגרַא עטכעלש יד נידלוש זיא םעד ןיא רעבָא
 -סנעבעל טייברַא ענַאטָאנָאמ ןוא ?לעיפוצ .אפוג ןישַאמ רעד טימ ןָאהט וצ

 ,דנעה יד טימ ןָאהטענ טרעוו סע יצ ,טכעלש ױזַא טקנוּפ ןענייז ךילננעל

 יד טָא ןופ רעבָא ןהעזעגבָא .ןישַאמ ַא טימ רעדָא ,גייצעג עכַאפנייא טימ
 ןעבָאה ןעק שנעמ ַא סָאװ ןענינעגרעפ םעד טוג ץנַאנ ךיא ףיירגעב ,ןעלביא
 -"לבש רעד ,ןישַאמ ןייז ןופ טייקניטכעמ רעד ןופ ןייזטסואוועב םעד ןופ
 ןוא ןעגנוגעוועב ערהיא ןופ טייקכילרעה יד ןופ ,טײברַא רהיא ןופ טייקגיד
 םאילליװ זַא ,קנעד ךיא ןוא ; טוהט יז סָאװ םעד ןופ טייקכילטקניּפ רעד
 ףירנעב רעד זַא ,רָאנ טזייוועב ןענישַאמ יד וצ טפַאשדנייפ סע'סירָאמ
 טלהעפעג טָאה ןישַאמ רעד ןופ טייקכילרעה ןוא טייקגיטכעמ רעד ןעגעוו
 .עינעשז ןעשיטעָאּפ ןעסיורג ןייז ןיא

 -טנע ןיימ ןיא עלָאר עסיורג רחעז ַא טלעיּפשעג ךיוא טָאה קיזומ

 -והטנע ןוא דיירפ רהעמ ךָאנ ןענַארקעגסױרַא ךיא בָאה רהיא ןופ .גנולקיוו
 ךָאנ םייצ רענעי וצ טָאה ארעּפָא עשיסור יד .עיזעָאּפ רעד ןופ יו םזַאיז

 טגָאמרעּפ טָאה עכלעוו ,ַארעּפָא עשינעילַאטיא יד רעבָא ; טריטסיזקע םיוק
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 -יטסניא עטסרעלוּפָאּפ יד ןעוועג זיא ,רעלטסניק עסיורג להָאצ עשביה ַא
 ,ןערָאװעג קנַארק זיא ָאיסָאב ַאנָאדַאמירּפ יד ןעוו .גרוברעטעּפ ןיא עיצוט

 זיב ןענַאטשעג ,דנעגוי רעד ןופ טּפיוהרעביא ,ןעשנעמ רעדנעזיוט ןענייז
 ףיוא גידנעטרַאװ ,לעטָאה רהיא ןופ ריהט רעד ייב טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 טָאה יז ןעוו רעבָא ,טייהנהעש ןייק ןעוועג טינ זיא יז ,רהיא ןעגעוו סעיינ

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,טייל עגנוי יד זַא ,ןהעש יױזַא ןעוועג יז זיא ןעגנוזעג

 יד ןיא ןעלהעצ טנעקעג ןעמ טָאה ,תעגושמ וצ זיב רהיא ןיא טבעילרעפ !

 - סָאװ ,היול אזַא טַאהעג יז טָאה ןעברָאטשענ זיא יז ןעוו ןוא .רעטרעדנוה

 זיא "גרוברעטעּפ ץנַאנ, .טַאהעג טינ גרוברעטעּפ ןיא ךָאנ טָאה רענייק

 רעד ןופ רערהערעפ יד :;ןערענַאל ייווצ ןיא טלייטוצ ןעוועג טלָאמעד

 ,ענהיב רעשיזיוצנארפ רעד ןופ רערהערעפ יד ןוא ַארעּפָא רעשינעילַאטיא

 -עברָאדרעפ םעד ןופ םינמס יד ןעזיװעגסױרַא טלָאמעד ןיוש טָאה עכלעוו

 -עגנָא רעטעּפש רהָאי עכילטע טימ טָאה סָאװ ,םָארטש ןעשיכַאבנעפָא םענ

 בלַאה ,טלייטוצ ןעוועג ךיוא זיא סָאלק רעזנוא .ַאּפָארייא ץנַאנ טקעטש

 וצ טרעהעג בָאה ךיא ןוא ,ןעמָארטש ייווצ עניזָאד יד ןעשיווצ בלַאה ףיוא

 זנוא זיא עקרָאילַאג רעד ףיוא רעדָא רעטרַאּפ ןיא ןהענ וצ .ןעטשרע םעד

 ַארעּפָא רעשינעילַאטיא רעד ןיא סעשזָאל יד דנערהעוו ,ןעטָאברעפ ןעוועג

 ןעטַאנָאמ טימ ןעטנעמַאנָאבַא ןופ טּפַאכרעפ ןעוועג גידנעטש עלַא ןענייז

 ןופ ןעגנַאנעגרעביא רַאגָאז ייז ןענייז סעילימַאפ ענינייא ןיא ןוא ,סיוארָאפ

 טכַאנ-וצ-תבש ַא רעבָא .םוטנענייא-השורי ַא יו רערעדנַא רעד וצ רענייא

 רעד ןופ גנעגכרוד יד ןיא ןעּפַאכנײרַא זיא-סע-יו ךיז רימ ןענעלפ

 רעשיקרעט ַא ןופ ערעפסָאמטַא ןַא ןיא ןהעטש טרָאד ןעגעלפ ןוא עקרָאילַאנ

 רימ ןעגעלפ ,ןערידנומ עגידנעיירש ערעזנוא ןעקעדרעפ וצ ידכ ןוא ; דָאב

 -עגרעטנוא ,ןעלטנַאמ עצרַאװש ערעזנוא ץטיה רעגיזָאד רעד ןיא ןעגָארט

 סע .טלעּפענקרעפ טסעפ ,סרענלָאק ענרעטופ טימ ןוא עטַאװ טימ ןענָאלש

 -ןעגנול ןייק ןעגָארקעגנ טינ רענייק ןעבָאה רימ סָאװ רעדנואוו ַא זיא
 ןעמוקסיורַא ןענעלפ רימ ןעוו טּפיוהרעביא ,ןפוא םעד ףיוא ןעגנודניצטנע

 ערעזנוא רַאפ טכַאמענ ןעבָאה רימ סָאװ סעיצַאוַא יד ןופ עטציהוצ

 לָאמא ךָאנ ןעפַאכ וצ ריהט רעד ייב ךָאנרעד ןהעטש ןוא ,רעגניז עטבעילעב
 עשינעילַאטיא יד .ןעסירגעב ייז ןוא סגנילבעיל ערעזנוא ףיוא קילב ַא

 ןעוועג ןפוא ןערַאברעדנָאז ַא ףיוא ןערהָאי ענעי ןיא סעּפע זיא ַארעּפָא

 ערענָאיצולָאװער יד .גנוגעוועב רעלַאקידַאר רעד טימ ןעדנוברעפ םיטניא

 נידנעטש ןענייז "רענַאטירויּפ יד , ןוא "?לעט םלעהליוו , ןיא ןעוויטַאטיצער

 ,ןעיירשעגסיוא ןוא ןעטנעמסידָאלּפַא עגידמערוטש טימ ןערָאװעג טנעגעגעב

 ןיא תעב ; ןעצרַאה ןיא ןעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ןעכָאטשעג ןעבָאה עכלעוו

 רעד ןופ ןערעמיצ-רעכיור יד ןיא ךיוא יוװ ,סעקרָאילַאג עטשרעביוא יד
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 -רעטעּפ רעד ןופ ?ייט רעטסעב רעד זיא ריהט-ענהיב רעד ייב ןוא ַארעּפָא
 ןופ גנורעטעגרעפ רעלעעדיא ןַא ןיא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז דנעגוי רעגרוב
 רעבָא ;שרעדניק ןעזייווסיוא ךיז געמ ץלַא סָאד .טסנוק רעלעבָאנ רעד
 ןעדנוצעגנָא ןענייז גנורעטסיינעב ענייר ןוא ןעלַאעדיא ערעכעה עלעיפ

 - עטבעילעב ערעזנוא ןופ גנורעטעגרעפ רעגיזָאד רעד ךרוד זנוא ןיא ןערָאװעג
 | .רעלטסניק

11 

 יד טימ ,ףָאהרעטעּפ ןיא ןערענַאל סױרַא רימ ןענייז רעמוז ןעדעי
 זיא ןײמעגנלַא ןיא .קריצעב רעגרוברעטעּפ ןופ ןעלוש עשירעטילימ ערעדנַא

 : דנוזעגנ ן'רַאפ טוג יאדוא ןוא ,םהענעגנַא ץנַאג ןעוועג טרָאד ןעבעל רעזנוא

 ןעדָאבעג ךיז ןעבָאה רימ ,סעקטַאלַאּפ עגימיורעג ןיא ןעפָאלש ןענעלפ רימ
 ףיוא ןעננוביא ןיא ןעכָאװ סקעז עצנַאג יד טכארברעפ ןעבָאה ןוא ,םי ןיא

 ,טפול רעיירפ רעד

 ,זיא ןעלוש עשירעטילימ ןיא ןעבעל-רענַאל ןופ קעװצ-טּפיוה רעד

 ןעבָאה רימ ןעכלעוו ,ריטשומ רעשירעטילימ רעד ןעוועג ,ךיז טהעטשרעפ

 יד ןעביירטרעפ רימ ןענעלפ לָאמטּפָא רונ ;טַאהעג דנייפ קרַאטש עלַא

 ןעוו ,טכַאנ ןייא .סערוװענַאמ יד ןיא ?ײטנַא גידנעמהענ טייקגילייווננַאל

 רעד רעדנַאסקעלַא טָאה ,ןעפָאלש ןהענ ןייב ןעטלַאהעג ןיוש ןעבָאה רימ

 ַא ןיא .עגָאװערט ןענָאלש גידנעזָאל רעגַאל םעד טרעדורעגפיוא רעטייווצ

 דנעזיוט עכילטע -- ךָאו ןעוועג רענַאל רעצנַאנ רעד זיא ןעטונימ רַאּפ

 -רַאה יד ןוא ,ןענהָאפ ערעייז םורַא ןעבילקעגפיונוצ ךיז ןעבָאה ךעלנניא

 טייקליטש רעד ןיא טכַארקעג ןעבָאה עלוש-עירעליטרַא רעד ןופ ןעטַאמ

 וצ טריּפָאלַאג טָאה ףָאהרעטעּפ עשירעטילימ עצנַאנ סָאד .טכַאנ רעד ןופ

 רעזייק רעד זיא סינדנעטשרעפסימ עסיוועג ַא בעילוצ רעבָא ,רעגַאל רעזנוא

 ןיא ןערָאװעג טקישענרעדנַאנופ ןענייז ןעריציפַארעטנוא .סופוצ ןעבילבעג

 טנעקעג טינ טָאה ןעמ רעבָא ,םהיא רַאפ דרעפ א ןעניפענ וצ ןעננוטכיר עלַא

 טינ רע טָאה ,רעטייר רעטונג ןייק ןעוועג טינ זיא רע יוװ ױזַא ןוא ,ןענירק

 ןַא םענייז ףיוא רָאנ ןעדייס דרעפ רעדנַא ןייק ףיוא ןעטייר טלָאװעג

 ןייז טָאה ןוא ,זייב רהעז ןעוועג זיא רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא .םענעגייא

 ןייא יו רהעמ טינ ךיא בָאה ,(קַארוד) הטוש , .ןעטלַאהעב טינ סעכ
 ,ריציפארעטנוא ןַא ףיוא נידנעיירש טרעהעג םהיא ךיא בָאה "? דרעפ

 ,רעגַאל רעדנַא ןַא ןיא זיא דרעפ ןייז זַא ןעסיוו טזָאלענ םהיא טָאה רעכלעוו

 יד ןופ ןעכַארק סָאד ,סינרעטסניפ יד ןעסקַאװעג זיא סע רהעמ סָאװ
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 -קאוועג זיא רהעמ ץלַא ,עירעלַאװַאק רעד ןופ שיורעגנ רעד ןוא ןעטַאמרַאה

 ןעבעגענ טָאה רעדנַאסקעלַא ןעוו ןוא ,ךעלנניא זנוא ייב ננונערפיוא יד ןעס
 ךיילג ןָאהטעג זָאל ַא ךיז ענָאלָאק רעזנוא טָאה ,ןעפיירנוצנָא להעפעב םעד

 עטזָאלעגרעטנורַא טימ ,ןעהייר יד ןיא טקַאּפעגנעמַאזוצ גנע .םהיא ףיוא

 םירָאװ ,ןהעזסיוא ןעדנעהָארד ַא ןעבָאה טזומעג רימ ןעבָאה ,ןעטענָאיַאב
 ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא רעכלעוו ,רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא יו ןהעזענ בָאה ךיא
 יירד טימ ענָאלָאק רעזנוא רַאפ נעוװ םעד טכַאמענ יירפ טָאה ,דרעפ ַא ןהָא
 ַא ןופ גנוטיידעב יד ןעפירגעב טלָאמעד בָאה ךיא .ןעגנורּפש עניד'ארומ
 גנונערפיוא רעד רעטנוא ןעהייר ענעסָאלשענ ןיא טרישרַאמ סָאװ ענָאלַאק
 זנוא רַאפ ןענַאטשעג טרָאד זיא טָא .אפונ שרַאמ םעד ןוא קיזומ רעד ןופ
 -רעפ קרַאטש עלַא ןעבָאה רימ ןעמעוו  ,רידנַאמָאק רעזנוא --- רעזייק רעד
 .עסַאמ רעכילגעוועב רעצנַאג רעד ןופ זַא טלהיפעג בָאה ךיא רעבָא ; טרעטעג
 ףיוא טקורענבָא טעדַאק רעדָא שזַאּפ רעניצנייא ןייא טינ ךיז טלָאװ

 ןעכַאמ וצ ,טלעטשעגבָא עדנוקעס ַא ףיוא ךיז רעדָא ,טײזדַאדזָא לָאצ ןייא
 זיא רע -- ענָאלָאק עדנערישרַאמ יד ןעוועג ןענייז רימ .םהיא רַאֿפ ץַאלּפ
 טרישרַאמעג טלָאװ ענָאלָאק יד ןוא --- גנורעטש ַא יו רהעמ טינ ןעוועג

 ןעשזַאּפ יד ןעבָאה "? געוו ןיא ןהעטש זנוא רע לָאז םורָאװ, ,םהיא רעכיא

 עכלעזַא ןיא ןענייז ,דנעה יד ןיא ןעסקיב טימ ,רעדניק .ךָאנרעד טגָאזעג

 .ןעטַאדלָאס עטלַא רעדייא רעכילקערש ךָאנ ןעלעפ
 רעסיורג ַא ןיא ?ײטנַא ןעמונעג ןעבָאה רימ ןעוו ,רהָאי ןעטסקענ םעד

 -נעגעלעג יד טַאהעג ךיא בָאה ,ןָאזינרַאג רעגרוברעטעּפ םעד ןופ ערווענַאמ

 רדסכ געט ייווצ .געירק ןופ ןעטייז-ןעטָאש יד ןיא ןעקילבוצניירַא טייה
 ןוא ןיה טרישרַאמעג רָאנ יװ ךַאז רעדנַא ןייק ןָאהטעג טינ רימ ןעבָאה
 םעד גידנעבָאה טינ ,?יימ גיצנַאװצ ערעסָאװ ןופ חטש א ףיוא קירוצ

 ַא רַאֿפ סָאװ וצ רעדָא ,זנוא םורַא ךיז טוהט סע סָאװ ףירנעב ןעטסנעלק
 ַאד ןוא זנוא ןעבענ ָאד טכַארקעג ןעבָאה ןעטַאמראה .ןערישרַאמ ריס קעווצ
 -ןאוו טרעהעג ךיז טָאה ןעטעקסומ ןופ יירעסיש עקרַאטש ַא :קעװַא טייוו
 טריּפָאלַאג ןעבָאה ןעריציפָארעטנוא ; רעדלעוו יד ןוא גרעב יד ןיא זיא-סעו
 ךיז ָאד ןוא סיוארָאפ ןהעג ֹוצ ָאד ןעלהעפעכ גידנעגנערב קירוצ ןוא ןיה
 גידנעהעז טינ ,טרישרַאמ ןוא טרישרַאמ ןעבָאה רימ ןוא --- ןעהיצוצקירוצ

 -ַאװַאק ןעסַאמ .ןעגנוגעוועב-רעטנאק ןוא ןעגנוגעוועב עלַא יד ןיא ןיז ןייק
 טכַאמעג ןעבָאה ןוא געוו םענעגנייא םעד רעביא ןעננַאנעגכרוד ןענייז עירעל

 ןהעג טזומעג ןעבָאה רימ .דמַאז ןעכילגעוועב ןופ טעב עפעיט ַא םהיא ןופ
 זיב ,געוו םענענייא םעד ףיוא לָאמ עכילטע ךיז ןעהיצקירוצ ןוא סיוארָאפ

 טָאה ןוא ןילּפיצסיד עצנַאג יד ןעכָארבעג ענָאלַאק רעזנוא טָאה ףוס םוצ
 ַא רעדייא לנר-ילוע אתורבח ענעפרָאװאוצ ַא טלעטשעגרַאפ רעכינ ךיז טימ
 ן'םיוא ןעגנַאגעג ןענייז רעגערטנענהָאפ יד רָאנ .טייהנייא עשירעטילימ



 141 סוּפרָאק ןעשזַאּפ רעד

 יד ןיא ,געוו ןעטייז יד ייב ןעכַארקעג םַאזגנַאל ןענייז עגירעביא יד ,געוו

 "סױרַא ןעוועג ןענייז ןעריציפָא יד ןופ טעבעג יד ןּוא ןעלהעפעב יד ,רעדלעוו

 .ןעפרָאװעג
 רעוייק רעד, :ןעטניה ןופ יירשעג א טרעהרעד ךיז טָאה גנילצולּפ

 ןעטעבעג ךיז ןוא ןעפָאלעגמורַא ןענייז ןעריציּפָא יד "! רעזייק רעד ! טמוק

 .טרעהעג טינ ייז טָאה רענייק : ןעהייר יד ןיא ןהעגניירַא זנוא ייב

 לָאמַאכָאנ ךיז ?העפעב ַא ןעבעגעג טָאה ןוא ןעמוקעג זיא רעזייק רעד

 רעטרעוו יד ןעגנולקעגבָא ןעבָאה "! םוא ךיז טרהעק, --- קירוצ ןעהיצ וצ

 ךיז טרהעק ,טוג ױזַא טייז ,זנוא רעטניה זיא רעזייק רעד , .?חעפעב ןופ

 ךיז טאה ןָאילַאטַאב רעד רעבָא ; טעשטּפעשעג ןעריציפָא יד ןעבָאה ,"םוא

 טרעמיקעג גינעוו ץנַאג ךיז טָאה ןוא ,?העפעב םוצ טרעהעגנייא טינ וליפא

 טיג רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא זיא קילג םוצ .ָאד זיא רעזייק רעד סָאװ

 זנוא טָאה רע יו םעדכָאנ ןוא ,םזירַאטילימ ןופ רעקיטַאנַאפ ןייק ןעוועג

 םָאה ,הור ףיוא גָאזוצ ַא טימ רעטרעוו עגידנערעטנומרע עכילטע טנָאזעג

 | - .טריּפָאלַאנעגקעװַא רע

 המחלמ ַא ןיא בָא-טגנעה סע לעיפיוו ןענַאטשרעפ טלַָאמעד בָאה ךיא

 ןעק ןעמ גינעוו יװ ןוא ,ןעטַאדלָאס יד ןופ דנַאטשוצ ןעניטסייג םעד ןָא

 -לָאס יד ןופ ךיז טרעדָאפ סע ןעוו ,ןיילַא ענילּפיצסיד רעד טימ ןָאהטפיוא

 -סיד יד ןעפלעה ןעק סָאװ .גנוגנערטשנָא עכילנהעוועג ַא יו רהעמ ןעטַאד

 גנוגנערטשנַא עטסכעה יד ןעכַאמ ןעפרַאד ?יח עטרעטַאמרעפ ןעוו ןילּפיצ

 טולָאסבַא זיא יז ? העש רעטמיטשעב א וצ דלעפטכַאלש יד ןעכיירגרעד וצ

 ןעטנעמַאמ עבלעזַא ןיא ןענעק ןעיורטרעפ ןוא םזַאיזוחטנע רָאנ .גיטכעמנהא

 זיא סע ןוא --- "עכילגעמנוא סָאד , ןָאהט וצ ןעטַאדלַאס יד ןענעוועב

 ןייז וצ ידכ ןערעוו טרהיפעגכרוד זומ סָאװ עכילגעמנוא סָאד גידנעטש

 ,ריביס ןיא גידנעייז ,רעטעּפש ךיא בָאה טפָא יוװ .גלָאפרע טימ רעכיז

 ןעבָאה רימ ךיוא ןעוו ,לכשה רסומ םעד טָא ןורכז ןיימ ןיא ןעפורעגקירוצ

 -טפַאשנעסיװ ערעזנוא ןופ טייצ רעד ןיא עכילגעמנוא סָאד ןָאהט טזומעג

 ! סעיצידעּפסקע עכיל

 ןיא ןערָאװעג טדנעוורעפ טייצ גינעוו גיסעמסינטלעהרעפ זיא ךָאד |

 -עגבָא זיא טייצ ךס ַא ,סערװענַאמ ןוא ריטשומ ןעשירעטילימ ףיוא רענַאֿכ

 ןיא ןוא ןעגנוטסעמ ןיא ןעגנוביא עשיטקַארּפ רַאפ ןערָאװעג ןעבענעג

 זנוא ןעמ טָאה ןעגנוביא-סגנוטיילנייא עכילטע ךָאנ .יירעיוב-גנוטסעפ

 ןַאלּפ ַא טכאמ טהעג, :טגָאזעג ןוא סַאּפמַאק-סנַאיצקעלפער ַא ןעבעגעג

 םענעי ןופ רעדָא ,ןעגעוו ענעי ןופ רעדָא ,ןעגָאז רימָאל ,ערעזָא רעד טָא ןופ

 חטש םעד ןוא סַאּפמַאק ן'טימ ןעלקניו יד גידנעטסעמסיוא ,קרַאּפ
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 ,ןעסייבנָא םעד ךיג-ףיוא גידנעּפַאכניירַא ,הירפ ץנַאג ."טירט-סופ יד טימ
 טימ סענעשעק עשירעטילימ עסיורג ענייז ןעּפָאטשנָא לעגניא רעד טנעלפ
 העש ףניפ רעדָא רעיפ הףיוא ןעזָאלסױרַא ךיז ןוא ,םיורב-ןרָאק רעקיטש
 ןייז טימ גידנענעכייצסיוא ,קעװַא ןעליימ ,סקרַאּפ יד ןיא גָאט ןעדעי
 יד ןוא ךעלכייט יד ,ןעגעוו עגידנעטָאש עלופטכַארּפ יד טירט ןוא סַאּפמָאק
 עניטכיר טימ ןערָאװעג ןעכילגרעפ ךָאנרעד זיא טיײברַא ןייז .םערעזָא
 ןוא -עשיטּפָא ןופ ןעגנוניולעב ןעלייטסיוא טנעלפ ןעמ ןוא ,ןעטרַאקדדנַאל
 רימ רַאפ .ןעבילקעגסיוא ךיז טָאה סע רעוװ יװ ,ןעטנעמורטסניא-ןעכייצ
 .ןעגינעגרעפ ןופ לַאװק רעפעיט ַא ןעוועג ןעגנוטסעמסיוא עגיזָאד יד ןענייז
 עטּלַא יד רעטנוא ןייֵלַא ןייז סָאד ,גידנעטשטסבלעז ןעטײברַא סָאד
 טנעקעג בָאה ךיא סָאוװ ןעבעל-דלַאװ סָאד ,רעמיוב עגירהעי-טרעדנוה
 ןיא עסערעטניא ןַא טייצ רעכיילג וצ גידנעבַאה ,טרעטשעגנוא ןעסינעג
 ןיימ ןיא ןערוּפש עפעיט טזָאלעגרעביא טָאה סעלַא סָאד -- טייברַא רעד
 ַא ןוא ריביס ןיא רעשרָאֿפ א ןערָאװעג רעטעּפש ןיב ךיא ןעוו ןוא ; ןורבז
 זיא ,עיזַא-לַארטנעצ ןיא רעשרָאפ ןערָאװעג ןענייז םירבח עניימ ןופ ךֹכ
 ,ןעגנוטסעמסיוא עגיזָאד יד ןיא ןערָאװעג טיירגעגוצ רַאפרעד ןעדָאב רעד

 גָאט ןעטייווצ ןעדעי ןעמ טגעלפ סַאלק ןעטצעל םעד ןיא ,טצעלוצ ןוא
 ַא ,רעפרעד ענעדיישרעפ ןיא ךעלגניא רעיפ ןופ סעּפורג ןעמהענקעװוַא
 טפרַאדעג ייז ןעבָאה טרָאד ןוא ,רעגַאל ןופ קעװַא טייוו עקערטש עשביה
 טימ ןעליימ טַארדַאװק עכילטע ענהעש ןופ ןעגנוטסעמסיוא עיונעג ןעכַאמ
 ,רעריניל ןעשיּפָאקסעלעט ַא ןוא לעשיט ס'רעטסעמדרע ם'נופ ףליה רעד
 ןעמוקענסױרַא טייצ וצ טייצ ןופ ןענייז בַאטש-לַארענעג ןופ ןעריציפָא
 ןעבעל עגיזָאד סָאד טָא .ןעפלעהסיורַא ייז ןוא טײברַא רעייז ןהעזוצכָאנ
 ףיוא גנוקריוו עטסעב יד טַאהעג טָאה רעפרעד יד ןיא םירעוּפ יד ןעשיווצ
 ,ךעלגניא יד ןופ גנולקיווטנע רעלַארָאמ ןוא רעלעוטקעלעטניא רעד

 ןעיוב ןיא ןעגנוביא ןעבָאה ְּךיֹוא רימ ןעגעלפ טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ריצימֶא ןַא .סיורג רעכילריטַאנ רעד ןיא ןעגנוטסעפ ןופ ןעלייט-נרעווצ
 רימ ןעבָאה טרָאד ןוא ,דלעפ ןעיירפ ן'פיוא ןערהיפסיורַא זנוא טנעלפ
 -ּפמָאק ַא ןופ רעדָא דנַאוו-סגנוטסעפ ַא ןופ טייז ַא ןעיובפיוא טפרַאדעג
 .רעקיטש-רעווק ןוא ןעגנַאטש גידנענַאלשנעמַאזוצ ,ּפָאק-קירב ןעטריציל
 ייז ןעוו ןעוהט ןערינעשזניא-ןהַאב יד יװ ןפוא ןעבלעז םעד ףיוא טקנוּפ
 ףעלרעטסנעפ-סיש יד וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו .ןהַאבנעזייא ןַא סיוא ןענעל
 ןעגירקוצסיורַא ידכ ןע'נובשח וצ ךס ַא טַאהעג רימ ןעבָאה ,ןעלַאװ יד ןוא
 ךָאנ .ןעכעלפ ענעדיישרעפ יד ןופ (ןעפיול טעוװ ליוק יד יוו) ןעיניל-ףיול יד
 ,ןהעטשרעפ וצ רעווש ןעוועג טינ רהעמ עירטעמָאעג זיא ןעגנוביא עכלעזַא

 ,לָאמנייא ןוא ,טײברַא אזַא ןופ ןעגינעגרעפ טַאהעג ןעבָאה רימי
 עניילק ןוא םייל ?עגרעב א ןעטרָאג רעזנוא ןיא גידנעניפעג ,טדָאטש ןיא
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 ףיוא גנוטסעפ ע'תמא ןַא ןעיוב ןעביוהעגנָא ךיילנ רימ ןעבָאה ,ךעלדנייטש

 עפעיש ןוא עכיילג עטנעכערעגסיוא טוג טימ ,בַאטשסַאמ ןעטרענעלקרעפ א

 ,טענ רחעז ןערָאװעג טכַאמעג זיא םעֶלַא .ןעלַאװ ןוא ךעלרעטסנעפ-סיש

 סָאװ ןופ רעטערב עכילטע ןעגירק וצ ןעוועג טציא זיא עיציבמַא רעזנוא ןוא

 ייז ףיוא ןעלעטשפיורַא ןוא ,ןעטַאמרַאה יד ראפ סעמרָאפטַאלּפ ןעכַאמ וצ

 רעבָא .עלוש רעזנוא ןיא טַאהעג ןעבָאה רימ עכלעוו ןעטַאמרַאה-?עדָאמ יד

 רהיא טוהט סָאװ, .ךילקערש ןהעזעגסיוא ןעבָאה ןעזיוה ערעזנוא ! הרצ ַא

 ףיוא קוק ַא רונ טינ,; .ןעירשעגסיוא ןַאטיּפַאק רעזנוא טָאה "? ןעטרָאד

 םימרעד דָארג ןעבָאה רימ) "סרעבערג יװ סיוא ךָאד טהעז רהיא !ךיז

 םעוו ןוא ןעמוקנָא טעוו טסריפסיורג רעד זַא ןייז טעוו סָאװ, .(טריצלָאטש

 *! דנַאטשוצ אזַא ןיא ןעניפעג ךייא

 םהיא ייב ןעטעב ןוא גנוטסעפ רעזנוא ןעזייוו םהיא ןעלעוו רימ,

 | ".סעמרָאפטַאלּפ יד רַאפ רעטערב ןוא גייצעג

 גילדנהעצ ַא .טסיזמוא ןעוועג ןענייז ןעטסעטָארּפ ערעזנוא עלַא

 רעזנוא ןעמַארוצקעװַא ןעמוקעגנָא גָאט ןעטייווצ ן'פיוא ןענייז רעטײברַא

 לענרעב רעכַאפנייא ןַא ןעוועג טלָאװ סע יו טקנוּפ ,טיײברַא עלופטכַארּפ

 !טסימ
| 

 ןערַאג ןעשנעמ עגנוי ןוא רעדניק יו ןעזייוו וצ ידכ ,סע ןָאמרעד ךיא

 עלוש רעד ןיא ןענרעל ייז סָאװ סָאד טייקכילקריוו רעד ןיא ןעדנעוואוצנָא

 טינ ןענעק עכלעוו רעהיצרע יד ןענייז סע שירַאנ יו ןוא ,עירָאעט רעד ןיא

 ןיא ןעניפעג טנעקעג ןעטלָאװ ייז עציטש עגיטכעמ ַא רַאפ סָאװ ןהעזנייא

 םעד ןעפיירגעב רעליש ערעייז ןעפלעה וצ ןעגנודנעוונַא עטערקנַאק יד

 .ןענרעל ייז סָאװ ןעכַאז יד ןופ ןיז ןעבילקריוו

 ףיוא זנוא ןעהיצרע וצ קעווצ םעד טַאהעג טָאה עלוש רעזנוא ןיא סעלַא

 ןעבלעז םעד טימ טיײברַאעג רעבָא ןעטלָאװ רימ .תומחלמ ןערהיפ וצ

 ,זיוה סענרעצליה ַא ןעיוב ייב ,ןהַאבנעזייא ןַא ןעגעלסיוא ייב םזַאיזוהטנע

 ןוא רעדניק ןופ ןערַאג רעצנַאג רעד טָא רָאנ .דלעפ ןוא ןעטרָאנ ןיא רעדָא

 "רעד טושּפ ץעווינ ןיא טהעג טייברַא ע ביל קריוו ךָאנ טייל עגנוי

 -רעטלַאלעטימ רעד ץלַא ךָאנ זיא עלוש רעד ןופ עעדיא רעזנוא סָאװ ,רַאפ

 ! ריטסַאנָאמ רעכילרעטלַאלעטימ רעד ןוא םזיציטסַאלָאכס רעכיל
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 ןופ ןעסקַאװ ןעכייר ַא ןופ ןערהָאי ןעוועג ןענייז 1887---61 ןערהָאי יד |

 ןערָאװעג טדערעג זיא סָאװ ץלַא .דנאלסור ןיא ןעטפערק עטנענילעטניא יד

 "רניירפ ףיוא דייהרענעטלַאהעב ,ליטש רעד ןיא רהֶאי ןהעצ עטצעל יד ןיא
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 רעד ןיא ןעטָארטרעּפ ןעוועג זיא סָאװ רוד םעד ןופ ,ןעננולמאזרעפ עכיל

 ,ןינוקַאב ,ןעצרעה ,יִאטסלָאט ,ףעינעגרוט ךרוד רוטַארעטיל רעשיסור

 ןוא יקסוָארטסָא ,שטיװָארָאנירג ,יקסװעיִאטסָאד ,ןילעװַאק ,ףָאירַאנָא

 יד .עסערּפ רעד ןיא ןעמוקסיורַא ןעביוהעגנָא טציא טָאה ,ףָאסַארקענ

 םינ טָאה סע סָאװ סָאד רעבָא ; גנערטש רהעז ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא רוזנעצ

 רמשעגניירַא זיא ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ןיא ןעפָא ןערעוו טנַאזעג טנעקעג

 ,ןעציקס עשיטסירָאמוה ,ןעלעווַאנ ןופ עמרָאפ רעד רעטנוא ןערָאװעג טלעג

 ,ןעגנוריסַאּפ עשיאעּפָארייא-ברעמ הףיוא ןערַאטנעמָאק עטלעטשרעפ רעדָא

 .ןענַאטשרעפ ןוא תורוש יד ןעשיווצ טנעיילעג טָאה רענייא רעדעי ןוא

 ןיא רעסיוא גרוברעטעּפ ןיא ןעטפַאשטנַאקעב ענייק גידנעבאה טינ

 ןופ ןענַאטשעג היא ןיב ,םיבורק ןופ זיירק ןעגנע ןַא ןיא ןוא עלוש רעד

 ,ךילכעזטַאהט --- ןערהָאי ענעי ןופ גנוגעוועב רעלַאקידַאר רעד ןופ ןעסיורד

 ןוא --- טּפַארק יד טַאהעג טָאה גנוגעוועב יד ,ךָאד .רהיא ןופ טייוו ןעליימ

 ןעגנירדוצניירַא --- גוצ-רעטקַארַאכ טּפיױה רהיא ןעוועג זיא רשפא סָאד

 ןעניפעג וצ ןוא ,ןעוועג זיא םוּפרָאק רעזנוא יו עלוש רע'דובכב אזַא ןיא

 .םיבורק רעװקסָאמ עניימ ייב יו זיירק ַאזַא ןיא גנַאלקבָא ןַא

 -םימי ןוא סגָאטנוז עניימ ןעגנערברעפ ךיא נעלפ טייצ רענעי וצ

 ַא ןיא טנַאמרעד בָאה ךיא עכלעוו ,עמהומ ןיימ ןופ זיוה םעד ןיא םיבֹוט

 ץנירּפ .יקסרימ ןיסעצנירּפ ןעמַאנ םעד רעטנוא ל?עטיּפַאק ןענידרעהירפ

 ןוא םנעסייבוצ עכילנהעוועגרעסיוא ןעגעוו טקנעדעג רָאנ טָאה יקסרימ

 ַא טרהיפעג ןעבָאה רעטכַאט עגנוי רעייז ןוא בייוו ןייז תעב ,סנָאטימ

 "ןהעצניינ ענהעש ַא ןעוועג זיא דניקרעטסעווש ןיימ .ןעבעל ןעגיטטול רהעז

 ןענייז רעדניקרעטסעווש-םירוחב ערהיא עֶלַא טעמכ ןוא ,?עדיימ עגירהעי

 -רעפ ךיז טָאה ,טייז רהיא ןופ ,יז .רהיא ןיא טבעילרעפ קרַאטש ןעוועג

 .םהיא טימ ןעבָאה הנותח טלָאװעג טָאה ןוא ,ייז ןופ םענייא ןיא טבעיכ

 רעד ייב טכַארטעב טרעוו דניקרעטסעווש ַא טימ ןעבָאה הנותח רעבָא

 רעד ןופ ןעגנוגנערטשנָא עלַא יד ןוא ,דניז עסיורג ַא רַאפ עכריק רעשיסור

 ערעכעה יד ןופ סינביולרע עלעיצעּפס ַא ןעגירקוצסיורַא ןיסעצנירּפ רעטלַא

 רעטכַאט רהיא ןַאד טָאה יז .טסיזמוא ןעוועג ןענייז עטמַאעב-ןעכריק

 - ןעביולקסיוא רשפא ךיז טעוװ יז זַא גידנעפַאה ,גרוברעטעּפ ןיא טכַארבעג

 רהיא רעדייא ןַאמ ןעדנעסַאּפ רהעמ ַא רערהערעפ עלעיפ ערהיא ןופ

 ,טײברַא ענעפרַאװעגסױרַא ןעוועג זיא סָאד .דניקרעטסעווש רענעגייא

 טימ לופ ןעוועג זיא גנוניואוו עטנַאגעלע רעייז רעבָא ;ןעבענוצ ךיא זומ

 .בַאטש ןעשיטַאמָאלּפיד ןופ ןוא עידרַאװג רעד ןופ טייל עגנוי עדנעצנעלג

 טימ תוכייש ַא ןעבָאה לָאז זיוה ַאזַא זַא ןעקנעד ןענעק טלָאװ רעוו

 ןעניזָאד םעד ןיא ןעזעוועג סע זיא ךָאד ןוא ; ןעעדיא ערענָאיצולָאװער
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 -אווער רעד טימ טפַאשטנַאקעב עטשרע ןיימ טכַאמעג בָאה ךיא ואוו זיוה
 ,"רענענורטנע רעסיורג , רעד .טייצ רענעי ןופ רוטַארעטיל רערענָאיצול
 -טייצ ןייז ןָאדנָאל ןיא ןעבעגסיױרַא ןעביוהעגנָא סָאװ-רָאנ טָאה ,ןעצרעה
 ןיא רחורפיוא ןַא טכַאמעג טָאה רעכלעוו ,"ןערעטשירַאלָאּפ רעד , ,טפירש
 טייוו םייהעג ןיא ןעוועג זיא ןוא ,ןעזײרק-ץַאלַאּפ יד ןיא וליפא ,דנַאלסור

 יד ואוו-ץעגרע ןעגָארקעג טָאה עניזוק ןיימ .גרוברעטעּפ ןיא טיירּפשרעפ
 טָאה ץרַאה רהיא .ןענעייל ןעמַאזוצ יז ןעגעלפ רימ ןוא ,טפירשטייצ
 ן'פיוא ןערָאװעג טגעלעג ןענייז סָאװ ןעננורעטש יד ןענעקטנַא טרילעבער

 -רעפ וצ ןערָאװעג רעיירפ ךיוא קנַאדעג רהיא זיא ,קילג רהיא וצ געוו

 -רעפ טָאה רעביירש רעסיורג רעד סָאװ ,קיטירק עניטכעמ יד ןעמחענ
 ןעצנַאג םעד ןענעג ןוא עיטַארקַאטױא רעשיסור רעד ןעגעג טכילטנעפע
 -רעמ ןופ טעמכ ?היפעג ַא טימ .גנורעיגער רעד ןופ םעטסיס ןעטליופרעפ

 טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,ןָאילַאדעמ םעד ףיוא ןעקוק ךיא געלפ גנורעטעג

 טלעטשעגרָאפ טָאה רעכלעוו ,"ןערעטשירַאלָאּפ , ןופ גַאלשמוא-ריּפַאּפ ן'פיוא
 רעט1 רעד יײלָאקינ ןעמעוו "ןעטסירבַאקעד , ףניפ יד ןופ ּפעק עלעבָאנ יד

 1898 ,רעבמעצעד ןעט14 ןופ דנַאטשפיױא םעד ךָאנ ןעגנאהענפיוא טָאה
 ,לָאטסָאּפַא-ףָאיװארומ ןוא ףעעליר ,לעטסעּפ ,יקסווָאהַאק ,ףעשזוטפעב ---

 ףעינענרוט ןעמעוו ןעגעו -- ליטס ס'נעצרעה ןופ טייקנחעש יד

 ,טולב ןוא ןערהערט טימ ןעבירשעג טָאה רע זַא ,טגָאזעג טכער טימ טָאה
 -- ןעבירשעג ױזַא זיא סע ןעוו טָאה רעביירש רעשיסור רעדנַא ןייק זַא ןוא

 טָאה דנַאלסור וצ עבעיל עפעיט ןייז ןוא ןעעדיא ענייז ןופ טייקטיירב יד

 ןענעיילרעביא ןוא ןענעיול געלפ ךיא ןוא ,טשרעהעב ןעצנַאנ ןיא ךימ

 ,ּפָאק טימ רעדייא ץרַאה רהעמ טימ םגה --- ,ןעטייז ענעי

 ןעביוהעגנָא ךיא בָאה ,1800 ןופ ביוהנֶא ןיא רעדָא 1889 ןיא
 רעטלע םענעי ןיא .גנוטייצ ערענָאיצולָאװער עטשרע ןיימ ןעריטקַאדער
 ַא רעסיוא סרעדנַא סעּפע ןייז טנעקעג טינ ,ךיז טהעטשרעפ ,ךיא בָאה
 -טיונ יד טגידייטרעפ טָאה גנוטייצ ןיימ ןוא --- טסילַאנָאיצוטיטסנָאק
 ןעבירשעג בָאה ךיא .דנַאלסור רַאפ עיצוטיטסנָאק ַא ןופ טייקגידנעוז
 ןענייז סָאװ דלעג ןעמוס יד ןעגעוו ,ףיוה ןופ ןעבַאגסיױא עשירַאנ יד ןעגעוו
 ןופ ןָארדַאקס ןעצנַאג ַא ןעטלַאהוצפיוא עצינ ןיא ןערָאװעג טעדנעוושרעפ
 ןעברָאטשעג זיא סָאװ ,הנמלא-ןירעזייק רעד ןופ טסנעיד ןיא עטָאלפ רעד

 ,סעקינווָאנישט יד ןופ ןעגנולדנַאהסימ יד טנַאמרעד בָאה ךיא ; 1860 ןיא
 יד טנָאטעב בָאה ןוא ,נידנעדער טרעהעג רדסכ בָאה ךיא עכלעוו ןעגעוו
 -ירשעננָא בָאה ךיא .גנורעינער עלענַאיצוטיטסנָאק ַא ןופ טייקנידנעווטיונ
 ןעפרָאװעגניירַא ייז בָאה ןוא ,גנוטייצ ןיימ ןופ ןערַאלּפמעזקע יירד ןעב
 סָאװ ,ןעסַאלק ערעכעה יד ןופ םירבח יירד יד ןופ ךעלשיט-ביירש יד ןיא
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 עכילטנעפע טימ ןעריסערעטניא ךיז ןעלעוו ייז זַא טנעכערעג בָאה ךיא
 ערעייז ןעזָאלוצרעביא רעזעל עניימ ןעטעבעג בָאה ךיא .ןעטייהנענעלעגנַא
 רעזנוא ןיא רעגײז-דנַאװ ןעשידנעלטָאש םעד רעטניה ןעגנוקרעמעב
 .קעטָאילביב

 ןעגנַאגעג גָאט ןעטייווצ ן'פיוא ךיא ןיב ןעצרַאה ןעדנעּפַאלק ַא טימ
 -עטעצ ייווצ ,רענייז ן'רעטניה רימ רַאפ ןַארַאפ סעּפע זיא סע ביוא ןהעז
 ייז זַא ,ןעבירשעג ןעבָאה םירבח ייווצ ,ןעוועג ךילקריוו טרָאד ןענייז ךעל
 לָאז ךיא רימ ןעהטַאר ייז רָאנ ,גנוטייצ ןיימ טימ ןייא ןעצנַאג ןיא ןעמיטש
 ךָאנ ,רעמונ ןעטייווצ ןיימ ןעבירשעגנָא בָאה ךיא ,ןעריקיזיר לעיפדוצ טינ
 עֶלַא ןעגינייארעפ וצ טייקגידנעווטיונ רעד ףיוא גידנעהעטשעב רעקרַאטש
 -טנע ןייק רעבָא ןיוש זיא לָאמ סָאד .טייהיירפ ןופ ןעמָאנ םעד ןיא תוחכ
 םירבח ייווצ יד ןענייז םעד טָאטשנָא .ןעוועג טינ רעגייז ן'רעטניה רעפ
 ,רימ וצ ןעמוקעג ןיילַא

 -םיורא רעד וטזיב סָאד זַא" ,טנַאזעג ייז ןעבָאה ,"רעכיז ןענייז רימ,
 ןענייז רימ .ןעדער םעד ןעגעוו ןעליוו רימ ןוא ,גנוטייצ רעד ןופ רעבעג
 ריִמָאל , ,ןעגָאז ןעמוקעג ריד ןענייז רימ ןוא ,ריד טימ גימיטשנייא ץנַאג
 זנוא טָאה יז --- טײברַא רחיא ןָאהטעג טָאה גנוטייצ ןייד ."דניירפ ןייז
 -טרָאפ רחיא טייקנידנעווטיונ ןייק אטינ רעבָא זיא סע ;טכַארבעגנעמַאזוצ
 סָאװ ייווצ ךָאנ יו ָאטינ רהעמ ןענייז עלוש רעצנַאג רעד ןיא .ןעצעזוצ
 ביוא תעב ,ןעכַאז עכלעזַא ןיא סערעטניא זיא סע ןעכלעוו ןעמהענ ןעלעוו
 יד ןעלעוו ,גנוטייצ ןימ ַאזַא ָאד זיא ָאד זַא ןעסיוורעד ךיז לָאז ןעמ
 קָאשזורק ַא ןערימרָאפ רימָאל .ןעמעלַא זנוא רַאפ ךילקערש ןייז ןענלָאפ
 יד ןיא ןעגנערבניירַא סעּפע רימ ןעלעוו רשפא ;ץלַא ןענעוו ןעדער ןוא
 | ."עכילטע ךָאנ ןופ ּפעק

 ,ןעמיטשנייא טזומעג בָאה ךיא זַא ,גיטפנינרעפ ױזַא ןעוועג זיא סָאד
 ןעכילצרעה ַא טימ גנוגינייארעפ רעזנוא טלעניזרעפ ןעבָאה רימ ןוא
 ,דניירפ עקרַאטש ןערָאװעג יירד רימ ןענייז ןֵא טייצ רעד ןופ .קורד"דנַאה
 ןעטרָאס ײֿפרעלַא ןעריטוקסיד ןוא ןעמַאזוצ ?עיפ רהעז ןענעייל ןענעלפ ןוא
 .ןעכַאז

 עגַארפ יד ןעוועג טלָאמעד זיא טפַאשנעגייאבייל ןופ גנופַאשבָא יד
 עדנעקנעד עלַא ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןעגיוצעג טָאה סָאװ
 .ןעשנעמ

 יד ןיא ןעגנולקעגבא ןעטייוו ןופ טָאה 1848 ןופ עיצולָאװער יד
 יד ןעבָאה 1880 רהָאֹי םעד טייז ןוא ,םירעױּפ עשיסור יד ןופ רעצרעה
 ןעמהעננָא ןעביוהעגנָא ענענייאבייל עדנערילעכער יד ןופ ןעדנעטשפיוא
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 ןעמ ןוא ,ןעכַארבנסױא טָאה המחלמ רעמירק יד ןעוו .ןעמרָאפ עטסנרע

 ,דנַאל ןעצנַאג ן'רעביא ןעטַאדלָאט ןופ "רָאבַאנ, םעד טרעסערגרעפ טָאה

 רעטרעהרעגוא ןַא טימ טײרּפשרעּפ ןעדנַאטשפיוא עגיזָאד יד ךיז ןעבָאה

 ערעייז ןופ ןערָאװעג טעטיוטעג ןענייז םיצירּפ ענינייא .טייקגידלאוועג

 ,טסנרע ױזַא ןערָאװעג ןענייז ןעדנַאטשפוא-םירעוּפ יד ןוא ,ענעגייאבייכ

 וצ ייז ןערָאװעג טקישעג ןענייז עירעליטרַא טימ ןעטנעמינער עצנאג זא

 סעטָאר עכילטע ןעטלָאװ ןעטייצ עגידרעהירפ יד ןיא תעב ,ןעקידדרעטנוא

 ךיז ןעלָאז ייז םירעּפ יד ןעקערשוצנייא ןעוועג גונעג ןעטַאדלָאס

 .ןעבעגרעטנוא

 יד טייז רעדנַא רעד ןופ ןוא ,טייז ןייא ןופ ןעדנַאטשפױא יד טָא

 ןיא ןעסקַאװעגסױא ןיא עכלעוו ,טפַאשנענייאבייל וצ גנוטכארעפ עפעיט

 ןופ ןעגײיטשפיורַא םעד טימ סיוארָאפ ןעטָארטעגסױרַא זיא סָאװ רוד םעד

 ףנואיירפעב יד טכַאמעג ןעבָאה ,ןהָארט ן'פיוא ןעטפ םעד רעדנַאסקעלַא

 ַא ןיילַא ,רעזייק רעד .זומ ַא רַאפ רחעמ ןוא רהעמ ץילַא םירעיוּפ יד ןופ

 רעניטכיר רעדָא ,טציטשרעטנוא ןוא ,טפַאשנעגייאבייל ןופ רענגעג

 ןיטנַאטסנַאק רעדורב ןייז ,יורפ ןייז ןופ עילימַאפ ןייז ןיא ,טסולפנייאעב

 ןעטשרע םעד טכַאמעג טָאה ,אנווָאלװַאּפ אנעלעה ןיטסריפסיורג יד ןוא

 רַאפ עוויטַאיציניא יד זַא ןעוועג זיא טכיזבַא ןייז .גנוטביר רעד ןיא טירש

 .אפוג רעמיטנעגייאבייל יד ןופ ,לעדַא םעד ןופ ןעמוק לָאז עמרָאמפער רעד

 טזָאלעג טינ לעדַא רעד ךיז טָאה עינרעבוג רעשיסור ןייק ןיא רעבָא

 טָאה 1886 ץרעמ ןיא .רַאצ םוצ עיצימעּפ ןיס ַאזַא ןעקיש וצ ןעגעוועב

 -געווטיונ רעד ןעגעוו לעדַא רעװקסָאמ םעד טריסערדַא ןיילַא רעזייק רעד

 רעד ןעוועג זיא טייקליטש עגיקענטרַאה ַא רעבָא ; טירש ַאזַא ןופ טייקגיד

 גידנערעוו ,רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא .עדער ןייז ףיוא רעפטנע רעגיצנייא

 רעטרעוו עכילסעגרעפנוא ענעי טימ עדער ןייז טגידנעעג טָאה ,זייב ץנַאנ

 לָאז סע זַא ,ןעררעה עניימ ,רעפעב זיא סע :ןעצרעה רעדנַאסקעלַא ןופ

 וליפא ,"ןעטנוא ןופ טמוק סע זיב ןעטרַאװ וצ רעדייא ןעביוא ןופ ןעמוק

 ךיז טָאה ןעמ ןוא ,טַאהעג טינ גנוקריוו ןייק ןעבָאה רעטרעוו עגיזָאד יד

 ןוא ַאנליוו ,אנדָארג --- ןעלױפ-טלַא ןופ סעינרעבוג יד וצ ןעדנעוו טזומעג

 יד טפַאשעגבָא טָאהעג ןיוש טָאה רעט1 רעד ןָאעלָאּפַאנ ואוו --- ַאנווַאק

 רָאטַאנרעבוגילַארענעג םעד .1812 ןיא (ריּפַאּפ ן'פיוא) טפַאשנענייאבייל

 יד ןעגירקוצסורַא ןעבעגעגנייא ךיז טָאה ,ףָאמיזַאנ ,סעינרעבוג ענעי ןופ

 זיא 1897 רעבמעווָאנ ןיא ,לעדַא ןעשיליוּפ םעד ןופ עיציטעּפ עטשניוועג

 -לַארענעג םעד וצ "טּפירקסער , רעטמהירעכ רעד ןערָאװעג טקישעגסױרַא

 טכַאמעג טנַאקעב טָאה רעכלעוו ,סעינרעבוג עשיווטיפ יד ןופ רָאטַאנרעבוג

 םיס ןוא ,טפַאשנעגייאבייל ןעפַאשוצבֶא רעזייק םעד ןופ טכיזבַא יד
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 ןעלָאפטכַארּפ ס'נעצרעה טנעיילעג רימ ןעבָאה ןעגיוא יד ןיא ןערחערט
 - ןיא עגנילטבילפ יד ןעכלעוו ןיא ,"רעעלילַאג ,געיזעג טסָאה וד , ,לעקיטרַא
 -קעלַא ןעטבַארטעב טינ רהעמ ןעלעוו ייז זַא ,טרעלקרע ןעבָאה ןָאדנַאל
 ןעציטשרענוא םהיא ןעלעוו ייז רָאנ ,אנוש ַא רַאפ ןעט2 םעד רעדנַאס
 .ננואיירפעב ןופ טײברַא רעסיורג רעד ןיא

 ױזַא .עגידריווקרעמ ץנַאנ א ןעוועג זיא םירעוּפ יד ןופ גנולעטש יד
 עטקוקעגסיוא גנַאל יד זא סעיינ יד טײרּפשרעפ ךיז טָאה סע יו דניוושעג
 יד .טרעהעגפיוא טעמכ ןעדנַאטשפיוא יד ןעבָאה ,טמוק גנואיירפעב
 רעדנַאסקעלַא סָאװ עזייר רעד תעב ןוא ,טרַאוװשג טציא ןעבָאה םירעיוּפ
 םורַא ןעבילקעגמורַא ךיז ייז ןעבָאה דנַאלסור-לעטימ ןיא טכַאמעג טָאה
 ןעבעג ֹוצ ייז םהיא גידנעטעב ,ןערהָאפעגכרוד רָאנ זיא רע ואוו ,םהיא
 -עגפיוא טָאה רעדנַאסקעלַא ,סלַאפנעדעי ,עכלעוו עטיב ַא --- טייהיירפ
 קרַאטש ױזַא --- גידריווקרעמ טסכעה זיא סע .ןערעג-טינ רהעז ןעמונ
 ןעגָארטעגמורַא ךיז טָאה סע סָאװ -- עיצידַארט רעד ןופ טפַארק יד זיא
 -ַאמעג סָאד טָאה רעט8 רעד ןָאילַאּפַאנ זַא ,םירעוּפ יד ןעשיווצ גנַאלק ַא
 ןעֶלָאז םירעיוּפ יד זַא ,ךַאמבָאסנעדעירפ םעד ןיא ,רַאצ ןופ טרעד
 רַאפ ץרוק רָאג ןוא ; דייר ענױזַא טרעהעג טּפָא בָאה ךיא .ןערעוו טיירפעב
 -יירפעב יד יצ טלעפייווצעג ץלַא ְךָאנ םירעיוּפ יד ןעבָאה גנואיירפעב רעד
 טינ טשינרָאג טעװ סע, ,דנַאלסױא ןופ קורד םעד ןהֶא ןעמוק טעװ גנוא
 ַא סָאװ רעפטנע רעד ןעוועג זיא ,"ןעמוק טעוװ ידלַאבירַאג ןעדייס ,ןייז
 וצ טָאה רעכלעוו ,רבח ַא םעניימ ןעבעגעג טָאה גרוברעטעּפ ןיא רעױּפ
 ."טייחיירפ רעדנעמוק , רעד חכמ טדערעג םהיא

 ןענייז החמש רענײמענלַא ןופ ןעטנעמָאמ עגיזָאד יד ָךָאנ רעבָא
 עטנַאנרע-לעיצעּפס .טייקניהורנוא ןוא טייקרעכיז-טינ ןופ ןערהָאי ןעמוקעג
 טריטוקסיד ןעבָאה גרוברעטעּפ ןיא ןוא ןעצניווָארּפ יד ןיא ןעטעטימָאק
 רעד רעדנַאסקעלַא ,ענענייאבייל יד ןופ גנואיירפעב ענענָאלשעגרַאפ יד
 עסערּפ יד .ןעסַאלשטנע ןעוועג טינ זיא ,טנייש סע יו ,ןײלַא רעבָא רעט2
 ןעריטוקסיד ןענעק טינ לָאז יז ידכ ,םיוצ ןיא ןעטלַאהעג רדסכ ןעמ טָאה
 ןיא ןעגָארטעגמורַא ךיז ןעבָאה ןעגנַאלק עניטסניגנוא .ןעטייהלעצנייא ןייק
 .סוּפרָאק רעזנוא טכיירגרעד ןעבָאה ןוא גרוברעטעּפ

 ןעבָאה סָאװ ,?עדַא םעד רעטנוא ןעשנעמ עגנוי ןיא לעגנַאמ ןייק
 -בייפ רעטְלַא רעד ןופ גנופַאשבָא רעכילדנירג ַא רַאפ טײברַאעג טסנרע
 ךיז טָאה ײטרַאּפ-םוטנעגייאבייל יד רעבָא ; ןעוועג טינ זיא םפַאשנעגייא
 טָאה ןוא רעזיק םעד םורַא ןעבילקעגמורַא רעגנע ןוא רעגנע ץלַא
 רעד ןיא םהיא ןעבָאה ייז .ןעליוו ןייז ףיוא טכַאמרעבױא יד ןעגָארקעג
 ןייז טעוװ טפַאשנעגייאבייל יד סָאװ גָאט םעד ןיא זַא ,טעשַארטסענ ליטש
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 גנוטכַאלשסיוא עניימענלא ןַא ןעביוהנָא םירעוּפ יד ןעלעוו טפַאשענבָא
 "וָאשטַאנּפ םעיינ ַא ןעבעלרעד טעוװ דנַאלסור ןוא ,םיצירּפ עלַא ןופ

 -קעלַא ,1778 ןופ דנַאטשפיוא רעד יווװ רעכילקערש לעיפ ,דנַאטשפיוא
 טָאה ,רעטקַארַאכ ןעכַאװש א טימ שנעמ א ןעוועג זיא רעכבלעוו ,רעדנַאפ
 רעבָא .ןעגנונַאזסיױארָאפ עכלעזַא ןופ ןעקערשנייא טכייל טזָאלעג ךיז
 -סגנואיירפעב יד ןעטײברַאסיױוא טלָאזעג טָאה סָאװ ,ןישַאמ עסיורג יד

 ןעטעטימָאק יד .טייברַא רעד וצ ןעמונעג טַאהעג ןיוש ךיז טָאה ,ןעצעזעג
 ,רענעלּפ-סגנואיירפעב רעגילדנהעצ } ןעגנוציז ערעייז ןעטלַאהעגבָא ןעבָאה

 ונַאמ ןיא טרילוקריצ ןעבָאה ,רעזייק םוצ ןעוועג טריסערדַא ןענייז סָאװ

 ,ןעצרעה ,ןָאדנָאל ןיא ןערָאװעג טקורדענבָא ןענייז רעדַָא טּפירקס

 -ניא טונ ןעטלַאהעג םהיא טָאה רעכלעוו ,ףעינעגרוט ןופ טציטשרעטנוא
 ,ןעזיירק-סגנורעיגער יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ סעלַא ןעגעוו טרימרָאפ
 -וקסיד "ןערעטשי-רַאלַאּפ , ןייז ןיא ןוא ("קאלג ,) "לָאקַאלַאק, ןייז ןיא טָאה
 יקסוועשינרעשט ןוא ,רענעלּפ ענעדיישרעפ יד ןופ ןעטייהלעצנייא יד טריט
 -נָאזעב ,ןעליפָאװַאלפ יד ."קינעמערווָאס , ןיא ןָאהטענ עבלעז סָאד טָאה

 טנעמָאמ ןעטשרע םעד טצונעגסיוא ןעבָאה ,ףעַאילעב ןוא ףָאקַאסקַא סרעד
 ןערָאװעג טביולרע ןזיא סָאװ טייהיירפ רעגיסעמסינטלעהרעפ רעד ןופ
 רעטיירב רעד רַאפ טייהנעגנעלעגנַא יד ןעגנערבוצסיורַא, עסערּפ רעד

 רעד ןופ ןעמרָאפ יד ןעריטוקסיד ֹוצ ןוא ,דנַאלסור ןיא טייקכילטנעפע
 -סיוא עשינכעט ערעייז ןופ סינעטנעק רעכילדנירג ַא טימ גנואיירפעב

 טימ ןעוועג זיא גרוברעטעּפ עלעוטקעלעטניא עצנַאנ סָאד .ןעטכיז

 יד יו קנעדעג ךיא ןוא .ן'יקסוועשינרעשט טימ סרעדנָאזעב ןוא ,ןעצרעה
 - גָאטנוז ןעפָארטעג בָאה ךיא ןעמעוו ,עידרַאוװנ-טייר רעד ןופ ןעריציפַא
 ירטימד) דניקרעטסעווש ןיימ ןופ םייח רעד ןיא דַארַאּפ-עכריק רעד ךָאנ
 םעד ןיא טנַאטוידַא ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןיקטָאּפָארק שטיװעײלָאקינ
 -ינרעשט טימ ןעטלַאה ןעגעלפ ,(רעזייק ןופ טנַאטוידַא ןַא ןוא םנעמיגערי
 םעד ןיא ײטרַאּפ רענעטירשעגטרָאפ רעד ןופ רערהיפ םעד ,ן'יקסוועש
 ןענַאלאס יד ןיא ,גרוברעטעּפ ץנַאג ןופ גנוטלַאה יד .ףּפמַאק-סגנואיירפעב
 -יירפעב יד .ףילגעמנוא זיא ןהענקירוצ זַא ,ןעוועג זיא ,סַאג רעד ףיוא ןוא

 ַא ךָאנ ןוא ; ןערעוו טרהיפענכרוד טזומעג טָאה ענעגייאבייל יד ןופ גנוא
 ענעגייאבייל עטיירפעב יד --- ןערָאװעג ןענואוועג זיא טקנוּפ רעגיטכיוו
 דנַאל סָאד ךיוא ,ןעמייה .ערעייז ץֹוחַא ,ךיז ראפ ןעגירק ט?ָאזעג ןעבָאה
 | | ,טייבראעב רעהַא זיב ןעבָאה ייז סָאװ

 -טנע ןעװעג טינ ןזיא לעדַא ןעטלַא םעד ןופ ײטרַאּפ יד --- רעבָא
 ןעמ ן'לעוּפ וצ תוחכ ערעייז עלַא טרירטנעצנַאק ןעבָאה ייז .טגיחטומ
 ,דנַאל עטלייטעגוצ םיקלח יד ןערענעלקרעפ ,םרָאפער יד ןעגעלבָא לָאז
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 עכיוה עכלעזַא ענעגייאבייל עטיירפעב יד ףיוא ןעגעלפורַא לָאז ןעמ ןוא
 ננואיירפעב עשימָאנָאקע עצנַאג יד ןַא ,דנַאל סָאד רַאפ ןעזניצ-ףיוקסיוא
 נידנעטשלָאפ ייז ךיז טָאה סָאד ןוא .םולח א יו רחעמ טינ ןערָאװעג טלָאװ
 טמַא ןייז ןופ טגָאזעגבָא טָאה רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא .ןעבעגעגנייא
 .זיא רעכלעוו ,(רעטסינימ-סגעירק םעד ןופ רעדורב ַא) ןיטוילימ ײלַאקינ
 ױזַא טוהט רימ , ,םהיא וצ גידנעגָאז ,גנוגעוועב רעד ןופ המשנ יד ןעוועג
 טנעכייצעב לעדַא רעד :זומ ךיא רעבָא ,ךייא טימ ןעדייש וצ ךיז דייל
 ןעבָאה עכלעוו ,ןעטעטימָאק עטשרע יד ."עטיור יד ןופ םענייא סלַא ךייא
 ךיוא ןענייז ,גנואיירפעב רעד ןופ רענעלּפ יד טײברַאעגסױא טַאהעג

 טייברַא עצנַאג יד ןעבָאה ןעטעטימָאק עיינ ןוא ,ןערָאװעג ןעסַאלטנע
 יד ;רעמיטנענייאבייל יד ןופ ןעסערעטניא יד ןופ ןעטסנוג וצ טרידיווער
 .ברָאק-לױמ ַא ןָאהטעגנָא רעדעיוװ ןעמ טָאה עסערּפ

 טָאה ןעמ .ןהעזסיוא ןעגירעיורט רהעז ַא ןעמונעגנָא טָאה קסע רעד
 -וצ ןעצנַאג ןיא רָאנ טעוװ גנואיירפעב יד יצ עגַארפ יד טלעטשעג ךיז
 ןעדעי ןוא ,ףּפמַאק םעד טגלָאפעגכָאנ ךיא בָאה טפַאהרעביפ .ןעמוקדנַאטש
 ךיא בָאה ,םייה רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענייז םירבח עניימ .ןעוו ,גָאטנוז
 יד ןענייז 1800 ןופ ףוס ןייב .ןעגָאז ןערעטלע ערעייז סָאװ םגערפעג יז
 ןעגָארקעג טָאה ײטרַאּפ ףעוילַאו יד , :רעגרע ןוא רעגרע ןערָאװעג תועידי
 ןופ ןידניירפ ַא) "סקע, ןיסעצנירּפ ןופ םיבורק יד, ,'דנַאהרעביױא יד
 -עגבא ןערעוו טעװ גנואיירפעב יד, ."םהיא רעביא רעווש ןעטײברַא (רַאצ
 ,"עיצולאװער א רַאפ ארומ ןעבָאה ייז : םגעק

 ערעסעב ןעגָארטמורַא ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה 1861 רַאונַאי ןיא
 טעוו גנואיירפעב יד ןעגעוו סעּפע זַא ,טפָאהעג ןעבָאה עלַא ןוא ,ןעגנַאלק
 ן'םיוא ןעגייטשפיוא ס'רעזייק םעד ןופ גָאט םעד ןיא ןערעה ןעזָאל ךיז
 .רַאורבעפ ןעט19 םעד ,ןהָארט

 -טימ טשינרָאג טָאה רע רעבָא ,ןעמוקעג זיא רַאורבעפ רעט19 רעד
 עסיורג ןייק ,ץַאלַאּפ ןיא ןעוועג ךיא ןיב גָאט םענעי .ךיז םימ טכַארבעג
 ןעשזַאּפ יד ןוא ;עניילק זיולְב ,ןעוועג טינ ןענייז "ןעמהַאנפיוא-ףיוה,
 "ןעמהַאנפיוא , עכלעזַא וצ ןערָאװעג טקישעג ןענייז סאלק ןעטייווצ ןופ
 זיא גָאט םעד .ץַאלַאּפ ןופ ןערענַאמ יד וצ ןענהעוועגוצ ךיז ןעלָאז ייז ידכ
 ,ןעניטסריפסיורג יד ןופ ענייא גידנעטיײלגעבסױרַא .עהייר ןיימ ןעוועג
 רימ ןעבָאה ,עסעמ יד ןעניואוואוצייב ץאלַאּפ ןיא ןעמוקעג זיא עבלעוו
 טָאה ןעמ .ןעגנערב םהיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןוא ןַאמ רהיא טסיוורעד םינ
 -בלַאה םהיא בָאה ךיא ןוא ,טעניבַאק ס'רָאצ ןופ ןעפורעגסױורַא םהיא
 םעד גידנעבָאה טינ ,טייחנעגעלרעפ ס'יורפ ןייז ןעגעוו טלהעצרעד גיסַאּפש



 181 'ו םוּפרָאק ןעשזַאּפ רעד

 .ןענייז סָאװ ןעטייהנעגעלעגנַא עניטכיוו יד ןענעוו טכַאדרעפ ןעטסנעלק

 -רעפנָא עכילטע ץוחַא .טעניבַאק ןיא ןערָאװעג ןעכָארּפשעב השעמ תעב

 זַא ,טגיטכעדרעפ טינ ץַאלַאּפ ןיא רענייק רָאג טָאה ,ןענָאזרעּפ עטיורט

 ,ראורבעפ ןעט19 םעד ןערָאװעג ןעבירשענרעטנוא ןיא טסעפינַאמ רעד

 ,םעד בעילוצ רָאנ ןעכָאװ ייווצ ףיוא ןערָאװעג ןעטלַאהעגקירוצ זיא רע ןוא

 -ַאנרַאק יד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ,ןעט26 םעד ,גָאטנוז ןעטסקענ םעד ?ייוו

 טמוק סָאװ תורכש יד בעילוצ זַא ,טאהעג ארומ טָאה ןעמ ןוא ,ךָאװ-לַאװ

 -סיוא רשפא ןעלעוו לַאװַאנרַאק ןופ טייצ רעד ןיא רעפרעד יד ןיא רָאפ

 רעכלעוו ,דירַאי-לַאװַאנרַאק רעד וליפא .ןעדנַאטשפיוא-םירעוּפ ןעכערב

 ןעבענ ץַאלּפ ןעסיורג ן'פיוא גרוברעטעּפ ןיא ןערעוו ןעטלַאהעגבָא טגעלפ

 ןא ףיוא ןערָאװעג ןענָארטעגרעבירַא רהָאי םעד זיא ,ץַאלַאּפ-רעטניװ םעד

 -טּפיוה רעד ןיא דנַאטשפיוא-סקלָאפ ַא רַאפ ארומ סיוא ,טרָא רעדנַא

 ןערָאװעג ןעבענעגסױרַא ןענייז ןעננונדרַארעפ עניטולב טסכעה ,טדָאטש

 .ןעדנַאטשפיױוא עשרעיוּפ ןעקירדרעטנוא וצ ױזַא יו עעמרַא רעד וצ

 םעד) לַאװַאנרַאק ןופ גָאטנוז ןעטצעל םעד ,רעטעּפש ןעכָאװ ייווצ
 ,(קיטס םעיינ םעד טיול ,ץרעמ ןעט17 םעד רעגיטכיר רעדָא ,ץרעמ ןעטס
 ןיא ןעמהענ לײטנַא טפרַאדעג בָאה ךיא לייוו ,סוּפרָאק ןיא ןעוועג ךיא ןיב
 ןיא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא .עלוש-טייר רעד ןיא דַארַאּפ ןעשירעטילימ ַא
 -עעהט ן'טימ ןעלַאפעגניירַא זיא ,ףָאנַאװיא ,קישטשנעד ןיימ ןעוו ,טעב

 -עגפיוא זיא טסעפינַאמ רעד !טייהיירפ ,ץנירּפ ,, : גידנעפורסיוא ,ץַאט

 ."רָאװד יאניטסָאנ ן'םיוא טּפעלק

 *? ןהעזעג ןיילַא סע וטסָאה,

 .ןערעה עגירעביא יד ,טנעייל רענייא ; םורַא ןעהעטש ןעשנעמ .ָאי ,
 "!טייהיירפ זיא סע

 ן'פיוא ןוא רענענַאהטעגנָא ןַא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב טונימ רָאּפ ַא ןיא
 .ןעמוקעגניירַא טונימ רעד ןיא זיא רבח ַא .סָאג

 רעד זיא טָא, .ןָאהטעג יירשעג ַא רע טָאה "!טייהיירפ ,ןיקטָאּפָארק ,

 רע זַא טסואוורעד טכַאנייב ןעטכענ ךיז טָאה רעטעפ ןיימ .טסעפינַאמ
 -קַאסיא רעד ןיא עסעמ רעטשרע רעד ייב ןערעוװו טנעיילעגראפ טעוו
 ןעטרָאד ןענייז ןעשנעמ ךס ןייק .קעװַא ןעטרָאד רימ ןענייז ;לַארדעטַאק
 טנעיילעג ןעמ טָאה טסעפינַאמ םעד .םירעוּפ יו רהעמ טינ ; ןעוועג טינ
 -יידעב ןייז ןענַאטשרעּפ טונ ןעבָאה ייז .עסעמ רעד ךָאנ טלייטרעפ ןוא
 ,םירעיוּפ ייווצ ןעבָאה עכריק רעד ןופ ןעגנַאגעגפױרַא ןיב ךיא ןעוו : גנוט
 סעּפע ףיוא רימ וצ ןָאהטעג גָאז ַא ,רעיוט ןיא ןענַאטשענ ןענייז עכלעוו

 טָאה רע ןוא "? "סיוא ןיוש זיא --- טציא ? ררעה ,ןונ, ,ןפוא םענדָאמ ַאזַא
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 -ראוורע ןופ .ןערהָאי .געוו םעד ןעבענעג םהיא ןעבָאה ייז יו טכַאמעגכַאנ
 ,ררעה רעייז ןעקישקעװַא ןופ ענימ רעגיזָאד רעד ןיא ןעגעלעג זיא ןעגנוט

 יא רע ,טנעיילעג-רעדעיוו ןוא טנעיילעג טסעפינַאמ םעד בָאה ךיא

 רעווקסָאמ ןעטלַא םעד ןופ ,ליטס םענעביוהרעד ַא ןיא ןעבירשעג ןעוועג
 ןוא שיסור ןופ שימענ ןעזָאלצונ ַא טימ רעבָא ,טערַאליפ ,טילָאּפָאּפָארטעמ
 -יירפ ןעוועג זיא'ס .ןיז םעד טלעקנוטרעפ טָאה סָאװ ,שינָאװַאלס-טלַא
 ןעבָאה םירעױוּפ יד .טייהיירפ ןייק ןעוועג םינ ךָאנ זיא'ס רעבָא ;טייה
 רַאורבעּפ ןעט19 םעד זיב ,רהָאי ייווצ ךָאנ רַאפ טכענק ןעביילב טזומעג
 -בייל ;רָאלק ןעוועג ךַאז ןייא זיא ,סעלַא סָאד ףיוא גידנעקוק טינ ,98
 ןעלעוו טכענק עטיירפעב יד ןוא ,טפַאשעגבָא ןעוועג זיא טפַאשנענייא
 ןעלהָאצעב וצ ןעבָאה ןעלעוו ייז .ןעמייה ערעייז ןוא דנַאל יד ןעגירק
 .טגיטייזעב ןעוועג זיא יירעּפַאלקש ןופ קעלפ רעטלַא רעד רעבָא ,רַאפרעד
 ט י נ טָאה עיצקַאער יד ;ןייז טינ ןעפַאלקש ןייק רהעמ ןעלעוו ייז
 .דנַאהרעביוא יד ןעגָארקעג

 סעינאמערעצ עשירעטילימ עֶלַא ןעוו ,דַארַאּפ םוצ קעװַא ןענייז רימ
 ץפיוא גידנעטייר ,רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא טָאה ,רעבירַא ןעוועג ןענייז
 -מורַא ךיז ןעבָאה ייז "! רימ וצ ןעריציפָא יד , ,ןעפורעגסיוא ךיוה ,דרעפ
 ַא ןעביוהעגנָא רע טָאה עמיטש רעכיוה ַא טימ ןוא םהיא םורַא ןעבילקעג
 .גָאט ןופ סינעהעשענ רעסיורג רעד חכמ עדער

 --- "עעמרַא רעד ןיא לעדַא םעד ןופ רעטערטרעפ יד ..,,ןעריציפא יד,
 + =- ןערעוא ערעזנוא וצ טכיירגרעד ןעבָאה ןעצַאז ךעלקיטש עגיזָאד יד
 -ניטכערעגנוא ןופ רעטרעדנוהרהָאי וצ ןערָאװעג טכַאמעג זיא ףוס ַא,
 טעװ ?עדַא רעלַאיאל רעד .,.לעדַא םעד ןופ רעּפּפָא טרַאוװרע יא ...םייק
 עשיטסַאיזוחטנע .,רעטייוו ױזַא ןוא ..,."ןהָארט םורַא ןעביײלקמורַא ךיז
 טָאה רע ןעוו ןעריציפָא יד ןעשיווצ ןעגנולקעגבָא ןעבָאה ןעיירשעגיַארוה
 . | ,טגידנעעג

 געוו רעזנוא ףיוא טרישרַאמעג רעדייא ןעפָאלעג רעכיג ןענייז רימ
 -אטיא רעד רַאפ טייצ ןיא ןייז ֹוצ ךיז גידנעלייא --- םוּפרָאק ןיא קירוצ
 ןיא ןָאזעס ןופ גנולעטשרָאפ עטצעל יד רעכלעוו ןופ ,ַארעּפָא רעשינעיל
 טרָאד ןעלעוו סע זַא רעכיז ןעוועג זיא'ס .גָאטימכָאנ םעד ןערָאװעג ןעבעגעג
 -רעטנורַא רימ ןעבָאה סינעלייא סיורג ןיא .סעיצַארטסנַאמעד ןעמוקרַאפ
 ןעבָאה ערעזנוא עכילטע ןוא ,ןערידנומ עשירעטילימ יד ךיז ןופ ןעפרַאװעג
 ,שזַאטע ןעטסקעז ן'פיוא עקרָאילַאנ רעד וצ ןָאהטעג זָאל ַא קנילפ ךיז
 .טקַאּפעג ןעוועג זיא זיוה סָאד

 ןופ רעמיצ-רעכיור רעד זיא טקַארטנַא ןעטשרע ןופ טייצ רעד ןיא
 ןעבָאה עכלעוו ,טייל עגנוי עטגערעגפיוא טימ לופ ןעוועג ַארעּפָא רעד
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 .עטנַאקעב-טינ וצ ייס עטנַאקעב וצ ייס ,ןערעדנַא םוצ רענייא טדערעג
 ן'טימ ןעגניז ןוא לָאז ןיא ןהעגוצקירוצ ןַאלּפ ַא טכַאמענ דלַאב ןעבָאה רימ

 ."רַאצ םעד ץישעב טָאג, ענמיה יד ,רָאכ-ןעסַאמ א ןיא םלוע ןעצנַאג

 רימ ןוא ,קיזומ רעד ןופ ןעננַאלק יד טרעחרעד ןעבָאה רימ --- רעבָא |

 ןיוש טָאה ַארעּפָא רעד ןופ עילעּפַאק יד .לַאז ןיא ןיירַא דניוושעג ןענייז

 יד ןיא ןעואװעג ןעקנורטרעפ דלַאב זיא עכלעוו ,ענמיה יד טלעיּפשעג

 ,ןעערעלַאג יד ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןעיירשעג-ַארוה עשיטסַאיזוהטנע
 ,רעטסײמ-לעּפַאק םעד ןהעזעג בָאה ךיא .רעטרַאּפ ןופ ,סעשזָאל יד ןופ

 ןופ גנַאלק רעגיצנייא ןייק רעבָא ,לעקעטש ן'טימ גידנעכַאמ ,ירעװַאב

 -עגבָא ךיז טָאה ירעװַאב .טרעהעגנ טינ ךיז טָאה עילעּפַאק רעקרַאטש רעד

 בָאה ךיא .ןערָאװעג טצעזעגטרָאפ ןענייז ןעיירשעג-ַארוח יד רעבָא ,טלעטש
 בָאה ךיא ;טפול רעד ןיא ןעגעוועב ךיז ?עקעטש םעד ןהעזעג רעדעיוו
 -נעזָאלב רעקיזומ יד ןוא גידנעגעוועב ךיז ןעלדיפ יד ןופ סנעגיוב יד ןהעזעג

 טָאה תולוק יד ןופ גנַאלק רעד רעבָא ,ןעטנעמורטסניא ענעשעמ יד ןיא גיד
 ןעביוהעגנָא לָאמַא רעדעיוװ טָאה ירעװַאב .עילעּפַאק יד ןעניטשעגרעבירַא

 ןעבָאה גנוליוהרעדעיוו רעטירד רעד ךָאנ טשרע ןוא ,ענמיה יד ןעטייל וצ
 . ןעטינשעגכרוד ןעטנעמורטסניא ענעשעמ יד ןופ ןעגנַאלק עגיצנייא ךיז

 .תולוק עכילשנעמ יד ןֹופ םרַאיל םעד ךרוד

 ןופ ןעלמעזעג .ןעסַאנ יד ןיא ןעוועג זיא םזַאיזוחטנע רעבלעז רעד
 -נעיירש ,ץַאלַאּפ ן'רַאפ ןענַאטשג ןענייז ןעשנעמ עטעדליבעג ןֹוא םירעיוּפ
 טגלָאפעגכַאנ רע זיא ,ןעזיוועב רונ ךיז טָאה רַאצ רעד ןעוו ןוא ,ַארוה גיד
 ןייז ןעפַאלעגכַאנ ןענייז סָאװ ןעסַאמ עדנערירטסנַאמעד ןופ ןערָאװעג

 ייווצ טימ ןעבירשעג טָאה רע ןעוו ,טכערעג ןעוועג זיא ןעצרעה .עטערַאק
 -םיוא ןעשיליוּפ םעד ןעקנורטרעד טָאה רעדנַאסקעלַא תעב ,רעטעּפש רהָאי

 דנַאטשפיױא םעד טָאה "ןוילת רעד ףָאיװַארומ , ןוא ,טולב ןיא דנַאטש

 סָאװ רַאפ ,שטיועײלָאקינ רעדנַאסקעלַא , --- הילת רעד ףיוא ןעגרָאװרעד
 -רעכירַא ןַאד טלָאװ ןעמָאנ ןייד ? גָאט םענעי ןיא ןעברָאטשעג טינ וטזיב
 ."דלעה ַא ןופ ןעמָאנ רעד סלַא עטכישעג רעד ןיא ןעגנַאגעג

 ןופ רענידייטרעפ יד סָאװ ,ןעדנַאטשפיוא יד ןעוועג ןענייז ואוו
 "נוגנידעב ערעטמיטשעבנוא ןייק ?טגאזעגסיױארָאפ ןעבָאה יירעּפַאלקש

 יד) "עינעשזָאלָאּפ , רעד ןופ ןערָאװעג ןעפאשענ ןענייז סָאװ ענעי יוװ ןעג

 סעּפע ביוא .ןעטכַארטסיױא טנעקעג טינ ןעמ טָאה (ןעצעזעג-סגנואיירפעב
 יד טָא טַארוקַא ןעוועג סָאד זיא ,ןעטלָאװער ןעפורסיורַא טנעקעג טלָאװ
 -ַאשעג ןענייז סָאװ ,ןעגנוגנידעב יד ןופ טייקרָאלקנוא עטרעטנָאלּפרעפ
 עלעפ ייווצ ןיא ץוחַא --- ךָאד ןוא .ץעזעג עיינ סָאד ךרוד ןערָאװעג ןעפ
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 רעטרע ערעדנַא גינעוו רהעז ןוא ,ןעדנַאטשפיוא ןעוועג ןענייז סע ואוו
 ןערָאװעג ןעפורעגפיורַא ןעצנַאג ןיא ןענייז סָאװ ,ןעהורנוא עניילק ואוו
 -- ןערָאװעג טליטשעגנייא דלַאב ןענייז ןוא ןעסינדנעטשרעפסימ ךרוד
 רעייז טימ .זיא סע ןעוו יו רעניהור ךָאנ ,גיהור ןעבילבעג דנַאלסור זיא

 -בייל ןַא ,ןעפירגעב םירעוּפ יד ןעבָאה דנַאטשרעּפ ןעטוג ןעכילנהעוועג

 ןעבָאה ייז ןוא ,"ןעמוקעג זיא טייהיירפ , זַא ,טפַאשענבָא זיא םוטנענייא

 -אוועג ןעננואוצענפיורַא ייז ףיוא ןענייז סָאװ ןעננוגנידעב יד ןעמונעגנָא
 ,ערעווש רהעז ןעוועג ןענייז ןעגנוננידעב עגיזָאד יד שטָאכ ,ןער

 ןעטייווצ ַא ןוא ,1801 טסוגיוא ןיא עָאקסלָאקינ ןיא ןעוועג ןיב ךיא
 ןעגיהור םעד ןופ ןעוועג טניוטשרע ןיב ךיא ןוא ,1802 ןופ רעמוז ןיא לָאמ
 ןעמונעגפיוא ןעבָאה םירעיוּפ יד ןעכלעוו ןיא ןפוא ןעטנענילעטניא ןוא

 יז טעוו סע רעווש יו טסואוועג טונ רהעז ןעבָאה ייז .ןעננוגנידעב עיינ יד
 ןיא ןענייז עכלעוו ,דנַאל ן'רַאפ ןעזניצ-ףיוקסיוא יד ןעלהָאצ וצ ןעמוקנָא
 יד רעבָא .לעדַא םעד רַאפ ץַאזרע-עדַאש א ןעוועג םטייקכילקריוו רעד

 ױזַא ייז רַאפ ןעוועג זיא גנופַאלקשרעפ רעכילנעזרעּפ רעייז ןופ גנופַאשבָא
 טינ -- ןעזיירּפ עדנעריניאור יד ןעמונעגנַא ןעבָאה ייז זַא ,הטרעוו לעיפ
 םעד ןיא -- טייקנידנעווטיונ ערעווש ַא סלַא רָאנ ,טייהנעדעירפוצ טימ
 רַאפ .ןעגָארקעג טייהיירפ רעכילנעזרעּפ רעייז ןעבָאה ייז סָאװ טנעמָאמ
 ,ךָאו ַא םיבוט-םוי ייוצ ןעטלַאהעג ייז ןעבָאה ןעטַאנָאמ עטשרע יד
 רעבָא זיא סע ןעוו ; נאטיירפ םַא ןעטיײברַא ֹוצ דניז ַא זיא סע זַא גידנענָאז
 ךָאנ טײברַא רעד וצ ןעמונעג-קירוצ ךיז ייז ןעבָאה רעמוז רעד ןעמוקעג
 ,רעהירפ יוװ עינרענע רחהעמ טימ

 םישדח 15 טימ םירעיוּפ רעָאקסלָאקינ ערעזנוא ןהעזעג בָאה ךיא ןעוו

 .ןערעדנואוובא טנעקעג טינ רָאנ ךיז ךיא כָאה ,גנואיירפעב רעד ךָאנ
 ,ןעבילברעפ ייז ייב זיא טייקדלימ ןוא טייקסטוג ענערָאבעגנייא רעייז
 ןעבָאה ייז .ןעדנואוושרעפ זיא טייקשיטכענק ןופ רוּפש רעדעי רעבָא
 ןעשיווצ ןעדער ןעשנעמ עכיילג יו ױזַא םיתב-ילעב ערעייז וצ טדערעג
 -יצעב ערעדנַא ןיא ןענַאטשעג טינ לָאמנייק רָאנ ןעטלָאװ ייז יו ױזַא ,ךיז
 סָאװ ,ןעשנעמ עבלעזַא ייז ןעשיווצ ןעזיוועב ךיז ןעבָאה םעד זוחַא .ןעגנוה
 זיא "עינעשזָאלַאּפ , יד .ןעטכער ערעייז ןעגידייטרעפ טנעקעג ןעבָאה

 ןעמונעגקעװַא רימ ייב טָאה רעכלעוו ,ךוב רענטעמַאה ןוא רעסיורג ַא ןעוועג
 ,ףָאנַאװיא יליסַאװ ןעוו רעבָא ; ןהעטשרעפ ֹוצ םהיא טייצ לעסיב שביה ַא
 -וקעג רימ וצ לָאמנייא זיא ,עָאקטלָאקינ ןופ (ַאטסָארַאטס) רעטסטלע רעד
 ןעועג זיא ןעטרָאד סָאװ סעּפע ןערעלקרע םהיא לָאז ךיא ןעטעב ןעמ
 ןייק ןעוועג טינ וליפא זיא רע שטָאכ זַא ,ןענופעגסיוא ךיא בָאה ,גיד'השק
 ןענופעג טוג טנעבייצעגסיוא ןעגעווטסעד ןופ רע טאה ,רעזעל רעניסילפ



 1סכ םוּפרָאק ןעשזַאּפ רעד

 ןופ ןעפַארגַארַאּפ ןוא ןעלטיּפַאק יד ןופ סרעטנָאלּפ יד ןעשיווצ געװ ַא

 .ץעזעג םעד

 ייז ."רענעידיזיוה , יד ןעמוקעגסיורַא ןענייז ןעמעלַא רַאפ רענרע

 סָאװ טסואוועג טינ רָאנ ןעטלָאװ ייז ןוא ,ןעגָארקעג טיג דנַאל ןייק ןעבָאה

 -ָארקעג ןעבָאה ייז .ןעמוקעב אי סע ןעטלָאװ ייז ןעוו דנַאֿל ן'טימ ןָאהט וצ

 יז ןענייז טפַאשרַאבכַאנ רעזנוא ןיא ,טשינרָאג רהעמ ןוא ,טייהיירפ ןעג

 -ילבעג טינ זיא ,לשמל ,רענייק ; םיתב-ילעב ערעייז ןופ קעװַא עלַא טעמכ

 ןעלעטש ןעכוז קעװַא ןענייז ייז .טײקשיטַאבעלַאב ס'רעטָאפ ןיימ ןיא ןעב

 גנוגיטפעשעב ןענופעג דלַאב ןעבָאה ייז ןופ ךס ַא ןוא ,ואווסרעדנַא ץעגרע

 "ןוא-םעד ןעבָאה וצ ןעוועג ץלָאטש ןענייז עכלעוו ,סאלק-םירחוס םעד ייב

 יד .רעכוק ַא ס'לַארענעג םעד-ןוא-םעד רעדָא ,רעשטוק ַא ס'ץנירּפ םעד

 : םדעטש יד ןיא טיײברַא ןענופעג ןעבָאה חכאלמ ַא טנעקעג ןעבָאה סָאװ

 ןוא ,עילעּפַאק ַא ןעבילבעג זיא עילעּפַאק ס'רעטָאפ ןיימ ,לעיּפשייב םוצ

 ןעבילברעפ זיא ןוא ,ַאגולַאק ןיא ןעבעל ןענידנעטשנַא ןַא טכַאמעג טָאה

 הכאלמ ןייק ןעבָאה סָאװ יד רעבָא ,זנוא טימ גנוהיצעב רעכילדניירפ ןיא

 זיא ךָאד ןוא ;ןעטייצ ערעווש ןעמוקוצכרוד טָאהעג ןעבָאה ,טנעקעג טינ

 רעדייא יװייבַא ןעבעל וצ ןעוועג ןעדעירפוצ ייז ןופ ?ייט עטסערג סָאד

 .םיתב-ילעב עטלַא ערעייז טימ ןעביילברעפ וצ

 טכַאמעג ןעבָאה עסיורג יד תעב זיא ,םיצירּפ יד טגנַאלעבנָא סָאװ

 עטלַא יד קירוצ ןערהיפוצנייא גרוברעטעּפ ןיא ןעגנוננערטשנָא יײלרעלַא

 יז סע זיא דַארג ןעסיוועג ַא ףיוא) ןעמָאנ רעדנַא ןַא רעטנוא ןעגנוגנידעב

 להאצ עטסערג יד ךיז ןעבָאה ,(ןעט9 םעד רעדנַאסקעלַא רעטנוא ןעגנופעג

 ןימ ַא רעטנוא יװ טפַאשנעגייאבייל ןופ גנופַאשבָא רעד ןעפרָאוורעטנוא

 םענעי ןעבעגעג דנאלסור טָאה רוד רעגנוי רעד .קילגנוא ןעכילדיימרעפנוא

 ,רעטכיר-סנעדעירפ ןוא "רעקנעד-סנעדעירפ , ןופ בַאטש ןעגידריווקרעמ

 ןופ גנַאגסױא ןעכילדעירפ םעד וצ ןענָארטעגייב ?לעיפ ױזַא ןעבָאה עכלעוו

 עטסיימ יד ןעבָאה ,רוד ןעטלַא םעד טגנַאלעבנָא סָאװ .גנואיירפעב רעד

 ןעלעוו ייז סָאװ דלעג סעמוס עדנעטיידעכ יד טריטנַאקסיד ןיוש ייז ןופ

 ןערָאװעג טמיטשעב זיא סָאװ דנַאל סָאד רַאפ םירעיוּפ יד ןופ ןענירקניירַא

 ךס ַא ןערָאװעג טצַאשעג זיא עכלעוו ,ענענייאבייל עטיירפעב יד רַאפ

 ייז ױזַא יװ רענעלּפ טכַאמעג ןעבָאה ייז ; ןיירּפ-קרַאמ רעד יו רחעמ

 רעד ןופ ןענַארָאטסער יד ןיא ןעדנעוושרעפ רעדלעג עגיזָאד יד ןעלעוו

 "רעפ ןוא ,לעיּפש-ןעטרָאק ןיא ךעלשיט ענירג יד ייב רעדָא ,טדָאטשטּפיױה

 סע ןעבָאה ייז יו דניוושעג ױזַא ,עלַא טעמב ,סע ייז ןעבָאה טעדנעווש

 : | ,ןענָארקעג

 ןעוועג ענעגייאבייל יד ןופ גנואיירפעב יד זיא םיצירּפ ךס ַא רַאפ
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 ןיימ סָאװ ,דנַאל סָאד זיא ,.ש .ב ,צ ,ױזַא ,קסע-דלענ רעטנעכייצעגסיוא ןא

 -וטש ןיא טפיוקרעפ טָאה ,גנואיירפעב רעד ףיוא גידנעטכיר ךיז ,רעטָאפ

 40 ןערָאװעג טנעכערעג םירעיוּפ יד רעטציא ,רעקַא ןַא לעבור 11 וצ רעּפ

 --- זײרּפ-קרַאמ םעד רעביא לָאמ בלַאה ַא ןוא יירד ,טסייה סָאד --- ?עבור

 תעב ;טפַאשרַאבכַאנ רעזנוא ןיא ןעמעלַא ייב ןעוועג סע זיא ױזַא ןוא
 רעד טָאה ,סעּפעטס יד ייב ,עינעמיא רעוואבמַאט ס'רעטָאפ ןיימ ףיוא

 דנַאל עצנַאג ןייז ןעגנודעגבָא --- ענומָאק-ףרָאד יד ,טסייה סָאד --- "רימ,

 ױזַא לָאמ ייווצ ןעפָארטעב טָאה סָאװ זיירּפ א רַאפ רהֶאי ףלעווצ ףיוא

 רהיא גידנעטייברַאעב ,דרע רעד ןופ ןענירקפורַא טנעלפ רע לעיפיוו לעיפ

 .טיײברַא-טכענק ךרוד

 -עגרעבירַא ךיא ןיב טייצ רעכילסענרעפ-טינ רענעי ךָאנ רהָאי ףלע
 ןופ ט'השרי'עג בָאה ךיא עכלעוו ,עינעמיא רעוָאבמַאט רעד ףיוא ןערהָאפ
 - םעד ןוא ןעכָאװ עכילטע ףיוא ןעבילברעפ ןעטרָאד ןיב ךיא ,רעטָאפ ןיימ
 רעטנעגילעטניא ןַא -- חלג-ףרָאד רעזנוא זיא ןערהָאפבָא ןיימ רַאפ דנעבָא

 ןיא לָאמטּפָא טנעגעגעב ןעמ יו ,ןעננוניימ ענידנעטשסבלעז טימ שנעמ

 ,ףרָאד םורַא ריצַאּפש ַא ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא --- ןעצניוװָארּפ-םורד ערעזנוא
 טָאה ספול-םַאזלַאב א ;רעכילרעה ַא ןעוועג זיא גנאגרעטנוא-ןוז רעד

 --- רעיוּפ ןעגירהָאי-לעטימ ַא ןעפָארטעג טָאה רע .סעּפעטס יד ןופ טהעוועג

 ףרָאד ן'רעסיוא לעגרעב םעניילק ַא ףיוא גידנעציז --- ףעילעווַאס ןָאטנַא

 -סיוא יו טסואוועג םיוק טָאה רעױּפ רעד .םילהת ַא ןופ גידנענעייל ןוא
 ךוב ַא ןענעייל רע טגעלפ לָאמטּפָא ןוא ,שינָאװַאלס-טלא ןיא ןעגעלוצ
 . ןענעייל ןימ אזַא ;}קירוצ ףיוא רעטעלב יד גידנעשימ ,טָאלב ןעטצעל ןופ
 ַא ףיוא ןעסיוטשנָא ךיז רע טגעלפ ןַאד ןוא ,ןעלעפעג רעסעב םהיא זיא
 טנעיילעג רע טָאה רעטציא ,ן'רזח'רעביא םהיא האנה סיורג טימ ןוא טרָאװ
 טרָאװ םעד טימ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה זרעפ רעדעי ןעכלעוו ןופ ,רומזמ ַא
 ."ףיז-טהערפ ,

 ,טגערפעג םהיא חלג רעד טָאה "? וטפנעייל סָאװ,
 ,רעפטנע ןייז ןעווענ זיא ,"ןענָאז ריד לעװ ךיא ,ל'רעטָאפ ,טוג

 זיא סָאד .ץנירּפ רעטלַא רעד ןעמוקעג ָאד זיא קירוצ רהָאי ןהעצרעפ טימ
 ןעצנַאג ןיא ,םייהַא ןעמוקעגקירוצ סָאװ-רָאנ ןיב ךיא .רעטניוו ןיא ןעוועג
 ְךֶאֹנ בָאה ךיא .םערוטש-עענש ַא טעוװעשובענ טָאה סע .ןערָארפעגכרוד
 ַא טרעהרעד ןעבָאה רימ ןעוו ,ןָאהטסיוא ןעביוהוצנָא ךיז טעייּפסוא טינ

 ַא טָאה רעכלעוו ,ַאטסָארַאטס רעד ןעוועג זיא סָאד : רעטסנעפ ןיא ּפַאלק

 ןיימ -- עלַא רימ "!ךיד ףרַאד רע !ץנירּפ םוצ הענ , ,ןָאהטעג יירשעג

 סָאװ,, .ןעגָאלשרעד רענוד ַא ןופ יו ןעוועג ןענייז --- רעדניק יד ןוא בייוו
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 .ענעקָארשרעד ַא טנייוועג בייוו ןיימ טָאה "? ריד ןופ ןעלעוו טרָאפ רע ןעק
 טָאה םרוטש-עענש רעד .ןעננַאנעג ןיב ןוא ט'םלצ'ענרעביא ךימ בָאה ךיא
 טָאה סע ,ןונ .קירב םעד גידנעהעגרעבירַא ,טכַאמעג דנילב טינ רעיש ךימ
 טגעלענוצ טאהעג ךיז טָאה ץנירּפ רעטלַא רעד .דסח טימ טזָאלעגסיױא ךיז
 ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןעוו ןוא ,ףָאלש-נָאטימכָאנ ןעכילנהעוועג ןייז רַאפ
 ,טנָאזעג רָאנ רימ טָאה ןוא ,ןעוועקניט ןעק ךיא יצ טנערפענ ךימ רע טָאה
 -נַאנעג ןיב ךיא ."רעמיצ םעד טָא ןופ קניט םעד ןעטכיררעפ ןעגרָאמ םוק,

 בָאה קירב םוצ ןעמוקענוצ ןיב ךיא ןעוו ןוא ,ךילקילג טסכעה םייהַא ןעג

 טרָאד יז זיא טייצ עצנַאג יד .גידנעהעטש בייוו ןיימ ןענופעג טרָאד ךיא
 "רַאו ,סמערָא יד ןיא על'הפוע םעד טימ ,םערוטשדעענש ןיא ןענַאטשעג

 טגערפעג יז טָאה "? שטילעווַאס ,טריסַאּפ טָאה סָאװ , .רימ ףיוא גידנעט

 ןעמוק ןעסייהעג רָאנ רימ טָאה רע ;זייב ןייק ,טשינרָאג ,, .עגידנענייוו ַא
 ןעטלַא םעד רעטנוא ןעוועג זיא ,?'רעטָאפ ,ױזַא טָא ."ןעטכיררעפ סעּפע
 ךיא ,ץנירּפ רעגנוי רעד ןעמוקעג גָאט םענעי ָאד זיא ,רעטציא ןוא .ץנירּפ
 םייב ןעטרָאנ ןיא ןעפָארטעג םהיא בָאה ןוא ,ןהעז םהיא רעבירַא ןיב
 ,םהיא טימ ןעסעזעג טזיב ,ל'רעטָאפ ,וד ; זיוה ןופ ןעטָאש ןיא ,שיט-עעהט
 טייק רעשרעטסיימרענריב רעד טימ טסָאלָאװ ןופ ַאנישרַאטס רעד ןוא
 .ךיס רע טנערפ ,"שטילעווַאס ,עעהט ןעקנירט וטסעוו , .טסורב רעד ףיוא

 ביג --- ןעטלַא םוצ רע טגָאז סָאד --- ףעירָאגירג רעטעּפ .?חוטש ַא םהעג,
 רַאפ סָאװ ךָאד טסייוו וד --- ףעירָאגירג רעטעּפ ןוא ,"?הוטש ַא ךָאנ זנוא

 ן'רַאפ רעהעזפיוא רעד ןעוועגנ זיא רע ןעוו זנוא ףיוא ןעוועג זיא רע ןלזנ ַא
 ןעסעזעג ןענייז עלַא רימ ןוא ,?הוטש םעד טכַארבעג טָאה -- ץנירּפ-ןעטלַא
 עעהט ןעסָאגעגנייא טָאה ןיילַא רע ןוא ,גידנעדער ,שיט-עעהט םעד םורַא
 ,ןהעש ױזַא זיא דנעבָא רעד ,ל'רעטָאפ ,רעטציא ןוא .ןעמעלַא זנוא רַאפ
 -טהערפ , ,ןעייל ןוא ץיז ךיא ןוא ,עּפעטס רעד ןופ טהעוו םאזלַאב רעד

 | | "!ךיז-טהערפ !ךיז
 טניימעג טָאה טפאשנעגייאבייל ןופ ננופַאשבָא יד סָאװ זיא סָאד טָא

 .םירעיוּפ יד רַאפ

18 

 ןופ רעטסיימידאוו סלַא ןערָאװעג טנַאנרע ךיא ןיב 1861 ינוי ןיא ;
 ןענייז ,ןענָאז ךיא זומ ןעריציפָא ערעזנוא ןופ עגינייא .סוּפרַאק-ןעשזַאּפ
 לעװ ךיא ןעוו זַא טגָאזעג ןעבָאה ןוא טימרעד ןעדעירפוצ ןעוועג טינ רָאנ
 -רָאג טָאה ןעמ רעבָא ; ןילּפיצסיד ןייק ןייז טינ טעוװ רעטסיימ-ךַאװ ןייז
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 רעטשרע רעד זַא טרהיפעגנייא ןעוועג זיא סע .ןעפלעה טנעקעג טשיג
 ךיא ןוא ,רעטסיימ-ךַאו ןערעוו טנַאנרע לָאז סַאלק ןערעכעה ןופ רעליש
 יד ,רדסכ רהָאי עכילטע סאלק רעזנוא ןיא רעטשרע רעד ןעוועג ןיב
  טינ ,ךאז ענעביוהעג רהעז ַא רַאפ טכַארטעב ןעמ טָאה עלעטש עגיזָאד
 -עליווירּפ ַא ןעמונרעפ טָאה רעטסיימ-ךַאו רעד סָאװ םעד בעילוצ ױזַא

 .,ךיציפָא ןַא יו ןערָאװענ טלעדנַאהעב זיא ןוא עלוש רעד ןיא עלעטש עטריג
 םעד ןעוועג טייצ רעד רַאפ ךיוא זיא רע סָאװ ,רַאפרעד טּפיוהרעביא רָאנ
 ,זיא רעזייק םעד טנַאקעב ךילנעזרעּפ ןייז וצ ןוא ; שזַאּפ-ףיוה ס'רעזייק
 .רעכעה ןעגייטש וצ ּפערט ַא רַאפ ןערָאװעג טכַארטעב ,ךיז טהעטשרעפ
 ךיא סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשעב טייקגיטכיוו טּפױה יד זיא רעבָא רימ רַאפ
 רעד ןופ טייברַא עכילנעטלַא יד ןופ ןערָאװעג טיירפעב םעדכרוד ןיב
 ןעבָאה לע ךיא סָאװ ןוא ,ןעשזַאּפ יד ףיוא ןעלַאפעג זיא עכלעוו ,עלוש
 בָא ךיז ןענעק לעװ ךיא ואוו ,ןעידוטש עניימ רַאפ רעמיצ רעדנוזעב ַא
 ןעוועג ךיוא זיא טימרעד ,תמא .עלוש רעד ןופ לעמוט םעד ןופ ןערעדנוז
 -לַאהעג גידנעטש בָאה ךיא : טייקכילמעווקעבנוא עגיטכיוו ַא ןעדנוברעפ
  עכילטע ,בָארַא ןוא ףױרַא טירט ייב טירט ןהענ וצ שינעמוקבָא ןַא רַאפ ןעט
 ןוא ,ןערעמיצ ערעזנוא ןופ גנעל רעצנַאג רעד רעביא ,גָאט |'כרוד לָאמ
 ןעוועג זיא סָאװ ,ּפָאלַאג ןעלופ עקערטש יד ןעפיוק רעבירעד געלפ ךיא
 רהעז ַא טימ ןהעג ןעזומ ךיא ?עװ רעטציא ןוא } ןעטָאברעּפ גנערטש
 ! ןעפיול וצ טָאטשנָא ,םערָא ן'רעטנוא ךוב-טסנעיד ן'טימ ,ענימ עטסנרע
 חכמ דניירפ עניימ ןופ עכילטע טימ ןעוועג בשימ וליפא ךיז בָאה ךיא
 ,ןערָאװעג ןעסָאלשעב זיא סע ןוא ,טייהנעגעלעגנַא רעניטכיוו רעגיזָאד רעד
 ביז ןעטייהנעגעלעג ןעניפעג ןענעק ךָאד ךיא לעװ טייצ ֹוצ טייצ ןופ זַא
 עגירעביא יד טימ ןעננוהיצעב עניימ טגנַאלעבנָא סָאװ .ןעפיולוצכרוד
 יז טימ ןהעטש וצ רימ ןָא טדנעוועג ןעוועג ןעצנַאג ןיא סע זיא ,רעליש
 .ןָאהטעג ךיא בָאה סָאד ןוא ,ןעגנוהיצעב עכילדניירפ ןיא

 ןענעידעב וצ ץַאלַאּפ ןיא ןייז טזומעג טפָא ןעבאה ןעשזַאּפ"רעמַאק יד
 -טסעג יד ,רעלעב יד ,סעינָאמערעצ-ףיוה עניילק ןוא עסיורג יד ייב
 ןופ ןעכָאװ יד ךרוד .רעטייוו ױזַא ןוא ןעגָאטימדַאלַאג יד ,ןעגנומהענפיוא
 ץַאלַאּפ ןיא ןערָאװעג ןעפורעג רימ ןענייז חסּפ ןוא רהָאי-יינ ,טכַאנחייוו
 ךיא בָאה ,םעד ץוחַא .גָאט ַא לָאמ ייווצ לָאמטּפָא ןוא ,נָאט ןעדעי טעמכ
 ןעדעי טזומעג רעטסיימ-ךַאו ןופ טמַא ןעשירעטילימ ןיימ בעילוצ ךָאנ
 ,עלוש-טייר רעד ןיא דַארַאּפ םעד ייב ,רעזייק םוצ ןעריטרָאּפער גָאטנוז
 פעטירד ַא ןעוו וליפא ,"סוּפרָאק-ןעשזַאּפ ןיא גנונדרָא ןיא זיא סעלַא , זַא
 .טייהקנַארק עגידנעקעטשנָא ןַא סעּפע ףיוא ןייז קנַארק לָאז עלוש רעד ןופ
 -דרֶא ןעטסעב ןיא זיא סעלַא טינ זַא ןעריטרַאּפער טינ טנייה ךיא לֵאז,
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 לָאז , .טייהנעגעלעג אזַא ייב קינווָאקלָאּפ םעד טנערפענ ךיא בָאה "7? גנונ

 וטספרַאד סָאװ ױזַא , ,רעפטנע ןייז ןעוועג זיא ,"ןעטיהסיוא טָאג ךיד

 "! דנַאטשפיױא ןַא ןייז לָאז ןעטרָאד ןעוו רָאנ ןעגָאז

 סענהעש ןוא סעדנעצייר ךס א לעפייווצ ןהֶא טָאה ןעבעל-ףיוה סָאד

 סָאד ךילכעלפרעביוא יו --- ,ןערעינַאמ עטריניפַאר-טנַאגעלע יד .ךיז ןיא

 ,גנובעגמוא ענעטנַאילירב יד ןוא ,טעקיטע עגנערטש יד -- ןייז םינ לָאז
 "עמהַאנפיוא-ףיוה , עטיורג ַא ,לופסקורדנייא ןייז וצ קעווצ םעד רעכיז טָאה
 עכילטע ןופ עמהַאנפיוא עכַאפנייא יד וליפא ןוא ,דַארַאּפ רענהעש ַא זיא
 רעכילנהעוועג א רעדייא סרעדנַא ךיוא זיא ןירעזייק רעד ייב ןעמַאד
 ןיא רעמיצ-סגנַאפּפמע ןעטצוּפרעּפ-ךייר ןיא רָאפ טמוק סָאד ןעוו ,ךוזעב
 -ךלָאנ ןיא ןעררעה-רעמַאק ןופ טרהיפעגניירַא ןערעוו טסענ יד -- ץַאלַאּפ
 -טנַאילירב ןופ םיילנעב םרעוו ןיטריוו-טסַאנ יד ,ןערידנומ עטקיטשעג
 ַא טימ וצ-טהעג סעלַא ןוא ,ןעמַאד ןופ עטיווס ַא ןוא ןעשזַאּפ עטדיילקעג
 ,סעינָאמערעצ-ףיוה יד ןיא ךיז ןעגילייטעב וצ .טייקטסנרע רענידריווקרעמ
 רהעמ סָאװטע ןעסייהג טָאה ,ןעטייקכילנעזרעּפ עטסכעה יד ןענעידעב וצ
 .ןערהָאי עניימ ןיא לענניא א רַאפ עסערעטניא-סטייקגיריגיינ עכַאפנייא יו
 ןעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ףיֹוא טקוקעג טלָאמעד ךיא בָאה םעד רעסיוא
 -גיטכיוו ןייק טגעלענ טינ טָאה רעכלעוו שנעמ ַא ;דלעה ןימ ַא ףיוא יו
 טייצ רענעי ןיא ,רעבָא טָאה רעכלעוו ,סעינָאמערעצ-ףיוה יד ףיוא םייק

 ןיא רענייז ַא סקעז גָאט-סטייברַא ןייז ןעביוהעגנָא ,גנורעינער ןייז ןופ
 רעניטכעמ ַא טימ ףּפמַאק ַא ןיא ןעמונרעפ ןעוועג זיא ןוא ,הירפ רעד
 ןיא ,ןעמרָאפער ןופ עהייר ַא ןערהיפוצכרוד ידכ ײטרַאּפ רערענָאיצקַאער
 רעד יו רהעמ טינ ןעוועג זיא טפַאשנעגייאבייל ןופ גנופַאשבָא יד עכלעוו
 .טירש רעטשרע

 ןופ טיײז-לעקַאטקעּפס יד רהעמ ץלַא גידנעהעזוצ ,זייווכעלסיב רעבָא
 זיא סָאװ ,סָאד ףיוא קילב ַא טייצ וצ טייצ ןופ גידנעּפַאב ןוא ,ןעבעל-ףיוה
 -טסוּפ יד רָאנ טינ ןעפירנעב ךיא בָאה ,ענעצס רעד רעטניה ןעמוקעגרַאפ

 ןעבָאה ייז סָאװ ןעכַאז יד ןופ ןוא ןעגנולעטשרָאפ עניזָאד יד ןופ טייק
 ףיוא ןעבָאה ןעטייקניניילק יד טָא זַא ךיוא ןרעדנָאז ,ןעקעדרעפ טלָאזעג
 טנעקעג טינ רהעמ ךיז טָאה רע זַא ,ףיוה םעד ןעננולשרעפ לעיפ ױזַא
 טּפָא ךיז ןעבָאה ןעטייקכילקריוו יד .ןעכַאז ערעניטכיוו ?לעיפ טימ ןעבעגבָא
 ןופ ןיורק-ןעלהארטש יד זיא ןַאד ןוא .ןעיירעלעיּפש-יוש יד ןיא ןערָאלרעּפ
 םהיא טָאה גנולעטשראפ ןיימ רעכלעוו טימ ,ןיילַא ןעט2 םעד רעדנַאסקעלַא
 ,רהָאי ןופ ףוס םוצ סָאד ױזַא ; ןעדנואוושרעפ זייווכעלסיב ,טליהעגנייא
 -נַאפ עכלעוו טימ ןעגָארטעגמורַא ביֹוהנֶא ןופ וליפא ךיז טלָאװ ךיא ביוא
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 -ףיוה עטסטנעהָאנ יד ןיא טייקניטעהט רעכילצינ רעד חכמ סעיזַאט

 .ןעבילבעג טינ רימ ייב ךיוא ייז ןעטלָאװ ,ןעזיירק

 ןוא נעטסטרובעג יד ןיא ךיוא יו ,בוט-םוי ןעניטכיוו ןעדעי ןיא

 ןוא געט-סגנוניורק יד ןיא ,ןירעזייק יד ןוא רעזייק םעד ןופ "געטדןעמָאנ,

 ןיא ןערָאװעג ןעטלַאהעגבָא זיא ,ןעטייהנעגעלעג עכילנהע ערעדנַא ייב

 -וציפֶא ןוא ןעלַארענעג רעדנעזיוט ."עינָאמערעצ-ףיוה , עסיורג ַא ץַאלַאּפ

 עכיוה יד יוװ טונ ױזַא ,ןַאטיּפַאק א וצ רעטנורַא זיב ,ןעגנַאר עלַא ןופ ןער

 ןיא תורוש ןיא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז ,טסנעיד-ליוויצ ןופ עטמַאעב

 סע תעב ןעקוב וצ ךיז ידכ ,ץַאלַאּפ ןופ ןעלַאז עסיורג ערעייהעגנוא יד

 רעכילרעייפ ַא ןיא עילימַאפ ןייז ןוא רעזייק רעד ןהענייברעפ ןעלעוו

 עילימאפ רעכילרעזייק רעד ןופ רעדעילגטימ עלַא ,עכריק ןיא עיסעצָארּפ

 ןַא ןיא ןעפערטוצפיונוצ ךיז ,ץַאלַאּפ ןיא ןעמוקענ געט עכלעזַא ןיא ןענייז

 רעד ןעמּוקנָא טעוװו סע זיב ןעלּפַאלּפ ךילהערפ ןוא רעמיצ-סגנַאפמע

 טרימרָאפ ךיז טָאה ןַאד .טייקטסנרע ןופ עקסַאמ יד ןָאהטנָא ןופ טנעמַאמ

 טָאה ,ןירעזייק רעד דנַאה ןייז גידנעגנַאלרעד ,רעזייק רעד .ענָאלָאק יד |

 ןוא ,שזַאּפ-רעמאק ןייז ןופ טיילגעב ןעוועג זיא רע .שרַאמ םעד טנעפעעג

 טנַאטידַא רעד ,טנַאדוידַא ?ַארענעג רעד ןעמוקענ זיא שזַאּפ םעד ךָאנ

 ןעכילרעזייק ןופ רעטסינימ רעד ןוא ,טסנעיד ןיא גָאט םעד זיא סָאװ

 ןופ עּפעלש ערעייהעננוא יד רעניטכיר רעדָא ,ןירעזייק יד תעב ; ףיוה

 עכלעוו ,ןעשזַאּפ-רעמַאק ייווצ ערהיא ןופ טיילנעב ןעוועג זיא ,דיילק רהיא

 ןוא ךיז ןעוועריקרעפ םייב עּפעלש יד ןעביוהרעטנוא טפרַאדעג ןעבָאה

 רעד .טכַארּפ רעלופ רהיא ןיא ןעטיײרּפשרעדנַאנופ קירוצ ךָאנרעד רהיא

 ,ןהעצטכַא רהָאי ַא ןופ ןַאמ רעגנוי ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעגלָאפ-ןהָארט

 ,ךָאנרעד ןעמוקעג ןענייז סניטסריפ ןוא ןעטסריפסיורג ערעדנַא עלַא ןוא
 ןיטסריפסיורג רעדעי -- ןהָארט ן'פיוא ןעטכער ערעייז ןופ רדס םעד טיול

 עיסעצָארּפ עננַאל א ןעמוקעג זיא ןַאד ;שזַאּפ-רעמַאק רהיא ןופ טיילנעב

 םענעפורעג ױזַא םעד ןיא ןָאהטעגנָא עלַא ,עגנוי ןוא עטלַא ,ןעמַאדפיוה ןופ

 טלָאזעג טָאה סָאװ ,דיײלקדלַאב ןימ ַאזַא ,טסייה סָאד --- םויטסָאק ןעשיסור

 דנַאלסור-טלַא ןופ ןעיורפ יד סָאװ ,םויטסָאק םעד וצ ךילנהע ןהעזסיוא

 .ןעגָארטעג ןעבָאה

 יו ןהעז טנעקענ ךיא בָאה ןעננאנעגייברעפ זיא עיסעצָארּפ יד ןעוו

 רע רעדייא עטמאעב ענליוויצ ןוא עשירעטילימ עטסטלע יד ןופ רערעדעי
 ,קילב ס'רעזייק םעד ןענעגעגעב וצ טהימעב ךיז טָאה ,טקוברעפ ךיז טָאה

 טרעפטנעעג טָאה רַאצ רעד ןוא ןעבענעגנייא םהיא ךיז טָאה סָאד גיוא ןוא
 -ַאבקרעמעב םיוק ַא טימ ,קילב ןענידלעכיימש ַא טימ גנוניינרעפ ןייז ףיוא

 טימ ךיז רע טגעלפ ,טרָאװ ַא טימ רַאג רעדָא ,ּפָאק ן'טימ לעקָאש ןער
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 ןעלָאז ייז גידנעטראוורע ,םינכש ענייז ףיוא ןעקוקמורַא ץלָאטש סיורג

 .ןערילוטַארג םהיא

 םעד ףיוא טרהעקענמוא עיסעצָארּפ יד ךיז טָאה עכריק רעד ןופ
 ענעגייא ענייז וצ קירוצ ןעפָאלעג ךיז זיא רעדעי ןוא ,רענייטש ןעבלעז

 טינ טָאה ,ןעמַאד עגנוי עגינייא ןוא רעקיטַאנַאפ עכילטע ץוחַא .םיקסע

 ,סעינָאמערעצ עניזָאד יד ןעניואווייב ןעגעלפ סָאװ ,ןהעצ ןופ רענייא

 ,טכילפ רעגילייווגנַאל ַא ףיוא יו סרעדנַא םעד ףיוא טקוקעג
 -ענעג ץַאלַאּפ ןיא ןענייז רעטניוו ן'כרוד לָאמ יירד רעדָא לָאמ ייווצ

 ןעדַאלעגנייא ןעגעלפ ןעשנעמ רעדנעזיוט ןוא ,רעלעב עסיורג ןערָאװעג ןעב
 ,שזענָאלאּפ ַא טימ ץנעט יד טנעפעעג טָאה רעזייק רעד יו םעדכָאנ .ןערעוו
 .טלעפעג םהיא יו טייצ יד ןעננערברעפ וצ יירפ ןעוועג רענייא רעדעי זיא
 ואוו ,ןעלַאז ענעטכיולעב-לעה עסיורג יד ןיא ץַאלּפ גונעג ןעוועג זיא'ס
 ןעניוא עמַאזכאו יד ןופ טהערדענסיױרַא טכייל ךיז ןעבָאה ךעלדיימ עגנוי
 -רעפ טוג ךילקריוו ןעבָאה עלעיפ ןוא ,סעמהומ ןוא ןערעטלע ערעייז ןופ

 -עגסיוא טָאה גרַאװגנוי יד תעב ,טייצלָאמ םעד ןוא ץנעט יד ייב טכַארב
 .ןילַא ןעביילב וצ טריקרַאמ

 ןייק טינ רָאנ ןעוועג ןענייז רעלעב עניזָאד יד ףיוא ןעטכילפ עניימ
 ךיוא זיא רע ,טצנַאטעג טינ טָאה רעטייווצ רעד רעדנַאסקעלַא .עטכייל

 ןייא ןיא ןעטלאהעג טיוצ עצנַאג יד טָאה רע ,טרָא ןייא ףיוא ןעסעזעג םינ

 םהיא טָאה שזַאּפ-רעמַאק ןייז ,טסעג ענייז ןעשיווצ ךיז ןעהערדמורַא
 טייוורוצ ןייז טינ לָאז רע זַא ױזַא ,סנעטייוו רעד ןופ ןהעגכַאנ טזומעג
 ,טנעהָאנדוצ ןייז טינ רע לָאז ךָאד ןוא ,ןעפרַאד םהיא טעוװו רעזייק רעד ןעוז
 ןוא ייברעד ןייז ןופ עיצַאניבמָאק ןימ ַאזַא .גירעביא ןייז םהיא לָאז רע זַא
 רעד ןוא ,ןערהיפוצכרוד ךָאז עגנירג ןייק םינ ןעוװעג זיא ,קעװַא ןייז
 רַאפ טלָאװ ןעטסבעיל םִא :ךיוא טרעדָאפעג טינ רָאג סָאד טָאה רעזייק
 ןעוועג זיא ױזַא רעבָא ; חורדוצ רָאג םהיא טזָאל ןעמ ןעוו ןעוועג םהיא
 סָאד .ןעפרַאװרעטנוא טזומעג רהיא ךיז טָאה רע ןוא ,עיצידַארט יד
 ןופ ?עמעזעגנ ןעטכידעג םעד ןיא ןיירַא זיא רע ןעוו ןעוועג זיא עטסגרע
 ןעטסריפסיורג יד ואוו זיירק םעד םורַא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעמַאד
 זיא'ס .,ייז ןעשיווצ טחערדעגמורַא םַאזגנַאל ךיז טָאה ןוא ,טצנַאטעג ןעבָאה
 ןעניזָאד םעד ןיא געוװ א ןענַאלשוצכרוד ךיז גנירג ױזַא ןעוועג טינ רָאג
 ,ןהעגוצכרוד רעזייק ן'רַאפ טנעפעעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעטרָאג ןעגידעבעל
 -נַאט וצ ןייַלַא טָאטשנָא .םהיא רעטניה ןעסָאלשרעפ ךיז רעבָא דלַאב ןוא
 קרַאטש ,ןענַאטשעג ןעטרָאד סנייליירפ ןוא ןעמַאד רעטרעדנוחה ןענייז ,ןעצ
 -סיורג יד ןופ רענייא זַא גנונעפָאה רעד טימ עדעי ,טקירדעגנעמַאזוצ
 ַא ןעצנַאט וצ ןעדַאלנייא רהיא ןוא ןעקרעמעב רשפא רהיא טעוװ ןעטסריפ
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 -רעטעּפ רעד ףיוא ףיוה םעד ןופ סולפנייא רעד .עקלָאּפ ַא רעדָא ץלאוו
 -סיורג יד ןופ רענייא ןעוו זַא ,רעכלעזַא ןעוועג זיא טפַאשלעזעג רענרוב

 ןערעטלע יד ןעבָאה ,לעדיימ א ףיוא גיוא ןַא ןעפרָאװעג טָאה ןעטסריפ

 -רעפ קרַאטש ךיז לָאז יז ,תוחכ ערעייז ןיא ןעוועג זיא סָאװ ץלא ןָאהטענ

 ץנַאג ןעבָאה ייז ןעוו ןַאד וליפא ,טייקכילנעזרעּפ רעכיוה רעד ןיא ןעבעיל

 עשיסור יד -- ןעמוקסורַא טינ ןופרעד ןעק הנותח ןייק זַא טסואוועג טונ

 -רעטנוא" ס'רַאצ םעד ןעהטארייה וצ טביולרע טינ זיא ןעטסריפפיורג

 -קעּפסער , ַא ןיא טרעהעג לָאמַא בָאה ךיא סָאװ ןעכערּפשענ יד ."ןענַאהט

 םעדכָאנ ,ףיוה ן'טימ ןעדנוברעפ ןעוועג זיא סָאװ ,עילימַאפ "רעלעבַאט
 ַא טימ לָאמ יירד רעדָא ייוצ טצנַאטעג טָאה ץנירּפ-ןיורק רעד יו

 ןערעטלע ערהיא סָאװ ןעננונעפָאה יד ןוא ,לעדיימ רענירהָאי-ןהעצעבעיז

 בָאה ךיא ּפָאװ ץלַא טנייטשרעביא ןעבָאה -- ,טנעלעג םעד ףיוא ןעבָאה

 ,ןעלעטשרָאפ טנעקעג זיא סע ןעוו ךיז

 טרָאד רימ ןעבָאה ץַאלַאּפ ןיא ןעוועג ןענייז רימ סָאװ לָאמ סעדעי
 רעד ןיא זנוא ןענעלפ ןעיײקָאל יד ןוא ,נָאטימ ַא ןעסעגעג רעדָא ןעסיבענוצ
 ןופ קינָארכךעלאדנַאקס רעד ןופ סעיינ ךעלקיטש ןעבענרעביא ל?יטש

 ןעבָאה ייז .טינ יצ ,םעד ןעגעוו טרעמיקעג ךיז ןעבָאה רימ יצ ,ץַאלַאּפ

 -ַאלַאּפ ענעדיישרעפ יד ןיא ןעמוקענרָאפ זיא סע סָאװ גנידצלַא טסואוועג

 ,ןענָאז רעבָא ךיא זומ תמאה ןעמל .טעיבעג רעייז ןעוועג זיא סָאד -- ןעצ

 ןעוועג טינ קינָארכ יד זיא ,ָאד דער ךיא ןעכלעוו ןופ ,רהָאי םעד רַאפ זַא

 ,ןערהָאי רעניצעבעיז יד ןיא ןערָאװעג זיא סע יוװ ןעגנוריסַאּפ ןיא ךייר ױזַא

 ןהיז ענייז ןוא ,הטַארייהעג טאהעג סָאװ-רָאנ ןעבָאה רעדירב ס'רָאצ םעד

 ןיילַא רעזייק םעד ןופ ןעגנוהיצעב יד רעבָא .גנוי ץנַאג ןעוועג ךָאנ ןענייז

 ךילרעדנואוו ױזַא טָאה ףעינעגרוט ןעמעוו ,"סקע, ןיסעצנירּפ רעד וצ

 ןעבָאה ,ענע ר יא ןעמָאנ םעד רעטנוא ("םיד ,) "ךיור, ןיא טרעדלישעג

 יו רהעמ ךָאנ ,ןעדער וצ סָאװ ןענעוו גונעג טפַאשרענעיד רעד ןעבעגעג

 -ניירַא ןענייז רימ ןעוו ,רעבָא גָאט ןייא .טפאשלעזעג רעגרוברעטעּפ רעד

 זנוא ןעמ טָאה ,ןָאהטרעביא ךיז ןענעלפ רימ ואוו רעמיצ ןיא ןעמוקעג

 עקַאט --- גנוסַאלטנע רהיא ןענַארקעג טנייה טָאה "סקע , יד, ,טנָאזעגנָא

 יד רימ ןעבָאה רעטעּפש העש עבלַאה ַא ."לָאמ סָאד ן'תמאדז'וצ-ףיוא

 ענעלאושעג טימ עכריק רעד ןיא גידנעמוקניירַא ןהעזעג עמַאד עגיזָאד

 יד ןופ טייצ רעד ןיא ןערהערט יד גידנעגנילש ןוא ,ןענייוו ןופ ןעגיוא

 ןהעטש וצ טריקרַאמענסיױא ןעבָאה ןעמַאד ענירעביא יד תעב ,תולפת
 .ןהעזסױרַא ןענעק רעסעב יז לָאז ןעמ ידכ ,רהיא ןופ טקורעגבָא לעסיבַא
 ףיורעד ןעבָאה ןוא ,םעד ןענעוו טסואוועג טַאהעג ןיוש ןעבָאה ןעיײקָאל ידי
 ןעוועג ךילקריוו זיא'ס .רענייטש םענעגייא רעייז ףיוא םישוריּפ טכַאמעג
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 עכלעוו ,ןעשנעמ עגיזָאד יד ןופ ןעכערּפשעג יד ןיא סעטפַאהלעקע סָאװטע
 רענעגייא רעד רַאפ רעיפ עֶלַא ףיוא ןעכָארקעג רעהירפ גָאט ַא טימ ןעטלָאװ

 | ,עמַאד
 ,ץַאלַאּפ ןיא טביאענסיוא טרעוו סָאװ ,שזַאנָאיּפש ןופ םעטסיס רעד

 סָאװ יד רַאפ ךילביולגנוא טעמכ זיא ,אפונ רעזייק םעד ףיוא טּפיוהרעביא

 ַא ןעבעג סעוו גנוריסַאּפ עדנענלַאפ יד .טנַאקעב טינ טימרעד ןענייז

 יד ןופ רענייא טָאה ,רעטעּפש רהָאי עכילטע .ןופרעד ףירגעב לעקיטש
 -לעדַא רעגרוברעטעּפ ַא ןופ עיצקעל עננערטש ַא ןענָארקעג ןעטסריפסיורג

 ןעכוזעב וצ ןעטָאברעפ טאהעג טסריפסיורנ םעד טָאה רעטצעל רעד .ןַאמ

 םהיא רע טָאה ,טעטרַאוװרענוא םייהַא לָאמנייא נידנעמוק ,רעבָא ,זיוה ןייז

 טימ ןָאהטענ זָאל ַא םהיא ףיוא ךיז טָאה ןוא ןָאלַאס ןיא ךיז ייב ןעפָארטעג

 ןופ ןעפָאלענרעטנורַא זיא ןַאמ-רעגנוי רעד .ןעקעטש םענעביוהענפיוא ןַא

 ןייז ןיא ןעגנירּפשניײירַא םייב ןעטלאחענ ןיוש טָאה רע ןעוו ןוא ,ּפערט יד

 טוָאלענרעטנורַא םהיא ןוא טקַאּפעג םהיא רענָאיכָאנ רעד טָאה ,עטערַאק

 ,ריחט םייב ןענַאטשענ זיא סָאװ ,טסיצילַאּפ רעד .ןעקעטש ן'טימ ץעז ַא

 ַא ןעבעגבָא ןעפַאלעגקעװַא ךיילנ זיא ןוא גנוריסַאּפ יד ןהעזעגוצ טָאה
 דלַאב זיא רעכלעוו ,ףָאּפערט לארענעג ,ייצילַאּפ רעד ןופ ףעש םעד טרָאּפער

 םוצ ןעניולפעג דניוושעג זיא ןוא עטערַאק ןייז ןיא ןעגנורּפשעגניירַא

 ןענירעיורט , םעד ןענעוו ןעדלעמ וצ רעטשרע רעד ןייז וצ ידכ ,רעזייק

 טסריפסיורג םעד ךיז וצ ןעפורעג טָאה רעטייווצ רעד רעדנַאפקעלַא ."לַאפ

 רעטלַא ןַא טָאה רעטעּפש געט רֶאּפ א .םהיא טימ ךערּפשענ א טָאהעג ןוא

 סָאד --- טכירעג ןעכילרעזייק ןופ "גנולייטבא רעטירד , רעד ןופ רעטמַאעב

 רעהעגנייא ןַא ןעווענ ךיוא זיא רעכלעוו --- יײצילָאּפ-סטַאַאטש יד ,טסייה

 ןעצנַאנ םעד ןעבעגענרעביא ,םירבח עניימ ןופ םענייא ןופ זיוה םעד ןיא

 קרַאטש ןעוועג זיא , ,טלהעצרעד זנוא רע טָאה ,"רעזייק רעד , .ךערּפשעג

 טסכָאה וד , ,טפריפסיורנ םוצ טגָאזעג רע טָאה ףוס םוצ ןוא ,סעכ ןיא

 ןעמ ","םיקסע עניילק ענייד טימ ןהענוצנָא יו רעסעב ןעסיוו טפרַאדעג

 ַא ןענעוו ןעסיוו סעּפע ןעק רע ױזַא יו טנערפעג ךילריטאנ םהיא טָאה

 -קַארַאכ רחעז ןעוועג זיא רעפטנע רעד רעבָא ,ךערּפשעג ןעטַאװירּפ ץנַאג

 ןייז ןעזומ טעטסעיַאמ ןייז ןופ ןעננוניימ יד ןוא רעטרעוו יד , :שיטסירעט

 -ייא ַאזַא טלָאװ טסרעדנַא ןעד יו .טנעמַאטרַאּפעד .רעזנוא וצ טסואוועב

 ?ןערעוו טרהיפענ טנעקעג יײצילָאּפ-סטַאַאטש יד יו עיצוטיטסניא עלעד

 ןיא ןעמעלַא ןופ רחעמ טריּפשעגכָאנ טרעוו רעזייק רעד זַא ,רעכיז טייז
 ".גרוברעטעּפ ץנַאנ

 ,רעטרעוו עגיזָאד יד ןיא יירעמהירעב ןייק טקעטשעג טינ טָאה סע

 ןיא ןיירַא זיא רע רעדייא ,רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעדעי ,רעטסינימ רעדעי
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 ךערּפשעג ַא טָאהעגנ רעהירפ טָאה ,ןעטכירעכ ענייז טימ טעניבַאק ס'רעזייק
 גנומיטש ַא רַאפ סָאװ ןיא ןענימפענוצסיוא ,רענעיד-בייל ס'רעזייק ן'טימ
 -רָאפ רע טנעלפ ךָאנ גנומיטש רעד ךָאנ טיול ןוא ;טנייה זיא ררעה ןייז

 ןענעיל סע ןעזָאל רעדָא ,קסע ןעטלעקיוורעפ ַא סעּפע םהיא רַאפ ןענעל
 רעד .נָאט ןערעניד'לזמ א ףיוא גידנעפָאה ,לעפטרַָאּפ םעד ןופ קעד ן'פיוא
 -רעטעּפ ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,ריביס-חרזמ ןופ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג

 רענהעש ַא טימ טנַאטוידַא-בייל ןייז ןעקיש לָאמ סעדעי רע טנעלפ ,גרוב

 ,ןעגָאז רע טנעלפ ,"געט ןעבינ סע , .רענעיד-בייל ס'רעזייק םעד רַאפ הנתמ
 -רָאפסיױא ןַא ןעלהעפעב ןוא סעכ ןיא ןעמוקניירַא ןעק רעזייק רעד ןעוו,
 ךיא ןעוו ,רימ ףיוא ךיוא ןוא םענייא ןעדעי ףיוא גנוכוזרעטנוא עדנעש
 ןעבינ סע תעב ;ןעטכירעב עסיוועג ןעגעלרָאפ נָאט ַאזַא ןיא םהיא לָאז

 רערעייהט ַא .טָאלג ץנַאג ןהענרעטנורַא טעוװ סעלַא ןעוו ,געט ערעדנַא
 םעד נָאט וצ גָאט ןופ ןעסיוו וצ ",רענעיד-בייל רעניזָאד רעד שנעמ
 טסנוק רעד ןופ לייט רעניטכיוו א ןעוועג זיא דנַאטשוצ-סהטימעג ס'רעזייק

 ןוא ףָאלַאװאוש ףַארג עכלעוו טסנוק ַא -- עלעטש עכיוה ַא ןעטלַאהוצנָא
 ,טײהנעמָאקלָאפ וצ זיב ןענַאטשרעּפ וצ-רעטעּפש ןעבָאה ףָאּפערט לַארענעג
 םהיא ןופ בָאה ךיא סָאװ םעד ןופ גידנעלייטרוא ,ףעיטַאנגיא ףארנ ךיוא
 םעד ןופ ףליה רעד ןהֶא וליפא ,טסנוק עגיזָאד יד ןעסעזעב טָאה ,ןהעזענ

 | .רענעיד-בייל

 גנוטכַא עסיורג ַא טלהיפעג ךיא בָאה טסנעיד ןיימ ןופ ביֹוהנָא ןיא
 -ןַאפ יד .ענענייאבייל יד ןופ רעיירפעב םעד ,ןעט2 םעד רעדנַאפקעלַא וצ

 -בילקריוו יד ןופ טייוו קעװַא ןעשנעמ ןעגנוי ַא לָאמטּפָא טגָארט עיזַאט

 טלָאמעד זיא דנַאטשוצ-סהטימעג ןיימ ןוא ,טנעמָאמ םעד ןופ ןעטייק

 ן'םיוא ףירגנָא ןַא טכַאמעג טלָאװ רעצימיא לַאפ ןיא זַא ,רעכלעזַא ןעוועג

 ןיימ טימ טצישעב םהיא ךיא טלָאװ ,טרַאװנענעג ןיימ ןיא רעזייק

 -סורַא ןהעזעג םהיא ךיא בָאה ,1862 רַאונַאי ביוהנָא ,גָאט ןייא .רעּפרעק

 רענייא דניוושענ נידנעהענקעװוַא ןוא עיסעצָארּפ רעד ןופ גידנעטערט

 רענרוברעטעּפ ןופ ןעטנעמיגער עלַא ןופ ןעלייט ואוו ,ןעלַאַאז יד וצ ןיילַא |

 טנעלפ ךילנהעוועג .דַארַאּפ ַא רַאפ טלעטשענסיוא ןעוועג ןענייז ןָאזינרַאג

 בעילוצ ,רעבָא רהָאי םעד ,ןעסיורד ןיא ןערעוו ןעטלַאהעגכָא דַארַאּפ רעד

 רעדנַאסקעלַא ןוא ,גינעווניא ןערָאװעג ןעטלַאהעגבָא רע זיא ,טסָארפ םעד

 ןיא ןעטייר סעיזיווער יד ףיוא ךילנהעוועג טנעלפ רעכלעוו ,רעט2 רעד

 -רַאמ טזומעג רעטציא טָאה ,ןעטַאדלָאס יד רַאפ סיוארָאפ ּפָאלַאג ןעלופ

 עניימ זַא טסואוועג בָאה ךיא .ןעטנעמינער יד ןופ טנַארפ ןיא ןעריש

 ןירַא םערט רעזייק רעד יו דניושעג ױזַא יז ןעגידנע ןעטכילפ-פיוה
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 זַא ןוא ,ןעקלָאּפ יד ןופ רידנַאמָאק ןעשירעטילימ ןופ עלָאר רעד ןיא

 גידנעקוקמורַא .רעטייוו טינ רעבָא ,רעהַא זיב ןעטיילגעב םהיא ףרַאד ךיא

 -נַאטוידַא ייווצ יד .ןילַא ץנַאנ זיא רע זַא טקרעמעב ךיא בָאה ,רעבָא ךיז

 טינ ןיא עטיוופ ןייז ןופ רענייק ןוא ,ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ ןענייז ןעט

 טגָאזעג ךיא בָאה "! ןיילַא ןעזָאל טינ םהיא לע ךיא , .םהיא טימ ןעוועג

 ,טגלָאפענבַאנ םהיא בָאה ןוא ,ךיז וצ

 .םענעי סינעלייא סיורנ ןיא ןעוועג זיא רעט9 רעד רעדנַאסקעלַא יצ

 ריטשומ רעד זַא ןעלעוו וצ ןעכַאזרוא ערעדנַא טָאהעג טָאה רע יצ ,גָאט

 ךיז טָאה רע ;ןעגָאז טינ ךיא ןעק ,ךילגעמ יװ ךינ ױזַא ןעגידנע ךיז לָאז

 ערעייז טרישרַאמייברעפ ןוא ,ןעקלָאּפ יד ןופ טנָארפ ןיא טגָאיעג רעבָא

 עלענש ןוא עסיורג עכלעזַא גידנעכַאמ ,טייקדניוושעג ַאזַא טימ ןעהייר

 -וקעגנָא רעווש רימ זיא'ס זַא --- ךיוה רהעז ןעוועג זיא רע --- ןעזיירּפש

 ,ןעזיירּפש עטסערג יד ןוא עטסכיג יד גידנעכַאמ ,ןעטלַאהוצכָאנ םהיא ןעמ

 ךיז לָאז ךיא ידכ ,ןעפיולרעטנוא טזומעג טושּפ ךיא בָאה זייוורעטרע ןוא

 טלָאװ רע יוװ ױזַא טגָאיעג ךיז טָאה רע .םהיא ןופ טייוו טינ ןעטלַאה ןענעק

 וצ ןעגָארטעגרעבירַא ךיז טָאה גנוגערפיוא ןייז .רהַאפעג ַא ןופ ןעפַאלטנע

 ןעוו ,סיוארָאפ םהיא ןַאהט וצ גנורּפש ַא טיירג ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,רימ

 טרַא םעד ךיז טימ טָאהעג בָאה ךיא סָאװ רָאנ גידנערעיודעב ,גיטיונ

 רעּפוק ןעטינשעג טָאה רעכלעוו ,םענעגייא ןיימ טינ ןוא דרעווש עירעל

 םעד ייברעפ זיא רע ןעוו טשרע .עפַאװ ערעסעב ַא ךס ַא ןעוועג זיא ןוא

 -ַאזגנַאל ןהעג ןעביוהעגנָא רע טָאה ןָאילַאטַאב ןעטצעל םעד ןופ טנָארּפ

 טקוקעגמורַא ךיז רע טָאה לָאז רעדנַא ןֵא ןיא גידנעהעגניירַא ןוא ,רעמ

 -םיוא רעד ןופ טמַאלפעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעניוא עניימ טימ טנעגעגעב ןוא

 טנַאטידַא רערעגניא רעד .שרַאמ םענ'ענושמ ןעניזָאד םעד ןופ גנוגער

 בָאה ךיא .זנוא רעטניה ןעלַאז ייווצ טימ ,ּפָאלַאנ ןעלופ ןיא ןעפָאלעג זיא

 טָאה םעד טָאטשנָא ,ףרואוורָאפ ןעקרַאטש ַא ןענירק וצ טכירעג ךיז

 טכייליפ גידנעבעגסורַא ,ןָאהטעג גָאז ַא רימ וצ רעט9 רעד רעדנַאסקעלַא

 "!ננוי רעװַארב ?ָאד טזיב וד" :ןעקנַאדעג עכילרעניא ענייז טימרעד

 טימ טייקטייוו רעד ןיא טקוקעג רע טָאה םַאזגנַאל גידנעהעגקעווַא ןוא

 -יוהעגנָא בָאה ךיא ןעכלעוו ,קילב םענעגָארטוצ ,ןעשיטַאמעכבָארּפ םענעי

 .םהיא ייב ןעקרעמעב וצ טפָא ןעב
 .ןעזעװעג טלָאמעד ךיא ןיב דנַאטשוצ ןעגיטסייג ַאזַא ןיא טָא

 ענעדיישטנע יד יװ םוג ױזַא ,ןעלַאפוצ עניילק ענעדיישרעפ --- רעבָא

 -עגנָא טָאה רעטייווצ רעד רעדנַאסקעלַא סָאװ קיטילַאּפ ערענַאיצקַאער

 ןיימ ןיא ןעלפייווצ רחעמ ןוא רהעמ ץלַא טכַארבעגניײרַא ןעבָאה ,ןעמונ

 ַא דנַאלסור ןיא רָאפ טמוק ,רַאונַאי ןעט6 םעד ,רהָאי ןעדעיי ןעצרַאה
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 יד ןעגילייה ןופ עינָאמערעצ עשינדייה-בלַאה ןוא עכילטסירק-בלַאה
 רעביאנעגעק ,אווענ ךייט םעד ףיוא ןָאיליוװַאּפ ַא ףיוא טיוב ןעמ .ןערעסַאוו

 ,עכילטסייג יד ןופ טרהיפענ ,עילימַאפ עכילרעזייק יד ןוא ,ץַאלַאּפ םעד

 ,ןָאיליװַאּפ םוצ נערב-ךייט ןעכילרעה םעד רעביא ,ץַאלַאּפ ןופ טרישרַאמ

 ט'לבוט'עגבא טרעוו םלצ רעד ןוא "םואעד-עט , ַא ןעגנוזעג טרעוו סע ואוו

 ןוא גערב ןייב ןעהעטש ןעשנעמ רעדנעזיוט .ךייט ןופ רעסַאװ יד ןיא

 .ןעטייוו ןופ עינָאמערעצ יד ןעניואוואוצייב ,אווענ רעד ןופ זייא ן'פיוא

 -סעטָאג םעד ןופ טייצ רעד ןיא ּפעק עזיולב טימ ןהעטש ןעזומ עלַא

 ,טסָארפ רעכילפרַאש א ןעוועג עדַארג זיא רהָאי סָאד יו ױזַא .טסנעיד

 פעלש ַא ןוא ,קֹורָאּפ ַא ןָאהטעגנָא טָאהעג לַארענעג רעטלַא ןַא טָאה

 ןוא טכַאמעג זיול קורַאּפ רעד ךיז טָאה ,ךיג רעד ןיא לעטיה יד גידנעאהט
 ןעגעיל ןעבילבעג םהיא זיא רע זַא ,טקרעמעב טינ טָאה לַארענעג רעד
 -רעד סָאד טָאה ןיטנַאטסנָאק טסריפסיורג רעד .טײז-ַא-ןָא ּפָאק ן'פיוא

 טָאה "םואעד-עט , םעד ןעגנוזעג טָאה ןעמ סָאװ טייצ עצנַאג יד ןוא ,ןהעז

 ןעכַאל ןייא ןיא ןעטלַאהעג ,ןעטסריפסיורג ערעגניא יד ימ ןעמַאזוצ ,רע
 .ןוא ןענַאטשעג זיא לַארענעג רעמערָא רעד ואוו טייז רעד ןיא גידנעקוק

 ױזַא ייז טכַאמ רע סָאװ טימ גידנעסיוו טינ ,טלעכיימשעג שירַאנ טָאה

 ףיורעד ןעזיוועגנָא ליטש רעד ןיא ןיטנַאטסנָאק טָאה ףוס םוצ .ןעכַאל םוצ

 ,טכַאלעג ןוא לַארענעג ן'םיוא טקוקעג ךיוא טָאה רעכלעוו ,רעזייק םעד
 לָאמַא רעדעיוו זיא עיסעצָארּפ יד ןעוו ,רעטעּפש ןעטונימ עכילטע |

 ןַא ךיז טָאה ,ץַאלַאּפ םוצ קירוצ געוו ן'פיוא ,גערב םעד ןעגנַאגעגכרוד
 רעד ךרֹוד טּפוטשעגכרוד ,ּפָאק ןעזיולב ַא טימ ךיוא ,רעױּפ רעטלַא
 ןופ געוו םעד טמַאצעגמורַא טָאה סָאװ ,ןעטַאדלָאס ןופ עחייר רעטלעּפָאד
 םעד ןעבענ טרַאה עינק .יד ףיוא ןעלַאפעג זיא ןוא ,עיסעצַארּפ רעד

 גידנעיירשסיוא ןוא ,עיציטעּפ ַא טלעטשעגסיוא גידנעטלַאה ,סיֿפ ס'רעזייק
 ןופ תורוד "! זנוא גידייטרעפ ,?'רעטָאפ , ,ןעניוא יד ןיא ןערהערט טימ
 -סיוא ןייז ןיא ןעגעלעג זיא םוטנרעױּפ ןעשיסור םעד ןופ גנוקירדרעטנוא
 עכילטע טימ טָאה רעכלעו ,רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא רעבָא ; יירשעג

 קורַאּפ ַא ןופ טסנעיד-ןעכריק ןופ טייצ רעד ןיא טכַאלעג רעהירפ טונימ
 ןעגנַאנעגייברעפ טציא זיא ,ןייז וצ ףרַאד סע יװ טינ ןעגעלעג זיא סָאװ
 טראה ןעגנַאנעג ןיב ךיא .םהיא ףיוא גידנעקוקמוא טינ רָאג ךיז רעױּפ םעד
 ,קערש ןופ רעדיוש ַא םהיא ןיא טקרעמעב רָאנ בָאה ןוא רעזייק ן'רעטניה
 ןעגנַאגעג ךיז זיא רע ןוא ,ןעזיוועב גנילצולּפ ךיז טָאה רעױּפ רעד ןעוו
 ףיוא קילב ַא ןעפרַאוװוצוצ וליפא גידריוו רַאפ גידנעניפעג םינ ,רעסייוו
 ךימ בָאה ךיא .םיפ ענייז ןעבענ ןענעלעג זיא סָאװ רוניפ רעכילשנעמ רעד
 -נָאק טסריפסיורג רעד ;ןעוועג טינ זיא טנַאטידַא רעד .טקוקעגמורַא
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 רהעמ טינ ךיוא ךיז טָאה רעזייק ן'כָאנ ןעננאגעג זיא רעכלעוו ,ןיטנַאטס

 -ימיא ןעוועג טינ וליפא זיא'ס ; רעדורב ןייז יו רעױּפ ן'פיוא טקוקעגמוא

 שטָאכ ,ןעמונענוצ יז יא בָאה ןַאד ,ןעמהענוצ עיצימעּפ יד לָאז סָאװ רעצ

 בָאה ךיא סָאװ רַאפ ףרואוורָאפ ַא ןעגירק לע ךיא זַא טסואוועג בָאה ךיא

 ךיא ,סעיציטעּפ ןעמהענוצפיוא קסע ןיימ ןעוועג טינ זיא סע .ןָאהטעג סע

 רעױוּפ םעד ןעמוקנָא טזומעג טָאה סע רעווש יו טסואוועג רעבָא בָאה

 ןוא ,טדָאטשטּפױה רעד וצ געװ ןייז ןענָאלשרעד ךיז טָאה רע רעדייא

 .עלַא יװ ױזַא .ןעטַאדלַאס ןוא ןעטסיצילָאּפ ןעהייר יד ךרוד ךָאנרעד

 טעטרַאװרע םהיא םָאה ,רַאצ םעד סעיציטעּפ ןעגנַאלרעד סָאװ םירעיוּפ

 .גנַאל יו ףיוא סייוו רעוו ןערעוו וצ טריטסערַא

 -קעלַא זיא ענעגייאבייל יד ןופ גנואיירפעב רעד ןופ גָאט םעד ןיא

 רעבָא זיא סע ; גרוברעטעּפ ןיא ןערָאװענ טרעטענרעפ רעט2 רעד רעדנַאס

 ןופ טנעמָאמ םענעי ןופ עמהַאנסיוא רעד טימ סָאװ ,גידריווקרעמ טסכעה

 ןייז .טבעילעב ןעוועג טינ טדָאטש ןיא רע זיא ,םזאיזוהטנע םעניײמעגלַא

 זיא -- סָאװ רַאפ ןעגָאז טנעקעג טינ טָאה רענייק --- יײלָאקינ רעדורב

 י-שָארד יד ןוא רעלדנעה-ןיילק יד ןעשיווצ רעלוּפָאּפ ןעוועג תוחּפה 7

 -נַאטסנָאק רעדורב ןייז טינ ,רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא טינ רעבָא ; סערָאק

 ,רעדורב רעטירד ןייז טינ ,ײטרַאּפ-םרָאפער רעד ןופ רערהיפ רעד ,ןיט

 ןעשנעמ סָאלק זיא סע ןעכלעוו ןופ רעצרעה יד ןענואוועג ןעבָאה ,?יַאכימ
 לעיפ-וצ ןעבילברעפ זיא ןעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ייב .גרוברעטעּפ ןיא

 ןופ ךיז טנעלפ רעכלעוו ,רעטקַארַאכ ןעשיטָאּפסעד ס'רעטָאפ ןייז ןופ

 .ןערענַאמ עניצרעהטונ עכילנהעוועג ענייז ןופ ןעסײרסױרַא טייצ וצ טייצ

 ענייז טלעדנַאהעב טּפָא טָאה ןוא ,ןערעוו טנערעגפיוא טכייל טגעלפ רע

 סָאד ,ןעװעג טינ זיא רע .ןפוא ןעטסכילטכערעפ םעד ףיוא טיילפיוה

 ייס ,ןעזָאלרעפ ךיז ןעק ןעמ ןעמעוו ףיוא שנעמ ַא ,ןעּפורנָא ןעק ןעמ סָאװ

 זיא רע ןוא ,ןעיטַאּפמיס עכילנעזרעּפ ענייז ןיא ייס ןוא קיטילַאּפ ןייז ןיא

 ןָאהטעגוצ טסנרע ןעוועג זיא רע יצ לעפייווצ ךיא .םקונ לעב ַא ןעוועג

 טנעהַאנ רהעז ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ןעשנעמ ענינייא .זיא סע ןעמעוו וצ

 םֹוצ ,גרעבלעדַא ףַארג -- ןימ ןעטסגרע םעד וצ טרעהעג ןעבָאה םחיא ֹוצ

 ןעלהָאצעב טפרַאדעג רדסכ לָאמ עכילטע טָאה רע ןעמעוו רַאפ ,?עיּפשייב

 ןעוועג טמהירעב ןענייז עכלעוו ערעדנַא ןוא ,תובוח ערעייהעגנוא ענייז

 ייוהעגנָא רע טָאה 1862 רהָאי םעד טניז .תובנג עלַאסָאלַאק ערעייז רַאפ

 ןייז ןופ םישעמ עטסגרע יד ןערהיפנייא רעדעיוװ ןעק רע זַא ןעזייוועב ןעב

 ץלַא ךָאנ טָאה רע זַא ,טסואוועב ןעוועג זיא סע .טפַאשרעה ס'רעטָאפ

 -טבירעג רעד ןיא ןעמרָאפער עניטכיוו ןופ עהייר ַא ןערהיפכרוד טלָאװעג
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 עכילרעּפרעק עכילקערש יד זַא ; עעמרַא רעד ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעכיל
 ןימ ַא זַא ןוא ןערעוו טפַאשענבָא ןייב ןעטלַאהעג ןעבָאה ןעננופָארטשעב
 ײטסנָאק זיא סע עכלעוו ַא ךיוא רשפא ןוא ,גנורעיגער-טפבלעז עלַאקָאל
 רעטנוא זיא גנונדרָאנוא עטסנעלק יד רעבָא .ןערעוו ןעבעגעג טעוװ ,עיצוט
 -גננערטש רעטסמַאזיורג רעד טימ ןערָאװעג טקירדרעטנוא ןעלהעפעב ענייז
 . -יריילעב עכילנעזרעּפ ַא סלַא ןעמונעגנָא גנוגעוועב עדעי טָאה רע ;טייק

 יד ןעטרַאװרע טגעמעג טונימ עדעי םהיא ןופ טָאה ןעמ זַא ױזַא ,גנוג
 .ןעלעגערסַאמ עטסרענָאיצקַאער

 1861 רעבָאטקָא ןיא ןעכָארבעגסיױא ןעבָאה סָאװ ןעגנונדרָאנוא יד
 סָאװ ןערָאװעג טקירדרעטנוא ןענייז ,ןַאזַאק ןוא עװקסָאמ ,גרוברעטעּפ ןיא
 ןעטעטיזרעווינוא רעגרוברעטעּפ יד .טייקננערטש רערעסערג ַא טימ לָאמַא
 ןעבָאה ןערָאסעּפָארּפ עטסיימ יד ןעוו ןוא - ,ןערָאװעג טכַאמרעפ ןענייז

 ןעסָאלשעג רלַאב ךיוא ייז ןענייז ,זױהטַאר ןיא ןעסרוק עיירפ טנעפעעג
 -יזרעווינוא יד ןעזָאלרעּפ ןעבָאה ןערָאסעּפָארּפ עטסעב יד ןוא ,ןערָאװעג
 -יוהעגנָא ךיז טָאה טפַאשנענייאבייל ןופ גנופַאשבָא רעד ךָאנ ךיילג .טעט

 טנעפעעג ןענייז ייז ; ןעלוש-סגָאטנוז ןענעפע וצ גנוגעוועב עסיורג ַא ןעב
 רערהעל עלַא -- ןעדניימעג ןוא ןענַאזרעּפ-טַאוװירּפ ןופ לַארעביא ןערָאװעג
 ןוא עטלַא ,רעטײברַא ןוא םירעיוּפ יד ןוא --- עניליוויירפ ןעוועג ןענייז
 -וטס ,ןעריציפָא .ןעלוש עגיזָאד יד ןיא ןָאהטעג זָאל ַא ךיז ןעבָאה ,עננוי
 ןענייז סע ןוא ;רערהעל ןערָאװעג ןענייז ,ןעשזַאּפ עכילטע וליפא ,ןעטנעד

 זיא סע זַא ,ןעדָאטעמ עטנעכייצעגסיוא עכלעזַא ןערָאװענ טיײברַאענסױא
 "וצסיוא (גנוגעלסיוא עשיטענָאפ ַא טָאה שיסור יװ ױזַא) ןעגננולעג זנוא
 גנילצולּפ רעבָא ,סעיצקעל ןהעצ רעדָא ןיינ ןיא ןענעייל רעוּפ ַא ןענרעל

 ןיא ךיז ןעטלָאװ םירעיוּפ ןעסַאמ עכלעוו ןיא ,ןעלוש-גָאטנוז עֶלַא ןענייז
 ןעטסָאק זיא סע עכלעוו ןהָא ןענעייל טנערעלעגנסיוא טייצ רחָאי עכילטע
 ךיז טָאה סע ואוו ,ןעליוּפ ןיא .ןערָאװעג ןעסָאלשעג ,טַאַאטש ן'ראפ
 ןעמ טָאה ,סעיצַארטסנַאמעד עשיטָאירטַאּפ ןופ עהייר ַא ןעביוהעגנָא
 יד ןעביירטוצרעדנַאנופ סעקיַאנַאנ ערעייז טימ ןעקַאזָאק טקישעגסױרַא

 רעטרעדנוחטַאטילורב רעכילנהעוועג רעייז טימ ןעריטסערַא וצ ןוא ,ןעסַאמ

 ןיא ןערָאװעג ןעסָאשעג ןענייז ןעשנעמ .ןעכריק יד ןיא ןעשנעמ
 יד ןעקירדרעטנוא וצ ףיוא ןוא ,1861 ןופ עדנע ןיא ָאׂשרַאװ ןופ ןעסַאנ יד

 ךיז ןעמ טָאה ,ןעכָארבעגסיױא ןעבָאה סָאװ ןעדנַאטשפיוא-םירעיוּפ עכילטע

 ןעהייר ייווצ ךרוד גידנעביירט ,ןעסיימש ןעכילרעדיוש םעד טימ טצונעב

 ןיא ךָאנ .ןעט1 םעד ײלָאקינ ןופ ףָארטש-סגנילבעיפ יד --- ןעטַאדלָאס

 -נַאסקעלַא סָאװ ,טָאּפסעד םעד ןהעזסױרַא טנעקענ ןיוש ןעמ טָאה 9

 ,1870--81 ןערהָאי יד ןיא ןערָאװעג זיא רעט2 רעד רעד
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 ַאירַאפ ןירעזייק יד זיא עילימַאפ רעכילרעזייק רעצנַאג רעד ןופ
 ןעוועג זיא יז ,עשיטַאּפמיס טסיימ יד ןעוועג לעפייווצ ןהָא אנווָארדנַאסקעלא
 סע יז טָאה סעמהענעגנַא סָאװטע טנָאזעג טָאה יז ןעוו ןוא ,ניטכירפיוא
 רעניילק ַא רַאפ טקנאדעב לָאמַא ךימ טָאה יז יו ןפוא רעד ..טניימעג

 רָאדַאסַאבמא םעד ןעגנַאפמע רהיא ךָאנ ןעוועג זיא סָאד) טייקכילפעה
 ;עמוקעג ןעוועג סָאװ-רָאנ זיא רעכלעוו ,ןעטַאַאטש עטגינייארעפ יד ןופ |

 זיא סע :קורדנייא ןעפעיט א טכַאמעג רימ ףיוא טָאה (גרוברעטעּפ ןיא
 ןערָאװעג ןעברָאדרעפ זיא סָאװ עמַאד ַא ןופ עזייוו ןוא טרַא יד ןעוועג טינ
 ןיא .זיא ןירעזייק א זַא רָאפ ךיז טלעטש ןעמ יװ ,ןעטייקכילפעה ךרוד

 ךיוא זיא יז ;ךילקילנ ןעוועג טינ רעכיז יז זיא ןעבעל-ןעילימַאפ רהיא -
 ןעטלאהעג רהיא ןעבָאה עכלעוו ,ןעמַאד-םיוה יד ייב טבעילעב ןעוועג טיג
 טמהענ יז םורַָאו ןהעטשרעפ טנעקעג טינ ןעבָאה ןוא ,גנערטש-וצ רַאפ
 טָאה יז זַא ןעמ סייוו רעטציא .םיאטח ס'ןַאמ רהיא ןעצרַאה םוצ ױזַא ךיז
 / רעד ןופ גנורהיפכרוד רעד ןיא עלָאר עדנעטיידעבנוא ןייק טינ טלעיּפשעג

 טָאה ,סיוא טזייוו ,טייצ רענעי וצ רעבָא .טפַאשנעגייאביײל ןופ גנופַאשבַא
 ,גנוטכיר רעגיזָאד רעד ןיא סולפנייא רהיא ןענעוו טסואוועג גינעוו ןעמ
 אנעלעה ןיטסריפסיורג יד ןוא ןיטנַאטסנָאק טסריפסיורג רעד לייוו
 ןיטוילימ יײלָאקינ ןופ עציטש-טּפיוה יד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ַאנוװָאלװַאּפ
 רעד ןופ רערהיפ ייוצ יד סלַא ןערָאװעג טכַארטעב ןענייז ,ףיוה ןיא
 רעסעב ןעוועג זיא ענירעזייק יד .ןעזיײרקדץַאלַאּפ יד ןיא ײטרַאּפ-םרַאפעד
 ןיא ןעמונעג טָאה יז סָאװ גנולעטש רענעסָאלשטנע רעד רַאפ טנַאקעב
 םייב ךיילג ןעבָאה עכלעוו ,ךעלדיימ רַאפ סעיזַאנמיג יד ןערהיפנייא
 -ַארקָאמעד תמא ןַא ןוא עיצַאזינַאנרָא עטפַאהרעטפומ ַא ןעגָארקענ ביוהנאאפ
 ןעסיורג םעד טימ ןעננוהיצעב עכילדניירפ ערהיא .רעטקַארַאכ ןעשיט
 לרוג םעד ןעלייט וצ ןופ טעװעטַארעג םהיא ןעבָאה יקסנישוא גָאגַאדעּפ

 ןערעוו וצ ןופ טסייה סָאר -- טייצ רענעי ןופ רענעמ עטמהירעב עלַא ןופ
 | | | ,טקישרעפ

 ַאנװַארדנַאסקעלַא .ַאירַאפ טָאה ,טעדליבעג טונ ןיילַא גידנעייז
 ןהוז ןעטסטלע רהיא ןעבענ וצ טנעקעג טָאה יז סָאװ עטסעב סָאד ןָאהטעג
 טפַאשנעסיװ ןופ ןעגייווצ עַלַא ןיא רענעמ עטסעב יד .גנודליב עטונ א

 ןע'ןילעוװַאק וליפַא טָאה יז ןוא ,רערהעל סלַא ןערָאװעג טכוזעגסיוא ןענייז
 טסואוועג טוג ץנַאג טָאה יז שטָאכ ,קעווצ ןעניזָאד םעד רַאפ ןעדַאלעגנייא
 רהיא טָאה רע ןעוו .ןע'נעצרעה טימ ןעגנוהיצעב עכילדניירפ ענייז ןעגעוז
 טָאה יז זַא טרעפטנעעג יז טָאה ,טפַאשדניירפ רעגיזָאד רעד ןָא טנַאמרעד
 תע סָאװ ךארּפש רעקרַאטש רעד רַאפ ץוחַא ,ןע'נעצרעה וצ טינ האנש ןייק|
 .הנמלא-ןירעזייק העד ןעגעג טכיורבעג
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 ןיוש רשפא -- ןהעש ךילמהענסיוא ןעוועג זיא ץנירּפ"יורק רעד
 רעד ןיא ןוא ,ץלָאטש ןעוועג טינ רָאנ זיא רע .ןהעש ךילבייוו-וצ ?עסיבא

 יד טימ ןעטלַאהרעטנוא ךיז רע טגעלפ "סעינָאמערעצ-ףיוה , יד ןופ טייצ

 קנעדעג ךיא) .ןפוא ןעטסכילטּפַאשדַארעמַאק םעד ףיוא ןעשזַאּפ-ףיוה
 ןיא טפַאשלעזעג רעשיטַאמָאלּפיד רעד ןופ עמהַאנפיוא ןַא ףיוא זַא ,וליפא

 -נייא יד ןענעקרענַא םהיא ןעכַאמ טריבורּפ ךיא בָאה ,גָאט-ס'רהָאידיינ

 טימ ךיילנרעפ ןיא ,רידנומ ס'רָאדַאסַאבמַא רענַאקירעמַא םעד ןופ טייקכַאפ

 (.סרָאדַאסַאבמַא ענירעביא יד ןופ ןערידנומ עטרילָאק-שיאיינָאּפָאּפ יד

 טנעבייצעב םהיא ןעבָאה ,טנעקעג טונ םהיא ןעבָאה סָאװ יד --- רעבָא

 וצ גיהעפנוא טולָאסבַא ןיא סָאװ שנעמ ַא ,טסיאָאגע ןעסיורנ ַא סלַא

 ןעוועג זיא גוצ רעניזָאד רעד .זיא סע ןעמעוו טימ טפַאשדניירפ ןעסילש

 ךייש זיא סָאװ .רעטָאמ ןייז ייב יו וליפא רהעמ ךָאנ ,םהיא ןיא טלוב

 -סױרַא ןעוועג רעטומ ןייז ןופ ןעננוננערטשנָא עלַא ןענייז ,גנודליב ןייז

 טָאה רע עכלעוו ,סנעמאזקע ענייז ךיז ןעבָאה 1861 ןיא .,ןעפרַאװעג
 ַא סלֵא טלעטשענסױרַא ,טייהנעזעונַא ס'רעטָאפ ןייז ןיא ןעבעגענבָא

 רעד ןעכלעוו ןופ דַארַאּפ ַא ףיוא יו ,קנעדעג ךיא ןוא ,לַאפכרוד רע'סואימ

 טָאה רע ןעכלעוו תעב ןוא ,רידנַאמָאק רעד ןעוועג זיא ץנירּפ-ןיורק

 ןעירשעגסיוא רעטייווצ רעד רעדנַאסקעלַא טָאה ,תועט ַא סעּפע טכַאמעג

 סָאד וליפא  ,ןערעה טנעקעג סע טָאה רערעדעי זַא ױזַא ,ךיוה רעד ןיא

 זיא סע יוװ ,ןעברָאטשעג זיא רע "!ןענרעלסיוא טנעקעג טינ ךיז וטסָאה

 ןייב-ןעקור ַא סעּפע ןופ ,רהָאי גיצנַאװצ-ןוא-ייווצ ןופ רעטלע ןיא ,טנַאקעב

 ,טייהקנַארק

 ןיא רצע-שרוי ןערָאװעגנ זיא רעכלעוו ,רעדנַאסקעלַא ,רעדורב ןייז
 רעד טקנוּפ ןעוועג זיא ,רעט9 רעד רעדנַאסקעלַא וצ-רעטעּפש ןוא ,8

 קרַאטש ױזַא ךימ טָאה רע .שטיווָארדנַאסקעלַא יײלָאקינ ןופ ץַאזנעגעג

 ןוא ,רוגיפ ןייז טימ ,םינּפ ןייז טימ ןעטשרע םעד לעוװַאּפ ןָא טנַאמרעד

 געלפ ךיא זַא ,טייקסיורנ רענעגייא ןייז טימ ךיז ןעמהענרעביא םעד טימ

 לעװַאּפ רעטייווצ ַא ןייז רע טעװ ,ןערעיגער לָאמַא טעוװ רע ביוא, ,ןענָאז
 ףוס םענענייא םעד ןעבָאה טעװ ןוא ,ץַאלַאּפ ַאנישטַאג ןיא רעט1 רעד

 -ףיוה ענעגייא ענייז ןופ דנעה יד ןופ טַאהעג טָאה עדייז ןייז סָאוז

 טָאה ןעמ .ןענרעל ןופ טגַאזטנע גיד'תונשקע ךיז טָאה רע ."ןעשנעמ

 פעיפ ױזַא טָאהעג גידנעבָאה ,רעטייווצ רעד רעדנַאפקעלַא זַא טלעמרומעג

 רעסעב ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןיטנַאטסנָאק רעדורב ןייז טימ ןעטייקגירעווש

 -וצקעװוַא עבַאגפיוא ןייז רַאפ טכַאמענ סע טָאה ,ןיילַא רע יו טעדליבענ

 טָאה ןוא רעגלָאפ-ןהָארט ן'םיוא טייקמַאזקרעמפיוא עצנַאנ ןייז ןעבעג
 ?עפייווצ ךיא .ןהיז ענירעביא ענייז ןופ גנוהיצרע יד טגיסעלכַאנרעפ
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 שטיװָארדנַאסקעלַא רעדנַאסקעלַא :ל?ַאפ רעד ןעוועג זיא סָאד יצ רעבָא
 זייוודניק ןופ גנודליב זיא סע רעכלעוו רַאפ גיהעפנוא ןייז טזומעג טָאה

 ןהעזעג לָאמַא בָאה ךיא סָאװ ,ןענעלסיוא ןייז זַא ,טקַאפ א זיא סע .ןָא
 ,ןעגַאהנעּפָאק ןיא הלכ ןייז וצ טקישעג טָאה רע סָאװ ןעמַארגעלעט יד ןיא
 סעּפע ןעלעטשוצרָאפ ךיז רעווש רָאנ זיא זַא ,טכעלש ױזַא ןעוועג זיא
 | | | .סנױזַא

 יד ןיא ןערענַאמ ענייז ןיא טרעסעבעג ךיז טָאה רע זַא טגָאז ןעמ
 ,רעטעּפש ךס ַא ךיוא ןוא ,1870 ןיא רעבָא ; ןעבעל ןייז ןופ ןערהָאי עטצעל
 בָאה ךיא .ןעט1 םעד לעװַאּפ ןופ גנילמַאטשבָא רעניטכיר ַא ןעוועג רע זיא

 ןופ) גנומַאטשבֶא רעשידעווש ןופ ריִציּפֶא ןַא גרוברעטעּפ ןיא טנַאקעג
 וצ ןעטַאַאטש עטנינייארעפ יד ןיא טקישעג טָאה ןעמ ןעכלעוו ,(דנַאלניפ
 ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו .עעמרַא רעשיסור רעד רַאפ ןעסקיב ןעלעטשעב
 רעדנַאסקעלַא וצ ןָאיסימ ןייז ןעגעוו טכירעב ַא ןעבעגבא טפרַאדעג רע טָאה

 ףיוא ןעבעג וצ גנוטכַא הנוממ ןעווענ זיא רעכלעוו ,ןעשטיוװָארדנַאסקעלַא
 ,גנודעררעטנוא רעד ןופ ףיולרעפ ןיא .עעמרַא רעד ןופ גנונפַאװעב רעד
 ןעביוהעגנָא ,ןעטילבעג עדליוו ענייז גידנעזָאל זיול ,שטיװערַאצ רעד טָאה

 טימ טרעפטנעעג ךילניײשרהַאװ םהיא טָאה רעכלעוו ,ריציפֶא םעד ןעלדיז
 ןוא החיצר רע'תמא ןַא ןיא ןעלַאפעגנניײרַא ץנירּפ רעד זיא ןַאד .עדריוו

 טָאה רעכלעוו ,ריציּפֶא רעד .רעטרעוו עבָארג טימ ריִציּפֶא םעד טנידיילעב

 עדנעריטקעּפסער-טסבלעז רעבָא עלַאיַאל ץנַאנ ןופ טיט םענעי וצ טרעהעג

 לעדַא ןעשידעווש םעד ןעשיווצ טפָא רהעז טנעגעגעב ןעמ עכלעוו ןעשנעמ
 ןיא ,ףעירב ַא ןעבירשעגנָא ןוא ןעננַאנעגקעװַא ךיילנ זיא ,דנַאלסור ןיא
 ןיא ןענידלושטנע וצ ךיז ץנירּפ-ןיורק םעד ןופ טגנַאלרעפ טָאה רע ןעכלעוו

 -?ושטנע יד ביוא זַא גידנענעלוצ ,ןעדנוטש גיצנַאוװצ-ןוא-רעיפ ןופ טייצ
 ןימ א ןעוועג זיא סָאד .ןעסישרעד ךיז רע טעוװ ןעמוק טינ םעוו גנוגיד
 -?ושטנע ןייק טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא רעדנַאסקעלַא .ל?עוד רעשינַאּפַאי

 בָאה ךיא .טרָאװ ןייז ןעטלַאהעג טָאה ריציפֶא רעד ןוא ,טקישענ טינ גנוגידי
 -ניא ןַא רענייז ,םעניימ דניירפ ןעטוג א ןופ זיוה םעד ןיא ןהעזעג םהיא
 יד ןעטלַאהרע וצ טכירעג ךיז טונימ עדעי טָאה רע תעב ,דניירפ רעמיט

 זיא רַאצ רעד .טיוט ןעוועג רע זיא גָאט ןעטייווצ ן'פיוא .גנוגידלושטנע
 -בָאנ לָאז רע ןעליופעב םהיא טָאה ןוא ,ןהוז ןייז ףיוא זייב רהעז ןעוועג
 יד וליפא רעבָא .רבק םוצ זיב ריִציּפֶא םעד ןופ ןענַאװ-ןעטיוט םעד ןהעג

 ןעשנעמ ןעננוי םעד טלייהעגסיוא טינ טָאה עיצקעל עכילקערש עניזָאד
 - ,החיצר ןוא טייק'תוזע רעשינַאמָאר ןייז ןופ
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 ,סנעמַאזקע ערעזנוא רַאפ ןעכָאװ עכילטע ,1867 יַאמ ןעטימ ןיא
 עטצעל יד ןעלעטשנעמַאזוצ ןעסייהעג גָאט ןייא ןַאטיּפַאק רעד רימ טָאה
 העדב טָאה זנוא ןופ רענייא רעדעי עכלעוו ןָא ,ןעטנעמיגער יד ןופ המישר
 ןעביילקוצסיוא ךיז הרירב יד טָאהעג ןעבָאה רימ .ןעסילשוצנָא ךיז טאהעג
 -נײרַא טנעקענ ןעבָאה רימ ואוו ,עידראווג רעד ןיא קלָאּפ זיא סע ןעכלעוו

  טימ עעמרַא רעד ןיא ןוא ,ריציפֶא ןופ גנַאר ןעטשרע םעד טימ ןעטערט
 ןופ רעטסייר ַא ןעמונענ בָאה ךיא .טנַאנעטייל ןופ גנַאר ןעטירד םעד
 רעדעי .םירבח עניימ ןעשיווצ ןענערפ ןעננַאגעגמורַא ןיב ןוא סָאלק רעזנוא
 יד ,ןעסילשנָא ךיז טעוװ רע טנעמיגער ןעכלעוו טסואוועג טוג טָאה רענייא
 ןעלטיה עקסריציּפָא יד ןענָארטעג ןעטרָאנ ןיא ןיוש ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ

 .ןעטנעמיגער ענעי ןופ

 -בייל יקסנעזַארבָאערּפ יד  ,"ןעריסַארוק ס'טעטסעיַאמ רהיא ,
 ךיא סָאװ סרעפטנע יד ןעוועג ןענייז ,"עידרַאוװג-דרעפ יד , ,"עידרַאװג
 .המישר ןיימ ןיא ןעבירשרעפ בָאה

 ןעמ טָאה --- "? ןעקַאזָאק יד ? עירעליטרַא יד ? ןיקטָאּפָארק ,וד ןוא,
 + טגעקעג טינ ןעגַארפ עגיזָאד יד בָאה ךיא .ןעטייז עלַא ןופ טגערפעג ךימ
 יד ןעגידנערעפ לָאז רע רבח א נידנעטעב ,ףוס םוצ ןוא ,ןענָארטרעפ
 ןיימ ןעקנעדוצרעביא לָאמַא ךָאנ רעמיצ ןיימ ןיא קעווא ךיא ןיב ,המישר

 : .סולשעב ןעטצעל
 ַא ןיא ןעטערטוצניירא טינ ןעסָאלשעב טָאהעג ננַאל ןיוש בָאה ךיא

 -ףיוה ןוא ןעדַארַאּפ ףיוא ןעבעל ןיימ ןעבעגקעוַא ןוא טנעמיגער עידרַאװג
 וצ --- טעטיזרעווינוא ןיא ןעטערטוצניירַא ןעוועג זיא םיורט ןיימ .רעלעב
 ,ךיז טהעטשרעפ ,סָאד .טנעדוטס ַא ןופ ןעבעל ַא ןערהיפ וצ ,ןערידוטש ר

 טָאה רעכלעוו ,רעטָאּפ ןיימ טימ ןעסיירוצנייא ןעצנַאג ןיא ןעסייהעג טָאה
 לעווי ךיא סָאװ םעד ףיואךיז ןעזָאלרעפ ןוא סעיציבמַא ערעדטַאץנַאג טָאהעג
 -נעזיוט .ןעבעל ַא ןעכַאמ וצ ידכ ,סעיצקעל ןעבענ ךרוד ןענעידרעפ ןענעק
 טָאה ןעבעל אזַא ןוא ,רענייטש םעד ףיוא ןעבעל ןעטנעדוטס עשיסור רעד

 רעבירַא ןעמ טמוק ױזַא יו --- רעבָא .ןעקַארשעגבָא רָאה א ףיוא טינ ךימ
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 לעװ םורַא ןעכָאװ עכילטע ןיא ? ןעבעל ַאזַא ןופ טייצ לעקיטש עטשרע יד
 ןעגירק ,םידנב ענעגייא עניימ ןָאהטנָא ,עלוש יד ןעזָאלרעּפ ןעזומ ךיא

 ךיז יו טייקכילגעמ ןייק ןהעזעג טינ בָאה ךיא ןוא ,ריטראווק ענעגייא ןַא/
 םעד רַאפ וליפא ןייז גיטיונ טעװו סָאװ דלעג ?עסיב סָאד ןעפַאשרעפ וצ

 - ,טעטיזרעווינוא רעד וצ ןעמוקוצ גידנענעק טינ .ביֹוהנֶא ןעטסנעדיישעב
 -נירַא טנעקעג טלָאװ ךיא זַא טכַארטענ טפָא טייצ עטצעל יד ךיא בָאה

 רהָאי ייווצ ףיוא ךימ טלָאװ סָאד .עימעדַאקַא עירעליטרַא רעד ןיא ןעטערט

 יד טימ ןעמַאזוצ ןוא ,טסנעיד-רעטילימ םעד ןופ טסַאל רעד ןופ טיירפעב
 קיטַאמעטַאמ ןערידוטש טנעקעג ךיא טלָאװ ןעטפַאשנעסיו עשירעטילימ
 יד ןוא ,דניוו רערענָאיצקַאער ַא ןעזָאלבעג טָאה סע -- רעבָא .קיזיפ ןוא

 -נַאהעב רעטניוו םענעגנַאגרעּפ םעד ןענייז סעימעדַאקַא יד ןופ ןעריציפָא
 -ַאקַא ייווצ ןיא ; רעדניק-לוש ןעוועג ןעטלָאװ ייז יו ױזַא ןערָאװעג טלעד
 -ערטעגסױרַא יז ןענייז רענייא ןופ ןוא ,טריטלָאוװער ייז ןעבָאה סעימעד
 .טפַאשרעּפרעק ַא ןיא ןעט

 ,ריביס וצ טעדנעוועג רהעמ ןוא רהעמ ץְלַא ךיז ןעבָאה ןעקנַאדעג עניימ
 -סור ןופ ןערָאװעג ןעמונעגנייא קירוצ גנַאל טינ זיא דנעגעג רומַא רעד
 -- ךייט ןעניזָאד םעד ןעגעוו סעלַא טנעיילעג טָאהעג בָאה ךיא ;דנַאל

 יד ןעגעוו ,ךרוד טדיינש רע סָאװ נרעב יד ןעגעוו ,חרזמ ןופ יּפיסיסימ יד

 ןעקנַאדעג עניימ ןֹוא ,ךייט-ירוזוא ןעדנעסילפדוצ ןופ ןעסקיוועג עשיּפָארט
 טדלָאבמוה עכלעוו ןעדנעגעג עשיּפָארט יד וצ --- רעטייוו ןעננַאגעג ןענייז !

 עכלעוו ,רעטטיר ןופ סעיצַאזילַארענעג עסיורג יד וצ ןוא ,ןעבירשעב טָאה

 ,טכַארטעג רימ ךיא בָאה םעד רעסיוא .ןענעייל וצ טַאהעג בעיל בָאה ךיא
 ,ןעמרָאפער עסיורג יד ןעדנעוואוצנָא דלעפ רעײהעגנוָא ןַא זיא ריביס זַא

 ןעזומ רעוהט : ןעמוק ןיא ןעטלַאה רעדָא ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ
 טיול טייקגיטעהט רַאפ דלעפ ַא ןעניפעג לעװ ךיא ןוא ,גינעוו ןייז ןעטרָאד
 ןעדייש טפרַאדעג ךיז טלָאװ ךיא סָאװ זיא עטסגרע סָאד .קַאמשענ ןיימ

 וצ ןעגנואווצענ ןעוועג רעבָא זיא רע ;רעדנַאסקעלַא רעדורב ןיימ טימ

 ןיא ןוא ,ןעהורנוא עטצעל יד ךָאנ טעטיזרעווינוא רעוקסָאמ יד ןעזָאלרעּפ

 זיא הרעשה ןיימ ןוא) ןעוועג רעשמ ךימ ךיא בָאה ,ייווצ רעדָא רחֶאי ַא
 ןערעדנַא ןַא ףיוא רעדָא ןפוא ןייא ףיוא רימ ןעלעוו ,(עגיטכיר ַא ןעוועג
 טנעמינער םעד ןעביילקוצסיוא ןעבילבענ רָאנ רימ זיא'ס .ןעמַאזוצ ןייז

 :ןעניוצעגנוצ ןעטסיימ םֵא ךימ טָאה ירוזוא רעד .דנעגעג-רומַא םעד ןיא
 טנעמינער ןייא יו רחעמ טינ ןעוועג ירוזוא םעד ףיוא זיא ,רעדייל ,רעבָא
 ןיוש זיא סָאד --- דרעפ ַא ןהָא קַאזָאק ַא .ןעקַאזָאק עירעטנַאפניא ןופ
 ךיא ןוא ,ןעוועג טלָאמעד ךָאנ ןיב ךיא יו לענניא ַא רַאפ טסָארּפדוצ ןעוועג

 ."רומַא םעד ןופ ןעקַאזָאק-טייר יד , ףיוא טלעטשענבָא ךיז בָאה
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 -רעביא קרַאטש ,המישר רעד ףיוא ןעבירשרעפ עקַאט ךיא בָאה ױזַא
 יז ןעבָאה ,"טייוו ױזַא זיא'ס,} .םירבח עניימ עֶלַא טימרעד גידנעשַאר

 עקסריציפָא סָאד ןָאהטעג ּפַאכ ַא טָאה ףָארואד דניירפ ןיימ תעב ,"טגָאזעג
 עלַא ףיוא קערש א גידנעפרַאונָא ,טרָאד ןופ טנעיילעג ןוא ךוב-דנַאה

 רענלָאק ןעטיור ןעכַאפנייא ןַא טימ ,ץרַאװש רידנומ רעד , : עדנעזעונַא
 זיא סע עכלעוו רעדָא עשיטניה ןופ ?לעטיה ענרעטופ ַא ;ןעטעלָאּפע ןהֶא
 ."יורג ןעזיוה יד ;לעפ ערעדנַא

 רעד ןופ אלימ ,, --- .ןעפורעגסיוא רע טָאה "! רידנומ םעד טכַארטעב ,

 -ןעפלָאװ ןופ לעטיה א ןעגָארט ןענעק טסעװו !טדערעגבָא זיא ?עטיה
 ַא ןופ יו ,עיורג !ןעזיוה יד ןופ רָאנ קנעד רעבָא ;רעטופ-ןערעב רעדָא
 סָאד טָאה ןענעייל טגידנעעג טָאה רע יוװ םעדכָאנ "!טַאדלָאס ןעטסָארּפ

 ,טקנוּפ ןעטסכעה םעד טכיירגרעד םירבח עניימ ןופ ןעניוטש
 -קעװַא בָאה ןוא ,טנעקעג בָאה ךיא יו טוג ױזַא טסַאּפשעג בָאה ךיא

 .ןַאטיּפַאק םוצ המישר יד ןעמונעג
 .רע טָאה יו ןעסַאּפש ענייז ןעכאמ גידנעטש ךיז זומ ןיקטָאּפָארק ,

 טנייה ךָאנ ןומ המישר יד זַא טנָאזעג טינ ריד ךיא בָאה .ןעירשעגסיוא
 | *? טסריפסיורג םוצ ןערעוו טקישעגקעװַא

 סָאװ סָאד זַא ,ןעביולג ןעכַאמ וצ םהיא רעווש ןעמוקעגנָא רימ זיא'ס
 .טכיזבַא ןיימ ךילקריוו זיא המישר רעד ןיא ןעבירשרעפ זיא'ס

 ןיימ טָאה יקסווָאסַאלק יוװ ןהעזעג בָאה ךיא ןעוו ,רעבָא ןענרָאמ ףיוא
 .טָאה רע .ןעבעגענפיוא טינ רעיש םהיא ךיא בָאה ,טנענעגעב סולשעב

 טָאה קעווצ םעד בעילוצ ןוא ,טעטיזרעווינוא רעד ןיא ןהעז וצ ךימ טפַאהעג
 ןייק רעבָא בָאה ךיא ;שיכירג ןוא ןיטַאל ןיא סעיצקעל ןעבעגעג רימ רע
 -קירוצ תמאב ךימ טָאה סע סָאװ ןעלהעצרעד וצ םהיא טָאהעג טינ הטומ
 ,טסואוועג בָאה ךיא :טעטיזרעווינוא רעד ןיא ןעטערטניײרַא ןופ ןעטלַאהעג

 -ָאבעגנָא ךימ רע טלָאװ ,תמא םעד טגָאזעגסיױא םהיא טלָאװ ךיא ןעוו זַא
 ,טנָאמרעּפ טָאה רע סָאװ לעסיב סָאד םהיא טימ ךיז ןעלייט וצ ןעט

 טָאברעפ רע זַא רָאטקעריד םוצ טריפארגעלעט רעמָאפ ןיימ טָאה ןַאד

 ןערָאװעג טריטרָאּפער זיא טייהנענעלעגנַא יד ןוא ,ריביס ךָאנ ןהעג וצ רימ
 יד ןופ רעטמַאעב רעטסכעה רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,טסריפסיורג םוצ

 ךיא ןוא ,ךיז וצ ןעפור טזָאלעג ךימ טָאה ףליהעג ןייז .ןעלוש עשירעטילימ

 ךיא לייוו ,ןעכיילג סָאד ןוא רומַא ןופ ןעסקיוועג יד ןענעוו טדערעג בָאה
 זַא טגָאזעג טלָאװ ךיא ןעוו זַא ,ןעביולנ וצ עדנירג עקרַאטש טָאהענ בָאה

 טלָאװ ,ןעטּפױהעב טינ סע ןעק ןוא טעטיזרעווינוא רעד ןיא ןהעג ?יוו ךיא
 עידנעּפיטס ַא ןעטָאבעגנָא רימ עילימַאפ רעכילרעזייק רעד ןֹופ רעצימיא
 .ןעדיימסיוא טלָאװעג ןעדנעטשמוא עלַא רעטנוא בָאה ךיא סָאװ ךַאז ַא --
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 ךיז טלָאװ עטכישעג עצנַאג יד ױזַא יו ןעגָאז וצ ךילנעמנוא זיא'פ

 הפרש עסיורג יד --- טייקגיטביוו סיורג ןופ גנוריסַאּפ א רעבָא ,טגידנעעג

 ןעזייל ןעפלַאהעג ןפוא ןעטקערידניא ןַא ףיוא טָאה --- גרוברעטעּפ ןיא

 .ןעטייקגירעווש עניימ

 ("ַאציִארט,,) בוט-םוי "סטייקנינייא-יירד , םעד ךָאנ גאטנָאמ םעד

 -עגסיוא רהָאי םענעי זיא רעכלעוו ,טסייג ןעגילייה םעד ןופ גָאט רעד ---

 "קערש ַא ןעכַארבעגסױא טָאה --- (ליטס ןעשיסור) יַאמ ןעט26 םער ןעלַאפ

 ןיסקַארּפַא רעד ."רָאווד ןיסקַארּפַא, םענעפורעג ױזַא םעד ןיא רעייפ רעכיל

 רעווקס רעבלַאה ַא טעמכ ,ץַאלּפ רערעייהעגנוא ןַא ןעוועג זיא רָאװד

 -- ןעמָארק עניילק טימ טקעדעב ןעצנַאג ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ליימ

 "טלַא ײלרעלַא טפיוקרעפ טָאה ןעמ ואוו --- ךעלדייב ענרעצליה ע'טושּפ

 -עגבַא ןוא רעדיילק ענעגָארטעגבָא ,דנַאװעגטעב ןוא ?לעבעמ טלַא .גראוו

 "פיונוצ ןעטרָאד ןעמ טָאה ,טדָאטש ןופ ךעלעקניוו עַלַא ןופ ,רעכיב עטצינ

 ןיא ,ךעלדייב עניילק יד ןיא טקַאּפעגנָא ןעוועג ןענייז ייז ןוא ,ןענָארטעג

 רעטניה ,רעכעד יד ףיוא וליפא ןוא ,ךעלדייב יד ןעשיווצ ,ןעגנַאגכרוד יד

 רעד ןענופעג ךיז טָאה לַאירעטַאמ-ןערב ןופ גנופיוחפיונוצ רעניזָאד רעד

 ןעטנעמוקָאד עלַא אוו ,ןעוויכרַא ענייז טימ ןערעניא ןופ םוירעטסינימ

 ןופ ןוא ; ןענופעג ךיז ןעבָאה ענעגייאבייל יד ןופ גנואיירפעב רעד ןעגעוו

 יד ןעװעג זיא ,ןעמָארק ענרענייטש עהייר ַא טימ טיוברעמ ,טנערָאפ

 ,ןעמָארק ענרענייטש טימ טיוברעפ ךיוא ,לעסעג עלָאמש ַא .קנַאב-טַאַאטש

 ,םוּפרָאק ןעשזַאּפ ןופ לענילפ ַא ןופ רָאװד ןיסקַארּפַא םעד טלייטעגבָא טָאה

 "זייּפש טימ ןעמונרעפ ןעוועג זיא שזַאטע רעטסרעטנוא רעד ןעכלעוו ןופ

 ןופ ןעגנוניואוו יד טימ שזַאטע רעטסרעביוא רעד ןוא ןעמַארק-?ױא ןוא

 רעד ףיוא ,ןערעניא ןופ םוירעטסינימ םעד ןעגעקטנַא טעמכ .ןעריציפָא יד

 רעד .ןעדַאלקסײץלָאה עסיורג ןענופעג ךיז ןעבָאה ,לַאנַאק ַא ןופ טייז רעדנַא

 ןעבָאה ןעגעקטנַא ןעדַאלקסדץלָאה יד ןוא ךעלדייב עניילק יד ןופ טניריבַאל

 -כָאנ רענייז ַא רעיפ םוא ,טונימ רעבלעז רעד ןיא טעמב ןעדנוצעגנָא ךיז

 .נָאטימ
 טדָאטש עבלַאה ַא טלָאװ ,נָאט םענעי דניוו ַא ןעוועג טלָאװ סע ןעוו

 "יושרעפ יד טימ ,קנַאב רעד טימ ,ןעמַאלפ יד ןיא ןערָאװעג טעטכינרעפ

 רעסיורג רעטייווצ ַא) רָאװד יִאניטסָאנ םעד טימ ,סמוירעטסינימ ענעד

 ,(טקעּפסָארּפ יקסווענ ן'פיוא ןעמָארק טימ טיובהעפ ץַאלּפ רעניקערעיפ

 .קעטָאילביב רעלַאנָאיצַאנ רעד טימ ןוא ,םוּפרָאק ןעשזַאּפ םעד טיט

 םענייא ייב גָאטימ וצ ,סוּפרָאק ןיא ןעוועג ךיא ןיב גָאטימכָאנ םענעי

 ,ץַאלּפ םעד וצ ןָאהטעג זָאל ַא ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,ןעריציפָא ערעזנוא ןופ
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 עטשרע יד רעטסנעפ יד ךרוד טקרעמעכ ןעבָאה רימ יוװ דניוושעג יױזַא

 -כַאנ רעזנוא ןעבענ טרַאה ןעביוהעגפיוא ךיז ןעבָאה סָאװ ,ךיור סנעקלָאװ

 ערעייהעגנוא ןַא יו ױזַא .ךילרעדיוש ןעוועג זיא קילבנָא רעד .טפַאשרשב

 ףיוא ןעפראװעג רעייפ רעד ךיז טָאה ,גידנעפייפ ןוא גידנעקַאנק ,גנאלש

 ןוא ,ךעלדייב יד טלעקיװעגמורַא טָאה ,סקניל ןוא סטכער ,ןעטייז עלַא

 טקעטשעגסױרַא רע טָאה ,לייז ןעגיזעיר ַא ןיא גידנעביוהפיוא ךיז גנילצולּפ

 ץלַא טימ ךעלדייב ערעדנא יד ןעגנילשוצנייא ןעגנוצ ענידנעפייפ ענייז

 ןופ םערוטש-לעבריוו ַא ןערָאװעג זיא סע .ייז ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 רעד ןיא ןעגָארטמורַא ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה סע ןעוו ןוא ; ךיור ןוא רעייפ

 ,ןעמָארק דנַאװענטעב יד ןופ ןערעדעפ עגידנענערב ןעמַארטש עצנַאג טפול

 -נענערב םעד ןיא ןעביילברעפ וצ רעננעל ךילגעמנוא ןערָאװעג סע זיא

 .ןעבעגפיוא טזומעג ןעצנַאג ןיא םהיא טָאה ןעמ .קרַאמ ןעגיד

 טייצ רענעי וצ .,ּפעק יד ןערָאלרעּפ ןעצנַאג ןיא ןעבָאה עטמאעב יד

 ןיא ןישַאמ-ףּפמַאד עדנעשעלרעייפ עניצנייא ןייק ןעוועג טינ ךָאנ זיא

 ַא ןעגנערב לָאז ןעמ ןעגָאלשעגרָאפ ןעבָאה רעטייברַא ןוא ,גרוברעטעּפ

 ןטימ ליימ גיצנַאװצ  ,ָאניּפלָאק ןיא ןעקירבַאפ-נעזייא יד ןופ ןישַאמ

 זיא רעשעלרעייפ רעד ןעו .טדָאטשטּפױה רעד ןופ טייוו ןהאבנעזייא
 טכַארבעג םהיא קלָאפ סָאד טָאה ,ןָאיצנַאטס-ןהאב רעד ףיוא ןעמוקעגנָא

 ,סעקשיק-ץירּפש רעיפ יד ןופ ענייא .הפרש רעד ןופ ץַאלּפ םוצ ןעּפעלש וצ

 טלעטשעגנָא ןעמ טָאה יירד עגירעביא יד ןוא ,טנידעשעג זיא סע רעוו טָאה

 .ןערעניא ןופ םוירעטסינימ םעד ףיוא
 .קעװַא קירוצ ןענייז ןוא ץַאלּפ םוצ ןעמוקעג ןענייז ןעטסריפסיורג יד

 ךיז טָאה ,רהַאפעג רעסיוא ןעוועג זיא קנַאב יד ןעוו ,דנעבָא ןיא טעּפש

 ןיוש ןעבָאה עלַא סָאװ סָאד ,טגָאזעג טָאה ןוא ןעזיוועב רעזייק רעד ךיוא

 טימ ןוא ,סוּפרָאק ןעשזַאּפ םוצ ןעמהענ ךיז ןעמ זומ טציא זַא ,טסואוועג

 רעד ןעוו זַא רָאלק ןעוועג זיא סע .ןעװעטַאר וצ ןהעז םהיא ןעלטימ עלַא

 רעבלַאה ַא ןוא קעטָאילביב עלַאנָאיצַאנ יד טעוו ,ןעדניצנָא ךיז לָאז סוּפרָאק

 .רעייפ ן'טימ רעטנורַא טקעּפסָארּפ יקסוועגנ

 ידכ ןָאהטעג סעלַא טָאה סָאװ ,קלָאפ סָאד ,עסַאמ יד ןעוועג זיא סע

 ןוא רעטייו ןעטיירּפשרעפ טינ ךיז לָאז רע רעייפ םעד ןעטלַאהוצבָא

 רעטסנרע ןַא ןיא ןעוועג זיא קנַאב יד ןעוו טנעמָאמ א ןעוועג זיא'ס .רעטייוו

 עגידנעגעקטנַא יד ןופ טגיניירעגסיױא טָאה ןעמ סָאװ תורוחפ יד ,רהַאפעג

 ייז ןוא ,סַאג ַאיַאװַאדַאס רעד ןיא ןעפרָאװעגניײרַא ןעמ טָאה ןעמַארק

 ןעקניל םעד ןופ טנעוו יד ייב סעּפוק עסיורג ןיא טגעלעגנָא ןעוועג ןענייז

 אפונ סַאג רעד ףיוא ןעגעלעג ןענייז סָאװ םיצפח יד .קנאב רעד ןופ לענילפ

 ןיא ךיז גידנעטָארב ,קלָאפ סָאד רָאנ ,ןעדנוצעגנָא עלייוו עֶלַא ךיז ןעבָאה
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 ייז ןעמַאלפ יד ןעטלַאהעגבָא טָאה ,ץיה רעכילגערטרענוא טעמכ רעד
 רערעדנַא רעד ףיוא תורוחפ סעּפוק יד וצ ןעגָארטרעבירַא טינ ךיז ןעלָאז
 ןעבָאה ,ןעשעל וצ סָאװ טימ עּפמָאּפ ןייק טרָא ן'פיוא גידנעגירק טינ .טייז
 ןעטרָאד ייז ןעוהט סָאװ}, .עטמַאעב עֶלַא טלעדיזעג ןוא ןעטלאשעג ייז

 .-לעדניפ סָאד ןוא קנַאב יד ןעוו ,ןערעניא ןופ םוירעטסינימ םעד ןיא עַלַא
 !ּפעק יד ןערָאלרעּפ עלַא ןעבָאה ייז ? ןעדניצנָא םייב ךיז ןעטלַאה זיוה

 "רעייפ ןייק טינ טקיש רע סָאװ ,ייצילַאּפ רעד ןופ ףעש רעד זיא ואוו
 םעד טנָאקעג בָאה ךיא .ט'הנעט'עג ייז ןעבָאה "?קנַאב רעד וצ עדַאנירב
 רעדָא ?לָאמנייא םהיא בָאה ךיא לייוו,ךילנעזרעּפ ,ףָאקנעננַא ?ארענעג ,ףעש

 רע ואוו ,זיוה ןיא רָאטקעּפסניא-רעטנוא רעזנוא ייב ןעפַארטענ לָאמ ייווצ
 ךיא ןוא ,רעקיטירק ןעטסואוועב-טונ םעד ,רעדורב ןייז טימ ןעמוק טגעלפ
 ךילקריוו םהיא בָאה ךיא .ןעניפענוצסיוא םהיא ןעמונעגרעטנוא ךיז בָאה
 בָאה ךיא ןעוו ןוא ;סַאג ןיא קעווצ ַא ןהֶא ךיז גידנעהערדמורַא ןענופעג
 לָאז סָאד ךילביולגנוא יו --- רע טָאה ,דנַאטשוצ םעד ןעבענענרעביא םהיא
 -וצרעבירַא להעפעב םעד ןעבעגעג ,לענניא ַא ,רימ --- ןעזייווסיוא טינ ךיז
 רעד וצ םוירעטסינימ םעד ןופ סעדַאגירב-רעייפ יד ןופ ענייא ןעגנערב
 וליפא רימ טעוו רענייק זַא ,טרעפטנעעג ךילריטַאנ םהיא בָאה ךיא .קנַאב
 ַא ןעבענ רימ לָאז רע זַא טגנַאלרעפ םהיא ןופ בָאה ןוא ,ןערעהסיוא טינ

 -- טאהעג טינ טָאה ףָאקנעננַא לַארענעג רעבָא ;?העפעב םענעבירשעג

 ןוא ,ריּפַאּפ לעקיטש ַא -- טינ טָאה רע זַא טכַאמעג ךיז טָאה רע רעדָא

 זַא ,ססָאג .? .? ,ןעריציפָא ערעזנוא ןופ םענייא ןעטעב טזומעג בָאה ךיא

 עג רימ ןעבָאה ךילדנע ,?העפעב םעד ןעבעגנרעביא רימ טימ ןהעג לָאז רע
 רעכלעוו --- ןעדַאגירב-רעייפ יד ןופ ענייא ןופ ןַאטיּפַאק םעד ייב ט'לעוּפ

 -- עטסטלע ענייז ןוא טלעוו עצנַאג יד טלעדיזעג ןוא ןעטלָאשעג טָאה

 .,קנַאב רעד וצ ןענישַאמ יד טימ ןעשנעמ ענייז ןעמהענוצרעבירַא

 ןעבָאה ןעויכרַא יד ;טנערבעג טינ טָאה אפוג םוירעטסינימ סָאד
 ןעמַאזוצ ,ןעשזַאּפ ןוא ןעטעדַאק טּפיוהרעביא ,םירוחב ךפ ַא ןוא ,טנערבעג
 .ףעלקעּפ ןעגָארטעגפױרַא ןעבָאה ,סרעביירש-עירַאלעצנַאק עסַאמ א טימ
 ףיוא ןעדָאלענפיוא ייז ןוא ,עדייבענ רעגידנענערב רעד ןופ ןעריּפַאּפ
 .ןעטישוצ ךיז ןוא ןעלַאפרעטנורַא לעקעּפ ַא טנעלפ לָאמטּפָא .סעקשָארד

 ןענָארטרעדנַאנופ ייז ןוא רעטעלב יד ןָאהט ּפַאכ א טנעלפ דניוו רעד
 רעייפ ןעדליוו ַא ןהעז טנעקעג ןעמ טָאה ךיור ן'כרוד ,ץַאלּפ ןעיירפ ן'רעביא

 .לַאנַאק ןופ טייז רעדנַא רעד ףיוא ןעטפעהענדזץלָאה יד ןיא גידנעוועשוב

 ןופ סוּפרָאק ןעשזַאּפ םעד טלייטעגבָא טָאה סָאװ לעסעג עלָאמש סָאד

 סָאװ ןעמַארק יד ,דנַאטשוצ ןעכילגעלק ַא ןיא ןעוועג זיא רָאװד ןיסקַארּפַא

 -נעּפרעט ,ליוא ,לעבעווש טימ לופ ןעוועג ןענייז ןעמונענמורַא רהיא ןעבָאה
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 ענעדיישרעפ ןופ ןעננוצ-רעייפ ערעייהעגנוא יד ןוא ,ןעכיילג סָאד ןוא ןיט

 ןעבָאה ןענָאיזָאלּפסקע יד ןופ ןעסירעגסױרַא ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןערילָאק

 םסָאד טמאצרעפ טָאה סָאװ ,?ענילפ-סוּפרָאק םעד ןופ ךַאד םעד טקעלעג

 ףאד ן'רעטנוא ןעסמיזעג יד ןֹוא רעטסנעפ יד ,טייז רעדנַא רעד ןופ לעסעג

 לייט ַא ןוא ןעשזַאּפ יד תעב ,ןענעלַאמס וצ ןעביוהעגנָא טָאהעג ןיוש ןעבָאה

 ןעבָאה ,ןעריטרַאװק יד טניניירעגבָא ןעבָאה ייז יו םעדכָאנ ,ןעטעדַאק
 ןעבָאה ייז סָאװ ,רעסַאװ סָאד ןישאמ-שעל רעניילק ַא טימ טעּפמוּפעג

 סָאװ ,ךעלסעפ עשידָאמטלַא יד ןופ ךעלסיב וצ ןוא טפָא טינ ןעגָארקעג

 ןענייז עכלעוו ,טיילרעייפ רַאּפ ַא .סרעמע טימ ןעֶליפנָא טזומעג טָאה ןעמ

 טימ ןעיירש ןייא ןיא ןעטלַאהעג ןעבָאה ,ךַאד ןעסייה ן'םיוא ןענַאטשעג

 תולוק עניזָאד יד בָאה ךיא "!רעסַאװ ! רעסַאװ, : תולוק עדנעסיירצרַאה

 רעד ןיא ןעּפָאלעגרעבירַא ןיב ךיא ןוא ,ןעגָארטרעבירַא טנעקעג טינ
 יד ןופ םענייא ןעננואווצעג ךַאפנייא בָאה ךיא אוו ,סַאג ַאיַאוָאדַאפ

 -רעייפ רעד וצ טרעהעג ןעבָאה סָאװ ,ךעלסעפ עניזָאד יד ןופ סרעביירט |
 / ןוא ףיוה רעזנוא ןיא ןערהָאפנײרַא לָאז רע זַא ,ייצילַאּפ רעד ןופ עדַאנירב

 טריבורּפ רעבָא בָאה ךיא ןעוו .ןישַאמי-ּפמוּפ רעזנוא רַאפ רעסַאװ ןעלעטשוצ

 טולָאסבַא רעביירט רעד ךיז טָאה ,ענעגייא סָאד ןָאהט וצ לָאמ ןעטייווצ ַא

 -םגעירק ַא רעטנוא ןערעוו טלעטשענ ?עוװ ךיא ,, .ןענלָאפ וצ רימ טנַאזטנע

 עלַא ןופ .ט'הנעט'עג רע טָאה ,"ןעכרָאהעג ךיד לָאז ךיא ןעוו ,טכירעג

 םעד -- ןעצימיא ןיפעג הענ, ,ןעבירטעג םירבח עניימ ךימ ןעבָאה ןעטייז

 יז נָאז ןוא --- זיא-סע-ןעמעוו ,טסריפסיורג םעד ,ייצילַאּפ רעד ןופ ףעש

 ."רעייפ ן'רַאפ סוּפרָאק םעד ןעזאלרעביא ןעזומ רימ ןעלעוו רעסַאװ ןהֶא זַא
 -ימיא טָאה "? רָאטקעריד רעזנוא וצ ןעריטרָאּפער טינ סע רימ ןעפרַאד ,
 ייז טסעוו וד ! ערטסַאלַאכ רעצנַאגרעד טימ לעווייט םוצ , .טקרעמעב רעצ
 ."ןיילַא סע והט ןוא העג .ענרעטנַאל א טימ וליפא ןעניפעג טינ

 -נעננַא לַארענעג םעד ןעכוז טזָאלעגקעװַא ךיז לָאמַא ךָאנ בָאה ךיא

 ףיוה ן'פיוא ןייז זומ רע זַא טגָאזעגנ רעצימיא רימ טָאה ךילדנע ןוא ,ףָאק

 םורַא ןעריציפָא עכילטע ןענַאטשעג ךילקריוו ןענייז ןעטרָאד .קנַאב רעד ןופ

 ןופ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג םעד טנעקרעד בָאה ךיא ןעמעוו ןיא לַארענעג ַא

 ,ןעסָאלשרעפ ןעוועג רעבָא זיא רעיוהט רעד .ףָארָאװאוס ץנירּפ ,נרוברעטעּפ

 רימ טגַאזטנע ךיז טָאה ןענַאטשעג טרָאד זיא סָאװ רעטמַאעב-קנַאב ַא ןוא

 ,טעשַארטסעג בָאה ךיא ,ןעטַארטענבָא טינ רעבָא בָאה ךיא .ןעזָאלוצניײרַא

 וצ ןעגנַאגענוצ ךיילג ןַאד ןיב ךיא .טזָאלעגנײרַא ךימ רע טָאה ךילדנע ןוא

 ףיוא עלעטעצ א ןעביירש ןיא ןעטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,ףָארָאװאוס ץנירּפ

 םעד ןעבענענרעביא םהיא בָאה ךיא ןעוו .טנַאטוידַא ןייז ןופ עציײלּפ רעד

 "?טקישעג ךיד טָאה רעוו; : ןעוועג ענַארפ עטשרע ןייז זיא ,דנַאטשוצ
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 ,סע טסייה .רעפטנע ןיימ ןעוועג זיא ,"םירבח יד --- םינ רענייק,
 ךיז טָאה רע ."ָאי , "? ןעדניצנַא ןייב ךיז טלַאה סוּפרָאק רעד זַא ,וטסגָאז
 רע סָאװ ?עטסעק-טוה ַא גידנעאהט ּפַאכ ַא ןוא ,טרָא ןופ טרהירעג ףיילג
 ךיז ,ּפָאק םעד טקעדעגרעבירַא טימרעד רע טָאה ,סַאנ ןיא ןענופעג טָאה

 יד ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא סָאװ ץיה רעגידנענערב רעד ןופ ןעלעטשרעפ וצ

 עלַא טימ ןעפַאלעג זיא ןוא ,רָאװד ןיסקַארּפַא ןופ ןעמַארק עגידנענערב

 ןוא סנעטסַאק ענרעצליה ,יורטש ,ךעלסעפ עגידעל .לעסעג םעד וצ תוחכ
 ןעמַאלפ יד ןעשיווצ ,לעסעג ןיא ןעפרָאװעגנָא ןעוועג ןענייז ןעכיילג סָאד
 ,ערייבעג סוּפרָאק רעד ןעשיווצ ןוא טייז ןייא ףיוא ןעמָארק-?יױא יד ןופ

 ,טעילַאמסעג ןעבָאה ןעסמיזעג ןוא ןעמהַאר-רעטסנעפ יד רעכלעוו ןופ

 .ןעסָאלשטנע טלעדנַאהעג טָאה ףָארָאװאוס ץנירּפ .טייז רעדנַא רעד ףיוא |

 טנַאזעג רע טָאה ,"ןעטַאדלַאס עטָאד ַא ךיז טניפעג ןעטרָאג רעייא ןיא,

 סָאד ןעגיניירבא ךיילג ייז ןעלָאז ןוא ייז ןופ גנולייטבא ןא םהענ, :רימ וצ

 -ףּפמַאד רעד ןופ עקשיק-ץירּפש ַא ןעננערב דלַאב ָאד טעװ ןעמ .?עסעג

 ריד ףױא ךיז זָאלרעפ ךיא .טייקגיטעהט ןיא רהיא טלַאה .ןישַאמ

 ",ףילנעזרעּפ

 ןופ ןעטַאדלָאס יד ןעגירקוצסױרַא ךַאז עטכייל ןייק ןעוועג טינ זיא'ס

 יד ןיא ןענופעג ןעבָאה ייז סָאװ ץלַא טגידיילעגסיוא ןעבָאה ייז .ןעטרָאנ

 עפָאק טימ סענעשעק עטּפָאטשעגנָא עלופ טימ ןוא ,ךעלטסעק ןוא ךעלסעפ

 רעד ןיא ןהעגליואוו טזָאלעג ךיז ייז ןעבָאה ,רעקוצ-טוח רעקיטש ןוא

 טינ ךיז טָאה רענייק .סינ גידנעקַאנק ,רעמיוב יד רעטנוא טכַאנ רעמעראוװ

 סָאד .טשימעגניירַא ךיז טָאה ריציפָא ןַא ןעדייס ,טרָא ןופ ןערהיר טלָאװעג

 יד .טײברַאעג טָאה ןישַאמ-ּפמוּפ יד ןוא ןערָאװעג טגיניירעגבָא זיא לעסעג

 רעצימיא טָאה טונימ גיצנאווצ עלַא ןוא ,עכילקילג ןעוועג ןענייז םירבח

 יד טימ םייברַאעג ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ יד ןעטיבענרעביא זנוא ןופ

 רעכילגערטרענוא טעמכ ַא ןיא ייז ןעבעל גידנעהעטש ,רעצירּפש-רעסַאװ

 .ץיה

 רָאלק ןעוועג ןיוש זיא הירפ רעד ןיא רענייז ַא רעיפ רעדָא יירד םורָא

 לָאז רעייפ רעד זַא רהַאפעג יד ;לָארטנַאק רעטנוא זיא רעייפ רעד זַא

 בָאה ךיא יוװ םעדכַאנ ןוא ,רעבירַא ןעוועג זיא סוּפרָאק םעד ןעּפַאכרעפ

 זיא עכלעוו ,"עמשטערק רעפייוו  רעניילק ַא ןיא טשרוד ןיימ ןעשָאלעגבָא

 -רעדעינַא טייקדעימ ןופ רעטױט-בלַאה ַא ךיא ןיב ,ןעפָא ןעוועג ךָאנ

 ןעפָארטעג בָאה היא סָאװ לעטעב רענידעפ רעטשרע רעד ףיוא ןעלַאפעג

 .סוּפרָאק ןופ לָאטיּפש ןיא
 -כַארטעב קעװַא ןיב ןוא הירפ ןענַאטשעגפיוא ךיא ןיב ןעגרָאמ ףיוא

 ןיא קירוצ טרהעקעגמוא ךיז בָאה ךיא ןעוו .הפרש רעד ןופ ץַאלּפ םעד ןעט
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 בָאה ךיא ןעמעוו ,ליַאכימ טסריפסיורג םעד טנענעגעב ךיא בָאה ,סוּפרָאק
 טימ ,ןעשזַאּפ יד .ךוזעב ןייז ףיוא ,טכילפ ןיימ ןעוועג זיא'ס יוװ ,טיילנעב

 עטיור ענעלָאװשעגנָא יד טימ ,רע'םינּפ עטרעכיוררעפ עצרַאוװש ערעייז
 ּפעק ערעייז ןעביוהעגפיוא ןעבָאה ,רָאה עטנערבענוצ טימ ערעדנַא ,ןעניוא

 העבָא ךיז ןעבָאה ייז .ןענעקרעד וצ ייז ןעוועג רעווש זיא'ס .סנעשיק יד ןופ

 עסייוו , יו טינ רהעמ ןעוועג טינ ןענייז ייז סָאװ טימרעד ץלָאטש טלהיפעג

 .רענייא רעדעי יו רעווש ױזַא טײברַאעג ןעבָאה ןוא ,"ךעלטנעה

 עניימ טגיטייזעב טָאה טסריפסיורג םעד ןופ טיזיוו רעניזָאד רעד

 ןעמוקעג רימ וצ זיא סע יוזא יװ טגערפעג ךימ טָאה רע .ןעטייקגירעווש

 רעד יצ ? דניירפ ןעטרָאד בָאה ךיא יצ --- רומַא ךָאנ ןהעג וצ קנַאדעג רעד

 בָאה ךיא זַא ךיז גידנעסיוורעד ,ןוא ?ךימ ןעק רָאטַאנרעבוגילַארעגנעג
 :ןעפורעגסיוא רע טָאה ,טינ םענייק ןעק ןוא םיבורק ןייק טינ ןעטרָאד

 ןעקישקעוַא ךָאד ריד ןענעק ייז ? ןעטרָאד ןעד וטסרהַאפ עשזדיוו רעבָא

 4 ןָאהט ןעטרָאד וטסעוו סָאװ ?לעפרעד-ןעקַאזָאק םענעפרָאוװרעפ ַא ןיא
 ןוא רָאטַאנרעבונ-לַארענעג םעד ריד ןענעוו ןעביירש רעסעב ןיוש לע ךיא

 | ",םחיא רַאפ ןעלעטשרָאפ ךיד
 "סיוא ס'רעטָאפ ןיימ זַא ,רעכיז ןעוועג ךיא ןיב טָאבנָא ןימ אזַא ךָאנ

 עקַאט זיא ױזַא ןוא ;טניטייזעב ןייז טעוו ןערהָאפ ןיימ ןענעג גנוצעז

 .ריביס ךָאנ ןהעג וצ יירפ ןעוועג ןיב ךיא .ןעוועג

 ןיא רָאנ טינ טקנוּפ-דנעװ א ןערָאװעג זיא הפרש עסיורג עגיזָאד יד

 ןופ עטכישענ רעד ןיא ךיוא רָאנ ,קיטילָאּפ ס'נעט2 םעד רעדנַאסקעלַא

 רעד זַא רָאלק ןעוועג זיא סע .טרעדנוחרהָאי ןופ ?ייט םענעי רַאפ דנַאלסור

 גָאט רעד ןוא "ַאציִארט , .לַאפוצ רעכַאפנייא ןייק ןעוועגנ טינ זיא רעייפ

 םעד ןיא ןוא ,םיבוט-םימי עשיסור עסיורג ןענייז "טסייג ןעגילייה , ם'נופ

 טָאה ,םעד ץוחַא ;רעטכעװ עכילטע רעסיוא ,ןעוועג טינ רענייק זיא קרַאמ

 רעד ןיא ןעדנוצעגנָא ןעטפעהעגדץלָאה יד ןוא קרַאמ ןיסקַארּפַא רעד ךיז

 -נהע טגלאפעג ןעבָאה גרוברעטעּפ ןיא הפרש רעד ךָאנ ןוא ,טייצ רעבלעז

 ןופ זיא רעייפ רעד .טדעטש עלעיצניוװַארּפ ערערהעמ ןיא ןעקילננוא עכיל

 ענַארפ עגיזָאד יד ?ןעמעוו ןופ רעבָא ,ןעדנוצעגרעטנוא ןעוועג ןעצימיא

 .נָאט ןעניטנייה םוצ זיב טרעפטנערעפ טינ טביילב

 -ענכרוד ןעוועג זיא רעכלעוו ,לַארעביל רענעזעוועג רעד ,ףָאקטַאק

 וצ טּפיוהרעביא ןוא ,ןעצרעה וצ סַאה ןעכילנעזרעּפ ַא טימ ןעגנורד

 טָאה ,לעוד ַא ףיוא ןענַאלשעג לָאמַא ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ ,ןינֹוקַאב

 עשיסור יד ןוא ןעקַאלַאּפ יד טנידלושעב רעייפ ן'כָאנ ןעגרָאמ ףיוא ךיילג

 עניזָאד יד ןוא ; רעדניצרעטנוא יד ןעוועג ןענייז ייז זַא ןערענָאיצולָאװער

 .עוקסָאמ ןיא ןוא גרוברעטעּפ ןיא ןעמונעגנא ןעוועג זיא גנוניימ
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 טָאה סָאװ עיצולָאװער רעד וצ טיירגעגוצ טלָאמעד ךיז טָאה ןעליױּפ
 טַאהעג טָאה גנורעיגער עמייהעג יד .,רַאונַאי ןעדנעמוק םעד ןעכַָארבעגסיױא
 ערהיא טַאהעג טָאה ןוא ,עגנילטכילפ רע'נָאדנָאל יד טימ דנוב א ןעסָאלשעג
 .עיצַארטסינימדַא רעגרוברעטעּפ רעד ןופ ץרַאה עמַאס םעד ןיא ןעשנעמ

 -עציוו רעד זיא ,טריסַאּפ טָאה הפרש יד יו םעדכַאנ טייצ עצרוק ץנַאג ַא

 ןעשיסור ַא ןופ ןערָאװעג ןעסָאשרעד ,סרעדעל ַארג ,ןעלױּפ ןופ גינעק
 ןערָאװעג טנַאנרע זיא ןיטנַאטסנָאק טסריפסיורג רעד ןעוו ןוא ;ריִציּפֶא
 ןופ ןעכַאמ וצ ,טדערעג ןעמ טָאה ױזַא ,טכיזבַא רעד טימ) ץַאלּפ ןייז ףיוא
 ףױא ןעמ טָאה ,(ןע'ניטנַאטסנָאק רַאפ ךיירגינעק רעדנוזעב ַא ןעלױּפ
 ןענייז ןעפירגנָא עכילנהע ,ינוי ןעט26 םעד ,ןעסָאשעג ךיילנ ףיוא םהיא
 םעד ,יקסלָאּפָאלעװ זיקרַאמ םעד ףיוא טסוגױא ןיא ןערָאװעג טכַאמעג
 -ַאּפַאנ ,ײטרַאּפ-סגנוגינייארעפ רעשיסודדָארּפ רעד ןופ רערהיפ ןעשיליױוּפ
 זַא ,גנונעפָאה יד ןעקַאלַאּפ יד ייב ןעטלַאהעגפיוא טָאה רעט9 רעד ןָאעל
 רעטנוא .טייקגידנעטשטסבלעז רעייז ןעפּפמעקסיױא ןעפלעה ייז םעוו רע

 -ילימ ןעגנע ןעכילנהעוועג םעד ןופ גידנעלייטרוא ,ןעדנעטשמוא עכלעזַא
 ןוא קנַאב רעשיסור רעד ןופ גנוטכינרעפ יד טָאה ,טקנוּפדנַאטש ןעשירעט
 רעד ףיוא קערש ַא ןענָאינא סָאד ןוא ,סמוירעטסינימ ענעדיישרעפ יד
 ןעשירערהיפגעירק ןעטונ ַא רַאפ ןערעוו טכַארטעב טנעקעג םדָאטשטּפיױה
 רעטסנעלק רעד ןערָאװעג טכַארבעג טינ לָאמנייק רעבָא זיא'ס ; ןַאלּפ
 .גנוטּפיוהעב עגיזָאד יד ןעלעטשטסעפ לָאז סָאװ ,זייוועב

 ןעיײטרַאּפ ענעטירשעגטרַאפ יד ןעבָאה ,רעדעיוו ,טייז רעדנַא רעד ןופ
 ןעגעל טינ גנונעפָאה ןייק רהעמ ןעק ןעמ זַא ,ןהעזעגנייא דנַאלסור ןיא
 סע :עוװװיטַאיציניא עשירָאטַאמרַאפער ס'נעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ףיוא
 ןערענָאיצקַאער ןיא ןעבילקעגרעבירַא ךיז טָאה רע זא רָאלק ןעוועג זיא
 -עב יד זַא ,ןהעזעגנייא ןעבָאה קילב ןערעטייוו ַא טימ ןעשנעמ .רענַאק
 סָאװ ףיוקסיוא ןופ ןעגנוגנידעב יד רעטנוא ;ענעגייאבייל יד ןופ גנואיירפ
 רַאפ גנַאגרעטנוא רערעכיז ַא טסייה ,ןערָאװעג טנעלענפיורַא ייז ףיוא זיא
 ,ןערָאװעג טזָאלעגסױרַא ןענייז סעיצַאמַאלקָארּפ ערענָאיצולָאװער ןוא ,ייז
 עעמרַא יד ןוא קלאפ סָאד ןעפורעג ןעבָאה עכלעוו ,גרוברעטעּפ ןיא ,יַאמ ןיא
 -םיוא ןענייז ןעסַאלק עטעדליבעג יד תעב ,דנַאטשפיוא םעניימעגלַא ןַא וצ
 ַא ןופ טייקנידנעווטיונ רעד ףיוא ןהעטשעב וצ ןערָאװעג םרעדָאפעג
 -סעד יד טָאה ,ןעדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא .עיצנעונָאק רעלַאנָאיצַאנ
 ןערעוו ןעמונעגניירַא טנעקעג ןישַאמ-סגנורעינער רעד ןופ גנוריזינַאגרָא
 .ןערענָאיצולָאװער ענינייא ןופ רענעלּפ יד ןיא

 ,ךילדנע ,טָאה גנואיירפעב רעד ןופ רעטקַארַאכ רעטמיטשעבנוא רעד
 ףעד ןופ לייט ןעדנעטיידעב ַא ןעמאזוצ ןעלעטש עכלעוו ,םירעוּפ יר ייב ךיוא
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 עקרַאטש ַא ןעפורענסױרַא ,טדעטש עשיסור עלַא ןיא ננורעקלעמעב
 ַאזַא ןעוו ,עטכישעג רעשיסור רעצנַאג רעד ןיא לָאמ סעדעי ןוא ;ננורהעג
 עמינָאנַא טימ .טזָאלעגסױא ךיז יז טָאה ,ןעביוהעגנָא ךיז טָאה גנורהעג

 --רעטנוא םימ ךילסילש ןוא ,ןערעייפ טגָאזענרָאפ ןעבָאה סָאו ףעירב

 .ןעננודניצ

 ןערענָאיצולַאװער םעד ןיא ןעשנעמ עניצנייא ייב זַא ךילגעמ זיא'ס

 ןיסקַארּפַא םעד ןעדניצרעטנוא וצ קנַאדעג רעד ןעמוקעגפיורַא זיא רענַאל

 -ןעסַאמ יד ייס ,ןעגנושרָאפסיוא עגנערטש יד ייס --- רעבָא ,קרַאמ

 ץנַאג רעביא ןעביוהעגנָא רעייפ ן'כָאנ דלַאב ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעטסערַא

 סָאװ ,ןעכייצ ןעטסנעלק םעד טקעדעגפיוא טינ ןעבָאה ,ןעליוּפ ןוא דנַאלסור

 סעכלעזַא סעּפע ןעוו .ןעוועג ױזַא ךילקריוו זיא לַאפ רעד זַא ןעזייוועב לָאז

 -רעד ײטרַאּפ ערענָאיצקַאער יד ןיוש טלָאװ ,ןערָאװעג ןענופעגסיוא טלָאװ

 טימ רעדנעב עצנַאנ ןוא גנורעניארע ןעסַאמ .לַאטיּפַאק ןעגָאלשעג ןופ

 טכילטנעפערעפ טלָאמעד טניז ןענייז טייצ רענעי ןופ ןעצנעדנַאּפסערָאק

 לָאז סָאװ זמר זיא סע ןעבלעוו ןלימא טינ ןעטלַאהטנע ייז רעבָא ,ןערָאװעג

 {  .רשח ןעניזָאד םעד ןעגיטעטשעב

 -העמ ןיא ןעכָארבעגסױא ןעבָאה תופרש עכילנהע ןעוו ,טרהעקרעפ
 רעד ןעוו ןוא ,ףָאטַארַאס ןיא לעיצעּפס ןוא ,ַאגלָאװ רעד ייב טדעטש ערערי

 ןעכאמ וצ ,ן'ףָאנַאדשז ,טַאנעס ןופ דעילנטימ ַא טקישעגסױרַא טָאה רַאצ

 -רעביא רעטסעפ רעד טימ טרהעקעגמוא ךיז רע טָאה ,ננוכוזרעטנוא ןַא

 -קַאער רעד ןֹופ טיײברַא יד ןעוועג זיא ףָאטַארַאס ןיא חפרש יד זַא גנוגייצ

 זַא טביולנעג ןײמעגלַא ןיא טָאה ײטרַאּפ עניזָאד יד .ײטרַאּפ רערענָאיצ
 לָאז רע ןעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ייב ן'לעוּפ וצ ןייז ךילגעמ טעוו סע

 טָאה סָאװ ,טפַאשנענייאבייל רעד ןופ גנופַאשבָא עכילדנע יד ןענעלבָא

 טסואוועג ןעבָאה ייז ,1863 ,רעבמעווָאנ ןעט19 םעד ןעדניפטַאטש טלָאזעג

 ןיא רעייפ ןעסיורג םעד ךָאנ ךיילג ןוא ,רעטקַארַאכ ןייז ןופ טייקכַאוװש יד

 -עלבא רעד רַאפ ףּפמַאק ןעקרַאטש א ןעביוהעגנָא ייז ןעבָאה גרוברעטעּפ

 עשיטקַארּפ ןייז ןוא ץעזעג-סגנואיירפעב םעד ןופ גנורידיווער רעד ןוא גנוג |

 -רומעג ןעמ טָאה ןעזיירק עכילצעזעג עטדימרָאפניא-טוג ןיא .גנודנעוונָא

 ,ןעזייוועב עוויטיזַאּפ טימ קירוצ טמוק ףָאנַאדשז רָאטַאנעט רעד זַא ,טלעמ
 ; ןעכערברעפ םעד ןיא גידלוש ןענייז ףָאטַארַאס ןופ ןערענָאיצקַאער יד זַא

 -רעפ זיא ?עפטרָאּפ ןייז ,ןעברָאטשעג עזייר-קירוצ ןייז ףיוא רעבָא זיא רע

 .ןענופעג טינ לָאמנייק םהיא טָאה ןעמ ןוא ,ןעדנואווש

 יד טָאהעג טָאה רעייפ ןיסקַארּפַא רעד ,ךיז ?יוו סע יװ ןייז לָאז

 רעד רעדנַאסקעלַא ךיז טָאה רעייפ םעד ךָאנ .ןעטַאטלוזער עטסנירעיורט

 ןעוועג זיא'ס סָאװ -- ןוא ,ןערענַאיצקַאער יד וצ ןעבענעגרעטנוא רעט2
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 -לעזענ רעד ןופ ?ייט םענעי ןיא גנוניימ עבילטנעפע יד --- רעגרע ךָאנ

 -עינער יד עכלעוו טימ ,עוקסָאמ ןיא לעיצעּפס ןוא ,גרוברעטעפ ןיא טפַאש

 ןעפרָאװעגרעטנורַא גנילצולּפ טָאה ,טנעכערעג ןעטסיימ םַא ךיז טָאה גנור

 םעד וצ רָאנ טינ ךילדנייפ ןערָאװעג זיא ןוא ,לעטנַאמ ןעלארעביל רהיא

 וצ וליפא רָאנ ,ײטרַאּפ-םרָאפער רעד ןופ לייט םענעטירשעגטרַאפ רהעמ

 ךיא ןיב הפרש רעד ךָאנ גָאטנוז ןעטסקענ םעד .לענילפ ןעטניסעמעג םעד
 ןעמעוו ייב ,טנַאטידַא ס'רעזייק םעד ,דניקרעטסעווש ןיימ ןהעז ןעגנַאנעג

 עידרַאװג-טייר רעד ןופ ןעריציפָא יד טרעהעג טפָא בָאה ךיא זיוה ןיא

 דניקרעטסעווש ןייס .ן'יקסוועשינרעשט טימ עיטַאּפמיס גידנעקירדסיוא

 -ערווָאס , םעד ןופ רעזעל רעניסיילפ ַא טייצ רענעי זיב ןעוועג ןיילַא זיא

 .(ײטרַאּפ-םרָאפער רענעטירשעגטרַאפ רעד ןופ ןַאגרָא רעד) "קינעמ
 ,ןוא "קינעמערווָאפ , םעד ןופ ןערעמונ עכילטע טכַארבעג רע טָאה רעטציא

 רע טָאה ,ןעסעזעג ןיב ךיא ןעכלעוו ןעבענ שיט ן'םיוא ייז נידנעגעלקעװוַא

 וצ ןעבָאה טינ רהעמ ךיא ליוװ ןָא טנייה ןופ ; גונעג ,ןונ , : טנָאזעג רימ וצ

 -- .טימרעד גונעג ןיוש .ףָאטש ןעדנעציירפיוא ןעגיזָאד םעד טימ ןָאהט

 ץנַאנ, ןופ גנוניימ יד טקירדעגסיוא ןעבָאה רעטרעוו עניזָאד יד ןוא

 .ךַאז עגיסַאּפנוא ןַא ןערָאװעג זיא ןעמרָאפער ןענעוו ןעדער ."גרוברעטעּפ

 ,עיצקַאער ןופ טסייג ַא טימ ןעדָאלעגנָא ןעוועג זיא ערעפסָאמטא עצנַאג יד

 -רעטנוא ןענייז ןעטפירשטייצ עכילנהע ערעדנַא ןוא "קינעמערווָאס , רעד |

 רעטנוא ,ןערָאװעג ןעטָאברעפ ןענייז ,ןעלושד-נַאטנוז יד ; ןערָאװעג טקירד

 יד .ןעטסערַא-ןעסַאמ ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה סע ;םרָאפ זיא סע רעכלעוו

 ,דנַאטשוצ-סגנורעגַאלעב ַא רעטנוא ןערָאװעג טלעטשעג זיא טדָאטשטּכיױה

 טייצ יד ,ינוי (.ס .נ 28) ןעט13 םעד ,רעטעּפש ןעכָאװ ייווצ טימ
 ,טקוקעגסױרַא גנַאל ױזַא ןעבָאה ןעטעדַאק ןוא ןעשזַאּפ רימ רעכלעוו ףיוא

 ןעשירעטילימ ןימ א ןעבעגעג זנוא טָאה רעזייק רעד .ןעמוקעג ךילדנע זיא
 ןעבָאה רימ ןעכלעוו ןופ ףיולרעפ ןיא --- ןעננונעוועב ײלרעלַא ןיא ןעמַאזקע

 דרעפ ַא ףיוא גידנעטייר טרידַארַאּפ בָאה ךיא ןוא סעטָאר יד טרידנַאמָאק
 סלַא ןערָאװעג ןעביוהרעד ןענייז רימ ןוא --- ןָאילַאטַאב ןופ םיוארָאפ ןיא |

 | .ןעריציפָא
 רעד רעדנַאטקעלַא טָאה ,רעביארָאפ ןעוועג זיא דַארַאּפ רעד ןעוו

 ןעבָאה רימ ןוא "! רימ וצ ןעריציפָא עיינ יד , ,ןעפורעגסיוא ךיוה רעטייווצ

 - .דרעפ ן'פיוא גידנעטייר ןעבילבעג זיא רע ,.םהיא םורַא טלעמַאזרעפ ךיז
 רעכלעוו ןַאמ רעד .טכיל םעיינ ץנַאג ַא ןיא ןהעזעג םהיא ךיא בָאה ָאד

 ןעניטשרוד-טולב ַא ןופ עלָאר רעד ןיא ןענעישרע רעטעּפש רהָאי ַא טימ זיא
 זיא ןעלױּפ ןיא ןעדנַאטשפיוא יד ןופ רעקירדרעטנוא ןעגיטכיזעכַאר ןוא
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 - ןייז ןיא ,ןעגיוא עניימ רַאפ ,סיורג רעלופ ןייז ןיא ןעסקַאװעגסיױא טציא
 ,ןעטלאהעג זנוא רַאפ טָאה רע סָאװ עדער

 ; ךייא רילוטארג ךיא , .ןָאט םענעסַאלעג ַא טימ ןעביוהעגנַא טָאה רע

 ןוא ןעטכילפ-רעטילימ ןענעוו טדערעג םָאה רע ".ןעריציפא םנייז רהיא

 .ןעטייחנעגעלעג עכלעזַא ייב ךילנהעוועג טדער ןעמ יװ ,טעטילַאיַאל
 -םיוא רָאלק ,טצעזעגטרַאפ רע טָאה ,"ךייא ןופ זיא-סע-רעוו ביוא רעבָא,

 -עגםיונוצ גנילצולּפ ךיז טָאה טכיזעג ןייז ןוא טרָאװ סעדעי גידנעיירש
 לָאז טָאנ סָאװ ןופ -- ךייא ןופ רעצימיא ביוא, ,החיצר ןופ טעשטרָאק
 -סיױרַא ןעדנעטשמוא זיא סע עכלעוו רעטנוא ךיז לָאז -- ןעטיהסיוא ךייא
 ---דנַאלרעטָאפ םעד וצ ןוא ןהָארט םעד וצ ,רַאצ םעד וצ לַאיָאל-טינ ןעזייוו
 טימ ןערעוו טלעדנאהעב רע טעוװ -- !גָאז ךיא סָאװ טכַא ןיא םמהענ

 - *! תדו-נ-מ-ח-ר לעקערב ַא ןהָא ,ץעזעג םעד ןופ טיײק-מַאז-יורג רענַאג רעד

 5ופ ,זייב ןעוועג זיא םינּפ ןייז ;ךאווש ןערָאװעג זיא עמיטש ןייז
 -דניק ןיימ ןיא בָאה ךיא ןעכלעוו ,ןרָאצ ןעדנילב ןופ קורדסיוא םענעי טימ
 טעשַארטסענ ןעבָאה ייז ןעוו םיצירּפ יד ןופ רע'םינּפ יד ףיוא ןהעזעג טייה
 ץעז ַא דליו טָאה רע ."רעטיר טימ ייז ןעװעטַאק , וצ טכענק ערעייז
 רעזנוא ןופ ןעטירעגסױרַא זיא ןוא ,סערָאּפש יד טימ דרעפ ןייז ןָאהטעג
 -יפִא יירד ?העפעב ןייז ףיוא ןענייז ,ינוי ןעט14 םעד ,ןעגרָאמ ףיוא ,זיירק
 ,טַאדלָאס ןייא ןוא ,ןעלױּפ ןיא ,ןילדָאמ ןיא ןערָאװעג ןעסָאשרעד ןעריצ
 ,רעטיר טימ טיוט ףיוא ןערָאװעג ןעסימשרעפ זיא ,רושטס ןעמָאנ ן'טימ

 ףיא בָאה ,"סגעווקירוצ ףיוא ּפָאלַאג ןעלופ ןיא זיא עיצקַאער יד,
 ,סוּפרָאק ןיא קירוצ ןעגנַאנעג ןענייז רימ ןעוו ,ףיז וצ טגָאזעג

 רעדייא ןעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ןהעזעג ךיא בָאה לָאמ ןייא ךָאנ
 ,סנעמַאזקע ערעזנוא ךָאנ געט עכילטע .גרוברעטעּפ ןעזָאלרעּפ בָאה ךיא

 וצ טלעטשעגרָאפ ,ץַאלַאּפ ןיא ןעוועג ןעריציפָא עטנַאנרעדיינ עלַא ןענייז

 יד טימ ,רידנומ רענעדיישעב סלַא רהעמ ןייס .רעזייק ן'רַאפ ןערעוו

 ,טייקמאזקרעמפיוא סנעמעלַא ןעגיוצעגוצ טָאה ,ןעזיוה עיורג עטמהירעב

 ןופ טייקנירעגיינ יד ןעלעטשנערעירפוצ טזומעג ךיא בָאה טונימ עדעי ןוא

 סָאװ ןעגערפ ךימ ןעמוקענוצ ןענייז עכלעוו ,ןעגנַאר עלַא ןופ ןעריציפָא

 - ןעקַאזָאק רערומַא יד .יוװ ױזַא .נָארט ךיא סָאװ זיא סָאד רידנומ ַא רַאפ
 ,עעמרא רעשיסור ױעד ןופ טנעמיגער רעטסגניא רעד ןעוועג טלָאמעד ןענייז
 יד ןעשיוצ ?עקניוו ַא ןיא טקוררעפ ואוו-ץעגרע ןענַאטשעג ךיא ןיב

 רעדנַאסקעלַא ,דנעזעוונא ןעוועג טרָאד ןענייז סָאװ ןעריציפַא םרעדנוה

 וד זַא סע טסייה , :טגערפעג ןוא ןענופעגסיוא ךימ טָאה רעטייווצ רעד
 ףָאנ ,וצרעד טמיטשעגנייא רעטָאפ ןייד טָאה ?ריביס ךָאנ טסהעג
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 טינ ארומ ןייק וטסָאה,, .ָאי זַא טרעפטנעענ םהיא בָאה ךיא "? ןעמעלַא
 פיו ךיא ,ןיינג :טרעפטנעעג םערַאװ בָאה ךיא "ָ?טייוו ױזַא ןהעג וצי
 -אוצנֶא ריביס ןיא ןָאהט וצ סָאװ גונעג ןייז ןעטרָאד זומ סע .ןעטײברַא
 טקוקעג טָאה רע ".ןעכַאמ טהעג ןעמ סָאװ סעמרָאפער עסיורג יד ןעדנעוו
 :טנַאזעג רע טָאה ךילדנע ;ךילקנעדכַאנ ןערָאװעג זיא רע ;רימ ףיוא
 ןעמונעגנָא טָאה םינּפ ןייז ןוא ; "םוטעמוא ךילצינ ןייז ןעק ןעמ ; העג ,ןונ
 ןעגידנעטשלַאפ ןופ רעטקַארַאכ ַאזַא ,טייקגידעימ ןופ קורדסיוא אזא
 -סיוא ןַא זיא רע , ,טרעלקעג דלַאב רימ בָאה ךיא זַא ,ךיז ןעבעגרעטנוא
 ."ןעבעגפיוא גנידצלַא טהעג רע ;שנעמ רעטלעיּפשעג

 ןעטַאדלַאס .ןהעזסיוא ןעגירעיורט ַא ןעמונעגנָא טָאה גרוברעטעּפ
 ןעטירעגמורַא ןענייז ןעלורטַאּפ-ןעקַאזָאק .ןעסַאג יד ןיא טרישרַאמ ןעבָאה
 ,ענעגנַאפעג טימ טליפעגנָא ןעוועג ןענייז ןעגנוטסעפ יד ,ץַאלַאּפ םורַא
 ףמואירט םעד --- ךַאז עבלעז יד ןהעזעג ךיא בָאה ןעגנַאנעג ןיב היא ואוו
 ,סורדרעפ ןהִא גרוברעטעּפ ןעזָאלרעּפ בָאה ךיא .עיצקַאער רעד ןופ

 עיצַארטסינימדַא ןעקַאזָאק רעד וצ ןעגנַאגעג גָאט ןעדעי ןיב ךיא
 עניימ ןעלעטשוצ רימ ןוא רעכיג סָאװ ןעכַאמ סע ןעלָאז ייז ,ןעטעב
 ךימ ךיא בָאה ,ןערָאװעג גיטרַאפ ןענייז ייז יו ?ענש ױזַא ןוא ,ןעריּפַאּפ
 רעדורב ןיימ טימ ןעפערט וצ ךיז עוקסָאמ ךָאנ ןערהַאפוצבָא טלייאעג
 ,רעדנַאסקעלַא

11 

 רימ רַאפ ןענייז ריביס ןיא טכַארברעפ כָאה ךיא סָאװ רֹהֶאֹי ףניפ יד
 ףיא .רעטקַארַאכ ןעכילשנעמ ןוא ןעבעל ןופ גנוהיצרע ע'תמא ןַא ןעוועג
 יד ןוא עטסעב יד :ןעשנעמ ײלרעלַא טימ גנורהירעב ןיא ןעמוקעג ןיב
 -לעזעג רעד ןופ ץיּפש ן'פיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ יד םימ ;עטסגרע
 עמַאס םעד ףיוא טריטסיזקע םיוק ןעבָאה סָאװ ענױזַא םימ ןוא טפַאש
 עכילרעסעברעפנוא ענעפורעג-ױזַא יד ןוא סַאגַאידָארב יד --- דנורגבָא
 יד ןעטכַאבָאעב וצ ןעטייהנעגעלעג עטוג טַָאהעג בָאה ךיא .רעכערברעפ
 ךָאנ ןוא ,ןעבעל ןעכילנעט רעייז ןיא םירעוּפ יד ןופ ןעטיז יד ןוא גנעג
 עיצַארטסינימדַא-טַאַאטש יד גינעוו יו ,ןעצַאשוצבא טייהנעגעלעג רהעמ
 טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג טלָאװ יז ןעוו וליפא ,ןעבעג טנעקעג ייז טָאה
 ןיא ,ןעזייר עטיירב ןוא עטייוו עניימ ,ךילדנע .ןעטכיזבַא עטסעב רעלַא
 ,ןערהופ ןיא ליימ דנעזיוט גיצפופ רעביא טזיירעגכרוד בָאה ךיא עכלעוו
 ףיוא נידנעטייר רעבָא טפיוהרעד ,סעקדָאל ףיוא ,ןעפיש-הּפמַאד ףיוא
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 ןיימ ףיוא גנוקריוו עדנעגיטפערק ערַאברעדנואוו ַא טָאהענ ןעבָאה ,דרעפ

 ס'נעשנעמ םעד ןענייז סע ןיילק יו טנערעלעג ךיוא רימ ןעבָאה ייז .דנוזעג

 ןעט'פושכ'רעפ םעד ןופ סױרַא טמוק רע יו ףיג ױזַא ןעטיונ עכילקריוו

  טיורב טנופ עכילטע טימ .עיצַאזיליוװיצ רעלענַאיצנעװנָאק רעד ןופ זיירק
 פעקעה א ןוא לעסעק ַא ,שַאט םענרעדעל ַא ןוא עעהט ןעצנוא עכילטע ןוא

 ףיוא עקעד ַא ?עטָאז ן'רעטנוא ןוא ,לעטָאז ןופ טייז רעד ייב נידנעגנעה

 ןופ טעב ַא רעביא רעייפ ןעטנעלעגרעדנַאנופ םעד ייב ןעטיירּפשוצסיױא

 רַאברעדנואוו שנעמ ַא ךיז טלהיפ ,ךעלגייווצ עוװָאלעי ענעטינשעגנָא שירפ

 ןענייז סָאװ גרעב עטנַאקעבנוא יד ןעשיווצ וליפא ,גידנעטשטסבלעז

 טנעקעג טלָאװ ןעמ .עענש טימ טקעדעב רעדָא רעדלעוו טימ ןעסקַאוװעב

 ןעכַאמ רעבָא זומ ךיא ,ןעבעל ןיימ ןופ לייט םעד רעביא ךוב ַא ןעביירשנַא
 יד ןענעװ ןענָאז וצ רהעמ לעיפ ױזַא ךָאנ טביילב רימ לייוו ,רוציקב

 | .ןעדָאירעּפ ערעטעּפש

 עענש ןיא ןעבָארנעב זיא סָאװ ,דנַאל ענערָארפרעפ יד טינ זיא ריביס
 . ןעלעטש ןעסור ךס ַא ולימא יו ,עטקישרעפ טימ סיואכרוד טרעקלעפעב ןוא

 עכילריטַאנ ןיא ךייר ױזַא יז זיא ןעלייט עגיד'םורד ערהיא ןיא .רָאפ ךיז

 זיא יז רעכלעוו וצ ,ַאדַאנַאק ןופ ןעלייט עניד'םורד יד יוװ ןעטקודָארּפ

 ןָאילימ ןעבלַאה ַא ץוחַא ןוא ;ןהעזסיוא ןעשיזיפ רהיא ןיא ךילנהע רהעז
 .ןעסור ןָאילימ רעיפ יוװ רחעמ ןופ גנורעקלעפעב ַא יז טָאה ,ענערָאבעגנניײא

 יו ,שיסור-טכע .ױזַא ןענייז ריביס ןעניד'ברעמ ןופ ןעלייט עגיד'םורד יד

 | .עוקסָאמ ןופ טייז-ןופצ ןיא ןעצניוװָארּפ יד

 רהעמ ןעוועג ריביס ןופ עיצַארטסינימדַא ערעכעה יד זיא 1862 ןיא

 רעכלעוו דנענריא ןיא יו רעסעב ךק ַא ןיימעגלַא ןיא ןוא טרעלקענפיוא

 ןופ עלעטש יד זיא רהָאי עכילטע .,דנַאלסור ןעגיטכיר ןופ ץניווָארּפ

 -קרעמ ַא ןופ ןעמונרעפ ןעוועג ריביס-חרזמ רַאפ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג

 יד טריטקענַא טָאה רעכלעוו ,ףָאיװַארומ .נ .נ ףַארג ,ןָאזרעּפ רעגידריוו
 רהעז ,טנענילעטניא רהעז ןעוועג זיא רע ,דנַאלסור וצ דנעגעג-רומַא

 ןעטייברַא וצ רהעגעב םעד טַאהעג טָאה ןוא ,ךילדניירפ טסכעה ,גיטעהט

 סָאװ ןעשנעמ עווימקַא עלא יװ ױזַא .דנַאל םעד ןופ הבוט רעד רַאֿפ

 רע ; טָאּפסעד ַא ןעצרַאה דנורג ןיא ןעווענ רע זיא ,גנורעיגער ןיא ןעביולג |

 עשיטַארקַאמעד ַא ןוא ,ןעננוניימ ענעטירשעגטרָאפ טָאהעג רעבָא טָאה

 וצ זיב .טלעטשעננעדעירפוצ ןעצנאנ ןיא טינ ךָאנ םהיא טלָאוװ קילבוּפער

 םעד ןופ ןערעוו וצ רוטּפ ןעבענעננייא םהיא ךיז טָאה דַארג ןעכיוה ַא

 + םַַא ריביס טכארטעב ןעבָאה עכלעוו ,עטמַאעבדליוװיצ ןופ בַאטש ןעטלַא

 ?הָאצ ַא ךיז םורַא ןעמונעגפיונוצ טָאה רע ןוא ,ןעביור וצ ףיוא טרָא ןַא

 -ענכרוד ןעוועג ןענייז סָאװ עלעיפ ןוא ,עכילטנערָא ץנַאנ ,עטמַאעב עגנוי
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 ןייז ןיא .ןיילַא רע יו ןעטכיזבַא עטנעכייצענסיוא עבלעזיד ןופ ןעגנורד

 ןעטקישרעפ םעד טימ ,עטמַאעב עגנוי יד ןעבָאה ,טעניבַאק םענעגייא
 ןופ טסברעה ןיא ריביס ןופ ןעפָאלטנע זיא רע) ייז ןעשיווצ ןינוקַאב
 ןופ ןעטַאַאטש עטגינייארעפ יד , יד ןעפַאשעב וצ יו טריטוקסיד 1

 טימ ,ןַאעקא ןעשיפיסַאּפ םעד רעביא ,טרירעדעפ ןייז ןעלָאז סָאװ ,"ריביס
 | ."ַאקירעמַא ןופ ןעטַאַאטש עטגינייארעפ" יד

 -חרזמ ןופ טדָאטשטּפױה יד ,קסטוקריא ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 ןעביוהפיוא ןהעזעג בָאה ךיא סָאװ ,עיצקַאער ןופ עילַאװכ יד טָאה ,ריביס
 .ןעדנעגעג עטייוו ענעי טכיירגרעד טַָאהעג טינ ךָאנ ,נרוברעטעּפ ןיא ךיז

 -לַארענעג ןעגנוי םעד ןופ ןערָאװעג ןעמונעגפיוא טוג רהעז ןיב ךיא

 ןעמונעגרעביא טָאהעג סָאוװ-רָאנ טָאה רעכלעוו ,ףָאקַאסרָאק ,רָאטַאנרעבוג
 ךילקילג זיא רע זַא ,טנָאזעג רימ טָאה רע ןוא ,ףָאיװַארומ ןופ עלעטש יד

 טגנַאלעבנָא סָאװ .ןעעדיא עלַארעביל טימ ןעשנעמ ךיז םורַא ןעבָאה וצ
 טינ ךָאנ ,לַארענעג רעגנוי א --- לעקוק ,בַאטש-?ַארענעג ןופ רידנַאמָאק םעד

 ךיא טנַאטוידַא רעכילנעזרעּפ סעמעוו ,טלַא רהֶאי גיסיירד-ןוא-ףניפ ןייק

 ןייז ןיא רעמיצ ַא ןיא טרהיפעגקעווַא דלַאב ךימ רע טָאה --- ןערָאװעג ןיב

 -טייצ עשיסור עטסעב יד טימ ןעמַאזוצ ,ןענופעג בָאה ךיא ואוו ,זיוה
 -ולָאװער רענָאדנַאל ס'נעצרעה ןופ עיצקעלַאק עגידנעטשלָאפ ַא ,ןעטפירש

 ,דניירפ עסייה ןערָאװעג ןעכיג ןיא ןענייז רימ .ןעבאנסיוא ערענָאיצ

 יד ןעטָארטרעּפ שירָאזיװַארּפ טייצ רענעי וצ טָאה ?לעקוק לָארענעג

 ןעכַאװ עכילטע ןיא ןוא ,עילַאקיַאבסנַארט ןופ רָאטַאנרעבוג ןופ עלעטש

 ןענייז ןוא ערעזָא לַאקיַאב ענהעש יד רעבירַא ןעמַאזוצ רימ ןענייז רעטעּפש

 -טּפיױה יד ,ַאטישט טדָאטש רעניילק רעד וצ ,חרזמ ןיא רעטייוו ןעגנַאגעג

 ,ןעבעגרעביא טזומעג ךיז ךיא בָאה טרָאד .ץניוװָארּפ רעד ןופ טדָאטש
 - -רָאפער עסיורג יד וצ ,טייצ ןייק גידנערילרעפ טינ ,עלעעז ןוא בייל טימ

 סמוירעטסינימ רעגרוברעטעּפ יד .טדערעג טָאה ןעמ עכלעוו ןעגעוו ,ןעמ

 ןופ גידנעגנַאלרעּפ ,עטמַאעב עגיטרָא יד וצ טעדנעוועג טַאהעג ךיז ןעבָאה

 ןיא ןעמרָאפער עגידנעטשלָאפ רַאפ רענעלּפ ןעטיײברַאסױא ןעלָאז ייז ,ייז

 רעד ןופ גנוריזינַאגרָא רעד ןיא ,ןעצניוװָארּפ יד ןופ עיצַארטסינימדַא רעד

 יד ,גנוקישרעפ ןופ ןעמעטסיס יד ,ןעסינגנעפעג יד ,ןעטבירענ יד ,ייציִלְאּפ

 ןעלַארעביל ןעטיירב םעד יוא סעלַא --- טדעטש יד ןופ גנורעיגער-טסבלעז
 ןייז ןיא רעזייק םעד ןופ ןערָאװעג טגעלעגקעװַא זיא סָאװ ,סיזַאב.

 .טסעפינַאמ |
 ןעשיטקַארּפ ןוא ןעטנענילעטניא ןַא ןופ טציטשרעטנוא ,לעקוק

 -ליוויצ עדנעניימ-טוג רַאּפ ַא ןוא ,ַאקנעשַאדעּפ קינװָאקלָאּפ ,ןעשנעמ
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 לייט ןעשביה א לָאמטּפָא ןוא ,גָאט ןעצנַאג ַא טייברַאעג טָאה ,עטמַאעב
 ןעטעטימָאק ייווצ ןופ רעטערקעס רעד ןערָאװעג ןיב ךיא .טכַאנ רעד ןופ
 ןעצנַאג םעד ןוא ןעסינגנעפעג יד ןערימרָאטפער וצ טעטימָאק םעד רַאֿפ ---
 "וצסיוא טאהעג טָאה סָאװ טעטימָאק םעד ראפ ןוא ,םעטסיס סגנוקישרעפ
 ךיז בָאה ןוא -- גנורעיגער-טטבלעז רעלַאּפיצינומ רַאפ ןַאלּפ ַא ןעטייברַא
 א ןופ םוַאיװהטנע ןעצנַאג םעד טימ טייברַא רעד וצ ןָאהטעג םהענ ַא
 עכילרעניא רַאפ סמוירעטסינימ יד יו ױזַא .,ןַאמ ןעגנוי ןעגירהַאיהעצנייג
 עטנעכיוצעגסיוא ןעבעגענסױרַא ןעבָאה ץיטסוי רַאֿפ ןוא ןעטייהנעגעלעגנַא
 בָאה ,םינינע עגיזָאד יד טלעדנַאהעב ןעבָאה סָאװ ןעלקיטרַא ןוא רעכיב

 גנולקיווטנע רעשירָאטסיה רעד ןענעוו ןעזעלעג טָאהעג לעיפ רחעז ךיא

 ןעגיטרעוונעגעג רעייז ןוא דנַאלסור ןיא סעיצוטיטסניא עטנַאמרעד יד ןופ
 ןיא ןָאהטעג ןעבָאה רימ סָאװ סָאד רעבָא ;דנאלסיוא ןיא דנַאטשוצ
 ךיז בָאה ךיא .שיטערָאעט רָאנ ןעוועג טינ סיואכרוד זיא עילַאקיַאבסנַארט
 טנאקעב טוג ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ עשיטקַארּפ טימ טדערעגכרוד
 ןענעוו טשרעוצ ,ןעטייקכילנעמ עניטרָא יד ןוא ןעטיונ עכילקריוו יד טימ

 ;רעדנוזעב טקנוּפ ןעדעי ןענעװ ךָאנרעד ןוא רענעלּפ ענײמעגלַא יד
 ,ןעשנעמ ?חָאצ רעסיורג ַא טימ ןהעזעג ךימ ךיא בָאה קעווצ םעד בעילוצ
 רימ עכלעוו וצ עסילש יד .ץניוװָארּפ רעד ףיוא ייס ןוא טדָאטש ןיא ייס
 ןעמאזוצ ןערָאװעג טדערעגמורַא רעדעיוו ךָאנרעד ןענייז ןעמוקעג ןענייז
 -םיונוצ טַאהעג ןיוש בָאה ךיא ןעוו ןוא ;ן'ַאקנעשַאדעּפ ןוא ן'קעקוק טימ

 טקנוּפ רעדעי זיא ,םרָאפ רענילייוורעד ַא ןיא ןעטַאטלוזער יד טלעטשעג
 .ןעטעטימָאק יד ןיא ןערָאװעגנ טריטוקסיד ךילדנירג ץנַאנ יינ סָאד ןופ
 -יצינומ םעד ןופ גנוטיירגוצ רעד רַאפ ,ןעטעטימָאק עגיזָאד יד ןופ רענייא
 .רע'ַאטישט ןופ טלעטשעננעמאזוצ ןעוועג זיא ,ןַאלּפ-סגנורעינער ןעלַאּפ

 גנורעקלעפעב רעצנַאג רעד ןופ טלהעוועגסיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעגריב
 -ייארעפ יד ןיא ןערעוו טלהעוועגסיוא טנעקעג ןעטלָאװ ייז יו ,יירפ ױזַא .

 ;עטסנרע רהעז ַא ןעוועג זיא טיײברַא רעזנוא ,ןעצרוק ןיא .ןעטַאַאטש עטנינ
 א ךָאנ טײברַא רעניזָאד רעד ףיוא נידנעקילבקירוצ ,טציא וליפא ןוא
 זַא ,ןעגָאז ןעיורטרעפ ןעלופ טימ ךיא ןעק ,ןערהָאי לעיפ ױזַא ןופ ףיולרעפ
 ,ןערָאװעג טניליוועב טלָאמעד טלָאװ גנורעינער-טסבלעז עלַאּפיצינומ ןעוו

 יד ןעטלָאװ ,טיײברַאעגסיױוא ןעבָאה רימ סָאװ עמרָאפ רענעדיישעב רעד ןיא
 ןופ .טנייה ןעבָאה ייז יו םינּפ רעדנא ץנַאנ ַא טַאהעג ריביס ןיא טדעטש
 סע ןעלעוו רימ יו ,ןעומוקעגסױרַא טשינרָאג רעבָא זיא ןעמעלַא םעד

 | : .ןהעז רעטעּפש

 ןעמ .טלהעפעג םינ ךיוא ןעבָאה ןעטײברַא עגילעפוצ עניטייז ןייק
 ; ןעטלַאטשנַא עגיטעהטליואוו יד ןעטלַאהוצפיוא דלעג ןעגירק טזומעג טָאה
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 -ַארּפ יד ןופ גנוביירשעב עשימָאנָאקע ןַא ןעגרָאזעב וצ ןעוועג גיטיונ זיא'ס
 רעדָא ;גנולעטשסיוא רעכילטּפַאשטריװדנַאל רעגיטרַא ןַא בעילוצ ןעצניוו

 .ןערעוו טכַאמענ טפרַאדעג טָאה גנושראפסיױא עטסנרע רעדנַא ןַא סעּפע
 רערעייהט ןיימ ,טײברַא ; ןעבעל רימ עכלעוו ןיא עכַאּפע עסיורג ַא זיא'ס,
 עדנעריטסיזקע עלַא ןופ רעטערקעס רעד טנייז רחיא זַא טקנעדעג ; דניירפ
 ןוא --- ןעגָאז רימ לָאמטּפָא ?עקוק טנעלפ ,"ןעטעטימָאק עניטפניקוצ ןוא
 ,עיגרענע רעטלעּפָאד טימ טײברַאעג בָאה ךיא

 רעזנוא ןעטַאטלוזער ערעסַאװ ןעזייוועב ןעלעוו ןעלעיּפשייב רָאּפ ַא

 רענדזעיוא, ןא ןעוועג זיא ץניווָארּפ רעזנוא ןיא .טַאהעג טָאה טייברַא
 -נוא ןוא עטיירב טימ רעטמַאעבייצילַאּפ ַא ,טסייה סָאד --- "קינלַאשטַאנ
 טָאה רע .עדנַאש ַא טושּפ ןעוועג זיא רעכלעוו --- ןעטכער עטקנערשעב

 ןליפא --- ,סטכער ןוא סקניל ןעסימשעג ייז ןוא םירעוּפ יד טעװעבַארעב
 ןעוו ןוא ;ץעזעג ןענעג ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,ןעסיימש רע טנעלפ ןעיורפ
 יז טָאה ,דנעה ענייז ןיא ןעלַאפעגניירַא זיא טייהנעגעלעגנַא עלענימירק ַא

 ןעשנעמ יד ןעטלַאה טגעלפ רע ןוא ,גנַאל ןעטַאנַאמ ןעגעילבָא טנעקעג טרָאד
 -רעטנוא טינ םהיא ןעבָאה ייז ןענַאװ זיב ,סינגנעפעג ןיא םייצ עצנַאג יד
 רעד רָאנ ,טצעזעגרעטנורַא טָאהעג גנַאל ןיוש םהיא טלָאװ ?עקוק .טפיוקעג

 טַאהעג טָאה רענעי ?ייוו ,טלעקנייווקעג ךיז טָאה רָאטַאנרעבוג-לַארענעג
 זיא תעדה בושי ןעגנַאל א ךָאנ .גרוברעטעּפ ןיא עיצקעטָארּפ עקרַאטש
 -נוא ןַא ןעכַאמ ןערהָאפרעבירַא לָאז ךיא זַא ,ןערָאװעג ןעסָאלשעב ךילדנע
 סָאד .םהיא ןענענ עזייוועב ןעמהעננעמַאזוצ ןוא טרָא ן'פיוא גנוכוזרעט
 ,םירעיוּפ יד םירָאװו ,ךַאז עטכייל ןייק ןעוועג טינ סיואכרוד רעבָא זיא
 : טרָאװכירּפש ןעשיסור ןעטלַא םעד טוג ץנַאג גידנעסיוו ןוא ענעקַארשעגנָא
 ,"ןבש רעטנעהָאנ ַא רענייד זיא רעטסטלע ןייד תעב ,קעװַא טייוו זיא טָאג
 יורפ יד ןליפא ,תודע סלַא ןעטערטוצסיױרַא טָאהעג טינ הטומ ןייק ןעבָאה
 ַא ןעכַאמ וצ טַאהעג ארומ טשרעוצ טָאה ןעסיימש טזָאלעג טָאה רע סָאװ
 ןעכָאװ רֶאּפ ַא ןעוועגבָא ןיב ךיא יו םעדכָאנ טשרע .גנורעלקרע ענעבירשעג
 -עננייא רימ ךיז טָאה ,ןעיורטוצ רעייז ןענואוועג בָאה ןוא םירעיוּפ יד טימ
 ןיא ןעטסטלע רעייז ןופ םישעמ ענהעש יד ןעגנערבסיורַא ןענעק וצ ןעבעג
 ,ןעזייוועב עדנעטכינרעפ ןעבילקעגפיונוצ בָאה ךיא .טייקכילטנעפע רעד
 רימ .ןערָאװעג טצעזעגרעטנורַא זיא "קינלַאשטַאנ רענדזעיוא , רעד ןוא
 ,טסעּפ ַאזַא ןופ ןערָאװעג רוטּפ ןענייז רימ סָאװ טרילוטַארג ךיז ןעבָאה
 טסואוורעד ךיז ןעבָאה רימ ןעוו ,ןערָאװעג רעבָא ריס ןענייז טניוטשרע יו
 -ָאוועג טלעטשעגנָא זיא שנעמ רעבלעז רעד זַא ,םורַא םישדח עכילטע ןיא
 רע טָאה ןעטרָאד .ַאקטַאשטמַאק ןיא עלעטש ערעכעה ךָאנ ַא ףיוא ןער

 ,עלָארטנַאק זיא סע רעכלעוו ןופ יירפ םירעוּפ יד ןעוװעבָארעב טנעקעג



 108 ריבימס

 -מוא ךיז רע טָאה רעטעּפש רחֶאי עכילטע ,ןָאהטעג עקַאט רע טָאה ױזַא ןוא
 טביירש רע סָאװ ןעלקיטרַא יד .ןַאמ רעכייד ַא גרוברעטעּפ ןיא טרהעקעג
 ןעמ יו ,ןענייז עסערּפ רערענַאיצקַאער רעד רַאפ םייצ וצ םייצ ןופ טציא
 .טסייג "ןעשיטאירטַאּפ , ןעכיוה ַא ןופ לופ ,ןעטרַאװרע סע ןעק

 ךָאנ טָאה ,טנָאזעג ןיוש בָאה ךיא יו ,עיצקַאער ןופ עילַאװכ יד
 עטקישרעפ עשיטילַאּפ יד ןוא ,טכיידנרעד טאהעג טינ ריביס טלָאמעד
 ,ןעוועג ךילגעמ זיא'ס יוװ דלימ ױזַא ןערָאװעג טלעדנַאהעב ץלא ךָאנ ןענייז
 ,1861 ןיא ,זיא ףָאליאכימ טעֶאּפ רעד ןעוו .ןעטייצ ס'ףָאיװַארומ ןיא יו
 -ַאמַאלקַארּפ רערענַאיצולאװער ַא ראפ עגרָאטַאק וצ ןערָאװעג טּפשמ'רעפ
 ןיא ןערָאװעג טקישרעפמ זיא רע ןוא ,טזָאלעגסױרַא םָאה רע סָאװ ,עיצ
 עשיריביס עטשרע יד ,קסלָאבָאט ןופ .רָאטַאנרעבוג רעד םָאה ,ריביס
 עַלַא ןעכלעוו ףיוא ,םחיא דובכל גָאטימ 8 ןעבעגעג ,געוו ןייז ףיוא םדָאטש
 םהיא ןעמ טָאה עילַאקיַאבסנַארט ןיא .ןעמונעג לײטנַא ןעבָאה עטמַאעב
 טביולרע לעיציפַא םהיא טָאה ןעמ רָאנ ,טייײברַא ערעווש ייב ןעטלַאהעג טינ
 ןיא ךאווש גידנעייז ,לעמרעדדןענימ ַא ןופ סינגנעפעג-לָאטיּפש ןיא ןייז וצ
 ןיא ןוא ,טכוודניווש ןופ ןעבראטש ןייב ןעטלַאהעג טָאה רע -- דנוזעג
 לַארענעג םהיא טָאה --- ןעבראטשעג ךילקריוו רע זיא םורַא םישדח עכילטע

 -ןענימ א ,רעדורב ןייז ייב ןעביילברעפ וצ סינביולרע יד ןעבענעג לעקוק
 ןיורק רעד ןופ ענימ-דלָאג ַא ןעגנודעגבָא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רינעשזניא
 טסואוועג טוג ןופרעד ןעמ טָאה לעיציפַא-טינ .ןובשח םענעגייא ןייז ףיוא

 ןופ ןעסיוו וצ ןעגָארקעג רימ ןעבָאה רעבָא גָאט ןייא .ריביס-חרזמ ןיא
 ,הריסמ עמייהעג א בעילוצ ,זיא לַארענעג רעקסמרַאדנעשז ַא זַא ,קסטוקריא
 רעד ןעגעוו גנוכוזרעטנוא עגנערטש ַא ןעכַאמ וצ ,ַאטישט ךָאנ געוו ן'פיוא
 טנַאטוידַא ןַא ס'רָאטַאנרעבוג-?ַארעגנעג םעד .טייהנעגעלעגנַא רעגיזָאד
 טקישעגנסױרַא ןעמ טָאה סינעלייא סיורג ןיא .טכַארבענ סעיינ יד זנוא טָאה
 ןערהעקמוא ךיילג ךיז זומ רע זַא ,ןעגָאז םהיא ןוא ן'ףָאליַאכימ ןענרַאװ וצ
 ןעמ טָאה ?ארענעג ןעקסמרַאדנַאשז םעד תעב ,לָאטיּפש-סינגנעפעג ןיא
 זיא ררעה רעניזָאד רעד יוװ ױזַא ןוא .ַאטישט ןיא ןעטלַאהרעפ לייוורעד

 רדלענ ןעמוס עכעלשביה ןופ רעניוועג רעד סלַא ןעמוקעגסיױרַא טכַאנ עדעי

 ןעסָאלשעב ךיג רָאג רע טָאה ,זיוה ם'לעקוק ןיא לעשיט םענירג םעד ייב

 העיסנ רעגנַאל ַא ףיוא ביירטרעפ-טייצ ןעמהענעגנַא אזַא ןעטייברעפ וצ טינ
 יו ,ָאריז רעטנוא דַארג ףלעווצ ןופ טסערפ ענעכלעזַא ןיא ןענימ יד וצ
 קסטוקריא ךָאנ טרהעקעגמוא ךָאנרעד ךיז טָאה רע ןוא ,ןעוועג זיא טלָאמעד
 םהיא טָאה ןָאיסימ ןייז סָאוװ ,ךעלטסנעידרעפ יד טימ רענעדעירפוצ ץנַאג ַא

 | - ,טכַארבעגניײרַא
 ןוא רעטנהענ ץלַא ןעמוקעג רעבָא זיא םערוטש רערענַאיצקַאער רעד
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 -עגעגנָא טָאה רע סָאװ ץלַא ךיז טימ טּפעלשעגטימ טָאה רע ןוא ,רעטנהענ
 .ןעכָארבעגסױא טָאה ןעלױוּפ ןיא דנַאטשפיוא רעד יו םעדכָאנ דלַאב ,טנעג

 דד1ד

 רעד ןעגעקטנַא ןעביוהעגפיוא ןעלױוּפ ךיז טָאה 1863 רַאונַאי ןיא
 ןוא סעקיצשווַאטנוב תורבח טעדליבעג ךיז ןעבָאה סע .טפַאשרעה רעשיסור !

 -טבַא עצנַאג ןעטלַאהעגנָא טָאה עכלעוו ,החמחלמ א ןעביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 יד ייב ןעטעבענ ךיז ןעבָאה ןָאדנָאל ןיא עננילטכילפ יד .ןעטַאנָאמ ןהעצ

 .גנוגעוועב יד ןענעלבָא ןעלָאז ייז ,ןעטעטימָאק ערענַאיצולַאװער עשיליוּפ

 ןערעוו טקירדרעטנוא טעװ דנַאטשפיוא רעד זַא ,ןהעזענסיוארָאפ ןעבָאה ייז

 ,דנַאלסור ןיא עדָאירעּפ-םרָאפער רעד ןופ ףוס א ןעכַאמ ךיוא טעוװ סָאד ןוא

 -סילַאנָאיצַאנ יד ןופ גנוקירדרעטנוא יד .ןעלַאטרעפ ןעוועג רעבָא זיא סע

 ןיא ַאשרַאװ ןיא ןענופעגטַאטש ןעבָאח סָאװ ,סעיצַאטסעפינַאמ עשיט

 -וקעג ןענייז סָאװ ,ןעגנוטכירניה עשנעידרעפ טינ ,עמַאזיורג יד ןוא ,1

 ןעוועג זיא לרוג רעד .,ןעקַאלַאּפ יד טכַארבענפיױא ןעבָאה ,ךָאנרעד ןעמ

 .ןעפרָאװעג
 ױזַא טַאהעג טינ רעהירפ לָאמנייק טָאה ןעליופ ןופ גנואיירפעב יד

 טינ ָאד דער ךיא .טייצ רענעי ןיא יו ,דנַאלסור ןיא רעריזיטַאּפמיס ?עיפ
 רעד ןופ ןעטנעמעלע עטניסעמעג רהעמ יד וליפא ; ןערענָאיצולָאװער יד ןופ

 זַא ,טגָאזעגסױרַא ןעפָא ךיוא ןוא ,טקנעדענ ןעבָאה טפַאשלעזעג רעשיסור

 עכילדניירפ ַא רַאפ ןעליוּפ ןעבַאה וצ רעסעב ןעוועג טלָאװ דנַאלסור רַאֿפ

 לָאמנייק טעוו ןעלױּפ .,ןַאהטרעטנוא ןעכילדנייפ ַא סלַא רעדייא ,הנכש
 -יוטנע קראטשדוצ זיא רע ,רעטקַארַאכ ןעלַאנָאיצַאנ רהיא ןערילרעפ סינ

 רהיא ,רוטַארעטיל ענעגייא רהיא ,ןעבָאה טעװ יז ןוא ,טָאה יז ;טלעק

 -רעטנוא ןעטלַאה רהיא ןעק דנַאלסור .עירטסודניא ןוא טסנוק ענעגייא

 ,דנַאטשוצ ַא -- גנוקירדרעטנוא ןוא דלַאוװעג רעלייה ךרוד רונ גינעהט

 רעטייוו עזייוו רעגידנעווטיונ טעוו ןוא ,טכַארבעג רעהַא זיב טָאה סָאו

 עכילדעירפ יד ליפא .אפונ דנַאלסור ןיא גנוקירדרעטנוא ,ןעננערב

 ןיב ךיא תעב ןוא ;גנוניימ רעניזָאד רעד ןופ ןעוועג ןענייז ןעליפָאװַאלס
 טסירגעב טפַאשלעזעג רענרוברעטעּפ יד טָאה עלוש רעד ןיא ןעוועג ךָאנ

 -ַאסקַא ןַאוװיא ל?ליפָאווַאלק רעד סָאװ ,"םולח , םעד גנומיטשוצ רעלופ טימ

 ןייז ."גָאט רעד , גנוטייצ ןייז ןיא ןעקורדוצבא הטומ יד טָאהעג טָאה ווָאק

 . הע ןוא ,ןעלױּפ ןעזָאלרעּפ ןעבָאה ןעעמרַא עשיסור יד זַא ,ןעוועג זיא םולח
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 ןופרעד ןעטלָאװ סָאװ ןענלָאפ עטנעכייצעגסיוא יד חכמ טדערעג טָאה

 .ןעמוקעגסיורַא

 ערערהעמ ןעבָאה ,ןעכַארבעגפיױא טָאה 1868 ןופ ןָאיצולַאװער יד ןעוו

 תעב ,ןעקַאלַאּפ יד ןענעג ןערישרַאמ וצ טנָאזעגבָא ךיז ןעריציפַא עשיסור

 ףיוא ןעברַאטשעג ןענייז ןוא ,ייז רַאפ ןעמונעגנָא ךיז ןעפִא ןעבָאה ערעדנא

 זיא דנַאטשפיױא ן'רַאפ רעדלעג .דלעפטכַאלש ן'פיוא רעדָא הילת רעד

 ףךילטנעפע ץנַאג ריביס ןיא -- דנַאלסור ץנַאנ רעביא ןערָאװעג טלעמַאזעג

 -ענסיוא ןעטנעדוטס יד ןעבָאה ןעטעטיזרעווינוא עשיסור יד ןיא ןוא ---

 -ילשנא ךיז קעווא ןענייז עכלעוו ,םירבח ערעייז ןעניטיונ םעֶלַא טימ טביר

 | .ןערענָאיצולָאװער יד ןָא ןעס

 סעיינ יד טיירּפשרעפ ךיז טָאה גנורהעג רעגיזָאד רעד ןופ ןעמימ ןיא

 סעדנַאב ןענייז רַאונַאי ןעט10 םעד ןופ  טכַאנ רעד ןיא זַא ,דנַאלטור רעביא

 ןענאטשעגנייא ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלַָאס עשיסור יד ןעלַאפעב ןעטנעגרוסניא

 טשרע שטָאכ ,ןעטעב יד ןיא טעדרַאמרע ייז ןעבָאה ןוא ,רעפרעד יד ןיא
 ןוא ןעטַאדלָאס יד ןעשיווצ ןעסינעטלעהרעפ יד ןעבָאה רעהירפ גָאט ַא טימ

 ןעועג זיא טכירעב רעד .עכילדניירפ ץנַאג ןייז וצ טניישעג םירעיוּפ יד

 ,תמא ןעוועג !ייוולייט סע זיא קילננוא םוצ רעבָא ,ןענירטרעביא ?עסיכבַא

 .רעכילדעש טסכעה א ןעוועג זיא דנַאלסור ןיא םעד ןופ קורדנייא רעד ןוא

 ענױזַא ןענייז עכלעוו ,ןענָאיצַאנ ייווצ יד ןעשיווצ סעיטַאּפיטנַא עטְלַא יד

 טיול ןעדיישרעפ ױזַא רעבָא גנומַאטשבָא רעייז טיול םיבורק עטנעהַאנ

 טקעוװענגפיױוא לָאמַא רעדעיו ןענייז ,ערעטקארַאכ עלַאנָאיצַאנ ערעייז
 | | | .ןערָאװעג

 . ןעסיוועג ַא וצ זיב להיפעג רעטכעלש רעניזָאד רעד זיא זייווכעלסיב

 -גידנעטש יד ןופ ףּפמַאק רעשירלעה רעד .ןערָאװעג טכַאװשעגנבָא דַארג

 ייז עכלעוו טימ ,עיגרענע ערַאבנעיזעבנוא יד ןוא ,ןעלױּפ ןופ ןהיז עווַארב

 ןענואוועג טָאה ,עעמרַא עקרַאטש גיד'ארומ ַא ןענַאטשעגרעדיױװ ןענייז

 "אוועג טנאקעב רעבָא ןיא סע .ןָאיצַאנ רעשידלעה רעד רַאפ עיטַאפמיס

 טנעכערעגניירַא טָאה ,טעטימָאק רערענָאיצולַאװער רעשיליוּפ רעד זַא ,ןער

 ערהיא טימ הכולמ עשיליוּפ יד קידוצ ןערהיפוצנייא גנורעדָאפ ןייז ןיא

 ,ןעצניװַארּפ עשיניירקוא רעדָא עשיסורדןיילק יד ךיוא ,ןעצענערנ עטלַא

 טַאהעג דנייפ טָאה גנורעקלעטעב עשיסקָאדָאטרַא-שיכירג יד עכלעוו ןופ

 ףיול םעד ןיא לָאמנייא יו רהעמ ייז טָאה ןוא ,רעשרעה עשיליוּפ ערהיא

 וצרעד .זייוונעסַאמ טעליוקעגסיוא ןעטרעדנוהרהָאי יירד עטצעל יד ןופ

 ַא טימ רנַאלסור ןעשארטס ןעכיוהעגנָא רעט3 רעד ןָאילַאּפַאנ טָאה ,ךָאנ

 רהעמ ןעלױּפ טָאה רעכלעוו ,קָאנושארטס רעטסוּפ א -- המחלמ רעיינ

 ,ךילדנע ןוא .ןעמונעגנעמַאזוצ ערעדנַא טעלַא רעדייא טכַארבעג ןעדָאש
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 / ןַא ,סורדרעפ טימ ןהעזעננייא ןעטנעמעלע עלַאקידַאר עשיסור יד ןעבָאה
 -רקעג ןעבָאה ןעליוּפ ןופ ןעטנעמעלע עשיטסילַאנָאיצַאנדןייר יד רָאנ יו
 טאהעג טינ רָאג גנורעיגער ערענָאיצולָאװער יד טָאה ,דנַאהרעביוא יד ןעג
 טימ ,רעלהעפ ַא -- ענעגייאבייל יד רַאפ דנַאל סָאד ןעגיליוועב וצ העדב

 ךיז ידכ ,ןעצונעב ךיז טלהעפרעפ טינ טָאה גנורעיגער עשיסור יד ןעכלעוו
 -טנַא םירעיוּפ יד ןופ ןירעצישעב ַא ןופ עיציזַאּפ רעד ןיא ןעלעטשוצסיורַא
 י | .םיצירּפ עשיליוּפ ערעייז ןענעק

 עלַא ןעבָאה ,ןעלױוּפ ןיא ןעכָארבעגסיױא טָאה עיצולָאװער יד ןעוו

 -ילבוּפעד-שיטַארקַאמעד ַא ןעמהעננָא טעװ יז זַא ,טביולנעג דנַאלסור ןיא

 ַא ףיוא ענעגייאבייל יד ןופ ננואיירפעב יד זַא ןוא ;גנודנעוו עשינַאק

 -ַאווער ַא סָאװ ,ךַאז עטשרע יד ןייז טעוו סיזַאב ןעשיטַארקַָאמעד ןעטיירב

 םעד ןופ טייקגיגנעהבאנוא רעד רַאפ גידנעפּפמעק ,גנורעיגער ערענָאיצול

 : .ןערהיפכרוד טעוו ,דנַאל

 ןיא ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןיא סע יו ,ץעזענ-סגנואיירפעב סָאד

 -דנַאה ַאזַא רַאפ טייהנעגעלעג עטוג ַא ןעבעגעג טָאה ,1861 ןיא גרוברעטעּפ

 -ילעב ערעייז וצ ענעגייאבייל יד ןופ ןעגנוטכילפרעפ עכילנעזרעּפ יד .גנול

 טָאה ןַאד .1863 ירָאורבעפ ןעט19 םעד טנידנעעג טשרע ךיז ןענַאה םיתב

 ןימ ַא ןעגירקוצסיורַא ערודעצָארּפ עמַאזננַאל ַא ןהענכרוד טפרַאדענ ןעמ

 םעד ןוא סיורג רעד חכמ ענעגייאבייל יד ןוא םיִצירּפ יד ןעשיווצ ךַאמבָא

 וצ ןעמוקנָא טפרַאדעג טָאה סָאװ ,דנַאל ךעלקיטש עטלייטעגוצ יד ןופ ץיַאלּפ

 עניזָאד יד רַאפ ןעננולהָאצבָא עכילרהעי יד .ענעגייאבייל עטיירפעב יד

 ןופ ןערָאװעג טמיטשעב ןענייז (עכיוה ךָאנ ךרע ן'כאנ טינ) דנַאל ךעלקיטש

 ץוחא ךָאנ ןעבָאה םירעיוּפ יד רעבָא ;רעקַא רעּפ עמוס עסיוועג ַא ,ץעזענ

 רַאפ ןוא ,ךעלזייה ערעייז רַאפ עמוס ארטסקע ןַא ןעלהַאצ וצ טַָאהעג םעד

 ױזַא --- םומיסקַאמ םעד רָאנ טלעטשענטסעפ טוטַאטס רעד טָאה עמוס רעד

 ייז םיצירּפ יד ייב ן'לעוּפ ןענעק טעוו ןעמ זַא ,טנעכערעג טָאה ןעמ יוז

 ןעלעוו ייז זַא רעדָא ,ןעגנולהָאצ ַארטסקע יד ןענהָאמ טינ ןעצנַאג ןיא ןעלָאז

 -ױזַא םעד ְךייש זיא סָאװ .ןופרעד לייט םעניילק ַא טימ ןענעגונעב ךיז

 טָאה גנורעיגער יד לַאפ ןעכלעוו ןיא --- דנַאל ןופ "ףיוקסיוא , םענעפורעג
 ןעלופ םעד רעמיטנעניײאדנַאל םעד ןעלהָאצוצסיוא ןעמונעגרעטנוא ךיז
 דנַאל סָאד ןעבָאה סָאוװ םירעיוּפ יד ןוא ,ןעריּפַאּפ-סטַאאטש טימ הטרעוו

 גיצניינ-ןוא-ןיינ רַאפ ,ןעלהָאצ טפרַאדעג רַאפרעד רהיא ןעבָאה ןענַארקעג

 -רהָאי ןוא ןעזניצ סלא עמוס רעניזָאד רעד ףיוא טנעצָארּפ סקעז ,רהָאי

 ןוא ךיוה גיד'תנושמס ןעוועג רָאנ טינ ןעגנולהָאצבָא יד ןענייז --- דלענ

 "עב טינ ןימרעט ןייק וליפַא טָאה ןעמ רונ ,םירעיוּפ יד רַאפ דנעריניאור
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 םעד וצ ןערָאװעג טזָאלעגרעביא זיא סָאד .ףיוקסיוא םעד רַאפ טמיטש
 רָאנ ןענייז ןעלעפ עסַאמ עצנַאנ ַא ןיא ןוא ; רעמיטנענייא םעד ןופ ןעליוו

 רהָאי גיצנאווצ ולימא ןערָאװעג ןעמונעגרָאפ טינ ןעכאמבא-ףיוקסיוא ןייק
 | ,גנואיירפעב רעד ךָאנ

 גנורעיגער ערענָאיצולָאװער ַא טָאה ןעדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא
 עשיסור סָאד ןערעסעכוצסיוא קרַאטש טייהנעגעלעג עטיירב ַא טָאהעג

 - -ּגיטכערעג ןופ טקַא ןַא ןעגידנעלַאפ וצ טעטכילפרעפ ןעוועג זיא יז .ץעזעג
 יוזַא טקנוּפ ןעוועג ןעליוּפ ןיא זיא עגַאל סעמעוו --- םירעיופ יד רַאפ טייק

 ייז גידנעבעג --- אפוג דנַאלסור ןיא יוו ,רעגרע ךָאנ לָאמטפָא ןוא ,טכעלש
 ןופ ךאז ןייק .ןעננוגנידעב-סגנואיירפעב עטמיטשעב רחעמ ןוא ערעסעב
 ןוא עשיטסילַאנָאיַאנןייר יד .ןערָאװעג ןָאהטעג טינ רעבָא זיא םעד

 -עוועב רעד ןיא דנאהרעביוא יד גידנעגירק ,ןעיײטרַאּפ עשיטַארקָאטסירַא
 -ַאךָא טנעלעגקעווַא ןענארפ עלַא ןופ עטסגיטכיוו עגיזָאד יד ןעבַאה ,גנוג
 ןעניוועג וצ גנורעיגער רעשיסור רעד רַאפ טכייל טכַאמעג טָאה סָאד .טייז
 .טייז רהיא ףיוא םירעוּפ יד

 -סיוא גיטכיר רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא טָאה ןהעזרעפ ןעגיזָאד םעד
 טימ ןעליוּפ ןיא ןע'ןיטוילימ יילָאקינ טקישעגסױרַא טָאה רע ןעוו ,טצונעג

 טָאה רע יו ,ןפוא םעד ףיוא םירעיוּפ עגיטרָאד יד ןעיירפעב וצ ןָאיפימ רעד
 יד יצ ךיז גידנערעמיק טינ --- דנַאלסור ןיא ןָאהט וצ טַאהעג העדב סע
 ;ןעלױוּפ ןיא הענ , .טינ יצ ,ןערעוו טריניאור םעדכרוד ןעלעוו םיציירּפ

 -נעגיײאדנַאל עשיליוּפ יד ןעגעג םַארגָארּפ "ןעטיור , ןייד ןָא ןעטרָאד דנעוו |
 ,ןיטוילימ ןוא ;טנָאזעג םהיא וצ רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא טָאה ,"רעמיט

 ףילקריוװ ןעבָאה ,ערעדנַא ךס ַא ןוא יקסַאקרעשט ץנירּפ טימ ןעמאזוצ
 יד ןופ דנאל סָאד ןעמהענוצקעוַא טנעקעג ןעבָאה ייז סָאװ ץְלַא ןָאהטעג

 .םירעיוּפ יד רַאפ דנַאל רעקיטש עסיורג ןעלייטוצנייא ןוא םיצירּפ

 ןופ םענייא טימ ןענענעגעב ֹוצ ךיז ןעמוקעגסיוא לָאמנייא זיא רימ

 טימ ןעמאזוצ ןעליוּפ ןיא ןעגנאגעג זיא רעכלעוו ,עטמַאעב עשיסור יד

 עלופ יד טַאהעג ןעבָאה רימ , .יקטַאקרעשט ץנירּפ ןוא ןיטוילימ יײלַאקיג

 "רעד רימ רע טָאה ,"םירעוּפ יד וצ דנַאֿפ סָאד ןענעגוצרעביא טייהיירפ

 ףרָאד ַא ןיא ןהענֹוצרעבירַא ,ןעוועג זיא ןַאלּפ רעכילנהעוועג ןיימ , .טלהעצ

 ךיא געלפ ,"רימ טגָאז תישאר, .גנולמַאזרעפ-םירעיוּפ ַא ןעפורפיונוצ ןוא

 ןענעלפ ייז "? רעטציא רהיא טלַאה דנַאל ַא ראפ סָאװ,, ,ייז וצ ןעדנעוו ךיז

 טינ דרע ןייק לָאמנייק רהעמ רָאנ רהיא טָאה , .ןעזייוונָא סָאד רימ

 ,"טאהעג רימ ןעבָאה יאדוא , ,טגערפעג רעטייוו ךיא בָאה "?טַאהעג

 ענעי ןענייז קירוצ ןערהָאי טימ.,, }לוק ןייא ןיא עֶלַא ןערעפטנע ייז ןענעלפ
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 רענָאיצולָאװער 8 ןופ ןעראומעמ 198

 רעזנוא ןיא ןעוועג לָאמַא זיא דלַאוװ רעד טָא ; ערעזנוא ןעוועג סעקנַאל

 ייז געלפ ךיא .",זנוא וצ םרעהענ ןעבָאה רעדלעפ ענעי טָא ןוא ; ץיזעב

 ןעק ךייא ןופ רעוו ,ןונ, : ןעגערפ ךיא געלפ ןַאד ןוא ,ןעדערסיוא ךיז ןעזָאל

 ןיא-סע-ןעוו זיא דנַאל סענעי רעדָא סָאד זַא ,העובש ַא טימ ןערעכיזרעפ

 לָאז סָאװ רענייק ןעוועג טינ זיא סע זא ךיז טהעטשרעפ "? ערעייא ןעוועג

 טנעלפ ךילדנע .קירוצ ןערהָאי טימ ןעוועג ץלַא זיא סָאד -- ןעפורבָא יז
 ענירעביא יד ןוא ,םלוע ן'כרוד ןערַאּפשכרוד רעקשטעטלַא ןַא םעפע ףךיז

 רעד ",ףיורעד ןערעווש ןעק רע ,סעֶלַא ןעגעוו סייוו רע , : ןענַאז ןעגעלפ

 טָאה רע סָאװ ץלא חכמ עטכישעג עגנַאל ַא ןעביֹוהנָא טגעלפ רעקניטלַא

 ךיא רעבָא ,רעטָאפ ןייז ןופ טרעהעג טָאה רעדָא ,דנעגוי ןייז ןיא טסואוועג

 וד סָאװ העובש ןייד ףיוא רהעלקרעד , ...ץרוק עטכישעג יד ןעכַאמ געלפ

 "ענימנ , רעד ןופ ןערָאװעג ןעטלַאהעג זיא סָאװ ,דנַאל סָאד ןענעוו טסייוו

 רע יו ךינ ױזַא ןוא ".סרעייא זיא דנַאל סָאד ןוא -- (ענומָאק-ףרָאד יד)

 טנעקענ העובש רעניזָאד רעד ףיוא ךיז טָאה ןעמ ןוא --- ןערָאוװשעגבָא טָאה

 רעד טרעלקרע בָאה ןוא ןעריּפַאּפ יד טכַאמענסיוא ךיא בָאה -- ןעזָאלרעפ

 רהעמ טינ טהעטש רהיא .סרעייא דנַאל סָאד זיא רעטציא , ; גנולמַאזרעפ

 רהיא ;םיתב-ילעב ערעייא וצ ןעגנוטכילפרעפ עכלעוו דנענריא רעטנוא

 ,זיא ןָאהט ןעפרַאד טעוװ רהיא סָאװ טעלַא ; םינכש ערעייז ךַאפנייא טנייז
 .גנורעיגער רעד וצ ,רהָאי ןעדעי ?עיפ ױזַא ,עסקַאט-ףיוקסיוא יד ןעלהָאצ

 ".וירפ ייז טנירק רחיא ;דנַאל ן'טימ ןעמַאזוצ ןעהעג ךעלוייה ערעיוא |

 קיטקַאט ןימ ַאזַא קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ ,ןעלעטשרָאט ךיז ןעק ןעמ

 -ָאקינ רעטעּפ ,רעניימ דניקרעטסעווש ַא .םירעיוּפ יד ףיוא טכַאמענ טָאה

 זיא ,טנָאמרעד בָאה ךיא סָאװ טנַאטוידַא םעד ןופ רעדורב ַא ,שטיוועייל

 ,טנעמיגער עידרַאוװג רענַאלוא ןייז טימ יוטיל ןיא רעדָא ןעליוּפ ןיא ןעוועג

 ןעטנעמיגער עידרַאווג יד וליפא זַא ,טסנרע יױזַא ןעוועג זיא עיצולַאװער יד

 רעטציא ןוא ;רחיא ןעגענ ןערָאװעג טקישעגנסױרַא ןענייז גרוברעטעּפ ןופ

 וצ ?העפעב םעד ןעגָארקעג טָאה ףָאיװַארומ ?יאכימ ןעוז זַא ,ןעמ סייוו
 ןירעזייק רעד טימ ךיז ןענעגעזעג ןעמוקענ זיא רע ןוא יוטיל רעד ךָאנ ןהענ

 ."דנַאלסור רַאפ יוטיל שטָאכ עװעטַאר , :טנָאזעג םחיא וצ יז טָאה ,ַאירַאמ

 .ןערָאלרעפ רַאפ ןערָאװעג טכַארטעב זיא ןעליופ

 סעדנַאב עטנעפַאוזעב יד ןופ דנעה יד ןיא ןעוועג זיא דנַאל סָאד,

 רימ ןוא , ,רימ וצ טנָאזעג דניקרעטסעווש ןיימ טָאה ,"ןערענָאיצולַָאװער

 .ןעניפעג וצ ייז וליפא רעדָא ,ןעגעיזעב וצ ייז גיטכעמנהא ןעוועג ןענייז
 ןוא ,גנולייטבָא רעניילק רעזנוא ןעפירנעגנָא רדסכ ןענַאה סעדנַאב עניילק

 טנַאקעג ןעבָאה ייז ןוא ,טפּפמעקעג טוג טנעכייצעגסיוא ןעבָאה ייז יו ױזַא

 טפֶא ייז ןעבָאה ,גנורעקלעפעב רעד ןופ עציטש ןעגָארקעג ןוא דנעגעג יד
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 וצ ןעננואוצעג ןעװענ רעכירעד ןענייז רימ .זנוא רעכיא טנעיזענ

 ,דנענעג ַא ןהענכרוד ןעגעלפ רימ .ןענַאלָאק עסיורג ןיא רָאנ ןערישרַאמ
 יד ןופ רוּפש ןייק ולימא נידנעניטעג טםינ ,רעדלעוו ךרוד גידנערישרַאמ

 "רעד ףיז רימ ןעבָאה קירוצ טרישרַאמ ןעבָאה רימ ןעוו רעבָא ; סעדנַאב

 -ענפיױרַא ןעבאה ייז זַא ,זנוא רעטניה ןעזיוועב ךיז ןעבָאה ייז זַא ,טסואוו

 ךיז טָאה רעיופ א ביוא ןוא ,דנַאל ן'םיוא עטקַאט עשיטָאירטַאּפ יד טנעל

 ןעבאה ,ןעּפורט ערעזנוא רַאפ טכַאמעג ךילצינ ןפוא זיא סע ןעכלעוו ףיוא !

 -איצולַאװער יד ןופ םיוב ַא ףיוא םענעננאהעגפיוא ןַא ןענופעג םהיא רימ

 ןענאװ זיב ,גנַאל םישדח ןעטלַאהעגנָא סע טָאה ױזַא .,סעדנַאב ערענ

 -עיוּפ יד טיירפעב ןעבַאה ןוא ןעמוקעג ןענייז יקסַאקרעשט ןוא ןיטוילימ

 יד .ףוס א ןערָאװעג זיא -- ןַאד ,רטַאל סָאד ייז גידנעבעגקעװַא ,םיר

 -לָאהעג זנוא ןעבָאה ייז ; טייז רעזנוא ףיוא טלעטשעג ךיז ןעבָאה םירעיוּפ

 ".טנידנעעג ףיז טָאה דנאטשפיוא רעד ןוא ,סעדנַאב יד ןעּפַאכ ןעפ

 חכמ ריביס ןיא עטקישרעפ עשיליוּפ יד טימ טרערעג טפָא בָאה ךיא

 רעלהעמ םעד ןעפירנעב ןעכַאה ייז ןופ ענינייא ןוא ,ןינע ןעניזָאד םעד

 ןייז ןֶא ביֹוחנֶא ןופ ךיילנ זומ עיצולַאװער א .ןערָאװעג ןעננַאגעב זיא סָאוו

 -- ?עטקירדרעטנוא ןוא ענעטארטענ , יד רַאפ טייקגיטכערעג ןופ טקַא ןַא

 רערעכיז א יז ןיא טסנַאז ; ןעננוניטיגרעפ ערעגיטעּפש ןופ גָאזוצ ַא טינ

 ױזַא ןענייז רערחיפ יד זַא ,טפָא סע טפערט קילגנוא םוצ .לַאטכרוד

 "רעפ ייז זא ,ןעגַארפ-קיטקאט עשירעטילימ זיולב טימ ןָאהטרעּפ קרַאטש

 -רעביא ןעלהעפרעפ ֹוצ ןערענַאיצולַאװער ראפ .עטסניטכיוו סָאד ןעסעג

 טניימ ,ייז רַאפ ןעננַאפעגנא ךיז םָאה םייצ עיינ א זַא ,ןעטַאמ יד ןעגייצ

 .גנומהענרעטנוא רעד ןופ לאפכרוד ןעטננידעבנוא םעד ןערעכיזרעפ וצ

 ןעליוּפ רַאפ עיצולאוװער רעניזָאד רעד ןופ ןענלָאפ עכילקילגנוא יד

 לעיפיוו .עירָאטסיח ןופ טעיבעג םעד וצ ןערעהעג ייז ;טפואוועב ןענייז

 לעיפיוו ,ןעטכאלש יד ןיא ןעראװעג טעטכינרעפמ ןענייז ןעשנעמ רעדנעזיוט

 רענילדנהעצ ?עיפיו ןוא ,ןעראועג ןעננאהעגנפמיוא ןענייז רעטרעדנוה

 ןופ ןעצניוארפ ענעדיישרעפ ןיא ןערָאװעג טקישרעפ ןענייז רעדנעזיוט

 יד וליפא רעבָא .טסואוועב ןעצנאג ןיא םינ ךָאנ זיא ,ריביס ןוא דנַאלפור

 טימ רנַאלסור ןיא ןערָאװעג טקורדענ ןענייז סָאװ ,ןערעמפיצ עלעיציפא

 --- ןיילא ןעצניוװַארּפ עשיווטיל יד ןיא זא ,ןעזייוועב קירוצ רהָאֹי עכילטע

 ףעכילקערש רענעי טָאה -- ןעליױּפ רעגיטכיר רעד ןופ גידנעדער טינ

 -רָאנ טָאה ננורעיגער עשיסור יד ןעמעוו רַאֿפ ,ףָאיװַארומ ליַאכימ שנעמ

 ןייז ףיוא ןעננאהענפיוא ,ָאנליוו ןיא טנעמונַאמ א טלעטשענפיוא סָאװ

 ןוא דנאלסור ןיא טקישרעפ ןוא ,ןעקַאלַאּפ 198 טעטירָאטיױא רענעגייא



 רענַאיצולָאװער א ןופ ןערַאומעמ 200
 טכילטנעפערעפ ךיוא ,תומישר עלעיציפָא .ןעיורפ ןוא רענעמ 9,429 ריביס
 ריביס ןיא טקישרעפ ןעיורפ ןוא רענעמ 18,679 ןָא ןעביג ,דנַאלסור ןיא
 -חרומ ןיא ןערָאװעג טקישרעפ ןענייז 10,407 עכלעוו ןופ ,ןעליױּפ ןופ
 טָאה ריביס-חרזמ ןופ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעד זַא קנעדעג ךיא .ריביס
 ןענייז סָאװ ,ןָאזרעּפ דנעזיוט 11 ךרע ןַא ,?הָאצ עבלעזיד ןעבעגעגנָא רימ
 רעדנעל יד ןיא טקישרעפ רעדָא עגרָאטַאק ףיוא ןערָאװעג טקישעגסױרַא
 ןהעזעגוצ בָאה ןוא ,ןעּפָארטעג ןעטרָאד ייז בָאה ךיא .תושר ןייז רעטנוא
 ביוא ,ןעשנעמ דנעזיוט 70 רעדָא 00 ןופ ךרע ןַא ,פבה-ךסב .ןעדייל ערעייז
 טקישעגרעדנַאנופ ןוא ןעלױּפ ןופ ןערָאװעג ןעסירעגבַא ןענייז ,רהעמ טינ
 ,ריביס ןיא ןוא זַאקוװַאק רעד ףיוא ,לַארוא םעד ןיא ןעצניוװַארּפ עשיסור ענעדיישרעפ יד ןיא ןערָאװעג

 םעד טימ .טבעלש ױזַא טקנוּפ ןעוועג ןעגלָאפ יד ןענייז דנַאלסור רַאפ
 -םרָאפער יד טנידנעעג ןעצנַאג ןיא ךיז טָאה ןעלוּפ ןיא דנַאטשּפיוא
 ןעגנורעיגערדטסבלעז עלעיצניװָארּפ ןופ ץעזעג סָאד ,תמא .עדָאירעּפ
 -טנַאקעב ןענייז ןעטכירעג יד ןופ גנורימרָאפער יד ןוא ((סָאוטסמעז)
 ןעוועג ןיוש ןענייז עדייב רעבָא ; 1808 ןוא 1864 ןיא ןערָאװעג טכַאמעג
 -טסבלעז ןופ ןַאלּפ םעד ןעבילקעגסיוא רעסעב רעט2 רעד רעדנַאס - -קעלא טָאה טנעמָאמ ןעטצעל םעד ןיא ,רהעמ ָאנ ,ןוא 1862 ןיא גיטרַאפ
 -ָאיצקַאער ס'ףעוילַאװ ןופ ןערָאװעג טייברַאענסיױא זיא סָאװ ,גנורעיגער
 ןופ ןערָאװעג טיירגעגוצ זיא סָאװ ןַאלּפ םעד טָאטשנָא ,יײטרַאּפ רערענ
 עדייב יד ןופ גנוכַאמטנַאקעב רעד ךָאנ ךיילג ןוא ;ןיטוילימ ײלָאקינ
 עגינייא ןיא ןוא ,ןערָאװעג טרענעלקרעפ טייקניטכיוו רעייז זיא ןעמראפער
 עסַאמ רעצנאג ַא ןופ גנורהיפנייא יד ךרוד ,טעטכינרעפ ןעצנַאגניא ןעלעפ
 .ןעצעזעג-ןעבענ

 טָאה אפונ גנוניימ עכילטנעפע יד סָאװ ,ןעוועג זיא ץלַא ןופ רעגרע |
 ןעוועג זיא גָאט ןופ דלעה רעד .קירוצ ףיוא טירש ןערעטייוו ַא טכַאמעג
 טָאה רעכלעוו ,ײטרַאּפ סמוטנעגייאבייל רעד ןופ רערהיפ רעד ,ףָאקטַאק
 -עגטימ טָאה ןוא "טָאירטַאּפ , רעשיסור סלַא טלעטשעגסיורַא טציא ךיז
 רעוװקסָאמ ןוא רעגרוברעטעּפ רעד ןופ פייט ןעטסערג םעד ךיז טימ טּפעלש
 טַאהעג ןעבָאה סָאװ יד עלַא ןענייז ,טייצ רעגיזָאד רעד ךָאנ .טפַאשלעזעג
 ןופ ןערָאװעג טלעּפמעטשעג דלַאב ןעמרָאפער ןעגעוו ןעדער וצ הטומ םעד
 - ,"דנַאלסור ןופ רעהטעררעפ , יד סלַא ן'ףָאקטַאק

 -רעפ רעזנוא טכיירגרעד ןעכיג ןיא טָאה עיצקַאער ןופ עילאווכ יד
 רעלעיצעּפס ַא טָאה ץרעמ ןיא גָאט םענהעש ןייא .ץניווװָארּפ ענעפרָאװ
 סלַא עלעטש ןייז ןעזָאלרעּפ ךיילג לָאז רע ,לעקוק לַארענעג םעד טעט -יידעגנָא ןעמ טָאה ריּפַאּפ ןיא .ריּפַאּפ ַא םכַארבעג קסטוקריא ןופ חילש
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 ,קסטוקריא ןיא ןעמוקרעבירַא ןוא עילַאקיַאבסנַארט ןופ רָאטַאנרעבוג

 יד ןעמהענקירוצ טינ ףרַאד רע זַא ןוא ,ןעלהעפעב ערעטייוו ףיוא ןעטרַאװ

 .בַאטש-לַארענעג ןופ רידנַאמָאק סלַא עלעטש

 וליפא .טינ גנורעלקרע ןייק ? ןעטיידעב סָאד לָאז סָאװ ?סָאװרַאפ
 טינ טָאה ,דניירפ רעכילנעזרעּפ ַא ס'לעקוק ,רָאטַאנרעבונ-לַאהענעג רעד

 ןעלָאפסינמייהעג םעד וצ טרָאװ ןעגיצנייא ןַא ןענעלוצוצ טריקיזיר

 ןעשיווצ ןערעוו טרהיפעגבָא טעוװ לעקוק זַא טניימעג סָאד טָאה .?העפעב

 ןיא ןערעוו טרַאּפשעגנייא םעוו ןוא ,גרוברעטעּפ ךָאנ ןעמרַאדנַאשז ייווצ

 ?ננוטסעפ רעקסוװָאלװַאּפָארטעּפ רעד ,רבק םענרענייטש ןעסיורג םעד

 זיא סָאד זַא ,ןערהַאפרע רימ ןעבָאה רעטעּפש .,ןעוועג ךילגעמ זיא סעלַא

 ןעוו ,ךיוא ןעוועג ױזַא עקַאט טלָאװ סע ןוא ;טכיזבַא יד ןעווענ עקַאט

 -רענע טינ ךיז טלָאװ ,"רומַא םעד ןופ רענעיזעב רעד , ,ףָאיװַארומ יײלָאקינ

 ןעבָאה לָאז רע ,רַאצ םעד ןעטעבעג ךילנעזרעּפ ןוא טשימעגניירַא שיג
 - .ץלעקוק טימ ןהעזנייא

 זיא עילימַאפ רעכילבעיל ןייז ןוא ן'לעקוק טימ ךיז ןעדייש רעזנוא
 רָאנ טינ .ןעצרַאה ן'פיוא רעווש רהעז ןעוועג זיא רימ .היול א יוװ ןעוועג

 ךיא רונ ,דניירפ ןעכילנעזרעּפ ןערעייהט ַא ןערָאלרעּפ םהיא ןיא ךיא בָאה

 רעצנַאג ַא ןופ הרובק יד ןעוועג זיא גנודייש עניזָאד יד זַא ,טלהיפעג בָאה

 לופ, --- ןעגנונעפָאה עטשניוװעג-גנַאל טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ ,עכָאּפע

 .ןענָאז וצ ןערָאװעג זיא עדָאמ יד יװ ,"סעיזוליא טימ
 ַא --- רָאטַאנרעבוג רעיינ ַא ןעמוקעג זיא'ס .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא

 ןייק רהעמ ןעק ןעמ זַא גידנעהעז .שנעמ-"הורוצ-ךימדזָאל , ,רעגיהטומטוג
 ערעזנוא טגידנערעפ עיגרענע רעטיינעב טימ ךיא בָאה ,ןערילרעפ טינ טייצ

 -ינומ רעד ןוא םעטסיס-סגנוקישרעפ םעד ןופ םרָאּפער רעד רַאפ רענעלּפ

 אד ןעגעוו םרָאפ ןופ טָאה רָאטַאנרעבוג רעד .גנורעיגעריטסבלעז רעלַאּפיצ

 יד רע טָאה ףילדנע רעבָא ,ןעננוצעזסיוא עכילטע טכַאמעג טרָאד ןוא

 ערעכעה יד ןיא טקישעגקעוװַא ייז טָאה ןעמ ןוא ,ןעבירשעגרעטנוא רענעלּפ

 טינ ןעמרָאפער ןייק רהעמ ןיוש ןעמ טָאה גרוברעטעּפ ןיא רעבָא .תומוקמ

 ,ןעבָארגעב ןעטרָאד םויה דע ןעגעיל ןעטקעיָארּפ ערעזנוא ,טפראדעג
 עכילטע ,דנַאלסור ןופ ןעלייט עֶלַא ןופ ערעדנַא רעטרעדנוה טימ ןעמַאזוצ

 - עטלא יד יװ רעכיפקערש ךָאנ ןענייז עכלעוו ,סעמרוט "עטרעסעבעגסיוא,
 ,טדעטשטּפיוה יד ןיא ןערָאװעג םיובענסיוא ןענייז ,עטרעסעברעפ-טינ

 עטמהירעב רַאפ ןעסערגנַאק-סינגנעפעג ןופ טייצ רעד ןיא ,ןעזייוו וצ ףיוא

 -סגנוקישרעפ רעצנַאג רעד ןוא סעמרוט עגירעביא יד רעבָא ;רעדנעלסיוא

 םעד ןיא טקנוּפ 1886 ןיא ןענופעג ןאננעק שזדרַאשזד טָאה ,םעטסיס

 .1802 ןיא טזָאלעגנרעביא ייז בָאה ךיא ןעכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ ןעבלעז
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 עטמַאעב יד ןערהיפ ,רעטעּפש רהָאי גיסיירד-ןוא-סקעז טימ ,טציא טשרע

 גנורעיגער-טסבלעז ע'טשרמולכ ַא ןוא ןעטכירעג עטרימרָאפער יד ןייא

 -רעטנוא וצ ןערָאװעג טנַאנרע רעדעיוו ןענייז ןעטעטימָאק ןוא ,ריביס ןיא

 .םעטסיסיסגנוקישרעפ םעד ןעכוז

 רעביא עזייר ןייז ןופ ןָאדנָאל ןיא ןעמוקענקירוצ זיא ןאננעק ןעוו

 ,ןָאדנָאל ןיא ןעמוקנָא ןייז ךָאנ נָאט ןעטייווצ ן'פיוא ,דלאב רע טָאה ,ריביס

 ןעשיסור ַא ךָאנ ןוא ,ךימ ,ן'יקסווָאקיישט ,ןע'קַאינּפעטס טבוזעגפיוא

 ס'ןַאננעק ןיא ןעפַארטעגפיונוצ עלַא ךיז רימ ןעבָאה דנעבָא ןיא .גנילטבילפ

 ןעבָאה רימ ,סָארק גנירַאשט ןופ טייוו טינ ?עטָאה םעניילק ַא ןיא ,רעמיצ

 ןעיורטוצ ?עיפוצ ןייק גידנעבָאה טינ ןוא ,לָאמ עטשרע סָאד ןהעזעג םהיא

 -רעטנוא רעהירפ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעדנעלננע עשירעמהענרעטנוא יד וצ

 -סיוא טינ ,ןעסינננעפעג עשיריביס יד ןעגעוו ץלַא ןעניפענוצסיוא ןעמונ

 ןעמונעג ןע'ןאננעק רימ ןעבָאה ,שיסור טרָאװ ַא וליפא ךיז גידנענרעל -

 רָאנ טינ רע טָאה ,רעבָא ןעניוטשרע רעזנוא וצ .רעהרעפדץיירק א ףיוא

 ,ץלא טסואוועג ךיוא טָאה רע רונ ,שיסור ןעטנעכייצעגסיוא ןַא טדערעג

 זנוא ןופ רערעדעי טעמכ  .ריביס ןענעוו ןעסיוו וצ הטרעוו זיא סע סָאװ

 -רעפ עשיטילַאּפ עֶלַא ןופ ?ייט ןעטסערג םעד טימ טנַאקעב ןעוועג זיא

 :סעגַארפ טימ ןעפרָאוורעפ ןע'ןַאננעק ןעבָאה רימ ןוא ,ריביס ןיא עטקיש

 ךילקילג רע זיא ?הטַארייהרעפ רע זיא ? רעד ןוא רעד ךיז טניפענ ואוו;,

 רימ "4? טסיינ ןיא רעטנומ ןוא שירפ ץֶלַא ךָאנ רע זיא ? הטַארייה ןייז טימ

 םענייא ןעדעי ןעגעוו סייוו ןַאננעק זַא ,טגייצרעביא דלאב ךיז ןעבָאה

 | .ייז ןופ

 ןעבילקעג ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,טגידנעעג ךיז ןעבָאה ןענַארפ יד ןעוו
 ,ןַאננעק ררעה ,טינ רהיא טסייוו, ,טגערפעג םהיא ךיא בָאה ,ןהעגוצקעווַא

 -רעייפ רעד רַאפ םערוהט-ךַאו םעד טיובעגסיוא ןיוש ןעבָאה ייז יצ

 ױזַא ,רימ ףיוא ןָאהטעג קוק ַא םָאה קַאינּפעטס "? אטישט ןיא עדַאגירב

 ס'ןַאננעק ףיורבסימ ךיא סָאװ רַאפ ןעפרָאװעגרַָאפ רימ טלָאװ רע יו

 ֿבָאה ךיא ןוא ,ןעכַאל ןעביוהעגנָא טָאה ןַאננעק רעבָא .טייקכילדניירפ

 ןעפרַָאװעגכרוד ףיז רימ ןעבָאה גידנעכַאל קרַאטש ןוא ,ןעטלאהעגטימ |

 *? םעד ןעגעוו ךיוא טסייוו רהיא ,סע טסייח , : סרעפטנע ןוא ןענַארפ טימ

 ױזַא ןוא "! תונובשח עטלעּפָאד ,אי, "? טיובעגסיוא , "? ךיוא רהיא ןוא,

 ןייז ףיוא ןוא ,טשימעגניירַא ךילדנע ךיז טָאה קַאינּפעטס זיב ,רעטייוו

 טגָאז , :ןעפרָאװעגרַאפ זנוא רע טָאה רענייטש ןעגניצרעהטוג ןעגנערטש

 -רעד ןַאננעק טָאה ףיורעד ".טכַאל רהיא סָאװ ןעגעוו תוחּפה 525 זנוא

 ןעזומ רעזעל ענייז עכלעוו ,םערוהט-כַאװ םענעי ןופ עטכישעג יד טלהעצ

 טלָאװעג רעניואוונייא רעטישט יד ןעכבָאה 1889 ןיא .ןעקנעדעג סיוועג
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 ;קעוװצ םעד רַאפ דלעג ןעבילקעגפיונוצ ןעבָאה ןוא ,םערוהט-דאוו ַא ןעיוב

 םוירעטסינימ ןיא ןובשח ַא ןעקישקעוַא טזומעג רעהירפ רעבָא טָאה ןעמ

 -קעוַא ןובשח םעד טָאה ןעמ .ןעטסָאק טעװ סָאד לעיפיוו ןערעניא ןופ

 -עטשעב ַא ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו ,םורא רהָאי ייווצ ןיא ,רעבָא ; טקישעג

 ןעגיטשעג טייברַא ןוא ץליהעג ןופ םיחקמ יד ןענייז ,ןובשח םעד ןופ גנוגיט

 ךיא ןעוו ,1862 ןיא ןעוועג זיא סָאד .טדָאטש רעדנעסקַאװ רעגנוי רעד ןיא

 -קעוַא ןוא תונובשח עיינ טכַאמעגסיוא טָאה ןעמ .אטישט ןיא ןעוועג ןיב

 ט'רזח'עגרעביא ױזַא ךיז טָאה עטכישעגנ יד ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא טקישעג |

 "נייא רעטישט יד ןעבָאה ךילדנע זיב ,רהָאי גיצנאווצ-ןוא-ףניפ עצנַאג

 -נײרַא תונובשח ערעייז ןיא ןעבָאה ןוא דלודעג יד ןערָאלרעּפ רעניואוו

 ןענייז םיחקמ עגיטכיר יד ?עיפיוו ,לעיפ ױזַא לָאמ ייווצ טעמכ טלעטשעג

 טסנרע גרוברעטעּפ ןיא ןעמ טָאה תונובשח עגיד'הנושמ עגיזָאד יד .ןעוועג

 ןעגָאלשרעד ךיז טָאה ַאטישט ױזַא יו טא ,טגיטעטשעב ייז ןוא ,טכַארטעב

 ,םערוהטיךַאו רהיא וצ

 ןעננאגעב טָאה רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא זַא ,טגָאזעג טפָא טָאה ןעמ

 טימ הלּפמ ענעגייא ןייז ךיז ףיוא טכַארבעג טָאה ןוא רעלהעפ ןעסיורג ַא

 טָאה רע עכלעוו ,ןעננונעפַאה ?עיפ ױזַא טקעוועגפיוא טָאה רע סָאװ ,םעד

 טלהעצרעד סָאוװ"רָאנ בָאה ךיא סָאװ םעד ןופ ,טנידעירפעב טינ רעטעּפש

 ץנַאג ןופ עטכישענ יד זיא אטישט רעניילק רעד ןופ עטכישעג יד ןוא ---

 טָאה רע .טלעדנַאהעג רענרע ךָאנ טָאה רע זַא ,ןהעז ןעמ ןעק --- דנַאסור

 עלייוו א רַאפ נידנעבעגכַאנ .ןעגנונעפָאה ט קעווענפיוא רָאנטינ

 "יואוועב רע טָאה ,םהיא םורא גנוניימ רעכילטנעפע רעד ןופ םָארטש םעד

 ,טײברַא רעד וצ ךיז ןעמהענ וצ דנַאלסור ץנַאג רעביא ןעשנעמ ןעג

 . ןעמוק ןוא ,ןעמיורט ןוא ןעגנונעפָאה םתס ןופ זיירק םעד ןופ ןהעגרעבירַא

 טכַאמעג ייז טָאה רע .ןעמרָאפער עגיטיונ יד טימ גנורהירעב רעמקעריד ןיא

 -וצפיוא זיא סָאד גנירג יו ןוא ,ןָאהטּפיוא דלַאב ןעק ןעמ סָאװ ,ןהעזנייא

 -עדיא ערעייז ןופ ?ייט םעד ןעבעגנוצפיוא ןעניואוועב ייז טָאה רע .ןָאהט

 ,סָאד רונ ןערעדָאט ןוא ,ןעכילקריוורעפ ךיילנ טינ ךיז טזָאל סע סָאװ ,ןעלַא

 ערעייז טרילומרָאפ ןעבָאה ייז ןעוו ןוא .ךילגעמ ךיילג שיטקַארּפ זיא סָאװ

 זילב זיא סע עכלעוו ראפ ,ןעצעזעג ןיא ייז טעטלַאטשעג ןוא ןעעדיא

 ,ןעטייקבילקריוו ןערעוו ןעלָאז ייז ידכ ,טפירשרעטנוא ןייז ןעוועג גימיונ

 רענָאיצקַאער ןייק .ןעביירשוצרעטנוא ייז טגָאזעגבָא טלָאמעד ךיז רע טָאה

 זַא ,ןעטּפיוהעב וצ עמיטש ןייז ןעביוהעגנפיוא ,טינ טָאה ןוא ,טינ טלָאוװ

 "םיס יד ,ןעטכירעג עטרימרָאפער-טינ יד --- ןעבילבעג זיא סע סָאװ סָאד

 -ֿפַאװרעט רעלַאּפיצינימ ןופ טייהנעזעוובַא יד ןוא ,גנוקישרעפ ןופ םעט

 סָאד טָאה רענייק : ןערעוו וצ ןעטלַאהעגפיוא הטרעוו ןעוועג זיא -- גנוט
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 זיא ,ןָאהט וצ סָאװטע ארומ רעד בעילוצ ,ךָאד ןוא .ןָאהט וצ םגַָאװעג טינ
 סָאװ ,יד ןענייז רהֶאֹי גיסיירד-ןוא-ףניפ רַאפ .ןעוועג יו ןעבילבעג ץלַא
 -נעווטיונ רעד ןעגעוו טרָאװ א ןעדערוצסיוא טָאהעג הטומ םעד ןעבָאה
 ןוא ;"עניטכעדרעפ , סלַא ןערָאװעג טכַארטעב ,ןעגנורעדנע ןופ טייקגיד-
 - ןענייז עכלעוו ,סעיצוטיטסניא יד ןעריטסיזקע טזָאלעג רעטייוו טָאה ןעמ
 רהעמ לָאז סע ידכ רָאנ ,טכעלש רַאפ ןערָאװעג טנעקרענַא גימיטשנייא
 ."ןעמרָאפער" טרָאװ ןעטסַאהרעפ םעד ןערעה וצ ןעמוקסיוא טינ

 זײ

 ןופ טרּפ ןיא ןָאהטּפיוא טשינרָאנ רהעמ ןעק ןעמ זַא גידנעהעזנייא
 םעד ןעמּונעגנָא טייהנעדעירפוצ טימ ךיא בָאה ,ַאטישט ןיא ןעמרָאפער
 .1868 ןופי רעמוז ןעבלעזמעד ןיא רומַא םעד ןעכוזעב וצ גַאלשרַאפ

 ןומ גערב (ןופצ) ןעקניל םעד ףיוא עקערטש עסיורג ערעייהעגנוא יד
 ,גערב ןעשיפיסַאּפ םעד ןופ גנעל רעד ןיא חטש ןעצנַאג םעד ןוא ,רומַא םעד
 -ַאווידַאלוװ) ןעסיורג םעד רעטעּפ ןופ טכוב רעד זיב וצ-םורד םייוו ױזַא
 ןעגעג טעמכ ,דנַאלסור רַאפ ןעמונעגנייא ָאיװַארומ ףַארג טָאה ,(קָאטס
 ןופ ףליה ?עיפ ןהָא רעכיז ןוא עטמַאעב רעגרוברעטעּפ יד ןופ ןעליוו םעד
 -רעמ וצ ןַאלּפ רעטכיירד רעד ןעלַאפעגנייא זיא םהיא ןעוו .טייז רעייז
 -רעדנוהרהאי 2 עטצעל יד רַאפ טָאה רעכלעוו ,ךייט ןעסיורג םעד ןעמהענ
 ןוא עגַאל-םורד ןייז טימ רעריביס יד ךיז וצ ןעגיוצעגוצ גידנעטש ןעט
 יו םעד רַאפ ץרוק ,ןעסָאלשעב טָאה רע ןעוו ןוא ;רעדנעל ערַאבטכורפ
 ַא דנַאלסור רַאפ ןעּפַאכרעפ וצ ,ַאּפָארייא רַאפ טנעפעעג ךיז טָאה ןַאּפַאי
 רעטנעהָאנ ַא ןערעו ןוא גערב ןעשיפיסַאּפ םעד ףיוא עיציזַאּפ עקרַאטש
 -רעטעּפ ןיא ןעמעלַא טעמכ רע טָאה ,ןעטַאַאטש עטגינייארעפ יד ןופ ןכש
 טינ טָאה רעכלעוו ,םוירעטסינימ-סגעירק םעד :רענגענ רַאפ טַאהעג גרוב
 טָאה רעכלעוו ,רעטסינימ-סנַאניפ םעד ; ןעקיש וצ םהיא ליח ןייק טַאהעג

 טּפיוהרעביא ןוא ;רעדנעל עיינ ןעמהעננייא ףיוא טָאהעג םינ רלעג ןייק
 ,גנוניטפעשעב ןייא גידנעטש טָאה סָאװ ,םוירעטסינימ ןערעסיוא םעד
 -ירעד טָאה ףָאיװַארומ ."סעיצַאקילּפמָאק עשיטַאמָאלּפיד , ןעדיימוצסיוא

 ךיז ןוא טײקכילטרַאװטנַארעּפ רענעגייא ןייז ףיוא ןעלדנַאה טזומענ רעב
 -חרזמ עטרעקלעפעב-רעטיש יד סָאװ ,ןעלטימ ערענָאמ יד ףיוא ןעזָאלרעּפ
 -נוא רעזָאידנארג רעניזָאד רעד רַאֿפ ןעגָאלשפיונוצ טנעקעג טָאה ריביס
 רעד ןיא ןערעוו ןָאהטענ טזומעג טָאה סעלַא ,רהעמ ְךָאנ .גנומהענרעט

 "טקַאפ םענענָאהטעגבָא , םעד ןעלעטשסיורַא ןענעק לָאז ןעמ ידכ ,ךיג
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 ,ןעטַאמָאלּפיד עשיאעּפָארייא-ברעמ יד ןופ ןעטסעטָארּפ יד ןעגעקטנַא

 .ןערעוו ןעביוהעגפיוא רעכיז ןעלעוו עכלעוו

 -רָאנ טלָאװ ,ןעמָאנ ןיא רָאנ ,ױזַא טָאלג דנַאל סָאד ןעמהענרעפ ןופ

 רעביא ןעבָאה וצ ,ןעוועג רעבירעד זיא ןַאלּפ רעד ןוא ,ןעמוקעגסיױרַא טשינ

 סָאװ ,ירוזוא םעד ןופ ןוא רומַא ךייט ןעסיורג םעד ןופ גנעפ רעצנַאג רעד

 --- ליימ 2,800 ןופ עקערטש ַא -- טייז-םורד ןיא ןיירַא םהיא ןיא טלַאפ

 ַאזַא ףיוא ןוא ,ןעטלַאהסיוא ןיילַא ךיז ןעלָאז סָאװ ,סעינָאלַאק ןופ טייק ַא

 ןוא ריביס ןעשיווצ גנודניברעפ עגיסעמלעגער ַא ןערעוו ןעפַאשעג לָאז ןפוא

 יד יװ ױזַא ןוא ,ןעשנעמ ןעוועג גיטיונ זיא וצרעד .גערב ןעשיפיסַאּפ םעד

 ,ןעלעטשוצ טנעקעג טינ ייז טָאה גנורעקלעפעב עשיריביס-חרזמ ערעטיש

 עכילנהעווענרעסיוא ןעמהענוצנא ןעגנואווצעג ןעועג ףָאװַארומ זיא

 ןענייז סָאװ ,ע'טּפשמ'רעפ עטנעידעגסיוא יד טיירפעב טָאה רע .ןעלטימ

 יַאגרַא ייז טָאה ןוא ,סענימ עבילרעזייק יד ףיוא ענעגייאבייל ןערָאװעג

 ךיז ןעבָאה עכלעוו ןופ לייט ַא ,ןעקַאזָאק רעילַאקיַאבסנַארט סּלַא טריזינ

 ייווצ טעדליבעג ןעבָאה ןוא ירוזוא ךייט םעד ןוא רומַא םעד ייב טצעזעב

 לָאז ןעמ ט'לעוּפ'עג ףףָאיװַארומ טָאה ןַאד .סעדניימעג-ןעקַאזָאק עיינ

 -לעוו ,(רעדרעמ ןוא רעביור בור סָאד) סעקינשזרָאטַאק דנעזיוט ןעיירפעב

 ןעגירעדעינ םעד ייב ןעשנעמ עיירפ סְלַא ןעצעזעב ךיז טלָאזעג ןעבָאה עכ

 ן'רַאפ ייז טָאה ןוא .,ןעטיילגעב ייז ןעמוקעג ןיילַא זיא רע ,רומַא ןופ לייט |

 ןעטרָאד טייז ,רעדניק עניימ ,טהעג , : גערב ןומ טריסערדַא ןערחָאפבָא

 ןֶא טביוה ,ןעדָאב ןעשיסור ןופרעד טכַאמ ,דנַאֿל סָאד טייבראעב ,יירפ

 "רעפ ןעמ ןעוו ,סעטרעוּפ עשיסור יד .רעטייוו ױזַא ןוא ,"ןעכעל יינ א

 ןופ ,לָאמ עלַא טעמב טימ ןעהעג ,ענרָאטַאק ףיוא רענעמ ערעייז טקיש

 ןופ ךס ַא ןעבָאה ױזַא ןוא ,ריביס ןיא רענעמ יד טימ ,ןעליוו ןעיירפ רעייז

 ערעייז ךיז טימ טָאהעג ,ןעטסינַאלָאק ןערעוו טלָאזעג ןעבָאה סָאװ ,יד

 ךיז ןעבָאה ,טַאהעג טינ סעילימַאפ ןייק ןעבָאה סָאװ רעבָא יד .םעילימאפ

 -דנַאל זיא סָאװ, : ן'ףָאיװַארומ וצ טגָאזעג ןוא הטומ טימ ןעמונעגנָא

 ףיוא "!טעטַארייהרעפ ןייז טפרַאדעג ןעבָאה רימ ? יורפ א ןהִא טייברַא

 להעפעב ַא טימ טרעפטנעעג ףָאיװַארומ טָאה גנוקרעמעב רעניזָאד רעד

 ףיוא ןענופעג ןעטרָאד ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעיורפ עֶלַא ןעזָאל וצ יירפ

 ןעביילקסיוא ךיז ןעזָאלעג ייז ןוא -- טרעדנוח ַא ךרעב --- עגרָאטַאק

 : ןעוועג טינ זיא ןערילרעפ וצ טייצ ןייק .רענעמ יד ןופ ןעליוו ייז ןעמעוו

 ןעבָאה ןעטילּפ יד ,ןעלַאפעגבָא דניוושעג זיא ךייט ןופ רעקַאוװ-ךיוה סָאד

 נערב ןייב ןעלעטשסיוא ךיז ןעסייהעג ייז ףָאיװַארומ טָאה ,ןהענבא טזומעג

 הייא ךַאמ ךיא , :טגָאזעג ןוא הכרב ןייז ןעבעגעג ייז טָאה ,זייוורָאּפ
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 טלעדנַאהעב ,רענעמ ,רהיא ; ערעדנַא יד וצ ענייא םונ טייז .רעדניק ,הנותח

 | "! ךילקילג טייז ןוא --- רעבייוו ערעייא טכעלש טינ

 רהָאי סקעז ערעסָאװ ןהעזעג ןעטסינָאלָאק עגיזָאד יד בָאה ךיא

 לייוו ,םערָא ןעוועג ןענייז רעפרעד ערעייז .ענעצס רעד טָא ךָאנ רעטעּפש

 טגיניירעגבָא טזומענ טָאה טצעזעב ךיז ןעבָאה ייז עכלעוו ףיוא דנַאק סָאד

 ןופ ןערָאװעג טרהירעב טינ לָאמנייק ךָאנ ןענייז סָאװ ,רעדלעוו ןופ ןערעוו

 ןעוועג טינ סעינָאלָאק ערעייז ןענייז ,ןעמונעג ןעצנַאג ןיא רעבָא ;קַאה ַא
 רענינעוו ןעוועג טינ ןענייז "םינווז ס'ףָאיװארומ , ןוא ,לַאפכרוד ןייק

 -סיוא ןַא ,רומַא ןופ סוטנעסַאניא ףָאשיב .ןיײמענלַא ןיא םיגווז יו ךילקילג

 יד טנעקרענָא רעטעּפש טָאה ,שנעמ רעטנענילעטניא ,רעטנעכייצעג
 ץנַאג רַאפ ,ןערָאװעג ןערָאבעג ןענייז סָאװ רעדניק יד ךיוא יו ,תונותח
 ,רעטסיגער-ןעכריק םעד ןיא ןעביירשרעפ טזָאלעג ייז טָאה ןוא לַאנעל

 הרבח רעדנַא ןַא טימ ןעוועג ףָאױװַארומ רעבָא זיא גיד'לזמ רעגינעוו

 -חרזמ ןופ גנורעקלעפעב יד טרעסערגרעפ טָאה רע רעכלעוו טימ ,ןעשנעמ

 דנעזיוט ראּפ א ןעמונעגנָא רע טָאה ,ןעשנעמ ןיא קחודב נידנעייז .ריביס

 ןעמונעגניירַא ןענייז ייז .ןענַאילַאטַאב:-רַאנילּפיצסיד יד ןופ ןעטַאדלָאס

 ןעמ רעדָא ,ןעילימַאפ ןעקַאזָאק יד ןיא "ןהיז עטריטּפָאדַא , סלַא ןערָאװעג

 ,רעמרעד עשיריביס יד ןיא רעזייה עכילטפַאשניימעג ןיא טצעזעב ייז טָאה

 רעד רעטנוא ,רהָאי גיצנַאװצ רעדָא ןהעצ ,עמרַאזַאק ןיא ןעבעל ַא רעבָא
 רעכיז זיא ,ןעטייצ ס'נעט1 םעד יילָאקינ ןופ ענילּפיצסיד רעכילרעדיוש

 .ןעבעל ןעלערוטלוקירגַא ןַא רַאפ גנוטיירעברָאפ ַא סלַא ?גוסמ ןעוועג טינ

 ןעבָאה ןוא סרעטָאפ עטריטּפָאדַא ערעייז ןופ ןעפָאלוצ ךיז ןענייז "ןהיז, יד

 , ,טרעטש יד ןופ גנורעקלעפעב עשירעביײדטמורַא יד ךיז טימ טעדליבעג
 גידנע'רוכש'רעפ ,טײברַא רענילעפוצ ןופ "?יומ ןיא דנַאה ןופ , גידנעבעל

 יד יו ,טבעלעג ךָאנרעד ןוא ,ןעטסנעידרעפ יד ןופ לייט ןעטסערג םעד

 וצ סעּפע לַאפוצ םעיינ ַא ףיוא גידנעקוקסיוא ,לעמיה ן'רעטנוא ?עגיופ

 .ןענעידרעפ

 -רעפ ענעזעוועג ןופ ,ןעקַאזָאק רעילַאקיַאבסנַארט ןופ בר-ברע רעד
 טפָא ,סינעלייא ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה סָאװ -- ,"ןהיז , ןוא רעכערב

 -רעד טנעקעג טינ רעכיז םָאה --- ,רומַא ןופ סעגערב יד ייב ,רדס ַא ןהֶא

 ןוא ךייט ןופ ןעלייט ענירעדעינ יד ייב טּפיוהרעביא ,החלצה ןייק ןעכיירג

 ןערעוו ןעסירעגסיױרַא טזומענ טָאה דרע לייא רעדעי ואוו ,ירוזוא םעד ייב

 סָאװ ןעגער ןע'לובמ יד ,דלַאװ ןעטרהירעב-טינ ןעשיּפָארט-בלַאה ַא ןופ

 -עוושרעביא ערעייהעגנוא יד ,(ןעטניווןעגער) סנוסנַאמ יד טימ ןעמוק

 טעטכינרעפ רדסכ ןעבָאה .ג ,ד .א ?עגיופ-רעדנַאװ ןענַאילימ יד ,ןעגנומ
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 -נייא ןיא ננורעקלעפעב עצנַאנ יד טכַארבעג ךילדנע ןעבָאה ןוא ,תואובת יד

 .שואי ןוא גנולפייווצרעפ רעכַאפ

 עשביה ןעקישרעבירַא רהֶאי ןעדעי טזומעג רעבירעד טָאה ןעמ

 יד ןעטלַאהוצסיוא ,,וװ .זַא .א ןעשיילפ עטרעכיורעג ,להעמ ,ץלַאז ןעסַאּפַאז

 לייט ןענירעדעינ םעד ףיוא ןעטסינָאלַאק יד ןוא ןעטַאדלָאס עדנעהעטש

 ךרעל ַאטישט ןיא ןעיובפיוא ןעמ טנעלפ קעווצ ןעניזָאד םעד ראט .רומַא

 עטשרע יד טימ ןעקיש ייז ןוא ,רהָאי א סעקראב גיצפופ ןוא טרעדנוח ַא

 .רומַא םעד ןוא ַאקליש ,ַאדָאגניא ןעכייט יד רעביא ןעמַארטש-םסגננילהירפ

 -נַאװצ ןופ ןעגנולייטבא ןיא טלייטעגנייא ןעוועג זיא "עטָאלפ , עצנַאג יד

 רעטנוא ןערָאוװעג ןעבעגענרעביא ןענייז עכלעוו ,סעקרַאב גיסיירד זיב גיצ

 ייז ןופ עטסיימ יד .עטמאעב-ל?יוויצ ןוא -ןעקַאזָאק ןופ טכיזפיוא רעד

 רעבָא ,(יירערהאפ-ףיש) עיצַאניװַאנ ןענעוו טסואוועג גינעוו ץנַאג ןעבָאה

 טינ ןעלעוו ייז זַא ,ייז ףיוא ןעזָאלרעפ טנעקעג ,תוחּפח ?לכ5 ,ךיז טָאה ןעמ

 יז זַא ,טרָאּפַאר ַא ןעקישניירַא ךָאנרעד ןוא ןעטנַאיוװַארּפ יד ןענע'בנג'וצ

 וצ ףליהעג סלַא טלעטשעננָא ןעמ טָאה ךימ .ןעגנאגעג ןערָאלרעפ ןענייז

 רָאיאמ --- ןעפורנָא םהיא ךימָאל -- עטָאלפ רעצנַאג רעד ןופ ףעש םעד !

 | .יקסווָארַאמ

 ,רָאטַאניװַאנ ַא ןופ עלָאר רעיינ ןיימ ןיא ןעננורהַאפרע עטשרע עניימ

 בָאה ךיא זַא טכַאמעג ךיז טָאה'ס .ענעביוהעג ןייק ןעוועג טינ ןענייז

 ןוא ,ךילגעמ יו דניוושעג ױזַא סעקרַאב עכילמע טימ ןערהָאפבָא טזומעג

 ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ יד .רומַא ן'פיוא טקנוּפ ןעסיוועג א וצ ןעלעטשוצ ייז

 טקנוּפ ןעגניד וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא ,חעיסנ רעד וצ ןעוועג גיטיונ

 ןופ רענייא טינ .טנַאמרעד ןיוש בָאה ךיא עכלעוו ,"ןהיז , ענעי ןעשיווצ

 וצ יו גנורהַאפרע עטסנעלק יד טַאהעג ןעבָאה ,ןיילַא ךיא םינ ןוא ,ייז

 -ענבָא ןענייז רימ סָאװ ןענרָאפהירפ םעד ןיא .ךייט א ףיוא ןערהָאפ

 עגיטרָאד יד ןופ ןעביילקפיונוצ טזומעג ןעשנעמ עניימ ךיא בָאה ,ןערהָאפ

 ױזַא ןעוועג הירפ רעד ןיא דלַאב ןיוש זיא ייז ןופ בור סָאד ןוא ,ןעקנייש

 וצ ייז ידכ ,ךייט ןיא ןע'לבוט'וצבא ייז ןעוועג גיטיונ זיא'ס זַא ,רוכש

 בָאה ,רעסַאו ן'פיוא סיױרַא ןענייז רימ ןעוו .ןייזטסואוועב םוצ ןעננערב

 ,ןעגעווטסעדנופ .ןָאהט ןעלָאז ייז סָאװ ,ךַאז עדעי ןענרעל טזומעגנ ייז ךיא

 ןענָארטעג ,םעקרַאב יד ;חרושכ .ןעגנַאגעג סעֶלַא גָאט ןעצנַאג םעד זיא

 עניימ ןוא רעטנורא-ךייט ןעמואוושעג ןענייז ,םָארטש ןעניטסַאה ןופ

 טָאהעג טינ ךָאד ייז ןעבָאה ,ןעוועג ןענייז ייז ןערהאפרעדטינ יוװ ,ןעשנעמ

 םעד וצ :גערב ן'פיוא ןעפיש ערעייז ןעביירטוצפיורַא עסערעטניא ןייק

 -עגנָא רעבָא טָאה'ס ןעוו .גנוננערטשנא ערעדנוזעב ַא ןעוועג גיטיונ טלָאוװ

 -ניצפופ ענעדָאלעגנָא-רעװש עסיורג ערעזנוא ןוא ,ןערעוו לעקנוט ןעביוה
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 ןוא גערב םוצ ןערעוו טכַארבעגוצ טפרַאדעג ןעבָאה! סעקרַאב עגינוט
 עכלעוו ,עקרַאב ןייא ךיז טָאה ,טכַאנ-רעביא ףיוא ןערעוו טגיטסעפעגוצ
 טשרע ,ןעוועג ןיב ךיא רעכלעוו ףיוא ,רעד ןופ סיוארָאפ טייוו ןעוועג זיא
 ןעסופוצ ,ןייטש ַא ףיוא ןעציז ןעבילבעג זיא יז ןעוו ,טלעטשעגבָא טלָאמעד
 ךילגעמנוא ןעוועג זיא'ס ןעכלעוו ֹוצ ,ןעזלעפ ןעכיוה רעיוהעגנוא ןַא ןופי
 ,ךייט ןופ ךיוה-רעסַאוו יד תעב ,טסעפ ןעסעזעג זיא עקרַאב יד .ןעמוקוצוצ
 זיא ,סנעגער יד ןופ ןעלָאװשעגנָא ןעוועג םייצ עסיוועג ַא רַאפ זיא סָאװ
 רהיא ןעלעוו ןעשנעמ ןהעצ .עניימ זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס .ןעלַאפעג ?ענש
 ןעגיאייברעד ַא וצ טפישעגוצ ךיז בָאה ךיא .ןעגירקרעטנורַא ןענעק טינ
 -קעװַא ךיא בָאה גנַאג ןייא רַאפ ןוא ,ןעקַאזָאק יד ייב ףליה ןעטעב ףרָאד
 טָאה סָאװ ,ריציפָא-ןעקַאזָאק ַא --- דניירפ א םעניימ וצ חילש ַא טקישעג
 טאהעג טָאה רעכלעוו ,ןעטרָאד ןופ טייוו ?יימ גיצנַאװצ ַא ןענופעג ךיז
 .ןעכַאז עכלעזַא ןיא גנורהַאפרע

 --- ןעיורפ ןוא רענעמ --- ןעקַאזָאק טרעדנוה ַא } גָאט ןערָאװעגי זיא'ס
 טינ לעטימ םוש ןייק רעבָא ןעבָאה רימ ,פֿפיה- וצ ןעמוקעג רימ ןענייז
 רהיא ןעלָאז רימ זַא ,עקרַאב רעד וצ גערב ןופ ןעמוקוצוצ ױזַא יו ,טַאהעג
 ,ןלעפ ן'רעטנוא רעסַאװ סָאד ןעוועג זיא ףעיט ױזַא --- ןעדָאלסיױא ןענעק
 ןופ ןעּפוטשרעטנורַא רהיא טריבורּפ ןעבָאה רימ יו דניוושעג ױזַא ןוא
 ןעביֹוהעגנָא טָאה סע ןוא קעד רעד ןעכָארבעגנייא ךיז טָאה ,ןייטש
 ,ץלַאז ןוא ?חעמ יד גידנעקנעװשקעװַא ,יירפ ץנַאג רעסַאװ ןעמוקניירַא
 בָאה ,קערש ןעסיורג ןיימ וצ .ןעדָאלעגנָא ןעוועג זיא עקרַאב יד סָאװ טימ
 ןוא ךָאל רעד ךרוד גידנעמוקניירַא ךעלשיפ עניילק ןעסַאמ טקרעמעב ךיא
 ןענַאטשעג ןיב ךיא ןוא --- עקרַאב רעד ןיא גידנעמיװשמורַא יירפ ץנַאג
 זיא'ס .ןָאהט וצ ןָא טביוה ןעמ סָאװ גידנעסיוו טינ ,רענעפלַאהעבנוא ןַא
 -טיונ עכלעזַא ןיא ?עטימ רעמַאזקריוװ ןוא רעכַאפנייא ץנַאנ ַא ָאד וליפא
 טרעוו עכלעוו ,גנונעפע רעד ןיא ?העמ קַאז ַא ןיירַא טּפוטש ןעמ .ןעלַאפ
 גייט רעטעװעטרַאהרעפ רעטסגינעוונעפיוא רעד תעב ,טּפָאטשרעּפ דלַאב
 ךרוד ןעמוקניירַא רעסייוו סָאד טינ טזָאל קַאז ןיא ךיז טרימרָאפ סָאװ
 ,קילג םוצ ,ןופרעד טסואוועג םינ רענייק ןעבָאה רימ רעבַא .;להעמ יד
 גידנעמוקרעטנורַא עקראב א ןעזיוועב םורַא ןעטונימ עכילטע ןיא ךיז טָאה
 ןירגנעהַאל ןעגָארטעג ךיז ףיוא טָאה סאו ןַאװש רעד ,זנוא וצ ךייט ן'טימ
 רעטלעפייווצרעפ רעד ןופ דיירפ רהעמ טימ ןערָאװעג טסירנעב טינ זיא|
 טסידגעב רימ ןופ זיא עקרַאב עטרעּפמולעגנוא עגיזָאד יד יו ,ַאזלע
 אקליש םענהעש םעד רעביא ןענעלעג זיא סָאװ ןַאמוט רעד .ןערָאװעג
 רעד ןופ עיזעָאּפ יד טרעסערגרעפ ְךָאנ טָאה ,ןעגרַאמהירּפ םעד ןיא
 רעכלעוו ,ריציפָאדןעקַאזָאק רעד ,דניירפ ןיימ ןעוועג זיא סָאד ,גנוניישרע-
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 עכילשנעמ רַאֿפ טינ זיא'ס זַא ,ןענַאטשרעפ גנוביירשעב ןיימ ןופ טָאהי

 --- ןערָאלרעפ זיא יז זַא --- ןייטש ןופ עקרַאב ןיימ ןעגירקוצרעטנורַא תוחכ

 רעד ייב ןענופעג דָארג טָאה רע סָאװ ,עקרַאב עגידעל ַא נידנעמהענ ןוא

 גנודָאל יד רהיא ףיוא ןעמהענרעכירַא ןעמוקעג רהיא טימ רע זיא ,דנַאה

 סָאד ,ןערָאװעג טּפָאטשרעּפ דלַאב וזיא ךָאל יד ,לעפיש רעדנעקניז רעד ןופ

 -רעבירַא ןעמ טָאה טנַאיװַארּפ יד ןוא ,םעּפמוּפעגסיוא ןעמ טָאה רעסַאװ

 .;רעניימ וצ ןעדנובענוצ טָאה ןעמ עכלעוו ,עקרַאב רעיינ רעד ףיוא ןעמונעג

 טָא .עזייר ןיימ ןעצעזטרַאפ טנעקעג ךיא בָאה גָאט ןעטייווצ ן'פיוא ןוא

 ןיא ןוא ,סניוועג סיורג ַא ןעוועג רימ רַאפ ןיא גנורהַאפרע עגיזָאד יד

 ןהֶא ,רומַא ן'פיוא ץַאלּפ ןעטמיטשעב םעד וצ ןעמוקעגנָא ךיא ןיב ןעכיג

 -רעד וצ ןייז הטרעוו ןעלָאז סָאװ ,ןעלַאפוצ ענידרעטייוו זיא-סע-עכלעוו

 ןעפעיט-וצ ןייק טינ ,ןעמַארג ַא ןעכוזבָא רימ ןענעלפ טכַאנ עדעי .ןענָאמ
 ןוא ,ןעניטכענרעביא טלעטשעגנבָא ךיז ןעבָאה רימ ואוו ,גערב םייב ץַאלּפ

 םעד ןופ גערב ן'רעביא סרעייפ ערעזנוא טרעקַאלפעג ןעבָאה דלַאב

 -נראב עטסכילרעה יד ןופ ןעטימ ןיא ,ךייט ןערָאלק ןוא ןענימארטש

 ,עזייר ערעמהענעגנַא ןַא ןעלעטשוצרָאפ ךיז רעווש זיא'ס .סַאמַארָאנַאפ
 טייצ ןופ --- ,רעפּפמַאד ַא ןופ ןעשיורעג עכלעוו דנעגריא ןהֶא ,גָאטיײב

 ידכ ,רעדור-רעייטש ןעסיורג ן'טימ ןעכיירטש רַאּפ ַא ןעמ טיג טייצ וצ

 יד בעיל טָאה סָאװ םעד רַאפ .םָארטש ןעטימ ןיא עקרַאב יד ןעטלַאה ֹוצ

 יו ,טלעוו רעד ןיא קסַאמַארָאנַאּפ ערעלָאטטכַארּפ ןייק טינ סע טינ ,רוטַאנ

 ,רומַא ןופ ?ייט ןערעבעה םעד ןוא ַאקליש ןופ לייט ןענירעדעינ םעד ןיא
 -יווצ גידנעסילפ ןעכייט ענימָארטש ןוא עטיירב ,עכילרעה טהעז ןעמ ואוו

 ןעביוה סָאװ ,ןעזלעפ עטקעדעב רעדלעוו טימ עניד'עּפושמ ןופ גרעב ןעש

 ענענייא יד טָא רעבָא ,רעסַאװ ן'רעביא סופ דנעזיוט רָאּפ ַא ףיוא ךיז
 ףיוא גידנעטייר ,השבי רעד ףיוא ןעננודניברעפ יד רַאפרעד ןעכַאמ ןעזלעמ

 ךיא בָאה סָאד .רעווש ףךילנהעוועגרעסיוא ,געטש ןעלָאמש ַא רעביא דרעפ

 .ןובשח םענענייא ןיימ ףיוא טסברעה ןעדנעמוק םעד ןיא ךָאנ ןענופעגסיוא

 םעד עשזַאּפ סעיצנַאטס-ןהַאב עטצעל ןעבעיז יד ןענייז ריביס-חרזמ ןיא
 ."םנהיג ירודמ העבש , יד סלַא טנַאקעב ןעוועג (ליימ 120 ךרע ןַא) ַאקליש
 יז ביוא -- ןהַאכנעזייא רעילַאקיאבסנַארט רעד ןופ עקערטש עגיזָאד יד

 עגיד'רעשל-ןיא ןעטסָאקבָא טעוו -- ןערעוו טיובעגסיוא זיא-סעדןעוו טעוו

 רעד ןופ עקערטש יד טסָאקעג טָאה סע לעיפיוו רהעמ ךס ַא : דלעג ןעמוס

 יד ןיא ,"סנייטנואמ  יִקָאר} יד ןיא "עיניל רעשיפיסַאּפדַאדַאנַאק,
 ,ךייט רעזיירפ םעד ןופ "סנָאינַאק,
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 טכַאמעג ךיא בָאה ,סעקרַאב עניימ טלעטשענוצ בָאה ךיא יו םעדכָאנ

 ןופ ענייא ןיא רומַא םעד רעטנורַא ליימ דנעזיוט רהעפעגנוא ןופ עזייר א

 עטסרעטניה סָאד .ךייט ן'פיוא טצונעב ןערעוװ סָאװ ,ךעלפיש-טסָאּפ יד

 ןוא ,לעכעד ןעטכייל ַא טימ טקערעגרעביא ןעוועג זיא ?עפיש ןופ ?ייט

 ,דרע טימ ןעטָאשעגנָא ןעטסַאק ַא ןעוועג זיא ץיּפש ןעטסרעדָאפ ן'פיוא

 טפַאשנַאמ ןיימ .ןעטע סָאד ןעכָאק וצ רעייפ ַא ןעטלַאהעג טָאה ןעמ ואוו

 ,ןעלייארעטנוא טזומעג ךיז ןעבָאה רימ .ןעשנעמ יירד ןופ ןענַאטשעב זיא

 ךיז גידנעטייברעביא ,ןערעדור גָאט ןעצנַאג ַא רימ ןעגעלפ רעבירעד ןוא

 טוָאלענ לעפיש סָאד רימ ןעבָאה טכַאנ רעד ייב תעב ,ךָאנ-עהייר רעד ךָאנ

 ןעביילב העש רעיפ-יירד ַא רַאפ געלפ ךיא ןוא ,םָארטש ן'טימ ןעמיווש

 ןעטימ ןיא ןעטלַאה ךיז לָאז לעפיש סָאד זַא ןעסַאּפוצפיוא ,ךאוו רעד ףיוא
 טָא .ןעסולפ עניטייז יד ןופ םענייא ןיא ןערעוו ןענָארטרעפ טינ ןוא ךייט

 יד ןוא ,ןעביוא ןופ הנבל עגידנענייש עלופ יד טימ -- טכענ-ךַאו יד
 ןעוועג ןענייז --- ןעטנוא ןופ ךייט ןיא גידנעלנעיּפשבָא ךיז גרעב עלעקנוט

 ןענייז סרערעדור עניימ .ןעביירשעב טינ רָאג ךיז טזָאל סע זַא ,ןהעש ױזַא

 ,סענַאידַָארב יירד ןעוועג ןענייז סָאד ;"ןהיז , עבלעזיד ןופ ןעוועג ךיוא

 --- רעביור ןוא םיבנג עכילרעסעברעפנוא סלַא םש ַא טאהעג ןעבָאה עכלעוו

 -קנאב טימ טליפעגנא קַאז ןערעווש ַא טרהיפענ ךיז טימ בָאה ךיא ןוא

 ףיוא עזייר ַאזַא טלָאװ ַאּפָארייא-ברעמ ןיא .רעּפוק ןוא רעבליז ,ןעטָאנ

 ןיא ױזַא טינ --- שילַאקיזיר ץנַאג ןערָאװעג טכַארטעב ךייט ןעמַאזנייא ןַא

 וליפא ךיז ייב נידנעבָאה טינ עזייר יד טכַאמעג בָאה ךיא .ריביס-חרזמ

 -תטימעג ץנַאג סעגַאידָארב יירד עניימ טימ ןיב ןוא ,טעלָאטסיּפ ןעטלַא ןַא

 -סעוװָאנַאלב ןֹופ טייוו טינ ןעוועג ןענייז רימ ןעוו רָאנ .ןעמוקעגכרוד ךיל

 -נַארב רעשיזעניכ א) "אנישנַאכ , .גיחורנוא ןערָאװעג ייז ןענייז קסנעשט
 .גידנעצפיזבא ףעיט ,טע'הנעט'עג ייז ןעבָאה ,"גיליב ןעטרָאד זיא (ןעפ

 ייווצ-סנייא ןוא ,גיליב זיא'ס !הרצ ַא ןיא ןעלַאפניירַא רעכיז ןעלעוו רימ ,

 ייז בָאה ךיא "! טנהעווענ טינ וצרעד זיא ןעמ ןעוו רעגיטרַאפ ַא ןעמ זיא

 ַא ייב ,טמוקעג טָאה ייז סָאװ ,דלעג סָאד ןעזָאלוצרעביא טגעלענרַאפ

 ןעטשרע ן'טימ ןערהָאפוצבא ןייז גיפליהעב ייז טעוװו רעכלעוו ,דניירפ

 טרעיורטרעפ ייז ןעבָאה ,"ןעפלעה סָאװ ּפַאנק זנוא טעוװ סָאד , .רעפּפמַאד
 ןוא ...גיליב ןיא'ס ...לעזועלג א ןעטָאבנָא טעװ רעצימיא" ; טרעפטנעעג

 ייב ןעטלַאהעג ךיז ייז ןעבָאה "! רעגיטרַאפ ַא ןעמ זיא לעזעלנ ןייא טימ

 ךיא ןעוו ןוא ,ןענָאלשרעד ץנַאג טלחיפעג ךיז ןעבָאה ייז ,ענירעייז סָאד

 בָאה ,רעטעּפש םישדח רַאַּפ ַא ,טדָאטש רעד ךרוד קירוצ ןערהָאפעג ןיב

 ןיא ייז טָאה ןעמ יו --- "ןהיז עניימ , ןופ רענייא זַא ,ןערהַאפרע ךיא

 טָאה רע ןעוו .הרצ ַא ןיא ןעלַאפעגניירַא עקַאט זיא -- ןעפורעג טדָאטש
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 רעגיטפיג רעד רַאפ לעוויטש רַאַּפ עטצעל ןייז טפיוקרעפ טָאהעג ןיוש
 ןיא רע סָאװ ,הבנג א סעּפע רַאפ טריטסערַא םהיא ןעמ טָאה ,הקשמ

 הסיפת ןופ ןעגָארקעגסױרַא ךילדנע םהיא טָאה דניירפ ןיימ ,ןעגנַאגעב

 | | .טקישעגקעווַא ןוא

 םעד ןענָאק סָאװ יד רעדָא ,רומַא םעד ןהעזעג ןענַאה סָאװ יד רָאנ

 סיורג יו ףירגעב ַא ןעבָאה ןענעק ,גנַאיק-עסטיגנַאי םעד רעדָא יּפיסיטימ

 ןוא ,ירַאגנוס ן'טיס ףיונוצ ךיז טסיג רע יו םעדכַאנ ,טרעוו רומא רעד

 ,םהיא ףיוא סעילַאװכ יד ןענייז סע גיד'ארומ יוװ ןעלעטשרָאפ ךיז ןענעק

 ןָאזעסעגער רעד ןא ךיז טגנַאפ סע ןעוו ,גידמערוטש זיא רעטעוו רעד ןעוז

 ,יראגנוס רעד ןערעוו ,(ןעטניווןעגער) "סנוסנָאמ , יד בעילוצ ,ילוי ןיא
 ןעסַאמ עגיד'רעשל-יא טימ ןעלָאװשעגנָא רומַא רעד ןוא ירוזוא רעד

 טקעדעב ךילנהעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעלזניא עכַאלפ רעדנעזיוט ; רעסַאװ

 ןוא ,ןענָארטעגקעװַא רעדָא טציילפרעפ ןערעוו ,ךעלדלעוו עווָאברעיװ טימ

 ןוא יירד ,ייוצ ןעלעטש ענינייא ןיא טכיירגרעד ךייט ןופ םיירב יד

 עטרעדנוה ןיא רעדנאנופ ךיז טסיג רעסַאװ סָאד ,ןעליימ ףניפ רַאגָאז

 עדייב ןופ רעדנעלכַאלפ יד רעביא ךיז טיײרּפשרעפ ןוא סערעזָא ןוא ןעכייט

 -חרזמ ןופ דניוו רעשירפ א טזָאלב סע ןעוו ןוא .לַאנַאק-טּפיױה ןופ ןעטייז

 ענייז ןוא לַאנַאק-טּפױה ן'פיוא ףיוא ךיז ןעביוה ,םָארטש ןעגעקטנַא טייז

 ןופ רעכעה ךס ַא ןענייז סָאװ ,סעילַאוװכ עגיד'ארומ עכלעזַא ןעגנונייוװצבָא

 .סנערָאל .טס םעד ןופ סוגניירא-םי םעד ייב לָאמַא טהעז ןעמ סָאװ יד

 ןוא םי ןעשיזעניכ ןופ ןַאגַארוא ןַא ןָא טמוק סע ןעוו ,סע ןיא רענרע ךָאנ

 .דנעגעג-רומא רעד רעביא ךיז טיירּפשוצ

 ףיוא ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא .טכַאמעגטימ רימ ןעבָאה ןאנארוא אזַא

 ןעמעוו טימ ,יקטווָארַאמ רָאיַאמ טימ ןעמאזוצ ,ףיש עטקעדעג עסיורג א

 יד טלעטשעגנָא טָאה רע .קסנעשטסעווָאנַאלב ןופ ןערהַָאפענטימ ןיב ךוא

 םערוטש רעד ןעוו ןוא ,דניוו ן'כָאנ יונעג ןהעג לָאז ףיש יד זַא ,ױזַא ןעלגעז

 רעד ףיוא ךיז ןעפישוצרעבירַא ןעזיוועב רימ ןעבָאה ,ןעביוהעגנָא ךיז טָאה

 םעניילק ַא ןיא םינעטלעהעב ַא ןעכוזפיוא ןוא ךייט ןופ םייז רעטצישעב

 רעד ןיא ,געט ייווצ ןענַאטשעגבָא ןעטרָאד ןענייז רימ .לעכייט ןעגיטייז

 ןעוו זַא ,טייקדליוו ַאזַא טימ טעוועשובעג טָאה םערוטש רעד סָאװ טייצ

 ןיא ןעלייא טרעדנוה רַאּפ ַא ןעגנַאגעגבָא ןוא טלעטשעגנייא ךיז בָאה ךיא

 ,קירוצ ןערהעקמוא טזומעג דלַאב ךיז ךיא בָאה ,דלַאװ ןעגיאייברעד ַא

 -מוא טָאה דניוו רעד סָאװ ,רעמיוב עגיטכעמ להָאצ רעסיורג רעד בעילוצ

 רהעז ןעלהיפ ךיז ןעביוהעגנָא ןעכַאה רימ .ןעטייז עַּלַא ףיוא ןעפראוועג

 זַא ,ןעוועג טינ קפס ןייק רָאג זיא'ס .םעקרַאב ערעזנוא ןעגעוו גיהורנוא

 ןעבָאה ,רעסַאוו םענעּפָא ן'םיוא ןעוועג ןענרָאמחירפ םענעי ןענייז ייז ביוא



 רענָאיצולָאװער א ןופ ןערַאומעמ | 212

 ,ךייט ןופ טייז רעטצישעב רעד וצ ןעמוקוצ טנעקעג טינ ןפוא םושב ייז
 דניוו רעד ואוו ,נערב םענעפָא םוצ ןעדעוו ןעגָארטרעּפ טזומעג ןעבָאה ןוא

 טרעטעמשוצ ןענייז ןוא טייקדליוו רעצנַאג ןייז טימ םעוועשובעג טָאה

 .  ,טריסַאּפ טָאה קילגנוא ןַא זַא ,רעכיז טעמכ ןעוועג זיא'ס .ןערָאװעג
 םערוטש ןופ ןעוועשוב סָאד יו דלַאב ןערהָאפעגסױרַא ןענייז רימ

 ןענעגעגנָא דלַאב ןעפרַאד רימ זַא ,רימ ןעבָאה טסואוועג .ןעזָאלעגכַאנ טָאה

 ,גָאט ןייא ןערהָאפעגבָא רעבָא ןענייז רימ ; סעקרַאב ןופ ןעגנולייטבָא ייווצ

 ןיימ .ןהעז וצ ןעוועג םינ רוּפש ןייק וליפא ייז ןופ זיא'ס ןוא ,גָאט ייווצ

 טָאה ןוא ,טיטעּפַא םעד ןוא ףָאלש םעד ןערָאלרעּפ טָאה יקסווָארַאמ דניירפ

 רעטסנרע ןַא ןופ ןענַאטשענפױא סָאוװ-רָאנ טלָאװ רע יו ןהעזענפיוא

 ךילגעוועבנוא קעד ן'פיוא ןעסעזעגבָא רע זיא גָאט ןעצנַאנ ַא .טייהקנַארק

 טא ןיא "! ןערָאלרעפ זיא סעלַא ,ןערָאלרעּפ זיא סעלַא , :טעשטּפעשעג ןוא

 טייוו רהעז ןענייז ייז ןוא ,רעפרעד גינעוו ָאד ןענייז רומַא ןופ דנעגענ םעד

 זיא'ס .ןעגירק טנעקעג םינ העידי םוש ןייק ןעבָאה רימ ןוא ,ןעפרָאוװאוצ

 ַא טכיירגרעד ךילדנע ןעבָאה רימ ןעוו ןוא ,םערוטש רעיינ ַא ןעמוקעגנַא

 טינ ןעטרָאד ןענייז סעקרַאב ןייק זַא ,טגידנוקרעד ךיז רימ ןעבָאה ,ףרָאד

 ןהעזעג ןעטרָאד ךיז ןעבָאה רעהירפ גָאט ַא טימ זַא ןוא ,ןערהַאפעגייברעפ

 זיא'ס .םָארטש ן'טימ גידנעמיווש ,ןעפיש ןופ רעקיטשכורב ןעסַאמ עצנַאג

 טָאה סע עכלעוו ףיוא ,סעקרַאב גיצרעפ סנעטסנינעוו םוצ זַא ,רָאלק ןעוועג

 סָאדו ,ןהעגרעטנואטזומעג ןעבָאה ,טכַאהפ ןוט דנעזיוט ייווצ ןענופעג ךיז

 ,טנַאיװָארּפ ןייק טייצ ןיא ןעמוקנָא טינ טעװ סע ביוא זַא ,ןעסייחעג טָאה

 ןעגירעדעינ םעד ןיא רעגנוה ַא ןייז רעכיז גנילהירפ ןעטסקענ םעד טעוו

 טעוו ןעפיש טימ ,ןָאזעס ןיא טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע ןעד .,רומַא ןופ לייט

 ןעננודניברעפ עשיפַארנעלעט ייק ןוא ,ןערהָאפ ןענעק טינ דלַאב ןעמ

 | .ןעוועג טינ דנעגענ םענעי ןיא טלָאמעד ךָאנ ןענייז

 -וװָארַאמ זַא ,ןעסָאלשעב ןוא גנוהטַארעב ַא ןעטלַאהעגבָא ןעבָאה רימ

 ,רומַא ןופ ליומ םעד וצ ןערהָאפבָא ךילגעמ יו דניוושעג ױזַא לָאז יקֹכ

 רעדייא ,ןַאּפַאי ןיא האובת לעסיבַא ןעפיוקנייא ןענעק ךָאנ רע טעוו רעמָאט

 רעסַאוװו ףיורא ןערהָאפ ךיא לָאז לייוורעד .ןעסילש ךיז טעװ עיצַאגיװַאנ יד

 עַלַא טימ ןהעז ןוא ,ןעווענ זיא טסולרעפ רעד סיורג יוװ ,ךיז ןענידנוקרע

 יד ןוא רומַא םעד ףױרַא ?יימ דנעזיוט ייווצ יד ןעקעד וצ ןעטייקכילנעמ

 ,רעפּפמַאד ַא טימ רעדָא ,דרעפ ףיוא גידנעטייר ,ךעלפיש ןיא --- ַאקליש

 יד ןעסיוו וצ ןעבעג ןענעק לע ךיא רעכינ סָאװ .ןענירק ?עוו ךיא ביוא

 לעיפ ױזַא ןעקישסורַא ןוא ,קילננוא םעד ןענעוו ַאטישט ןיא עטמאעב

 טעוו רשפא .ןייז טעוו רעסעב ץְלַא ,ןעגירק טעװ ןעמ לעיפיוו טנַאיװַארּפ
 -עביוא םעד וצ טסברעה םענענייא םעד ןעלעטשוצ ןענעק לייט ַא ךָאנ ןעמ
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 הירפ ןעקישוצרעבירַא סע ןייז רעטכייל טעוו'ס ןענַאװ ןופ ,רומַא לייט ןער

 ַא ןעניוועג ןענעק רָאנ לָאז ןעמ ביוא .רעדנעלכַאלפ יד ןיא גנילהירפ ןיא

 דיישרעטנוא ןעסיורג ַא טכַאמעג סע טלָאװ ,געט עבילטע רעדָא ןעכָאוװו רָאּפ

 .רעגנוה ַא ןופ לַאפ ןיא

 -רעדור ַא ןיא עזייר עניליימ דנעזיוט ייווצ ןיימ ןעביוהעגנָא בָאה ךיא

 ןעדעי ןיא ,ליימ ניצנַאװצ עדעי ךרע ןַא רערעדור יד גידנעטייב ,?עפיש

 ַא ףיוא ןעטרַאװ רעבָא ,םַאזגנַאל וצ ןעוועג זיא ןערהָאפ ןימ אזַא ,ףרָאד

 בָאה ,םורַא ןעכָאװ רָאּפ א ןיא ןעמוקרעטנוא רשפא טעוװ סָאװ ,רעפטמַאד

 ואוו רעצעלּפ יד וצ ןעמוקנָא טנעקעג לייוורעד בָאה ךיא .טלָאװעג םינ ךיא

 ביוא ,ןעסיוו וצ ןענירק ןוא ןערָאװעג טרעטעמשוצ ןענייז סעקרַאב יד

 ךיא בָאה וצרעד .ןערָאװעג טעטערעג זיא טנַאיװָארּפ זיא טינ לעיפיוו

 ןופ ליומ םעד ייב רעפּפמַאד ַא ןעפערט רשפא ?לעוװ ךיא זַא ,טנעכערעג

 יד ןיא ןעגָארקעג בָאה ךיא סָאװ ךעלפיש יד קסווָארַאבַאכ ןיא ,ירוזוא

 רהעו ןעוועג זיא רעטעוו רעד ןוא ,ענידענַאלק ןעוועג ןענייז רעפרעד

 עשזַאּפ ןעטלַאהעג ךיז ןעבָאה רימ זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע ,גידמערוטש

 ןופ ןעגייווצ ענינייא ןעדיינשוצכרוד ןעמוקעגסיוא זנוא זיא/ס רעבָא ,גערב

 ןענייז סָאװ ,סעילַאװכ יד ןוא םיירב רחעז ןעוועג ןענייז סָאו/ ,רומַא םעד

 ןעקניזרעפ וצ טעשַארטפעג רדסכ ןעבָאה ,דניוו ןופ ןערָאװעג ןעבירטעג

 ַא ןעדיינשוצרעביא ןעמוקעגסיוא זנוא זיא נָאט ןייא .?עפיש ןיילק רעזנוא

 -מערוטש ,טיירב יד ליימ בלַאה ַא טעמכ ןעוועג זיא סָאװ ,רומַא ןופ גייווצ

 ןיא גידנענָאי ךיז ,גרעב יו ױזַא ןעביוהעגפיוא ךיז ןעבָאה סעילַאװכ עגיד

 ןערָאװעג ןענייז ,םירעיוּפ ייווצ ,רערעדור עניימ .,ןיירַא גייווצ םענעי

 ערעייז ;ריּפַאּפ יו סייוו ןעוועג ןענייז רע'םינּפ ערעייז ; עטרעטיצרעפ

 רָאנ .תולפת טעשטּפעשעג ןעבָאה ייז ,טלעסיירטעג ךיז ןעבָאה ןעּפיל עיולב

 טָאה ,רעדור םעד ןעטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,ל'רוחב רעגירהָאי-ןהעצפופ ַא

 יז ןעוו .סעילַאװכ יד ףיוא גיוא ןעמַאזכַאװ א טימ טסַאּפעגפיױא ןעסַאלעג

 ייז יו ןהעזעגסיוא טָאה סע ןוא זנוא ןעבענ טזָאלעגרעטנורַא ךיז ןעבָאה

 רעבָא ;ייז ןעשיווצ טשטילגעג ךיז רע טָאה ,טנעמַָאמ א רַאֿפ ןעקניזרעפ

 טייקכיוה רעכילקערש ַא ןיא ףיוא ךיז ןעביוה ייז יוו ןהעזעגנ טָאה רע ןעוו

 / טָאה ןוא ?עפיש יד ןָאהטעג עוועריק ןעטכייל א רע טָאה ,טנערָאפ ןופ
 ךיִז טָאה עילַאװכ רעדעי ןופ .סעילַאװכ יד רעביא טרהיפעגרעבירַא רהיא

 ןעטלַא ןַא טימ סע בָאה ךיא ןוא ,רעסַאװ טימי טּפעשעגנָא לעפיש סָאד
 רעסַאװ סָאד זַא ,טייצ וצ םייצ ןופ גידנעקרעמעב ,טּפעשעגסיױוא לעפעש

 סָאד ןעוו ,לָאמנייא ,ןעּפעשסיױא סע ןעק ךיא יו רעכיג ןָא ךיז טביילק

 ,סעילַאװכ עסיורג עכלעזַא ייווצ רעביא ןעמואוושעגרעבירַא זיא ?עפיש

 טָאה סרערעדור ענעקארשוצ יד ןופ רענייא סָאװ קנואוו ַא ףיוא ,ךיא בָאה
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 ,רעבליז ןוא רעּפוק טימ לעקעז ןערעווש םעד ןעדנובעגבָא ,ןעבעגעג רימ
 -בָאנ געט עכילטע ראפ ...סעציילּפ עניימ ףיוא ןעגָארטעג בָאה ךיא סָאװ

 ייז בָאה ךיא .רעצעלּפ עכלעזַא ןעדיינשוצכרוד טָאהעג רימ ןעבָאה דנַאנַא

 סָאװ בעילוצ נידנעסיוו ,ןיילַא ייז רעבָא ,ןעגנואווצעג טינ וצרעד לָאמנייק
 ןעמ זַא ,ןעסילשעב טנעמַאמ ןעגיטיונ םעד ןיא ןענעלפ ,ױזַא ךיז נָאי ךיא

 ןעק ?ָאמנייא ןופ ןוא ,טינ ךָאד ןעמ טברַאטש לָאמ ןעבעיז , .ןעריבורּפ זומ -

 ,ךיז גידנע'םלצ'רעכיא ,ןוא ,ןעגָאז ייז ןענעלפ ,"ןעהערדסיורַא טינ ךיז ןעמ

 .ןערהָאפעגרעכבירַא ןוא סרעדור יד רַאפ ןעמונעג ךיז ייז ןעבָאה

 -טּפיה רעד ואו ,ץַאלּפ םעד וצ ןעמוקעגננָא ןעכיג ןיא ןיב ךיא

 סעקראב גיצרעפ-ןוא-רעיפ .ןעמוקעגרָאפ ןיא סעקרַאב יד טימ קילגנוא

 -נוא ןעוועג זיא ייז ןעדָאלסיוא .םערוטש ןופ ןערָאװעג טעטכינרעפ ןענייז

 דנעזיוט ייווצ .ןערָאװעג טעװעטַארעג זיא טכַארפ גינעוו רהעז ןוא ,ךילגעמ

 רעגיזָאד רעד טימ .סעילאווכ יד ןיא ןעננַאגעג ןערָאלרעּפ זיא ?העמ ןוט

 .עזייר ןיימ טצעזענטרַאפ ךיא בָאה העידי

 זיא רעכלעוו ,רעפּפמַאד ַא טגָאיעגנָא ךימ טָאה רעטעּפש געט עכילטע

 -ענפורַא םהיא ףיוא ןיב ךיא ןעוו .ךייט םעד ףױרַא ךעלעמַאּפ ןעכַארקעג

 טָאה ןַאטיּפַאק רעד זַא ,טלהעצרעד ןערישזַאסַאּפ יד רימ ןעבָאה ,ןעניטש

 ןעגנורּפשעגרעטנורַא ןוא ןעניז ןופ בָארַא זיא רע זיב ,ןעקנורטענ לעיפ ױזַא

 ַא טציא טגעיל רע רָאנ ,טעװעטארעג וליפא םהיא טָאה ןעמ .קעד ןופ
 ןעמחענרעביא לָאז ךיא ןעטעבעג ךימ ןעבָאה ייז .עטויַאק ןייז ןיא רעקנַארק

 בָאה ךיא .ןָאהט טזומענ סע בָאה ךיא ןוא ,רעפּפמַאד ן'רעביא ַאדנַאמָאק יד

 ןיא סעלַא זַא ,גנוששררעכיא רעמיורג ןיימ וצ ,ןענופעגסיוא דלַאב רעבָא

 רעטלעטשעגנייא רעטנעכייצעגסיױא  אזַא ןיא ןעגנַאנעג ןייֵלַא ךיז ןופ

 ן'םיוא טהערדעגמורַא גָאט ןעצנַאנ א ךיז בָאה ךיא שטָאכ זַא ,גנונדרַא

 עכילטע ץוחַא .,ןַאהט וצ סָאװ טאהעג טשינרָאג רעבָא ךיא בָאה ,?לעקירב

 םעד טָאה ןעמ ןעוו ,טײקכילטרַאװטנַארעּפ רעכילקריוו ןופ ןעטונימ

 ןעבָאה רימ וואו ,ץַאלּפ-סננודנַאל ַא וצ ןעננערבוצ טפרַאדעג רעפּפמַאד

 -וצ-טייצ ןופ ןערעטנומוצפיוא ץוחַא ןוא ,ןעצייה וצ ףיוא ץלָאה ןעמונעגנָא

 רעד וצ ןעמהענ ךיז ןעלָאז ייז ,סרעצייח יד רעטרעוו עכילטע טימ טייצ
 םעד ןעדיישרעטנוא טנעקעג טָאה ןעמ יו ךינ ױזַא ,ןענינעב ץנַאנ טײברַא

 גיטיונ גינעוו ץנַאג ךיז ןעשימניירַא ןיימ זיא ,השבי רעד ןופ רעסַאװ

 ױוַא טקנופ טלָאװ .עטרַאק-םי ַא טהעטשרעפ סָאװ ןַאמצָאל ַא .ןעוועג

 | .ןעוועג טוג
 ףיוא גידנעטייר לעסיב שביה ַא ןוא רעפּפמַאד ן'טימ גידנערהאפ

 קנאדעג רעד .ַאילַאקיַאבסנַארט ןיא ןעמוקעגנָא ךילדנע ךיא ןיב ,דרעפ

 רעגנוח ַא ןעכערבסיוא לָאז גנילהירפ ןעטסקענ ןַא ,טייקכילגעמ רעד ןענעוו
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 .טגינייּפעג טייצ עצנַאג יד ךימ טָאה ,רומַא ?ייט ןענירעדעינ םעד ןיא

 נָאה ךיא ןעכלעוו ףיוא רעפּפמַאד רעניילק רעד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ

 ,אקליש ןעגימָארטש םעד ףיוא גונעג ךינ ןערהָאפעג םינ זיא ןענופעג ךיז

 םהיא ףיא בָאה ,רעגינעוו רעדָא ,גיצנַאװצ העש ַא ןעניוועג וצ ידכ ןוא

 ףױרַא ?יימ טרעדנוה רֶאּפ ַא קַאזָאק ַא טימ ןעטירעג ןיב ןוא טזָאלעגרעביא
 ךיז ,ריביס ןיא ךעלגעוו-גרעב עטסדליוו יד ןופ םענייא רעביא ,ןוגרַא םעד

 ןעבָאה רימ ןעוו ,טלָאמעד רָאנ רעייפ ַא ןענעלוצרעדנַאנופ גידנעלעטשבָא

 רעדָא ןהעצ יד וליפא .דלאוו ַא ןיא טכאנ רעד ןעטימ ןיא ןענופעג ךיז

 רעניזָאד רעד ךרוד ןעניוועג טנעקעג טלָאװ ךיא סָאװ ,העש גיצנאווצ

 רעדעי םירָאװ ,ןערעוו טזָאלעגייברעפ טרָאטעג טינ ןעבָאה ,גנוגנערטשנא

 : עיצַאניװַאנ רעד ןופ גנוסילש רעד וצ רעטנהענ טכַארבענ זנוא טָאה גָאט

 בָאה ךילדנע .ךייט ן'פיוא זייא רעניד ַא טגעלעג ןיוש ךיז טָאה טכַאנייב

 ןיימ ןוא עילַאקיַאבסנַארט ןופ רָאטַאנרעבונ-לַארענעג םעד טנעגעגעב ךיא

 "רעכערבהעפ רעד ייב ,ַאקליש ן'פיוא ,ָאקנעשַאדעּפ קינווָאקלָאּפ ,דניירפ

 דנעה ענייז ןיא ןעמונעגרעביא טָאה רעטצעל רעד ןוא ,ַארַאק ןופ עינָאלָאק

 לעיפיוו טנַאיװָארּפ ?עיפ ױזַא ןעקישסיורא ךיילג לָאז ןעמ ,ןעגרָאזעב וצ

 -ענבָא דלַאב ךיא ןיב ,טגנַאלעבנָא ךימ סָאװ .ןעגירק ןענעק רָאנ טעוװ ןעמ

 רעצנַאג רעד ןעגעו טכירעב ַא ןעבעגוצבֶא ,קסטוקריא ךָאנ ןערהָאפ

 ,טייהנעגעלעגנַא

 בָאה ךיא ךיג יו ,טרעדנואוועג ןעשנעמ ךיז ןעבָאה קסטוקריא ןיא

 -עגסיוא ןעצנַאג ןיא ןעוועג ןיב ךיא רעבָא ,עזייר עגיזָאד יד טכַאמעג

 ץנַאג תוחכ יד וצ ןעמ טמוק גנוי זיא ןעמ ןעוו ,זיא ךַאז יד יו ,טרעטַאמ

 ךָאו ַא גידנעפָאלש ,ןענַארקעגקירוצ תוחכ עניימ בָאה ךיא ןוא ,דניוושעג

 ,לעיפיוו ןענָאזוצסיוא ךיז םהעש ךיא זַא ,גָאט ןעדעי העש ?לעיפיוזַא םייצ

 -לארענעג רעד םטָאה .?טהורעגסיוא גונעג ךיז רהיא טָאה;

 -וקִנָא ןיימ ךָאנ םורַא ךָאו א ןיא רחעפעננוא טגערפעג ךימ רָאטַאנרעבוג

 ךֶאֹנ ,רעירוק סלא ,ןערהָאפסיױרַא ןענרָאמ טנעקעג רהיא טלָאװ, .ןעמ

 יד ןופ טסולרעפ םעד ןעגעוו טכירעב ַא ןעבעגבָא ךילנעזרעּפ ,גרוברעטעּפ

 "9? סעקרַאב
 ןייא טינ -- געט גיצנַאװצ ןופ טייצ ןיא זַא ,ןעסייהעג טָאה סָאד

 יירד ןופ עזייר עטייווצ א ןעכאמכרוד ןעפרַאד ךיא לעװ --- רהעמ גָאט

 ,דָארָאנװַאננשזינ זיב טסטוקריא ןופ ,ליימ טרעדנוה ייווצ ןוא דנעזיוט

 טָאה סָאד .גרוברעטעּפ ךָאנ ןהַאב יד ןעמהענ ןענעק לע ךיא ןענַאװ ןופ

 עכלעוו ,ןעגעוו-טסָאּפ טימ טכַאנ ךרוד ןוא גָאט ךרוד ךיז ןענָאי ,ןעסייהעג

 ןעגָאװ ןייק םירָאװ ,עיצנַאטס רעדעי ייב ןערעוו ןעטיבעג טזומעג ןעבָאה

 יד רעביא ּפָאלַאנ ןעלופ ןיא עזייר ַאזַא ןעטלאהסיוא טנעקעג טינ טלָאװ
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 - ,רעבָא .טסברעה ףוס ןיא געוו םענערָארּפעגנייא םעד ןופו סעדורג עטרַאה
 עסיורג-וצ ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא רעדנַאסקעלַא רעדורב ןיימ טימ ךיז ןהעז
 טכַאנ א טימ ןוא ,גַאלשרָאפ םעד ןופ ןענָאזבָא ךיז לָאז ךיא זַא ,גנוהיצוצ

 -כַאלפ יד טכיירגרעד בָאה ךיא ןעוו .ןערהָאפעגסױרַא ךיא ןיב רעטעּפש

 ר'תמא ןַא ןערָאװעג עזייר יד זיא ,ןעלַארוא יד ןוא ריביס-ברעמ ןופ רעדנעל

 ןעצַאלּפ ןענעלפ ןעגעוו יד ןופ רעדער יד ןעוו ,געט ןעוועג ןענייז סע .ןייּפ

 רעדעי ייב ,סעדורג ענערארּפרעּפ יד רעביא גידנערהָאפ ,טלעק ןופי

 טזומעג בָאה ךיא ןוא ,ןערָארפרעּפ ןעוועג ןענייז ןעכייט יד .עיצנַאטס

 ,זייא רעקיטש עגידנעמיווש ןעשיווצ ?עפיש ַא ןיא בא םעד ןערהָאפרעבירַא

 ,פעפיש ןיילק רעזנוא ןעקירדוצ וצ טעשַארטסעג טונימ עדעי ןעבָאה סָאװ

 ןענייז סעירק יד ןעכלעוו ףיוא ,םָאט ךייט םוצ ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 םירעיוּפ יד ןעבָאה ,רעהירפ טכַאנ ַא טימ טשרע ןערָאװעג ןערָארפעגפיונוצ

 טננַאלרעפ ןעבָאה ןוא ,ןערהיפוצרעבירַא ךימ טגנַאזטנע ךיז טייצ עשביה ַא

 ."עיצנאטיווק , א ןעבענ ייז לָאז ךיא זַא
 *? רהיא טליוו ?עיצנַאטיװק , א רַאֿפ סָאוװ,
 ,רענעבירשעגרעטנוא רעד ,ךיא , :ריּפַאּפ ַא ףיוא ןָא טביירש ,ונת

 ס'טָאג ךרוד ןערָאװעג ןעקנורטרעד ןיב ךיא זַא ,טימרעיה גיטעטשעב

 עגיזָאד סָאד זנוא טינ ןוא ,"םירעיוּפ יד ןופ דלוש רעד ךרוד טינ ןוא ,ןוצר

 | ".ךיּפַאּפ

 ".גערב ןערעדנַא ן'פיוא --- ,ןעגינעגרעפ טימ,

 ַא -- ןאמ רעננוי א .טרהיפעגרעבירַא ףךימ ייז ןעבָאה ךילדנע

 רעד ןופ ןעבילקענסיוא בָאה ךיא ןעמעוו ,רוחב רעגיהטומ ,רעטסיירד
 גידנעריבורּפסיוא ,ןהעגוצרעבירַא ביֹוהנֶא םעד טכַאמעג טָאה -- עסַאמ

 ,םהיא ךָאנ ןעגנאנעג ןיב ךיא ;גנַאטש ַא טימ ןייא ןופ טײקרַאטש יד

 רימ ןוא ,ןרעטלוש יד רעביא שַאט-עזייר ןעקסרעירוק ןיימ גידנעגָארט

 -לַאהעג ןעבָאה םירעיוּפ ףניפ סָאװ ,קירטש טימ ןעדנובעגנָא ןעוועג ןענייז

 טָאה ייז ןופ רענייא --- ןעטייוז רעד ןופ ןעגנַאגעגכָאנ זנוא ןענייז ןוא ,ןעט

 טעוו רע ביוא ,זייא ן'פיוא ןעפרַאװאוצפױרַא ,יורטש עלוק ַא ןענַארטענ

 .נונעג קרַאטש טינ ןעזײוסױרַא ךיז

 טָאה רעדורב ןיימ אוו ,עווקסָאמ ןיא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב ךילדנע
 ןיא ןערהָאפענבָא ךיילנ ןענייז רימ ןוא ,לַאזקָאװ ן'פיוא טרַאוװענבָא ךימ
 | .גרוברעטעּפ

 טָאה עכלעוו ,עזייר ןימ אזא ךָאנ ,ךַאז עגיטראסיורג א זיא דנעגוי יד |

 ןיא הירפ ץנַאג נידנעמוקנֶא ,תעל-תעמ גיצנאווצ-ןוא-רעיפ טרעיודעג

 ןיימ ןעבעגרעביא קעװַא גָאט םענענייא םעד ְךָאנ ךיא ןיב ,גרוכרעמעּפ

 עמהומ א עניימ ןעבוזעב וצ טלהעפרעפ טינ ךיוא בָאה ךיא ןוא ,תוחילש
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 .גרוברעטעּפ ןיא טניואווענ טָאה סָאװ -- עניזוק א רעניטכיר ,רעדָא ---

 .דנעבא טנייה עיטרַאּפדץנַאט ַא ןעבָאה רימ , .החמש אלס ןעוועג זיא יז

 רָאנ טינ ןוא "! ןעמוק ךיא לע סיוועג , .טנַאזעג יז טָאה "? ןעמוק וטסעוו

 .ןירַא גָאט ןיא זיב טצנַאטעג ךיוא בָאה ךיא רָאנ ,ןעמוקענ ךיא ןיב

 יד טימ ןהעזעג ףיז בָאה ןוא גרוברעטעּפ ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 ןעבעגוצבא טקישעג ףךימ טָאה ןעמ םורַאװ ןענַאטשרעּפ ךיא בָאה ,עטמַאעב

 ױזַא זַא ,ךילגעמ זיא/ס זַא ,ןעביולנ טלָאװעג טינ טָאה רענייק .טכירעב םעד
 ? ץַאלּפ ן'םיוא ןעוועג רהיא טייז , .ןערעוו טעטכינרעפ ןעלָאז סעקראב לעיפ

  ערעייא טימ ,ןערָאװעג טרעטעמשוצ ןענייז ייז יו ,ןהעזעג רהיא טָאה

 טושּפ ןעבָאה "ייז , זַא ,רעכיז גידנעטשלַאפ רהיא טנייז ? ןעניוא ענעגייא

 -ָארבוצ ערעדנַא ןעזיוועג ךייא ןעבָאה ןוא טנַאיװַארּפ יד טע'בננ'עג טינ

 ףיא עכלעוו ףיוא ,ןענַארפ יד ןעוועג ןענייז סָאד טא "4 סעקרַאב ענעכ

 .ןערעפטנע טפרַאדעג בָאה
 ןענייז עכלעוו ,עטמאעב עכיוה יד ןופ םייהנעסיוונוא עווװיאַאנ יד

 -רעטעּפ ןיא ןעטייהנעגעלעגנַא עשיריביס יד ןופ ץיּפש ן'פיוא ןענַאטשעג

 סָאד זיא ױזַא יו --- רעבָא , .ןערעדנואוועב םוצ ןעוועג טסָארּפ זיא ,גרוב

 שיזיוצנַארפ ןיא טגָאזעג רימ וצ ייז ןופ רענייא טָאה ,"ררעה ןיימ ,ךילנעמ

 זַא ךילגעמ סָאד ז יא יװ -- זױצנַארפ ןעדער גידנעטש טגעלפ רע ---

 לָאז רעצימיא ןוא אווענ רעד ףיוא ןערעוו טרעטשוצ ןעלָאז סעקרַאב גיצרעפ

 -עגסיוא ךיא בָאה "! אווענ יד , "? ןעוועטאר ייז ןעפלעה ןעמוק טינ רָאג
 ,ערעדנַא יד ןעבענ ענייא סָאװעגנ רעיפ ,יירד ןעמַאזוצ טנעל , ; ןעפור

 *! רומַא ןענירעדעינ םעד ןענָאה רחיא טעװ טלָאמעד טשרע

 ןעטונימ רַאֹּפ א טימ ןוא "? סיורג ױזַא ךילקריוו רומַא רעד זיא,

 ,שיזױצנַארּפ ןעטנעכייצענסיוא ןַא ןיא ,טלעּפַאלּפענ רע טָאה רעטעּפש

 ןהעזעג לָאמ ןעטצעל םעד רהיא טָאה ןעוו , .ןעכַאז יילרענעדיישרעפ ןעגעוו

 ךילרעדנואוו א "ינזָארג ןַאהַאיג ןייז טינ זיא ?ץרַאװוש רעלַאמ םעד

 ?ןערעוו טריטסערַא טלָאזעג טָאה לעקוק םורָאו רהיא טסייו ? דליב

 טציא ךיז טניפענ רע ? טריטסערַא זיא יקסוועשינרעשט זַא ,רהיא טסייוו

 ".גנוטסעפ ןיא

 .טגערפעג ךיא בָאה "? ןָאהטעג רע טָאה סָאװ ? סָאװ רַאפ,

 רהיא ,ררעה ןיימ -- רעבָא !טשינרַאג ;סרעדנַאזעב טשינרַאג
 ַא רחעז ,שנעמ רעגולק ַאזַא !ןעגנונעכערסיוא עכילטַאַאטש ,ךָאד טסייוו
 טהעטשרעפ רהיא ,דנענוי רעד ףיוא סולפנייא ַאזַא טָאה רע ןוא ! רענולק

 "! ךילנעמנוא זיא'ם : ןענָארטרעּפ טינ םעכלעזַא ןעס גנורעיגער א זַא ,ךָאד

 טָאה רע .טנערפעט טינ סענַארפ עכלעזַא טָאה ףעיטַאנגיא ףַארנ

 -רעטעּפ טנַאקעג ךיוא טָאה רע ןוא ,טנעכייצענסיוא רומַא םעד טנַאקעג
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 חכמ ןעגנוקרעמעב עניציוו ןוא ןעסַאּפש ײלרעלַא ןופ ןעטימ ןיא .גרוב

 ,טייקגיטפַאהבעל רעדנעניוטשרע ןַא טימ טכַאמענ טָאה רע סָאװ ,ריביס

 ןעטרָאד טייז רהיא סָאװ קילג קיטש ַא, ; רימ וצ ןָאהטענ נָאז א רע טָאה

 טַאהעג לכש ןעבָאה "ייז , ןוא .ןברוח םעד ןהעזעג ןוא ץַאלּפ ן'םיוא ןעוועג

 רענייק ךייא טָאה תליחת ! ןָאהטעג טוג !טרָאּפער ן'טימ ךייא ןעקיש וצ

 טָאה לעדניווש רעיינ ַא זיא סע .סעקרַאב יד ןעגעוו ןעביולג טלָאװעג טינ

 -טוג ןעוועג טייז רהיא זַא ,ןעמ טדער רעטציא רעבָא .טנעכערעג ןעמ

 עכילטע רונ טכַארברעפ ןעצנַאנניא טָאה רהיא זַא ןוא ,שזַאּפ סלַא טנַאקעב

 טינ ןעשנעמ עגיטרָאד יד טלָאװ רהיא זַא ,סע טסייה ,ריביס ןיא ןעטַאנָאמ

 ",ךייא טיורט ןעמ .לעדניווש ַא ןעוועג טלָאװ'ס ןעוו ,טצישעג

 רעניצנייא רעד ןעוועג זיא ,רעטסינימ-סגעירק רעד ,ןיטוילימ ירטימד

 יד טָאה רעכלעוו ,עיצַארטסינימדַא רענרוברעטעּפ רעכיוה רעד ןיא ןַאמ

 םוצ עלַא :ןעגַארפ ךס ַא טלעטשעג רימ טָאה רע .טסנרע ןעמונעג ךַאז

 רעצנַאג רעזנוא ןוא ,ןעפירגעב ךילדנירג דלַאב ןינע םעד טָאה רע .טקנוּפ

 רעבָא ,סינעלייא ןהֶא ,ןעצַאז עצרוק ןיא ןערָאװעג טרהיפעג זיא ךערּפשעג

 ן'טימ ןעקיש ןעמ ףרַאה סעינָאלַאק-גערב יד, .םירובד עגירעביא ןהֶא ךיוא

 ".גיטכיר ץנַאג, "4 ַאטישט ןופ ענירעביא יד רונ ןוא ?רהיא טניימ ,םי

 -- ,םערוטש ַא ןעכערבסיוא רעדעיוו לָאז רהָאי ןעטסקענ ,רעבָא ביוא ,

 ןעבָאה ןעטרָאד ןעלָאז רימ ביוא ,ןיינ, "? ןברוח ַאזַא ןייז רעדעיוו טעוו

 ".סעקרַאב יד טימ ןערהָאפטימ ןעלָאז סָאװ ,ןעפיש-ּפעלש עניילק ייווצ

 ,ףישיּפעלש ןייא טַאהעג ןעטלָאװ רימ ןעוו .ָאיה "7 גונעג ןייז סע טעװ;
 טביירש .ךילנעמ ץנַאג , ",טפלעה ַא ףיוא רענעלק ןעוועג ןעדָאש רעד טלָאװ

 ץנַאג ,טגָאזעג טָאה רהיא סָאװ ץלַא סיוא טביירש ; ךייא טעב ךיא ,רימ וצ

 ",ןעטעטילַאמרָאפ ןהָא ;ךַאפנייא

 ִש

 -ניוו ןעבלעז םעד ןוא ,ןעבילבעג טינ גנַאל גרוברעטעּפ ןיא ןיב היא
 ךיוא טָאה רעדורב ןיימ .קסטוקריא ךָאנ טרהעקענקירוצ ךיז ךיא בָאה רעט

 ןעמונעגפיוא זיא רע ;םורַא םישדח עכילטע ןיא ןעטרָאד ןעמוק טלָאזעג

 .ןעקַאזָאק רעקסטוקריא יד ןופ ריצימִא סלַא ןערָאװעג

 -קערש א סלַא טכַארטעב טרעוו רעטניוו ןיא ריביס רעביא עזייר ַא

 ,רעדנַאנַא טימ ץלַא טכַארטעב ןיא גידנעמהענ רעבָא ;גנורהַאפרע עכיל

 יד .רהֶאֹי ןופ טייצ רעדנַא רעדעי ןיא רעדייא רעמעווקעב ??כ2ב סע זיא

 טלעק יד שטָאכ ןוא ,טוג טנעכייצעגסיוא ןענייז ןעגעוו עטקעדעב-עענש
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 גידנעגעיל .ןענָארטרעבירַא טכייל ץנַאג ךָאד רהיא ןעמ ןעק ,סיורג רהעז זיא

 -עגנייא --- ריביס ןיא טוהט ןעמ יו ױזַא --- ןעטילש ןיא ןעניוצעגסיוא

 ,ןעסיורד ןופ ןוא גינעווניא ןופ רעטופ טימ ,סעקעד ענרעטופ ןיא טלעקיוו

 ןיא רוטַארעּפמעט יד ןעוו וליפא ,טלעק רעד ןופ לעיפ טינ ןעמ טדייל
 סּלַא גידנערהָאפ .ָאריז רעטנוא טייהנערַאפ דַארג גיצכעז רעדָא גיצרעפ
 עיצנַאטס רעדעי ייב דרעפ יד דניוושענ גידנעטייב ,טסייח סָאד --- רעירוק

 עדנוטש א ףיוא גָאט ןיא לָאמ ןייא יו רחעמ טינ גידנעלעטשבָא ךיז ןוא

 ךָאנ געט ןהעצניינ ןיא קסטוקריא ןיא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב -- ןעסעוצבא

 עכלעזַא ןופ טייקדניוושעג עכילנהעוועג יד .נרוברעטעּפ ןעזָאלרעּפ ןיימ

 ןיב ךיא זַא ,קנעדענ ךיא ןוא ,גָאט .ַא ליימ טרעדנוה ייווצ זיא תועיסנ

 רעד .העש גיצעבעיז ןיא קסטוקריא רַאפ 660 עטצעל יד ןערהָאפעגניײא

 -ייצעגסיוא ןַא ןיא ןעוועג ןענייז ןעגעוו יד ,סיורג ןעוועגנ טינ זיא טסָארפ

 יז לייוו ,טנעלעגפיוא טונ ןעוועג ןענייז סרעשטוק יד ,דנַאטשוצ ןעטנעכ

 ףעלדרעפ עקנילפ ,עניילק יירד יד ןוא ,דלעגניילק גונעג ןעגָארקענ ןעבָאה

 ןעפיול וצ טָאהעג האנה ןעטלָאװ ייז יוז ,ןהעזענסיוא ןעבָאה ןַאּפשענ ןופי

 ענערָארפרעפ לָאטש יו טרַאה רעביא ,לָאהט ןוא גרעב רעביא גיטסאה
 רענרעבליז רעייז ןיא טרעצמסילנענ ןעבָאה סָאװ ,רעדלעוו ךרוד ןוא ,ןעכייט

 .ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש יד רעטנוא עקעד

 -לַארענעג םוצ עשַאטַא סלַא ןערָאװעג טמיטשעב לָאמ סָאד ןיב ךיא

 ןוא ,ןעטייהנענעלעננַא ןעקַאזָאק יד רַאפ ריביס-חרזמ ןופ רָאטַאנרעבוג

 וצ ךילטנעגייא סָאװ רעבָא ; קסטוקריא ןיא ןעניואוו ןעביילב טזומעג בָאה

 ןעמ ,גנונדרָארעפ ַא ןעמוקעגנָא זיא גרוברעטעּפ ןופ .,ןעוועג טינ זיא ןָאהט

 עכלעוו דנענריא ןהָא ,רענייטש ןעטלַא ן'טיול ןהעג גנידצלַא ןעזָאל לָאז

 טייהנעדעירפוצ טימ רעבירעד בָאה ךיא ..ןעמרָאפער ףיוא ןעגנוטיידנַא

 -רָאפסיױא עשיפַארגָאעג ַא ןעמהענרעטנוא וצ גַאלשרָאפ םעד ןעמונעגנָא

 .עירושטנַאמ ןיא גנוש

 ,ןעמ טהעז עיזַא ןופ טרַאקדנַאל א ףיוא קילב ַא טפרַאװ ןעמ ןעוו
 רעביא ,טדערעג ?לכב ,ריביס ןיא טפיול רעכלעוו ,ץענערג רעשיסור רעד זַא
 -סנארט ןיא גנילצולּפ ףיז טמירקרעפ ,דַארג-טיירב ןעטסגיצפופ םעד !

 םעד טימ ךיז רע טחיצ ל?יימ טרעדנוה יירד רַאפ .וצ-ןופצ וצ אילַאקיַאב

 ןיא ךיז רע טעוועריקרעפ ,רומַא םעד גידנעכיירגרעד ,ןַאד ; ןוגרַא ךייט

 טדָאטשּפיױה ענעזעוועג יד ,קסנעשטסעווָאנַאלב טדָאטש יד --- חרזמ-םורד

 -ניצפופ ןעבלעז םעד ףיוא רהעפעגננואורעדעיוו ךיז טניפעג ,דנַאל-רומַא ןופ

 -סנַארט ןופ לעקניוו ןעניד'חרזמ-םורד םעד ןעשיווצ .,דַארנ-טיירב ןעטס -

 זיא ,רומַא ן'פיוא קסנעשטסעווָאנַאלב ןוא (וטיַאכורושטדיינ) ַאילַאקיַאב
 רעבָא ;?יימ טרעדנוה ףניפ ןעצנַאנ ןיא חרזמ וצ ברעמ ןופ חהטש רעד
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 ,פיימ דנעזיוט רעביא עקערטש יד זיא רומַא םעד ןוא ןוגרַא םעד רעביא

 ןעכלעוו ףיוא ,ןוגרַא םעד רעביא ןעגנודניברעפ יד ןענייז ךָאנ וצרעד ןוא
 ענייז ןיא .ערעווש ךילנהעוועגרעסיוא ,ןערהָאפ טינ ןעפיש טימ ןעק ןעמ
 -גרַאב עדליו קרַאטש ַא יו געװ רעדנַא ןייק ןיא ןעלייט ענירעדעיג
 | .ָאטינ עקשזעטס

 . עכלעוו ,ןעקַאזָאק יד ןוא ,תומהב ןיא ךייר רהעז זיא עילַאקיַאבסנַארט
 ,רעטכיצ-היפ ענייר ןענייז ןוא ,לעקניוו ןעגיד'חרזמ-םורד םעד ןעמהענרעפ
 ,רומַא-?עטימ ן'טימ גנודניברעפ עטקעריד ַא ןערהיפנייא טלָאװעג ןעבָאה
 ןעגעלפ ייז .תומהב ערעייז רַאפ קרַאמ רעטונג ַא ןעוועג טלָאװ רעכלעוז
 טלָאװ סע זַא ,טרעהעג ייז ןופ ןעבָאה ייז ןוא ,ןעלָאגנָאמ יד טימ ןעלדנאה
 רעביא וצ-חרזמ גידנעזייר ,רומַא םעד וצ ןעמוקוצוצ ןעוועג רעווש טינ
 ,טנָאזעג ייז ןעמ טָאה ,וצ-חרזמ וצ ךיילג גידנעהעג .ןַאגנניב ןעסיורג םעד
 טדיינש סָאװ ,טקַארט ןעשיזעניכ ןעטלַא ןַא טימ ןעמוקפיונוצ ךיִז ןעמ ןעק
 ןעהנרעמ טדָאטש רעשירושטנַאמ רעד וצ טרהיפ ןוא ןַאגניכ םעד ךרּוד
 זיא סע ןענַאװ ןופ ,(יראננוס ןיא ןיירַא טלַאפ סָאוו ,יננָאנ ךייט ן'פיוא)

 .רומַאזלעטימ םעד וצ טרהיפ סָאװ ,געוו רעטנעכייצעגסיוא ןַא ָאד
 -סלעדנַאה ַא ןופ רערהיפ רעד ןייז וצ ןעטָאבעגנָא רימ טָאה ןעמ

 ,ןעריזינַאנרָא וצ ןעמונעגרַאפ ךיז ןעבָאה ןעקַאזָאק יד סָאװ ,,ןַאוַארַאק
 ןעמונעגנָא סע בָאה ךיא ןוא ,טקַארט ןעגיזָאד םעד ןעניפענוצסיוא ידכ
 ןעגיזָאד םעד לָאמנייק ךָאנ טָאה רעעּפָאריײא ןייק .גנורעטסייגעב טימ
 -טרָא ןַא) רעפַארגַאּפָאט רעשיסור ַא ןוא ,טכוזעב טָאהעג טינ דנענעג
 טזָאלעגקעװַא רעהירפ רהָאי עכילטע טימ ךיז טָאה רעכלעוו ,(רעביירשעב

 ,רעזענָאּפַאי ייווצ זיולב .ןערָאװעג טע'נרה'רעד זיא ,געוו ןעניזָאד םעד ףיוא
 -םורד םעד טשרָאפעגסיוא ןעבָאה ,וסדןַאכ רעזייק ןופ טייצ רעד ןיא
 -טיירב יד טלעטשענטסעפ ןעבָאה ןוא ,ןעהנרעמ יו טייוו ױזַא דנעגעג
 ליימ טרעדנוח ףניפ ,וצ-ןופצ וצ דנעגעג רערעייהעגנוא רעצנַאנ רעד .עיניל
 טולָאסבַא ןעוועג זיא ,ףעיט ליימ טרעדנוה ןעבעיז ןוא טיירב רעד ןיא

 םעד ןעגעו ןעלעווק עכילגעמ עלַא טכוזעגכַאנ בָאה ךיא .,טנַאקעבנוא

 ,ןעפַארנָאעג עשיזעניכ יד טינ וליפא ,טינ רענייק רעבָא .דנענעג ןעגיזָאד
 -גיברעפ יד זיא ,ןעמעלַא םעד ץוחַא .םהיא ןעגעוו טסואוועג סעּפע ןעבָאה
 ןעוועג ןיילא ךיז-רַאפ עילַאקיַאבסנַארט טימ רומַא-לעטימ םעד ןופ גנוד

 ןופ טקנוּפ-טּפױה רעד רעטציא טרעוו וטיאאכורושט ; טקַאפ רעניטכיוו ַא
 ןעוועג ןפוא אזא ףיוא ןענייז רימ .ןהַאבנעזייא רעשירושטנַאמ-סנַארט רעד

 ,גנומהענרעטנוא רעפיורג רעד טָא ןופ ןערינָאיּפ יד
 טָאה אניכ טימ ךַאמבָא רעד .טייקנירעווש ןייא ןעוועג רעבָא זיא סע

 עירעּפמיא" רעד טימ רהעקרעפ-סלעדנַאה ןעיירפ ַא ןעסור יד טריטנאראג



 291 | ריבימפ

 טָאה ןוא ,טנַאמרעד טינ טרָאד זיא עירושטנַאמ ."עילָאננָאמ ןוא אניכ ןופ
 ןיא ןערעוו ןעסָאלשעגנייא יו ןערעוו ןעסַאלשעגסױא טנעקעג טוג ױזַא
 ןוא ,טשּפ ןייא טנערעלעג ןעבָאה עטמַאעב-ץענערג עשיזעניכ יד .ךַאמבָא
 ןעגעו רָאנ ךיז טדער ְךַאמבִא ןיא ,רהעמ ְךָאנ .ןערעדנַא ןַא ןעסור יד
 ןיא ןעמוקוצניירַא טביולרע ןעוועג טינ רימ טלָאװ ריציּפֶא סלַא ןוא ,רחסמ
 בעילוצ ןוא ,רחוס ַא סלַא ןהעג טזומעג רעבירעד בָאה ךיא .עירושטנַאמ
 ןעגנַאגעג ןיב ןוא ,תורוחס ענעדיישרעפ טפיוקעגנייא עקַאט ךיא בָאה םעד
 -סױרַא רימ טָאה רָאטַאנרעבונ-לַארענעג רעד .,ןַאמפיוק סלַא טלעטשרעפ

 ץעיּפוק עדליג עטייוצ רעקסטוקריא םעד וצ , ,טרָאּפסַאּפ ַא ןעבעגעג
 ,טנערָאװעג רימ טָאה רע ןוא ,"ןענַאינַאּפמַאק ענייז ןוא ףעיעסקעלַא רעטעּפ
 -היפקעווַא ןוא ןעריטסערַא ךימ ןעלעוו עטמַאעב עשיזעניכ יד לַאפ ןיא זַא
 ץענערג ןעשיסור םוצ יבָאנ םעד רעביא ןעטרָאד ןופ ןוא ,גניקעּפ ךָאנ ןער
 ןערהיפ ייז ןענעלפ ױזַא ,לעמעק ַא ןופ ןעקור ן'פיוא גייטש א ןיא ---

 -סױרַא ,ןעהטַאררעפ טינ םהיא ךיא לָאז -- עילָאגנָאמ רעביא ענעגנַאפעג

 ןעגנוגנידעב עֶלַא יד בָאה ךיא ,ךיז טהעטשרעפ .ןעמָאנ ןיימ גידנעבעג
 סָאװ ,דנַאל ַא ןעכוזעב וצ רעטשרע רעד ןייז וצ ןויסנ רעד ; ןעמונעגנָא

 א רַאפ סיורגדױצ ןעוועג זיא ,ןהעזעננָא טינ ךָאנ טָאה רעעּפָארייא ןייק
 | - ;רעשרָאפ

 -עטשרעפ וצ טכייל טינ ןעמוקעגנָא רימ טלָאװ אילַאקיַאבסנַארט ןיא
 -עגרעסיוא ןענייז ןעקַאזָאק יד .ןענעקרעד טינ ךימ לָאז ןעמ זַא ,ךיז ןעל
 דניוושעג ױזַא ןוא -- ןעלָאגנַאמ ע'תמא -- ןעשנעמ עגירעגיינ ךילנהעוו
 -דנַאהעב ייז תעב זיא ,רעפרעד ערעייז ןופ םענייא ןיא טמוק רעצימיא יו
 רעד םהיא טמהענ ,טייקכילדניירפ-טסאג רעטסערנ רעד טימ םהיא ןעל

 .רעהרעפ םענלַאמרָאפ א ףיוא זיוה ןופ תיבה-לעב

 רעגנַאל א, ; ןָא רע טביוה ,"רָאפ רימ ךיא לעטש ,עזייר ערעווש א,

 ,רעטייוו ךָאנ רשפא ,ןַאד ןוא ? רהיא טגָאז סָאװ ,רעהַא ַאטישט ןופ ךלהמ

 ןופ רשפא ?אטישט טייז רענעי ףיוא ואוו-ץעגרע ןופ טמוק ןעמ ביוא
 רהיא .געוו םעד ָאד ןעמוק םירחוס ךס ַא ? םתסה ןמ ,רחוס ַא ? קסטוקריא
 רעייא ןיא טייל ,ָאי --- ? סיוא טזייוו/ס יו ,קסנישטרענ ןייק ךיוא טרהָאפ
 ,טַארייהרעפ ךיוא ןיוש ,רהיא ןוא ; טַארייחרעּפ טּפָא ןיוש ןענייז רעטלע

 "9 ךעלרעדניק ךס ַא ? רָאפ רימ לעטש ךיא ,עקצעילימַאפ ַא טזָאלעגרעביא

 ,דנַאנַאכָאנ העש עבלַאה ַא רעטייוו ױזַא ןוא
 ,ןעדוועהסקיב ןַאטיּפַאק ,ןעקַאזָאק יד ןופ רידנַאמָאק רעניטרַא רעד

 ץנַאג ןייז טזומעג רעבירעד ןעבָאה רימ ןוא ,ןעשנעמ ענייז טנַאקעג טָאה
 טַאהעג רימ ןעבָאה קסטוקריא ןיא ןוא ַאטישט ןיא .ייז טימ גיטכיזראפ
 בעיל ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנַאטעליד יד ןופ ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעהט עטפָא
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 ןעננולדנַאה יד עכלעוו ןיא ,סַאמַארד ס'יקסווָארטסָא ןעלעיּפש וצ טַאהעג
 לָאמ עבילטע בָאה ךיא .ןעסַאלק-םירחוס יד ןעשיווצ רָאפ בור סָאד ןעמוק

 ןעסיורג אזַא ןענופעג בָאה ךיא ןוא ,סַאמַארד ענעדיישרעפ ןיא טלעיּפשעג/

 רעסיוועג א ייב ,לָאמנייא רַאגָאז בָאה ךיא זא ,ןעלעיּפש ןיא ןעגינעגרעפ
 ןיא ,ףעירב ןעשיטסַאיזוהטנע ןַא רעדורב ןיימ ןעבירשעג ,טייהנעגעלעג

 ןעקרַאטש ַא בָאה ךיא זַא ,ןעוועג הדומ םהיא רַאפ ךיז בָאה ךיא ןעכלעוו
 רעד ףיוא ןהֵעג ןוא ערעירַאק עשירעטילימ ןיימ ןעבענוצפיוא שנואוו

 בָאה ןוא ,םירחוס עגנוי ןופ ןעלָאר יד ןעמונעג ךיא בָאה בור סָאד .ענהיב

 עעהט ןעקנירט רעייז ןוא קימימ רעייז ,דייר ערעייז טּפַאכעגפיױא טוג רהעז

 ןיא ןעגנורהַאפרע עניימ ןופ טנעקעג ךָאנ ךיא בָאה סָאד -- לָאש ַא ןופ
 -סױרַא טייהנעגעלעג עטוג ַא טאהעג ךיא בָאה טציא ןוא -- עַָאקסלָאקינ

 .קעווצ ןעכילצינ ַא רַאפ ,טייקכילקריוו רעד ןיא ןעכַאז עלַא יד ןעזייוואוצ

 -וועהסקיב ןַאטיּפַאק טגעלפ ,"שטיוועיעסקעלַא רעטעּפ ,ךייא טצעז,

 םעד שיט ן'פיוא טלעטשעגפיורַא טָאה ןעמ ןעוו ,רימ וצ ןָאהט גָאז ַא ןעד

 .ערַאּפ ןופ ןעקלָאװ ַא טצעזעג טָאה סע ןעכלעוו ןופ ,רַאװָאמַאס ןעגידנעכָאק

 ךיז ,ןערעפטנע ךיא געלפ ,"ןהעטש ןענעק רימ ,ךייא קנַאד ַא,

 ןעביֹוהנָא ןוא ,סנעטייוו רעד ןופ ?חהוטש גערב ַא ףיוא גידנעצעזקעווַא

 ןעדוועהסקיב .רחוס רעװקסָאמ ַא ןופ רענייטש ן'פיוא עעהט ןיימ ןעקנירט

 ןעזָאלב געלפ ךיא תעב ,רעטכעלעג ןופ ןערעוו ןעגנורּפשוצ טינ רעיש טגעלפ

 ףיוא ןעסיבעג בָאה ןוא ,ןעגיוא עטשטרַאטסעגסיוא טימ לָאש ןיימ ףיוא

 ,רעקוצ לעקיטש ַא ןופ ךעלעקערב עקנינָאנעציּפ רענייטש ןעלעיצעּפס ַא

 .עעהט רעזעלג ץוט בלַאה ַא ףיוא ןעקעלק טפרַאדעג טָאה סָאװ

 ןעניפעגסיוא ךיג ץנַאג ןעלעוו ןעקַאזָאק יד זַא ,טסואוועג ןעבָאה רימ

 עכילטע ןעניוועג וצ גיטכיוו ןעווענ זיא סע רעבָא ,רימ ןענעוו תמא םעד

 רע ןעסיוורעד ךיז ןעלעוו ייז רעדייא ץענערג םעד ןהעגרעכירַא ןוא געט

 -ייצעגסיוא עלָאר ןיימ טלעיּפשעג סיוא טזייוו סע יו בָאה ךיא .ןיב ךיא

 ַא יו טלעדנַאהעב ךילקריוו ךימ ןעבָאה ןעקַאזָאק יד םירָאװ ,טוג טנעכ

 ןיא ןעפורעגניירַא ךימ עקשטעטלַא ןַא טָאה ףרָאד ןייא ןיא ,רחוס םעניילק

 ,געוו ן'פיוא ךייא רעטניה רעוו ךָאנ סעּפע טמוק , : טגערפעג ןוא זיוהרָאפ

 ".טרעהעג טינ ןופרעד ןעבָאה רימ ,עקניבָאב ,ןיינ , "? רעקנירעייהט

 "4? עקַאט רע טמוק .ןָא טמוק ,יקסטָאּפַאר ,ץנירּפ ַא זַא ןעגָאז יז,

 -ַאסיװ, ןייז .עקניבָאב ,טכערעג טייז רהיא .העטשרעפ ךיא ,הֶא,

 רעבָא .קסטוקריא ןופ ןערהָאפבָא טלָאזעג ךיוא עקַאט טָאה ?ָאווטסעשט

 "ייז, ןוא ? "ייז, רַאפ סע טמוק יװ !עזייר ןימ ַאזַא ?"ייז , ןענעק יו

 ",טרָא ןַא ףיוא ןעבילבענ עקַאט ןענייז

 "9 סע רע ןעק יװ ,ךיז טהעטשרעפ םע,
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 .ןעננוגיטסעלעב ןהֶא ץענערנ םעד רעבירַא ןענייז רימ ,ןעצרוק ןיא
 גידנעטייר עֶלַא ,ךיא ןוא ,זוגנוט ןייא ,ןעקַאזָאק ףלע ןעוועג ןענייז רימ

 -רעפ םוצ דרעפ גיצרעפ ךרע ןַא טָאחעג ךיז טימ ןעבָאה רימ .דרעפ ףיוא

 טָאה ,רעדער ייווצ ףיוא ,רענייא עכלעוו ןופ ,ןעגעוו ייווצ ןוא ןעפיוק

 רעטסָארּפ ,ניײצלָאװ ןענופעג ךיז טָאה סע ןעכלעוו ףיוא ,רימ וצ טרעהעג

 ןיימ ןיא ןעמונעגטימ בָאה ךיא סָאװ ,רעטייוו ױזַא ןוא סעמשַאט ,טעמַאס

 עניימ ףיוא ןוא ןענָאװ ן'םיוא טסַאּפענפױא בָאה ךיא .רחוס סלַא עלָאר

 רימ ןעבָאה ןאוואראק םעד ןופ "ןעטסטלע , סלַא ןוא ,ןיילַא ץנאג דרעפ

 עֶלַא ןערהיפ טפרַאדעג טָאה רע .ןעקַאזָאק יד ןופ םענייא ןעבילקעגסיוא
 ןעבָאה ןעקַאזָאק עלַא ,עטמַאעב עשיזעניכ יד טימ םיקסע עשיטַאמַאלּפיד
 -רעפ .שירושטנַאמ ןענאטשרעפ טָאה זוגנוט רעד ןוא ,שילָאגנָאמ טדערעג

 ךיא רע טסואוועג ןעבָאה ןַאװַארַאק םעד ןופ ןעקַאזָאק יד ,ךיז טהעטש

 ייז רעבָא --- קסטוקריא ןופ ךָאנ טנָאקעג ךימ טָאה ייז ןופ רענייא --- ןיב

 ןֶא זַא ןענַאטשרעּפ ןעבָאה ייז ,ןעבעגעגסױורַא טינ לָאמנייק סָאד ןעבָאה

 ןענָארטעג בָאה ךיא .עיצידעּפסקע רעד ןופ גלָאפרע רעד בָא טגנעה םעד

 רעזעניכ יד ןוא ,ענירעביא יד יוװ ױזַא ,דנב םענעטנעווייל ןעיולב ןעגנַאל ַא

 בָאה ךיא זַא ױזַא ,טייקמאזקרעמפיוא ןייק טקנעשעג טינ רימ ןעבָאה

 םעד ןופ ןעגנוטסעמסיוא-סַאּפמָאק יד ןעכַאמ דייהרעטקרעמעבנוא טנעקעג

 ןעבָאה ןעטַאדלָאס עשיזעניכ יײלרעלַא ןעוו ,גָאט ןעטשרע םעד .טורשרַאמ

 לעזעלג ַא ןעגירק וצ ננונעפַאה רעד טימ זנוא םורַא טהערדעגנמורַא ךיז

 "רעפ א יו רהעמ טינ ןעּפאכ וצ ןעמוקעגסיוא טפָא רימ זיא ,ןעפנַארב

 ןוא דנענעג םעד ןענעכייצרעפ ֹוצ ןוא סַאּפמָאק ןיימ ףיוא קילב ןעטע'בנג

 ןעבָאה רימ .ריּפַאּפ סָאד גידנעמהענסיורַא טינ ,ענעשעק ןיא טייקטייוו יד

 ךיז טָאה רעכלעוו ,זוננוט רעזנוא .טַאהעג טינ ןעפַאװ םוש ןייק ךיז טימ

 -עגטימ טָאה סָאװ רעניצנייא רעד ןעווענ זיא ,ןעבָאה הנותח ןעבילקעג

 ךָאנ געיעג ףיוא ןעגנאנעג םהיא טימ זיא רע ןוא סקיב-טנילפ ןייז ןעמונ

 יד ןוא ,ןעסע וצ זנוא רַאפ טכארבעג רע טָאה שיילפ סָאד .,ןעשריהמאד

 רעניטפניקוצ ןייז רַאט ןעלהָאצעב וצ ףיוא ןעבילקעג רע טָאה ?עפ-רעטופ

 .בייוו

 ,ןעגירק טנעקעג טינ זנוא ייב ןעפנַארב ןייק רהעמ ןיוש טָאה ןעמ ןעוו

 ןענייז רימ .טעּפעשטענבָא זנוא ןופ ןעטַאדלָאס עשיזעניכ יד ךיז ןעבָאה

 רימ יו טוג ױזַא ,געוו א נידנעכַאמ ךיז ,וצ-חרזמ וצ ךיילנ ןעגנַאנעג

 רימ ןענייז געט ףניפ רעדָא רעיפ ַא גידנעהעגבָא ןוא ,טנעקעג ןעבָאה

 זנוא טָאה סָאװ ,טקַארט ןעשיזעניכ םעד ףיוא ןעמוקענפיורַא ךילקריוו
 .ןעהנרעמ וצ ןַאגנניכ םעד רעביא ןערהיפ טלָאזעג

 "רעבירַא רעד זַא ,ןענופעגסיוא רימ ןעבָאה גנורעדנואוורעפ רעזנוא וצ
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 ץראווש ױזַא סיוא טקוק רעכלעוו ,טייק-נרעב רעסיורנ רעד רעביא גנַאג
 ןעבָאה געוו ן'םיוא .טכייל רהעז זיא ,ןעטרַאקדנַאל יד ףיוא גיד'ארומ ןוא
 ןעכילרעמַאי רהעז ַא ןיא ןעטמַאעב ןעשיזעניכ ןעטלַא ןַא טגָאיעגנָא רימ
 ןיא ןעגָאװ ןענידרעדער-ייווצ א ףיוא ןערהָאפעג זיא רעכלעוו ,דנַאטשוצ
 ןעניוצעג געוו רעד ךיז טָאה געט ייווצ עטצעל יד .גנוטכיר רעבלעזרעד
 ,טייקכיוה רהיא ןופ םינמס יד ןעגָארטעג טָאה דנעגעג יד ןוא ,ףױרַא-גרַאב
 רעד ; גיטָאלב ןעוועג זיא געוו רעד ןוא גיּפמוז ןערָאװעג זיא ןעדָאב רעד

 ,רעטיש ןעסקַאוװעג ןענייז רעמיוב יד ןוא ,םערָא רהעז ןעסקַאועג זיא זָארג
 עטעקַאנ .ךָאמ טימ ןעסקַאװעב ןוא טלעּפירקרעפ טפָא ,טלעקיווטנע טינ

 רימ ןוא ,סקניל ןוא סטכער ןעביוהענפיוא ךיז ןעבָאה רעדלעוו ןהֶא גרעב
 ןעלעוו רימ סָאװ ,ןעטייקגירעווש יד ןופ ןעטכַארט ןעביוהעגנָא ןיוש ןעבָאה
 ןעבָאה רימ ןעוו ,טייק-נרַאב יד גידנעהעגרעבירַא ןעכַאמוצכרוד ןעבָאה
 ןייז ןופ גידנעכירקסירַא ןעטמַאעב ןעשיזעניכ ןעטלַא םעד טקרעמעב
 -םיונוצ ןופ הּפוק ַא ןענעקטנַא ,טסייה סָאד -- ?ָאבָא , ןַא ןענעקטנא ןענַאװ

 ןעוועג זיא סע רעכלעוו וצ ,רעמיוב ןופ ןעגייווצ ןוא רענייטש עטגעלעג
 -סיוא טָאה רע .סנעּפַאל עניילק ןוא רָאה עשידרעפ ךעלטניב טעּפעשטענוצ
 יד ֹוצ ןעדנובענוצ ןוא עווירג ס'דרעפ ןייז ןופ ראה לעסיבַא ןעסירעג
 .ןעגייווצ

 .טנערפעגנ רימ ןעבָאה "? סָאד זיא סָאװ ,
 םוצ טציא ןעסילפ ןעהעז רימ סָאװ ןערעסַאװ יד ;?ָאבָא, רעד,

 - ."רומַא
 "? ןַאגניב רעצנַאג רעד סָאד זיא,
 םעד וצ זיב ןהענוצרעבירַא גרעב ןייק ! ןעצנַאג ןיא זיא סָאד !ָאי,

 | ",רָאנ ךףעלנרעב עניילק :ָאטינ רהעמ ןענייז רומַא

 ןעכייט יד , .ןַאװַארַאק רעזנוא ןיא ןערָאװעג זיא רעדורעג רעצנַאג ַא
 םוצ רענייא ןעירשענ ןעקַאזָאק יד ןעבָאה "!רומַא רעד ,רומַא םוצ ןעסילפ

 עטלַא יד טרעהענ ייז ןעבָאה גנַאל ןעבעל ןעצנאנ רעייז .ןערעדנַא

 -קַאװ ןעקַאטשנייװ יד ואוו ,ךייט ןעסיורג םעד ןעגעוו גידנעדער ןעקַאזָאק
 ןעליימ רעטרעדנוה ףיוא סיוא ךיז ןעטיירּפש סעירערּפ יד ואוו ,דליוו ןעס
 ,ןַאד ;ןעשנעמ ןענָאילימ רַאפ תורישע ןעבעג טנעקעג ןעטלָאװ ייז ןוא

 -עגנָא ךיז ייז ןעבָאה ,רומַא םעד ןעמונעגנייא טָאה דנַאלסור יו םעדכָאנ
 יד ןופ ןעטייקגירעווש יד ןענעוו ,ןיהַא עזייר רעטייוו רעד ןענעוו טרעה
 סָאװ ,םיבורק ערעייז ןופ החלצה רעד ןעגעוו ןוא ןעטסינָאלַאק עטשרע
 -עגסיוא רימ ןעבָאה טָא ןוא ; רומַא-רעביוא םעד ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה
 ַא טאהענ ךיז רַאפ ןעבָאה ריס !ןיהַא געוװ ןעטסטנעהָאנ םעד ןענופ

 ַא יו ןעפַאלעג זיא געוו רעד ןעכלעוו ףיוא ,רעטנורַא-גרַאב ןעגיד'עּפושמ
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 "-עגכרוד ךיז טָאה סָאװ ,?עכייט םעניילק ַא וצ טרהיפעג טָאה ןוא גַאזגיז
 טרהיפעג טָאה ןוא ,גרעב ןופ םי ןעטלעצנורעג ַא ךרוד געוו ַא ןעטינש
 ןעסיורג םעד ןוא זנוא ןעשיווצ ןעגנורעטש עגידרעטייוו ןייק .רומַא םוצ
 ןעלעטשרָאפ ןענעק ךיז טעװ רעדנעזייר ַא .ןעוועג טינ רהעמ ןענייז ךייס
 ךייש זיא סָאװ .גנוקעדטנע רעשיפַארגָאעג רעגיזָאד רעד ןופ חחמש ןיימ
 ןוא דרעפ יד ןופ ןעגנורּפשעגרעטנורַא ךיג-ףיוא ייז ןענייז ,ןעקַאזָאק יד
 ערעייז ןופ רָאה ךעלטניב טעּפעשטענוצ ייז ןעבָאה ןערעדנַא | כָאנ רענייא
 יישבא ןעסיוועג ַא ןעבָאה ןיימעגלַא ןיא רעריביס יד .ָאבַא םעד וצ דרעפ!
 ,ייז ןופ קרַאטש טינ ןעטלַאה ייז .רענעידנעצעג א ןופ רעטעג יד רַאפ
 סָאװ ,םיאורב עטכעלש ןענייז ,ייז ןענָאז ,רעטעג עגיזָאד יד -- רעבָא
 ןעסיירוצנייא ךיז טוג טינ לָאמנייק זיא סע ןוא ,סטכעלש ןָאהט רָאנ ןעליוו
 דובכ ייז גידנעבעגבָא ,ןעפיוקוצרעטנוא ייז רעכיילג ךס ַא זיא'ס .ייז םימ
 | | .ןעטייקניניילק טימ

 ,"במעד ַא ןייז יאדוא זומ סָאד :םיוב רענדָאמ ַא זיא טא ,טהעז,
 םעד ןופ ןעמוקעגרעטנורַא ןענייז רימ ןעוו ,ןעירשעגסיוא ייז ןעבָאה
 ןענַאװ זיב ןוא ,ריביס ןיא טינ ןעסקַאװ סעבמעד ןייק .גרַאב ןעגיד'עּפושמ
 - -עגעב ָאטַאלּפ רעד ןופ גנַאנרעטנורַא ןעניד'חרזמ םעד טינ טביירגרעד ןעמ
 -ענסיוא רעדעיוו ייז ןעבָאה "! רעמיוב-סינ ,טהעז, .טינ ייז ןעמ טנעג
 -עזרעד ,טגערפעגנ ייז ןעבָאה "? סָאד זיא םיוב ַא רַאפ סָאװ ןוא,, .ןעירש
 ךיוא טסקַאװ סָאװ ,םיֹוב רעדנַא ןַא סעּפע רעדָא ,םיובנעדניל ַא גידנעה
 פייט א סלַא טנַאקעב ןעוועג רעבָא רימ ןענייז עכלעוו ,דנַאלסור ןיא טינ
 עכלעוו ,רעניואוונייא-ןופצ יד .טלעוו-ךעצנאלפ רעשירושטנַאמ רעד ןופ
 טציא ןוא רעדנעל ערעמערַאװ ןופ טמיורטעג ןערהָאי רעטרעדנוה ןעבָאה
 טימ רעד ףיוא גידנענעיל .חחמש אלמ ןעוועג ןענייז ,ןהעזעג ייז ייז ןעבָאה
 טימ טעשטשַאלעג רהיא ייז ןעבָאה ,דרע רענעסקַאוועב ןעזָארג עכייר

 -ענכרוד ןעוועג ןענייז ייז .טשוקעג רהיא ןעטלָאװ ייז -- ןעניוא ערעייז
 ,ךילנעמ יוװ דניוושעג ױזַא דומא םוצ ןעמוקוצוצ שנואוו םעד טימ ןעגנורד
 ייב ,רעטעּפש ןעכָאו ייווצ ַא טימ ,טלעטשעגבָא ךיִז ןעבָאה רימ ןעוו

 ןערָאװעג ייז ןענייז ,ךייט ןופ טייוו ?יימ גיצנאווצ ַא ,רעייפ-רעגַאל רעזנוא

 ןיא דרעפ ערעייז ןעלטָאזנָא ןעביוהעגנָא ןעבָאה ייז ,רעדניק יו גידלודעגנוא
 יז ןעבָאה ןענָאט ןעביוהעגנָא טָאה סע רעדייא ךָאנ ןוא ,טכַאנ רעד ןעטימ
 ןעכיוה ַא ןופ ךילדנע ןעבָאה רימ ןעוו ןוא ; ןיירַא געוו ןיא ןעבירטעג ךימ
 -לינביילג יד ןופ ןעגיוא יד ןעבָאה ,םָארטש ןעניטכעמ םעד ןהעזרעד טרָא
 ,ןעלהיפעג עשיטעֶאּפ ןופ טייוו ךילנהעוועג ןענייז עכלעוו ,רעריביס עגיט
 ןערעסַאװ עיולב יד ףיוא גידנעקוק ,רעייפ ןעשיטעֶאּפ ַא טימ טצנַאלגעג

 רעדָא רעהירפ זַא ,רָאלק ןעוועג זיא סע .רומַא ןעשיטעטסעיַאמ םעד ןופ |
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 ,שנואוו םעד ןעגעג וליפא רעדָא ,ףליח רעד ןהָא רעדָא טימ --- רעטעּפש
 ןעניזָאד םעד ןופ סעגערב עדייב ןעלעוו --- גנורעינער רעשיסור רעד ןופ

 ,ןעטייקכילגעמ ןיא ךייר רעבָא שינעטסיוו א רעטציא ןענייז סָאװ ,ךייט

 -ןופצ ןופ ןעקערטש עטרעקלעפעב-טינ ערעייהענננא יד ףךיוא יװ

 יד יו טקנוּפ ,ןעטסינָאלַָאק עשיסור ןופ ןערעוו ןעמונרעפ ,עירושטנַאמ

 עשידַאנַאק ןופ ןערָאװעג טריזינַאלַאק ןענייז יּפיסיסימ םעד ןופ סענערב

 | .עדנעזייר-םי

 טימ ,רעטמאעב רעשיזעניכ רעדנילב-בלַאה רעטלַא רעד טָאה ל?ייוורעד

 עטָאּפַאק עיולב ןייז גידנָאהטנָא ,ןַאגניכ םעד רעכירַא ןענייז רימ ןעמעוו

 ןעטייווצ ן'םיוא ,ןעביוא ןופ ּפָאנק ןעיולב ַא טימ לעטיה עלעיציפָא יד ןוא

 -טלע , רעזנוא .רעטייוו ןהעג ןעזָאל טינ זנוא טעוװ רע זַא ,טרעלקרע גָאט

 ,עקטַאלַאּפ רעזנוא ןיא ןעמונעגפיוא רעביירש ןייז טימ םהיא טָאה "רעטס

 -נוא םהיא טָאה רעביירש רעד סָאװ סָאד גידנעגָאזכָאנ ,רעטלַא רעד ןוא
 -טרָאפ ןעגעג ןעגנוצעזסיוא ײלרעלַא ןעביוהעגפיוא טָאה ,טעשטּפעשעגרעט

 טרָאּפסַאּפ רעזנוא ןעקישרעבירַא טלָאװעג טָאה רע .עזייר רעזנוא ןעצעז

 טעו ןעמ ןענַאװ זיב ןעטרַאװ ןעביילב ָאד ןעלָאז רימ ןוא ,גניקעּפ ןיא

 טולָאסבַא ךיז רימ ןעבָאה ןופרעד .ןָאהט וצ סָאװ ,ןעסיוו ןעזָאל םהיא

 ,טרָאּפסַאּפ רעזנוא וצ ןענעּפעשמט ןעמונענ ןַאד ךיז טָאה רע .טנַאזטנע

 גידנעקוק ,טגָאזעג רע טָאה "? סָאד זיא טרָאּפסַאּפ ןימ ַא רַאפ סָאװ,

 ןיא ןעבירשעג ןעוועג זיא רכעלעוו ,סַאּפ רעזנוא ןיא גנוטכַארעפ טימ

 ףיוא ,ריּפַאּפ-עירַאלעצנַאק ןעניױב ןעכַאפנייא ןַא ףיוא תורוש עכילטע
 -םירט ןעטסָארּפ ַא ךיז ףיוא טַאהעג טָאה ןוא ,שילָאגנָאמ ןוא שיסור

 ןוא ןעביירשנָא טנעקעג ןיילַא סָאד ךָאד טָאה רהיא , .לענעיז םענעסקַאוו

 ןיימ טכַארטעב , .טקרעמעב רע טָאה ,"עבטמ-רעּפוק ַא טימ ןעלנעיזרעפ
 -רעדנַאופ זנוא רַאפ טָאה רע ןוא --- "הטרעוו סעּפע זיא סָאד טָא : סַאּפ
 עשיזעניכ טימ טעװעקיּפעגנָא ,גנעל יד סופ ייווצ ,ריּפַאּפ ַא טלעקיוועג
 .תויתוא

 ןעסעזעג ךיא ןיב גנודעררעטנוא רעניזָאד רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 זיא רימ ןוא ,לעטסעק ןיימ ןיא סעּפע גידנעקַאּפרעביא ,טײזדַא-ןָא ?יטש

 עָאקסװָאקסָאמ, רעד ןופ ןעניוב ַא דנַאה ןיא ןעלַאפעננײרַא דָארג

 רעד ןופ םוטנעגייא סָאד ןעוװועג זיא ַאטעזַאנ יד יו ױזַא ."אטעזַאנ

 .רעלדָא ןַא טקורדעג ןעוועג ּפָאק ן'פיוא זיא ,טעטיזרעווינוא רעווקסָאמ

 טָאה רע ."ןעטסטלע , םוצ ןָאהטעג גָאז א ךיא בָאה ,"סָאד םהיא זייוו ,

 -עגנָא םהיא טָאה ןוא ןעגניוב ןעטקורדעג ןעסיורג םעד ןעמונעגרעדנַאנופ

 טָאה ,"ןענייצ וצ ךייא ןעוועג זיא טרָאּפסַאּפ רענעי , .רעלדָא ן'פיוא טגייצ

 ."ךיז רַאפ רימ ןעבָאה םעד טָא רעבָא, ,טגָאזעג רעטסטלע רעד
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 רעטלַא רעד טָאה "? ךייא ןעגעוו ןעבירשעגנָא לעיפ ױזַא ,סָאװ,
 .רענעקָארשוצ ַא טגערפעג

 טינ וליפא ,טרעפטנעעגנ רעטסטלע רעזנוא טָאה ,"זנוא ןעגעוו ץלַא,
 - .גיוא ןַא טימ גידנעבעג לעטניּפ ַא

 יו ױזַא ןעבילבענ זיא --- רעטמַאעב רע'תמא ןַא -- רעטלַא רעד

 טָאה רע .סענעבירשעגנָא ?עיפ ױזַא ךיז רַאפ גידנעהעזרעד ,טמוטשרעפ
 רעד ,ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעג ןוא ,טכַארטעב טוג זנוא ןופ םענייא ןעדעי
 -פעװ ,ןעטסטלע ןייז וצ טעשטּפעשעג סעּפע ץלַא ךָאנ טָאהרעבָא רעביירש

 ןעצעזטרָאפ ןעזָאל טינ זנוא טעוװ רע זַא ,טרעלקרע ךילדנע טָאה רעכ
 .עזייר רעזנוא

 טסייה, ;ןעטסטלע רעזנוא וצ טגָאזעג ךיא בָאה ,"ןעדער גונעג,
 ,גנוניימ רעגיבלעזרעד טימ ןעוועג ןענייז ןעקַאזָאק יד ,"דרעפ יד ןעלטָאזנָא
 געוו ןיא טזָאלעג ןַאװַארַאק רעזנוא ךיז טָאה םורַא עלייוו רעצרוק ַא ןיא ןוא
 םהיא גידנעגָאזוצ ןוא ןעטמַאעב ןעטלַא םעד טימ גידנענעגעזעג ךיז ,ןיירַא
 זיא רע סָאװ ךַאז ַא --- דלַאװעג טימ ךיז ןעצונעב ץוחַא זַא ,ןעטכירעב וצ

 טנעקעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןָאהטעג רע טָאה -- ןָאהט וצ חכב ןעוועג טינ
 סָאד זיא ,ןיירַא ָאי ןענעווטסעדנופ ןענייז רימ ביוא ןוא ,ןערעטש וצ זנוא
 | .ענייז טינ ןוא דלוש רעזנוא ןעוועג

 רימ ואוו ,ןעהגרעמ ןיא ןעוועג רימ ןענייז םורַא געט עכילטע ןיא
 יד טכיירגרעד רימ ןעבָאה ןעכינ ןיא ןוא ,טלעדנַאהעג לעסיבַא ןעבָאה
 עשיסור יד ןוא ,רומַא ןופ גערב ןעטכער ן'פיוא ,ןוגיֵא טדָאטש עשיזעניכ
 טקעדטנע ןעבָאה רימ .גערב ןעקניל ן'פיוא ,קסנעשטסעווָאגַאלב טדָאטש
 יד :םעדיץוחַא ןעכַאז עטנאסערעטניא ךס ַא ןוא געװ ןעטקעריד םעד
 טייקננירג יד ,ןַאגניכ ןעסיורג ןופ גערב ןעגיגרעב םעד ןופ טפַאשנענייא
 -ָאעג עטירד יד) ערעיצרעט יד ,ןהעגרעבידַא םהיא ןעק ןעמ רעכלעוו טימ
 עכלעוו ,דנעגעג ישטנָאדלָאב-ןויוא םעד ןופ ןענַאקלוָאװ (עדָאירעּפ עשיגָאל
 ,טפַאשנעסיװ רעשיפַארגָאעג רעד רַאפ שינעטער ַא ןעוועג גנַאל ױזַא ןענייז
 ךימ ךיא ןעק רעמערק סלַא ןעטייקניהעפ עניימ טימ .רעטייוו ױזַא ןוא

 -ָארבעג א ףיוא) ךיא בָאה ןעהנרעמ ןיא םירָאװ ,ןעמהענרעביא קרַאטש טינ
 גיסיירד-ןוא-ףניפ סרעדנַא טינ רענייז ַא רַאפ טגנַאלרעּפ (שיזעניכ םענעכ
 -ןוא-ףניפ ןעטָאבעג ןיוש רימ טָאה הנוק רעשיזעניכ רעד תעב ,לעבור
 .ןעטפעשעג עטכעלש ןייק טינ טכַאמעג ןעבָאה ןעקַאזָאק יד רעבָא ;ניצרעפ
 יו םעדכָאנ ןוא ,דרעפ ערעייז עלַא רַאפ םיחקמ עטוג ןעמונעג ןעבָאה ייז
 ,ןעכַאז ענירעביא יד ןוא הרוחס עניימ ,דרעפ ןיימ טפיוקרעפ ןעבָאה ייז
 ננורעיגער רעד טָאה עיצידעּפסקע יד זַא ,טלעטשעגסױורַא ךיז טָאה

 ,לעבור גיצנַאװצ-ןוא-ייווצ ןופ עמוס ענעדיישעב יד טסָאקעג
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 ןיב ךיא .רוַמַא ן'פיוא טזיײרעגמורַא ךיא בָאה רעמוז ןעצנַאנ םעד

 -- םוגניירַא-םי ןייז רעניטכיר רעדָא ,?יומ ןייז וצ יו טייוו ױזַא קעװַא
 ,רָאטַאנרעבוג-לַארענעג םעד טימ ךיז ןעפערט וצ --- קסוועיאלָאקינ ןיא
 ןוא ;ירווא םעד ףױרַא רעפּפמַאד ַא ףיוא םיילנעב בָאה ךיא ןעמעוו
 ערעטנַאסערעטניא ןַא ְךֶאֹנ טכַאמעג ךיא בָאה ,טסברעה ןיא ,ךָאנרעד
 ױזַא ,עירושטנַאמ ןופ ןעצרַאה עמַאס ןיא זיב ,ירָאגנוס םעד ףױרַא עזייר
 .(ךַארּפשסיױא רעגיד'םורד רעד טיול ,ןיריק רעדָא) ןיריהג יו םייוו

 ךיז ןעסיגנעמַאזוצ םעד ךרוד ןעהעטש'טנע עיזַא ןיא ןעכייט ךס ַא
 םעד רַאפ רעווש זיא סע זַא ױזַא ,ןעמַארטש עניטכיוו ךיילנ ייווצ ןופ

 רעכלעוו ןוא םָארטש-טּפיוה רעד זיא ייז ןופ רעכלעוו ,ןעגָאז וצ ףַארגָאעג
 ןָאנָא םעד ןוא ַאדָאגניא רעד ןופ גנוגינייארעפ רעד ןופ .סולפוצ ַא .זיא
 ןוא אקליש רעד ןופ ךיז ןעפיננעמַאזוצ םעד ןופ ; אקליש יד טהעטשטנע

 םעד טימ ןעמַאזוצ ךיז טסינ רומַא רעד ןוא ; רומַא רעד טרעוו ןוגרַא םעד
 טסילפ סָאװ ,םָארטש רעגיטכעמ רעד טהעטשטנע סע סָאװ ןופ ,ירָאגנוס
 -טינ יד ןיא ,םי ןעשיפיסַאּפ ןיא ןיירַא ךיז טסיג ןוא ברעמ-ןופצ וצ
 רעלָאמש) טיירטס ןעשירַאטרַאט םעד ןופ ןעדַארג-טיירב עכילדניירפ
 | | .(גנאנכרוד-רעסַאוו

 ךייט רעשירושטנַאמ רעסיורג רעד זיא 1864 רהָאי םעד וצ זיב
 -עגנָא ךיז ןעבָאה םהיא ןעגעוו תועידי עלַא .טנַאקעב גינעוו רהעז ןעבילבעג

 ןעוועג טינ ןענייז תועידי יד ןוא ,ןעטיאוזעי יד ןופ ןעטייצ יד ןופ ןעביוה
 עירושטנַאמ ןוא עילָאננָאמ ןופ ננושרָאפסױא יד זַא רעטציא .,דנעגינעג
 עגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא ,ןערעוו טבעלעגפיוא רעדעיוװ טלָאזעג ןעבַאה
 רימ ןעבָאה ,ענעבירטרעביא ןַא ןעוועגנ זיא ַאניכ רַאפ ארומ יד זַא ,טלעטש
 יד רָאטַאנרעבוג- לַארענעג םעד ןעזייוועב וצ טכוזעג ןעשנעמ ערעגניא
 -רעפ ַא ןעוועג זנוא זיא סע .ירַאגנוס םעד ןעשרָאפוצסיױא טייקגידנעווטיונ

 סָאװ ,דנעגעג ןעסיורג רעייהעגנוא ןַא רומַא ןעבענ סרַאה ןעבָאה וצ סורד
 -עננוא ץנַאג .רבדמ רענַאקירפַא ןַא יו טנַאקעב גינעוו ױזַא טעמכ זיא

 ְךֶאֹנ ,ןעקישוצסורַא ןעסָאלשעב ףָאקַאסרָאק לַארענעג טָאה טייהרעטכיר

 םעד רעטנוא ,ירַאגנוס םעד ףױרַא רעפּפמַאד ַא ,טסברעה ןעכלעז םעד ןיא

 -לַארענעג םעד רַאפ תוחילש עכילדניירפ א סעּפע טרהיפ רע זַא ,דערסיוא

 ַאנרוא ןופ לוסנָאק רעשיסור ַא .ץניװָארּפ ןיריהנ רעד ןופ רָאטַאנרעבוג
 ןַא ,רָאטקָאד ַא .תוחילש רעד ןופ רעגנערברעביא רעד ןייז טכָאזעג טָאה
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 ןופ ַאדנַאמָאק רעד רעטנוא עלַא ,ךיא ןוא ,ןעפַארנָאּפָאט ייווצ ,םָאנָארטסַא

 רעד ןיא ליײטנַא ןעמהענ טפרַאדעג ןעבָאה ,ףעיַאנרעשט קינוװוָאקלָאּפ

 טימ טָאה רעכלעוו ,"ירוזוא , ,רעפּפמַאד םעניילק ַא ףיוא עיצידעּפסקע

 ,ןעטַאדלַאס גיצנַאוװצ-ןוא-ףניפ .ןעלהיוק טימ עקרַאב ַא טּפעלשעגטימ ךיז

 ,ןעלהיוק יד ןיא ןעטלאהעב גיטכיזרָאפ ןעוועג ןענייז סע ןעסקיב סעמעוו
 | .עקראב רעד ףיוא זנוא טימ ןערהָאפענטימ ןענייז

 ןיא סע ןוא ,סינעלייא סיורג ןיא ןערָאװעג טריזינַאנרַא זיא סעלַא

 ַאזא ןעמהענוצפיוא ואוו ,טרָא ןייק רעטּפמַאד םעניילק ן'פיוא ןעוועג םיג

 ןוא ,םזַאיזוהטנע םימ לופ ןעוועג ןענייז רימ רעבָא ; עינַאּפמָאק עסיורג

 .םעטויַאק עקניניילק יד ןיא טקירדענפיונוצ זיא-סע-יוו ךיז ןעבָאה רימ

  רימ ןעוו ןוא ,שיט א ףיוא ןעפָאלש וצ ןעמוקעגסיוא זיא זנוא ןופ םענייא |
 ןעבָאה רימ זַא ,ןענופענסיוא רימ ןעבָאה ןערהָאפעגבָא ןעוועג ןיוש ןענייז

 וצ טינ רָאג ןיוש --- ןעמעלַא רַאפ רעסעמ-לעּפָאנ גונעג טָאהעג טינ וליפא
 ןעסע ןייב ךיז טָאה רענייא .ןעטייקנידנעווטיונ ערעדנַא ןענעוו ןעדער

 יד טימ רעסעמ רעשיזעניכ ןיימ ןוא ,לערעסעמ-רעדעפ ַא טימ טצונעב

 בָאנוצ רעטנעלעננָא ץנַאג א ןעוועג זיא ךעלקעטש ענענייב-טנַאפלע ייווצ

 | .גנוטַאטשסיוא רעזנוא וצ

 םעד ףיורא ןערהָאפ וצ טיײברַא עטכייל ןייק ןעווענ טינ זיא'ס

 עבלעזיד ךרוד טסילפ רע ואוו ,ןעלייט ענירעדעינ ענייז ןיא .יראגנוס

 ןוא ,ךַאלפ רהעז ךייט רעסיורג רעד זיא ,רומַא רעד סָאװ רעדנעלכַאלפ
 ,רעסַאװ סופ יירד ןעניוצעגנ ןעצנַאנ ןיא טָאה רעפּפמַאד רעזנוא שטָאכ

 ץַאלּפ ןעפעיט גונעג ןייק ןעניפעג טנעקעג טינ טּפָא ץנַאג רימ ןעבָאה
 ןערהָאפעגנייא םיוק ןענייז רימ סָאװ ,געט ןעוועג ןענייז סע .ןערהָאפוצכרוד

 ןעקלַאב-טנורג רעד ךיז טָאה לָאמ ערערהעמ ןוא ,ליימ ניצרעפ ערעסָאוו

 ןעבָאה רימ ; ךייט ןופ טנורג ןעגידמַאז ן'רעביא טרַאשעג ףיש רעזנוא ןופ

 עגיטיונ יד ןעניפעגוצסיוא לעפישזרעדור ַא ןעקישסורַא טזומעג טפָא ץנַאג

 רימ ,ןעסָאלשעב ךיז ייב טָאה ןאטיּפַאק רעננוי רעזנוא רעבָא .טייקפעיט

 ןענייז רימ ןוא ,טסברעה ןעבלעז םעד ןיא ןיריהחנ ןיא ןעמוקנָא ךָאנ ןעלָאז

 - -הָאפעג ןענייז רימ ףױרַא רעכעה סָאװ .רעטייוו ץלַא ןערהָאפעג גָאט ןעדעי

 זיא רעגנירג ץלַא ןוא ךייט םעד ןענופעג רימ ןעבָאה רענהעש ץלַא ,ןער
 עגידמַאז יד ןערהָאפענייברעפ ןענייז ריס ןעוו ןוא ; ןערהָאפ וצ ןערָאװשג

 ,ךייט-רעטסעווש ןייז טימ יראגנוס םעד ןופ סוגנעמַאזוצ םעד ןוא סעּפעטס

 עכילטע ןיא .םהענעגנַא ןוא גנירג ןערָאװעג עזייר יד זיא ,יננָאנ םעד

 רעד ןופ טדָאטשטּפױה רעד ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז טייצ ןעכָאװ

 ןַא ןעמונענבָארא ןעבָאה ןעפַארגָאּפָאט ערעזנוא ,ץניווָארּפ רעשירושטנַאמ
 ןייק טַאהעג טינ רימ ןעבָאה רעדייל .ךייט ןופ עּפַאמ עטנעכייצעגסיוא
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 -ענבָא ןעטלעז רחעז רעבירעד ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,ןערילרעפ וצ טייצ ?עיפ

 ייב ָאטינ ןענייז רעפרעד לעיפ ןייק .טדָאטש רעדָא ףרָאד 8 ןיא טלעטש

 -ַָארטעג רימ ןעבָאה ןעלייט עגירעדעינ ענייז ןיא ןוא ,ךייט ןופ סעגערב יד

 .רהֶאי ןעדעי טציילפרעפ ןערעוו עכלעוו ,רעדנעלכַאלפ יו רהעמ טינ ןעפ
 לעבענ ַא ןיא ןערהָאפעג ליימ טרעדנוה ךרע ןַא רימ ןענייז ףױרַא רעכעה

 ןוא ירַאגנוס-רעביוא םעד טכיירנרעד ןעבָאה רימ ןעוו טשרע .,דמאז ןופ

 ןעפָארטעג רימ ןעבָאה ןיריהג וצ ןערעטנהענרעד ךיז ןעביוהעגנָא ןעבָאה

 | .ננורעקלעפעב עטכידעג ַא

 -נוהיצעב עכילדניירפ ןעפַאש וצ ןעוועג טלָאװ עבַאנפיוא רעזנוא ןעוו

 טלָאװ ,ירַאגנוס ן'טימ ךיז ןענַאקעב וצ טושּפ טינ ןוא עירושטנַאמ טימ ןעג

 ,לַאפברוד ן'תמא ןַא רַאפ ןערעוו טכַארטעב טנעמענ עיצידעפסקע רעזנוא

 יו ,ןורכז ןיא שירפ ןעװעג ךָאנ זיא עטמַאעב עשירושטנַאמ יד ייב

 טימ טזָאלעגסיױא/ ךיז טָאה ,קירוצ רהָאי טכַא טימ ,"ךוזעב , ס'ףָאיווַארומ
 טזומעג ןעבָאה ייז ןוא ,ירוזוא םעד ןוא רומַא םעד ןופ גנוריטקענַא רעד

 -ןוא-ףניפ יד .טסעג ענעטעבענ-טינ עיינ יד טָא ףיוא דשח טימ ןעקוק

 ןענעוו ,ןעלהיוק יד ןיא ןעטלַאהעב ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעסקיב גיצנַאװצ

 -הֶאפבִא רעזנוא רַאפ טסואוורעד ךיז ןעבָאה עטמַאעב עשיזעניכ יד עכלעוו

 ןעבָאה רימ ןעוו ןוא ,טכַאדרעפ רעייז טקרַאטשרעּפ רהעמ ךָאנ ןעבָאה ,ןער

 ,ןיריהג טדָאטש רעטרעקלעמעב רעד ייב רעפּפמַאד רעזנוא טרעקנַארעפ

 עטסָאררעּפ טימ טנעפַאװעב רעמערק עגיטרָאד עלַא ןעפָארטעג רימ ןעבָאה

 ןעטלַא ןַא סעּפע ןופ ןערָאװעג ןעבָארנענסױא ןענייז סָאװ ,ןעדרעווש

 יד רעביא ןהעגוצמורַא טרעטשענ טינ וליפא זנוא טָאה ןעמ .לָאנעסרַא

 רימ יוװ ךיג ױזַא ןעסָאלשעג ןעוועג ןענייז ןעטפעשעג עֶלַא רעבָא ,ןעסַאג

 זיא סע סָאװ זנוא ןעטַאברעּפ רעמערק יִד טָאה ןעמ ןוא ,טעדנַאלעג ןעבָאה

 טנַאיװַארּפ לעסיבַא טקישעגפיורַא ןענָארקעג ןעבָאה רימ .ןעפיוקרעפ וצ

 ןייק רַאפרעד זנוא ןופ רעבָא טָאה ןעמ ,הנתמ ַא סלַא --- רעפּפמַאד ן'פיוא

 .ןעמונעג טינ דלענ

 ןיוש ךיז ןעבָאה סע ,רעכירַא ןעוועג דלַאב ןיוש זיא טסברעה רעד

 טינ ירַאגנוס ן'פיוא ןעבָאה רימ יו ױזַא ןוא ,טסערפ יד ןעביוהעגנַא

 ןיא .ןערהָאפוצקירוצ ןעלייא טזומענ ךיז רימ ןעבָאה ,ןערעטניוו טנעקעג

 טינ םענייק טימ ןעבָאה רימ רעבָא ,ןיריהג ןהעזעג ןעבָאה רימ ,ןעצרוק

 הירפ-רעדדןיא ןעדעי ןענייז סָאװ ,רעשטעמלָאד רָאּפ יד וצ ץוחַא ,טדערעג

 ןעוועג זיא לעיצ רעזנוא רעבָא .ףיש רעד ףיוא זנוא וצ ןעמוקעגפיורַא |

 ךייט ן'פיוא ןערהָאפ ןעק ןעמ זַא ,ןענופעגסיוא ןעבָאה רימ .טכיירגרעד
 עכלעוו ,ךייט ןופ עּפַאמ ענידנעטשלָאפ ַא טָאהעג ןעבָאה רימ ,ןעפיש טימ

 ןעלופ טימ עזייר-קירוצ רעזנוא ףיוא ןערהָאפ וצ ןעפלָאהעג זנוא טָאה
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 רעזנוא ךיז טָאה רָאנ לָאמנייא ,ןעלַאפוצ זיא סע עכלעוו ןהֶא ,ףּפמַאד
 עכלעוו ,עטמַאעב רע'ניריהג יד רעבָא .טנורנ ןָא ןעסיוטשעגנָא רעפּפמַאד

 ןעביילב וצ ןעגנואווצעג ןייז ןעלָאז רימ טלָאװעג טינ קרַאטש ןעבָאה

 ,רעזעניכ טרעדנוה ייווצ טקישעגסױורַא ןעבָאה ,ךייט ן'פיוא ןערעטניוז

 ןיב ךיא ןעוו ,דמַאז ןופ רעפּפמַאד םעד ןעּפעלשרעטנורַא זנוא ןעטלעה וצ

 -עגנָא דנַאה ןיא ןעקעטש ַא טימ בָאה ןוא רעסַאװ ןיא ןעגנורּפשעגניירַא

 לָאמַא טימ ןעלָאז עלַא ידכ ,"ַאקשוניבוד , דעיל-ךייט רעזנוא ןעגניז ןעביוה
 ןוא ,טריזומַא קרַאטש רהעז רעזעניכ יד סָאד טָאה ,ּפוטש א ןעגנַאלרעד

 ןעמואוושעג רעדעיוו רעפּפמַאד רעד זיא ןעּפוטש עכלעזַא עכילטע ךָאנ

 יד ןערָאװעג ןעפַאשענ ןענייז ?ַאפוצ םעניילק םעד טָא ןופ ,רעסַאװ {'םיוא

 טהעטשרעפ -- רעזעניכ יד ןוא זנוא ןעשיווצ ןעגנוהיצעב עטסכילדניירפ

 קרַאטש רהעז סיוא טזייוו סע יו טָאה סָאװ ,קלָאפ סָאד ןיימ ךיא ,ךיז

 ,עטמַאעב רערושטנַאמ עצלַָאטש ערעייז טָאהעג דנייפ

 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעפרעד עשיזעניכ עכילטע טכוזעב ןעבָאה רימ

 ןענייז רימ ןוא ,"הכולמ רעשילמיה , רעד ןופ עטקישרעפ טימ טרעקלעפעב

 טָאה טּפיוהרעביא .,ןפוא ןעטסכילצרעה םעד ףיוא ןערָאוװעג ןעמונעגפיוא

 ַא ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ .ןורכז ןיימ ןיא טקירדעגנייא דנעבָא ןייא ךיז

 . יד ןעלַאפוצ ןעביוהעגנָא טָאה סע ןעוו ,לעפרעד ןעשיטנַאמָאר םעניילק
 -פרוד ךיז ןיב ךיא ןוא ,ףיש ןופ רעטנורַא ןענייז זנוא ןופ עכילטע .טכַאנ

 ַא ןופ ?עמעזענ רעטכידעג א .ףרָאד ן'רעביא ןייֵלַא רענייא ןעגנַאנעג

 שטָאכ ןוא ,רימ םורַא ןעבילקענמורַא דלַאב ךיז טָאה רעזעניכ טרעדנוה

 טינ ןעבָאה ייז ןוא ,ןושל רעייז ןופ ןענַאטשרעפ טינ טרָאוו ַא בָאה ךיא

 -כרוד ןענעווטסעדנופ ךיז רימ ןעבָאה ,םעניימ ןופ ןענַאטשרעּפ רחעמ

 ןעבָאה רימ ןוא ,קימימ ךרוד ןפוא ןעטסכילדניירפ םעד ףיוא טסעומשעג

 ץ'רעביא ןעצעמיא ןָאהט טעלג ַא .ןענַאטשרעפ ערעדנַא יד ענייא ךיז

 ןא ןופ קורדסיוא ןַא סיוועג זיא ,טפַאשדניירפ ןופ ןעכייצ סלַא עציילּפ

 רענעי ןוא קַאבַאט ןערעדנַא םעד ןעטָאבנָא .ךַארּפש רעלַאנַאיצַאנרעטניא

 -סיוא רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא רעדעיוװ זיא --- רעייפ ןעטָאבנָא ךייא לָאז

 סָאװ רַאפ --- שודיח ַא ןעוועג ייז זיא ךַאז ןייא ,טפַאשדניירפ ןופ קורד

 דרעב ןייק טינ ןעגָארט ייז ? דרָאב ַא גָארט ,ןַאמ רעגנוי ַא ראג ךָאנ ,ךיא

 סנעכייצ ךרוד ייז בָאה ךיא ןעוו ןוא .טְלַא רהָאי גיצכעז ןערעוו ייז רעדייא

 ,דרָאב יד ןעייק ךיא ןעק ,ןעסע וצ סָאװ טינ בָאה ךיא ןעוו זַא ,טגָאזעג

 -נַאג םעד ךרוד ןערעדנַא םוצ םענייא ןופ ןעגנאנעגרעביא סַאּפש רעד זיא

 ןעביוהעננָא רימ ןעבָאה ןוא ,רעטכעלעג ןופ טכייקעג ןעבָאה ייז .םלוע ןעצ

 ךימ ןעבָאה ייז .טייקכילבעיל רהעמ ךָאנ טימ עציילּפ ן'רעביא ןעטעלג

 רעדעי ,רעזייה ערעייז טנייצעג רימ ןעבָאה ייז ,טרהיפעגמורַא ?ארעביא
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  טָאה םלוע רעצנַאנ רעד ןוא ,עקלויל ןייז ןעטָאבעגנָא רימ טָאה רענייא
 ןיא זַא ,ןעקרעמעב ָאד זומ ךיא .רעפּפמַאד םוצ טיילגעב דניירפ ַא יו ךימ
 .ןעוועג טינ (טסיצילָאּפ) "ָאקשַאב , רעגיצנייא ןייק זיא ףרָאד ןעגיזָאד םעד
 ןעריציפָא עגנוי יד ןוא ןעמַאדלָאס ערעזנוא ןעבָאה רעפרעד ערעדנַא ןיא
 יו רעבָא ךינ ױזַא ,רעזעניכ יד טימ טפַאשדניירפ ןעקָאלשעג גידנעטש
 .טרהיפעגרעביא ןעוועג סעלַא ןיא "ָאקשַאב , ַא ןעזיוועב ךיז םָאה סע
 -עלפ ייז "סענימ , ַא רַאפ סָאװ ןהעז וצ ןעוועג הטרעוו זיא רעבָא רַאפרעד
 ךילקירדסיוא ןעבָאה ייז !ןעקור ס'ָאקשָאב םעד רעטניה ןעכַאמ ןעג

 ,טעטירָאטיױא רעד ןופ רעטערטרעפ עניזָאד יד טסַאהעג
 רעד ,ןערָאװעג ןעסעגרעפ טלָאמעד טייז זיא עיצידעּפסקע רעזנוא

 ןעטכירעב טכילטנעפערעפ ןעבָאה ךיא ןוא ,ףעצלָאסוא .הט ,םָאנָארטסַא
 רעשיּפַארגָאעג רעשיריביס רעד ןופ "ןערַאומעמ , יד ןיא רהיא ןעגעוו
 ןערַאלּפמעזקע עֶלַא ןענייז רעטעּפש רֹהֶאֹי עכילטע רעבָא ;טּפַאשלעזעג
 -אלרעפ ירַאגנוס ןופ עּפַאמ עלעניגירא יד ךיוא יו ,"ןערַאומעמ , יד ןופ
 ןעטצעל טשרע ןוא ,קסטוקריא ןיא חפרש רעסיורג ַא ןיא ןעגנַאנעג ןער
 -נעזייא עשירושטנַאמ-סנַארט .יד ןעיוב ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ ןעוו ,רהָאי
 ןעטכירעב ערעזנוא ןעבָארגעגסיױא ןעפַארגָאעג עשיסור יד ןעבָאה ,ןחַאב
 -עגסיוא ןעוועג ןיוש זיא ךייט רעסיורג רעד זַא ,ןענופעגסיוא ןעבָאה ןוא
 ,עיצידעּפסקע רעזנוא ךרוד קירוצ רחָאי גיסיירד-ןוא-ףניפ טימ טשרָאפ
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 גנוטכיר רעד ןיא ןָאהט וצ סָאװ ןעוועג טינ רָאנ רחעמ זיא'ס יו ױזַא
 -נוא ,ןעזָאלעג ךיז טָאה סע סָאװ ,ןָאהט טריבורּפ ךיא בָאה ,ןעמרָאפער ןופ
 -רעביא דלַאב ךיז בָאה ךיא רעבָא ;ןעדנעטשמוא עדנעריטסיזקע יד רעט
 ןיימ ןיא .ןעוועג ןענייז ןעגנוגנערטשנָא עניימ זָאלצונ טולָאסבַא יו טגייצ
 -ןעקַאזָאק יד רַאפ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג םוצ עשַאטַא סלַא עיציזָאּפ עיינ
 -נוא עכילדנירג ַא טכַאמעג ,לעיּפשיײיב םוצ ,ךיא בָאה ,ןעטייהנעגעלעגנַא
 ,ןעקַאזָאק-ירוזוא יד ןופ ןעדנעטשמוא עשימָאנַָאקע יד ןופ גנוכוזרעט
 יד ןוא דלעפ ן'םיוא האובת יד ןערילרעפ רהֶאי ןעדעי ןעגעלפ עכלעוו
 ןעװעטַאר וצ ייז ידכ ,רעטניוו ןעדעי ןעזייּפש טזומעג ייז טָאה גנורעיגער
 בָאה ,טכירעב ןיימ טימ ירוזֹוא ןופ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו .רעגנוה ןופ
 ןערָאװעג ןעביוהרעד ןיב ,ןעטייז עלַא ןופ ןענָאיצַאלוטַארג ןענָארקעג ךיא ;

 עלַא .ןעגנוניולעב עלעיצעּפס ןעגָארקעג בָאה ןוא ,גנַאר .ןערעכעה ַא וצ
 ,ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז ,טרידנעמָאקער בָאה ךיא סָאװ ,ןעלענערסַאמ
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 ַא ןעפלעהוצסיורא ןערָאװעג טניליוועב ןענייז דלעג ןעמוס עלעיצעּפס ןוא
 טימ ערעדנַא ןעגרָאזעב וצ ןוא ,ןערעדנַאװסיױא ןענעק ןעלָאז ייז לייט

 -תיפכרוד עשיטקַארּפ יד רעבָא ,ןענָאלשעגרַאפ בָאה ךיא יו יוזַא ,תומהחב

 ןַא סעּפע ןופ דנעה יד ןיא ןעלַאפעגניירַא זיא ןעלענערפַאמ יד ןופ גנור

 "תונמחרב'נוא ןוא ןעדנעוושרעפ דלעג סָאד טנעלפ רעכלעוו ,רוכש ןעטלַא

 עטוג ןיא ןעלדנַאוװרעפ וצ ייז ידכ ,ןעקַאזָאק עכילקילגנוא יד ןעסיימש גיד
 גידנעביוהנָא ,םוטעמוא טרהיפעג סע ךיז טָאה ױזַא ןוא ,.רעטייברַא-דרע

 .ַאקטַאשטמַאק ןוא ירוזוא טימ גידנעגידנע ןוא גרוברעטעּפ טימ

 טסולפנייאעב ןעוועג ןיא ריביס ןיא עיצַארטסינימדַא ערעכעה יד

 ןיא זַא ,ןעלָאהרעדיװ ֹוצ רָאנ טביילב רימ ןוא ,ןעטכיזבַא עטסעב יד ןופ

 ,טרעלקעגפיוא רהעמ לעיפ ,רעסעב לעיפ ןעוועג יז זיא ןעמונעג ןיײמעגלַא
 רעדייא ,דנַאל ןופ ןייזליואוו םעד ןיא טריסערעטניארעפ רהעמ לעיפ ןוא

 רעבָא זיא יז .ץניוװַארּפ רעשיסור רעסָאװו ייס ןופ סעיצַארטסינימדַא יד

 טאהענ טָאה רעכלעוו ,םיוב א ןופ גייווצ ַא --- עיצַארטסינימדַא ןַא ןעוועג

 -ַארַאּפ וצ גונעג ןעוועג זיא סָאד ןוא --- גרוברעטעּפ ןיא ןעלצרָאװ ענייז

 ןוא ןערעטש לָאז יז זַא ,ןעכַאמ ןוא ןעטכיזבַא עטסעב ערהיא עלַא ןעריזיל
 .סערנָארּפ ןוא ןעבעל ןעלַאקַאל ןעכילריטאנ ןופ גנַאפנָא ןעדעי ןעטיוט

 דנַאל ןופ הבוט רעד רַאפ ןערָאװעג טכַאמעג רָאנ זיא סָאװ ,גנַאפנָא רעדעי

 זיא ןוא ,ןעיורטסימ טימ ןערָאװענ טכַארטעב זיא ,ןעשנעמ עלַאקַאל ןיפ

 עכלעוו ,ןעטייקנירעווש עסַאמ רעצנַאנ ַא ןופ ןערָאװעג טריזילַארַאּפ ךיילג
 -ינימדַא יד ןופ ןעטכיזבַא עטכעלש יד ןופ ?עיפ ױזַא טינ ןעמוקעג ןענייז

 ןעבָאה עטמַאעב עגיזָאד יד סָאװ ,טקַאפ םעד ןופ טושּפ יו ,סרָאטַארטס

 ןיוש ,עיצַארטסינימדַא רעטריזילַארטנעצ ,רעלַאדימַאריּפ ַא וצ טגנַאלעב

 טָאה עכלעוו ,גנורעינער ַא וצ טרעהעג ןעבָאה ייז סָאװ ,ןיילַא טקַאפ רעד

 ייז זַא טכַאמעג טָאה ,טדָאטשטּפױח רעמייוו ַא ןיא רוקמ רֶהיא טָאהעג

 ,עטמאעב-סגנורעיגער ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ סעֶלַא ףיוא ןעקוק ןעלָאז

 ױזַא יו ןוא ,ןענָאז ןעלעוו ערעכעה ערעייז סָאװ לכ םדוק ןעקנעד סָאװ

 טינ ,ןישַאמ רעויטַארטסינימדַא רעד ןיא ןעסַאּפנײרַא ךיז טעוװ סָאד

 - .דנַאל םעד ןופ ןעסערעטניא יד ןענעוו

 טדנעוורעפ רהעמ ןוא רחעמ ץלַא עינרענע ןיימ ךיא בָאה זייווכעלסיב

 טשרָאפעגסױא ךיא בָאה 1869 ןיא .ןעגנושרָאפ עכילטפַאשנעסיוו ףיוא

 יד רעביא קילב םעיינ ַא ןעמוקעב בָאה ךיא ואוו ,סנַאיס ןעכילטסעוו םעד

 ףיוא ןעסיוטשעגנָא ךיז בָאה ןוא רעדנעלכיוה עשיריביס יד ןופ רוטקורטס

 ןוא ;ץענערג רעשיזעניכ רעד ייב דנעגעג ןעשינַאקלואוו ןעטייווצ ַא
 וצ עזייר עגנַאל ַא ןעמונרעטנוא ךיא בָאה ,רעטעּפש רהָאי ַא טימ ,ףילדנע

 רעד ןופ ןענימידלָאנ יד ןעשיוצ גנודניברעפ עטקעריד ַא ןעקעדטנע
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 -סנַארט ןוא (ַאמקָאלֶא םעד ןוא םיטיוו םעד ייב) ץניױוָארּפ רעקסטוקַאי
 רעדעילגטימ יד ןעבָאה (18060--04) ןערהָאי ענינייא רַאפ .ַאילַאקיַאב

 ,גנַאגברוד ַאזַא ןעניפענסיוא טריבורּפ עיצידעּפסקע רעשיריביס רעד ןופ

 -ייטש ,עדליוו רחעז ןופ עהייר יד ןהעגוצרעבירַא טחימעג ךיז ןעבָאה ןוא

 עניזָאד יד רעדנאנופ ןעלייט עכלעוו ,ןעטייק-גרעב עלעלַארַאּפ עגידרענ

 ןענייז ייז ןעוו רעבָא ,דנַאלכַאלפ רעילַאקיַאבסנַארט רעד ןופ ןענימ-דלָאג

 ןופ נידנעמוקנא ,דנענעג-גראב רעכילקערׂש רעניזָאד רעד וצ ןעמוקענוצ

 -נעטיײרּפשסיױא גרעב עטסיוו יד ןחעזרעד ךיז רַאפ ןעבָאה ןוא ,טייז-םורד

 -רָאפ עלַא יד טָא ןעבָאה ,טייז-ךופצ ןיא ןעליימ רעטרעדנוח רַאפ ךיז גיד

 טע'נרה'רעד זיא רעכלעוו ,םענייא ןופ עמהַאנסױא רעד טימ ,רעש
 זיא'ס ,םורד וצ טרהעקענמוא ךיז ,רעניואוונייא עגיטרָאד יד ןופ ןערָאװעג

 ןהעג יז זומ ,ךיירנלָאפרע ןייז לָאז עיצידעּפסקע יד ידכ זַא ,רָאלק ןעוועג

 יד וצ ןעסינרעדליוו עכילקערש עטנַאקעבנוא יד ןופ --- םורד ֹוצ ןופצ ןופ

 ,טכַאמעג עדארנ ךיז טָאה סע .ןעדנעגעג עטרעקלעפעב ןוא ערעמערַאוװ

 ,עיצידעּפסקע רעד וצ טיירנענוצ ךימס בָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ןיא זַא

 -סיוא טָאהעג טָאה זוגנוט ַא סָאװ ,עּפַאמ א ןעזיווענ רעצימיא רימ טָאה

 עּפַאמ עניילק עגיזָאד יד .ערָאק קיטש ַא ףיוא רעסעמ ןייז טימ טנעכבייצעג
 רעד ןופ ,טקרעמעב גידנעהעגייברעפ ,לעיּפשייב רעטנעכייצעגסיוא ןַא --
 ןופ ןעפוטש ענירעדעינ יד ןיא שוח ןעשירטעמָאעג םעד ןופ טייקכילצינ

 סייללַאװ .ר .ַא ןעריסערעטניא ךילגלָאפ טלָאװ רעכלעוו ןוא ,עיצַאזיליוויצ

 וצ טייקיירט רעכילניישרהַאו רחיא טימ טניוטשרע ױזַא ךימ טָאה -- -
 בָאה ןוא ,רהיא ףיוא טזָאלרעפ ןעצנַאנ ןיא ךיז בָאה ךיא זַא ,רוטַאנ רעד

 רעד ןופ סנעכייצ יד גידנעגלָאפכָאנ ,טייז-ןופצ ןופ עזייר ןיימ ןעביוהעגנָא

 .עּפַאמ

 ,רעשרָאפרוטַאנ ןעדנעכערּפשרעפ ןוא ןעגני ַא טימ ןעמַאזוצ

 רעטנורַא ןעגנַאגעג טשרעוצ ךיא ןיב ,רעפַארגַאּפָאט ַא טימ ןוא ,ףָאקַאלַאּפ

 טַאטשעגסיױא רימ ןעבָאה ןעטרָאד .סענימדדלָאג עניד'נופצ יד וצ אנעל יד

 ךיז ןוא ,טנַאיװָארּפ םישדח יירד רַאפ גידנעמהענטימ ,עיצידעּפסקע יד

 טימ ןיֹוש זיא רעכלעוו ,טוקַאי ַא ,רענעי רעטלַא ןַא .וצ-םורד וצ ןעמונעג

 ןעוועג זיא סָאװ ,געוו םעד טימ ןעגנַאגעג לָאמנייא רעהירפ רהָאי גיצנַאווצ

 ןייז וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה ,עּפַאמ ס'רעזוגנוט םעד ףיוא ןעזיוועגנָא

 280 -- דנעגעניגרַאב םעד ןערהיפרעבירא זנוא ןוא רעזייוונעוו רעזנוא

 ,ןעטלַאּפש-גרעב ןוא ןעלָאהט-ךייט יד טימ גידנעהעג -- םיירב יד ?יימ

 ףיוא רעסעמ ןייז טימ זוננוט םעד ןופ טנעכייצעגנָא ןעוועג ןענייז סָאװ

 יד טרהיפעגכרוד ףילקריוו טָאה רע .ערָאק ענעזָאירעב ןופ עּפַאמ רעד

 ןייק ןעוועג טינ זיא סע ?יױואוובא ,טײברַא ערעווש-רַאברעדנואוו עניזָאד
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 טהעז ןעמ סָאװ ןעלָאהט עלַא ןוא ,ןהענוצכָאנ ןעכלעוו ךָאנ רוּפש לעקערב
 ,רעדלעוו טימ ןעסקַאװעב ךיילג עלַא ,סַאּפ-גרַאב ַא ןופ ץיּפש םעד ןופ
 ןעבָאה לָאמ סָאד .ךיילג טולָאסבַא גיוא ןעטינעג-טינ םעד ראפ סיוא ןעהעז
 טעמכ יד ןיא טרעדנַאװעג רימ ןעבָאה םישדח יירד .ןענופעג געוו םעד רימ
 ןעגיּפמוז םעד רעביא ןוא ןעשינעטסיוו-גרעב עטניואוועבנוא גידנעטשלַאפ
 ,לעיצ רעזנוא טכיירגרעד ךילדנע ןעבָאה רימ ןענַאװ זיב ,דנַאל-ךַאלפ
 ןעגנערב וצ ףיוא גיטכיוו טציא זיא געװ רעד זַא ,רעה ךיא ,ַאטישט
 עזייר יד טָאה ,טגנַאלעבנָא ךימ סָאװ ; ןענימ-דלָאג יד וצ םורד ןופ תומחב
 רוטקורטס רעד וצ ?עסילש םעד ןעניפעגוצסיוא ןעפלאהעג רימ רעטעּפש
 ןייק טינ ביורש ךיא רעבָא --- היביס ןופ רעדנעלכַאלּפ ןוא גרעב יד ןופ
 .ןעלעטשבָא ךיז זומ ןוא ,ךוב-עזייר

 -עלעג ךימ ןעבָאה ,ריכיס ןיא טכַארברעפ בָאה ךיא סָאװ ,ןערהַאי יד
 ךיא .ואווסרעדנַא ןענרעל טנעקעג םיוק בָאה ךיא עכלעוו ,ןעכַאז ?עיפ טנער |

 ןערהיפוצכרוד טייקכילגעמנוא עטולָאטבַא יד ןהעזעגנייא ךינ רחעז בָאה

 ןופ ףליה רעד ךרוד קלאפ ןופ ןעסַאמ יד רַאפ סעכילצינ ךילקריוו סָאװטע

 ךימ ךיא בָאה עיזוליא רעגיזָאד רעד טימ .ןישַאמ רעוויטַארטסינימדַא רעד

 רָאנ טינ ,ןהעטשרעפ ןעביוהעגנָא ןַאד בָאה ךיא .גיבייא ףיוא טדיישעג

 -ורּפ עכילרעניא יד ךיוא רונ ,רעטקַארַאכ ןעכילשנעמ םעד ןוא ןעשנעמ
 -קורטסנַאק יד .טפַאשלעזעג רעכילשנעמ רעד ןופ ןעבעל םעד ןופ ענישז
 ןעטלעז ױזַא טרעוו עכלעוו ,ןעסַאמ עטנַאקעבנוא יד ןופ םייברַא עוויט

 םעד ןיא טיײברַא רעד טָא ןופ טייקניטכיוו יד ןוא ,רעכיב ןיא טנַאמרעד

 רַאפ ןענעישרע ןענייז ,טמַאשלעזעג רעד ןופ ןעמרָאפ יד ןופ ןעסקַאוװ

 םוצ ,ןעגיוא ענענייא יד טימ ןהעז וצ ,טכיל ןערָאלק א ןיא ןעניוא עניימ -

 רעדירב) סעדניימעג-ןערָאבַאכוד יד םינפוא רַאפ סָאװ ףיוא ,?עיּפשיײב

 ױזַא ןערעוו עכלעוו ןוא ,ַאדַאנַאק ןיא טציא ךיז ןעצעזעב סָאװ ,ענעי ןופ
 (ןעטַאאטש עטגינייארעפ יד ןיא ןוא דנַאלגנע ןיא טציטשעג ךילצרעה
 סָאװ ןעצונ עסיורג יד ןעטכַארטעב וצ ;} דנעגעג-רומא םעד ךָאנ ןערעדנַאוו

 ; סעיצַאזינַאגרָא עכילרעדירב עשיטסינומָאק-בלַאה ערעייז ןופ ןעבָאה ייז

 ןיא ,ןעוועג זיא עיצַאזינַָאלַאק רעייז גלָאפרע ןַא רַאפ סָאװ ןהעזוצנייא ןוא

 טָאה ,עיצַאזינָאלָאק רעכילטַאאטש רעד ןֹופ ןעלַאפכרוד עלַא יד ןופ ןעטימ
 ,רעטייוו ,רעכיב ןופ ןענרעל טינ ןעק ןעמ סָאװ ,סָאװטע ןענרעל ןעסייהעג

 -רעפ יד ןעּפַאשעג ןערעוו סע יװ ןהעז וצ ,רעדניק-רוטַאנ טימ ןעבעל וצ
 ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןָאיצַאזינַאגרָא רעכילטּפַאשלעזעג ןופ ןעמרָאפ עטלעקיוז
 רעכלעוו דנענריא ןופ םסולפנייא םעד ןֹופ קעװַא םייוו םיײברַאעגסױא
 -ָארטש ןעלמַאזנָא טייצ רענענייא רעד ןיא ןעסייהעג טָאה ,עיצַאזיליוויצ
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 -עלעג רעטעּפש בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןעטכיולעב ןעבָאה עכלעוו ,טכיל ןעמ
 -היפכרוד רעד ןיא ןעלעיּפש ןעסַאמ עטנַאקעבנוא יד סָאװ עלָאר יד .ןעז

 רימ ראפ זיא ,תומחלמ ןיא וליפא ןוא ,ןעגנוריסַאּפ עשירָאטסיה ןופ גנור

 רימ ייב ךיז ןעבָאה סע ןוא ,ןעגנוטכַאבָאעב עטקעריד ןופ ןערָאװעג רָאלק

 ךילנהע ןענייז סָאװ ,ןעסַאמ יד ןוא רערהיפ יד ןעגעוו ןעעדיא טלעקיווטנע

 ,קרעוו ןעלַאטנעמונַאמ ןייז ןיא סיוא טקירד יָאטסלָאט עכלעוו ,יד וצ
 | ."ןעדעירפ ןוא געירק,

 -נענייאבייל ַא ןופ עילימַאפ ַא ןיא טעװעדָאהעגנפיוא ךיז גידנעבָאה
 טייל עננוי עלַא יוװ ,ןעבעל ןעויטקַא ןיא ןעטָארטעגניײרַא ךיא ןיב ,רעמיט

 ןופ טייקנידנעווטיונ רעד ןיא ןעיורטרעפ ןעקרַאטש ַא טימ ,טייצ ןיימ ןופ

 ,רעטייוו ױזַא ןוא ,ןעפַארטשעב ,ךיז ןערעזייב ,ןעלהעפעב ,ןערידנַאמָאק

 -לַאוװרעפ וצ ,ןעבעל ןיא הירפ ץנַאג ,ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעוו רעבָא

 ואוו ןוא ,ןעשנעמ טימ ןעלדנַאה וצ ןוא ןעננומהענרעטנוא עטסנרע ןעט

 -עננָא ךיא בָאה ,ןעגלָאפ ערעווש ןעננערבטימ ךיילנ טנעלפ תועט רעדעי

 ּפיצנירּפ םעד טיול ןעלדנַאה ןעשיווצ דיישרעטנוא םעד ןהעזוצנייא ןעביוה

 -ניימעג ןופ ּפיצנירּפ םעד טיול ןעלדנַאה ןוא ,ןילּפיצסיד ןוא ָאדנַאמָאק ןופ

 -ייצענסיוא טיײברַא ּפיצנירּפ רעטשרע רעד .גנונידנעטשרעפ רעכילטפַאש

 הטרעוו טינ טשינרָאג רעבָא זיא רע ,ןעדַארַאּפ עשירעטילימ ןיא טנעכ:
 טכיירגרעד ןעק לעיצ רעד ואוו ,ןעבעל ןעכילקריוו םעד ענונ זיא סע ןעוו

 . סָאװ ,סנעליוו עלעיפ ןופ גנוגנערטשנַא רעטסנרע רעד ךרוד רונ ןערעוו

 טרילומרָאפ סםינ טלָאמעד ךָאנ בָאה ךיא ביוא ,טקנוּפ ןייא וצ ןעבערטש

 געמ ,עפּפמעקייײטרַאּפ ןופ ןעמונעג עקירדסיוא ןיא ןעגנוטכַאבָאעב עניימ

 לעקערב ןעדעי ריביס ןיא ןערָאלרעפ בָאה ךיא זַא ,ןעגָאז טציא רעבָא ךיא

 .ןעטלַאהעג רעהירפ בָאה ךיא סָאװ ןופ ,ןילּפיצסיד-טאאטש ןיא ןעביולג

 : ,טסיכרַאנַא ןַא ןערעוו וצ טיירנ ןעוועג ןיב ךיא

 ךיא בָאה רהָאי ניצנאווצ-ןוא-רעיפ זיב ןהעצניינ ןופ רעטלע םעד ןיא

 טאהעג בָאה ,ןעמרָאפער ראפ רענעלּפ עניטכיוו ןעטײברַאוצסיױא טָאהעג

 ןעטיירגוצ טפרַאדעג בָאה ,רומַא ן'פיוא ןעשנעמ רעטרעדנוה טימ םיקסע
 ,ןעלטימ עניילק ךילרעכעל טימ סעיצידעּפסקע עשילַאקיזיר ןעכַאמ ןוא

 רהעמ טזָאלענסיױוא ךיז ןעבָאה ןעכַאז עֶלַא יד ביוא ןוא ; רעטייוו ױזַא ןוא

 סָאװ ,טקַאפ םעד ֹוצ רונ וצ סע ךיא ןעכער ,ךיירגלָאפרע רענינעוו רעדָא

 ןילּפיצסיד ןענייז ןעטײברַא עטסנרע ןיא זַא ,ןענַאטשרעּפ דלַאב בָאה ךיא

 עויטַאיציניא טימ ןעשנעמ .ןעצונ ןעּפַאנק ץנַאג ןופ ןערידנַאמָאק ןוא

 ןעבעגעג סיוטש רעטשרע רעד זיא רעבָא םיוק ;?ַארעביא גיטיונ ןענייז

 ןיא טּפיוהרעביא ,ןערעוו טרחיפעג גנומהענרעטנוא יד זומ ,ןערָאװעג
 ןעלַאנומָאק ןימ ַא ףיוא רָאנ ,רעגייטש ןעשירעטילימ ַא ףיוא טינ ,דנַאלסור
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 ,יד עלַא ןעטלָאװ יאולה .גנונידנעטשרעפ רעכילטפַאשניײמעג א ךרוד ,ןפוא

 יד ןעכַאמכרוד טנעקעג ,ןילּפיצסיד-סטַאַאטש ןופ רענעלּפ ןעכַאמ סָאװ

 -טַאאטש ערעייז ןעיוב ךיז ןעמהעג ייז רעדייא ןעבעל ןעכילקריוו ןופ עלוש
 רעטציא יו רענינעוו ךס ַא טרעהעג טלָאמעד ןעטלָאװ רימ ; סעיּפָאטוא

 ןופ גנוריזינַאנרַא רעלַאדימַאריּפ ןוא רעשירעטילימ א ןופ רענעלּפ ןעגעוו

 ,טפַאשלעזעג רעד

 ןערָאװעג רימ רַאפ ריביס ןיא ןעבעפ ם סָאד זיא ,ןעמעלַא םעד טימ

 ןיימ סָאװ ,םעד ףיוא גידנעקוק טינ ,דנעהיצוצ רענינעוו ןוא רעגינעוו ץלא
 ןיא קסטוקריא ןיא רימ וצ ןעמוקעגרעבירַא זיא רעדנַאסקעלַא רעדורב
 ןעוועג ןענייז ריס ,ןעקַאזָאק ןָארדַאקס ַא טרידנַאמָאק טָאה רע ואוו ,4
 טריטוקסיד ןוא לעיפ דהעז ןעזעלעג ןעבָאה רימ ; ןעמַאזוצ ןייז וצ ךילקילג

 ; גָאט ןופ ןענַארפ עשינָאלָאיצַאס ןוא עכילטּפַאשנעסיוװ ,עשיפָאזָאליפ עֶלַא

 ןיא ןוא ,ןעבעל ןעלעוטקעלעטניא ןַא ךָאנ טקנעבעג עדייב ןעבָאה רימ רעבָא
 -ריא ךרוד ןערהָאפכרוד רעגילעפוצ רעד .ןעוועג טינ סנױזַא זיא ריביס
 עגיצנייא יד --- ןַאיטסַאב ףלָאדַא ןופ רעדָא יללעּפמוּפ לעַאּפַאר ןופ קסטוק
 טדָאטשטּפיוה רעזנוא טכוזעב ןעבָאה סָאװ , רענעמ-סטפַאשנעסיװ ייווצ
 ןעוועג ןעדייב זנוא רַאפ זיא --- ןעוועג טרָאד ןיב ךיא סָאװ טייצ רעד רַאפ
 םָאד סרעדנַאזעב ןוא עכילטפַאשנעסיוו סָאד .סיננייארע עסיורג ץנאנ א

 טרעהעג ןעבָאה רימ עכלעוו ןופ ,ַאּפָארייא-ברעמ ןופ ןעבעל עשיטילָאּפ

 ךָאנ ךיז-ךערהעקקירוצ סָאד ןוא ,ןעניוצעג זנוא טָאה ,ןעגנוטייצ יד ךרוד
 -קירוצ גידנעטש ןענעלפ רימ רעכלעוו וצ ַאמעט יד ןעוועג זיא דנַאלפור

 עשילױוּפ יד ןופ דנַאטשפיוא רעד .ןעכערּפשעג ערעזנוא עַלַא ןיא ןעמוק
 רעד ףיוא ןעניוא ערעזנוא טנעפעעג ךילדנע טָאה ,1886 ןיא עטקישרעפ
 ןופ ןעריציפָא סלַא ,ןעמונרעפ ןעבָאה עדייב רימ סָאװ ,עיציזָאּפ רעשלַאפ

 | .עעמרַא רעשיסור רעד

 ש1זז

 יד ןופ לייט ַא ןעוו ,גרעב םיטיוו יד ןיא ,קעװַא טייוו ןעוועג ןיב ךיא
 ןעדיינשכרוד םייב טגיטפעשעב ןעוועגנ ןענייז עכלעוו ,עטקישרעפ עשיליוּפ

 טכַאמעג ןעבאה ,לַאקיַאב ערעזָא רעד םורַא ןעזלעפ יד ןיא געוו םעיינ ַא
 ןעפיולטנע ןוא ןעטייק ערעייז ןעכערבוצ וצ ךוזרעמ ןעטלעפייווצרעפ ַא

 ןענעקטנַא ןעטַאדלָאס טקישעגסױרַא טָאה ןעמ .עילָאגנָאמ ךרוד אניכ ןייק

 ןופ ןערָאװעג טיוטעג ריִציִּפֶא רעשיסור ַא זיא ףפּפמַאק םעד ןיא ןוא ,ייז

 עזייר ןיימ ףיוא טסואוורעד םעד ןעגעוו ךיז בָאה ךיא .,ןעטנענרוסניא יד
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 טלאזעג ןעבָאה ןעקַאלַאּפ ניצפופ םורָא ואוו ,קסטוקריא ךָאנ קירוצ
 -םנעירק ןופ ןעגנוציז יד יו ױזַא ,טכירעג-סנעירק ַא ןופ ןערעוו טּפשמ'עג

 --נולדנַאהרעפ יד טגלָאפעגכָאנ ךיא בָאה ,ןעפָא דנַאלסור ןיא ןענייז טכירעג
 ַא וצ טקישעג בָאה ךיא עכלעוו ,ןעציטַאנ עכילרהיפסיוא ןעמונעג ןוא ןעג
 ןהֶא ,ןערָאװעג טכילטנעפערעפ ןענייז ייז ואוו ,גנוטייצ רענרוברעטעּפ
 -לַארענעג םעד ןופ טייהנעדעירפוצנוא רעסיורג רעד וצ ,ןעגנוצריקרעפ
 .רָאטַאנרעבוג

 ןערָאװעג טקישרעפ ןענייז ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןעקַאלָאּפ דנעזיוט ףלע
 .1868 ןופ דנַאטשפיוא םעד ןופ טַאטלוזער סלַא ,ןיילַא ריביס-חרזמ ןיא
 ענעזעוועג ,ןעטסיטרַא ,ןעטנעדוטס ןעוועג סלייטנעטסרחעמ ןענייז ייז
 רעטנעגילעטניא רעד ןופ תוכאלמזילעב עטנרעלעג ןואטיײללעדַא ,ןעריציפָא
 ערעדנַא ןוא ַאשרַאװ ןופ גנורעקלעפעב-רעטייברַא רעטלעקיווטנע-ךיוה ןוא
 תעב ,עגרָאטַאק ףיוא ןעטלַאהעג ןעמ טָאה ייז ןופ להָאצ עסיורג ַא .טדעטש
 ןעצנַאג ן'רעביא ןעפרָאוװאוצ רעפרעד ןיא טצעזעב ןעמ טָאה עגירעביא יד
 ןעבָאה ןוא ןעגירק טנעקעג טינ טיײברַא םוש ןייק ןעבָאה ייז ואוו ,דנַאל
 ןעוועג ןענייז סאו ענעי .דנַאטשוצ ןעטרעננוהרעפ-בלַאה ַא ןיא טבעלעג
 םעקרַאב גידנעיוב ,אטישט ןיא רעדָא טיײברַאעג ןעבָאה ענרָאטַאק ףיוא
 יד ןיא רעדָא -- עטסכילקילג יד ןעוועג ןענייז ייז --- רומַא םעד רַאפ
 יד ןופ לייט א .ןעקירבַאפ-ץלַאז יד ןיא ןוא ןעיירעסיג-ןעזייא עשיניורק

 א ןיא עטעקַאנ-בלאה גידנעהעטש ,ַאנעל םייב ,ןהעזעג ךיא בָאה עטצעל

 ןוא ,קָאילדץלַאז טימ טליפעגנָא לעסעק ןערעייהעגנוא ןַא םורַא הברוח
 ַא ןיא ,ןעלפוש עגנַאל טימ קָאיל ןעגידנעכָאק ןעטכידעג םעד גידנעשימ
 -נומ טיירב ןעוועג ןענייז הברוח רעד ןופ ןערעיוט יד תעב ,ץיה רעשילעה
 רעניזייא ןופ םָארטש ןעקרַאטש ַא ןעזָאלצנײרַא ףיוא טנעפעעגנרעדנַא

 יד טָא ןעברַאטש ,טײברַא אזא ייב רהֶאי ייווצ גידנעטייברַאבָא ,טפוק

 .טכוזדניווש ןופ ךילנהעוועג רעריטרַאמ

 -רעפ עשיליוּפ להָאצ עדנעטיידעב ַא ןענייז טייצ רעטצעל רעד ןיא
 טָאה ןעמ סָאװ נעוו םעד ייב רעבָארג-דרע סלַא טניטפעשעב ןעוועג עטקיש
 -ןעּפלַא עגיזָאד יד .ערעזָא-לַאקיאב רעד ןופ גערב-םורד םעד רעביא סיובעג
 יירד ףיוא ךיז ןעביוה סָאװ ,נרעב עלָאפטכַארּפ ןופ טלעגנירעגמורַא ,ערעזָא
 עילאקיאבסנארט בָא-טדיינש ,עכעלפ רעד רעביא סופ דנעזיוט ףניפ זיב
 ןערהָאפרעבירַא רחיא ןעמ ןעק טייצ-רעטניוו .קסטוקריא ןופ רומַא םעד ןוא
 טייצ ַא רַאפ רעבָא ; סרעפּפמַאד טרָאד ןעהעג טייצ-רעמוז ןוא זייא ן'פיוא

 זיא ,טסברעה ןיא ןעכָאװ סקעז ךָאנ ןוא גנילהירפ ןיא ןעכָאוװ סקעז ןופ
 ןופ (גניקעּפ וצ) ַאטכָאיק ןוא אטישט ןעכיירג וצ יו געוו רעגיצנייא רעד
 ַא רהעז רעביא דרעפ ףיוא נידנעטייר ןערהָאפ וצ ,ןעוועג קסטוקריא
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 ןיב ךיא .ךיוה סוֿפ דנעזיוט טכַא ןוא ןעבעיז גרעב ךרוד געוו ןעטחערדעג

 טרעדנואוועב קראטש בָאה ןוא געוו םעד טָא רעביא ןערהָאפעג לָאמנייא

 טימ טקעדעב ןעוועג יַאמ ןיא ןענייז עכלעוו ,גרעב יד ןופ ןעטפַאשדנַאל יד

 -תױרַא ,עכילקערש ַא ןעוועג ךילקריוו עזייר יד זיא טסנָאז רעבָא ,עענש

 ןעצנַאג ןיא ,ןַאבַאד-רַאמַאכ םעד ,גנאגכרוד-טּפיוה ןופ ץיּפש ן'םיוא ןעכירק

 רעד ןיא רענייז ַא יירד ןופ ,גָאט ןעצנַאג א ןעמונעג רימ טָאה ,ליימ טכַא

 ןייא ןיא ןעטלַאהעג רדסכ ןעבָאה דרעפ ערעזנוא .טכַאנייב טכַא זיב הירפ

 יד טימ ןעמַאזוצ גידנעלַאפניירא ,עענש ןעדנעצלעמש םעד רעביא ןעלאפ

 זיא סָאװ ,רעסַאוװו ןעטלַאקדזייא םעד ןיא גָאט ן'כרוד לָאמ עכילטע רעטייר

 ןעסָאלשעב רעבירעד טָאה ןעמ .עענש ןופ קעדוצ םעד רעטנוא ןעסַאלפעג

 ,ערעזָא רעד ןופ גערב-םורד םעד עשזַאּפ געוו ןעטפאהרעיוד א ןעיוב וצ

 -לעפ עלַאקיטרעװ טעמכ ,עגיד'עּפושמ יד ןיא גנאנכרוד א גידנעסיירכרוד

 -רעפ ןוא ,גערב ןופ גנעל רעד רעביא ןעביוהעגפיוא ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעז

 ַא טימ ןעסילפ סָאװ ,ןעמָארטש עדליוו טרעדנוה ַא ןעקירב טימ ןעהיצ
 .ןײרַא ערעזַא רעד ןיא גרעב יד ןופ רעטנורַא טייקדניוושעג רעניד'ארומ

 עשילױּפ יד טגיטפעשעב ןעמ טָאה טייברא רענשזרָאטַאק רעד טָא ייב

 ,עמקישרעפ

 ןופ סעינַאּפמָאק ענינייא ןענייז טרעדנוהרהָאי ןעטצעל םעד ןיא

 ,ייז רעבָא ,ריביס ןיא ןערָאװעג טקישרעפ רעכערברעפ עשיטילַאּפ עשיסוד

 שיטסירעטקַארַאכ זיא סע יװ ,לַאזקיש םוצ ךיז ןעפרַאוװרעטנוא רעייז טימ
 ןעזָאלעג ךיז ןעבָאה ייז ; טריטלָאוװער טינ לָאמנייק ןעבָאה ,ןעסור יד ןופ

 -רעפ .ןעיירפעב וצ ךיז נידנעריכבורּפ טינ לָאמנייק ,זייווכעלסיב ןעטיוט

 ןענייז -- ערהע רעייז וצ ןעגָאז סע זומ ןעמ --- ןעקַאלַאּפ יד ,טרהעק
 -םױרַא יז ןענייז לָאמ סָאד ןוא ,ןעפראוורעטנוא ױזַא ןעוועג טינ לָאמנייק

 ייז זַא רָאלק ןעוועג ןיא סע .דנַאטשפיוא םענעפָא ןַא ןיא ןעמַארטעג
 ןענעווטסעדנופ ןוא ,גלָאפרע ןַא ףיוא ןעטכיזסיוא ענייק טאהעג םינ ןעבָאה

 יד ךיז ראפ טָאהעג ייז ןעבָאה טנערָאפ ןופ .טריטלָאװער ךָאד ייז ןעבָאה

 טולָאטבַא ןופ ?לעטרַאג ַא טָאהעג ייז ןעבָאה ךיז רעטניה ןוא ,ערעזָא עסיורג

 -רעדליוו יד ןָא ךיז ןעביוה סע עכלעוו רעטניח ,גרעב עכילנייטשרעביא-טינ

 ןעמונעגניירא ךיז ייז ןעבָאה ןעגעווטסעד ןופ ;} עילָאננַאמ-ןופצ ןופ ןעשינ

 -סיוא ,טיהעג ייז ןעבָאה סָאװ ןעטַאדלָאס יד ןענעפַאװטנע וצ קנַאדעג ַא

 -- ןעדנַאטשּפיױא עשילױוּפ יד ןופ ןעפַאו עכילקערש ענעי גידנעדעימש

 ךיז ןוא -- סנעקעטש עגנַאל ףיוא סעקיּפ יו ױזַא טקעטשעגפיױרַא סעטָאק

 ,אניכ ןיא עילָאגנָאמ רעביא ןוא גרעב יד רעביא געוו ַא גידנענָאלשכרוד

 .ןעמהענפיורַא ייז ןעלָאז סָאװ ,ןעפיש עשילננע ןעפערט ןעלעוו ייז ואוו

 ענעי ןופ לייט ַא זַא ,קסטוקריא ןיא סעיינ יד ןעמוקעגנָא זיא גָאט ןייא
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 יטנע ןעבָאה ,געװ ?ַאקיאב םעד ייב טיײברַאעג ןעבָאה סָאװ ,ןעקַאלַאּפ

 גיצכַא ,דנַאטשפיוא ןַא טכַאמענ ןעבָאה ןוא ןעטַאדלָאפ ןעצוט א טנעפַאוװ

 ןעקישסיורַא טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ סעֶלַא ןעוועג זיא סָאד --- ,ןעטַאדלָאס

 ,רעפּפמַאד ַא טימ ערעזָא יד גידנערהָאפרעגכירַא---,קסטוקריא ןופ ייז ןענעק

 .טייז רערעדנַא רעד ףיוא ןעטנענרוסניא יד ןענענענעב קעװַא ןענייז !

 -נהעוועגרעסיוא ןַא ןעוועג קסטוקריא ןיא זיא 1866 ןופ רעטניוו רעד -

 -נוא רעד ָאטינ זיא טדָאטשטּפױה רעשיריביס רעד ןיא .רעגילייווננַאל ךיל

 עשיסור ןיא סע טהעז ןעמ יוװ ,ןעסַאלק ענעדיישרעפ יד ןעשיווצ דיישרעט

 זיא סָאװ ,"טפאשלעזעג , רעקסטוקריא יד ןוא ;טדעטש עלעיצניווָארּפ
 טימ ןעמַאזוצ ,סעקינווָאנישט ןוא ןעריציּפָא להָאצ עסיורג ַא ןופ ןענַאטשעב

 צכילטסייג וליפא ןוא ,םירחוס עלַאקַָאל יד ןופ רעטכעט ןוא ןעיורפ יד
 -ץנַאט יד ןיא ,נאטסרענָאד ןעדעי ןעמוקפיונוצ רעטניוו ן'כרוד ךיז טגעלפ

 טינ ןעטפנוקנעמַאזוצ יד סעּפע ךיז ןעבָאה רעבָא רעטניוו םעד .ןעלַאז

 םינ ךיוא ןענייז ןעננולעטשרָאפ-רעטאעהט ןעטנַאטעליד יד .ןעבעגעגנייא

 -נהעוועג טנעלפ רעכלעוו ,לעיּפש-ןעטרָאק רעד ןוא ; גלָאפרע ןייק ןעוועג

 "יו ךיוא ךיז טָאה ,רענייטש ןעסיורג ן'פיוא קסטוקריא ןיא ןהעגנָא ךיל

 טזָאלעג ךיז טָאה לעגנַאמ-דלעג רעקרַאטש ַא :טּפעלשעג םיוק זיא-סע
  ןעריציפַאךענימ עכילטע יד ליפא ןוא ,סעקינווָאנישט יד ייב ןעקרעמ

 סנעפיוה טימ ןעפרָאװעג טינ ךיוא ךיז ןעבָאה ,ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ

 ןענעלפ ןעררעה עטריגעליוװוירּפ עניזָאד יד עכלעוו טיס ,סעיצַאנגיסַא
 ןעוועג זיא סע .ןעשיט ענירג יד ייב טכענ יד ןעכַאמ ךילחערפ ךילנהעוועג

 וצ ףיוא טייצ עגיסַאּפ יד טקנוּפ -- ןָאזעס רענילייווגנַאל סיואכרוד ַא

 ןוא ךעלשיט עגידנעדער טימ ןעטנעמירעּפסקע עשיטסילַאוטיריּפס ןעכַאמ

 -ניוו ןענירָאפ םעד זיא רעכלעוו ,ררעה ַא ,רענייא .רעטסייג ענידוועדער

 יד בעילוצ טפַאשלעזענ רעקסטוקריא רעד ןופ גנילבעיל רעד ןעוועג רעט

 סיורג טימ ןעלהעצרעד טנעלפ רע סָאװ ,ןעבעל ןערעלוּפָאּפ ןופ ךעל'השעמ

 טימ ןוא םהיא טימ נינעוו ךיז טריסערעטניא ןעמ זַא גידנעהעז ,טנַאלַאט

 -טייצ םעיינ א סלַא םזילַאוטיריּפס םוצ ןעמונעג ךיז טָאה ,ךעל'השעמ ענייז

 טייצ ךָאו ַא ןיא ןוא ,םעד ןיא טקישעג רהעז ןעוועג זיא רע .ביירטרעפ

 .רעטסייג טימ ןעדעה ןיא טכָאקרעפ ןעוועג ןעמַאד רעקסטוקריא יד ןענייז

 טינ ןעבָאה סָאוו ,יד ןיא ןערָאװעג ןעזָאלבענניירַא זיא ןעבעל יינ ַא

 ןיא ןעזיוועב ךיז ןעבָאה ךעלשיט-ךערּפש .םייצ יד ן'רטּפ וצ יוו טסואוועג

 דנַאה-ןיאדדנַאה ןעגנַאגעג ןענייז ןעגנורהעלקרע-סעבעיל ןוא ,ןָאלַאס ןעדעי

 ןעפורנָא לעװ ךיא ןעמעוו ,ריציפא ןַא .ןעסינעדנעלב רעטסייג טימ

 ךעלשיטיףערּפש יד --- טפנרע רהעז ןעמונעג סעלַא סָאד טָאה ,ףָאלַאטַאּפ

 ןיא לזמ רעגינעוו טַאהעג טָאה רע ןייז ןעק'ס .ןעלעיּפש-סעבעיל יד ןוא
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 העידי יד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו ,סלַאֿפנעלַא ;ךעלשיט יד ֹוצ יו עבעיל
 םהיא לָאז ןעמ טגנַאלרעפ רע טָאה ,דנַאטשּפיױא ןעשיליוּפ םעד ןעגעוו
 טעװ רע זַא ,טפָאהעג טָאה רע ,ןעטַאדלָאס גיצכַא יד טימ ןיהַא ןעקיש
 יד ןענעק העג ךיא, .ערהע רעשירעטילימ טימ טניורקעג ןעמוקקירוצ

 ןעוועג טלָאװ סע, ;ךובעגַאט ןייז ןיא ןעבעירשעג רע טָאה ,"ןעקַאלַאּפ
 "! טעדנואוורעפ ל?עסיבַא ןערעוו וצ טנַאסערעטניא ץנַאג

 ןעבענ דרעפ א ףיוא ןעטירעג זיא רע .ןערָאװעג טע'גרה'עג זיא רע
 טָאה סע תעב ,ןעטַאדלָאפ יד טרידנַאמָאק טָאה רעכלעוו ,קינװָאקלָאּפ םעד

 ןעמ רעכלעוו ןופ -- "ןעטנעגרוסניא יד טימ טכַאלש יד, ןעגנַאפעגנָא ךיז

 -לַארענעג םעד ןופ ןעלאנא יד ןיא גנוביירשעב עדנעהילג ַא ןעניפענ ןעק
 םעד רעביא סטרעוורָאפ ןעגנַאגעג םַאזגנַאל ןענייז ןעטַאדלָאס יד .בַאטש
 ףניפ עכלעוו ןופ ,ןעקַאלַאּפ ניצפופ ךרע ןַא טנעגנעגעב ןעבָאה ייז ןעוו ,געוו
 טימ ענירעביא יד ןוא ןעסקיב טימ טנעפַאוועב ןעוועג ןענייז סקעז רעדָא
 וצ טייצ ןופ ןוא ,דלַאװ םעד ןעמונרעפ ןעבָאה ייז ; סעסָאק ןוא סנעקעטש
 ןעבָאה סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד .ןעסקיב ערעייז ןופ ןעסָאשענ ייז ןעבָאה טייצ
 ףָאלַאטָאּפ טנאנעטייל .עבלעז סָאד ןָאהטעג ןעבָאה ,טלעגנירעגמורַא ייז

 ןענייטשוצרעטנורַא קינווָאקלָאּפ ןופ סינביולרע ןעטעבעג לָאמ ייווצ טָאה |
  םהיא טָאה קינווָאקלָאּפ רעד .דלַאװ ןיא ןָאהט זָאל ַא ךיז ןוא דרעפ ןופ

 ףיוא גידנעטכַא טינ .זיא רע ואוו ןעביילב לָאז רע ןעליופעב זייב רהעז
 טָאה ןעמ .ןעדנואוושרעפ םורַא טונימ ַא ןיא טנַאנעטייל רעד זיא ,םעד
 ןענייז עכלעוו ,רעמיוב יד ןעשיווצ ןעסישסיוא לָאמ עכילטע טרעהעג
 ַא ךיז ןעבָאה ןעטַאדלָאס יד ;ןעיירשעג עדליוו ןופ ןערָאװעג טיילגעב
 ,תולוק יד ןעמוקעג ןענייז סע ןענַאװ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןָאהטעג ףרָאװ
 -ַאלַאּפ יד .זָארג ן'טיוא גידנעטולב טנַאנעטיײל םעד ןענופעג ןעבָאה ייז ןוא

 -רעטנוא ךיז ןעבָאה ןוא ןעליוק עטצעל ערעייז ןעסָאשענסױא ןעבָאה ןעק
 .טיוט ןעוועג זיא ףָאלַאטָאּפ ,רעביארָאפ ןעוועג זיא טכַאלש יד ; ןעבעגעג
 ןעטכידעג ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ךיז רע טָאה ,דנַאה ןיא רעװלָאװער ן'טימ

 .סעקיפ טימ טנעפאוועב ןעקַאלַאּפ עכילטע ןענופעג טָאה רע ואוו ,דלַאוװ

 ענייז עֶלַא ייז ףיוא ןעסָאשעגסיױא סינעלייא ןיא טָאה רע יווװ םעדכָאנ

 ןעפרָאװענפױרַא ענעי ךיז ןעבָאה ,ייז ןופ םענייא גידנעדנואוורעפ ,ןעליוק
 רעד ןופ ,געוװ ןופ גערב ןעטייווצ ן'פיוא .סעסָאק ערעייז טימ םהיא ףיוא

 ףיוא טרהיפענפיוא ןעריציפָא עשיסור ייווצ ךיז ןעבָאה ,ערעזָא טייז רעדנַא |
 טיובעג ןעבָאה סָאװ ,ןעקַאלַָאּפ יד רעביאנעגענ ןפוא ןעטסטפַאהלעקע םעד

 -םיוא םעד ןיא ןעמונענ טינ ?ײטנַא ןייק רָאנ ןעבָאה ןוא געוו ןעגיזָאד םעד

 רעייז ןיא ןעלַאפענניירַא זיא ןעריציפָא ייווצ יד ןופ רענייא .דנַאטש
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 עכילרעירפ יד ףיוא רעולָאװער ןייז טימ גידנעסיש ןוא גידנעלדיז ,טלעצעג

 | .ייז ןופ ייווצ גידנעדנואוורעפ ךילרהעפעג ,עטלייטרוארעפ

 ױזַא זַא ,ןעוועג זיא עטמאעב-רעטילימ עשיריביס יד ןופ קיגָאל יד
 ןענע'גרה ןעמ זומ ,ריציפֶא רעשיסור ַא ןערָאװעג טע'נרה'עג זיא סע יוװ
 םוצ טּפשמ'רעפ ייז ןופ ףניפ טָאה טבירעגד סגעירק רעד .ןעקַאלַאּפ עכילטע

 ,גיסיירד רהָאי ַא ןופ שנעמ רעלעדע ןַא ,טסינַאיּפ ַא ,ץיװַאמַאראזס :טיוט

 ַא ,יקסנילעצ ;דנַאטשפיױא םעד ןופ רערהיפ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו

 ,גיצכעז רהאי ַא ןופ ןַאמ ַא ,עעמרַא רעשיסור רעדו ןופ ריִציפֶא רענעזעוועג

 סעמעוו ,יירד ערעדנַא ןוא } ריציפא ןַא ןעוועג לָאמַא זיא רע לייוו רַאפרעד

 .טינ קנעדעג ךיא ןעמענ
 ןוא גרוברעטעּפ ןיא טרישעּפעד טָאה רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעד

 עטלייטרוארעפ יד ןופ גנופארטשעב יד ןעגעלוצבא סינביולרע ןעטעבעג

 -עגוצ זנוא טָאה רע .ןעמוקעג טינ זיא רעפטנע ןייק רעבָא ,ןעטנעגרוסניא
 טרַאװעגבָא טָאה רע יו םעדכַאנ רעבָא ,ןעטכירניה וצ טינ ייז טנָאז
 טרהיפעגכרוד לָאז לייטרוא רעד זַא ,ןעליופעב רע טָאה ,געט עכילטע

 ןיא גרוברעטעּפ ןופ רעפטנע רעד  .גָאט רַאפ הירפ ,םייהעג ןיא ןערעוו

 רָאטַאנרעבוג רעד ;טסַאּפ ךרוד ,רעטעּפש ןעכָאוו רעיפ ןעמוקעגנָא

 ףניפ ןענייז ?ייוורעד ."ןעטסעבמַא טהעטשרעפ רע יו, ןעלדנַאה געמ

 .ןערָאװעג ןעסָאשרעד רענעמ עווַארב

 ןוא ,שירַאנ ןעוועג זיא דנַאטשפיוא רעד זַא ,טגָאזעג ןעבָאה ןעשנעמ

 ןעגעוו סעיינ יד .טכייררע סָאװטע ןעלעבער לעפייה ןיילק סָאד טָאה ךָאד

 -ורב יד ,גנוטכירניה יד ,ַאּפָארייא ןיא ןעמוקעגנָא זיא דנַאטשפױא םעד

 ךרוד ןערָאװעג טנַאקעב ןענייז עכלעוו ,ןעריציפָא ייווצ יד ןופ ןעטעטילַאט

 ןיא רעדורעג ַא טכַאמעגנָא ןעבָאה ,טכירעג ןיא ןעגנולדנַאהרעפ יד

 -ילַאג יד ןופ ןעטסנוג וצ טשימעגניירַא ךיז טָאה ךיירטסע ןוא ,ךיירטסע

 ןוא 1865 ןופ דנַאטשפױא ןיא ןעמונעג ?ײטנַא ןעבָאה סָאװ ,רענַאיצ

 -פיוא רעלַאקיַאב םעד ךָאנ דלַאב .ריביס ןיא ןערָאװעג טקישרעפ ןענייז

 ריביס ןיא עטקישרעפ עשילױּפ יד ןופ לַאזקיש רעד ךיז טָאה דנַאטש

 יד ןעקנַאדרעפ וצ טָאהעג סע ןעבָאה ייז ןוא ,טרעסעברעפ דנעטיידעב

 ןערָאװעג ןעסָאשרעד ןענייז סָאװ ,רענעמ עווַארב ףניפ ענעי --- ןעלעבער

 דנַאטשפיױא םעד טכַאמעג ןעבָאה סָאװ ,ערעדנַא יד ןוא ,קסטוקריא ןיא

 .ייז טימ
 .עסיורג ַא ןעוועג דנַאטשפיוא רעד סָא זיא רעדורב ןיימ ןוא רימ רַאפ

 דנעגריא ףיוא ןערעהעג וצ טניימ סע סָאװ ,ןעפירגעב ןעבָאה רימ .ערהעכ

 ןיימ רעבָא ;קעװַא טייוו ןעוועג ןַאד ןיב ךיא .עעמרַא רעד וצ ןפוא ןעכלעוו

 טקישעגסױרַא זיא ןָארדַאקס ןייז ןוא ,קסטוקריא ןיא ןעוועג זיא רעדורב
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 רידנַאמָאק רעד טָאה עזייוו רעכילקילג .ןעטנעגרופניא יד ןענענ ןערָאװעג
 ץנַאג םהיא ,טרעהעג טָאה רעדורב ןיימ ןעכלעוו וצ ,טנעמיגער םעד ןופי
 ַאדנַאמָאק יד רע טָאה ,דערסיוא ןעסיוועג ַא רעטנוא ,ןוא ,טנַאקעג םוג
 רעדנַא ןַא וצ ןעבעגעגרעביא ןָארדַאקפ םעד ןופ גנוריזיליבַאמ רעד רעביא
 ,רעדנַאסקעלַא ךיז טלָאװ ,לֵאפ רעד ןעוועג טינ טלָאװ סָאד ןעוו .ריִציּפַא
 ןיא ןעועג טלָאװ ךיא ןעוו .ןערישרַאמ וצ טגַאזטנע ,ךילריטַאנ ץנַאג
 ,טלעדנאהעג יוזַא ךיוא ךיא טלָאװ ,קסטוקריא

 -רעטילימ ןופ ןעהיצוצקירוצ ךיז ןעסָאלשעב רעבירעד ןעבָאה רימ
 ַאזַא ןעוועג טינ רָאנ זיא סָאד .דנַאלסור ךָאנ ןערהעקמוא ךיז ןוא טסנעיד
 ריביס ןיא טָאה רעדנַאטקעלַא סָאװ םעד בעילוצ טּפיוהרעביא ,ךַאז עטכייל
 הירפ ןוא ,ןערָאװעג טנעדרָאעגנייא סעֶלַא זיא ףילדנע רעבָא ; טָארייהעג
 ,גרוברעטעּפ ןיא גידנערהאפ געוו ןיא ןעוועג רימ ןענייז 1607 ןיא
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 רעדורב ןיימ טימ ,טצעזעב ךיז ךיא בָאה 1807 ןיא טסברעה ביױהנָא
 רעד ןיא ןעטַארטעגניירַא ןיב ךיא .גרוברעטעּפ ןיא ,עילימַאפ ןייז ןוא
 עננוי טימ םענייאניא ןעציז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןוא ,טעטיזרעווינוא
 בָאה ךיא סָאװ .,רימ רַאפ רעגניא ךס א ןעוועג ןענייז סָאװ ,ךעל'םירוחב

 :ןערָאװעג טליפרע זיא קירוצ רהֶאי ףניפ טימ ןעשנואוועג קרַאטש ױזַא
 א זַא ,גנוניימ רעד ייב ךיז גידנעטלַאה .,ןערידוטש טנעקעג בָאה ךיא
 רעדילַאס רעניצנייא רעד זיא קיטַאמעטַאמ ןיא טכיררעטנוא רעכילדנירג
 ךיז ךיא בָאה ,טײברַא עכילטפַאשנעסיװ ענידרעטייוו עלַא רַאפ סיזַאב
 -שילַאקייפ םעד ןופ עיצקעס רעשיטַאמעטַאמ רעד ןָא ןעפַאלשעגנָא
 רעד ןיא ןעטָארטעגניײרַא זיא רעדורב ןיימ .טעטלוקַאפ ןעשיטַאמעטַאמ
 ןעצנַאגניא בָאה ךיא תעב ,ץנעדורּפסירוי רַאפ עימעדַאקַא רעשירעטילימ
 טייהנעדעירפוצנוא רעסיורג רעד וצ ,טסנעיד-רעטילימ םעד ןעבעגעגפיוא
 -פיוויצ ןייק ןעגָארטרעפ טנעקעג טינ טושּפ טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ ןיימ ןופ

 ףיוא ןעצנַאג ןיא ןעזָאלרעפ טזומעג ךיז טציא ןעבָאה עדייב רימ .,רעדיילק |
 ,ןילַא ךיז

 ןעבָאה טייברַא עכילטפַאשנעסיװ ןוא ןעידוטשיטעטיזרעווינוא יד
 טנעדוטס ַא ,רהָאי ףניפ עטסקענ יד רַאפ טייצ עצנַאנ ןיימ ןעמונעגקעוַא
 רעבָא ,ןָאהט וצ ל?עיפ רהעז ךילריטַאנ טָאה טעטלוקַאפ ןעשיטַאמעטַאמ ןופ
 -עגעג רימ ןעבָאה קיטַאמעטַאמ רערעכעה ןיא ןעידוטש עגידרעהירפ עניימ
 ;עיפַארנַאעג ףיוא טייצ ןיימ ןופ לייט ַא ןעדנעוורעפ וצ טייקכילנעמ יד ןעב
 וצ רעווש טייהנהעוועג יד ןערָאלרעּפ טינ ריביס ןיא ךיא בָאה וצרעד ןוא
 .ןעטיײברַא

 ;קורד ןיא ןעוועג זיא עיצידעּפסקע רעטצעל ןיימ ןופ טכירעב רעד
 .םעלבָארּפ רעטיירב ַא ןענַאטשטנע רימ רַאפ זיא רעבָא םייצ רעד רעטנוא
 זַא ,טגייצרעביא רימ ןעבָאה ריביפ ןיא טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ ןעזייר יד
 ןעטרַאקדנַאל יד ףיוא טנעכייצעג ןעוועג טלָאמעד ןענייז עכלעוו ,גרעב יד
 טינ ןעבָאה ןוא ,עשיטסַאטנַאפ ןעוועג סנעטסיימ ןענייז ,עיזַאדןופצ ןופ
 ןעבָאה סָאװ יד .דנַאל ןופ רוטקורטס רעד ןופ ףירנעב םוש ןייק ןעבעגעג
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 יד ןופ טאהענ טינ גנונהַא ןייק רָאנ ןעבָאה ןעטרַאקדנַאל יד טנעכייצעג |

 .עיזַא ןופ גוצ רעטנענימָארּפ ַאזַא ןענייז עכלעוו ,ןעכַאלּפ-דנַאל עסיורג

 עסאמ א ןעסקַאװעגסיױוא סָארויב עשיפַארנָאּפָאט יד ןיא זיא ייז טָאטשנָא
 ןופ ?ייט-חרזמ רעד ,לעיּפשייב םוצ יוװ ,עכלעזַא ,ןעטייק-גרעב עסיורג

 ַא יו ןעטרַאקדנַאל יד ףיוא ןערעוו טנעכייצעג ןענעלפ עכלעוו ,יָאוָאנַאטס
 -נוטיידנָא יד וצ ץַאזנעגעג ןיא ,חרזמ וצ טכירק סָאװ םערָאװ רצערַאװש
 יד .ץטרַאװש ,9 יו רעשרָאפ עכלעזַא ןופ ןעננונכייצ יד וליפא ןוא ןענ
 -יוהנֶא יד .טייקכילקריוו רעד ןיא טינ ןעריטסיזקע ןעטייק-גרעב עגיזָאד
 ןייא ףיוא ןַאעקַא ןעשיטקרַא םעד וצ ןעסילפ עכלעוו ,ןעכייט יד ןופ ןעב
 ןעטכָאלפעגכרוד ןעגעיל ,רערעדנַא רעד ףיוא ןעשיפיסַאּפ םעד וצ ןוא ,טייז
 ןעמוק ייז ; (דנַאלכַאלפ) ָאטַאלּפ רעטיירב ַא ןופ עכעלפרעביוא רעד ףיוא
 -ארייא םעד ןופ עיזַאטנַאפ רעד ןיא רעבָא ,ןעּפמוז עבלעזיד ןופ סױרַא
 ןעזומ ןעטייק-גרַאב עטסכעה יד זַא ,סיוא טמוק ףַארנָאּפָאט ןעשיאעּפ
 ןעבָאה ןעפַארגָאּפָאט יד ןוא ,ןעמָארטש-רעסַאװ טּפיױה יד עשזַאּפ ןעפיול
 רעד ןיא זיא סע עכלעוו ןופ ,ןעּפלַא עטסכעה יד טנעכייצעגנָא ןעטרָאד
 ןענייז גרעב-עיזַאטנַאפ עכלעזַא ךס א .ָאטינ רוּפש ןייק טייקכילקריוו
 ןיא עיזַאךופצ ןופ ןעטרַאקדנַאל יד ןעציירקוצכרוד ןערָאװעג ןעפַאשעג
 | .ןעגנוטכיר עלַא

 -ייטרעדנַאנופ רעד ןופ ןעּפיצנירּפ עדנעטייל עניטכיר יד ןעקעדטנע
 זיא --- גנורימהָאפ-נרעב ןופ עינָאמרַאה יד --- עיזַא ןיא גרעב יד ןופ גנוק
 ןיימ ןעמונרעפ גנַאל ןערהָאי טָאה סָאוװ ,ענארפי ַא ןערָאװװעג  רימ רַאפ ןַאד

 עניימ ןיא טרעטשעג רימ ןעבָאה טייצ עשביה ַא .טייקמַאזקרעמפיוא עצנַאג
 ןופ סעיצַאזילַארענעג יד רהעמ ךָאנ ןוא ,ןעטרַאקדנַאל עטלַא יד ןעגנושרָאפ
 -עניכ יד ןערידוטש ןעגנַאל ַא ךָאנ ,רעכלעוו ,טדלָאבמוה ןָאפ רעדנַאסקעלַא

 סָאװ ,גרעב ןופ בעוועגיץענ א טימ עיזַא טקעדעב טָאה ,ןעלעווק עשיז

 ,ןעדַארג-גנעל ןוא -טיירב) ןעלעלַארַאּפ ןוא ןענַאידירעמ יד רעביא ןעפיוק

 ןענַאװ זיב ,(.ביא --- .טלייטעגנייא שיפַארנָאעג טרעוו דרע ידו עכלעוו ןיא
 ,סעיצַאזילַארענעג ס'טדלָאבמוה וליפא זַא ,ןהעזעגנייא ךילדנע בָאה ךיא
 ,ןעטקַאפ יד טימ ןייא טינ ןעמיטש ,ןעוועג טינ ןענייז ייז דנעגערנַא יו

 ןעוויטקודניא םענייר ַא ףיוא ,ביֹוהנֶא ןופ רָאג ָאזלַא גידנעביוהנָא
 ןופ ןעגנוטכַאבָאעב עשירטעמָארַאב עלַא ןעמונעגפיונוצ ךיא בָאה ,געוו
 -טיירב עטרעדנוה ייז ךָאנ טנעכערענסיוא בָאה ןוא ,רעדנעזייר עגידרעהירפ
 עשינַאלָאעג עֶלַא עּפַאמ רעסיורג ַא ףיוא טנעכייצעגנָא בָאה ךיא ; ןעיניל
 -יישרעפ ןופ ןערָאװעג טכַאמענ ןענייז סָאװ ,ןעגנוטכַאבָאעב עשיזיפ ןוא
 טריבורּפ בָאה ןוא -- ןעזעטָאּפיה יד טינ ,ןעטקַאפ יד --- רעדנעזייר ענעד
 טימ ןעמיטש ןעטסעבמַא ןעלעוו ןעיניל-רוטקורטס ערעסָאװ ןעניפעגסיוא

 וי בג . 8
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 טָאה טייברא-סננוטיירגוצ עגיזַאד יד .ןעטייקכילקריוו עטעטכַאבָאעב יד

 -ַאנָאמ טגלָאפעג ןעבָאה ךָאנרעד ןֹוא ; רהֶאי ייווצ יווװ רהעמ ןעמונעג רימ

 ןופ גנוטיידעב יד ןעניפענוצסיוא ידכ ,ןעקנעד ןעטגנערטשעגנָא ןופ ןעט

 ןיא זיב ,ןעגנוטכַאבָאעב ענעפרָאוװאוצ ןופ סָאַאכ ןעטרעטנַָאלּפרעפ םעד

 ןוא רָאלק ןערָאװעג סעלַא סָאד ןיא ,גנילצולּפ ץנַאג ,גָאט םענהעש ןייא

 .טכיל םָארטש ַא ןופ ןערָאװעג ןעמכיולעב טלָאװ סע יו ױזַא ,ףילפיירגעב

 ,םורד וצ ןופצ ןופ סם י נג ןענייז עיזַא ןופ ןעיניל-רוטקורטס טּפיױה יד

 -- חרזמ-ןופמצ וצ ברעמ-םורד ןופ ןענייז ייז ;חרזמ וצ ברעמ ןופ רעדָא

 ןופ רעדנעלכַאלפ ןוא (םנייטנואמ יקָאר) "גרעב-ןעזלעפ , יד ןיא יו טקנוּפ

 ךָאנ ןֹוא ;חרומ-םורד וצ ברעמ-ןופצ ןוֿפ ןעיניל יד ןענייז ,ַאקירעמַא

 -ןומצ ןיא סױרַא ןעטיש ןעטייק-גרעב (עגיטכיוו רעגינעוו) ערעדנַאקעס

 -טסבלעז ס'הּפוק ןייק טינ ןענייז עיזַא ןיא גרעב יד ,רהעמכָאנ .ברעמ

 -עייהעגנוא ןַא וצ ןערעהעג ייז רָאנ ,ןעּפלַא יד יו ,ןעטייק-גרעב עגידנעטש |

 ךיז טָאה רעכלעוו ,(?ייט-טלעוו) טנעניטנַאק ןעטלַא ןַא --- דנַאלבַאלפ ןער
 ןעטייקגרעב ענינערב עכיוה .טיירטס גנירהעב םוצ ןעניוצענ לָאמַא

 טייצ רעד ןופ ףיול םעד ןיא ןוא ,ןעדנַאר ענייז ייב טמערוהטעג ךיז ןעבָאה

 סָאװ ,ןעלַאװ-דרע טרימרָאפ ,ןעגנוצעזבָא עגידרעטעּפש יד ןופ ,ךיז ןעבָאה

 "ערגרעפ ןפוא אזא ףיוא ןעבָאה ןוא ,םי ןופ טעשטראטשענסױרַא ןעבָאה

 ןופ ןייב-ןעקור ןעוויטימירּפ םעד ןופ טיירב יד ןעטייז עדייב ןופ טרעס

 | .ןעיזַא

 וצ ןעכיילגרעמ ךיז ןענעק ןעבעל ןעכילשנעמ םעד ןיא ןעדיירפ גינעוו

 -ארענעג ַא ןערָאבעג גנילצולּפ טרעוו סע תעב טלהיפ ןעמ סָאװ ,דיירפ רעד

 -דלודענ ןופ עדָאירעּפ רעננַאל א ךאנ טסיינ םעד טכיילעב עכלעוו ,עיצַאזיל

 ,שיטָאאכ ױזַא ןהעזענסיוא גנַאלדךערהַאי טָאה סע טָאװ .ןעשרָאפ ןעמַאז

 ןייז ךיילג טמהענרעפ ,שיטַאמעלבָארּפ ױזַא ןוא ךילכערּפשרעדיװ ױזַא

 רעטנַאלּפ ןעדליוו םעד ןופ .סעצנַאנ םעשינָאמרַאה ןייא ןיא ץַאלּפ ןעניטכיר
 -ירטשעב ןערעוו סָאװ --- תורעשה ןופ לעבענ םעד רעטניה ןוא ןעטקַאפ ןופ

 ךילרעה א ךיז טוייוועב --- ןערָאבעג ןערעוו ייז יװ דניוושעג ױזַא ןעט

 טכארפ רעלופ רהיא ןיא טייק-ןעּפלַא ןא יװ סױדַא טננירּפש סָאװ ,דליב

 -נעצנַאלג ,טלעטשרעפ רעהירפ טונימ ַא רהיא טָאה סָאװ ,ןאמוט םעד ןופ

 ןוא טייקכַאפנייא רעצנאג רהיא ןיא ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש יד רעטנוא גיד
 ןעוו ןוא .טייקנהעש ןוא טייקניטכעמ רעצנַאג רהיא ןיא ,טייקנעדיישרעפ

 ףיוא רהיא גידנעדנעװונָא ,עבַארּפ וצ טלעטשעג טרעוו עיצַאזילַארענעג יד
 רעהירמפ טונימ ַא טימ ןעבָאה סָאװ ,ןעטקַאפ עטרעדנוזענבא רעטרעדנוה

 רענייא רעדעי טמהענרעפ ,ךילכערּפשרעדיװ זָאלסגנונפַאה ױזַא ןהעזעגסיוא

 -?ומסקורדנייא יד גידנערעסערגרעפ ,עיציזַאּפ עניטכיר ןייז ןעטקַאפ יד ןופ
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 ,ןעכירטש עשיטסירעטקַארַאפ עכנַאמ גידנענַאטעב ,רליב םעד ןופ טייק
 ןופ ?ופ זיא סָאװ ,טייהלעצנייא עטקרעמעב-טינ ַא גידנעבעגוצ רעדָא

 ; טייקסיורג ןיא ןוא טפַארק ןיא טניוועג עיצַאזילַארענעג יד .גנוטיידעב

 ,סנעטייוו רעד ןופ תעב ;רעטסעפ ןוא רעטיירב טרעוו טנעמַאדנופ רהיא

 -ירטש יד גיוא סָאד טקעדטנע ,טנָאזירָאה ן'פיוא לעבענ ןעטייוו םעד ךרוד

 .סעיצַאזילַארענעג ערעטיירב ךָאנ ןוא עיינ ןופ ןעכ

 םונעג ןעגיזָאד םעד טכוזרעפ ןעבעל ןייז ןיא ?לָאמנייא טָאה סָאװ רעד

 טעװ רע ; ןעסעגרעפ טינ לָאמנייק סע טעוװ ,גנופַאש רעכילטפַאשנעסיװ ןופ

 . -העוועג ןעלהיפ ןעזומ ךיז טעוו רע ןוא ; ןעבעלוצכרוד סָאד לָאמַאכָאנ ןערַאג

 ױזַא ןופ ?רונ ן'פיוא סיוא טלַאפ קילנ טרָאס רעניזָאד רעד סָאװ ,טגָאט

 ןעבעלכרוד טנעקעג סאד ןעטלָאװ ןעשנעמ לעיפ ױזַא תעב ,זנוא ןופ גינעוו

 -נעסיוו יד ןעוו -- בַאטשסַאמ ןערעסערג רעדָא ןערענעלק ַא ףיוא --

 לעפייה ַא זיולב ןופ קלח רעד ןעוועג טינ ןעטלָאװ ןעדָאטעמ עכילטפַאש
 .ןעשנעמ

 רעד וצ גַארטיײב-טּפיױה ןיימ רַאפ ךיא טכַארטעב טײברַא יד טָא

 ,קרעוו סיורנ ַא ןעפַאש וצ ןעווענ זיא טכיזבַא עטשרע ןיימ .טפַאשנעסיוװ

 עיזַא-ןופצ ןופ רעדנעלכַאלפ ןואו גרעב יד חכמ ןעעדיא עיינ יד ןעכלעוו ןיא

 ןעדעי ןופ גנוכוזרעטנוא עיונעג ַא ךרוד ןערעװו טציטשרעטנוא ןעלָאז

 לעוו ךיא זַא ,ןהעזעג בָאה ךיא ןעוו ,1878 ןיא רעבָא ;רעדנוזעב דנענעג

 עכלעוו ,עּפַאמ ַא טגיטרעפרעפ רונ ךיא בָאה ,טריטסערַא ןערעוו ןעכיג ןיא

 -סגנורעלקרע ןַא ןעבירשעגנָא בָאה ןוא ןעטכיזנַא עניימ ןעטלַאהטנע טָאה

 רעשיפַארגָאעג רעד ןופ ןערָאװעג טכילטנעפערעפ ןענייז עדייב ,?עקיטרַא

 ןיוש ןיב ךיא תעב ,רעדורכ ןיימ ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,טפַאשלעזעג

 טָאה רעכלעוו ,ןַאמרעטעּפ ,גנוטסעפ רעקסווָאלװאּפָארטעּפ רעד ןיא ןעסעזעג

 -נייא ןיימ ןופ טסואוועג טָאה ןוא ,עיזַא ןופ עּפַאמ ַא טיירגעגוצ טלַאמעד

 ןַאד טייז ןוא ,עּפַאמ ןייז רַאפ ןַאלּפ ןיימ ןעמונעגנָא טָאה ,קרעוו-סגנוטייל
 יד .ןעטרַאקדנַאל ןופ רעלעטשנעמַאזוצ עטסיימ יד ןופ טנעקרענַא יז ןזיא

 ביולנ ,טרעלקרע ,ןענַאטשרעּפ טציא טרעוו סע יו ,עיזַא ןופ עטרַאקדנַאל
 ,טנעניטנַאק ןעסיורג םעד ןופ ןעכירטש-רעטקַארַאכ עשיזיפ טּפיױה יד ,ךיא

 ארָאלפ ןוא ַאנוַאפו ןייז ,ןעטַאמילק ענייז ןופ גנולייטנייא יד ךיוא יוװ
 טקעלּפטנע יז .עטבישעג ןייז וליפא ןוא ,(ןעבעלדןעצנַאלפ ןוא -רעיהט)

 עזייר רעטצעל ןיימ ןופ טייצ רעד ןיא ןהעז טנעקעג סע בָאה ךיא יוװ ,ךיוא
 םעד ןוא רוטקורטס רעד ןעשיווצ ןעטייקכילנהע עקרַאטש ,ַאקירעמַא ןיא

 -בלַאה ןעגיד'נופצ םעד ןופ ןעטנעניטנָאק ייווצ יד ןופ ןעסקַאװ ןעשינָאלָאעג

 טציא ןעטלָאװ רענכיײצ-ןעטרַאקדנַאל ענינעוו רהעז .דרע רעד ןופ דנור
 עּפַאמ רעד ףיוא ןעגנורעדנע עלַא יד טָא ןעמוק סע ןענַאוו ןופ ןעגָאז טנעקעג
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 ןעגָאלשברוד ךיז ןעלָאז ןעעדיא עיינ זַא ,רעכיילנ זיא סע רעבָא ;עיזַא ןופ
 ,ןעמָאנ זיא סע ןעכלעוו ןופ גיגנעהבַאנוא ,טפַאשנעפיוו רעד ןיא געוו רעייז

 יד ןערעסעבוצסיוא רעטכייל טכַאמ סָאד .ןעדנוברעפ ייז טימ זיא סָאװ

 .עיצַאזילַארענעג רעטשרע ןַא ייב ךילדיימרעפנוא ןענייז סָאװ ,ןערעלהעפ

 זד

 -יסור רעד רַאפ טייברַאעג ?עיפ רהעז ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןופ עיצקעס רעד רַאפ רעטערקעקפ סלַא ,טפַאשלעזעגנ רעשיפַארנָאענ רעש

 | .עיפארנָאענ-רעשיזיפ

 ןופ גנושראפסיוא רעד ןיא טריפערעטניא רהעז טלָאמעד ךיז טָאה ןעמ

 ןעמוקעגקירוצ סָאװ-רָאנ זיא ףָאצטרעוװועיק .,סרימַאּפ יד ןוא ןַאטסעקרוט

 ַא ,גָאלָאָאז רעסיורג א .רהָאי עכילטע טרעיודעג טָאה סָאװ ,עזייר ןייז ןופ

 ,רענעמ עטנענילעטניא טסכעה יד ןופ רענייא ןוא ףַארנָאעג רעטכַאגעב

 ,ןעסור ערעדנַא עלעיפ יו ױזַא ,רע טָאה ,טנעגענעב ןעוו בָאה ךיא סָאװ
 ענייז ךילדנימ ןעבענעגרעביא טָאה רע ןעוו .ןעביירש סָאד טַאהעג טנייפ

 סָאװטע לָאז רע ן'לעוּפ טנעקעג טינ םהיא ייב ןעמ טָאה ,ןעגנורהַאפרע

 סָאװ ,סעלַא ןופ .עדער ןייז ןופ ןעטכירעב יד ןעקוקרעביא ץוחַא ,ןעביירשנָא

 טייוו ךָאנ ָאזלַא ןעמ ןעק ןעמָאנ ןייז רעטנוא ןערָאװעג טכילטנעפערעפ זיא

 -ענעג ןוא ןעננוטכַאבָאעב יד ןופ הטרעוו ן'תמא םעד רעביא ןעלייטרוא טינ

 ןעלעוו טינ רעניזָאד רעד זיא רעדייל .טכַאמענ טָאה רע סָאװ ,סעיצַאזילַאר

 ,ןעננוטכַאבָאעב ןוא ןעקנעד ןופ ןעטַאטלוזער יד ריּפַאּפ ףיוא ןעביירשרעפ

 ךיא סָאװ ןעגנוקרעמעב יד ,דנַאלסור ןיא ךַאז עכילנהעוועגרעפסיוא ןייק טינ

 ןופ (גנוביירשעב-גרעב) עיפַארנָארַא רעד רעביא טרעהעג םהיא ןופ בָאה

 ןוא ןעצנַאלפ ןופ גנולייטנייא רעשיפארגָאעג רעד ןענעוו ,ןַאטסעקרוט

 -ָאבעג יד) ןעדירביה יד סָאװ עלָאר רעד ןעגעוו טּפיוהרעביא ןוא ,ערעיהט
 ןופ ןעגנערבסיורַא םעד ןיא טלעיּפשעג ןעבָאה (ןערָאּפ עטשימעג ןופ ענער
 ןעננוקרעמעב ענייז ךיוא יוװ ,ןעכיילג רעד ןוא ןעלניופ םינימ ענעדיישרעפ

 רעוויסערגָארּפ רעד רַאפ ףליה רעניטייזנעגענ ןופ טייקניטכיוו רעד ןענעוו

 טעטיידעגנָא זיולב ןעפָארטעג בָאה ךיא סָאװ ,םינימ יד ןופ גנולקיווטנע

 ןענָארטעג ןעבָאה ,גנולמאזרעפ א ףיוא טכירעב ַא ןופ תורוש רֶאּפ ַא ןיא

 -ילַאניגירַא ןוא טנַאלַאט ןעכילנהעוועגנ רעדייא רהעמ ןופ לעּפמעטש םעד

 גנונעלרַאד ןופ טפַארק עניסילפ יד טנָאמרעּפ טינ רעבָא סָאה רע ;טעט

 םענייא רַאפ טכַאמעג םהיא טלָאװ עכלעוו ,םרָאפ רענהעש רעניסַאּפ ַא ןיא

 ,טייצ רעזנוא ןופ רענעמ-סטפַאשנעסיװ עטסטנענימַארּפ יד ןופ
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 ואוו ,עילַארטסיױא ןיא טנַאקעב ליואוו זיא רעכלעוו ,ײלקַאמ ָאכולקימ

 טָאה ,ןעבעל ןייז ןופ ןערהַאי עטצעל יד ןיא בשות ַא ןערָאװעג זיא רע

 טַאהעג ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ -- ןעשנעמ טרָאז ןעבלעז םעד וצ טרעהעג
 ךיז ךָאנ ןעזָאלעג ןעבָאה ייז סָאװ סָאד רעדייא ןענָאז וצ רחעמ ?עיפ ױזַא

 טָאה ,שנעמ רעזעוורענ ,רעניסקיוועג-ןיילק א ןעוועג זיא רע .סעטקורדעג

 ןעמוקעג ןעוועג סָאװ-רָאנ זיא ןוא ,רעביפ-ַאירָאלַאמ ןופ ןעטילעג גידנעטש

 .טנַאקעב םהיא טימ ךיז בָאה ךיא ןעוו ,םי ןעטיור ןופ סעגערב יד ןופ

 טניטפעשעב לעיפ רחעז ךיז רע טָאה ,?עקעה ןופ רענלָאפכָאנ א גידנעייז

 (הרדשה-טוח ןייק טינ ןעבָאה סָאװ םיאורב) ןעמַארבעטרעװניא-םי יד טימ

 טפַאשלעזעג עשיפַארגָאעג יד .ןעבעל ייז ואוו הביבס רעכילריטַאנ רעד ןיא

 -יסור א ףיוא ןערעוו ןעמונעגפיוא לָאז רע ,טקריוועגסיוא רעטעּפש טָאה

 יד ןופ ?ייט ןעטנאקעבנוא ןַא ןיא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ףיש-סגעירק רעש

 עויטימירּפ ץנַאנ יד ןערידוטש טלָאװעג טָאה רע ואוו ,אעניווג-יינ סעגערב

 םהיא ןעמ טָאה זָארטַאמ ןעגיצנייא-ןייא ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ,עדליוו

 -עננייא יד ואוו ,גערב ןעכילדניירפנוא םעד ףיוא טזָאלעגרעביא ןעטרָאד|

 -ןעשנעמ) ןעלַאבינַאק עכילקערש סלא טנאקעב ןעוועג ןענייז ענערָאב

 ,לעפרעד ַא ןופ טייוו טינ ,לעזייה-דלעפ א טיובעגסיוא טָאה ןעמ .(רעסערפ

 ןהעצטכַא טבעלענבָא ןעטרָאד ןעבָאה ייז ןוא ,"סָאזורק , ייווצ יד רַאפ

 -עגנייא יד טימ ןעגנוהיצעב עטסכילדניירפ יד ןיא רחעמ רעדָא ןעטַאנָאמ

 -נייק ייז ןוא ענערָאבעגנייא יד טימ גיטכירפיוא ןייז לָאמעלַא .ענערָאב

 ,ןעטייקגיניילק עטסגיטכיוונוא יד ןיא טינ וליפא --- ןעראנבָא טינ לָאמ

 א ןעוועג םהיא ייב זיא -- ןעקעווצ עכילטפַאשנעסיװ בעילוצ טינ וליפא

 רעטעּפש טייצ ַא טָאה רע ןעוו .נילייה טיהענבָא טָאה רע סָאװ ,טקנוּפ

 טאהעג ךיז טימ רע טָאה ,ָאנַאלעּפיכרַא ןעשיַאלאמ םעד ףיוא טזיירעגמורַא

 טימ טסנעיד ןייז ןיא ןעטַארטעגניירַא זיא רעכלעוו ,םענערָאבעגנייא ןַא

 -ופַארנָאטַאפ טינ לָאמנייק םהיא לָאז רע ,גנוגנידעב רעכילקירדסיוא רעד

 סעּפע טמחהענ ןעמ זַא ,ענערָאבעגנייא יד ןעקנעד ,טנַאקעב זיא סע יוװ .ןער

 -ַאטָאפ א ףיוא ןעמונעגרעטנורַא טרעוו דליב רעייז ןעוו ייז ןופ סױרַא

 ,ןעלַאירעטַאמ עשינַאלָאּפָארטנַא טלעמַאזעג טָאה רעכלעוו ,ײלקַאמ .עיפַארג
 קַאמשענ טָאה רעדליוו רעד ןעוו ,גָאט ןייא זַא ,ןעוועג חדומ ךיז סָאה

 טָאה רע ;ןויסנ ןערעוש ַא ןהעטשוצייב טַאחעג רע טָאה ,ןעפַאלשענ
 ןיא רע לייוו טּפיוהרעד ,ןעריפַארנָאטַאפ וצ םהיא טָאהעג קשח קראטש

 טסואוועג טינ לָאמנייק טלָאװ רע ןוא ,םַאטש ןייז ןופ ּפיט רעטכע ןַא ןעווענ

 םעד טקנעדעג טָאה ײלקַאמ רעבָא .,טריפַארנָאטַאפ םהיא טָאה ןעמ זַא

 -יינ ןעזָאלרעּפ טָאה ײלקַאמ ןעוו .ןָאהטעג טינ סע טָאה רע ןוא ךאמבָא

 ?ָאמַא טעװ רע זַא ,ןעגָאזוצ טזומענ ענערָאבעגנייא יד רע טָאה אעניוונ
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 קרַאטש ןעוועג זיא רע ליואוובָא ,רעטעּפש רחָאי עכילטע ןוא ,ןעמוקקירוצ
 רעניזָאד רעד .טרהעקעגקירוצ ךיז ןוא טרָאװ ןעטלַאהעג רע טָאה ,קנארק

 ץנַאג ַא יװ רהעמ טינ טכילטנעפערעפ רעבָא טָאה שנעמ רענידריווקרעמ |

 רע סָאװ ןעננוטכַאבָאעב ערַאבצעשנוא ךילקריוו יד ןופ לייט ןעקניניילק

 | .טבכַאמעג טָאה

 עשינָאלָאָאז ןוא ןעזייר עטייוו טכַאמענ טָאה רעכלעוו ,ָאקנעשטדעפ

 ,יורפ ןייז ןופ גנוטיילגעב רעד ןיא -- ןאטסעקרוט ןיא ןעגנוטכַאבָאעב

 ריס יו ,ןעוועג זיא --- ןירעשרָאפרוטַאנ ַא ךיוא ,ָאקנעשטדעפ ַאנלַא

 -סיורַא טעוװערָאהעג רעווש טָאה רע ."רעעּפָארייא-ברעפ , א ,ןענָאז ןענעלפ

 -בָאעב ענייז ןופ ןעטַאטלוזער יד םרָאפ רעטייברַאעגסיױא ןַא ןיא ןעגנערבוצ

 -עלקפיורַא ןערָאװעג טע'גרה'עג רע זיא רעבָא ןערעיודעב םוצ ; ןעגנוטכַא

 ןעכילדנעגוי ןופ ןערב ןעטכע ןיא .ץייווש רעד ןיא גרַאב ַא גידנערעט

 ןיא ןעיורטרעפ ןעלופ ַא טימ ןוא ,ןַאטסעקרוט ןיא ןעזייר ענייז ךָאנ רעייפ

 םעד ןענײײטשוצפיורַא ןעמונרעטנוא ךיז רע טָאה ,טפַארק רענעגייא ןייז

 .םערוטש-עענש ַא ןיא ןעמוקענמוא זיא ןוא רערהיפ ןעניטכיר ַא ןחָא גרַאב
 ענייז ןופ גנוכילטנעפערעפ יד טגידנערעפ יורפ ןייז טָאה עזייוורעכילקילג

 רעכלעוו ,ןהוז א טציא טָאה יז זַא ביולנ ךיא ןוא ,טיוט ןייז ךָאנ "ןעזייר,

 ,רעטָאפ ןייז ןופ טייברַא יד טראפ טצעז

 -נעדייל ַא ןעוועג זיא רע ,ן'יקסלַאװעשּפ ןהעזעג טפָא ךיוא בָאה ךיא ||
 טכַאמעג טָאה רע ןעכלעוו טימ םזַאזוהטנע רעד ןוא ,רענעי רעכילטפַאש
 / רעד לעיפ ױזַא טעמכ ןעוועג זיא ,עיזַא-לַארטנעצ ןופ ןעננושרָאפסיױא ענייז

 -- תויח עדליוו יילרעלַא ףיוא געיעג ןעכַאמ וצ קשח ןייז ןופ טאטלוזער

 -טנע וצ יו --- רעטייוו ױזַא ןוא דרעפ עדליוו ,ןעלמעק עדליוו ,קעב עדליוו
 טָאה ןעמ ןעוו .ןעמוקוצוצ רעווש זיא סע עכלעוו וצ ,רעדנעל עיינ ןעקעד

 רהעז רע טגעלפ ,ןעגנוקעדטנע ענייז ןופ ןעדער לָאז רע ט'לעוּפעג םהיא ייב

 ןעשיטסַאזוחטנע ןַא טימ גנוביירשעב ענעדיישעב ןייז ןעגָאלשרעביא ךינ

 רַאפ סָאװ !ָאד ןענייז טרָאד תויח עדליוו א רַאפ סָאװ רעבָא , : ףורסיוא

 זיא רע יו ןעלהעצרעד ךילטפאשנעדייל טנעלפ רע ןוא  ",...!דנַאי ַא

 ןעכיירגרעד ןענעק וצ ידכ ,עקערטש עסיוועג ַא רעיפ עלַא ףיוא ןעכַארקעג

 טגעלפ רע יוװ דניוושעג ױזַא .דרעפ ןעדליוו ַא טקיב ןייז ןופ סָאש ן'טימ

 "םקע עיינ א טעװענַאלּפענ ןיוש רע טָאה ,נרוברעטעּפ ןיא קירוצ ןעמוקנָא

 "וצ רע טָאה ,דלעג סעצנַאנ ןייז גידנערָאּפש ןוא גידנעגרַאק ןוא ,עיצידעּפ

 ףיוא גידנעלעיּפש ןעגעמרעפ ןייז ןערעסערגרעפ וצ טכוזעג קעווצ םעד בעיל

 ןעגָארטרעפ ןענעק ןייז ןוא יובעג-רעּפרעק ןעקרַאטש ןייז טימ ,עזרעב רעד

 ַא ןופ ּפיט רעטכע רעד ןעוועג רע זיא ,רענעידגרַאב ַא ןופ ןעבעל עהיור סָאד

 רעטשרע ןייז ףיוא .ןעבעל ַאזַא טָאהעג בעיל רהעז טָאה רע .רעדנעזייר
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 ךיז טָאה רע ןוא ,םירבח יירד יו רהעמ טינ טַאהעג ךיז טימ רע סָאה עזייר

 ענייז יווװ ױזַא ,רעבָא .ענערָאבעגנייא יד טימ ןעטלַאהרעפ םוג גידנעטש

 ןעשירעטילימ רהעמ א ןעמונעגנָא ןעבָאה סעיצידעּפסקע עגידרעטייוו

 ןעזָאלרעּפ וצ רהעמ ךיז ןעביוהעגנָא ,ןערעיודעב םוצ ,רע טָאה ,רעטקַארַאכ

 םעד ףיוא רעדייא ,רעטיילנעב עטנעפַאװעב ענייז ןופ טפַארק רעד ףיוא
 טרעהעג בָאה ךיא ןוא ,ענערָאבעגנייא יד טימ רהעקרעפ ןעכילדעירפ

 טלָאװ רע ןעוו זַא ,טרימראפניא טונ ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד ןופ גידנעגָאז

 עכלעוו --- עיצידעּפסקע-טעביט ןייז ןופ גנַאפנָא ןיא דלַאב ןעברָאטשעג טינ

 ןופ טיוט ןייז ךָאנ ןערָאװעג טרהיפעג ךילדעירפ ןוא ךילרעדנואוו ױזַא זיא

 -רהאוו רע טלָאװ --- ףָאלזָאק ןוא יקסווָארָאבָאר ,ףָאצוועיּפ ,םירבח ענייז

 ,ןעמוקענ טינ קירוצ סלַאפנעדעי רענידעבעל ןייק ךילנייש

 ןעננַאגעגנָא טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאעג רעד ןיא זיא טייצ רענעי ןיא

 ,ןענַארפ עשיפַארגנָאעג ךס ַא ןעוועג ןענייז סע ןוא ,טייקגיטעהט עקרַאטש ַא

 טָאה ,רעטערקעס רהיא ךיוא ךילנלָאפ ןוא ,עיצקעס רעזנוא עכלעוו ןיא

 ןופ ןעוועג ןענייז ןעגַארפ עטסיימ יד .עסערעטניא עטפַאהבעל ַא ןעמונעג

 ,ןענָאמרעד וצ ייז ץַאלּפ רעד טינ זיא ָאד סָאװ ,רעטקַארַאכ ןעשינכעט ַאזַא

 יװַאנ ןיא עסערעטניא ןופ גנוכַאװרע רעד ףיוא ןעטיידנָא רעבָא זומ ךיא

 ןעשיטקרַא ןופ לייט ןעשיסור םעד ןיא לעדנַאה ןוא גנַאפ-שיפ ,עיצַאג

 ןוא רחופ רעשיריביס ַא .ןערהָאי ענעי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ןַאעקָא

 -נוגנערטשנָא עטסגיקענטרַאה יד טכַאמעג טָאה ,ףָארָאדיס ,רעבערגידלָאג

 זַא ,ןהעזענסיוארָאפ טָאה רע .עסערעטניא עניזָאד יד ןעפורוצסיורַא ןענ

 ןעשרָאפסיױא ,ןעלוש-ןירַאמ ןענעפע רעגייטש ַא ,ףליה לעסיב ןיילק ַא טימ

 טנעקעג ?עיפ רהעז ןעמ םִלָאװ ,ןעכיילג רעד ןוא רעעמ ןעסייוו םעד

 רעשיסור רעד ןוא גנאפ-שיפ ןעשיסור םעד ןופ גננולקיווטנע רעד ןעפלעה

 ןערעוו ןָאהטעג טפרַאדענ לעסיב סָאד טָא טָאה רעבָא רעדייל .עיצַאניװַאנ

 ,רעכילפיוה רעגיזָאד רעד ןופ ןעטפערק עדנעשרעה יד ןֹוא ,גרוברעטעּפ ךרוד

 רעשיטילָאּפָאמסַאק ןוא רעשיטסיטרַא ,רעשירארעטיל ,רעשיטַארקַארויב

 ןיא ןעריסערעטניארעפ טזָאלעג טינ ןפוא םושב ךיז ןעבָאה ,טדָאטש

 -עגסיוא ךַאפנייא זיא ףָארָאדיס רעמערָא רעד ."סעלעיצניווָארּפ , סָאװטע

 רעזנוא ןיא עסערעטניא יד .ןעננוננערטשנָא ענייז רַאפ ןערָאװעג טכַאל

 רעשיסור רעד ףיוא ןערעוו ןעגנואווצענפיורַא טזומענ טָאה ןופצ ןעטייוו

 .דנַאלסיוא ןופ טפַאשלעזעגנ רעשיפַארנַאעג

 "דניה-םי עשיגעוורָאנ עטסיירד יד ןענָאה 1869--/1 ןערהָאי יד ןיא

 וצ .עיצַאניװַאנ רַאפ םי ַארַאק םעד טנעפעעג טעטרַאוורענוא ץנַאנ רעננַאפ

 ןיא ןערהַאפרע גָאט םענהעש ןייא רימ ןעבָאה ןעניוטשרע ןעסיורג רעזנוא
 -ייוצ עניילק) םרענוקש עשיגעוורָאנ ?הָאצ ַא זַא ,טפַאשלעזעג רעזנוא



 2סס גרוברעטמעּפ

 ןעשיווצ טנעיל סָאװ ,םי םעד ןיא ןערחָאפעגניירַא ןענייז (ךעלפיש עגיטסשמ
 רימ ןעכלעו ,גערב ןעשיריביס םעד ןוא אילמעזיאיאוואנ לעזניא טעד

 ןַא, םלא ןעטנעמוקַאד ערעזנוא ןיא ןעביירשעב םייהרעכיז טימ ןעגעלפ

 ,ץַאלט רעד ולימא ."ןייא טימ טקַאּפעגנָא גידנעטש ןיא סָאװ ,רעלעקדזייא

 ,רעכלעוו ,טרעטניוועגרעביא טָאה ,ץנעראב ,רעדנעלַאה רעטמחירעב רעד אוו

 עכילשנעמ ןופ ןעטלאהעב יבייא ףיֹוא ןיא ,טנעכערעג ןעבָאה רימ יו

 ןערָאװעג טכוזעב ךיוא זיא ,רעדלעפדוייא עגירהָאי-טרעדנוה יד ךרוד ןעניוא

 .רעגעוורָאנ עטסיירד יד ןופ

 רעגיטסניג ךילנהעווענרעפיוא ןַא ןוא ןענַאזעס עכילנהעוושנרעסיוא;

 -םי ערעטלע ערעזנוא טרעלקרע ןעבָאה -- , ןייא םעד ןופ דנַאטשוצ

 יד ןַא ,רָאלק ןעוועג זיא זנוא ןופ ?הָאצ רעניילק ַא רַאפפ רעבָא .רערהאפ
 ,זייא םעד ןעשיווצ שימייח ץנאג ךיז ןעלהיפ עכלעוו ,רעגעי עשינעוורָאנ

 טַאהעג ןעשנעמ ?הָאצ רעניילק א ןוא ךעלפיש עניילק ערעייז טימ ןעבָאה

 טרַאּפשרעפ רעכלעוו ,זייא ןעדנעמיווש םעד ןעדיינשוצכרוד הטומ םעד

 -עינער יד ןופ ןערידנַאמָאק יד תעב ,םי ארַאק םוצ געוװ םעד ךילנהעוועג

 -ןירַאמ ןופ ןעטייקכילרַאװטנַארעפ יד ךרוד טרעטשעג ,ןעפיש-סגנור
 .טריקיזיר טינ לָאמנייק םָאד ןעבָאה ,טסנעיד

 -ענפיוא זיא ןעגנושרָאפ עשיטקרַא ןיא עסערעמניא עניײמעגלַא ןַא

 ,ךילכעזטַאהט ,ןענייז סָאד .ןעננוקעדטנע עניוָאד יד ךרוד ןערָאװעג טקעווװ

 ןופ עדָאירעּפ עיינ א ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה סָאװ ,רעננַאפ-דניה-םי יד ןעוועג

 -םנעדרָאנ טימ טזָאלעגפיױא ךיז טָאה רעכלעוו ,םזַאיזוהטנע ןעשיטקרַא

 ןענידנעטש א ןערהיפנייא םעד טימ ,עיזַא םורַא ןעלגעזמורַא ס'דלָאיק

 ,דנַאלנערג-ןופצ ןופ גנוקעדטנע ס'ירעיּפ ,ריביס וצ גנַאגכרוד חרזמ-ןופצ

 עשיפַארגַאעג עשיסור רעזנוא .עיצידעפסקע-"םַאהפ, ס'נעסנַאנ טימ ןוא
 זיא טעטימָאק א ןוא ,ןענעוועב ןעביֹוהעגנָא ךיֹוא ךיז טָאה טפַאשלעזעג

 -קרַא רעשיסור א רַאפ ןַאלּפ םעד ןעטייברַאוצסיױא ןערָאװעג טמיטשעב

 ,ןעמייברא עכילטפאשנעסיוו יד ןענייצוצנַא ןוא עיצידעּפסקע רעשיט

 ןעטסילאיצעפס .ןערעוו ןָאהטענטױא טנעקעג םעד ףרוד ןעטלָאװ עכלעוו

 םעד ןופ ןעלטיּפַאק עלעיצעּפס יד ןעביירש וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז ןעבָאה

 --- ןעלטיּפַאק עגינייא רונ ןענייז ,טפָא טריסַאּפ סע יו ,רעבָא ; טרָאּפער

 ןיא גיטרַאפ ןעווענ -- עינַאלַארָאעטעמ ןוא עינָאלָאעג ,קינַאטַאב ןעגעוו

 ךיא ,ח .ד -- טעטימָאק ןופ רעטערקעס רעד טָאה עגירעביא ידי ןוא ,םייצ

 עבע ,עיגָאלַאאז-םי יו ױזַא ,םינינע ערערחעמ .ןעביירשנָא טזומענ -- ןיילַא

 ,םזיטענגַאמ רעכילדרע ןוא ןעגנוטכַאבָאעב ערעלוקידנעּפרעּפ ,טולפ ןוא

 ,ןעלעטשרָאט טינ ךיז ןעק רענייק רעבָא ; ריס רַאפ יינ ץנַאנ ןעוועג ןענייז
 -רוק ַא ןיא ןָאהטפיוא ןעקי שנעמ רעדנוזעג א טײברַא עסַאמ ַא רַאֿפ סָאװ
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 ךיילג טהעג ןוא תוחכ ענייז עלַא ןָא רָאנ טגנערטש רע ןעוו ,טייצ רעצ |
 .גיטראפ ןעוועג טרָאּפער ןיימ זיא ױזַא ןוא --- ןינע ןופ רקיע םוצ

 רעפיורג ַא רַאפ גנורעדָאפ ַא טימ טרָאּפער םעד ןעסַאלשעג בָאה ךיא
 -נעטש ַא דנאלסור ןיא ןעקעוופיוא לָאז עכלעוו ,עיצידעּפטקע רעשיטקרַא

 "יװַאנ רעשיטקרַא ןַא ןיא ןוא ןעגַארפ עשיטקרַא ןיא עסערעטניא עגיד

 8 ףיוא עיצידעּפסקע-םילגרמ ַא ןעקיש ןעמ לָאז עלייווהעד ןוא ,עיצַאג

 ,ןַאטיּפַאק ן'טימ ןעמַאזוצ ןעגעװרָאנ ןיא ןעגניד לָאז ןעמ סָאװ ,רענוקש

 עגיזָאד יד .אילמעזיאיאוואנ ןופ חרזמ-ןופצ רעדָא ןופצ וצ ןהעג לָאז עכלעוו

 ,ןעכיירגרעד ןעריבורּפ ךיוא לָאז ,ןענַאלשעגרָאפו רימ ןעבָאה ,עיצײדעּפסקע
 ןעניפעג ךיז זומ סָאװ ,דנַאל טנַאקעבנוא ןַא ,ןעקרעמנָא םגעטסטינעוו רעדָא
 ןופ ץנעטסיזקע עכילניײשרהַאוװ יד .ַאילמעזדַאיַאװַאנ ןופ םייוװ ץנַאג טינ
 רעשיסור רעד ןופ ריציּפֶא ןַא ןופ ןערָאװעג טנייצעגנָא זיא ,דנַאק אזַא

 ןעטנאקעב גינעוו רעבָא ןעטנעכייצעגסיוא ןַא ןיא ,גניליש ןָארַאב ,עטָאלפ

 בָאה ךיא ןעוו .,ןַאעקַא ןעשיטקרַא ןיא ןעמָארטש יד ןעגעו לעקיטרַא

 -איאוַאנ ךָאנ עזייר ַא ס'עקטיל ךיוא יוװ ,קעקיטרַא םעד טנעיילעג
 ןופ ןעדנעטשמוא עניימעגלַא יד טימ טנעקעב ךיז בָאה ןוא ,"ַאילמעז

 יד זַא ,ןהעועננייא דלַאב ךיא בָאה ,ןַאעקַא ןעשיטקרַא ןופ לייט םענעי

 ךיז זומ ַאילמעז ַאיַאוװָאנ ןופ ברעמ-ןופצ ןיא .עגיטכיר ַא ןייז זומ הרעשה

 -ציּפש יוװ דַארג-טיירב ןערעכעה ַא ןעכיירג זומו יז ןוא ,דנַאל ַא ןעניפעג

 איַאווַאנ ןופ טייז-ברעמ ןיא זייא םעדו ןופ עיציזַאּפ עטסעפ יד .ןעגרעב

 ןוא ןענופעג םהיא ףיוא ךיז ןעבָאה סָאװ רענייטש ןוא עטָאלב יד ,ַאילמעז

 ,םעד ץוחַא .טניטעטשעב הרעשה יד ןעבָאה ,סנעכייצ ערענעלק ערעדנַא
 ,םָארטש-זייא רעד טלָאוװ ןַאד ,ןעניפעג טינ טרָאד ךיז לָאז דנַאק ַאזַא ביוא

 וצ "טיירטס גנירהעב, ןופ ןאידירעמ םעד ןופ וצ-ברעמ טסילפ סָאוו
 יו ,("םַארּפ , ס'נעסנַאנ ןעבירטעג טָאה סָאװ םָארטש רעד) דנַאלנערג
 "פייק-דרָאנג םעד טכיירגרעד ,טקרעמעב גיטכיר טָאה גניליש ןָארַאב

 טקנוּפ ,זייא ןעסַאמ טימ ַאינַאּפַאל ןופ ןעגערב יד טקעדעב ןוא (ץיּפשדדנַאל)

 רעמערַאװ רעד .דנַאלנערג ןופ גערב-ןופצ ןעטסטייוו םעד וצ-טקעד רע יוװ
 טלָאוװ --- םָארטש-ףלָאג ןופ גנוצעזטרַאפ עכַאווש ַא -- ןיילַא םָארטש

 -ןופצ ןופ סענערב יד ףיוא זייא ןופ גנולמַאזנָא רעד ןערעטש טנעקעג טינ

 -ָאוועג טקעדטנע רעטעּפש זיא ,טנַאקעב יו ,דנַאל עגיזָאדו סָאד .ַאּפָאריײא

 .ןעמָאנ םעד ןעגָארקעג טָאה ןוא ,עיצידעּפסקע רעשיכיירטסע ןַא ןופ ןער
 יי | ."דנַאל-ףעזאי-ץנארפ

 -רַאװרענוא ץנַאג ַא טָאהעג רימ רַאפ טָאה טכירעב רעשיטקרַא רעד

 -רערהיפ יד ןעמהענוצנָא ןעגַאלשעגרַאפ רימ טָאה ןעמ .טַאטלוזער ןעטעט
 סָאװ ,רענוקש*ןעשינעורָאנ א ףיוא עיצידעּפסקע-םילנרמ רעד ןופ טפַאש
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 -טנעעג ,ףיז טהעטשרעפ ,בָאה ךיא .ןעגנודעג קעווצ םעד רַאפ םָאה ןעמ
 ןעמ ;םי ן'פיוא גנורהַאפרע ןייק םָאהעג םינ ?ָאמנייק בָאה ךיא זַא טרעפ
 ןעגנורהַאפרע יד ןעמהענ לָאז ןעמ ןעוו זַא ,טגָאזעג ףיורעד רעבָא רימ טָאה
 רעד טימ סָאד ןעגינייארעמ ןוא ןעסנַאהַאי א רעדָא ןעסלערַאק ַא ןופ
 סָאװטע ןָאהטפױא ןעמ ןעק ,ןַאמ-סטפַאשנעסיװ א ןופ עוויטַאיציניא
 םָאד ןעוו ,ןעמונעגנָא גַאלשרָאפ םעד טלָאװ ךיא ןוא } םעלופהטרעוו
 טשימעגניירַא טינ ןעגירעד ןעטימ ןיא ךיז טלָאװ םוירעטסינימזץנַאניפ
 ןעק עסַאק-טגנורעינער יד זַא ,ןעוועג זיא רעפטנע ןייז .ָאטעװ ןייז םימ
 ןעטלָאװ סָאװ ,?עבור דנעזיוט גיצרעפ רעדָא גיסיירד יד ןעגיליוועב טינג
 ןייק דנַאלסור טָאה טלַָאמעד טניז .עיצידעּפסקע רעד רַאפ ןעוועג גיטיונ
 .ןע'םי עשיטקרַא יד ןופ ןעננושרָאפסױא יד ןיא ןעמונעג םינ לייטנא
 זיא ,ןעלבענ עשירַאלַאּפ יד ךרוד טנעקרעד ןעבָאה רימ סָאװ ,דנַאל סָאד
 ןענַאלעּפיכרַא יד ןוא ,טכערפיעוו ןוא רעיעּפ ןופ ןערָאװעג טקעדטנע
 -ַאיאווַאנ ןופ חרזמ-ןופצ ןיא ןעריטסיזקע ןעזומ עכלעוו ,(ןעּפורג-?עזניא)
 -- טלָאמעד יו רהעמ טנייצרעביא םעד ןיא טציא ןיב ךיא --- ַאילמעז
 | .טקערטנע טינ ןעביילב

 יד רימ טָאה ,עיצידעּפסקע רעשיטקרַא ןַא ףיוא ןהעג וצ טָאטשנַא
 דנַאלניֿפ ןיא עזייר רענעריישעב ַא ףיוא טקישעג טפַאשלעזעג עשיפַארגַאעג
 טָאה עזייר עגיזָאד יד ןוא ; ןעטכישדזייא יד ןעשראפוצסיוא ,ןעדעווש ןוא
 ,ננוטכיר רעדונַא ץנַאג ַא ןיא ןעבירטעג רימ

 -סיױרַא רעמוז םענעי טָאה עימעדַאקַא עכילטפאשנעסיוו עשיסור יד
 פַארעגעג ,גָאלָאעג ןעטלַא םעד -- רעדעילגטימ ערהיא ןופ ייווצ טקישעג
 ןעשיריביס ןעכילדעימרענוא םעד ,טדימפ ךירדעירפ ןוא ןעסרעמקעה
 -ענבָא ןופ ןעטייק-גרעב ענעי ןופ יובעג םעד ןערידוטשוצסיוא --- רעשרָאפ
 ןעדעווש ןיא "רַאזַא, סלַא טנַאקעב ןענייז עכלעוו ,ןעלַאירעטַאמ עטצעז
 עשיטירב יד ןיא .ג .ד .א ,'סעמַאק, ,"רעקסע, םֹלַא ןוא ,דנַאלניפ ןוא
 ךימ טפַאשלעזעג עשיפַארגַאעג יד טאה קעווצ ןעבלעז םעד רַאפ .,ןעלזניא
 יד טכוועב ןעמַאוצ יירד עֶלַא ןעבָאה רימ .דנַאלניפ ןיא טקישעג
 -ענרעדנאנופ ךיז ךָאנרעד ןוא "ושזרַאהַאגנוּפ , טייק-גהעב עלופטכַאהּפ
 פעיפ רהעז בָאה ךיא .טייברַאעג רעווש ךיא בָאה רעמוז ן'כרוד .טדייש
 ךיא ואוו ,ןעדעווש ןיא ןערהָאפעגרעבירַא ןיב ןוא דנַאלניפ ןיא טזיירעג
 .א ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןעדנוטש עכילקילג לעיפ טכַארברעפ בָאה
 -ענסיוא רימ רַאפ רע טָאה (1871 ןיא) טלָאמעד ןיוש .דלָאיקסנעדרָאנ
 עשיריביס יד ןופ ןעגנונעפע יד ןעכיירגרעדו וצ יוװ רענעלּפ ענייז טנעצער
 -העקמוא .געוו-ךופצ ַא ךרוד ,"טיירטס גנירהעב , םעד וליפא ןוא ,ןעכייט



 רענָאיצולָאװער ַא ןוֿפ ןעראומעמ/ עמ

 זיב ןעננושרָאפ עניימ טצעזעגטרָאפ ךיא בָאה ,דנַאלניפ ןיא ךיז גידנער

 -ערעטניא טסבעה עסַאמ ַא טלעמַאזעגפיונוצ בָאה ןוא ,טסברעה ןיא טעּפש

 ךיא .,דנַאק סָאד ףיוא גנוקריוו-זייא רעד ןענעוו ןעגנוטכַאבָאעב עטנַאס

 ןעזייר עגיזָאד יד ןופ טייצ רעד ןיא טקנעדעגכָאנ ?עיפ רהעז רעבָא בָאה

 ןעבָאה ןעקנַאדעג עניזָאד יד ןוא ,ןעטייהנענעלעגנַא עלַאיצַאס ןעגעוו

 .גנולקיווטנע רעגידהעטייוו ןיימ ףיוא סולפנייא ןעדנעדיישטנע ןא טאהעג

 רעד וצ תוכייש ַא ןעבָאה סָאװ ,ןעלַאירעטַאמ עלופהחטרעוו יילרעלא

 רעד ןיא דנעה עניימ ךרור ןעננאגעגכרוד ןענייז ,דנַאלסור ןופ עיפארנַאעג

 טלעקיווטנע רימ ייב ךיז טָאה זייווכעלסיב ןוא טּפַאשלעזעג רעשיפַארגָאעג

 עיפַארנָאעג עשילַאקיזיפ עכילרהיפסיוא ןַא ןעביירשוצנָא ,קנַאהעג רעד
 ןעבעג וצ ןעוועג זיא טכיזבַא ןיימ .דרע רעד ןופ לייט ןעסיורג םעד טָא ןופ

 רהיא גידנעדנירנעב ,דנַאל ןופ גנוביירשעב עשיפַארנָאעג עכילדנירג א
 .בָאה ךיא עכלעווו ,עכעלפחעביוא רעד ןופ ןעיניל-רוטקורטס טּפיױה יד ףיוא

 ; דנַאלסור רעשיאעּפָארייא רעה רַאפ ןערעטנַאלּפוצרעדנַאנופ ןעביוהעגנָא

 ןופ ןעמרָאפ ענעדיישרעפ יד גנוביירשעב רעד טָא ןיא ןערעדליש וצ ןוא

 -שיזיפ יד ןיא ןעשרעה טפרַאדעג ןעבָאה סָאװ ,ןעבעל ןעשימָאנָאקע

 ןופ סעירערּפ עטיירב יד ,לעיּפשייב םוצ ,טמהענ .ןעדנעגעג ענעריישרעפ

 -טינ ןוא ןעשינעקירט רָאפ טפָא ױזַא ןעמוק סע ואוו ,דנַאלסור-םורדו
 -נַאהעב טינ ןעפרַאד ןעשינעטערעג טינ ןוא ןעשינעקירט יד .ןעשינעטערעג

 רעכילריטַאנ ַאזַא טקנוּפ ןענייז ייז : ןעקילגנוא עגילעפוצ סלַא ןערעוו טלעד

 ,ניובסיוא ןעניד'םורד םעד ףיוא עגַאק ןייז יו ,דנענעגנ םענעי ןופ ךירטש

 רעשימַָאנָאקע רעצנַאג רעד ןוא ; ענירעביא סעלַא ןוא טייקרַאבטכורפ ןייז

 םעד טימ טריזינַאגהָא ןייז טפרַאדעג טָאה סעירערּפ-םורד יד ןופ ןעבעל

 ןעמוק סָאװ ,ןעשינעקירט עכילדיימרעפנוא יד ןענערָאוװרעפ וצ קנַאדעג

 טפרַאדעג טָאה עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ דנעגעג רעדעי .שידָאירעּפ רָאפו |

 לרַאק יװ ,ןפוא ןעכילטפַאשנעסיװ ןעבלעזמעד ףיוא ןערעוו טלעדנַאהעב
 עלופטכַאהּפ ענייז ןיא עיזַא ןופ ןעלייט טלערנאהעב טָאה רעטטיר
 .ןעפַארנַאנָאמ

 עלופ ןוא טייצ לעיפ רהעז טרעדָאפעג טלָאװ טיײברַא ַאזַא רעבָא

 סע טוג יוז ,טרעלקעג טפָא בָאה ךיא ןוא רעביירש םעד רַאפ טייהיירפ

 -ןעוו לָאז ךיא ןעוו ,טייבהַא רעגיזָאד רעד רַאפ ןעמוקענ ץינוצ רימ טלָאװ
 -לעזעג רעשיפַארגָאעג רעד רַאפ רעטערקעס ןופ עלעטש יד ןעגירק זיאזסע

 ןיא טײברַאעג בָאה ךיא ןעוו ,18/1 ןופ טסברעה ןיא ,טציא .טפאש

 -יינ םעד עשזַאּפ ,גערב-םי םוצ סופדדחצ םָאזננַאל גידנעהעג ,דנַאלנימ

 סע ואוו טרָא םעד יונעג גידנעטכַאבָאעב ןוא ,ןהַאבנעזייא ןעטיובעגסיוא

 -ָאמַא רעד ןופ ןערוּפש עטפַאהלעפייווצנוא עשרע יד ןעזייוו ךיז ןעפרַאד
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 -ָארקעג ךיא בָאה ,עדָאירעּפ-זייא רעד ךָאנ םי םעד ןופ גנונהעדסיוא רעניל

 טעב הטַאר רעד, :טפַאשלעזעג רעשיפַארנָאעג רעד ןופ עמַארגעלעט ַא ןענ
 וצ ."טפַאשלעזעג רעד רַאפ רעטערקעס ןופ עלעטש יד ןעמהעננָא ךייא

 טדערענוצ קרַאטש רימ רעטערקעס רעדנעהעגבָא רעד טָאה םייצ רעכיילג

 | .נַאלשרָאפ םעד ןעמהענוצנָא

 עלייוורעד רעבָא .ןערָאװעג טכילקריוורעפ ןענייז ןעננונעפַאה עניימ

 ןיימ ןעמונרעפ ןעגנַאלרעפ ערעדנַא ןוא ןעעדיא ערעדנַא ןיוש ןעבָאה

 בָאה ךיא ןוא ןערעפטנע וצ סָאװ טכַארטענכַאנ טסנרע בָאה ךיא .קנַאדעג

 ."ןעמהעננָא טינ רעבָא ןעק ,קנַאד ןעטסכילצרעה ןיימ, : טריפַארגעלעט

 חחז

 -ולֲאּפ ןעסיוועג ַא ןיא ןייא ךיז ןענַאּפש ןעשנעמ זַא טפָא טפערט סע
 ,רַאפרעד ךַאפנייא ןַאּפשעג-ןעילימַאפ רעדָא ,ןעכילטפַאשלעזענ ,ןעשיטי

 ןיא ענַאל יד יצ ,ןענערפ וצ ךיז טינ טייצ ןייק לָאמנייק ןעבאה ייז סָאװ

 יצ ;גיטכיר ןענייז ,ןעוהט ייז סָאװ טייברַא יד ןוא ןעהעטש ייז רעכלעוו

 -ערטש עכילרעניא ערעייז וצ ךילקריוו ךיז ןעסַאּפ ןעננוניטפעשעב ערעייז

 רעדעי סָאוװ ,גנונידעירפעב יד ייז ןעבינ ןוא ןעטייקניהעפ ןוא ןעגנוב

 ןעשנעמ עניטעהט .טייברא ןייז ןופ ןעטרַאוװהע וצ טכעד ַא טָאה רענייא

 טגנערב גָאט רעדעי .עגַאל ַאזַא ןיא ןעניפעג וצ ךיז לולע לעיצעּפס ןענייז

 -ייב ןיירַא טלַאפ שנעמ רעד ןוא ,טײברַא לעקעּפ ןעשירפ ַא טימ ךיז טימ
 -ערעג טָאה רע סָאװ ,טײברַא יד טנידנעעג גידנעבָאה טינ טעב ןיא טכַאנ

 וצ ךיז רע טגָאי הירפ רעד ןיא גידנעהעטששיוא ןֹוא ; ןָאהטוצבא טנעכ

 ןעבעל סָאד .נָאט םענעגנַאנהעפ םעד ןופ טיײברַא רעטנידנעעג-טינ רעד

 ןייק טינ טביילב סע ,ןעקנעד וצ טייצ ןייק טינ טביילב סע ןוא ,טפיול

 ןעוועג סע זיא ױזַא .טרחיפ ןעבעל סָאד ןיהואוו ןערעלקוצרעביא טייצ

 | .רימ טימ

 ךיא בָאה ,דנַאלניפ ןיא עזייר ןיימ ןופ ףיולרעפ ןיא ,רעטציא רעבָא

 -ייווצ ןעשידנעלניפ ַא ןיא ןערהָאפענכרוד ןיב ךיא ןעוו .טייצ עיירפ טַאהעג

 ןייק טַאהעג טינ טָאה סָאװ ,עקערטש עסיוועג ַא "ַאיררַאק , ןעגידרעדער
 רעמַאה ן'טימ ,ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןעוו רעדָא ,גָאלָאעג א רַאפ עסערעטניא

 טנעקעג ךיא בָאה ,רעטייווצ רעד וצ בורגזדמאז ןייא ןופ ,עציילּפ ן'פיוא

 עשינָאלָאעג עטנַאסערעטניא לעפייווצ ןהֶא יד ןופ ןעטימ ןיא ןוא ; ןעקנעד

 טרילעּפַא טָאה עכלעוו ,עעדיא ַא טָאה ,ןָאהטעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעטײברַא
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 ,עינָאלָאעג יד העדייא רעקרַאטש לעיפ טסבלעז ןעכילרעניא ןיימ' וצ
 | .ןעריהעג ןיימ ןיא ןעטיײברַא ןייא ןיא ןעטלאהעג

 -ניפ רעד טיײברַא עסַאמ עגידלַאוװעג ַא רַאפ סָאװ ןהעזענ בָאה ךיא |

 ףיוא ןוא דנַאל סָאד ןעגיניירבא ףיוא טדנעוושרעפ רעיוּפ רעשידנַאל

 ךיז וצ בָאה ךיא ןואו ,דרע עגימייל עטרענייטשרעפ עטרַאה יד ןעכערבפיוא
 םעד טָא ןופ עיפַארגָאעג עשיזיפ יד ןעביירשנָא ןיוש לע ךיא, :טגאזעג

 ןעלטימ עטסעב יד םירעיוּפ יד ןעלהעצרעד לעװ ןוא ,דנַאסוה ןופ ?ייט

 טלָאװ רעסיירהלעצרָאוװ רענַאקירעמַא ןַא .ןעדָאב םעד ןעטייבראעב וצ יו

 -ָאפעג טפַאשנעסיוו יד טלָאװ טרָאד ; ןעצַאשוצבָא ןעוועג טינ רָאנ ָאד טָא
 טעוו סָאװ רעבָא .גנוגיטסימעב ןֹופ ןעדָאטעמ עסיוושג ןעכיורבעג וצ טרעד
 ןעוו ,ןענישַאמ רענַאקירעמַא ןעגעוו רעױּפ םעד טָא וצ ןעדער סָאד ןעפלעה
 ;ןעטייווצ םעד זיב טינש ןייא ןופ ןעבעל םוצ גונעג טיורב םיוק טָאה רע
 םייל ןעגידרענייטש םעד טָא רַאפ ןעלהַָאצבָא זומ רע סָאװ טנער יד ןעוו

 ןייא םהיא ךיז טינ סע סָאװ ףךרע יפל ,רערעווש ןוא רערעווש ץְלַא טרעוו
 -יטש ןעטרַאה ןייטש ַא יו ןייז טעשזירג רע ? ןערעפעברעפ וצ ןעדָאב םעד
 לעקיטש ַא טימרעד טסע ןוא ,רהָאי ַא לָאמ ייווצ טקַאב רע סָאװ ,טיורב לעק

 יו .ךלימ ענעמונעגבָארַא פוז ַא ןוא שיפזקָאטש םענעצלַאזעג ךילקערש
 ,ןענישַאמ רענַאקירעמַא ןופו םהיא וצ ןעדער וצ הטומ םעד ןעבָאה ךיא ןעק
 וצ ףיוא ןערעװו טפיוקרעפ זומ ןעגנערבסיורַא ןעק רע סָאוװ ץלַא ןעוװ
 ןעבעל לָאז ךיא ןעבָאה ךימ ףרַאד רע ? ןערעייטש ןוא טנער ןעלהָאצעב
 רעד רעדָא תיבה-לעב רעד ןערעוו ןעפלעה םהיא לָאז ךיא ,םהיא טימ
 טימ רעבכיב ןענעייל רע טעוו טלָאמעד .דנַאל סָאד ןופ רעציזעב רעיירפ
 ".טציא טינ רעבָא ,ןעצונ

 ערעזנוא וצ דנַאלניפ ןופ טרעדנַאװעג ןעבָאה ןעקנַאדעג עניימ ןוא
 ןענייז טציא .ןהעזעג סנעטצעל בָאה ךיא ןעמעוו ,םירעיוּפ רעָאקסלָאקינ

 טינ רעבָא ןעבָאה ייז .לעיפ רהעז טייהיירפ יד ןעצעש ייז ןוא ,יירפ ייז

 סעקנָאל עלַא ןעמונעגוצ ױזַא יצ ױזַא ןעבָאה םיצירּפ יד .סעקנָאל ןייק
 ןעקישסױרַא סניקָאװַאס יד ןענעלפ דניק ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .ךיז רַאפ

 ןעבעיז טָאהעג ןעבָאה סווָאשטַאקלָאט יד } עשַאּפ-טכַאנ ףיוא דרעפי סקעז
 ;דרעפ יירד וצ יוװ רהעמ טינ ןעילימַאפ עניזָאד יד ןעבָאה טציא .דרעפ
 ןעבָאה ,דרעפ יירד טאהעג רעהירפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעילימַאפ ערעדנַא
 טימ ןָאהטּפיוא ןעמ ןעק סָאװ .טינרָאנ רעדָא םענייא יוװ רהעמ טינ טציא
 ןייק טינ ,סעקנַאל ןייק טינ טשינ ןעבָאה ייז ?לעדרעפ ןעדנעלע ןייא
 ? ןעעזרעפזזָארג ןופ ןעדער ייז וצ ךיא ןעק יװ !טסימ ןייק טינ ,דרעפ
 ךָאנ ייז ןעלעוו םורַא רהָאי עכילטע ןיא ןוא ,טריניאור ןיוש ןענייז ייז
 ייז ךילקילנ יו .ןערעייטש עשירַאנ יד ךרוד ןערעוו טמערָארעּפ רהעמ
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 יז טביולרע רעטָאפ ןיימ זַא ,טגָאזעג ייז בָאה ךיא ןעוו ,ןעוועג ןענייז
 ןייז ןיא ץַאלּפ םענעפָא םעניילק םעד ןיא ןָארנ סָאד ןעדיינשוצבָא

 רַאפ "טכָאקרעּפ , ןענייז םירעיוּפ רעָאקסלָאקינ ערעייא, !דלַאוו אניטסָאק

 ;טפַאשרַאבכאנ רעזנוא ןיא ייז ןעגעוו ךורּפש ַא םורַא טהעג ,"טייברַא

 -ונעגקעווַא ייז ןופ טָאה רעטומפיטש רעזנוא סָאװ ,דנַאל-רעקַא סָאד רעבָא

 רעשלעוװיט רענעי -- "ץעזעג-םומינימ, םעד ןופ ךמס םעד ףיוא ןעמ

 ,רעמיטנעגייאבייל יד ןופ ןערָאװעג טכַארבעגניירַא זיא סאו ,ףארגארַאּפ

 -- ץעזעגסגנואיירפעב םעד ןערידיווער וצ טביולרע ייז טָאה ןעמ ןעוו

 "עטכָאקרעפ, יד ןוא רענרעד ןופ דלַאװ ַא טציא זיא דנַאל עגיזָאד סָאד

 רָאפ טמוק ךַאז עבלעזיד ןוא .ןעטייבראעב טינ סע ןערָאט רעטיײברַא

 "רָאפ טנעקעג ןיוש סע ןעמ טָאה טלָאמעד וליפא .דנַאלסור ץנאנ רעביא

 ,םעד ןעגעוו טנערָאװעג ןעבָאה עטגיטכעמלאפעב עלעיציּפָא ןוא ,ןהעזסיוא

 ךיז טעװ דנַאלסור-לעטימ ןיא שינעטערעג-טינ עטסנרע עטשרע יד זַא
 -עג ןענייז ןערהָאי-רעגנוה ןוא -- רעננוה ןעכילקערש ַא טימ ןעזָאלסױא

 .1898 ןיא לָאמַא ךָאנ ןוא 1898 ןיא ,1891 ןיא ,1884 ןיא ,1876 ןיא ,ןעמוק

 טסואוועג בָאה ךיא .ךַאז עטנעכייצעגסיוא ןַא זיא טפַאשנעסיװ יד

 ןופ עלעיפ יוװ רהעמ לעיפ טכייליפ ,טצעשעג ייז בָאה ןוא ןעדיירפ ערהיא

 ןוא סערעזָא יד ףיוא ןעקוק געלפ  ךיא ןעוװ ,ןַאד וליפא .,ןעגעלָאק עניימ

 סעיצַאזילַארענעג עגיטרַאסיורע ןוא עיינ ןענייז ,דנַאלניפ ןופ ךעלגרעב

 רעטייוו רעד ןיא ןהעזעג בָאה ךיא .,ןעניוא עניימ רַאפ ןעקקַאוװענסיױוא

 רעד יו ,טייהשנעמ רעד ןֹופ ביֹוהנֶא עמַאס םעד ייב ,טייהנעגנַאהעפ
 ,ןענַאלעּפיכרַא עניד/נופצ יד ןיא רהָאי וצ רהֶאי ןופ ןָא ךיז טפיוה זייא

 ןופ סקואוונָא רערעייהעגנוא ןַא ,דנַאלניפ ןוא ןעיוואנידנַאקס רעביא

 םַאזגנַאל ךיז טָאה ןוא ַאּפָאריײא ןופ ןופצ ןיא ןעגנורדעגניירַא טָאה זייא

 ןעּפמורשעגנייא זיא ןעבעל סָאד .ןעלייט-לעטימ יד וצ זיב טיירּפשרעפ
 ,םערָא ךילרעמאי ,ןוא לעגוק-בלַאה ןעגיד'נופצ םעד ןופ ?ייט םענעי ןיא

 םעד ןופ וצ-םורד וצ רעטייוו ןוא רעטייוו ןעפאלטנע סע זיא ,רעכיזנוא

 -רעפ רערעייהעגנוא רעד ןופ ןעגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,םעהטָא ןעגיזיוא

 טאהעג טָאה -- דנעסיוונוא ,ךַאוװש ,דטעלע --- שנעמ רעד .עסַאמ רענַארפ

 תורוד .ץנעטסיזקע ןייז ןעטלַאהוצנָא זיא-סעד-יוו ןעטייקנירעווש ײלרעלַא

 -עגנָא ךיז טָאה זייא םעד ןופ ןעצלעמש סָאד זיב ,קעװַא ןענייז תורוד ןוא

 ןופ עדָאירעּפ יד ןעמוקעג זיא זייא ןופ ןעצלעמש םעד טימ ןוא ,ןעגנַאֿפ

 ןעלהייה יד ןיאי טרימרָאפ ךיז ןעבָאה סערעזָא ערַאבלהעצנוא ןעוו ,ןעכייט

 -עגנָא ,ארומ טימ יו ױזַא ,ןעבָאה ןעצנַאלפ עשירַאלַאּפ-בוס עכילגעלק ןוא

 ןעוועג זיא ערעזַא רעדעי עכלעוו טימ ,ןעּפמוז עפעיט יד ןעקעדעב ןעביוה

 ץנַאג ַא רעדייא רעכירַא זיא תורוד ןופ עהייר א ךָאנ .טלעגנירעגמורַא
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 -ןַאלפ ַא ןוא ןעטערטעגניירַא זיא גנונעקירטסיוא ןופ סעצָארּפ רעמַאזננַאל
 -םורד ןופ ןעגנירדניירַא ןעמַאזגנַאל ןייז ןעביױהעגנָא טָאה סקואוועג-ןעצ
 -סיוא ןעלענש ַא ןופ עדָאירעּפ רעד ןיא ךיז רימ ןעניפעג טציא ןוא .וצ
 ענעקורט ןופ ךיזןערימראֿפ םעד טימ טיילגעב זיא סָאװ ,,ןענעקירט
 -וצבֶא לעטימ ַא ןעניפעגסיוא זומ שנעמ רעד ןוא ,סעּפעטס ןוא סעירערּפ
 ןיוש זיא עיזַאלַארטנעצ רעכלעוו וצ ,שינעקירטסיוא עגיזָאד יד ןעלעטש
 ןופ לייט חרזמ-םורחהו םעד טציא טעהָארד עכלעוו ןוא ,ןברק ַא ןעלַאפעג
 .ַאּפָאריײיא

 ,ַאפָאריײא-לעטימו טכיירגרעד טָאה סָאװ ,עּפַאק-זייא ןַא ןיא ןעביולג
 ןעגיוא עניימ רַאפ רעבָא ; תוסרוקיּפא קיטש ַא ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא
 טלָאװעג סע בָאה ףךיא ןוא ,דקיב גיטכערּפ ַא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה
 םעד ןיא בָאה ךיא סָאװ ,ןעטייהלעצנייא רעדנעזיוט יד םימ ןענעכייצ
 -רעוונעגעג רעד וצ ?עסילש ַא טימ יו םעד טימ ךיז גידנעצונעב ;ןהעזעגו
 -ירָאה עיינ ןענעפעוצפיוא ; ערעיהט ןוא ןעצנַאלפ ןופ גנולייטנייא רעגיט
 /  .עיפַאהגָאעג רעשיזיפ ןוא עיגָאלאעג רעד רַאפ ןעטנָאז

 ערעכעה עגיזָאד יד ףיוא טַאהעג ךיא בָאה טכער ַא רַאפ סָאװ רעבָא
 ןוא דנעלע רעסיוא ָאטינ רהעמ זיא רימ םורַא םוטעמוא ןעוו ,ןעדיירפ
 טלָאװ רימ סָאוװ סעלַא ןעוו ; טיוחב ןעסיב ןעטלעמישרעפ ַא רַאפ ףּפמַאק
 טלָאװ ןעגנודניפמע ערעכעה ןופ טלעוו רעד ןיא ןעבעל ןענעק וצ טסָאקעג
 סָאוװ ,ענעי ןופ רעליימ יד ןופ ןערעוו ןעמונעגבָא טזומעג עזייוהעגיטיונ
 רַאפ טיורב גונעג טַאהעג טינ ןעבָאה ןוא ץייוו םעד ןעפַאשעג ןעבָאה
 םירָאוװ ,ןערעוו ןעמונעגסױרַא סע זומ פיומו ס'נעצימיא ןופ ? רעדניק ערעייז
 ,ןיילק ױזַא ץלַא ךָאנ טביילב ןָאיצקודַארּפ רעד ןופ פכחזךס רעד

 ,ןעסיוװ זומ שנעמ רעד .טּפַארק ערעייהעגנוא ןַא זיא טפַאשנעסיוו
 סָאװ סָאד טָא ןעוו ןעוועג טלָאװ סָאװ !ךס ַא ןיוש ןעסייוו רימ רעבָא
 ןופ םוטנעגייא סָאד ןערָאוװעג טלאוו --- רהעמ טינ ןוא --- ןעסייוו ריס
 ןוא ןעגנורּפש ןיא טריסערגָארּפ אפוג טפַאשנעסיוװ יד טינ טלָאװ ? ןעמעלַא
 ,ןָאיצקודָארּפ רעד ןיא טירש עסיורג ןעכַאמ וצ טייהשנעמ יד ןעבירטעג
 ןענעק רימ סָאװ ,טייקלענש ַאזַא טימ גנופַאש רעלַאיצַאס ןוא גנודניפרע
 | ? ןייז רעשמ םיוק טציא ךיז

 ןענע ק ייז ; ןענרעל וצ טיירעב ןענייז ייז : ןעסיוו ןעליוו ןעסַאמ יד
 טפיול סָאװ ,גרַאב-ןייטש םענעי ןופ ןעקור םעד ףיוא ,ןעטרָאד .ןענרעל
 ןיא ןעטָאשעגנָא םהיא ןעטלָאוװ ןעזעיר יו ױזַא ,סערעזָא יד ןעשיווצ
 רעשיניפו ַא טהעטש ןעטרָאד ,ןעגערב ייווצ יד ןעגינייארעפ וצ שינעלייא
 זופ רענייא טינ .םהיא רַאפ ןענעיל סָאװ ,ךעלעזניא טימ טלעקניײרּפשעב ,סערעזָא עלופטכַארּפ יד ןעגעוו ןעטכַארט ןיא טפעיטרעפ רעױּפ
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 טעװ ,ןייז םינ לָאז רע ןעגָאלשרעד ןוא םערָא יוװ ,םירעיוּפ עגיזָאד יד

 .ענעצס יד ןערעדנואוועב וצ ךיז גידנעלעטשבָא טינ טרָא םעד ןהעגייברעפ

 ןוא רעױּפ רעדנַא ןַא טהעטש ,ערעזַא ןַא ןופ גערב םייב ,טהָאד רעדָא

 אנקמ םהיא טלָאװ רעקיזומ רעטסעב רעד זַא ,ןהעש ױזַא סָאװטע טגניז
 עדייב .טייקפעיט ןוא טייקלופקהיפעגו רהיא רַאפ עידָאלעמ ןייז ןעוועג

 -סיוא טיירג ןענייז ייז ; ןעקנעד עדייב ,ךיז ןעטכארטרעפ עדזייב ,ןעלהיפ

 - ןעבָאה וצ ןעלטימ יד ייז טיג ;רָאנ סע ייז טינ : ןעסיוו רעייז ןעטיירבוצ

 | ,טונימ עיירפ ַא

 ןעטיײברַא ךיא ןומ ,ןעשנעמ יד רַאפ ןוא ,גנוטכיר רעד טָא ןיא |

 רעד ןיא ,ןעריסערגַארּפ ןעשנעמ ןעפלעה ןעגעוו ןעזַארפ עדנעגנילק עֶלַא
 ןעמעוו ,ענעי ןופ טייוו ןעהעטש ןיילַא סרעכַאמ-סערנָארּפ ידו סָאװ טייצ

 ,ןעמזיפָאס יו רהעמ טינ ןענייז ,טטרעווראפ ןעּפוטש וצ ןערידנעטערּפ ייז

 וצ רוטּפ ןערעג ןענייז עכלעוו ,תוחומ ןופ ןערָאװעג ןעטַאשעג ןענייז סָאװ

 .ךורּפשרעדיװ ןעדנענַאנ א ןופ ןערעוװ

 א ַא ,טפַאשלעזעג רעשיפַאהנָאעג רעד טרעפטנעעג ךיא בָאה רעבירעד

 .ןעמהעננָא טינ גאקשרָאפ םעד ןעק ךיא
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 ןעזָאלרעפ יז בָאה ךיא טניז טרעדנעעג קרַאטש ךיז טָאה גרוברעטעּפ

 ס'יקסוועשינרעשט ןופ גרוברעטעּפ יד טנַאקעג טָאה רהיא ,אי , ,1862 ןיא

 ךיא ,תמא ,טקרעמעב רימ וצ ףָאקיַאמ טעָאּפ רעד לָאמא טָאה ,"ןעטייצ

 רעד ןעוועג זיא יקסווששינרעשט ןעמעוו ייב גרוברעטעּפ יד טנַאקעג בָאה

 בָאה ךיא סָאװ םדָאטש יד ןעביירשעב ףךיא לָאז יו רעבָא .גנילבעיל

 יד ןופ גרוברעטעּפ יד סלַא רשפא ? ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו ןענופעג

 ןהעטשרעפ לָאז ןעמ ביוא ,ןעלַאז-טרעצנָאק יד ןופ ,"ןענַאטנַאש עפַאק ,

 רעד ןופ ןעזיירק ערעכעה יד ,"תרוברעטעפ ץנאנע רעטרעוו יד רעטנוא

 .ףיוה ןופ ןָאט םעד ןעמונעג ןעבָאה עכלעוו ,טפַאשלעזעג

 ַא טאהעג ןעזיירק ענייז ןיא ןוא ףיוה ןיא ןעבָאה ןעעדיא עלַארעביל

 ןליפא ,ןערהַאי רעגיצכעז יד ןופ רענעמ עטנענימַארּפ עלַא .םש ןעטכעלש

 ,ןיטוילימ יײלָאקינ ןוא ףָאיװַארומ יילאקינ ףארג יו עטניסעמענ עכלעזַא

 ןעמעװ רעגיצנייא רעד .עגיטכעדרעפ יו ןערָאװעג םלעדנַאהעב ןענייז

 ןעוועג זיא ,ןעטסָאּפ ןייז ףיוא טזָאלענרעביא טָאה רעט2 רעד רעדטַאפקעלַא

 ןעמהענ טזומעג טָאה סע לייוו ,רעטסינימ-סגעירק רעד ,ןיטויליס ירטימד

 טפרַאדעג טָאה רע עכלעוו ,ןעמרָאפער יד ןעכילקריוורעפ וצ ןערהָאי ךס ַא
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 העד ןופ רענעמ עגיטעהט ערעדנַא עלַא .עעמהַא רעד ןיא ןערהיפכרוד
 .ןערָאװעג טגיטייזעב ןענייז עדָאירעּפ-םרַאפער

 םעד ןופ ןעטמַאעב ןעכיוה ַא טימ טרערעג לָאמנייא בָאה ךיא
 -יטירק ףרַאש טָאה רע .ןעטייהנעגעלעגנַא עכילרעסיוא רַאפ םוירעטסינימ
 ךיא בָאה םהיא גידנעגידייטרעפ ןוא ,ןעטמַאעב ןעכיוה ןעטייווצ א טריק
 טינ לָאמנייק טָאה רע זַא ,םהיא ןעגעוו ןעגָאז ןעמ ןעק ךָאד, ,,טקרעמעבי

 טנעיד טציא ןוא, ."ןעט1 םעד יילָאקינ רעטנוא טמַא ןייק ןעמונעגנַא
 ןייז ןעוועג זיא "! ףָאּפערט ןוא ףָאלַאבוש ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא רע
 בָאה ךיא זַא ,עגַאל יד ןעבעגעגרעביא גיטכיר ױזַא טָאה רעכלעוו ,רעפטנע
 .ןעגָאז וצ סָאװ רהעמו טָאהעג םינ

 לַארענעג ןוא עירעמרַאדנַאשז רעד ןופ ףעש רעד ,ףָאלַאבוש לַארענעג
 ךילקריוו ןענייז ,ייצילַאּפ רעגרוברעטעּפ רעד ןופ ףעש רעד ,ףָאּפערט
 זיא רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא .דנַאלסור ןופ רעשרעה ע'תמא יד ןעוועג
 ףרוד טשרעהעג ןעבָאה ייז ןוא .גייצקרעוו רעייז ,רענעיד רעייז ןעוועג
 םעד טימ ןעט2 םעד רעדנַאקקעלַא ןעקָאהשעגנָא ױזַא טָאה ףָאּפערט .קערש
 ,גרוברעטעּפ ןיא ןעכערבסיוא םייב טלַאה סאו ,עיצולָאוװער ַא ןופ טסייג
 טגיטעּפשרעפ ךיז טָאה ייצילָאּפ רעד ןופ ףעש רעגיטכעמקַא רעד ןעוװ זַא
 רעד טנעלפ ,ץַאלַאּפ ןיא טכירעב ןעכילגעט ןייז טימ טונימ עכילטע ףיוא
 | "? ןרוברעטעּפ ןיא גיהור סעלַא זיא , ,ןענערפ רעזייק

 ןעבעגעג טָאה רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא יו םעדסָאנ טייצ עצרוק ַא
 ַא ןערָאװענ רע זיא ,"סקע, ןיסעצנירּפ רעדו "עקווַאטסָא עטסישט, ַא
 םעד ןָאילָאּפַאנ ןופ טנַאטוידַא םעד ,ירָאלפ לַארענעג ןופ דניירפ רעסייה
 . ןופ המשנ יד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןעשנעמ ןעזייב םענעי ןופ --- ,ןעטפ
 גידנעטש ייז טָאהי ןעמ .1859 רעבמעצעד ןעט2 ןופ ךײרטש-טַאַאטש םעד
 ןופ רעזירַאּפ יד טלהעצרעד לָאמנייא טָאה ירָאלפ ןוא ,ןעמַאזוצ ןהעזעג
 ןעוו ,טלייטעגוצ םחיא טָאה רַאצ רעשיסור רעד סָאװ ,דובכ ןעסיורג םעד
 רע טָאה ,טקעּפסַארּפ יקסווענ רעביא ןערהָאפעג לָאמנייא זיא רַאצ רעד
 ןייז ןיא ןעגיטשניירַא ןעדַאלעגנייא םהיא טָאה ןוא ןירָאלפ ןהעזרעד
 ףלעווצ א יו רהעמ טינ טַאהעג טָאה סָאװװ ,"רעציזנייא, ןַא ,עטערַאק
 טָאה לַארענעג רעשיזיוצנַארּפ רעד ןוא } ןאזרעּפ ןייא רַאפ ,ץיז ןעגילאצ
 רענייא טסעמ גידנעטלַאה ךיז ,רע ןוא רַאצ רעד יו ,תוכיראב טלהעצהעד
 סרעּפרעק עדנעגנעהרעבירַא-בלַאה טימ ןעסעזעג ןענייז ,ןערעדנַא םעד ןָא
 וצ גונעג זיא'ס .ץיז םעד ןופ טייקלָאמש רעד בעילוצ ,ןעטפול רעד ןיא
 ןענעק וצ ךיז ,םענייז דניירפ םעיינ םעד טא ןופ ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד
 .טיידעב טָאה טפַאשדניירפ יד סָאוו ,ןייז רעשמ

 ררַאה ןייז ןופ דנַאטשוצ ןעגיטסייג םעד טצונעגסיוא טָאה הָאלַאבוש
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 -סַאמ ןערענַאיצקַאער ןייא טיירגעגוצ טָאה רע .טנעקעג טָאה רע לעיפיוו
 טרעגייוועג ?עסיבַא ךיז טָאה רעדנַאסקעלַא ןעוו ןוא ,ןערעדנַא ן'כָאנ לענגער
 םהיא הָאלַאבוש טגעלפ ,,לענערסַאמ זיא-סע-ןעכלעוו ןעביירשוצרעטנוא

 לַאוקיש םעד ןוא עיצולָאװער רעגידנעמוק רעד ןופ שינערעהוצנָא ןעבעג

 ךיז רע טגעלפי ,"עיטסַאניד יד ןעטער וצ םוא, ןוא ,ןעט16 םעד יאו? ןופ
 -ירדרעטנוא יד וצ ןעבָאנוצ עיינ יד ןעביירשרעטנוא וצ םהיא ייב ןעטעב

 ףיוא רעיורט א ןעלַאפנָא םייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ ךָאד .ןעצעזעג-סגנוק
 טנעלפ רע .עסיבפנעסיוועג ןעריּפשרעד טגעלפ רע ןוא ןע'רעדנַאסקעלַא

 -עמוא ןַא טימ ןעדער ןוא עילָאכנַאלעמ רערעטסניפ ַא ןיא ןעלַאפניײרַא

 םעד ןופ ןוא ,טפַאשהעה ןייז ןופ גנַאפנָא ןעדנעצנעלג םעד ןופ ןָאט ןעגיד
 טנעלפ ןעטייצ עכלעזַא ןיא .ןָא-טמהענ יז סָאװ רעטקַארַאכ ןערענַאיצקַאעה
 ,סרעגעי .דגַאי-ןערעב ןעכילהערפ ל?עיצעּפס ַא ןעריזינַאנרַא ףָאלַאבוש
 -סיױרַא ןענעלפ ךעלדיימ-טעלַאב טימ ?לופ ןעטערַאק ןוא ,טיילפיוה עגיטסול

 רעכלעוו ,רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא ,רעדלעוו רעדָארָאגווַאנ יד ןיא ןערהָאפ
 עכילטע תויח יד ןעמוקוצ ןעזָאל טנעלפ ןוא רעסיש רעטונ א ןעוועג זיא

 ןיא ,ןעטרָאד ןוא ; ןערעב רַאּפ א ןעסיש טגעלפ ,סקיב ןייז ןופ טייוו ןעלייא

 ףָאלַאבוש טנעלפ ,ןעטייקכילרעייפ-דנַאי יד ןופ גנונערפיוא רעד ןעטימ
 -רעטנוא זיאזסעדןעכלעוו ַא וצ ררַאה ןייז ןופ גנומיטשוצ יד ןעגירקסיורַא
 ,טיירגעגוצ טָאה רע סָאװ ,ןַאלּפ-סננוקירד

 רעכילנהעוועג ןייק ןעוועג טינ רעכיז זיא רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא

 עדייב ,ןעשנעמ ענעדיישרעפ ייווצ טבעלעג ןעבָאה םהיא ןיא רעבָא ,שנעמ
 ; ןערעדנַא םעד טימ רענייא טפּפמעקעג ןעבָאה סָאװ ,טלעקיווטנע קרַאטש
 ןוא רעקרַאטש ץלא ןערָאװשג זיא ףּפמַאק רעכילרעניא רעד טָא ןוא

 -סנעבעיל ןייז טנעקעג טָאה רע .ןערָאװעג זיא רע רעטלע סָאװ ,רעקרַאטש
 עכַאפנייא ןעזײװסױרַא םורַא טונימ ַא ןיא ןוא ,גנומהענעב ןייז ןיא גידריוו
 שזַארוק ןעטנעכערעגסיוא ,םענעסַאלעג ַא טגָאמרעפ טָאה רע ,טעטילַאטורב
 ַא ןיא טבעלענ טָאה רע רעבָא ,רהאפעג רעכילקריוו ַא ןופ טייצ רעד ןיא
 ייב טריטסיזקע רָאנ ןעבָאה סָאװ ,ןערהאפעג רַאפ שינרעטיצ עגידנעטש

 ןייק טָאה רע ;גנילגייפ ןייק ןעוועג טינ רעכיז זיא רע .חומ ןיא םהיא |
 -עלעג ַא ייב לָאמנייא .טכיזעג ןיא רעב א ןענענעגעב וצ טָאהעג טינ ארומ
 ,ליוק ןעטשרע ןייז ןופ ןערָאװעג טיוטעג טינ זיא היח יד ןעוו ,טייהנעג

 רעטניה ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןַאמ םעד ןעפראוועגמוא טָאה רעב רעד ןוא
 טָאה ןוא ףליה וצ ןעמוקעג םהיא רַאצ רעד זיא ,זיּפש ןעגנַאל ַא טימ םהיא
 טָאה סָאד) סקיב ןייז ןופ ץיּפש םעד ןעבעל טרַאה ,רעב םעד טעטיוטעג
 ןעוועג ןעבעל ןעצנַאנ ןייז רע זיא ךָאד .(טלהעצרעד ןיילַא ןַאמ רעד רימ
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 ןַא ןופ ןוא גנודקיבנייא רענעגייא ןייז ןופ ןעשינעקערש יד ןופ טגכָאפהעפ

 גנומהענעב ןייז ןיא גיצרעהטוג רהעז ןעוועע זיא רע .ןעסיוועג ןעגיהורנוא

 טימ דנאה-ןיא-דנַאה ןעגנַאגעג ויא טייקסטוג יד רעבָא ,דניירפ ענייז וצ

 ןופ טייקמאזיורג ַא -- טייקמאזיורג רעגיטולבטלַאק רעטססילקערש רעד

 ןיא ןעזיווענסיורַא טָאה רע עכלעוו -- טרעדנוהההַאי ןעטנהעצעבעיז םעדי

 ןיא רעטעּפש ןוא ,דנַאטשפיוא ןעשיליוּפ םעד ןופ גנוקירדרעטנוא רעד

 -נוא וצ ןערָאװעג טעדנעוועגנָא ןענייז ןעלעגערסַאמ עכילנהע ןעוו ,0

 ,טײקמַאזיורג א --- דנענוי רעשיסור רעד ןופ דנַאטשפיוא םעד ןעקירדחעט

 טָאה ױזַא טָא .גיהעפ זיא רע זַא טקנעדעג טינ טלָאװ רענייק רעכלעוו ףיוא

 רעכלעוו ןעגעוו ,עדָאירעּפ רעד ןיא ןוא ןעבעל ןעטלעּפָאד ַא טבעלעג רע

 -קאער טסכעה יד ןעבירשעגרעטנוא החמש טימ רע טָאה ,ָאד דער ךיא

 -רעפ ץנַאג ןערָאװעג רע זיא רעטעּפש עלייוו ַא ןוא ,ןעטערקעד ערעגָאיצ

 -רעניא רעגיזָאד רעד זיא ןערהָאי עטצעל ענייז ןיא .רעבירעד טלעפייווצ

 רעקרַאטש ךָאנ ןערָאװעג ,רעטעּפש ןהעז סע ןעלעוו רימ יו ,ףּפמַאק רעכיל

 ,רעטקַארַאכ ןעשיגַארט ַא טעמכ ןעמונעגנָא טָאה ןוא

 ןיא רָאדַאסַאבמַא סלַא ןערָאװעג טנַאנרע ףָאלַאבוש זיא 1872 ןיא

 טצעזענטרָאפ טָאה  ,ףָאּפַאטָאּפ לַארענעג ,דניירפ ןייז רעבָא ,דנַאקגנע

 .1877 ןיא המחלמ רעשיקהעט רעד ןופ ביֹוהֹנֶא םעד זיב קיטקַאט עבלעזיד
 ןופ ןעיירעדנילּפ עזעלַאדנַאקס טסכעה יד ןענייז טייצ רעצנַאג רעד רַאפ
 סעינעמיא יד ןופ ,רעדנעל-ןיורק יד ןופ ךיוא יוװ ,עסַאק-טַאַאטש רעד

 יד ןופ  ,יוטיל ןיא דנַאטשפיױא ן'כָאנ ןערָאװעגנ טריקסיפנָאק ןענייז סָאוו

 ןעסיורג ַא ףיוא ןעגנַאנעגנָא ,.וו .זַא .א ,גהובנערַא ןיא רעדנעל ריקסַאב

 ןעמוקעגסיורַא רעטעּפש ןענייז ןעלַאדנַאקס עכלעזַא עכילטע .רעגייטש

 -וניפ ,טַאנעס ןופ ןערָאװעשג טּפשמ/ עג ןענייז ןוא טייקכילטנעפע רעד ןיא

 ,ףָאּפַאטַאּפ יו םעדכַאנ ,טכירעג-ץיטסוי עטסכעה סָאד סלַא גידנעריר

 -ָאוועג ןעסַאלטנע ןענייז ףָאּפערט ןוא ,ןערָאװעג גיניזנהַאוו זיא רעכלעוו
 רַאפ ןעלעטשסיורַא ייז טלָאװשג ןעבָאה ץַאקַאּפ ןיא רענגעג ערעייז ןוא ןער

 עגיזָאד יד ןופפ םענייא ןיא .טכיל ן'תמא רעייז ןיא ןעט2 םעד רעדנַאסקעלַא

 ס'ףָאּפַאטַאּפ זַא ,טלעטשעגסױורַא ךיז טָאה ןעגנוכוזרעטנוא עכילטכירעג

 דנַאל סָאד טעװעבַארעב ןפוא ןעטסכילדנעש םעד ףיוא טָאה דניירפ  ַא

 ענייז ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,יוטיל ןיא עינעמיא ןַא ןופ םירעיוּפ יד ןופ

 ,םירעיוּפ יד ןעריטסערַא טזָאלעג ,ןערעניא ןופ םוירעטסינימ ןױא דטניירפ

 ןוא ןעסיימש טזָאלעג ןעמעלַא ייז ,טייקגיטבערענ טכוזעג ןעבָאה עכלעוו

 -בישענ עטסכילרעדיוש יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד .ןעסָאשרעד ךָאנרעד

 עכילנהע טימ לופ ןענייז עכלעוו ,דנַאלסור ןופ ןעלַאנַא יד ןיא וליפא ןעט

 שטילוסַאז ארעיוו יו םעדכָאנ טשרע .נָאט ןעגיטנייה םוצ זיב ןעיירעביור
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 רַאפ המקנ םלא) טערנואוורעפ םהיא ןוא ן'ףָאּפערט ףיוא ןעסַאשעג טָאה

 ןיא עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד ןופ םענייא ןעסיימש וצ ?להעפעב ןייז

 טנַאקעב ןערָאוװעג ײטרַאּפ רעגיזָאד רעד ןופ תובננת יד ןענייז (םינגנעפעג

 .ןערָאװעג ןעסַאלטנע זיא ףָאּפערט ןוא טייקכילטנעפע רעטיירב רעד ראפ

 ןייז ןעבירשעגנַא ףָאּפערט טָאה ,ןעברַאטש םייב טלַאה רע זַא גידנעקנעד)

 רעבלעוו ,שנעמ רעד טָא זַא ,טסואווחעד ךיז טָאה ןעמ רעכלעוו ןופ ,האוצ

 טָאה רע שטָאכ ,ןַאמערא ןַא טברַאטש רע זַא רַאצ םעד טדערעגנייא טָאה

 רעד ןופ ףעש ןופ עלעטש עכילגערטנייא יד ןעמונרעפ גנַאל ןערהָאי

 רַאפ טזָאלעגרעביא טייקכילקריוו רעד ןיא טָאה ,ייצילַאּפ רענרוברעטעּפ

 סע ןעבָאה טיילפיוה עגינייא .ןענעמהעפ ןעדנעטיידעב ַא םישרוי ענייז

 -וצ םעד ןערָאלרעּפ טָאה גָאּפערט .ןעט2 םעד רעדנַאסקשלַא טעטכירעב

 ןעיירעביור יד ןופ עגינייא סָאד ןענייז טלָאמעד טשרע ןוא ,ךיז וצ ןעיורט

 ןערָאװעג טכַארבעגרַאפ ײטרַאּפ ףָאּפערט-ףָאּפַאטָאּפ-ףָאלַאבוש רעד ןופ

 ,טַאנעס םעד רַאפ
 ,סמוירעטסינימ עלַא ןיא ןעמוקעגראפ ןענייז סָאוװ ,ןעיירעביור יד

 ערעדנַא ײלרעלַא ןוא ןענהאבנעזייא יד טימ גנודניברעפ ןיא ?עיצעּפס

 .סיורג ךילקערש ןעוועג ךילקריוו ןענייז ,ןעגנומהענרעטנוא עלעירטסודניא

 יד .ןערָאװעג טכַאמענ טייצ רענעי וצ ןענייז סנענעמהעפ ערעייהעגנוא

 ןופ םענייא וצ טגָאזעג טָאה ןיילַא רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא יו ,עטָאלפ

 ןעטסָאק יד ."םעד-ןוא-םעה ייב ענעשעק ןיא}, ןענעלעג זיא ,ןהיז ענייז

 ןעוועג ןענייז ,טגיליוועב טָאה טַאַאטש רעד סָאװ ,ןענהאבנעזייא יד ןופ

 ,ןעגנומהענרעטנוא עלעיצרעמַאק טגנַאלעבנָא סָאװ .טפַאהלעבַאפ ךַאפנייא

 םינ רעגיצנייא ןייק וצ ךיז ןעק ןעמ זַא ,טסואווענ ןופרעד עֶלַא ןעבָאה

 טנעצַארּפ ןעטמיטשעב ַא ןעגאזוצ טינ רעהירפ טעוו ןעמ ואווַא ,ןערהירוצ

 -םינימ ענעדיישרעפ יד ןופ עטמַאעב ענעדיישרעפ וצ ןעדנעדיוויד יד ןופ

 ַא ןעגנַאפוצנָא טַאהעג העדב טָאה רעכלעוו ,םעניימ דניירפ א .סמוירעט

 ןיא טרעלקרע ןעפָא ןעמ טָאה ,נרוברעטעּפ ןיא גנומהענרעטנוא עסיוועג

 גיצנַאוװצ-ןוא-ףניפ ןעלהָאצ ןעזומ טעוו רע זַא ,םוירעטסינימזןערעניא םעד

 רָארּפ ןהעצפופ ,ןָאזרעּפ רעסיוועג א וצ ןעטיפָארּפ ענייר יד ןופ טנעצָארּפ

 א וצ טנעצָארּפ ןהעצ ןוא ,םוירעטסינימ-ץנַאניפ ןופ ןַאמ ןייא וצ טנעצ |

 -רעיפ ַא וצ טנעצָארּפ ףניפ ןוא ,םוירעטסינימ ןעבלעזמעד ןיא ןעטייווצ

 -לַאהעב טינ ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז םירחסמ עגיזָאד יד .ןָאזרעּפ רעט

 סָאד .טסואוועג ןופרעד טָאה רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא ןוא ,טייהרענעט

 -םיוא טָאה רע סָאוװ ,ןעגנוקרעמעב ענעגייא ענייז ןופ ןהעזסױרַא ןעמ ןעק

 טָאה רע .רָאלַארטנַאקילַארענעג םעד ןופ ןעטכירעב יד ףיוא ןעבירשעג

 ןוא ,עיצולָאװער רעד ןופ רעצישעב ענייז םיבנג יד טָא ןיא ןהעזעג רעבָא
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 ןַא ןערָאװעג ןענייז ןעיירעביור ערעייז ןענַאװ זיב ןעטלַאהעג ייז טָאה רע
 .לַאדנַאקס רעכילטנעפע

 ,ץנירּפ-ןיורק םעד ןופ םהַאנסיוא רעד טימ ,ןעטסריפסיורג עגנוי יד

 ןוא רעטונ 8 ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעט9 רעד רעדנַאסקעלַא רעטעּפש

 לעיּפשייב םעד טגלָאּפעגכָאנ ןעבָאה ,"רעטָאפ-ןעילימַאּפ, רעמַאזרָאּפש

 ייז ןופ רענייא עכלעוו סעקנַאלוה יד .עילימַאפ רעד ןופ ּפָאק םעד ןופ

 ,טקעּפסַארּפ יקסווענ ן'פיוא טנַאהָאטסער םעניילק א ןיא ןעכַאמ טגעלפ

 ןייא זַא ,ןעטייהניימעג ערעייז טימ ןעגיוא יד ןעסירעגפיוא ױזַא ןעבָאה

 םָאה ןוא ןעשימניירַא טזומענג ךיז ייצילָאּפ רעד ןופ ףעש רעד טָאה טכַאנ

 לָאמַא ךָאנ טעוװ רע ביוא זַא ,טנַארָאטסער ןופ תיבה-לעב םעדו טנערָאװעג

 םהיא רע טעװ "רעמיצ ס'טסריפפיורנ, ןייז טסריפסיורג םעד ןעננידרעפ

 טָאה ,"טייהנעגעלרעפ ןיימ רָאפ ךייא טלעטש , .,ריביס ןיא ןעקישרעפ

 -נעזייוװ ,לָאמנייא רימ רַאפ ץרַאה יד טדערעגסיוא ךיז רָאטַארָאטסער רעד
 ןענייז דנעוו יד ןוא טיפוס רעד ןעכלעוו ןופ ,רעמיצ ןעניזָאד םעד רימ גיד
 בָאה םייז ןייא ןופ, .סנעשיק ענעסעלטַא עקיד טימ טעבעגסיוא ןעוועג
 ,עילימַאפ רעכילרעזייק רעד ןופ דשילגטימ ַא טימ ןעסיירנייא טזומעג ךיא
 ןופ ןוא ,טלָאװעג טָאה רע סָאוו ןָאהט טנעקעג רימ טימ טָאה רעכלעוו
 ! ריביס טימ טעשַארטסעג ךימ ףָאּפערט לַארענעג טָאה טייז רערעדנַא רעד
 זיא ,טסייוו רהיא יווװ ; לַארענעג םעד ךיא בָאה טנלָאפעג ,ךיז טהעטשרעפ
 ט'םש"עג קרַאטש טָאה טסריפסיורג רעטייווצ ַא ."גיטכעמלַא טציא ךָאד רע
 ַא ןוא ; עיהטַאּפָאכיסּפ ןופ טעיבעג םוצ ןערעהעג עכלעוו ,גנעג ענייז טימ
 טָאה רע יוװ םעדכָאנ ,ןַאטסעקרוט ךָאנ ןערָאװעג טקישרעפ זיא רעטירד
 .ןעטנַאמַאיד ס'רעטומ ןייז טע'בנג/עג

 ןוא ,ןַאמ רהיא ןופ ןעזָאלרעפ ,ַאנװָארדנַאסקעלַא אירַאמ ןירעזייק יד

 ןיא ןעבעל סָאד סָאװ גנודנעוו רעד ןופ ןעכָארבעג קרַאטש ךילניײשרהַאװ
 ,שיבױלגרעבַא רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ןערָאװעג זיא ,ןעמונעגנָא טָאה ףיוה
 םעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןענַאטשעג ןעצנַאנ ןיא דלַאב זיא ןוא

 עכריק רעשיסור רעד ןיא ּפיט םעיינ ץנַאג ַא ןופ רעטערטרעפ ַא ,חלנ-ףיוה

 -רָאדרעּפ ,עטצוּפענוצ-טונ ןופ ןימ רעיינ רעד טָא .ןעשיטיאוזעי םעד ---
 ןיא טירשטרָאפ ןעלענש טכַאמעג טָאה ,עכילטסיינ עשיטיאוזעי ןוא ענעב
 וצ טײברַאעג ךיירגלַאפרע ןוא קרַאטש ןַאד ןיוש ןעבָאה ייז } טייצ רענעי
 ערעייז ןיא ןעלוש יד ןעמהענוצניירַא ןוא טָאַאטש ם'ניא טכַאמ א ןערעוװ

 .דנעה
 -רעפ ױזַא ןענייז םיחלג עשיפרָאד יד זַא ,טנַאקעב גנַאל ןופ זיא סע

 ןענָאז ,תונותח ןוא ןעגנופיוט ןערהיפכרוד -- תודבוע ערעייז טיט ןעמונ
 יז זַא -- רעטייוו ױזַא ןוא ,ןעברַאטש םייב ןעטלַאה סָאװ יד טימ תולפת
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 ןעוו וליפא ;ןעלוש יד וצ טײקמַאזקרעמפיוא גונעג ןעקנעש טינ ןענעק
 ,עלוש-ףרָאד רעד ןיא עיצקעל-לעביב ַא ןעבעג רַאפ חלנ םער טלהָאצעב ןעמ

 ןיילַא רע ?ייוו ,ןערעדנַא ןַא וצ טײברַא יד רעביא ךילנהעוועג ךיוא רע טיג

 -טסייג ערעכעה יר ןעבָאה ןעגעווטסעד ןופ .טינ טייצ ןייק רַאפרעד טָאה

 ױזַא םעד וצ סָאה ס'נעט2 םעד רעדנַאסקעלַא טימ ךיז גידנעצונעב ,עכיל

 -רעפ וצ ףּפמַאק רעייז ןעגנַאפעגנָא ,טסייג ןערָענָאיצולָאוװער םענעפורעג

 רעייז ןערָאװעג זיא ,"עכילכריק רעסיוא ןעלוש ענייק ,, .ןעלוש יד ןעּפַאכ

 ףילרעכעל יד וליפא רעבָא ,גנודליב טרעדָאפעג טָאה דנַאלסור ץנַאג ,ָאטָאמ

 -גײרַא ןעוועג רהָאי ןעדעי זיא סָאװ ,לעבור ןָאילימ ייווצ ןופ עמוס עניילק

 זיא ,ןעלוש-רַאטנעמעלע ףיוא טעשזדוב סטַאַאטש םעד ןיא טנעכערעג

 -סקלַאפ רַאפ םוירעטסינימ ןופ ןערָאװעג ןעבענעגסיוא ט י נ ףיורעד

 "סיוא ,דָאניס םוצ ןערָאװעג ןעבעגעג זיא עמוס ַאזַא טעמב תעב ,גנודליב

 ןופ ,ןעלוש --- םיחלגיףרָאד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןעלוש ןעיובוצ

 *װ רהעמ טינ ,ןעבילבעג ןענייז ןוא ןעוועג ןענייז עטסיימ יד עכלעוװ

 .ריּפַאּפ ן'םיוא

 -ינימ סָאד רעבָא ,גנודפיב עשינכעט טגנַאלרעפ טָאה דנאֿ?סור ץנאג 2

 יד סָאװ רַאפרעד ,סעיזַאנמיג עשיסַאלק טנעפעעג רונ טָאה םוירעטס

 -ָאװעג טכַארטעב ןענייז שיכירג ןוא ןייטַאל ןופ ןעסרוק ערעווש ךילקערש

 ןוא ןעזעל ןופ רעליש יד ןעטלַאהוצקירוצ ןעלטימ עטסעב יד םָלֵא ןער

 טנעצַארּפ יירד רעדָא ייווצ םיוק זיא סעיזַאנמינ עניזָאד יד ןיא .,ןעקנעד

 ,רעליש עלַא --- סהוק ןעגירהָאי-טכַא ןַא ןעגידנע וצ ןעגנולעג רעליש יד ןופ

 -גידנעטשטסבלעז ןוא ןעטייקניהעפ עסיוועג ןעזיװעגסױרַא ןעבָאה עכלעוו

 ןערָאװעג טּפטשענסױרַא ןעלטימ עלַא טימ ןענייז ,ןעקנעד ןיא טייק

 -סיוא טָאה ןעמ ןוא ,סַאלק ןעטצעל םעד טכיירגנחעד ןעבָאה ייז רעדייא

 .רעליש להָאצ יד ן ע ר ע נ ע 5 ק ר ע פ וצ תולובחת ײלרעלַא טכוזעג

 יריחי רַאפ רָאנ ,סוסקול ןימ ַא רַאפ ןערָאװעג טכארטעב זיא גנודליב

 ןעוועג גנודליב רַאפ םוירעטסינימ רעד זיא טייצ רעבלעזרער ןיא .הלוגס

 -טַאװירּפ עלַא ןענעק ףּפמַאק ןעגיטפעה ,ןעגידנעטש ַא ןיא ןָאהטעגניירַא

 --- .ג .דו .א ,ןעהטַאר-סקריצעב ןואזזיירק --- סעיצוטיטסניא ןוא ןענָאזרעּפ

 רעדָא ןעירָאנימעס-רערהעל ןענעפע וצ טגנערטשעגנָא ךיז ןעבָאה עכלעוו

 עשינכעט .ןעלוש-רַאטנעמעלע עכאפנייא וליפא רעדָא ,ןעלוש עשינכעט

 ןיא טגיטיונעג קרַאטש ױזַא ךיז טָאה עכלעוו ,דנַאל ַא ןיא --- גנודפיב

 טלעדנַאהעב זיא --- ןעגָאלָאעג ןוא ןעמָאנָארגַא עטעד?יבעג ,ןערינעשזניא

 -רעפ ,ןעטָאברעּפ ןעוועג זיא סע .םזירענָאיצולָאוװער יווװ טקנוּפ ןערָאװעג

 טסברעה ןעדעי ןערעוו גָאט ןעניטנייה ףיוא זיב ךָאנ זַא ױזַא ;טנלָאפ

 "בעט ערעכעה יד ןופ ןעזיוועגקירוצ טייל עגנוי דנעזיוט יירר רעדָא ייווצ
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 פהיפעג 8 .ייז רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטינ זיא סע ?ייוו ךַאפנייא ,ןעלוש עשינ
 ןָאהט טרַאגעג ןעבָאה סָאוו ,ןעמעלַא טּפַאכעגמורַא טָאה גנולפייווצרעפ ןופ
 ןופ ?הָאצ ערעייהעגנוא ןַא .ןעבעל ןעכילטנעפע ןיא סעכילצינ סָאװטע
 ןוא ,ןעגנולהָאצבָא עכיוה-וצ ךרוד ןערָאװעג טריניאור ןענייז םירעוּפ יד
 -בלַאה ךרוד ןערעייטש עגילעטשרעטניה יד "ןעגָאלשסױרַא, םעד ךרוד
 רָאנ .טריניאור גיבייא ףיוא ייז ןעבָאה עכלעוו ,סעיצוקעזקע עשירעטילימ
 ןופ ןערעייטש יד ןעגָאלשסױרַא טנעקעג ןעבָאה עכלעוו ,ןערָאטַאנרעבוג יד
 ןהעזעגנָא ןעוועג ןענייז ,ןעלטימ עטסגנערטש יד טימ םעינרעבוג ערעייז
 | ,טדָאטשטּפױה רעד ןיא

 ןעועג זיא סָאר ןוא .גרוברעטעּפ עלעיציפָא יד ןעוועג זיא סָאד טָא
 ,דנַאלסור ףיוא טביאעגסיוא טָאה יז סָאװ ,סולפנייא לעד

 וי } ש

 טימ ךיא נעלפ ,ריביס ןעזָאלרעּפ ןייב ןעטלַאהעג ןעבָאה רימ ןעוו = |
 רימ סָאװ ,ןעבעל ןעטנעגעלעטניא םעד ןעגעוו ןעדער טפָא רעדורב ןיימ
 ,ןעטפַאשטנַאקעב עטנַאסערעטניא יד ןוא גרוברעטעּפ ןיא ןעניפעג ןעלעוו
 -קריוו ןעבָאה רימ .ןעזיירק עשירַארעטיל יד ןיא ןעכַאמ ןעלעוו רימ סָאוז
 ןוא ןעלַאקידַאר יד ןעשיווצ ייס ,ןעטפַאשטנַאקעב עכלעזַא טכַאמעג ךיל
 זַא ,ןייז הדומ רעבָא זומ ךיא ; ןעליפָאװַאלס עטניסעמעג ידו ןעשיווצ ייס
 -עגסיוא גונעג ןענופעג ןעבָאה רימ .טשיוטנע לעסיבַא ןעוועג ןענייז רימ
 --- ןעשנעמ עטנעכייצעגסיוא טימ פופ זיא דנַאלסור -- ןעשנעמ עטנעכיוצ
 -טפירש עשיטילָאּפ ןופ לַאעדיא רעזנוא ןעכַארּפשטנע טינ רעבָא ןעבָאה יז
 ,ףָאליאכימ ,יקסוועשינרעשט -- רעלעטשטפירש עטסעב יד ,רעלעטש
 -ווָאלװַאּפָארטעּפ ןיא טרַאּפשרעּפ רעדא טקישרעפ ןעוועג ןענייז ,ףָארוװַאל
 ןופ עגַאל יד גידנעטכַאהטעב ,ערעדנַא .ףערַאסיּפ יו ױזַא ,גנוטסעפ רעקס
 ןעוועג ןענייז ןוא ןעעדיא ערעייז טרעדנעעג ןעבָאה ,טייז רערעטסניפ רעד
 עטסערג יד תעב ; םזיטולָאסבַא ןעכילרעטָאפ ןימ ַא ןעמהענוצנָא טניינעג
 ,ןעטכיזנַא ערעייז ייב ןעטלאהעג ךָאנ ךיז ןעבָאה יז ןעוו וליפא ,להָאצ
 -ענסיוא רעייז זַא ,ייז ןעקירדסיוא ןיא גיטכיזרַאפ ױזַא ןערָאװעג ןענייז
 ןעצנַאג ןיא ךיז ןעטלָאװ ייז יוװ ךיילג טעמכ ןעוועג זיא םייקטנעכער
 ,םעד ןופ טלעקַאשעגבָא

 טָאה ,ץנַאלנ ןעלופ רהיא ןיא ןעוועג זיא ערָאירעּפ-םרָאפער יד תעב
 ןעזיירק עשירַארעטיל ענעטירשעגטרַאפ יד ןופ רענייא רעדעי טעמכ
 טימ רעדָא ןעצרעה טימ רעדעווטנע עסינעטלעהחעפ זיא סע עכלעוו טָאהעג
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 טימ רערַא ,"עססור ןעסיורג , םעד טימ רעדָא ,דניירפ ענייז ןוא ףעינעגרוט

 טלָאמעי ןעבָאה עכלעוו ,"טייהיירפ ןוא דנַאל , ןעטפַאשלעזענ עמייהעג יד

 רָאנ ןעשנעמ עבלעזיד ןענייז טציא .טייצ רעצרוק ַא רַאפ טריטסיזקע

 ערעייז ךילגעמ יוװ ףעיט ױזַא ןעבָארנעב וצ ,טגרָאזעב קרַאטש ןעוועג

 ןעשיטילַאּפ רעסיוא ןהעטש ןעלָאז ייז ידכ ,ןעיטַאּפמיס ענילָאמַא

 .טכַאדרעפ

 וצ ןענייז עכלעוו ,ןעטפירשטייצ עלַארעביל יד ןופ ייווצ רעדָא ענייא

 -ַאלּפיד עסיורע יד בעילוצ ךילכעזטּפױה ,ןערָאװעג טעדסודעג טייצ רענעי

 -עגסיוא ןעטלַאהטנע ןעבָאה ,ערעטקַאדער ערעייז ןופ ןעטנעלַאט עשיטַאמ

 דנעלע ןעדנעסקַאװ גיבייא םעד ןעזיוועג טָאה סָאװ ,לַאירעטַאמ ןעטנעכייצ

 טָאה ןוא ,םירעיוּפ עסַאמ רעסיורג רעד ןופ סעגַאל עטלעפייווצהעפ יד ןוא

 ן'םיוא ןערָאװעג טגעלעג ןענייז סָאװ ,ןעגנורעטש יד רָאלק גונעג טכַאמעג

 זיא ןעטקַאפ עבלעזַא ןופ להָאצ יד ,רעוהט ןעוויסערגָארּפ ןעדעי ןופ געוו

 טינ טָאה רענייק רעבָא .גנולפייווצרעפ וצ םענייא ןעביירט וצ גונעג ןעוועג

 ףיוא ןעטיידוצנָא רעדָא ,לעטימ ןעכלעוו דנעגריא ןעגָאלשוצרַאפ טגַאוװעג
 גנַאגסױא זיא סע ןעכלעוו ףיוא ,טייקגיטעהט ןופ דלעפ ןעכלעוו דנעגריא

 .זָאלסגנונפָאה סלַא ןערָאװעג טלעטשעגהָאפ זיא עכלעוו ,ענַאל רעד ןופ

 רעד טימ ןעגָארטעגמורַא ץלַא ךָאנ ךיז ןעבָאה רעלעטשטפירש עגינייא

 ףיוא ןעמהענ לָאמַא רעדעיוװ טעוװ רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא זַא ,גנונעפאה

 יד טָאה רעבָא טעטירָאיַאמ רעד ייב ;רָאטַאמרַאפער ַא ןופ עלָאר יד ךיז

 ערעטקַאדער יד ןוא טקירדחעטנוא ןעטפירשטייצ ערעייז ןהשז וצ ,ארומ

 םענעפרָאוװרעפ רעגינעוו רעדָא רהעמ א ןיאק טקישרעפ רעטייברַאטיפ ןוא

 ןוא ארומ .ןעלהיפעג ערעדנַא עלַא טשרעהעב ,"עירעּפמיא רעד ןופ לעקניוו
 .טריזילַארַאּפ ךיילנוצ ייז ןעבָאה גנונעפאה

 ץלַא ,קירוצ רהָאי ןהעצ טימ ןעוועג ןענייז ייז לַאקידַאר רהעמ סָאװ

 רהעז ןענייז ךיא ןוא רעדורב ןיימ .קערש רעייז ןעוועג טציא זיא רעסערג

 ,ןעזיירק עלַאקידַאר ייווצ רעדָא םענייא ןיא ןערָאװעג ןעמונעגפיוא טוג

 -נעמַאזוצ עכילדניירפ ערעייז וצ ןהעג רימ ןעגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא
 ןערָאלרעּפ טָאה ךערּפשעג רעד סָאוװ טנעמָאמ םעד ןיא רעבָא ; ןעטפנוק

 סיורג טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעדורב ןיימ רעדָא ,רעטקַארַאכ ןעטסוּפ ןייז

 -עגסױרַא ךערּפשעג םעד טָאה ,ןעגַארפ עטסנרע ןעביוהוצפיוא טנַאלַאט

 - ואוו ,ךיירקנַארפ ןיא ענַאל רעדו ףיוא רעדָא ,םינינע עשימייה ףיוא טרחיפ

 ,1870 ןיא הלּפמ ןייז וצ טקורעג דניוושעג ךיז טָאה רעטירד רעד ןָאילַאּפַאנ

 סָאװ , .ןערעוו ןעכָארברעטנוא דלַאב טעװ רע זַא רעכיז ןעוועג ןעמ זיא

 אל , ןופ גנולעטשרָאפ רעטצעל רעד ןענעוו ,ןעררעה עניימ ,רהיא טקנעד

 -יורעג יד טָא ןעגעוו גנוניימ רעייא זיא סָאוװ, ,רעדָא "? "ןעלעהו ?לעב
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 ןוא -- ןָאהט גערפ ַא טסענ ערעטלע יד ןופ רענייא טנעלפ "4 שיפ עטרעכ
 .עדנע וצ ןעוועג זיא ךערּפשעג רער

 יד ןיא ,רעגרע ךָאנ ןעוועג זיא ןעזיירק עשירַארעטיל יד ןופ סױרַא

 טימ לופ ןעוועג ,גרוברעטעּפ טּפיוהרעביא ,דנַאלסור זיא ןערהָאי רעגיצכעז

 ךיז טכַאד טלָאמעי ןענייז עכלעוו ,ןעגנוניימ ענעטירשעגטרָאפ ןופ רענעמ
 .ןעעדיא ערעייז רַאפ תונברק עכלעוו דנעגריא ןעננערב וצ ןעוועג טיירג

 ייז ןופ ענינייא .טנערפעג ךיז ךיא בָאה "? ןערָאװעג ייז ןופ זיא סָאוװ,

 ןעוועג ןיא "!ןַאמ רעגנוי ,גיטכיזרַאפ , ,רעבָא ;טכוזעגפיוא ךיא בָאה
 ,"יורטש יוװ רעקרַאטש זיא ןעזייא, .ןעגָאז וצ טָאהעג ןעבָאה ייז סָאװ ץלַא
 ןוא ,"ןעכערבכרוד טינ ּפָאק ן'טימ ןעמ ןעק דנַאװ ענרענייטש ַא, ,רעדָא

 רעד ןיא ?עיפדוצ ןַארַאפ רעדייל ןענייז עכלעווו ,רעטרעווכירּפש עכילנהע

 ןופ םקעדָאק רעייז טלעטשעגנעמַאזוצ טציא ןעבָאה ,ךַארּפש רעשיסור

 רעזנוא ןיא ןָאהטענ סָאװטע ןעבָאה רימ, .עיפָאזָאליפ רעשיטקַארּפ
 טעוװ סע : דלודעג טָאה , ,רעדָא ; "זנוא ןופ רהעמ טינ טגנַאלרעפ : ןעבעל
 ,דנעגוי יד ,רימ תעב ,טגָאזעג זנואו ייז ןעבָאה ,"ןעטלַאהטָא טינ ױזַא גנַאל

 ,ןעריקיזיר וצ ,ןָאהט וצ ,ףּפמַאק םעד ןעמהענוצפיוא טיירג ןעוועג ןענייז
 רהעמ טינ טגנַאלרעפ ייז ןופ ןעבָאה ןוא ,גיטיונ ביוא ,סעלַא ןערעפּפָא וצ
 -עטניא ןעבעג זנוא ןוא געוװ םעד ןעזייווװנַא ,הטַאר א זנוא ןעבעג וצ יו
 .עציטש עלעוטקעל

 -םקע יד ןופ עכנַאמ טרעדלישעג "םיד, ןייז ןיא טָאה ףעינעגרוט
 דליב ןייז ןוא ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעטכיש ערעכעה יד ןופ סרעמהאפער

 ןופ גנוגירעדינרע רעד ןופ ףירגעב ןעגיטכיר א רעבָא .דנעסיירצרַאה זיא
 ,ןעמוקעגרָאפ ןַאד זיא סָאװ ,"ןערהָאי רעגיצכעז יד ןופ ןעלַארעביל , יד |

 ןופ ןעציקס ןוא ןעלעווַאנ עדנעכערבצרַאה יד ןיא ןעבָאה טשרע ןעמ ןעק
 -ועסּפ םעדו רעטנוא ןעבירשעג טָאה עכלעוו ,ַאיַאקסווָאנַאהַאק םַאדַאמ
 ןַא טימ ןערעוו ןעטיברעפ טינ ףרַאד עכלעוו) "יקסווָאטסערק .וו, םינָאד

 ןופ דיירפ יד , .(יקסווָאטסערק דָאלָאװעסוו ,רעביירש-ןעלעווַאנ רעדנַא
 זיא --- טבעלעגרעבירַא ןעבָאה ןופ דיירפ יד רעניטכיר רעדָא --- "ןעבעל
 עכלעוו ,ןעסַאמ עזָאלנעמָאנ יד יוו דניוושעג ױזַא ,ןיטעג רעייז ןערָאװעג

 -םרָאפער רעד ןופ טפַארק יד ןעפַאשעג קירוצ רהָאי ןהעצ טימ ןעבָאה
 -נעמיטנעס ןעצנַאג םעד , ןופ ןערעה טלָאװעג טינ רהעמ ןעבָאה ,גנוגעוועב

 ןעבָאה סָאװ ,רעמיטכייר יד ןעסינעג וצ םלייאעג ךיז ןעבאה ייז ."םזילַאט

 .ןעשנעמ "עשיטקַארּפ , ןופ דנעה יד ןיא ןעטָאשעג ךיז
 ףס ַא טנעפעעג ךיז ןעבָאה םוטנעגייאטייל ןופ גנופַאשבָא רעד ךָאנ

 -קעװַא קשח סיורג טימ ךיז טָאה םלוע רעד ןוא ,םוטכייר וצ ןעגעוו עיינ

 ןערָאװעגנ טיובעג ןענייז ןענהַאבנעזייא .ןעגעוו עגיזָאד יד ףיוא טזָאלענ -



 278 גרוברעמעפ
 ַא ךיז ןעבָאה רעמיטנעגייאהנַאפ יד ;טייקלענש רעטפאהרעביפ ַא םימ
 וצ ןעקנַאב-טַאוװירּפ עטנעפעעג סָאװ-רָאנ יד ןיא זייוונעסאמ ןָאהטעג טָאש

 -ַאטָאנ טָאוװירּפ עטרילבַאטעדייג יד ;סעינעמיא ערעייז ףיוא דלעג ןענרָאב

 עסיורג טַאהעג ןעבָאה רעזייה-טכירעג יד ןיא ןעטַאקָאװדַא ןוא ןעסויר
 -רעדיוש ַא טימ'טרהשמרעפ ךיז ןעבָאה ןעטפַאשלעזעג-ןעיצקַא יד ; תוסנכה

 עדנעצנעלג טכַאמענ ןעבָאה רעדנירג ערעייז ןוא טייקדניוושעג רעכיל

 ןץ'םיוא טבעלעג רעהירפ ןעטלָאוװ עכלעוו ,ןעשנעמ סָאלק ַא .ןעטפעשעגנ
 זיא סָאװ ,עינעמיא רעניילק ַא ןופ הסנכה רענעדיישעב רעד ףיוא דנַאל

 ךֶאנ םעד ףיוא רעדָא ,ענעגייאבייל טרעדנוה ַא ןופ ןערָאװעג טיײברַאעב
 טכַאמעג טציא ןעבָאה ,ןעטמַאעב-סטכירעג ַא ןופ טלאהעג ןערענעדיישעב

 יד ןיא סָאװ ,תוסנכה עכילרהשי עכלעזַא טָאהעג ןעבָאה רעדָא ,סנעגעמרעפ
 -דנַאל יד רַאֿפ ןעוועג ךילגעמ רָאנ זיא טפאשנעגייאבייל ןופ ןעטייצ
 | .ןעטַאנגַאמ

 ץְלַא ןעקנוזעג ןענייז "טפַאשלעזעג , רעד ןופ ןעקַאמשעג יד וליפא
 ענילָאמַא יד ,ארעּפָא עשינעילַאטיא יד .,רעגירעדעינ ןוא רעגירעדעינ

 יד ;גידעל ןעוועג טציא זיא ,סעיצַארטסנַאמעד עלַאקידַאר רַאפ ענובירט
 ןופ עטכער יד רַאפ טפּפמעקעג גיטכיזרַאפ טָאה עכלעוו ,ארעּפָא עשיסור
 .עכילטע ןופ זיולב ןערָאװעג טבוזעב זיא ,סרָאטיזָאּפמָאק עסיורג ערהיא
 ,"גילייווגנַאל ענדונ , רַאפ ןעטלַאהענ ןעדייב ייז טָאה ןעמ .ןעטסַאיזוהטנע

 יד טליפעגנָא טָאה טפַאשלעזעג רענרוברעטעּפ רעד ןופ ענעטעמש יד ןוא
 רעזירַאּפ יד ןופ ןערעטש עסַאלק-רעטייווצ יד ואוו ,ערעטַאעהט ענרַאגלואוו

 ערעייז ןופ ןעצנַארקרעברָאל ןענואוועג טכייל ןעבָאה ערעטַאעהט עניילק
 לעב אל , ןהעז ןעגנַאגעג זיא ןעמ רעדָא ,רערעדנואוועב "עידרַאוװע דרעפ,
 -נוא תעב ,ענהיב רעשיסור רעד ףיוא טלעיּפשעג טָאה ןעמ סָאװ ,"ןעלעה

 קיזומ ס'ךַאבנעפָא .ןערָאװעג ןעסעגרעפ ןענייז ןעגרוטַאמַארד עסיורג ערעז
 .סעלַא רעביא טשרעהעג טָאה

 ןעוועג זיא ערעפסָאמטַא עשיטילָאּפ יד זַא ,ןעגָאז ייברעד זומ ןעמ
 -גינעוו רעדא ,ןעכאזרוא טָאהעג ןעבָאה ןעשנעמ עטסעב יד זַא ,עכלעזַא
 -ַאקַארַאק יוװ םעדכָאנ .גיהור ךיז ןעטלַאה וצ ,ןעדערקיוא עגיטכיוו סנעטס
 זיא ,1806 ?ירּפַא ןיא ,ןעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ףיֹוא ןעסָאשעג טָאה ּףָאז
 ןעוועג זיא סָאוװ רענייא רעדעי .ניטכעמלַא ןערָאװעג ײצילָאּפ-סטַאַאטש יד
 טָאה רע סָאװ סיוא טינ טכַאמ סע ,"םזילַאקידַאר , ןיא טגיטכעדרעפ

 ארומ רעד רעטנוא ןעבעל טזומעג טָאה ןָאהטענ-טינ רעדָא ןָאהטעג

 סָאוו עיטַאּפמיס רעד רַאפ ,טכַאנ עכלעוו דנענריא ןערעוו וצ טריטסערַא
 -רעפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןעצימיא וצ ןעזיװעגסױרַא ןעבָאה טלָאזעג טָאה רע
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 ןַא רַאפ רעדָא ,טייהנעגעלעגנַא רעשיטילָאּפ רענעי רעדָא רעד ןיא טלעקיוו

 -רעד-ןעטימ ַא ןיא ןערָאװעג ןעמונענרעביא זיא סָאװ ףעירב ןענידלושנוא

 .ןעגנוניימ "עבילרהעפעג , ענייז רַאפ טושּפ רעדָא ,גנוכוז-זיוה רעגיטכַאנ

 ןעניימ טנעקעג טָאה ןעכַאזרוא עשיטילַאּפ רַאפ ןערעוו טריטסערַא ןוא

 ןיא עלעצ-לעצנייא ןַא ןיא ןערהָאי ףיוא ןערעוו טרַאּפשרעּפ -- סעלַא

 וליפא רעדָא ,ריביס ןיא ןערעוו טקישרעפ ,גנוטסעפ רעקפווָא?װוַאּפָארטעּפ

 .ננוטסעפ רעד ןופ ןעטַאמעזַאק יד ןיא ןערעוו טרעטַאמעג

 ןעגיטנייחה זיב ןיא ןעטפַאשלעזעגףָאזָאקַארַאק יד ןופ גנוגעוועב יד

 ןיב ךיא ,דנַאלסור ןיא וליפא ,טנַאקעב ןעצנַאג ןיא טינ ןעבילבעג גָאט

 ןופ רונ טסואוועג רהיא ןופ בָאה ןוא ,ריביס ןיא ןעוועג טייצ רענעי ןיא

 ןעוועג ןענייז רהיא ןיא זַא ,סױרַא רעבָא ךיז טגייצ סע ."ןענָאזןערעה,

 רעד ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא ,ןעננומערטש ענעדיישרעפ ייווצ טנינייארעפ

 ךיז טָאה עכלעוו ,"קלָאפ םוצ , גנוגעוועב רעסיורג רענעי ןופ ביוהנָא
 גנומערטש עטייווצ יד תעב ; טרעטיירבעגסיוא גידלַאוװעג ױזַא וצ-רעטעּפש

 ןענייז עכלעוו ןופ ?ייט ַא ,טייל עגנוי ןעּפורג .עשיטילאּפ ןייר ַא ןעוועג זיא

 ,ןערָאסעּפָארּפ-סטעטיזרעוװינוא עדנעצנעלנ ןערעוו וצ געוו ן'פיוא ןעוועג
 -נעמאזוצ ךיז ןענייז ,ןעפַארגָאנטע ןוא רעקירָאטסיה עדנעטיידעב רעדָא

 ןעסיוו ןוא גנודליב ןעטיירּפשרעפ וצ קעווצ םעד טימ ,1804 םורַא ןעמוקעג

 ,גנורעיגער רעד ןופ עיציזָאּפָא רעד ףיוא גידנעקוק טינ ,קלָאפ סָאד רעטנוא

 -טסודניא עסיורג יד ןיא תוכאלמ-ילעב עכַאפנייא סלַא קעוװַא ןענייז ייז

 ןענייארעפ עוויטַארעּפָאָאק טעדנירגעג טרָאד ןעבָאה ןוא ,טדעטש עלעיר

 גידלודעג גידנעטייברַא ,ןענעק ןעלעוו ייז זַא גידנעפַאה ,ןעלוש עיירפ ןוא

 עטשרע יד ןפוא ַאזַא ףיוא ןעפַאש ןוא קלָאפ סָאד ןעדליב ,טקַאט טימ ןוא

 זייווכעלסיב ןעלעוו ןעפירגעב ערעכעה ןוא ערעסעב עכלעוו ןופ ,סרעטנעצ

 -רעביא קרַאטש ןעוועג ןענייז יז .ןעפַאמ יד ןעשיווצ ןענָארטרעדנַאנופ ךיז

 ןענייז סנענעמרעפ עדנעטיידעב ;טיײברַא רעניזָאד רעד וצ ןעבענ

 וצ טגיינענ ןיב ךיא ןוא ;ךַאז רעד ןופ טסנעיד ןיא ןערָאװעג טלעטשעג

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנוגעוועב עכילנהע עלַא טימ ךיילגרעפ ןיא זַא ,ןעקנעד

 ןענַאטשעג גנוגעוועב עניזָאד יד טכייליפ זיא ,ןענופענטַאטש רעטעּפש

 רעכיז ןענייז סרָאטַאיציניא ערהיא .טנעמאדנופ ןעשיטקַארּפ טסכעה ַא ףיוא

 | | '..קלָאפ ןעדנעטיײברַא םוצ טנעהָאנ ץנַאנ ןענַאטשעג

 עניזָאד יד ןופ רעדעילנטיס עכנַאמ ךרוד ,טייז רעדנַא רעד ןופ

 טָאה --- דניירפ עטסטנעהָאנ ערעייז ןוא ןיטושיא ,ףָאזָאקַארַאק -- ןעזיירק

 1869 ןופ ןערהָאי יד רַאפ .ננוטכיר עשיטילָאּפ ַא ןעמונעגנָא גנוגעוועב יד

 -טנע ןַא ןעמונעגנא קיטילָאּפ ס'נעט2 םעד רעדנַאסקעלַא טָאה 1866 זיב

 טימ טלעגנירענמורַא ךיז טָאה רע ;רעטקַארַאכ ןערענָאיצקַאער ןעדיש
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 ענייז רַאפ ייז גידנעכַאמ ,טרָאז ןעטסרענָאיצקַאער םעד ןופ ןעשנעמ
 -ַאשעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעמרָאפער ענעגייא יד ; םיצעוי-ילעב עטקטנעהָאנ
 ןעגַאלשוצ עלַא ןענייז ,טפַאשרעה ןייז ןופ ביֹוהנֶא םעד ןופ ץנַאלג םעד ןעפ
 ןעטלַא ןיא : ןערַאלוקריצ עקסרעטסינימ ןוא ןעצעזעג-ייב ךרודו ןערָאװעג

 -רעפ ַא רעטנוא ,ךיז ןערהעקוצמוא ןעבילקעג ןעפָא ךיז ןעמ טָאה רעגַאל |

 תעב ;םוטנעגייאבייל ןוא ןעטכירעג-דטַאל יד וצ ,עמרָאפ רעטלעטש

 ידו --- עמרָאפער-טּפיוה יד זַא ,ןעפָאה טנעקעג םינ רהעמ טָאה רענייק

 ,ןעפירגנָא יד ןעטלַאהסיוא ןענעק לָאז --- םוטנעגייאבייל ןופ גנוטַאשבָא

 סָאד .אפונ ץַאלַאּפ-רעטניױװ ןופ טעטכירעג ןעוועג רהיא ןעגעג ןענייז סָאוװ

 םעד וצ דניירפ ענייז ןוא ן'הָאזָאקַארַאק ןערהיפ טזומעג טָאה סעלַא
 ס'נעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ןופ ןעטלַאהנָא רעגידרעטייוו רעד זַא ,קנַאדעג

 ןיוש זיא סָאװ ,לעסיב סָאד וליפא רהאפעג ןיא ןעלעטש טעוו טפַאשרעה

 יד וצ ןערהעקמוא ןעזומ ךיז טעוו דטַאלסור זַא ;ןערָאװעג ןענואוועג

 טעוו רעדנַאסקעלַא ביוא ,ןעט1 םעד יײלָאקינ ןופ ןעטייצ עכילרעדיוש

 טגעלעג ןעמ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ,טפאשרעה רעד ייב ןעביילב

 ,עטכישעג עטלָאהרעדיװ טפָא ןַא,, ןיוש זיא סָאד --- ןעגנונעפָאה עסיורג
 םעד ןופ ןעננוגיינ עלארעביל יד ףיוא --- "יינ גידנעטש רעבָא טביילב סָאװ

 רעהירפ זַא ,ןעגָאז ךיוא זומ ךיא .ןיטנַאטסנַאק רעטעפ ןייז ןוא ץנירּפ-ןיורק

 טקירדענסיוא ןעטלעז טינ גנונעכערסיוא ןוא ארומ ןימ אזַא זיא 1800 יוװ

 ףָאזָאקַארַאק עכלעוו טימ ,יד רעדייא ןעזיירק ערעכעה לעיפ ןיא ןערָאװעג

 ,ןייז טינ לָאז השעמ יד יוװ .גנורהירעב ןיא ןעוועג סיוא טזייוו סע יוװ זיא

 םעד רעדנַאסקעלַא ךיוא ןעסַאשעג ףָאזָאקַארַאק טָאה גָאט םענהעש ןייא

 ןייז ןעמהענ וצ ןעטרָאנרעמוז ןופ ןעמוקעגנסױרַא זיא רע ןעו ,ןעטע2

 לעטש ן'פיוא זיא ףָאזָאקַארַאק ןוא ,ןעפָארטעג טינ טָאה ליוק יד .עטערַאק

 : ,ןערָאװעג טריטסערַא

 ,ײטרַאּפ רערענָאיצקַאער רעווקסָאמ רעד ןופ רערהיפ רעד ,ףָאקטַאק

 -ילַאּפ ןעדעי ןופ ןעטיפָארּפ-דלעג ןעהיצוצפיורַא רעלטסניק רעסיורג ַא ןוא

 סלַא ןעלַארעביל ןוא ןעלַאקידַאר עלַא טגידלושעב דלַאב טָאה ,לעמוט ןעשיט

 --- שלַאפ ןעוועג ךיז טהעטשרעפ זיא סָאװ --- ףָאזָאקַארַאק ןופ רעפלעהטימ

 עוקסָאמ ץנאנ גידנעכַאמ ,גנוטייצ ןייז ןיא שינערעהוצנָא ןעבעגעג טָאה ןוא

 גייצקרעוו ַא יוװ רהעמ טינ ןעוועג זיא ףָאזָאקארַאק זַא ,םעד ןיא ןעביולג
 רעד ןופ רערהיפ םעד ,ןיטנַאטסנַאק טסריפסיורג םעד ןופ דנעה יד ןיא

 ןעלעטשרָאפ ןיֹוש ךיז ןעק ןעמ .ןערעפס עטסכעה יד ןיא יײטרַאּפ-םרָאפער

 יד טצונעגסיוא ןעבָאה ,ףָאּפערט ןוא ףָאלַאבוש ,רעשרעה ייווצ יד יו

 ףיוא קערש ַא ןעפרָאװעגפױרַא טָאה סָאד יו ןוא ןעגנוגידלושעב עגיזָאד

 .ןעט2 םעד רעדנַאסקעלַא
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 ןופ טייצ עד ןיא ןעברָאװרע טָאה העכלעוו ,ףָאיװַארומ ?יַאכימ

 םעד ןעגָארקעג טָאה ,"רעקנעה העד, ןעמָאנ םעד דנַאטשפיוא ןעשילױּפ
 עלַא טימ ןוא ,גנוכוזרעטנוא עכילדנירג טסכעה ַא ןעכַאמ וצ להעפעב
 טלָאזעג טָאה עכלעוו ,גנורעוושרעפ יד ןעניפעגסיוא ןעלטימ עכילגעמ
 - -לעזעג רעד ןופ ןעסַאלק עֶלַא ןיא ןעטסערַא טכַאמעג טָאה רע .ןעריטסיזקע
 םיז טָאה ןוא ןעגנוכוז-זיוה רעטרעדנוה ןעכַאמ טזָאלעג טָאה רע ,טפאש
 -ענעגנַאפעג יד ןעכאמ וצ יוװ ןעלטימ יד ןעניפעג טעוו, רע זַא ,טמהירעב
 ךיז לָאז סָאװ ,שנעמ רעד ןעוועג טינ רעכיז זיא רע ."גידוועדער רהעמ
 ןיא גנוניימ עבילטנעפע יד ןוא ;גנוגינייּפ רַאפ וליפא ןעטלַאהקירוצ
 ן ףָאזָאקַארַאק טָאה ןעמ זַא ,טרעלקרע גימיטשנייא .טעמכ טָאהי גרוברעמעּפ
 טָאה רע עכלעוו ,ןעסינדנעטשעג םהיא ןופ ןעגירקוצסױרַא ידכ ,םגינייּפעג
 .ןעבעגעגסױורַא טינ רעבָא

 ,ןעגננטסעפ ןיא ןעטלַאהעג םוג ןערעוו ןעסינמייהעג-סטַאשאטש
 םעד ןעגעקטנַא רענייטש עסַאמ רערעייהעגנוא רענעי ןיא טּפיוהרעביא
 עכילקערש לעיפ ױזַא טימ ןהעזעגנָא ןיוש ךיז טָאה סָאוװ ,ץַאלַאּפ-רעטניװ
 -ַאטסיה ןופ ןערָאװעג טקעדעגפיוא גנַאק טיג טשרע ןענייז עבלעוו ,ןעכַאז
 .ןעסינמייהעג ס'ףָאיװַארומ ןעטלַאהעב ץלַא ךָאנ ןענייז ןעטרָאד .רעקיר
 םעד ףיוא טכיל ?עסיבַא ןעפרַאװ טכייליפ טעװ עדנעגלָאפ סָאד רעבָא
 .דנַאטשנעגעג ןעגיזָאדי

 עשיריביס ערעזנוא ןופ רענייא .ריביס ןיא ןעוועג ךיא ןיב 1806 ןיא
 קסטוקריא ךָאנ דנַאלסור ןופ עזייר ַא טכַאמעג טָאה רעכלעוו ,ןעריציפַא
 ךיז עיצנַאטס-טסָאּפ ַא ףיוא טָאה ,רהָאי ןעבלעז םעד ןופ עדנע רעד םורַא
 ןיא טרהיפענבא טַאהעג ןעבָאה יז .ןעמרַאדנַאשז ייווצ טימ םנעגעגעב
 יז ןוא ,הבנג רַאפ ןערָאװעג טקישרעפ זיא רעכלעוו ,ןעטמַאעב ַא ריביס
 -לעוװ ,ריציּפא רעקסטוקריא רעזנוא .םייהַא קירוצ ןערהאפעג ןַאד ןענייז
 ןעמרַאדנַאשז יד גידנעפערט ,שנעמ רעכילדניירפ רהעז ַא ןעוועג זיא רעכ
 ןענַאטשעגוצ ייז וצ רע זיא ,טכַאנ-רעטניוו רעטלַאק א ןיא שיט-עעהט םייב
 -רעביא טָאה ןעמ סָאװ טייצ רעד ןיא ,סעומש ַא ייז טימי טרהיפרעפ ןוא
 ,ן'ףָאזָאקַארַאק טנַאקעג טָאה ייז ןופ רענייא .דרעפ יד ןעטיבעג

 ןעוו , .טגָאזעג רע טָאה ,"ןעוועג רע זיא ,יולש רהעז ןעוועג זיא רע,
 ןעייווצ ,להעפעב ַא ןעבעגעג זנוא ןעמ טָאה גנוטסעפ ןיא ןעוועג זיא רע
 וצ טינ -- העש ייווצ עדעי ןעטיבעגרעביא זנוא טָאה ןעמ -- זנוא ןופ
 גידנעציז ןעטלאהעג רעבירעד םהיא ןעֶבָאה רימ .ןעפָאלש םהיא ןעזָאל
 ,ןעלמערד ןעביוהעגנָא טָאה רע יו ךיג ױזַא ןוא ,פעקנעב םעניילק ַא ףיוא
 ןעק סָאװ ...ךַאו םהיא ןעטלַאה וצ ןָאהטעג לעסיירט א םהיא רימ ןעבָאה
 זי רע יולש יו טהעז טנייה ,ונ ...! ןעליופעב ױזַא טָאה ןעמ ? ןעכַאמ ןעמ
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 טימ גידנעלקָאש ,םיפ ענעפרָאװעגרעבירַא טימ ןעציז טגעלפ רע : ןעוועג
 ןײלַא רע ןוא ,ךאוו זיא רע זַא ןעביולג ןעכַאמ וצ זנוא ידכ ,סופ ןייא

 רימ .סופ ן'טימ גידנעלקָאש רדסכ ,לעמערד ַא ןעּפַאכ לייוורעד ךיז טגעלפ

 ןעבָאה סָאװ יד טגָאזעגנָא ןעבָאה ןוא ןענופעגסיוא דלַאב רעבָא סע ןעבָאה

 ןעקעוופיוא ןוא ןָאהט ?עסיירט ַא םהיא ןעלָאז ייז זַא ,ןעטיבעגרעביא זנוא

 גנַאל יו ןוא , ".טינ רעדָא סופ ן'טימ טלעקָאש רע ייס ,ןעטונימ רָאּפ עלַא

 ךס ַא ,הֶא , .טגערפעג דניירפ ןיימ טָאה "? ןעטלַאהעגנָא ױזַא סָאד טָאה
 | ."ךאוו ַא יו רהעמ --- געט

 ןיוש אפונ ךיז ןיא זיא גנורעדפיש רעגיזָאד רעד ןופ טעטיוויאאנ יד

 -עגסיוא ןייק ןייז טנעקעג טינ טָאה יז :טייקניטכיר רחיא רַאפ זייוועב ַא

 -אוועג טגינייּפעג זיא ףָאזָאקַארַאק זַא ,רעכיז ןייז ןעק ןעמ ןוא ;} עטכַארט

 .דַארג םעד טָא זיב סנעטסנגינעוו םוצ ןער

 םירבח עניימ ןופ רענייא טָאה ןעננַאהעג ן'ףָאזָאקַארַאק טָאה ןעמ ןעוו
 -ןעריסאריק ןייז םימ גנוטבירניה יד טניואוועגייב סוּפרָאק-ןעשזַאּפ ןופ
 ןיימ טָאה ,"גנוטסעפ ןופ טרהיפעגסיױרַא םהיא טָאה ןעמ ןעוו, .טנעמיגער

 ,ןעגָאװ ןופ עמהָאטטַאלּפ רעכיוה רעד ףיוא גידנעציז , ,טלהעצרעד רימ רבח
 רעטנורַא-גרַאב ןעטַאלגטינ םעד רעביא טלעסיירטעג ךיז טָאה רעכלעוו
 "ַא סױרַא ןערהיפ ייז זַא ,ןעוועג קורדנייא רעטשרע ןיימ זיא ,גנוטסעפ ןופ
 טלעטש .,טיוט ןיוש זיא ףָאזָאקַארַאק זַא ןוא ,ןעגנעהוצפיוא עּפוּפ ענעמונ

 טולָאסבַא ןעוועג זיא ,ףונ רעצנַאג רעד ,דנעה יד ,ּפָאק רעד זַא רָאפ ךיז
 רעדָא ,ןעוועג טינ רענייב ןייק רעּפרעק ןיא רָאנ טלָאװ סע יוו ױזַא ,זיול
 -קערש ַא ןעוועג זיא/ס .ןעכָארבוצ ןעוועג עלַא ןעטלָאװ רענייב יד יז ױזַא

 ןעוו ,ןעגעווטסעד ןופ .טניימ סָאד סָאוװ ןעקנעד וצ ןוא ,ןהעז וצ ךַאז עכיק
 ךיא בָאה ,ןעגָאװ ם'נופ ןעמונעגרעטנורַא םהיא ןעבָאה ןעטַאדלָאס ייווצ
 עקרַאטש טכַאמעג טָאה ןוא םסיפ ענייז טגעוװעב םָאה רע יוװ ןהעזעג
 .הילת רעד ןופ ּפערט יד ןענײטשפורַא ןוא ןיילַא ןהענ וצ ןעגנוגנערטשנָא

 -נוא ןיא ןעוועג טינ ךיוא זיא רע ןוא ,עּפוּפ ןייק ןעוועג טינ ַאזלַא זיא סע
 ןעגיזָאד םעד ןופ טפעלּפעג קרַאטש ןעוועג ןענייז ןעריציפַא עלַא .טכַאמ
 בָאה ךיא ןעוו ".ןערעלקרע טנעקעג טינ ךיז סע ןעבָאה ןוא דנַאטשמוא

 -ַאקַארַאק ןעמ טָאה טכייליפ זַא ,הרעשה יד טכַאמעג רבח ןיימ רַאפ רעבָא |
 טָאה רע ןוא םינּפ ןיא ברַאפ יד ןיירַא םהיא זיא ,טניניײּפעג ן'ףָאז
 | ."טקנעדעג עקַאט עלַא רימ ןעבָאה ױזַא, ,טרעפטנעעג

 וצ גונעג ןעוועג ןיילַא ןיוש טלָאוװ גנַאלנעכַאװ ןעפאלש-טינ סָאד
 רעקרַאטש רהעז שילַארָאמ רעד טָא ןעכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ םעד ןערעלקרע
 -ענוצ ךָאנ ןעק ךיא .גנוטכירניה ןייז ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא שנעמי
 ןעמ טָאה סנעטסגינעוו לַאפ ןייא ןיא זַא ,רעכיז טולָאסבַא ןיב ךיא זַא ,ןעב
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 ,ףָארובַאס ןַאירדַא ,ךילמענ --- גנוטסעפ ןיא םענעגנַאפעג ַא טפיג ןעבעגעג
 -סגנוגינייפ יד טִא ייב טלעטשעגבָא ךיז ּףָאיװַארומ םָאה ,1879 ןיא
 ? טינ רעדָא ,רעטייוו ןחעג וצ ןופ טרעטשעג םהיא ןעמ טָאה ? ןעלטימ
 טפָא סע בָאה ךיא -- ַאי ךיא סייו לעיפ ױזַא רעבָא .םינ סייוו ךיא
 טָאה לַאפ םעד ןיא זַא --- גרוברעטעּפ ןיא עטמַאעב עכיוה ןופ טרעהעג
 .גנוגינייּפ טימ טצונעב ךיז רעכיז ןעמ

 ןעטנעמעלע עלַאקידַאר עלַא ןעטָארוצסױא טגָאזעגוצ טָאה ףָאיװַארומ
 א ןיאטינ-לעיפיוו טָאהעג ןעבָאה סָאוװ יד עלַא ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא
 ארומ רעד רעטנוא טבעלעג טציא ןעבָאה ,טייהנעגנַאגרעּפ עלַאקידַאר
 ךיז ייז ןעבָאה טּפיוהרעד .טָאּפסעד ם'נופ סעּפַאל יד ןיא ןעלַאפוצניײרַא
 טלעקיוורעפ ארומ סיוא ,ןעשנעמ ערעגניא יד ןופ ןעטייוו ןופ ןעטלַאהעג
 -ניברעפ עשיטילָאּפ עכילרהעפעג זיא סע עכלעוו ןיא ייז םימ ןערעוו וצ
 יד ןעשיווצ רָאנ טינ םוהת ַא טנעפעעג ךיז טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא .ןעגנוד
 ןייז ןיא טרעדלישעג סע טָאה ףעינעגרוט יוװ ,"ןהיז , ןוא "סרעטָאפ,
 ,ןעשנעמ עֶלַא ןעשיווצ ךיוא רָאנ ,תורוד ייווצ יד ןעשיווצ רָאנ םינ ,עלעווַאנ
 ףָאנ ןענייז סָאװ ,ענעי ןוא ןערהָאי רעגיסיירד יד רעבירַא ןיוש ןענייז סָאוװ
 טָאה דנעגוי עשיסור יד ,ןערהָאי רעגיצנַאװצ ערעייז ןופ בױהנָא ןיא ןעוועג
 ןעפּפמעק וצ טַאהעג ןעבָאה ייז ואוו ,ענַאל א ןיא ןענופעג רעבירעד ךיז
 רונ ,םוטנעגייאבייל ןופ רעגידייטרעפ יד ,סרעטָאפ ערעייז ןעגעג רָאנ טינ
 ערעטלע ערעייז ןופ ןיילַא ץנַאג ןערָאװעג טזָאלעגרעביא ךיוא ןענייז ייז
 גנוגיינ רעייז ןיא ייז וצ ןהעטשוצ טלָאװעג טינ ןעבָאה עכלעוו ,רעדירב
 רעייז ןיא וליפא ןעציטש וצ ייז טַאהעג ארומ ןעבָאה ןוא ,םזילַאיצַאס םוצ
 ןיא רעהירפ זיא סע ןעוו טָאה .טייהיירפ עשיטילָאּפ רהעמ רַאפ הּפמַאק
 טָאה סָאװ ,הנחמ עגנוי ַא זַא ,ןעפָארטעג ,ךיז ךיא גערפ ,עטבישעג רעד
 ױזַא לָאז ,דנייפ ןעכילרעטכריפ ַאזַא טימ ףּפמַאק ַא ןיא ןעמונרעפ ךיז
 יד תעב ,רעדירב ערעטלע ןופ וליפא ןוא ,סרעטָאפ ןופ ןערעוו ןעזָאלרעּפ
 ןוא ןעצרַאה םוצ ןעמונעג ךיז יו רהעמ טינ ןעבָאה ןעשנעמ עגנוי עגיזָאד
 עבלעזיד ןופ השורי עגיטסייג יד ןעבעל ןיא ןעכילקריוורעפ טריבורּפ
 ןערָאװעג ןעמונרעטנוא ףּפמַאק ַא זיא סע ןעוו זיא ? רעדירב ןוא סרעטָאפ
 ס עניזָאר יד יװ ןעדנעטשמוא עשיגַארט רהעמ רעטנוא
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 ןעבעל ם'ניא ןהעזעג בָאה ךיא סָאװ ,טקנוּפ רעגיטכיל רעגיצנייא רעד
 רעטנוא ןעגנַאנעגנא זיא סָאוו ,גנוגעוועב יד ןעוועג זיא ,גנרוברעטעּפ ןופ
 ךיז ןעבָאה ןעגנומערטש ענעדיישרעפ .רעטכעלשעג עדייב ןופ דנעגוי רעד
 ןיא טָאה עכלעוו ,עיצַאטיגַא עגיטכעמ יד ןעפַאש וצ ידכ ,ןעסָאגעגפיונוצ

 ,רעטקַארַאכ ןערענָאיצולַאװער ןוא ןעשידריארעטנוא ןַא ןעמונעגנָא ןעכיג

 יד רַאפ דנַאלסור ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ןעגיוצעגוצ ךיז וצ םָאה ןוא

 ןערעטעּפש ַא ןיא ןעדער םעד ןופ ?עוװ ךיא .רהָאי ןהעצפופ עטסקעג

 -עגנָא ןיא סָאװ ,גנוגעוועב יד ןענַאמרעד רעבָא ךיא זומ ָאד }לעטיּפַאק

 טירטוצ ַא ןעגירק וצ ,ןעיורפ ערעזנוא ןופ ךילטנעפע ץנַאג ןערָאװעג טרהיפ

 רעטנעצדטּפיוה רעד ןעוועג טלָאמעי זיא גרוברעטעּפ .גנודליב רערעכעה וצ

 .גנונעוועב רעד טָא ןופ

 עשינַאגַאדעּפ יד טכוזעב טָאה עכלעוו ,יורפ עגנוי ס'רעדורב ןיימ
 ןעלהעצרעד וצ זנוא טָאהעג גָאטימכָאנ ןעדעי טָאה ,ןעיורפ רַאפ ןעסרוק
 .טשרעהעג טרָאד טָאה סָאװ טייקניטפַאהבעל רעד ןענעוו סעיינ סָאװטע

 עימעדַאקַא עשיניצידעמ ַא ןענעפע וצ ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז רענעלּפ

 ןעגעוו רעדָא ןעלוש ןעגעוו ןעטַאבעד ; ןעיורפ רַאפ ןעטעטיזרעווינוא ןוא

 ןיא ןערָאװעג טריזינַאנרַא ןענייז גנוהיצרע ןופ ןעדָאטעמ ענעדיישרעפ

 ַא ןעמונעג ןעבָאה ןעיורפ רעטרעדנוה ןוא ,ןעסרוק יד טימ גנַאהנעמַאזוצ

 ייז גידנעריטוקסיד ,ןעגַארפ עגיזָאד יד ןיא עסערעטניא עכילטפַאשנעדייל

 "ורד ,רעגעלרעפ ,רעצעזרעביא ןופ ןעטפַאשלעזעג .ךיז ןעשיווצ דנַאנַאכָאנ

 ןעגרָאזעב ןענעק וצ ידכ ,ןערָאװעג טעדנירגעג ןענייז רעדניבכוב ןוא רעק
 עכלעוו ,טפַאשרעטסעווש רעד ןופ רעדעילגטימ עטסמערָא יד טייברַא טימ
 סע עכלעוו ןָאהט וצ טיירג ,גרוברעטעּפ ןיא ןעפָאלעגנעמאזוצ ךיז ןענייז

 -ןעוו ןעלעוו ייז ךיוא זַא ,גנונעפַאה רעד טימ ןעבעל וצ יבַא ,טײברַא זיא

 ןעבעל ?ופ ,גיטפערק ַא .גנודליב רערעכעה רעד ןיא קלח ַא ןעבָאה זיא-סע
 וצ ץאזנעגעג ןעקרַאטש ןיא ,סרעטנעצ-ןעיורפ ענעי ןיא טשרעהעג טָאה

 .ואווסרעדנא טנעגעגעב בָאה ךיא סָאװ קָאד

 .טינ סולשעב ןעקרַאטש רהיא טנײצעגסױרַא טָאה גנורעיגער יד טניז

 יד ןעבָאה ,ןעטעטיזרעווינוא עדנעריטסיזקע יד וצ ןעיורפ ןייק ןעזָאלוצוצ

 "יזרעווינוא ענענייא ןענעפעוצפיוא תוחכ ערעייז עלַא טעדנעוװעגנָא ןעיורפ

 -דיימ יד זַא ,גנודליב ןופ םוירעטסינימ ןיא טגָאזעג ייז טָאה ןעמ .ןעטעט

 טינ ןענייז ,(ןעלוש-ביוה יד) עיזַאנמיג יד ןעגנַאגעגברוד ןענייז סָאװ ,ךעל
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 ,"טוג רהעז , .סעיצקעל-טעטיזרעווינוא יד ןעגלָאפוצכָאנ טיירנעגוצ גונעג
 יז ןעלָאז סָאװ ,ןעלוש-לעטימ ןענעפע זנוא טזָאל , ,טרעפטנעעג ייז ןעבָאה

 ןעכלעוו ףױרַא זנוא ףיוא םגנעל ןוא ,טעטיזרעווינוא רעד וצ ןעטיירגוצ

 ןופ ףיורעד גנוגיליוועב-דלעג ןייק טינ ןעטעב רימ .טליוו רהיא םַארגָארּפ

 ןוש טעוו עגירעביא סָאד ןוא ,שינביולרע יד רונ זנוא טינ .טאאטש

 ןעבענעג טינ זיא שינביולרע יד ,ךיז טהעטשרעפ ".ןערעוװ ןָאהטעג

 .ןעראוועג
 -רעמיצ-טפַאג ןוא ןעפרוק-טאוירּפ ןעננַאפעגנָא ייז ןעבָאה ןַאד

 -עפָארּפ-טעטיזרעװינוא עלעיפ .גרוברעטעּפ ןופ ןעלייט עֶלַא ןיא סעיצקעל

 גיליוויירפ ךיז ןעבָאה ,גנוגעוועב רעיינ רעד טימ עיטַאּפמיס ןיא ,ןערָאס

 ץנַאג ןעוועג ןייֵלַא ןענייז ייז ?יואוובֶא .סעיצקעל ןעבעג וצ ןענַאלשעגנָא

 -בַארטעב ןעלעוו ייז זַא ,ןערָאטַאזינַאגרָא יד טנערָאװעג ייז ןעבָאה ,םערָא

 -יולעב עכילנעזרעּפ ַא סלַא גנוניולעב ןעגעו שינערעהוצנא עדעי ןעט

 ןערעו טכַאמעג ןעגעלפ סעיסרוקסקע עכילטפַאשנעסױװזרוטַאנ ,גנוגיד

 רעד רעטנוא ,גרוברעטעּפ ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא רעמוז ןעדעי

 -םיונוצ ןעבָאה ןעיורפ יד ןוא ,ןערָאסעּפָארּפ-טעטיזרעוװינוא ןופ גנוטייל

 עקסרעשוקַא יד ןיא .ןעטנַאיסרוקסקע לייט ןעטסערג םעד טלעטשעג

 ןעדעי ןעלדנַאהעב וצ ןערָאסעּפָארּפ יד ןעגנואווצעג ייז ןעבָאה ןעסרוק

 -ָארּפ סָאד רעדייא ןפוא ןעכילרהיפסיוא רהעמ לעיפ א ףיוא דנאטשעגעג

 ןעבָאה ייז .ןעסרוק עיינ ןענעפע רָאנ רעדָא ,טרעדָאפעג סע טָאה םַארג

 יז ידכ ,גנוטסעפ רעד ןיא לעטלעּפש ןעדעי ,טייקכילגעמ עדעי טצונעגסיוא
 ס'רעבורג ,רד ןעמלַא םעד וצ טירטוצ ַא ןענָארקענ ןעבאה ייז .ןעמערוטש וצ

 טייברַא רעכילפערטרָאפ רעייז ךרוד ןוא ,עירָאטַארַאבַאל עשימָאטַאנַא

 "ואוועג ןעצנַאג ןיא רעקימָאטַאנַא ןעטרעטסייגעב ןעניזָאד םעד ייז ןעבָאה

 טָאה רָאסעּפָארּפ ַא זַא ,ןערהַאפרע ןעבָאה ייז ביוא .טייז רעייז ףיוא ןענ

 גָאטנוז םוא עירָאטַארַאבַאל ןייז ןיא ןעטײברַא ןעזָאל וצ ייז ןעגענַאד טשינ

 -ײברַא ,טירטוצ ןעיירפ ןעזעיד טימ טצונעב ךיז ייז ןעבָאה ,טכַאניײב רעדָא

 .גָאט ןעגידגָאטנוז ןעצנַאג ַא ןוא טכאנייב טעּפש גידנעט

 -ינימ םעד ןופ עיציזָאּפָא רעצנַאג רעד ףיוא גידנעטכַא טיג ,ךילדנע

 ןעמָאנ םעד רעטנוא ןעסרוק-לעטימ יד טנעפעעג ךָאד ייז ןעבָאה ,םוירעטס

 -פניקוצ יד רַאפ ןעטָאברעפ ןייז םינ ךָאד ןעק סע .ןעסרוק עשיגָאגַאדעּפ

 יד יו ױזַא רעבַא ? גנוהיצרע ןופ ןעדָאטעמ יד ןערידוטש וצ סרעטומ עניט

 טינ ןעבָאה קיטַאמעטַאמ רעדָא קינַאטָאב רעדניק ןענרעל וצ יו ןעדָאטעמ

 -נעגענ יד םִא ןענייז ,טקַארטסבַא ןיא ןערעו טעטכיררעטנוא טנעקעג

 יד ןופ םולוקירוק םעד ןיא ןערָאװעג ןעמונעגניײרַא ןעביג ןיא ןעדנעטש
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 -עברָאפ ַא ןערָאװעג ןפוא םעד ףיוא ןענייז עכלעוו ,ןעסרוק עשיגָאגַאדעּפ
 .טעטיזרעווינוא רעד רַאפ גנוטייר

 ערעייז טרעטיירבעגסיוא טירט ייב טירט ןעיורפ יד ןעבָאה ױזַא טָא
 רעשטייד ַא ןיא זַא ,ןערָאװעג טנאקעב זיא סע יו לענש ױזַא .ןעטכער
 סעיצקעל ענייז וצ ןעזָאלוצ רָאטעפָארּפ רעסיוועג ַא טעװ טעטיזרעושנוא
 ןענייז ןוא ריהט רענעי ןיא טּפַאלקעגנָא ךיילנ ייז ןעבָאה ,ןעיורפ עכילטע

 ןיא עטכישעג ןוא ץעזעג טרידוטש ןעבָאה ייז .ןערָאװעג טזָאלעגוצ

 יו רהעמ ןעבָאה ךיריצ ןיא ; ןילרעב ןיא קיטַאמעטַאמ ןוא ,גרעבלעדייה

 ןיא ןוא טעטיזרעווינוא רעד ןיא טײברַאעג ןעיורפ ןוא ךעלדיימ טרעדנוה

 רהעמ סָאװטע ןעברָאװרע ךיז ייז ןעבָאה ןעטרָאד ,םוקינכעטילַאּפ םעד

 ןענואוועג ןעבָאה ייז ; ןיצידעמ ןופ רָאטקָאד לעטיט םעד יו סעלָאפהטרעוװ

 ערערהעמ סע ןעבָאה עכלעוו ,ןערָאסעפַארּפ עטסעטרעלעג יד ןופ גנוטכַא יד

 ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .טייקכילטנעפע רעד ןיא טקירדעגסיױא לָאמ

 .,סעקטנעדוטס יד ןופ ענינייא טימ טנעקעב ךיז בָאה ןוא ,1872 ןיא ךיריצ

 ןעבָאה עכלעוו ,ךעלדיימ עגנוי רָאג יו ןהעז וצ טניוטשרע ןעוועג ךיא ןיב
 ןיא ןעמעלבָארּפ עפעיט טכייל ױזַא ןעזעל ,םוקינכעטילַאּפ ןיא טנערעלעג
 ,ןעגנונעכער-לאיצנערעפיד ןופ ףליה רעד טימ ץיה ןופ עירָאעט רעד

 ןיא גנוביא עגנַאל-ןערהָאי רעהירפ ןופ טַאהעג ןעטלָאװ ייז יו טַארוקַא

 טרידוטש טָאה עכלעוו ,ךעלדיימ עשיסור יד ןופ ענייא .,קיטַאמעטַאמ

 ,יקסוועלַאווָאק עיפָאס ,ןילרעב ןיא סַארטשרעיעװ רעטנוא קיטַאמעטַאמ

 זיא ןוא ,עיצַאמוּפער רעסיורג ַא טימ ןירעקיטַאמעטַאמ ַא ןערָאװעג זיא

 ךיא ,םלָאהקָאטש ןיא עלעטשי-רָאסעּפָארּפ ַא ףיוא ןערָאװעג ןעדאלעגנייא
 טָאה סָאװ ,טרעדנוחרהָאי רעזנוא ןיא יורפ עטשרע יד ןעוועג זיא יז ,ביולג

 יז ,רענעמ רַאפ טעטיזרעווינוא ןַא ןיא עלעטש-רָאסעּפָארּפ ַא ןעטלַאהעג

 ןעפור טלָאװעג טינ רענייק רהיא טָאה ןעדעווש ןיא זַא ,גנוי ױזַא ןעוועג זיא

 .ַאינָאס ,ןעמָאנ ןעטצריקרעפ רהיא ייב רָאנ יוו סרעדנַא
 עטעדליבעג וצ סאה םענעפָא ס'נעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ץָארט

 סָאװ ,?עדיימ ַא ריצַאּפש ןייז ףיוא ןענעגעגעב טגעלפ רע ןעוו --- ןעיורפ

 -עגנָא רע טָאה ,עלעטיה ידלַאבירַאג עדנור ַא ןוא ןעלירב ןעגָארטעג טָאה

 םהיא ליוװ סָאװ ,עקטסיליהינ א ןייז זומ יז זַא גידנעקנעד ,ןערעטיצ ןעביוה
 סטַאַאטש רעד ןופ עיציזָאּפָא רערעטיב רעד ףיוא גידנעקוק טינ -- ןעסיש
 -אווער א סלַא ןיטנעדוטש-יורפ עדעי טלעטשעגרַאפ טָאה עכלעוו ,ייצילַאּפ

 עגיטכערטרעדינ ןוא ןעננוהארד יד ףיוא טעטכַאעגנוא  ;עקרענַאיצול

 רעצנאנ רעד ןענעקטנַא טעטכירעג טָאה ףָאקטַאק סָאוװ ,ןעננוגידקושעב

 ךָאד סע זיא ,גנוטייצ רעגיטפינ ןייז ןופ רעמונ ןעדעי ןיא טעמכ גנוגעוועב

 עהייר ַא ןענעפע וצ ,גנורעיגער רעד ןופ ץָארט םוצ ,ןעגנולעג ןעיורפ יד
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 וצ ןעגָאלשרעד ךיז ןעבָאה ייז ןופ ערערהעמ ןעוו .ןעטלַאטשנַא-סגנודליב

 גנורעיגער רעד ייז ןעבָאה ,דנַאלסיױא ןיא ןעמָאלּפיד עשיניצידעמ

 -ַאקַא עשיניצידעמ ַא ןענעפע ןעזָאל ייז לָאז יז ,1872 ןיא ,ןעגנואווצעג
 -עינער עשיסור יד ןעוו ןוא .ןעטסָאק-טַאװירּפ ענעגייא ערעייז ףיוא עימעד

 רעייז ןערעדניהרעפ וצ ידכ ,ךיריצ ןופ ןעיורפ יד ןעפורענקירוצ טָאה גנור

 ננורעיגער רעד ייז ןעבָאה ,עננילטכילפ ערענָאיצולָאװער יד טימ רהעקרעפ

 "ינוא ענעגייא רעיפ דנַאלסור ןיא ןענעפע ןעזָאל ייז לָאז יז ,ןעגנואווצעג

 דנעזיוט ןופ טנעהַאנ טָאהעג ןעכינ ןיא ןעבָאה עכלעוו ,ןעטעטיזרעוו

 ,טקַאפ ַא זיא סע רעבָא ,ךילביולננוא טעמכ סיוא טהעז סע .סנירעליש

 עשיניצידעמ , יד סָאװ ,ןעגנונלאפרעפ עֶלַא יד ףיוא ידנעטכַא טינ זַא

 סָאװ םעד ץָארט ןוא ,ןעבעלוצכרוד טָאהעג טָאה "ןעיורפ רַאפ עימעדַאקַא/

 דנַאלסור ןיא טציא ךיז ןעניפעג ,ןעסָאלשעג טייצ א רַאפ ןעוועג זיא יז

 סלַא ןעריציטקַארּפ סָאװ ,ןעיורפ גיצעבעיז ןוא טרעדנוה סקעז יו רהעמ

 .םיריוטקָאד

 רהיא ןיא דנעניוטשרע ,גנונעוועב עזעידנַארנ א ןעוועג רעכיז זיא סע

 -רעפ וצ טָאהעג יז טָאה ץלַא יוו רהעמ .םַאזרהעלעב רהעז ןוא גלָאפרע

 א ןופ טייהנעבעגרעביא רעטצענערגעבנוא רעד גלָאפרע רהיא ןעקנַאד

 רעד ןיא .ןעטעיבענ עכילנעמ ײלרעלַא ףיוא ןעיורפ ןופ עסַאמ רעצנַאג

 ,רעטסעווש עגיצרעהמרַאב סלַא טייברַאעג ןיוש ייז ןעבָאה געירק רעמירק

 יד סְלַא ,ןעלוש ןופ רעריזינַאגרָא סלַא טײברַאעג ייז ןעבָאה וצ-רעטעּפש

 -בעה עטעדליבעג סלַא ,רעפרעד יד ןיא סנירערהעל-לוש עטסנעבענרעביא

 ןעננַאגעג ייז ןענייז ךָאנרעד .םירעיוּפ יד ןעשיווצ סנירעשדלעפ ןוא סעמַא

 רעד ןיא רעלעטיּפש ענעלַאפעב-רעביפ יד ןיא סנירעטרעוןעקנַארק סלַא

 יד ןענואוועג ןעבָאה ןוא ,1878 ןופ המחלמ רעשיקרעט רעד ןופ טייצ

 רעדנַאסקעלַא ןֹופ ןוא ןערידנַאמָאק עשירעטילימ יד ןופ גנורעדנואוועב

 טָאה יײצילָאּפ-טַאַאטש יד ןעמעוו ,ןעמַאד ייווצ ןעק ךיא .ןייֵלַא ןעט2 םעד

 סנירעטרעווןעקנַארק סלַא טנעידעג ןעבָאה עכלעוו ,טכוזעג קרַאטש רהעז

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעמענ עדמערפ רעטנוא ,המחלמ רעד ןופ טייצ ןיא

 ערעסערג יד  ,ייז ןופ ענייא ;ןעטרַאּפסַאּפ עשלַאפ ךרוד טריטנַארַאג
 ןיימ ןיא ל?ייטנַא ןעקרַאטש א ןעמונענ טָאה עכלעוו ,"ןירעכערברעפ ,

 ַא ןופ ןירעטרעװ-טּפיוה סלַא ןערָאװעג טמיטשעב רַאנָאז זיא ,ןעפיולטנע

 זיא ןידניירפ רהיא תעב ,ןעטַאדלָאס עטעדנואוורעפ ןופ לָאטיּפש ןעסיורג

 ןעבָאה ןעיורפ ,טרָאװ ןייא טימ .רעביפ-סופיט ןופ ןעברָאטשעג טינ רעיש

 -טפַאשלעזעג ןעוועג טינ זיא יז נירעדעינ יוװ ,עלעטש עדעווטעי ןעמונעגנָא

 ןעווענ טינ רהיא טימ ןענייז סע ןעטייקכילמעווקעבנוא לעיפיוו ןוא ,ךיל
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 ן'רַאמ ןייז ךילצינ טנעקעג זיא-סעי-יוו רָאנ ןעבָאה ייז בוא ,ןעדנוברעפ

 ןוא עטרעדנוה רָאנ ,ענלעצנייא רָאנ טינ ןָאהטעג ןעבָאה סָאד ןוא ; קלאפ
 ןיז ן'תמא ןיא ןעטכער ערעייז ט ר ע ב ַא ר ע ןעבָאה ייז ,עדנעזיוט
 | .טרָאװ ןופ

 רעד סָאװ ,ןעוועג זיא גנוגעוועב רעגיזָאד רעד ןופ ךירטש א ךָאנ

 רעטסעווש ערעגניא יד ןוא ערעטלע יד --- תורוד ייווצ יד ןעשיווצ םוהת

 ףעיט טינ ,סנעטסגינעוו ,זיא רעדָא ,טריטסיזקע טינ רהיא רַאפ טָאה --

 ןופ ננונעוועב רעד ןופ סנירערהיפ יד ןעווענ ןענייז סָאוװ ענעי .,ןעוועג

 -רעפ ייז טָאה סָאװ ,טייק יד ןעסירוצ טינ לָאמנייק ןעבָאה ,ביֹוהנֶא רהיא

 ןענייז ערעגניא יד ל?יואוובֶא ,רעטסעוװש ערענניא ערעייז טימ טגינייא

 ערעטלע יד רעדייא ןעלַאעדיא ערעייז ןיא רענעטירשענטרַאפ ךס ַא ןעוועג
 | .ןעיורפ

 ייז ;ןערעפפ ערעכעה יד ןיא ןעלעיצ ערעייז טגלָאפרעפ ןעבָאה ייז
 -יטילָאּפ רעכלעוו דנעגריא ןופ ןעטייוו ןופ גנערטש ןעטלַאהעג ךיז ןעבַאה

 רעלהעפ םעד ןעגנַאנעב טינ לָאמנייק רעבָא ןעבָאה ייז ;עיצַאטיגַא רעש

 -ניא ןופ עסַאמ רעד ןיא טגעיל טפַארק ע'תמא רעייז זַא ,ןעסעגרעפ וצ

 יד וצ ןענַאטשעגוצ ףוסל זיא להָאצ עסיורג ַא עכלעוו ןופ ,ןעיורפ ערעג

 ןענייז סנירערהיפ עגיזָאד יד .ןעזיירק ערענָאיצולָאװער רעדָא עלַאקידַאר

 "וצ רַאפ טכַארטעב ייז בָאה ךיא -- ןיילַא טייקנידנעטשנא יד ןעוועג

 ענעי ןופ ןעסירענבָא טינ ךיז לָאמנייק רעבָא ןעבָאה ייז --- גידנעטשנַא

 "יהינ עשיּפיט סלַא ןעגנַאגעגמורַא ןענייז עכלעוו ,סעקטנעדוטס ערעגניא

 ענילָאנירק יד גידנעטכארעפ ,רָאה ענערָאשענרעטנוא-ץרוק טימ ,סעקטסיל

 רעצנַאג רעייז ןיא טסייג ןעשיטַארקַאמעד רעייז גידנעזיײופורַא ןוא

 ןופ ןוא ,טשימעג טינ ייז טימ ךיז ןעבָאה סנירערהיפ יד .גנומהענעב

 רעבָא ךיז ןעבָאה ייז ,ןעטייקגיטסיווצ ןעמוקרָאפ ןעגעלפ טייצ וצ טייצ

 רַאפ ,ךיא ביולג ,ךאז עסיורג ַא --- ייז ןופ טלעקָאשענבָא טינ לָאמנייק

 .טעוועשובענ דליוו ױזַא ןעבָאה ןעגנונלָאפרעּפ יד עכלעוו ןיא ,ןעטייצ ענעי

 ןוא ערענניא יד וצ טנָאזעג ןעטלָאװ ייז יו ןעזיוועגסיוא טָאה סע

 ענעטעמאס ערעזנוא ןעגַארט ןעלעוו וימ , : ןעשנעמ עשיטַארקַאמעדי רחעמ

 עכלעוו ,ןערַאנ טימ ןָאהט וצ ןעבָאה רימ לייוו ,ןענָאיניש ןוא רעדיילק

 -יטילָאּפ , ןופ םינמס יד ןָאיניש ַא ןיא ןוא דיילק רעטעמַאס ַא ןיא ןעהעז

 ןיא יירפ ךייא טביילב ,ךעלדיימ ,רחיא רעבָא ; "טייקגיסעלרעפוצ רעש

 טרידוטש ןעבָאה סָאוו ןעיורפ יד תעב ."ןעגנוגיינ ןוא ןעקַאמשעג ערעייא

 וצ גנורעיגער רעשיסור רעד ןופ ?להעפעב ַא ןעגָארקעג ןעבָאה ךיריצ ןיא

 יד ןעזָאלרעּפ טינ ןעמַאד "עגידנעטשנַא , עניזָאד יד ןעבָאה ,קירוצ ןעמוק

 טלעפעג'ס ,, ,גנורעינער רעד וצ טגָאזעג ךאפנייא ןעבָאה ייז .ןעלעבער
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 -יזרעווינוא טנעפע ,טוג ָאזלַא ? דנַאלסיױא ןיא ןענייז ייז סָאװ טינ ךייא

 ןהעג ךעלדיימ ערעזנוא ןעלעוו טינ זַא ; םייחרעד ןיא ןעיורפ רַאפ ןעטעט

 ןעלעוו ,ךילריטַאנ ץנַאג ,ןוא ןעלהָאצ ערעסערג ךָאנ ןיא דנַאלסױא ךָאנ

 טָאה ןעמ ןעוו ."עגנילטבילפ עשיטילַאּפ יד טימ טפַאשטנַאקעב ןערהיפ ייז

 ייז טָאה ןעמ ןוא ,סעקרענָאיצולָאװער ןעהיצרע ייז זַא ,ןעפרָאװעגרָאפ ייז

 ןעבָאה ,ןעטעטיזרעווינוא ןוא עימעדַאקַא רעייז ןעסילשוצוצ טעשַארטסעג

 ; סעקרענָאיצולָאװער ןערעוו סעקטנעדוטס עלעיפ ,תמא , ,טרעפטנעעג ייז

 "יו "4? ןעטעטיזרעווינוא יד ןעסילשוצ רַאפ דנורג ַא רעבָא סָאד ןעד זיא

 -וצבִא םינ ךיז שזַארוק ןעלַארָאמ םעד ןעבָאה רערהיפ עשיטילַאּפ לעיפ

 + ףענעגייא רעייז ןופ לעגילפ םענעטירשעגטרַאפ רהעמ םעד ןופ ןערהעק

 | ! יײטרַאּפ

 רעכיירגלָאפרע ץנַאג ןוא רעגולק רעייז ןופ דוס רעכילקריוו רעד

 יר ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעיורפ יד ןופ ענייק סָאװ ,ןעוועג זיא גנולעטש

 ןעיורפ, עכאפנייא ןעװעג טינ ןענייז ,גנוגעוועב רענעי ןופ המשג

 עטריגעליװירּפ יד ןופ קלח ַא ןעגירק וצ ןערַאנ עכלעוו ,"סנירעלטכער

 .ןופרעד סייוו ץנַאג ,טַאַאטש םעד ןיא ןוא טפַאשלעזענ רעד ןיא סעיציזָאּפ

 קנעדעג ךיא ,ןעסַאמ יד טימ ןעוועג סנעטסיימ ןענייז ןעיטַאּפמיס ערעייז

 -היפ ענערהַאפרע יד ,אווָאשַאטס ןיליירפ סָאװ ?ײטנַא ןעטפַאהבעל םעד

 ,1801 ןיא ןעלוש-סגָאטנוז יד ןיא ןעמונעג טָאה ,עיצַאטיגַא רעד ןופ ןירער

 "יווצ ןעסָאלשעג ןעבָאה סנידניירפ ערהיא ןוא יז סָאװ ןעטפַאשדניירפ יד

 טגײצענסױרַא ןעבָאה ייז סָאװ עסערעטניא יד ,ךעלדיימ-קירבַאפ יד ןעש

 עפּפמעק יד ,עלוש רעד רעסיוא ךעלדיימ ענעי ןופ ןעבעל ןערעווש םעד ןיא
 ךיא .םיתב-ילעב עניצייג ערעייז ןעגעקטנַא םטרהיפעג ןעבָאה ייז סָאװ

 -ַאנַאדעּפ יד ןופ ןעיורפ יד סָאװ ,עסערעטניא עקרַאטש יד ךיז רעניארע

 -יײברַא יד ןיא ןוא ןעלוש"-ףרָאד יד ןיא טגײצעגסױרַא ןעבָאה ןעסרוק עשיג

 ַא ראפ ןעבָאה סָאװ ,ףרָאק ןָארַאב יווװ ,רעגייטש ַא ,עגינעוו ענעי ןופ ןעט

 רעגיזָאד רעד ןיא סָאװטע ןָאהט וצ סינביולרע יד טָאהעג טייצ לעקיטש

 -ענכרוד טָאה סָאװ ,טסיינ ןעלַאיצַאס םעד טּפיוהרעביא יוװ ;גנוטכיר

 -- טבערטשעג ןעבָאה ייז עכלעוו וצ ןעטכער יד .ןעסרוק ערעייז ןעגנורד

 ןעוועג זיא --- ןעיורפ יד ןופ עסַאמ עסיורג יד ייס ןוא רערהיפ יד ייס

 - ,רחעמ לעיפ רָאנ ,גנודליב ערעכעה וצ טכער עלעודיווידניא סָאד רָאנ טינ

  םעד ןעשיווצ רעטײברַא עכילצינ ןייז וצ טכער סָאד ,רהעמ ךרע רעד טינ

 ןעבָאה ייז סָאװ רַאפ עכַאזרוא יד ןעוועג זיא סָאד .ןעסַאמ יד ןוא קלאפ
 .נלָאפרע ןעסיורג ַאזַא טָאהעג
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 שדק

 - ,ןערָאװעג רענרע ץלַא דנוזעג ס'רעטָאפ ןיימ זיא ןערהאי עטצעל יד
 ,ןהעז םהיא ןעמוקעג ןענייז ךיא ןוא רעדנַאסקעלַא רעדורב ןיימ ןעוו ןוא

 טעװ רע זַא ,טגָאזעג םיריוטקָאד יד זנוא ןעבָאה ,1871 ןופ גנילהירפ ןיא

 .טסערפ-טסברעה עטשרע יד ןופ ןעמוקנָא םעד זיב יוװ ןעהיצ טינ רהעמ

 ַאיארַאטס רעד ןיא ,רעגייטש ןעטלַא ן'פיוא טבעלעג ץלַא ךָאנ טָאה רע

 -ָאטסירַא ןעניזָאד םעד ןיא םהיא םורַא גנידצלַא רעבָא ,איאננעשוינָאק

 ,רעמיטנעגייאבייל עכייר יד .טרעדנעעג ךיז טָאה לַאטרַאװק ןעשיטַארק

 -רעפ ןענייז ,םיבשות עטנענימָארּפ ןעוועג טרָאד לָאמַא ןענייז עכלעוו

 -נעוושרעפ ַא ףיוא ם'רטּפ'עג ןעבָאה ייז יו םעדכָאנ .ןערָאװעג ןעדנואווש

 רעד ייב ןענַארקענניײרַא ןעבָאה ייז סָאװ ,דלעג-ףיוקסיוא יד ןפוא ןעשירעד

 לָאמנייא ןעבָאה ייז יו םעדכָאנ ןוא ,ענענייאבייל יד ןופ גנואיירפעב

 ,ןעקנַאב-דנַאל עיינ יד ןיא סעינעמיא ערעייז ט'נכשמ'רעפ לָאמַאכָאנ ןוא

 רעייז בעילוצ ,טנעקעג ןעבָאה ייז ?עיפיוו ןעסירעג ייז ןופ ןעבָאה עכלעוו
 רעדָא דנַאל ן'םיוא ןעניוצעגקירוצ ךילדנע ךיז ייז ןעבָאה ,טייקגיזָאלפליה

 .טייחנעסעגרעפ ןיא ןעקניזרעפ וצ ןעטרָאד ,טדעטש עלעיצניווָארּפ יד ןיא

 -- ?ענעמוקעגפיוא יד, ןופ ןערָאװעג ןעמונרעפ ןענייז רעזייה ערעייז
 תעב -- ןעכיילנ רעד ןוא ,סעקישטַאירדָאּפ-ןהשאבנעזייא ,םירחוס עכייר

 ןעבילבעג ןענייז סָאװ ,ןעילימַאפ עטלַא יד ןופ רענייא רעדעי טעמכ ןיא

 רַאּפ ַא ,ןעטלַא םעד ןופ תוברוח יד ףיוא ןעטכער ענייז ןעגידייטרעפ וצ

 טפּפמעקעג ןעבעל גנוי ַא טָאה ,לַאטרַאװק ס'רעטסיימלַאטש ןעטלַא םעד ןיא

 ןוא גנעג עיינ יד ןעטלָאשעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעלַארענעג ענעגיוצענקירוצ

 -סור רַאפ ןברוח ןעכיג ןוא ןערעכיז א ףיֹוא תואיבנ טימ ץראח רעייז טלהיקעג

 טייצ ןופ טנעלפ סָאװ בורק ַא סעּפע רעדָא ,רדס םעיינ םעד רעטנוא דנַאל

 - רעטָאפ ןיימ סָאװ ,טפַאשלעזעג עצנַאג יד ןעוועג זיא ,ןעמוקניירַא טייצ וצי

 טלהעצעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,םיבורק עלַא ערעזנוא ןופ .טַאהעג טציא טָאה

 ,ןילַא עוװקסָאמ ןיא ןעילימַאפ גיצנאווצ ןופ טנעהָאנ טייהדניק ןיימ ןיא

 ייז ךיוא ןוא ,ייווצ יוו רהעמ טינ ןעבילבעגנ טדָאטשטּפיױה רעד ןיא ןענייז
 סרעטומ יד ,ןעבעל םעד ןופ םָארטש םעיינ םעד וצ ןענאטשעגוצ ןענייז

 יוז םינינע עכלעזַא ךעלגניא ןוא ךעלדיימ ערעייז טימ טריטוקסיד ןעבָאה
 רעטָאפ ןיימ .ןעיורפ רַאפ ןעטעטיזרעווינוא ןוא קלָאּפ םעד רַאפ ןעלוש

 -ניא ןיימ ןוא רעטומפיטש ןיימ .גנוטכַארעפ טימ טקוקענ ייז ףיוא טָאה

 ,טרעדנעעג טינ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,אנילואפ ,רעטסעווש-פיטש ערעג
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 .רעבָא ;} ןעטסיירט וצ םהיא טנעקעג ןעבָאה ייז סָאװ ץלַא ןָאהטעג ןעבָאה

 רעטנהעוװוענוצ-טינ רעד ןיא דמערפ טלהיפעגנ ךיז ןעבָאה ןייֵלַא ייז

 .גנובעגמוא

 -עגנוא ץנַאג ןוא ךילדניירפ טינ ןעוועג לָאמ עֶלַא זיא רעטָאפ ןיימ |

 טולָאסבַא זיא רעדנַאסקעלַא רעבָא ,רעדנַאסקעלַא רעדורב ןיימ וצ טכער

 ןיא רע ןעוו .זיא סע ןעמעוו ףיוא ץרַאה ַא ןעגָארט וצ ןעוועג גיהעפנוא

 ,ןעפעיט םעד טימ ,רעמיצ-ןעקנַארק ס'רעטָאפ רעזנוא ןיא ןעמוקעגניירַא

 לעכיימש ַא טימ ןוא ןעגיוא עיולב-לעקנוט ענייז ןופ קילב ןעכילדניירפ

 דלַאב טָאה רע ןוא ,טייקסטוג עכילדנענוא ןייז טקעלּפטנע טָאה סָאװ

 -עווקעב ןעדנעדייל םעד ןעכַאמ וצ םוא ןָאהט ןעק ןעמ סָאװ ןענופעגסיוא

 ,ךילריטַאנ ױזַא ןָאהטעגנ סע טָאה ןוא ,?הוטש-ןעקנַארק ןייז ןיא רעמ

 -ןעקנַארק םעד ןעזָאלרעפ קירוצ עדנוטש א טימ טשרע טלָאװ רע יוװ טקנוּפ

 -ענסיוא טָאה רע ;ןעמונעב ןעוועג ךַאפנייא רעטָאפ ןיימ זיא ,רעמיצ

 .ןחעטשרעפ וצ םהיא גידנעביוהנָא טינ ,ןעגיוא רֶאּפ ַא םהיא ףיוא טלעטש

 ןערעטסניפ ,ןענידעמוא םעד ןיא ןעבעל טכַארבעגניירַא טָאה ךוזעב רעזנוא

 יד ;רערעטנומ ןערָאװעג זיא ןעקנַארק םעד ףיוא גנוסַאּפפױא יד ; זיוה

 ,רענידעבעל ןערָאװעג ןענייז ,אפוג ןעטסנעיד יד ,ַאנילואּפ ,רעטומפיטש

 .ננורעדנע יד טלהיפעג טָאה רעטָאפ רעד ןוא
 רימ זַא טראוורע טָאה רע .טרענרעעג םהיא טָאה רעבָא ךַאז ןייא

 .עציטש םהיא ייב ןעטעב ןוא הבושת ילעב יו םהיא וצ ןעמוק ןעלעוו

 ןעבָאה ,ןינע םעד חכמ ךערּפשעג ַא ןערהיפרעפ טריבורּפ טָאה רע ןעוו רעבָא

 ; םעד ןענעוו טינ ךיז גרָאז , ןערעטנומ ַאזַא טימ טלעטשעגבָא םהיא רימ

 רע .ןערָאװעג טניוטשרע רהעמ ךָאנ זיא רע זַא ,"טוג ץנַאנ זנוא טהעג סע

 ןעלָאז ןהיז ענייז --- רענייטש ןעטלַא ן'פיוא ענעצס ַא טרַאוװרעד טָאה

 םהיא טָאה סע ;דלעג ןעבעג ייז ןוא ןייז ?חומ ייז לָאז רע ןעטעב םהיא

 ,ןעמוקעג טינ וצרעד זיא סע סָאוװ ,ןעסָארדרעפ עלייוװ ַא רַאפ ךיוא רשפא
 ןעמוקעג זיא סע ןעוו .ננוטכַא רחעמ טימ זנוא ףיוא טקוקעג טָאה רע רעבָא

 "סיוא טָאה סע .טרהירעג ןעוועג יירד עלַא רימ ןענייז ,ךיז ןעדייש םוצ

 רענידעמוא ןייז ןיא ךיז ןערהעקוצמוא ןעקָארשעג ךיז טלָאװ רע יו ןעזיוועג

 טָאה רע רעכלעוו רַאפ ,םעטסיס ַא ןופ תוברוח יד ןעשיווצ ,טײקמַאזנייא

 ןערהעקמוא טזומענ ךיז טָאה רעדנַאסקעלַא רעבָא .ןעטלַאהוצפיוא טכעלעג

 .דנַאלניפ ןיא ןערהָאפבָא ןייב ןעטלַאהעג בָאה ךיא ןוא ,טסנעיד ןייז וצ

 ךיא ןיב ,דנַאלניפ ןופ ,םייהַא ןעפורעג רעדעיוו ךימ טָאה ןעמ ןעוו
 וצ טקנוּפ ןעמוקעננָא ןיב ךיא ואוו ,עווקסָאמ ךָאנ ןערהָאפעגבָא ךינ ףיוא

 רעטיור רעטלַא רענעי ןיא ,ןעביוהעגנא סָאװ רָאנ ךיז טָאה סָאװ ,היול רעד

 עטצעל יד ואוו ןוא ,ןערָאװעג טפיוטעג זיא רעטָאפ ןיימ וואו ,עכריק
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 עיסעצָארּפ-היול יד ןעוו ,רעטומ ןייז רַאפ ןערָאװעג טנָאזעג ןענייז תולפת

 ןעוועג ריס זיא זיוה רעדעי עכלעוו ןופ ,ןעסַאג יד ךרוד ןעגנַאגעג זיא

 ןעבָאה רעזייה יד זַא ,טקרעמעב ךיא בָאה ,טייהדניק ןיימ ןיא טנַאקעב-טוג

 טָאה ןעבעל סעיינ ַא זַא ,טסואוועג רעבָא בָאה ךיא ;} טרעדנעעג גינעוו ךיז

 | /  .ןעביױהעגנָא םוטעמוא ךיז
 רעטומ ס'רעטָאפ רעזנוא וצ טרעהעג לָאמַא טָאה סָאװ ,זיוה םעד ןיא |

 טפיוקענבא טציא זיא עכלעוו ,יקסרימ ןיסעצנירּפ רעד וצ ךָאנרעד ןוא

 טָאה ,לַאטראװק םעד ןופ בשות רעטלַא ןַא ,--נ לַארענעג ןופ ןערָאװעג
 ַא רהָאי רֶאּפ ַא טרהיפעגנָא עילימַאפ רעד ןופ רעטכַאט עגיצנייא יד
 עט'נשקע'עגנייא רעבָא עניהטומטוג ערהיא ןענעק ףּפמַאק ןעכילצרעמש
 טינ רהיא ןעבָאה רעבָא ,טרעטענרעפ רהיא ןעבָאה עכלעוו ,ןערעטלע

 סָאװ ,ןעסרוק-טעטיזרעווינוא יד ןיא ןערידוטש וצ ןעביולרע טלָאװעג

 יז טָאה ךילדנע .ןעיורפ רַאפ עװקסָאמ ןיא ןערָאװעג טנעפעעג ןענייז

 רעבָא ,ןעסרוק עניזָאד יד ןָא ןעסילשוצנא ךיז סינביולרע יד ןענָארקעג

 רעד רעטנוא ,עטערַאק רעטנַאגעלע ןַא ןיא טרהיפעג ןיחַא רהיא טָאה ןעמ

 ןעציזבא גיהטומ טנעלפ עכלעוו ,רעטומ רהחיא ןופ טכיזפיוא רעגנערטש

 -בעילעג רהיא ןופ טייז רעד ייב ,סעקטנעדוטש יד ןעשיווצ גנַאל-ןעדנוטש

 -ניטכיזרַאפ רעצנַאג רעד ףיוא טעטכַאעגנוא ,ךָאד ןוא ; רעטכָאט רעט

 רעטעּפש רהֶאֹי רַאּפ ַא טימ רעטכַאט יד זיא ,טיײקמַאזכַאו ןוא טייק

 ,טריטסערַא ןעוועג זיא ,ײטרַאּפ רערענָאיצולַאװער רעד וצ ןענַאטשעגוצ

 .גנוטסעפ רעקסווָאלװַאּפָארטעּפ רעד ןיא רהָאי א טכַארברעפ טָאה ןוא

 רעד ןופ ּפעק עשיטָאּפסעד יד ןענייז ,רעביאנעגעק זיוה םעד ןיא

 ףפמאק ןערעטיב ןיא ןעוועג ,---ז ןיפערג יד ןוא ףַארג רעד ,עילימַאפ

 רעד ןערָאװעג ניסירדרעביא זיא סע ןעמעוו ,רעטכעט ייווצ ערעייז ןעגנעק

 -נואווצעג ייז ןעבָאה ןערעטלע ערעייז סָאװ ,ןעבעל רעזָאלצונ ןוא רעטסוּפ

 עכלעוו ,ךעלדיימ ענעי וצ ןהעטשוצ טלָאװעג ןעבָאה ןוא ,ןערהיפ וצ ןעג

 -סטעטיזרעווינוא יד ןיא עכילקילנ ןוא עיירפ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז

 ןעבָאה ןערעטלע יד .גנַאל ןערהָאי ןעטלַאהעגנָא טָאה ףּפמַאק רעד .ןעסרוק

 יד זַא ,ןעוועג זיא עדנע יד ןוא ,ןעבעגענרעטנוא טינ לַאפ םעד ןיא ךיז

 ןוא ,טפיג טימ ןעבעל רהיא וצ ףוס ַא טכַאמענ טָאה ?עדיימ ערעטלע

 -היפוצכרוד טביולרע רעטסעווש ערעגניא רהיא ןעמ טָאה טלָאמעד טשירע

 .ןעננַאלרעפ ערהיא ןער

 .טייצ רהָאי ַא רַאפ זיא סָאוו ,ריחט רעזנוא ןופ זיוה ןעטייווצ םעד ןיא

 טימ ןעמוקעגניירַא טרָאד ןיב ךיא ןעוו ,גנוניואוו-ןעילימַאפ רעזנוא ןעוועג

 - ,עּפורג ַא ןופ ננולמאזרעפ עמייהעג עטשרע יד ןעטלַאהוצבָא ן'יקסווָאקיישט

 יד טנעקרעד דלַאב ךיא בָאה ,עווקסָאמ ןיא טעדנירגעג ןעבָאה רימ סָאװ
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 טימ רנעגוי ןיימ ןיא ןעוועג טנאקעב טוג ױזַא רימ ןענייז עכלעוו ,ןערעמיצ

 וצ טרעהעג זיוה סָאד טָאה טציא .ערעפסאסטַא רענעדיישרעפ ץנַאג רעייז

 -ַארַאק עשיטַאּפמיס קרַאטש יד ,דלעפי .רַא ַאילַאטַאנ ןופ עילימַאפ רעד

 טרעדלישעג דנערהיר ױזַא טָאה ןַאנני ק גרָאעג ןעמעוו ,"ןירעכערברעפ,

 ,ריביס ןעגעוװ ךוב ןייז ןיא

 ןיימ ואוו ,םעד ןופ טנעהַאנ ץנַאג ןעוועג זיא סָאװ זיוה ַא ןיא ןוא = |

 ןיימ ךָאנ םורַא םישדח עכילטע ןיא ךיא בָאה ,ןעברָאטשענ זיא רעטָאפ

 ,רעוּפ ַא סלַא טדיילקרעפ ,ןע'קַאינּפעטס ןעמונענפיוא ,טיוט ס'רעטָאפ

 .טָאה ןעמ ואוו ,ץניוװָארּפ רעד ףיוא ףרָאד א ןופ ןעפָאלטנע זיא רעכלעוװ

 אדנאנַאּפָארּפ עשיטסילַאיצַאס ןעכַאמ רַאפ שטריטסערַא טָאהעג םהיא

 | ,םירעיוּפ יד רעטנואי

 -לַאטש ןעטלַא םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעגנורעדנע עכלעזַא טָא

 גנוטסעפ עטצעל יד .רהָאי ןהעצפופ עטצעל יד ןיא לַאטרַאװק 'סרעטסיימ

 ,טסייג םעיינ םעד ןופ טּפַאכרעּפ ןעוועג טציא זיא ?לעדַא ןעטלַא םעד ןופ

 טדנז

 ןיימ טכַאמעג ךיא בָאה ,גנילהירפ ביוהנֶא ,רהָאי ןעטסקענ םעד

 ןעשיסור םעד גידנערהַאפרעבירַא .ַאּפָארייא-ברעמ ןיא עזייר עטשרע
 םעד ףיוא ךיז בָאה ךיא יוװ רעקרַאטש ךָאנ ,טלהיפרעד ךיא בָאה ץענערג

 ,דנַאלרעטָאפ ןייז טזָאלרעפ רע ןעוו טלהיפ סור רעדעי סָאװ סָאד ,טכירעג
 -רעטיש יד ךרוד ,ןעדָאב ןעשיסור ףיוא ךיז טנָארט ןהָאב יד יוװ גנַאל ױזַא

 ןערהָאפעג טלָאװ ןעמ יוװ ךיז טלהיפ ,ןעצניוװָארּפ ברעמ-ןופצ עטרעקלעפעב

 עגירעדעינ טימ טקעדעב ןענייז ןעליימ עטרעדנוה .סינעטסיוו א רעביא
 טרָאד ןוא ָאד .רעדלעוו ןעמָאנ םעד םיוק ןענעידרעפ סָאװ ,ןעסקיוועג
 ןיא ןעבָארגעב לעפרעד ןעמערָא ,ןעדנעלע ,םעניילק ַא גיוא סָאד טקרעמעב
 רעביא  ,געוו-ףרָאד ןעטהערדעג ןוא ןעלָאמש ,ןעגיטַאלב ַא רעדָא ,עענש

 ןוא טפַאשדנַאל יד -- ץלַא רעבָא .ןערהַאפ וצ ךילגעמנוא זיא'ס ןעכלעוו
 ןהאב יד יו ךינ .ױזַא גנילצולּפ ךיז טרעדנע --- גנובענמוא עצנַאנ יד

 ,ןעטכַאּפ ןוא רעפרעד עניטכיצ ערהיא טימ ,ןעסיירּפ ןיא ןיירַא טרהָאפ
 םעד ןופ ?היפעג סָאד ןוא ;ןענעוװ עטריקורב ןוא רענטרעג ערהיא טימ

 טגנירד ןעמ רהעמ סָאװ ,רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץלַא טרעוו טסַארטנַאק
 סיוא טהעז ןילרעב עניטעמוא יד וליפַא ,דנַאלשטייד ןיא רעטייוו ןיירַא

 .טדעטש עשיסור ערעזנוא טימ ךיילנרעפ ןיא ,רעגידעבעל
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 בָאה קירוצ געט ייווצ טימ !טַאמילק םעד ןופ טסַארטנָאק רעד ןוא
 ןוא ,עענש ןעטכידעג ַא טימ טקעדעב גהוברעמעּפ טזָאלעגרעביא ךיא

 לעטנַאמ 8 ןהֶא ןעגנַאנענמורַא ךיא ןיב ,דנַאלשטייד ןעטימ ןיא ,טציא

 -עדנואוועב ,ןייש-ןוז ןעמערַאװ ןיא ,לַאזקָאװ ןופ עמרָאפטַאלּפ רעד רעביא
 ךָאנרעד ןוא ,ןייהר רעד ןעמוקעג זיא ןַאד .ןעמולב עדנעהילב יד גידנער
 טימ ,ןוז רעגיטכיל ַא ןופ ןעלהַארטש יד ןיא גידנעדָאב ךיז ,ץייווש יד
 ןיא טריוורעפ טרעוו קיטשהירפ וואו ,ןעלעטַאה ערעביוז עניילק ערהיא
 "נייק בָאה ךיא .גרעב עטקעדעב-עענש יד ןופ קילבנֶא םעד רַאפ ,ןעסיורד

 רעשיסור רעד ןופ גנוטיידעב יד ןעפירגעב טינ קרַאטש יוזַא רעהירפ לָאמ
 -עב זיא ןָאיצַאנ רעשיסור רעד ןופ עטכישעג יד ױזַא יו ןוא ,עגַאל-ןופצ
 רהיא ןופ סרעטנעצ-טּפיוה יד סָאװ ,טקַאפ םעד ןופ ןערָאװעג טסולפנייא
 טייוו ױזַא ,ןעדַארג-טיירב עכיוה ןיא ןעלקיווטנע טזומעג ךיז ןעבָאה ןעבעל
 בָאה טלָאמעד טשרע ,דנַאלניפ ןופ ףלָאנ םעד ןופ ןענערב יד יװ ןופצ ןיא
 -םורד יד סָאוװ גנוהיצוצ ערַאברילָארטנַאקנוא יד ןענַאטשרעּפ גיטכיר ךיא
 -נוגנערטשנא עגידלַאװעג יד ,ןעסור יד ףיוא טביאעגסיוא ןעבָאה רעדנעל
 ןוא ,רעעמ ןעצרַאװש םעד ןעכיירגרעד וצ טכַאמעג ןעבָאה ייז סָאװ ןעג
 ,וצ-םורד ןעטסינָאלַאק עשיריביס יד ןופ יז ןעגנערד עגידנעטש סָאד
 .עירושטנַאמ ןיא רעפעיט

 רענעמ ,ןעטנערוטס ששיסור טימ ?ופ ןעוועג ךיריצ זיא טייצ רענעי וצ
 ,םוקינכעטילָאּפ ןופ טייוו טינ ,סַארטשרעבָא עטמהירעב יד .ןעיורפ ןוא
 טשרעהעג טָאה ךַארּפש עשיסור יד אוו ,דנַאלסור ןופ לעקניוו ַא ןעוועג זיא
 - יװ טבעלעג טרָאד ןעבָאה ןעטנעדוטס יד .ןעכַארּפש ערעדנַא עלַא רעביא
 סָאד -- ןעיורפ יד ?עיצעּפס ,ןעבעל ןעטנעדוטש עשיסור עטסיימ יד
 פעקיטש ןיד ַא ,ךלימ לעסיבַא ,טיורב טימ עעהט ,גינעוו רהעז טימ ,טסייה
 -וקכיד עטפַאהבעל ןופ ןעטימ ןיא ,ּפמָאל-טיריּפס א ףיוא טכַאקעג שיילפ
 רעדָא ,טלעוו רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןעסעיינ עטצעל יד חכמ ןענָאיס
  רעייז ןעוועג זיא סָאד -- ,ךוב ןעטנעיילעגכרוד סָאװ-רָאנ ַא ןעגעוו
 סע לעיפיוו דלעגנ רהעמ טָאהעג ןעבָאה סָאװ יד .טייצלהָאמ רעכילנחעוועג
 רעד רַאפ ןעבענעגבָא סע ןעבָאה ,ןעבעל טרַא ַאזַא רַאפ ןעוועג גיטיונ זיא
 טפירשטייצ רעשיסור רעד ,קעטָאילביב רעד רַאפ --- "ךַאז רעניײמעגלַא
 עשיראצייװש יד ןעציטש ףיוא ,ןעבענסױרַא ןעבילקעג ךיז טָאה ןעמ סָאװ
 ןעזעיד ףיוא טָאה ,גנודיילק רעייז טגנַאלעבנָא סָאװ .ןעגנוטיײצ-רעטיײברַא
 ַא ןיא טָאה ןיקשוּפ .,עימָאנָאקע עטסמַאזרַאּפש יד טשרעהעג טעיבעג
 ןעסַאּפ טינ ןעד טעוװ טוה ַא רַאפ סָאװ, ,ןעבירשעג זרעפ ןעטנַאקעב-ליואוו
 -דיימ ערעזנוא יװ ןעזיוועגסיוא טָאה סע "? לעדיימ רעגירהעי-ןהעצכעז ַא
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 רעד ענַארפ עניזָאד יד ןעפרָאװענוצ גיהטומ ןעטלָאוװ ךיריצ ןיא ךעל

 ןעד סע ןעק, :טדָאטש (*רעשינַאילגניוװצ רעטְלַא רעד ןופ גנורעקלעפעב

 ,לעריימ ט ןעסַאּפ טינ לָאז סָאװ ,גנודיילק ןיא טייקכַאפנייא ןַא ןעבעג

 "? עיגרענע טימ לופ ןוא טנענילעטניא ,גנוי זיא יז ןעוו

 טײברַאעג עדניימעג ענידווערהיר עניילק יד טָאה םעד םעלַא ייב

 זיא סע ןעו ןעבָאה ןעטנעדוטש ןיא סע עכלעוו רעדייא ,רערעווש

 -עפָארּפ רעכיריצ יד ןוא ,ןעריטסיזקע ןעטעטיזרעווינוא טניז טיײברַאעג

 לעיּפשייב ַא םִלַא גידנעזייוו ןערָאװעג דעימ טינ לָאמנייק ןענייז ןערָאס

 -רעד ןעבָאה ןעיורפ יד סָאװ ,סערגָארּפ םעד ןעטנעדוטס-רענעמ יד רַאפ
 ,טעטיזרעווינוא רעד ןיא טכיירג

 עכילנעמ סעלַא טימ ךיז ןענעקעב וצ טרַאנענ ךיא בָאה גנַאל ןערהָאי
 עשיסור יד  .עיצַאיצַאסַא רעטייברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןעגעוו
 סע ,ןעטלַאּפש ערעייז ןיא טּפָא ץנַאג טנַאמרעד רהיא ןעבָאה ןעגנוטייצ

 רעדָא ןעּפיצנירּפ ערהיא ןופ ןעדער וצ טביולרע ןעוועג טינ רעבָא ייז זיא
 עסיורג ַא ןייז זומ סָאד זַא טלחיפעג בָאה ךיא .טייקגיטעהט רהיא ןופ
 ערהיא ןעפיירגעב טנעקעג טינ רעבָא בָאה ךיא ,ןענלָאפ ןיא ךייר ,גנונעוועב
 בָאה ,ץייווש רעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא זַא טציא .ןעצנעדנעט ןוא ןעלעיצ

 .רהעגעב ןיימ ןעלעטשוצנעדעירפוצ ןעסָאלשעב ךיא
 ןופ עפוטש רעטסכעה רעד ףיוא ןעוועג טלָאמעד זיא עיצַאיצָאסַא יד

 1840--46 ןערהָאי יד ןיא ןענייז ןעגנונעפאה עסיורג .גנולקיווטנע רהיא
 .רעטייברַא עשיאעּפָארייא יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןערָאװעג טקעווענפיוא

 עסַאמ עגידלַאװעג ַא רַאפ סָאװ ןעפיירגעב ןַָא רימ ןעביוה טציא טשרע
 -הֶאי ענעי ןיא ןערָאװעג טיירּפשרעפ זיא סע רוטַארעטיל עשיטסילַאיצַאס
 ,ןעטסילַאיצַאס עבילטסירק ,ןעלוש עלַא ןופ ןעטסילַאיצַאס יד ןופ ןער

 ןוא ,ןעטסינעוװַא ,ןעטסינָאמיס-ןעס ,ןעטסירעירופ ,ןעטסילַאיצַאס-טַאַאטש
 טייקפעיט יד ןהעטשרעפ וצ ןָא רימ ןעביוה רעטציא טשרע .רעטייוו ױזַא
 רעזנוא סָאװ ,םעד ןופ ?עיפיוו נידנעניפענסיוא ,גנוגעוועב רענעי ןופ
 זיא ,ןעקנעד ןעניטנייה ןופ טקודָארּפ ַא סלַא טכַארטעב רוד רעגיטנייה
 סיורג טימ לָאמטּפָא --- ןערָאװעג טנָאזעג ןוא טלעקיווטנע ןעוועג ןיוש
 רעטנוא טלָאמעד ןעבָאה רענַאקילבוּפער יד .ןערהָאי ענעי ןיא --- ןיז-פרַאש

 -ַאמעד א יו ךַאז רעדנַא ץנַאג ַא ןענַאטשרעּפ "קילבוּפער , ןעמָאנ םעד
 טליג סָאװ ,טפאשרעה רעשיטסילַאטיּפַאק ןופ גנוריזינַאגרַא עשיטַארק

 ,רעמרָאפער ןעשירַאצויוװש א ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ,ולגניווצ ךירלוא (*

 ,בוא --- ,1484 ןוא ןערָאבעג
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 עטגיגייארעפ , ַא ןופ טדערעג ןעבָאה ייז ןעוו .ןעמָאנ םעד רעטנוא טנייה
 טפַאשרעדורב יד ןענַאטשרעפ ייברעד ייז ןעבָאה ,"ַאּפָאריײא ןופ ןעטַאַאטש
 יד ןוא ,גייצעג ןיא טלעדנַאװרעּפ ןיז-ילכ המחלמ יד ,רעטײברַא יד ןופ
 רַאפ טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדעשאטימ עלַא ןופ טצונעב גייצעג עגיזָאד
 -ײברַא יד וצ טרהעקעגקירוצ ןעזייא סָאד,, --- ןעמעלַא ןופ ןייזליואוו םעד

 ןעבָאה ייז ,רעדעיל ענייז ןופ ענייא ןיא טגָאזעג טָאה ןַאּפוד רעיּפ יו ,"רעט
 עשיטילַאּפ ןוא ןעצעזענ-לַאנימירק עגונב רָאנ טינ טייהכיילג טניימעג

 -ַאנָאיצַאנ יד וליפא .טייחכיילג עשימָאנָאקע ףילכעזטּפױה רָאנ ,ןעטכער
 ןעינַאמרעג-גנוי ,ןעילַאטיא-גנוי ןעמיורט ערעייז ןיא ןהעזעג ןעבָאה ןעטסיל
 -טייוו רַאפ גנוגעוועב ַא ןופ שארב ןעהעג סָאװ ,ןערַאגנוא גנוי ןוא

 ,ןעמרָאפער עשימָאנָאקע ןוא עשירַארנַא עדנעכיירג
 ךרוד ןערַאגנוא יד ןופ ,זירַאּפ ןיא דנַאטשפיוא ינוי םעד ןופ הלּפמ יד

 -נַארפ יד ךרוד ןעילַאטיא ןופ ןוא ,ןעטשרע םעד.יײילַאקינ ןופ ןעעמרַא יד

 עלעוטקעלעטניא ןוא עשיטילָאּפ עגיד'ארומ יד ןוא ,רעכיירטסע ןוא ןעזיוצ
 ןעצנַאג ןיא טָאה ,ַאּפָארייא ןיא לַארעביא טגלָאפעג טָאה עכלעוו ,עיצקַאער

 -נואוהטפיוא ערהיא ,רוטַארעטיל רחיא .גנונעוועב עגיזָאד יד טעטכינרעפ
 -רעווינוא ןוא עיצולָאװער רעשימָאנָאקע ןופ ןעּפיצנירּפ ערהיא וליפא ,ןעג
 ןערָאלרעפ ,ןערָאװעג ןעסעגרעפ ךַאפנייא ןענייז טייקכילרעדירב רעלעז
 | ,רהָאי גיצנַאוצ עטסקענ יד ןיא ןעגנַאגעג

 -ניא ןַא ןופ עעדיא יד -- ןעבעל ןעבילבעג זיא רעבָא עעדיא ןייא |
 -נַארפ עכילטע עכלעוו ,רעטיײברַא עֶלַא ןופ דנוב-רעדורב ןעלַאנָאיצַאנרעט

 -ויארעפ יד ןיא ןענידערּפ וצ טצעזעגטרַאפ ןעבָאה ןעטנַארגימע עשיזיוצ
 טגידערּפעג ןעבָאה ןעווַא טרעבָאר ןופ רעגנעהנַא יד ןוא ןעטַאַאטש עטנינ|
 ןעמוקעג ןענייז סע רעכלעוו ֹוצ ,גנוגידנעטשרעפ יד ,דנַאלגנע ןיא

 -רעטייברַא עשיזיוצנארפ עכילטע ןוא רעטייברַא עשילגנע ענינייא
 ןיא גנלעטשסיוא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רענַאדנַאל רעד וצ ןעטַאגעלעד
 ,ננונעוועב רעגיטכעמ ַא רַאפ טקנוּפ-סגנַאפנָא רעד ןערָאװעג זיִא ,2
 ךיז ןיא טאה ןוא ַאּפָארײא ץנַאנ רעביא טיײרּפשרעפ ךיג ךיז טָאה עכלעוו
 ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנונעפָאה יד .רעטיײברַא ןָאילימ עכילטע ןעסָאלשעגנייא
 יד ןעוו ,טכַאוװענפיוא לָאמַא רעדעיוװ ןעבָאה ,ןעפָאלשעג רהָאי גיצנַאװצ

 -רעטנוא ןהֶא , ,ךיז ןעגינייארעפ וצ ןערָאװעג ןעפורעג ןענייז רעטיײברַא
 וצ ,"רילֲאק רעדָא עסַאר ,טעטילַאנָאיצַאנ ,טכעלשעג ,ןעביולג ןופ דייש
 רעייז ןייז זומ רעטײברַא יד ןופ גנואיירפעב יד, זַא ןערימַאלקָארּפ
 -רעפ ,רעקרַאטש ַא ןופ טכיוועג רעד טימ ןעפלעה ןוא ,"טייברַא ענעגייא
 ןופ גנולקיווטנע רעד ןיא עיצַאזינַאגרָא רעלַאנַאיצַאנרעטניא ,רעטנינייא
 ,טייקגיטעהטליואוו ןוא עבעיל ןופ ןעמָאנ םעד ןיא טינ -- טייהשנעמ רעד
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 וצ טרעהעג סָאװ טכַאמ רעד ןופ ,טייקניטבערעג ןופ ןעמָאנ םעד ןיא רָאנ

 ןעטקנעדעגכרוד ַא טימ ךיז טגעוועב עכלעוו ,ןעשנעמ ןופ טפַאשרעפרעק ַא
 .ןעגנובערטש ןוא ןעלעיצ ענעגייא ערעייז ןופ ןייזטסואוועב

 רעדָא רהעמ ,1809 ןיא ןוא 1808 ןיא ,זירַאּפ ןיא סקיירטס ייווצ = |
 ןערָאװעג טקישעג ןענייז סָאװ ,עגערטייב עניילק ןופ טציטשעג רעגינעוו
 סקיירטס יד דנעטיידעבנוא יו ,דנַאלגנע ןופ טּפיוהרעד ,דנַאלסיױא ןופ

 -מיא יד סָאװ ,ןעגנוגלָאפרעפ יד ןוא --- ,ךיז-רַאפ-ןואדזַא ןעוועג טינ ןענייז
 יַָאיצַאנרעטניא רעד ןענעג טרהיפעגנָא טָאה ננורעיגער עשיטסילַאירעּפ
 ,ננוגעוועב רערעייהעננוא ןַא ןופ גנורּפשרוא רעד ןערָאװעג ןענייז ,עלַאנ
 זיא ןענָאיצַאנ עלַא ןופ רעטיײברַא יד ןופ טעטירַאדילָאפ יד רעכלעוו ןיא
 יד ,ןעטַאַאטש יד ןופ ןעטייקכילדנייפ יד ץָארט ,ןערָאװעג טרימַאלקָארּפ
 ןופ ןוא ,ןעכַאפ עֶלַא ןופ גנוגינייארעפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןופ עעדיא

 ,עציטש רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ףליה רעד טימ לַאטיּפַאק ןענעג ףּפמַאק א

 יד .רעטײברַא יד רעטנוא עטסגניטליגכיילג יד ןעסירעגניח ךיז טימ טָאה
 ,ךיירקנארפ ןיא רעייפ-דליוו ַא יו טיירּפשרעפ ךיז טָאה גנונעוועב

 ַא דנורנרעדָאפ ןיא גידנעגנערבסיורַא ,ןעינַאּפש ןוא ןעילַאטיא ,ןעינלעב
 ןוא ,רעטייברא עניננעהבַאנוא ןוא עוויטקַא ,עטנעגילעטניא להָאצ עסיורג

 ןופ ןעיורפ ןוא רענעמ ערעסעב ענעסָאלשטנע עכנַאמ ךיז וצ גידנעהיצוצ

 טָאה ןעמ רעכלעוו ןופ ,טפַארק ַא .ןעסַאלק עטעדליבעג ערעכילגעמרעפ יד

 ןיא גָאט וצ גָאט ןופ ןעסקַאוװעג זיא ,טַאהעג טינ גנונהַא ןייק רעהירפ
 ןיא ןערָאװעג ןעטלַאהעגבָא טינ טלָאװ גנוגעוועב יד ןעוו ןוא ;ַאּפָאריײא
 -רהַאוו ןעטלָאװ ,המחלמ רעשיזיוצנַארפ-שטייד רעד ךרוד ןעסקַאװ רהיא

 ןעטלָאװ עכלעוו ,ַאּפָארייא ןיא ןעגנוריסַאּפ עסיורג ןעמוקעגרָאפ ךילנייש
 ,עיצַאזיליוװיצ רעזנוא ןופ ןהעזסיוא םעד טרעדנעעגמוא ךילדנירג ץנַאג

 -קילגנוא ,סערגָארּפ ןעכילשנעמ םעד טרעלענשרעפ קפס ילב ןעטלָאװ ןוא
 ןעפַאשעג ןעשטייד יד ןופ געיז רעדנעטכינרעפ רעד טָאה עזייוו-רעכיל
 -רהָאי לעטרעפ ןעצנַאנ ַא רַאפ ;ַאּפָאריײא ןיא ןעדנעטשוצ עלַאמרָאננוא

 ךיירקנַארפ ןופ גנולקיווטנע עלַאמרָאנ יד טלעטשעגבָא רע טָאה טרעדנוה
 ןיא ,םזירַאטילימ ןופ עדָאירעּפ ַא ןיא ַאּפַאריײא ןעפרָאװעגנירַא טָאה ןוא
 .נָאט ןעגיטנייה ךָאנ ןעבעל רימ רעכלעוו

 ענארפ רעפַאיצַאס רעסיורנ רעד ףיוא ןערעפטנע עבלַאה יײלרעלַא
 -ַארעּפָאָאק --- רעטײברַא יד רעטנוא טרילוקריצ טייצ רענעי ןיא ןעבָאה
 -םקלָאפ ,טַאַאטש ןופ טציטשרעטנוא סעיצַאיצָאסַא עוויטקודָארּפ ,ןָאיצ
 -טנע עניזָאד יד ןֹופ רעדעי .רעטייוו ױזַא ןוא ,ןעטידערק עיירפ ,ןעקנַאב
 -ַאיצַאסַא רעד ןופ "סעיצקעס , יד ןיא ןערָאװעג טכַארבעגרַאפ זיא ןערעפ
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 -ַאנרעטניא ןוא עלַאנָאיצַאנ ,ענָאיַאר ,עלַאקָאל יד ראפ ךָאנרעד ןוא ,עיצ

 רעדעי .ןערָאװעג טריטוקסיד גירעפייא ןענייז ןוא ,ןעסערגנָאק עלַאנָאיצ

 םעיינ ַא טנעכייצעגנָא טָאה עיצַאיצַאסַא רעד ןופ סערגנַאק רעכילרהעי

 עגונב ןעעדיא ןופ גנולקיווטנע רעד ןופ גנַאג ןעגידרעטייוו םעד ןיא טירש

 רעזנוא רַאפ טהעטש רעכלעוו ,םעלבָארּפ ןעלאיצַאס ןעסיורג םעד וצ

 -רעפ להָאצ עסיורג יד ,ןערעפטנערעפ םהיא לָאז ןעמ טרעדָאפ ןוא רוד

 "ערגנָאק עניזָאד יד ףיוא ןערָאװעג טגָאזעג ןענייז סָאװ ,ןעכאז עגיטפנינ
 ,ןעעדיא עכילטפַאשנעסיװ טקערָאק ,עטקנעדעגרעביא העיט יד ןוא ,ןעס
 "ןעויטקעלָאק , םעד ןופ ןעטַאטלוזער יד --- םרילוקריצ ןעבָאה עכלעוו
 גונעג טינ לָאמנייק רעהַא זיב ךָאנ ןענייז --- רעטיײברַא יד ןופ ןעקנעד

 רימ ןעוו ןעבירטרעביא ןייז טינ רעבָא טעװ סע .,ןערָאװעג טצעשעגבָא

 ןעהעג עכלעוו ,יוברעביא ןעלַאיצַאס ןופ רענעלּפ עֶלַא זַא ,ןעגָאז ןעלעוו

 רעדָא "םזילַאיצַאס ןעכילטפאשנעסיוו, ןופ ןעמָאנ םעד רעטנוא טציא

 ןוא ןענַאיסוקסיד יד ןיא גנורּפשרוא רעייז טָאהעג ןעבָאה "םזיכרַאנַא,

 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ןעסערגנָאק ענעדיישרעפ יד ןופ ןעטכירעב

 וצ ןענַאטשענוצ ןענייז סָאװ ,רענעמ עטעדליבעג עכילטע יד .עיצַאיצָאסַא

 רעשיטערָאעט ַא ןיא טלעטשעגפיונוצ יוו רחעמ טינ ןעבָאה ,גנונעוועב רעד

 -ָאוװועג טקירדעגסיוא ןענייז סָאװ ,ןעננובערטשעב ןוא ןעקיטירק יד םרָאפ

 רעטיײברַא יד ןופ ןעסערגנַאק יד ףיוא רעטעּפש ןוא סעיצקעס יד ןיא ןער

 | ,אפוג

 רעד ןופ גנולקיווטנע יד טרעטשעג טָאה 1870--71 ןופ המחלמ יד

 -טסודניא עלַא ןיא .טלעטשענבָא טינ רעבָא רהיא טָאה יז ,עיצַאיצַאסַא

 -בעל ןוא עכיירלהָאצ טריטסיזקע ןעבָאה ץייווש רעד ןופ ןערטנעצ עלעיר

 רעטייברַא עדנעזױט ןוא ,?ַאנָאיצַאנרעטניא ם'נופ סעיצקעס עטפַאה

 סע עכלעוו ףיוא ,ןעגנולמַאזרעפ ערעייז ףיוא ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןעגעלפ

 םוטנעגייא טַאווירּפ ןופ םעטפיס םעד ןעגעג געירק ןערָאװעג טרעלקרע זיא

 "נעהַאנ רעד ןערָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא סע ןוא ,ןעקירבַאפ ןוא דנַאל ןיא

 ןענייז ןעסערגנָאק עלַאקָאל .םעטסיס ןעשיטסילַאטיּפַאק םעד ןופ ףוס רעט
 ףיוא ןוא ,דנַאל ןופ ןעלייט ענעדיישרעפ ןיא ןערָאװעג ןעטלַאהעגבָא

 -ילּפמָאק ןוא עטסרעווש יד ןענייז ןעטפנוקנעמַאזוצ עגיזָאד יד ןופ ןעדעי

 עיצַאזינַאגרָא רעלַאיצַאס רעניטרעוונעגעג רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עטסטריצ

 רעפעיט אזַא ןוא סינדנעטשרעפ רעכילכַאז אזַא טימ ןערָאװעג טריטוקסיד

 ןעסַאלקלעטימ יד טגיהורנואעב רהעמ לעיפ ןעבָאה ייז זַא ,גנוסַאפפיוא

 ןֶא ןעסָאלשעגנָא ךיז ןעבָאה סָאװ ,רעגנעהנָא ןעלהָאצ עסיורג יד רעדייא
 -רָאפ רעד ןוא האנק יד ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןעּפורג רעדָא סעיצקעפ יד

 עטריגעליווירּפ יד ןעשיווצ טריטסיזקע רעהַא זיב ןעבָאה סָאװ ?ייטרוא
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 ןעכַאפ ערעטסָארּפ יד ןוא (רערילעוואוי ןוא רעכַאמרעגייז יד) ןעכַאפ

 -גיימעג ַא טרעדגיהרעפ ןעבָאה עכלעוו ןוא ,(.וו .זַא .א ,יירעיוב ,יירעבעוו)
 ןיא ןעטלאהעג ןעבָאה ,ןעטייקניטיירטש-סטייברַא ןיא ןָאיצקַא עכילטפַאש

 יד טנָאטעב רהעמ ץלַא רעטייוו סָאװ ןעבָאה רעטײברַא יד .ןעדניוושרעפ

 ןיא ןעריטסיזקע סָאװ ,ןעגנולייט עלַא ןופ עטסגיטכיוו יד זַא ,גנוטּפיוהעב

 ןופ רעציזעב יד ןעשיווצ גנולייטוצ יד זיא ,טפַאשלעזעג רענרעדָאמ רעד

 ןעשָארנ א ןהֶא טלעוו רעד ףיוא ןעמוק סָאװ ,עזָאלציזעב יד ןוא ?ַָאטיּפַאק

 -בייר ןופ רעריצודָארּפ יד ןעביילברעפ וצ טלייטרוארעפ ןענייז ןוא דלענ

 .עטריגעליווירּפ עכילטע יד רַאפ םוט

 -כרוד ןעוועג זיא ,ןעילַאטיא-ןופצ ןוא -לעטימ לעיצעּפס ,ןעילַאטיא
 ןעטרָאד ןוא ,לַאנַאיצַאנרעטניא ןופ סעיצקעפס ןוא ןעּפורג טימ ןעננורדעג

 טפּפמעקעג גנַאל ױזַא טָאה ןעמ רעכלעוו רַאפ ,ןעילַאטיא ןופ טייהנייא יד זיא

 ןערָאװעג ןעפורעג ןענייז רעטייברַא יד .עיזוליא סלַא ןערָאװעג טרעלקרע

 יד רַאפ דנַאל סָאד ןעמהענ וצ -- עיצולָאװער רענעגייא רעייז ןעכַאמ וצ

 יד ןעפַאשבָא ןוא ,ןיילַא רעטײברַא יד רַאּפ ןעקירבַאפ יד ןוא םירעיוּפ
 סעמעוו ,טַאַאטש ם'נופ עיצַאזינַאנרָא עטריזילַארטנעצ עדנעקירדרעטנוא

 -לַאהוצפיוא ןוא ןעצישעב וצ ןעוועג גידנעטש זיא סע ןָאיסימ עשירָאטסיה

 ,ןעשנעמ ךרוד ןעשנעמ ןופ עיצַאטַאולּפסקע יד ןעט
 ,ןעינַאלַאטַאק טקעדעב סעיצַאזינַאגרָא עכילנהע ןעבָאה ןעינַאּפש ןיא

 טנינייארעפ ןוא טציטשעג ןעוועג ןענייז ייז ; ַאיזולַאדנַא ןוא ַאיצנעלַאוװ

 ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,אנָאלעצרַאב ןופ סנָאינוי-רעטיײברַא עניטכעמ יד טימ

 רעד ,ןעכַאפ-יוב יד ןיא גָאט ןעדנוטש-טכַא םעד טרהיפעגנייא טָאהעג ןַאד

 -יוט גיצכַא וו רעגינעוו טינ טאאהעג ןעינַאּפש ןיא טָאה לַאנַאיצַאנרעטניא

 עלַא ןעמונעגניירַא ךיא טָאה יז ;רעדעילגטיס עדנעהעטשטוג דנעז
 ףרוד ןוא ;גנורעקלעפעב רעד ןופ ןעטנעמעלע עדנעקנעד ןוא עוויטקַא
 עשיטילָאּפ יד טימ ןָאהט וצ סָאװ ןעבָאה וצ גָאזבָא םענעדיישטנע רהיא

 ןעגיוצעגוצ קרַאטש ךיז וצ יז טָאה 1871--72 ןערהָאי יד ןופ ןענירטניא

 עלעיצניוװַארּפ יד ףיוא ןעננולדנַאהרעפ יד .ןעסַאמ יד ןופ עיטַאּפמיס יד

 -סיורַא ןעבָאה ייז סָאוװ ןעטסעפינַאמ יד ןוא ןעסערגנָאק עלַאנָאיצַאנ ןוא

 ףיוא קיטירק רעשינַאל גנערטש ַא ןופ ןעלעדָאמ ןעוועג ןענייז ,ןעבענעג

 ןופ ןעגנונעלרַאד ערָאלק-רַאברעדנואװ ןוא ןעדנעטשוצ עדנעריטסיזקע יד

 ,ןעלַאעדיא ס'סרעטייברַא יד

 עבלעזיד ךיז טָאה ,לַאנוטרַאּפ ןיא וליפא ןוא ,דנַאלָאה ,ןעיגלעב ןיא

 -עגניירַא טַאהעג ןיוש טָאה יז ןוא ןעטיירּפשרעפ ןיא ןעטלַאהעג גנוגעוועב

 ןעטנעמעלע עטסעב יד ןוא עסַאמ עסיורג יד עיצַאיצָאסַא רעד ןיא טכַארב
 ףיז ןעבָאה דנַאלגנע ןיא .רעבעוו יד ןוא רעבערג-ןעלהיוק עשיגלעב יד ןופ
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 רעד ןָא ןעסַאלשעגנָא ךיוא סנַאינוי-דיירט עוויטַאװרעפנַאק גידנעטש יד

 םוצ גידנעהענרעביא טינ ןוא ,פיצנירפ ןיא סנעטסגינעוו ,גנוגעוועב

 {'פיוא רעדירב ערעייז ןעצימטש וצ טיירג ןעוועג ייז ןענייז ,םזילַאיצַאס

 ןיא ?לעיצעּפס ,לַאטיּפַאק ןענענ עפממעק עטקעריד ערעייז ןיא טנעניטנָאק
 טאהעג ןעטסילאיצַאס יד ןעבָאה דנַאלשטייד ןיא .סקיירטס ןופ טייצ

 ןופ רעגלָאפכָאנ להָאצ רעסיורג רעד טימ ןעגינייארעפ וצ ךיז ןעסָאלשעב

 רעד רַאפ ןייטשדדנורג רעטשרע רעד ןערָאװעג טנעלעג זיא סע ןוא ,לַאסַאל

 קעווַא ןענייז ןראננוא ןוא ךיירטסע ,ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעדלַאיצַאס

 עלַאנַאיצַאנרעטניא ןייק ?יואוובא ןוא ;געװ ןעבלעז םעד ףיוא ךיוא

 ענומָאק יד יו םעדכָאנ ,ךיירקנַארפ ןיא םייצ רענעי וצ זיא עיצַאזינַאגרָא

 סָאװ ,עיצקַאער יד בעילוצ ,ךילגעמ ןעוועג טינ ,ןערָאװעג טגעיזעב זיא

 יד ןעגעג ןערָאװעג טרהיפעגנייא ןענייז ןעצעזעג עשינַאקַארד) טגלָאפעג טָאה

 ןענעװטסעד ןופ רענייא רעדעי זיא ,(עיצַאיצַאסַא רעד ןופ רעגנעהנָא

 -לַאהנָא טינ גנַאל טעוו עדָאירעּפ ערענָאיצקַאער יד זַא ,טגייצרעביא ןעוועג

 רעד ןָא ןעסילשנָא רעדעיװ ןעכיג ןיא ךיז ןעלעוו ןעזיוצנַארפ יד ןוא ןעט
 ,רעבעג-ןָאט ערהיא ןערעוו ןוא עלַאנַאיצַאנרעטניא

 ןֶא ןעסָאלשעגנָא ךיז ךיא בָאה ךיריצ ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו
 רעטיײברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ סעיצקעס עלַאקָאל יד ןופ רענייא

 דניירפ עשיסור עניימ ייב טגערפעגכַאנ ךיוא ךיז בָאה ךיא .עיצַאיצָאסַא

 סָאװ ,גנוגעוועב רעסיורג רעד ןעגעוו ןענרעל רחעמ טנעקעג טלָאװ ךיא ואוו

 ; רעפטנע רעייז ןעוועג זיא ,"ןעייל , .רעדנעל עגירעביא יד ןיא רָאפ טמוק

 רימ טָאה ,ךיריצ ןיא טרידוטש טלָאמעד טָאה עכלעוו ,ןירעגעווש ןיימ ןוא

 עטצעל יד רַאפ סעיצקעלַאק-סגנוטייצ ןוא רעכיב ?הָאצ עסיורג ַא טכַארבעג

 -נייא רעד ןוא ,ןעזעל ןיא טכַארברעפ ךיא בָאה טכענ ןוא געט .רחָאי ייווצ
 טקעמעגבָא טינ לָאמנייק טעװ ,טכַאמעג רימ ףיוא טָאה סָאד סָאװ קורד
 ןיא ןעדנוברעפ זיא ןעקנַאדעג עטקעוועגפיואדיינ ןופ םָארטש רעד .ןערעוו
 ןופ ,עסַארטשרעבָא רעד ןיא ?ערעמיצ גיטכיצ ןיילק ַא טימ ןורכז ןיימ
 ,ערעזָא עיולב יד ןעטכַארטעב טנעקעג רעטסנעפ ַא ךרוד טָאה ןעמ ןעגַאװ
 רַאפ טטּפמעקעג ןעבָאה רעצייווש יד ואוו ,רחיא רעטניה גרעב יד טימ
 רעטלַא רעד ןופ ןעציּפש-םערוהט עכיוה יד ןוא ,םייקניגנעהבַאנוא רעייז
 .עפּפמעק עזעיגילער לעיפ ױזַא ןופ ץַאלּפ-יוש רעד -- טדָאטש

 ןיא ךייר ןעוועג טינ לָאמנייק זיא רוטַארעטיל עשיטסילַאיצַאס יד
 ןיא ןעשָארג א ןעמעוו ייב ,רעטיײברַא רַאפ ןעבירשעג טרעוו יז ,רעכיב
 ןוא ןעטעלפמַאּפ עניילק ערהיא ןיא טנעיל טּפַארק-טּפױה רחיא ןוא ,דלעג
 ןיטימ ןענעקעב וצ ךיז טכוז סָאוװ רעד ,רהעמכָאנ .ןעננוטייצ ערהיא ןיא
 םִא םהיא רָאפ זיא סָאװ ,ןופרעד גינעוו רעכיב ןיא טניפעג ,םזילַאיצָאס
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 עכילטפַאשנעסיוו יד רעדָא סעירָאעט יד ןעטלַאהטנע ייז .גיטיונ ןעטסיימ
 ןעביג ייז ,ןעגנובערטש עשיטסילַאיצַאס יד ןופ ןעטסנוג וצ ןעטגעמוגרַא
 -סילַאיצַאס יד ףיוא ןעמהענ רעטיײברַא יד ױזַא יו ףירגעב ןייק םינ רעבָא
 רעד ןיא ןעדנעוונָא טנעקעג ייז ןעטלָאװ ייז ױזַא יו ןוא ,ןעלַאעדיא עשיט
 -םגנוטייצ ןעמהענ וצ יוװ הרירב רעדנַא ןייק ָאטינ ַאזלַא זיא סע ,קיטקַארּפ
 יד יו טוג ױזַא סעיינ יד --- ןענעיילכרוד ןעצנַאגניא ייז ןוא ןעגנולמַאז
 ץנַאג ַא .עטצעל יד יו רהעמ ךָאנ רשפא עטשרע יד --- ןעלקיטרַא-טייל
 ןוא ןעקנעד ןופ ןעדָאטעמ ןוא ןעסינטלעהרעפ עלַאיצַאס ןופ טלעוו עיינ
 ןַא טיג רעכלעוו ,ןענעייל ןעגיזָאד םעד ךרוד טקעדעגפיוא טרעוו ןעלדנַאה
 -פעיט יד --- ןעניפעג טינ ואוושרעדנַא ןעק ןעמ סָאװ ,סָאד ןיא קילבנייא
 -נעמ יד ?עיפיוו סָאמ יד ,גנוגעוועב רעד ןופ טפַארק עלַארָאמ יד ןוא םייק
 ייז טייקטיירנ רעייז ,סעירָאעט עיינ יד טימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז ןעש
 עלַא .ייז רַאפ ןעדייל וצ ןוא ןעבעל ןעכילגעט רעייז ןיא ןערהיפוצכרוד
 יד ןוא םזילַאיצָאס ןופ טייקרַאברחיפכרודנוא רעד חכמ ןענָאיסוקסיד
 םירָאװ ,הטרעוו ןעּפַאנק ַא ןעבָאה עיצולָאװע ןופ טייקמאזננַאל עגיטיונ
 סנעמעוו ןופ ,סנעזעוו עכילשנעמ יד טימ ןענעקעב רעהירפַא ךיז זומ ןעמ
 טייקלענש רעד ןעגעוו ןעלייטרוא ןעק ןעמ רעדייא ,טדער ןעמ עיצולָאװע
 ערהיא טינ סייוו ןעמ ןעוו ,עמוס יד ןעפערט ןעמ ןעק יװ .גנַאג רהיא ןופ
 | ? ןעלייט-דנַאטשעב

 ךיא זַא ,ןהעזעג ךיא בָאה רהעמ ץלַא ,טנעיילעג בָאה ךיא רהעמ סָאװ
 ןיא ןוא רימ רַאפ טנַאקעבנוא זיא סָאװ ,טלעװ עיינ ַא ךיז רַאפ בָאה
 עשינַאלָאיצַאס ןופ רעּפַאש עטרהעלעג יד רַאפ טנַאקעבנוא ןעצנַאג
 רונ ןענָאקעב טנעקענ ךיז בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,טלעוו ַא --- סעירָאעט
 יד טימ ךיז גידנענעגעגעב ןוא עיצַאיצַאסַא רעטײברַא רעד ןיא גידנעבעל
 ןעסָאלשעב רעבירעד בָאה ךיא .ןעבעל ןעכילגעטלַא רעייז ןיא רעטיײברַא
 דניירפ עשיסור עניימ .ןעבעל ַאזַא ןיא טַאנָאמ רַאַּפ ַא ןעגנערברעפ וצ
 ךיא ןיב ,ךיריצ ןיא געט עכילטע גידנעייזבא ןוא ,טדערעגוצ רימ ןעבָאה
 רעסיורג ַא ןעוועג טלָאמעד זיא עכלעוו ,ַאוענעשז ןיא ןערהָאפעגבָא
 .גנונעוועב רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ רעטנעצ

 זיא ,ןעלמַאזרעפ ךיז טנעלפ עיצקעס רעווענעשז יד ואוו ,ץַאלּפ רעד
 דנעזיוט ייווצ יוװ רחעמ ."קינוי , לעּפמעט קינָאסַאמ רעגימיורג רעד ןעוועג
 יד וצ לָאז ןעסיורג םעד ןיא ןעמוקפיונוצ טנעקעג ךיז ןעבָאה ןעשנעמ
 ןענופעגטַאטש ןעבָאה דנעבא ןעדעי דנערהעוז ,ןעגנולמאזרעפ לַארענעג
 רעדָא ,ןערעמיצ עגיטייז יד ןיא ןעגנולמַאזרעפ-ןָאיצקעס ןוא -ןעטעטימַאק
 -עשזניא ,קיזיפ. ,עירָאטפיח ןיא ןעסַאלק ןערָאװעג ןעטלַאהעגבָא ןענייז סע
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 רעטייברַא יד טרָאד זיא טכיררעטנוא רעיירפ .רעטייוו ױזַא ןוא ,יירעריג
 - סָאװ ,ןעשנעמזסַאלקלעטימ ,ענינעוו רהֵעְז ,עכילטע יד ןופ ןערָאװעג ןעבעגעג
 -טבילפ עשיזיוצנַארפ סנעטסיימ ,גנוגעוועב רעד ןעסָאלשעגנָא ךיז ןעבָאה
 ַא יא טייצ רעכיילג וצ ןעוועג זיא סָאד .ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ עגניל
 ,םורָאפ-סקלַאפ ַא יא ,טעטיזרעווינוא-סקלָאפ

 לעּפמעט םעד ןיא גנונעוועב רעד ןופ רערהיפרטּפיוה יד ןופ רענייא
 ןוא רעגיהעפ ,רענולק ַא ,ןיטוא יײלאקינ ,םור א ןעוועג זיא "קינוי,
 ַא ןעוועג זיא גנוגעוועב רעד ןופ חמשנ ע'תמא יד ןוא ;} שנעמ רעוװיטקַא
 טייוו טנַאקעב ןעוועג זיא עכלעוו ,עמאד עשיסור עשיטַאּפמיס טסכעה
 יד ןעוועג זיא יז .ַאנלֶא םַאדַאמ סלַא רעטיײברַא יד רעטנוא טיירב ןוא
 ןעבָאה ַאנלֶא םַאדַאמ ןוא ןיטוא .ןעטעטימָאק עלַא ןיא טפַארק עדנעטייברַא
 עלַא טימ טכַאמעג טנאקעב ךימ ןעבָאה ,ןעמונעגפיוא ךילצרעה ךימ
 ןוא ,ןעכַאפ ענעדיישרעפ יד ןופ סעיצקעס יד ןיא ןעשנעמ עדנעטיידעב
 ףיא .ןעגנולמַאזרעפ-ןעטעטימָאק יד וצ ןעמוק וצ ןעדַאלעגנייא ךימ ןעבָאה
 -יײברַא יד טימ ןייז וצ ןעניוצעגרַאפ רעבָא בָאה ןיא ,ןעגנַאגעג ןעטראד ןיב
 ןיא ךעלשיט יד ןופ םענייא ייב ןייוו ןערעיוז זָאלג ַא גידנעמהענ .אפוג רעט
 ,רעטייברַא יד ןעשיווצ דנעבָא ןעדעי ןעציזקעוַא ןעטרַאד ךיא געלפ ,לַאז
 ֿפעיצעּפס ,ייז ןופ ערערהעמ טימ ןערָאװעג טעדניירפעב ןעכיג ןיא ןיב ןוא
 ףיירקנַארפ ןעזָאלרעּפ טָאה רעכלעוו ,סַאזלע ןופ רערעיומ-ןייטש ַא טימ
 -נוא ןופ רעדניק טָאהעג טָאה רע .ענומָאק רעד ןופ דנַאטשּפיױא םעד ךָאנ
 העדורב ןיימ סָאװ ,רעדניק ייווצ יד יו רעטלע ןעבלעז םעד ןיא רהעפעג
 ךרוד ןוא ,ןערָאלרעּפ גנילצולפ ױזַא רעהירפ טַאנָאמ עכילטע טימ טָאה
 רעד טימ ןערָאװעג טעדניירפעב טוג רהעז ןעכיג ןיא ךיא ןיב רעדניק יד
 ןעגלָאפכָאנ טנעקעג ןפוא ַאזַא ףיוא בָאה ךיא .דניירפ ערעייז ןוא עילימאפ
 -םיזנַא !סרעטיײברַא יד טימ ןענעקעב יז ןוא ,גינעווניא ןופ גנוגעוועב יד
 .רהיא ןעגע וו ןעט

 -ןיא רעד ףיוא ןעגנונעפָאה ערעייז עלַא טיובעג ןעבָאה רעטיײברַא יד
 א ךָאנ ןעמוקפיונוצ ךיז טגעלפ טלַא ןוא גנוי ,גנוגעוועב רעלַאנָאיצַאנרעט
 לעסיב סָאד ןעסינעג וצ ,"קיגוי , לעּפמעט םעד ןיא טיײברַא גָאט ןעגנַאל
 יד וצ ןערעהוצ ךיז רעדָא ,ןעגירק טנעקעג טרָאד ןעבָאה ייז סָאװ גנודליב
 טיובעג ,טפנוקוצ עגיטרַאסיורג ַא ןעכַארּפשרעפ ייז ןעבָאה סָאװ ,רענדער
 םעד רַאפ גיטיונ זיא סָאװ ,ץלַא ןֹופ ץיזעב ןעכילטפַאשניימעג םעד ףיוא
 ןהֶא ,ןעשנעמ יד ןופ טייקכילרעדירב רעד ףיוא ןוא ,םוטכייר ןעריצודָארּפ
 ןעבָאה עלַא .טעטילַאנָאיצַאנ רעדָא ,עסַאר ,עסַאלק ןופ דיישרעטנוא
 טעוו ,טינ רעדָא ךילדעירפ ,עיצולָאװער עלַאיצַאס עסיורג ַא זַא ,טפָאהעג
 עשימָאנָאקע ידי ןערעדנעמוא ןעצנַאג ןיא טעו ןוא ןעמוק ןעכיג ןיא
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 עלַא רעבָא ,נעירקדןעסַאלק ןייק ןעשנואוועג טינ טָאה רענייק .ןעגנוגנידעב

 "נוא ןעכַאמ סע ןעלעוו ןעסַאלק עדנעשרעה יד ביוא זַא ,טרעלקרע ןעבָאה
 גנַאל ױזַא המחלמ יד טעוו ,תונשקע רעדנילב רעייז ךרוד ,ךילדיימרעפ
 ןוא קילג ןערעוו טפּפמעקענסיוא טעוו סע ןענַאוװ זיב ,ןערעוו ןעטכַאפעג
 | .ןעסַאמ עטקירדרעטנוא יד רַאפ טייהיירפ

 ידכ ,טייצ רענעי ןיא רעטייברא יד רעטנוא ןעבעל טזומענ טָאה ןעמ

 ףיוא טאהעג טָאה סע גנוקריוו א ראט סָאװ ,ףירנעב א ןעכאמ ןענעק וצ ךיז

 .םעד -- עיצַאיצַאסַא רעד ןופ ןעסקַאװ רעגנילצולּפ רעד תוחומ ערעייז

 ייז רעכלעוו טימ ,עבעיל יד ,ןעקנַאשעג רהיא ןעבָאה ייז סָאװ ןעיורטרעפ

 ,טכארבעג רהיא רַאפ ןעבָאה ייז סָאװ תונברק יד ,רהיא ןופ טדערעג ןעבָאה

 -נעזיוט ןעבָאה ,סיוא-רהָאי ןייא-רהָאי ,סיוא-ךָאוו ןייא-ךָאו ,גָאט ןעדעי

 ייז סָאװ ,תועבטמ ערעייז ןוא טייצ רעייז ןעבעגענקעווַא רעטיײברַא רעד

 ןופ ןעבעל סָאד ןעטלַאהוצפיוא ידכ ,ןעסע רעייז ןופ טרָאּפשענבָא ןעבָאה

 ןעקעד וצ ,ןעננוטייצ יד ןופ גנוניישרע יד ןערעכיזרעפ וצ ,עּפורג רעדעי

 ןעבָאה עכלעוו ,םירבח יד ןעציטש וצ ,ןעסעדענָאק יד ןופ ןעבַאנסױא יד

 טבַאמעג טָאה סָאװ ךאז ַא ְךָאנ .עיצַאיצָאסַא רעד רַאפ ןעדייל וצ טָאהעג
 סָאװ ,סולפנייא רעדנעביוה רעד ןעוועג זיא קורדנייא ןעפעיט ַא ריס ףיוא

 רעזירַאּפ יד ןופ עטסיימ יד .טביאעגסיוא טָאה לַאנַאיצַאנרעטניא רעד

 ןופ ןעטלַאהעגקירוצ ןעצנַאג ןיא טעמכ ךיז ןעבָאה ןעטסילַאנָאיצַאגרעטניא

 ןיא ךיא לָאז םורַאװ , .ןערעכיור ןעבעגעגפיוא ןעבָאה עלַא ןוא ,ןעקנירט

 ,עניימעג סָאד .טגָאזעג ייז ןעבָאה "? טיײקכַאװש עגיזָאד יד ןעוועדָאה ךיז
 -סיורג יד רַאפ ץַאלּפ ןעכַאמ וצ ידכ ,ןעדנואוושרעפ זיא עכילניילק סָאד
 .ןעגנורעטסייגעב עדנעביוהרעד ,עניטרַא

 ערעסָאװ טלעטשעגרָאפ טינ לָאמנייק ךיז ןעבָאה ןעשנעמ עגיטייז יד

 רעייז ןעבעל םייב ןעטלַאהוצפיוא ידכ ,ןעגנערב רעטיײברַא יד רעפּפָא

 רעלַארָאמ ?עסיב שביה ַא טרעדָאפעג ךיז טָאה סע .גנוגעוועב רעטייברַא

 -ַאנרעטניא רעד ןופ עיצקעס ַא ןָא ךילטנעפע ןעסילשוצנָא ךיז שזַארוק

 םעד ןופ טייהנעדעירפוצנוא יד ןענעגעגעב וצ ןוא ,עיצַאיצַאסַא רעלַאנַאיצ

 ייב טייברַא רעד ןופ ןערעוו וצ טגָאזעגכָא טייקכילגעמ יד ןוא תיבה-לעב
 ןעהערדוצמורַא ךיז טכיזסיווא רעד טיס ,טייהנעגעלעג רעטשרע רעד

 .לֵאֹפ רעד ןעוועג ףךילנהעוועג זיא'ס יוװ ,זָאל-סטײברַא גנַאל-ןעטַאנָאמ

 וצ ןערעהעג סָאד טרעדָאפ ןעדנעטשמוא עטסעב יד רעטנוא וליפא רעבָא

 ,ײטרַאּפ רענעטירשעגטרָאפ זיא סע רעכלעוו א וצ רעדָא ,ןָאינוי-דיירט ַא

 סָאוװ ,סינעּפ עכילטע יד וליפא .רעמּפָא עכילרעהפיואנוא עהייר עצצנַאג ַא

 .,ךַאז רענײמעגלַא רעד רַאפ קעװַא טיִג רעטיײברַא רעשיאעּפָאריײא רעד

 ךס ַא ןוא ,הסנכה רערעגָאמ ןייז ףיוא טסַאל ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש
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 "וזעב עטמָא סָאד .ןערעוו ןעבעגעגקעוַא ךָאו עדעי ןעזומ סינעּפ עכלעזַא
 ַא ןייז ךיז געמ זנוא רַאפ ,רעפּפָא ןַא ךיוא טניימ ןעגנולמַאזרעפ יד ןעכ
 רַאפ רעבָא ,גנולמאזרעפ ַא ףיוא חעש רַאּפ א ןעגנערברעפ וצ ןעגינעגרעפ
 א סקעז רעדָא ףניפ ןָא ךיז טננַאפ גָאט-סטייברַא סעמעוו ,ןעשנעמ ַא
 ןופ ןערעוו ןעסירעגבָא העש רָאּפ עגיזָאד יד ןעזומ ,הירפ-רעד-ןיא רעגייז

 | | ,חור רעגיטיונ רעד
 ןעגידנעמש א יו טייחנעבעגרעביא עגיזָאד יד טלהיפעג בָאה ךיא

 ןעוועג ןענייז רעטײברַא יד טנַאּפשעג יו ןהעזעג בָאה ךיא ,ףרואוורָאפ
 ןעבָאה סָאװ ,ענעי ןעוועג ןענייז סע גינעוו גירעיורט יוז ןוא ,ןענרעל ֹוצ ךיז
 -ייברַא יד קרַאטש יו ןהעזענ בָאה ךיא .ןעפלעה וצ ייז ןענָאלשעגנָא ךיז
 סָאװ ,ןעשנעמ ןופ ףליח רעד ןיא טגיטיונעג ךיז ןעבָאה ןעפַאמ עדנעט
 ןוא ןעטיירבוצסיוא ןעבערטש רעייז ןיא ,טייצ עיירפ ןוא גנודליב ןעציזעב

 סָאװ ,יד ןעוועג ןענייז גינעוו רעבָא ; עיצַאזינַאגרָא יד ןעלקיווטנע וצ

 ןופ לַאטיּפַאק ןעגָאלש וצ טכיזבַא רעד ןהֶא ,ףליה וצ ןעמוקעג ייז ןענייז

 רהעמ ןוא רהעמ ץֵלַא !קלָאפ םעד ןופ טייקגיזָאלפליה רענעגייא רעד טָא

 ןיימ ןעפרַאו וצ טכילפ ןיימ ןיא סע זַא ,ןעלחיפ ןעביוהעגנָא ךיא בָאה
 זַא ,"טסיליהינ א ןופ ערעירַאק ,, ןייז ןיא ,טגָאז קַאינּפעטס ,ייז טימ ?רוג

 א ןעוו ,ןעבעל ןייז ןיא טנעמָאמ ַא טאהעג טָאה רענָאיצולַאװער רעדעי

 ףיז רַאפ גיטכיוונוא ץנַאג ןייז טנעקעג טָאה סָאוװ ,דנַאטשמוא רעסיוועג

 ךיז ןעבעגוצבא העובש ןייז ןערעווש וצ טכַארבעגטימ םהיא טָאה ,ןיילַא
 ףיא ;טנעמַאמ ןעניזָאד םעד ןָאק ךיא .עיצולָאװער רעד ןופ ךַאז רעד רַאפ
 םעד ןיא ןעגנולמַאזרעפ יד ןופ רענייא ְךָאנ טבעלעגכרוד םהיא בָאה
 -רעד רעהירפ זיא-סעדןעוו יו רעקראטש בָאה ךיא ןעוו ,"קינוי, לעּפמעט
 טיג ףךיז ןענעק סָאװ ,ןעשנעמ עטעדליבעג יד ןענייז סע גייפ יו טלהיפ
 עיגרענע רעייז ,טפַאשנעסיװ רעייז ,גנודליב רעייז ןעלעטש וצ ןעסילשטנע
 גנודליב רעייז ןיא קרַאטש ױזַא ךיז ןעגיטיונ עכלעוו ,ענעי ןופ טסנעיד ןיא
 עכלעוו, ,טגָאזעג ךיז וצ ךיא בָאה ,"ןעשנעמ ןענייז טָא) .עיגרענע ןוא
 וצ ןעטייברַא עכלעוו ,טפַאשטכענק רעייז ןעגעוו גיניזטסואוועב ןענייז
 ,יר ןענייז ואוו ? סרעפלעה יד ןענייז ואוו רעבָא ; רהיא ןופ ךיז ןעיירפעב
 ערעייז רַאפ ייז ןעצינוצסיוא טינ -- ןעסַאמ יד ןענעיד ןעמוק ןעלעוו סָאװ
 "9 סםעיציבמַא ענעגייא

 ףימ ייב ןענע'בנג'ניירַא ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה רעבָא זייווכעלסיב
 ,עיצַאטיגַא רעד ןופ טייקגיטכיר רעד חכמ ןעלפייווצ עסיוועג חומ ןיא
 טכַאנ ןייא ."קיני, ?עּפמעט םעד ןיא ןערָאװעג טרחיפעגנָא זיא סָאוװ
 ןעמוקעג ,---א ררעה ,טַאקָאװדַא רעווענעשז רעטנַאקעב-טוג רעסיוועג ַא זיא
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 "וצ טינ רעהַא זיב זיא רע בוא זַא ,טרעלקרע טָאה ןוא גנולמַאזרעפ ַא וצ

 טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג סע זיא עיצַאיצָאסַא רעד וצ ןענַאטשעג

 -ייהנעגעלעגנַא עכילטפעשעג ענעגייא ענייז ןענדרָאנייא טזומענ טשרעוצ

 -וקעג רע זיא ,ןעבעגעגנייא טציא םהיא ךיז טָאה סָאד יו ױזַא ןוא ; ןעט

 טלהיפעג ךיז בָאה ךיא .גנוגעוועב רעטיײברַא רעד ןָא ןעסילשנָא ךיז ןעמ

 בָאה ךיא ןעוו ןוא ,גנורעלקרע רעשיניצ רעגיזָאד רעד ןופ טגנידיילעב

 טָאה ,רערעיומ-נייטש םעד דניירפ ןיימ וצ ןעקנַאדעג עניימ ןעבענעגרעביא

 ייב ןעלַאפעגכרוד זיא רעכלעוו ,ררעה רעגיזָאד רעד זַא ,טרעלקרע רימ רע

 "ידַאר רעד ןופ עציטש יד טכוזעג טָאה רע ןעוו ,ןעלהאו עגידרעהירפ יד

 יד ןופ עפליה רעד ךרוד ןערעוו וצ טלהעוורע טציא טפָאה ,ײטרַאּפ רעלַאק

 טָאה ,"עטסנעיד ערעייז ןָא רימ ןעמהענ עלייווהעד , .ןעמיטש רעטייברַא
 טעוו ,ןעמוק טעוװו עיצולָאװער יד ןעוו רעבָא , ,טנידנעעג דניירפ ןיימ

 ".ןעניטייזעב וצ ןעמעלַא ייז ןייז טירש רעטשרע רעזנוא

 ןיא ןעפורעגנעמַאזוצ ,גנולמַאזרעפ עסיורג ַא ןעמוקעג זיא ךָאנרעד

 -מיולרעפ יד ןעגעג ,ןעסייהעג טָאה סע יוװ ,ןעריטסעטָארּפ וצ ,סינעלייא

 -יזעב יד ןופ ןַאגרָא רעגיזָאד רעד ."ווענעשז עד לַאנרושז , םעד ןופ ןעגנוד

 םעד ןיא זַא ,ןעטּפיוהעב וצ טגַאװעג טָאה אווענעשז ןיא ןעסַאלק עדנעצ
 ןעהעג ןעכַאפ-יוב יד זַא ןוא ,סעזייב סעּפע רָאפ טמוק "קינוי, ?עּפמעט
 טכַאמענ ןעבָאה ייז יו ןעכלעזַא ,קיירטס םעניימענלַא ןַא ןעכַאמ לָאמַאכָאנ

 -מַאזרעפ יד ןעפוררעפ ןעבָאה קינוי לעּפמעט ןופ רערהיפ יד ,1869 ןיא
 טָאה ןיטוא ןוא ,לַאז םעד טליפעגנָא ןעבָאה רעטײברַא רעדנעזיוט .גנול

 רעטרעוװ יד עכלעוו ןופ ,עיצולָאזער ַא ןעסַאפ ןעלָאז ייז טגנַאלרעפ ייז ןופ

 ןעפרַאש ַא טקירדעגסיױא טָאה יז :טנדָאמ רהעז ןעמוקעגרָאפ רימ ןענייז

 -יילק רעטיײברַא יד זַא ,גנוטּפיוױהעב רעכילדעשנוא רעד ןענעק טסעטָארּפ

 טנעכייצעב גנוטּפיוהעב עגיזָאד יד לָאז סָאװ רַאפ , .ןעקיירטס וצ ךיז ןעב

 ַא ןעד סע ןיא , .טגערפעג ךיז ךיא בָאה "? גנודמיולרעפ ַא סלַא ןערעוו
 טגירנעעג סינעלייא ןיא עלייוורעד טָאה ןיטוא "? ןעקיירטס וצ ןעכערברעפ

 יד טימ ןָאיצולָאזער ןייז טציטשרעטנוא טָאה עכלעוו ,עדער עצרוק ַא

 ךיא לעװ ,גימיטשנייא רימ טימ טנייז רעגריב רהיא ביוא , ,רעטרעוו

 -ָאלרעפ טלָאװעג ןיוש טָאה רע ."עסערּפ רעד ןיא ןעקישקעװַא ךיילג רהיא

 סע ןַא ,ןעגָאלשעגרָאפ טָאה לאז ןיא רעצימיא תעב ,עמרָאפטַאלּפ יד ןעז
 ןענייז ןַאד .ןעריטוקסיד ךָאז יד לָאז ןעמ געוו ן'סיוא ןעוועג טינ טלָאװ

 ןוא ,ךַאפ-יוב םעד ןופ ןעגייווצ עלַא ןופ רעטערטרעפ יד ןענַאטשעגפיוא

 רעד ןיא זיא ןיוק רעד זַא ,םרעלקרע ייז ןעבָאה ןערעדנַא ן'כָאנ רענייא
 ןעכַאמ וצ ףיוא גיונעג םיוק זיא סע זַא ,ןיילק ױזַא ןערָאװעג טייצ רעטצעל

 ףיוא ןעטכיזסיוא ָאד ןענייז גנילחירפ ןופ ןעמוקנָא םעד טימ זַא ; ןעבעל ַא
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 -רעפ וצ ידכ ,ןעצונעב וצ ךיז העדב ןעבָאה ייז סָאװ טימ ,טײברַא גונעג

 -עכעה וצ ןעגַאזטנע ךיז טעװ ןעמ ביוא זַא ןוא ; תוריכש ערעייז ןערעסערג

 ,קיירטס םעניימעגלַא ןַא ןעגנַאפוצנָא העדב ייז ןעבָאה ,ןיול םעד ןער

 ףרַאש ךיא בָאה ןעגרָאמ ףיוא ןוא ,רעטכָאקעגפיוא ןַא ןעוועג ןיב ךיא

 ףיא בָאה ,"רערהיפ ַא סלַא , .גנוטלַאה ןייז רַאפ ןע'ןיטוא טדערעגסיוא

 "קריוו טָאה ןעמ זַא ,ןעסיוװ וצ טכילפ ןייד ןעוועג סע זיא , ,טגָאזעג םהיא

 ראג ךיז ךיא בָאה וויאַאנ ץנאג גידנעייז ,"קיירטס ַא ןענעוו טדערעג ךיל

 זיא סע ןוא ,רערהיפ יד ןופ ןעוויטָאמ ע'תמא יד ףיוא ןעסיוטשעגנָא טינ

 ַא זַא ,ןהעטשרעפ וצ ןעבענעג רימ טָאה רעכלעוו ,ןייֵלַא ןיטוא ןעוועג

 גנולהעוורע רעד רַאפ ךילדעש רהעז ןעוועג טלָאװ טייצ רענעי ןיא קיירטס

 .---א ררעה טַאקָאװדַא םעד ןופ

 -ןעהיצ ןעגיזָאד םעד ןערָאּפנעמַאזוצ טנעקענ טינ ןפוא ןיאב בָאה ךיא

 ןופ בָאה ךיא סָאוװ ,סעדער ענידרעייפ יד טימ רערהיפ יד ןופ ןעטָארד-יד

 ,טגיהטומטנע טלהיפעג ךיז בָאה ךיא .עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ טרעהעג ייז

 ןענעקעב וצ ךיז טכיזבַא ןיימ ןעגעוו ןע'ןיטוא טימ טדערעג בָאה ךיא ןוא

 ןיא עיצַאיצַאסַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ עיצקעס רעטייווצ רעד טימ

 ןעמָאנ רעד .עשיטסינוקַאב יד סלַא טנַאקעב ןעוועג זיא עכלעוו ,אווענעשז

 דלַאב רימ טָאה ןיטוא .ןערָאװעג טכיורבעג לעיפ טינ ןַאד זיא "טסיברַאנַא,

 -ושז יילָאקינ ,סור ןעטייווצ ַא וצ ףעירב-סנָאיצַאדנעמַאקער ַא ןעבענעג

 רימ נידנעקוק ,ןוא ,עיצקעס רענעי וצ טרעהעג טָאה רעכלעוו ,יקסווָאק

 ךיז םסעוו וד ,ןונ, ,ןעבעגעגוצ ץפיז ַא טימ רע טָאה ,טכיזעג ןיא ךיילג

 ."ייז טימ ןעביילברעפ ןיוש טסעוו וד ; ןערהעקמוא טינ רהעמ זנוא וצ ןיוש

 .ןעפָארטעג גיטכיר טָאה רע
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 -רעפ ךיא בָאה ןַאד ןוא ,לעטַאשיײנ ןיא קעװא טשרעוצ ןיב ךיא
 .גרעבדַארוי יד ןיא רעכַאמ-רענייז יד ןעשיווצ ךָאוו ַא רהעפעגנוא טכַארב
 רעד טימ טפַאשטנַאקעב עטשרע ןיימ טכַאמעג ןפוא אזַא ףיוא בָאה ךיא
 עכילטע עטסקענ יד רַאפ טָאה עכלעוו ,עיצַארעדעפיַארוי רעטמהירעב
 -ַאיצַאס םעד ןופ גנולקיווטנע רעד ןיא עלָאר עגיטכיוו ַא טלעיּפשעג רהָאי
 -רַאנַא רעדָא ,ענידטפַאשרעה-ןייק יד םהיא ןיא גידנעגנערבניירַא ,םזיל
 ,ץנעדנעט עשיטסיב

 -עּפשרעדיװ ןערעוו ןעביוהעגנָא עיצַארעדעפדַארוי יד טָאה 1872 ןיא
 -ַאנרעטניא רעד ןופ הטַאר-לארענעג םעד ןופ טעטירָאטיױא רעד ןעגעק גינ
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 ויא ךות רהיא ןיא עיצַאיצָאסַא יד ,עיצַאיצָאסַא רעטיײברַא רעלַאנָאיצ
 "ענפיוא רהיא ןעבָאה רעטיײברַא יד ,עיצַאזינַאנרָא רעטייברַא ןַא ןעוועג
 .ײטרַאּפ עשיטילָאּפ ַא סלַא טינ ןוא גנונעוועב רעטיײברַא ןַא סלַא טסאפ
 יד ןיא טכַארבעגניירַא ייז ןעבָאה ,לעיּפשייב םוצ ,ןעיגלעב-חרזמ ןיא

 -טימ ןייק ןייז טנעקעג טינ טָאה רענייק ןעכלעוו טיול ,ץַאז ַא ןעטוטַאטס

 רעסיוועג ַא ןיא טניטפעשעב ןעוועג זיא רע ןעדייס ,עיצקעס א ןופ דעילג
 .ןעסָאלשעגסױא ןעוועג ןענייז םרעטסיימ-קרעוו רַאגָאז ; ךַאפ טײברַאדדנַאה

 - ,ּפיצנירּפ ןיא ןעטסילַארעדעפ ןעוועג וצרעד ךָאנ ןענייז רעטיײברַא יד

 -קעס עלַאקָאל רעדעי וליפא ןוא ,ןָאיַאר רערעדנוזעב רעדעי ,ןָאיצַאנ עדעי

 ףיוא ןעלקיוטנע וצ ךיז יירפ ןערעוו טזָאלעגרעביא טזומעג טָאה עיצ

 רעד ןופ ןערענָאיצולָאװער סַאלקלעטימ יד רעבָא .געוו םענעגייא רהיא

 ,ֿפַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז עכלעוו ,עלוש רעטלַא
 ימַאריּפ ,עטריזילארטנעצ ןופ ןעפירגעב יד טימ ןעגנורדכרוד גידנעייז
 עבלעזיד ןעבָאה ,ןעטייצ ענידרעהירפ יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא עמייהעג עלַאד
 .עיצַאיצַאסַא רעלַאנַאיצַאנדעטניא רעד ןיא ןעגָארטעגניײרַא ןעפירגעב

 ַא טמיטשעב ןעמ טָאה ,ןעהטַאר עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַארעדעפ יד רעסיוא |

 -טימרעפ ןימ ַא סלַא ןערירוגיפ לָאז רעכלעוו ,ןָאדנָאל ןיא חטַאר-לַארענעג
 סלעגנע ןוא סקרַאמ .,ןעהטַאד-לַאנַאיצַאנ ענעדיישרעפ יד ןעשיווצ רעל

 + ףיג רָאו רעבָא ךיז טָאה סע .רעטסייג עדנעטייל ענייז ןעוועג ןענייז

 אזַא טאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןיילַא טקַאפ רעד רונ זַא ,טגייצעגסױרַא

 -מעווקעבנוא עסיורג ןופ לָאװק ַא ןערָאװעג זיא ,טפַאשרעּפרעק עלַארטנעצ
 ןעלעיּפש טימ ןעדעירפוצ ןעוועג טינ זיא הטַאר-לַארענעג רעד ,ןעטייקכיל
 ןעשרעהעב וצ טבערטשעג טָאה רע ;ַָארויב-ץנעדנַאּפסערַאק ַא ןופ עלָאר יד
 עלַאקַאל יד ןופ ןעגנולדנַאה יד ןעלדַאט רעדָא ןעסייהטוג ,גנוגעוועב יד

 ,רעדעילנטימ ענלעצנייא יד ןופ וליפא ןוא ,סעיצקעס ןוא סעיצַארעדעפ
 -- ןירַאּפ ןיא דנַאטשפיוא-ענומַאק רעד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו
 תלוכיב גידנעייז טינ ,"ןעגלָאפוצכָאנ טָאהעג רָאנ ןעבָאה רערהיפ יד, ןוא

 גיצנאווצ-ןוא-רעיפ עטסקענ יד ןיא ןעניפעג ךיז ןעלעוו ייז ואוו ןעגָאז ֹוצ
 לָאז רע זַא ,סרעדנַא טינ טלָאװעג תטַאר-לַארענעג רעד טָאה -- ןעדנוטש

 -כירעב עכילגעט טרעדָאפעג טָאה רע ,ןָאדנָאל ןופ דנַאטשפיוא םעד ןעטייל
 םהיא זיא ךַאז ןייא ,ןעלהעפעב ןעבעגענ טָאה רע ,ןעגנוריסַאּפ יד ןופ ןעט
 ןפוא אזא ףיוא טָאה ןוא ,טרעטשעג רע טָאה ךַאז רעדנַא ןַא ,ןעלעפעג
 רעד ןיא וליפא טפַאשרעּפרעק רעדנעשרעה ַא ןופ טייקכילדעש יד ןעזיוועב

 ,טגיײצעגסױרַא רחעמ ךָאנ ךיז טָאה םעד ןופ טייקכילדעש יד .עיצַאיצָאסַא
 ןיא ןערָאװעג ןעטלַאהעגבָא זיא סָאװ ,ץנערעפנָאק רעמייהעג א ףיוא ןעוו
 ,ןעטַאגעלעד עכילטע ןופ טציטשרעטנוא ,הטַאר-לַארענעג רעד טָאה ,1
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 רעד ףיוא עיצַאיצָאסַא רעד ןופ ןעטפערק יד ןעדנעוורעפ וצ ןעטַאלשעב
 יד ןעגעוו ןעקנעדוצכָאנ ןעשנעמ טכַאמעג טָאה סָאד .עיצַאטיגַא-?הַאװ
 רהיא ןייז טינ לָאז סע שיטַארקַאמעד יװ ,גנורעיגער רעדעי ןופ ןעלביא

 -ַארוי יד ,קנופ רעשיטסיכרַאנַא רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד .גנורּפשרוא
 םעד ןענעג עיציזַאּפָא ןופ רעטנעצ רעד ןערָאװעג זיא עיצַארעדעּפ

 .הטַאר-?לארענעג

 בָאה ךיא סָאװ ,רערהיפ ןוא רעטיײברַא יד ןעשיווצ גנורעדנוזבָא יד

 נרעב ַארוי יד ןיא טָאה ,קינוי לעּפמעט םעד ןיא ַאווענעשז ןיא טקרעמעב

 -נענילעטניא ןעשנעמ להָאצ ַא ןעוועג טרָאד ןענייז סע ,טריטסיזקע טינ

 ןעוועג זיא סָאד ;ערעדנַא יד רעדייא ערעגיטעהט טּפיוהרעביא ןוא ערעט

 טסכעה יד ןופ רענייא ,םָאיליג סמיישזד .ייז ןעשיווצ קוליח רעצנַאג רעד

 -ענעב ןעוו בָאה ךיא סָאוװ ,ןעשנעמ עטעדליבעג-טיירב ןוא עטנענילעטניא

 .יירעקורד רעניילק א ןופ רעטלַאוװרעפ ןוא רָאטקערָאק ַא ןעוועג זיא ,טנעג

 וזַא ןעוועג רעבָא ןענייז עלעטש רעגיזָאד רעד ןופ ןעטסנעידרעפ ענייז

 ןעצעזרעביא ףיוא םכענ ענייז ןעננערברעפ טזומעג טָאה רע זַא ,ןיילק

 טלהָאצעג םהיא טָאה ןעמ סָאװ רַאפ ,שיזיוצנַארפ ןיא שטייד ןופ ןעלעווַאנ

 ! ןעטייז ןהעצכעז רַאפ קנַארפ טכַא
 וצ זַא טגָאזעג רימ רע טָאה ,לעטַאשיײינ ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 ןערָאּפשבָא טינ וליפא ןעק רע זַא ,ןעמונרעפ יֹוזַא רע זיא ןערעיודעב ןייז

 דָארג ןעמ טָאה גָאטימבָאנ םענעי .,ןעדערוצכרוד ךילדניירפ ףךיז עדנוטש א

 רעלַאקַאל ַא ןופ רעמונ ןעטשרע םעד ןעבענעגסױרַא יירעקורד רעד ןיא

 ןוא רָאטקערָאק סלַא ןעטכילפ עכילנהעוועג ענייז רעסיוא ןוא ,גנומייצ
 ,ןעכערדא דנעזיוט א ןעניירשוצנָא טאהעג ךָאנ רע טָאה ,רָאטקַאדער-טימ

 טקישעג טלָאזעג ןעבָאה גנוטייצ רעד ןופ ןערעמונ יירד עטשרע יד ואוו

 .ןעננוטייצ יד ןעלקיוונייא ןיילַא ןוא ,ןערעוו

 רעבָא ,ןעסערדַא יד ןעביירש ןעפלעה םהיא ןענָאלשעגנָא ךיז בָאה ךיא

 רעדָא טָאהעג ןעסערדַא יד טָאה רע םירָאוו ,ןעוועג ךילגעמ טינ זיא סָאד
 סָאװ ,בתכ ַא טימ ריּפַאּפ ךעלקיטש ףיוא ןענירשרעפ רעדָא ּפָאק ן'פיוא
 לעװ, ,טנַאזעג ךיא בָאה ,"ױזַא ביוא ,, ....ןעזעל וצ ןעוועג ךילנעמנוא זיא

 ,ןעננוטייצ יד ןעלקיוורעפ יירעקורד רעד ןיא גָאטימכָאנ ןעמוקניירַא ךיא

 םעד ףרוד ךיז טעוו רהיא סָאװ ,טייצ יד ןעקנעש רימ טעוװ רהיא ןוא

 | ."ןערָאּפשנייא

 טָאה םָאיליג .ןענַאטשרעּפ ןערעדנַא םעד רענייא ךיז ןעבָאה רימ

 רעזנוא ןופ ביֹוהנֶא רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,דנאה ןיימ טקירדענ םערָאוװ

 רעד ןיא גָאטימכָאנ ןעצנַאג םעד טכַארברעפ ןעבָאה רימ .טּפַאשדניירפ
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 ןעלָארדנַאב יד גידנעּפעלקרעפ ךיא ,ןעסערדַא יד גידנעביירש רע ,יירעקורד
 יד טָאו ,רעצעז א ןעוועג זיא רעכלעוו ,רַאנומָאק רעשיזיוצנַארפ ַא ןוא
 -ברוד ןוא עלעווַאנ ַא גיטסַאה גידנעצעז ,טסעומשעג זנוא טימ טייצ עצנַאג
 טָאה רע עכלעוו ,עלעווַאנ רעד ןופ עצעז יד ךערּפשעג ןייז ןיא גידנעפרַאװ
 .ךיוה רעד ןיא טנעיילעג גידנעצעז

 ןערָאװעג זיא, ,טלהעצרעד רע טָאה ,"ןעסַאג יד ןיא ּפמַאק רעד,
 רעטײברַא יד , ..."ךיד בעיל ךיא ,ירַאמ ערעייהט ןיימ, ..."קרַאטש רהעז
 ן'םיוא ןעבייל יד יו טפּפמעקעג ןעבָאה ןוא דנעהטיוו ןעוועג ןענייז
 ןוא , ..."עינק יד ףיוא רחיא רַאפ ןעלַאפעג זיא רע ןוא , ,.,,"רטרַאמטנַאמ
 זַא טסואוועג ןעבָאה רימ .געט רעיפ עצנַאג ןעטלַאהעגנָא ױזַא טָאה סָאד
 רעד ןעוועג זיא רעכילקערש ץלַא -- ענעגנַאפעג עלַא טסישרעד עפילַאג
 יד גידנעּפאכ דניוושעג ,טלחעצרעד ױזַא רעטייוו טָאה רע ןוא ,"ףּפמַאק
 ,ןעטסַאק ןופ ןעבַאטשנכוב

 ןָאהטעגסױא טָאה םָאיליג ןעוו ,דנעבָא ןיא טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע

 ןעדנוטש רָאּפ ַא רַאפ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז רימ ןוא עזולב-סטייברַא ןייז
 טזומעג רעדעיוו ךיז רע טָאה ךָאנרעד ; ןעסעומשוצכרוד ךילדניירפ ךיז

 רעד ןופ "ןיטעלוב , ם'נופ רָאטקַאדער סלַא טײברַא ןייז רַאפ ןעמהענ

 .עיצַארעדעפ ַארוי

 ןיא רע .ןָאלַאמ טימ טנַאקעב ךיוא ךיז ךיא בָאה לעטַאשיײנ ןיא

 ןעוועג רע זיא טייהדניק ןייז ןיא ןוא ,לעפרעד ַא ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג
 טנערעלעגסיוא ךיז טָאה ,זירַאּפ ןיא ןעמוקעג רע זיא רעטעּפש .ךוטסַאּפ ַא
 ןעלרַאװ רעדניבכוב רעד יו טקנוּפ ,ןוא --- יירעטכעלפ-ברעק --- הכאלמ ַא
 םעד וצ טרעהעג ןעמַאזוצ טָאה רע ןעמעוו טימ ,ידניפ רעלשיט רעד ןוא/
 יד ןופ רענייא סְלַא טנַאקעב-םוג ןערָאװעג רע זיא ,לַאנָאיצַאנרעטניא
 ןערָאװעג טנלַאפרעפ זיא יז תעב ,עיצַאיסָאסַא רעד ןופ רעטסייג עדנעטייל

 גידנעטשלָאפ ייז ןעבָאה יירד עלַא .ןעט8 םעד ןָאילָאּפַאנ ןופ 1809 ןיא
 טָאה סע ןעוו ןוא ,רעטײברַא רעזירַאּפ יד ןופ רצערעה יד ןענואוועג
 ןערָאװעג טלהעוורע ייז ןענייז ,דנַאטשפיוא-ענומַאק רעד ןעכַארבעגסױא
 -לַאװעג א גידנעגירק יירד עֶלַא ,חטַאר-ענומַאק םעד ןופ רעדעילגטימ סלַא
 יד ןופ םענייא ןופ רָאיַאמ ןעוועג ךיוא זיא ןָאלַאמ .ןעמיטש להָאצ עגיד
 טנעידרעפ רע טָאה ,ץייווש רעד ןיא ,טציא ,"ןעטנעמסידנָארַא , רעזירַאּפ

 רע טָאה טָאנָאמ ַא עמוס רעניילק ַא רַאפ ,רעכַאמ-ברָאק ַא סלַא הנויח ןייז
 רעד ףיוא ,טדָאטש רעד רעסיוא לעדייב ענעפָא עניילק א ןעגנודעג ךיז
 טייײברַא ןייז ןופ טייצ רעד ןיא טָאה רע ןעכלעוו ןופ ,גרַאב א ןופ טייז
 ייב ,לעטַאשיינ ןופ ערעזָא רעד ןופ טכיזנָא ןעטיירב םעד ןעסינענ טנעקענ

 -רַא עצרוק ,ענומָאק רעד ןענעוו ךוב ַא ,ףעירב ןעבירשעג רע טָאה טכַאנ
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 ַא ןערָאװעג רע זיא ױזַא ןוא -- ןעגנוטייצ רעטײברַא יד רַאפ ןעלקיט
 סָאװ ןערעה ןוא ןהעז םהיא ןעננַאגעג ךיא ןיב גָאט ןעדעי .רעלעטשטפירש
 ,רעשיטעֶאּפ ?עסיבַא ,רענסַאּפערָאה ,רעגיד'םינּפ-טיירב רעגיזָאד רעד
 -רעד וצ טַאהעג רימ טָאה רַאנומָאק רעגיצרעחטוג טסכעה ןוא רעגיהור
 -יידעב ַא ןעמונעג טָאה רע ןעכלעוו ןיא דנַאטשפיוא םעד ןעגעוו ןעלהעצ
 ,ךוב ַא ןיא טרעדלישענ סָאװירָאנ טָאה רע ןעכלעוו ןוא ,?ייטנַא ןעדנעט
 ,"טַאירַאטעלָארּפ ןעשיזיוצנַארפ םעד ןופ עגַאלרעדעיג עטירד יד,

 ןוא גרַאב םעד טרעטעלקעגּפורַא בָאה ךיא ןעוו ,הירפ-רעד-יא ןייא
 ןופ גידנעלחַארטש טנענעגעב ךימ רע טָאה ,פערייב ןייז וצ ןעמוקעגוצ ןיב
 ףעירב ַא ןיא טָא ! טבעל ידניפ ,טסייוו רהיא , : רעטרעוו יד טימ דיירפ
 טרעהעג טַאהעג טינ רָאנ טָאה ןעמ ."ץייווש רעד ןיא זיא רע } םהיא ןופ
 ןעט98 םעד ןהעזעג לָאמ עטצעל סָאד םהיא טָאה ןעמ סייז ן'ידניּפ ןופ
 ןעטלַאהעג םהיא טָאה ןעמ ןוא ,ןעירעלוט יד ןיא יַאמ ןעט26 םעד רעדָא
 ןעטלַאהעב ןעוועג ץעגרע רע זיא טייקכילקריוו רעד ןיא תעב ,טיוט רַאפ
 ןעטלַאהעג ךיז ןעבָאה רעגניפ ס'ןָאלַאמ סָאוװ טייצ רעד ןיא ןוא ,זירַאּפ ןיא
 ןעטנַאגעלע ןַא ייז ןופ גידנעטכעלפסיוא ,סעקציוו יד טימ ןעלעיּפש ןיא
 טנעלפ עכלעוו ,עמיטש רעגיהור ןייז טימ טלהעצרעד רימ רע טָאה ,ברָאק
 ןעסָאשרעד ןענייז סע ןעשנעמ לעיפיוו ,ןָאהט רעטיצ ַא זייוונעטייצ רָאג
 ייז זַא טכַאדרעפ םעד ףיוא ןעטַאדלָאס רעליַאסרעװ יד ןופ ןערָאװעג
 רעדנַא ןַא סעּפע רעדָא ,(ןָאלַאמ) ןיילַא רע ,ןעלרַאװ ,ידניפ ןעוועג ןענייז
 םעד ןעגעוו טסואוועג טָאה רע סָאװ טלהעצרעד רימ טָאה רע .רערהיפ
 ןעבָאה רעטיײברַא רעזירַאּפ יד ןעמעוו ,רעדניבכוב םעד ,ןעלרַאװ ןופ טוט
 טלָאװעג טינ טָאה רעכלעוו ,זולקעלעד ןעטלַא םעד ןופ רעדָא ,טרעטעגרעפ
 טרעדלישעג טָאה רע .ערעדנַא עלעיפ ןופ ןוא ,עגַאלרעדעינ יד ןעבעלרעביא
 םענעי ןופ טייצ רעד ןיא ןהעזעגוצ טָאה רע סָאװ ןעטייקכילרעדיוש יד
 ןעבָאה ןירַאּפ ןופ ןעסַאלק עכייר יד ןעכלעוו טימ ,ַאװאנרַאק ןעגיטולב
 טסייג רעד יו ןוא ,טדָאטשטּפיױח רעד ןיא ךיז ןערחעקמוא רעייז טרעייפעג
 עכלעוו ,לָאגור ?וָאּפ ןופ טרהיפעג ,ןעפַאמ יד ןעמונעגכרוד טָאה חמקנ ןופ
 ןעטלַאהעג טָאה ענומָאק יד סָאװ ,ןענַאזרעּפ יד םעטכירעגניה ןעבָאה
 ,ןוכשמ םלַא

 -שידלעה יד ןופ טדערעג טָאה רע תעב טקוצעג ןעבָאה ןעּפיל ענייז
 תעב ,ןעכָארבעגנעמַאזוצ ןעצנַאג ןיא זיא רע ןוא ;רעדניק יד ןופ ןעטייק
 -רעוו יד ןעמעוו לעגניא םענעי ןופ עטכישעג יד טלהעצרעד רימ טָאה רע
 ןעטעבעג טָאה רעכלעוו ןוא ,ןעסישרעד ןייב ןעטלַאהעג ןעבָאה רעליַאס
 סָאװ ,רעגייז םענרעבליז ַא ןעבענוצבא רעהירפ סינביולרע ס'ריציפֶא םעדי

 טייוו טינ טניואוועג טָאה עכלעוו ,רעטומ ןייז וצ ,טאהעג ךיז ייב טָאה רע
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 ?היֿפעג םעד טנעמָאמ ַא רַאפ ךיז גידנעבעגרעטנוא ,ריציפֶא רעד .טרָאד ןופ
 טזייו סע יוװ גידנעפָאה ,ןהעג טזָאלעג לעגניא םעד טָאה ,תונמחר ןופ

 םורַא העש לעטרעפ ַא ןיא רעבָא .ןעמוקקירוצ טינ רהעמ טעװ רע זַא ,סיוא

 יד ןעשיווצ ץַאלּפ ןייז גידנעמהענרעפ ,ןוא קירוצ ןעוועג ?עגניא רעד זיא

 "!טיירג ןיב ךיא :ןעפורענסיוא רע טָאה ,דנַאװ רעד ייב ענעלַאפעג
 .ןעבעל ןעגנוי ןייז וצ ףוס ַא טכַאמענ ןעבָאה ןעליוק ףלעווצ

 תעב יװ ןעטילעג טינ לעיפ ױזַא לָאמנייק בָאה ךיא זַא קנעד ךיא

 -םישז ַאל עד שזור רוויל על , ,ךוב ןעכילקערש םענעי טנעיילעג בָאה ךיא |

 רעכלעוו ,("טייקגיטכערעגידנַאל רעד ןופ ךוב עטיור סָאד ,) "לַאריר סיט
 -סערָאק יד ןופ ףעירב יד ןופ עגיצסיוא יוװ רהעמ טינ ןעטלַאהטנע טָאה
 ןענייז סָאװ ,"זמייט , ןוא "ףַארגעלעט יליעד , ,"דראדנַאטס , ןופ ןעטנעדנָאּפ

 -עדליש ,1871 יַאמ ןופ געט עטצעל יד ןיא זירַאּפ ןיא ןעבירשעג ןעוועג

 * ןופ ןערָאװעג ןעגנַאגעב ןענייז סָאװ ,ןעטַאהט עטפַאהרעדיוש יד גידנער

 ךיוא ןענייז סע אוו ןוא ,ןע'עפילאגנ רעטנוא עעמרַא רעליַאסרעוװ רעד

 ,"ָארַאגיפ, רעזירַאּפ רעד ןופ ןעלעטש עגינייא ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא

 -ניא יד ןענעג טסייג ןעגיטשרודטולב ַא טימ טּפַאזעגנָא ןעוועג ןענייז סָאוװ

 -ָאלרעפ ןעצנַאג ןיא ךיא בָאה רעטעלב עגיזָאד יד גידנענעייל .ןעטנעגרוס

 -רעפ ױזַא ןעבילבעג טלָאװ ךיא ןוא ,טייהשנעמ רעד ףיוא גנונעפָאה יד ןער

 ןופ ןעשנעמ ענעי ןיא ןענופעג טינ רעטעּפש טָאװ ךיא ןעוו ,טלעפייווצ

 -ערש עלַא יד טבעלעגכרוד ןייֵלַא ןעבָאה עכלעוו ,יײטרַאּפ רעטנעיזעב רעד

 ןעכילדנע םעד ןיא ןעיורטרעפ םענעי ,סָאה ןופ טייהנעזעװבַא ענעי ,םנעק

 קילב ןענירעיורט ל?יואוובִא ,ןעגיהור םענעי ,ןעעדיא ערעייז ןופ ףמואירט

 רַאמשַָאק םעד ןעפענרעפ וצ טייקטיירג ענעי ,טפנוקוצ רעד וצ טעטכירעג

 ןוא ןע'ןָאלַאמ ייב טקרעמעב בָאה ךיא סָאװ ,טייהנעגנַאגרעפ רעד ןופ

 ךיא עכלעוו ,ענומָאק רעד ןופ עגנילטכילפ עֶלַא ייב ךילכעזטַאהט טעמכ

 עזיאול ייב ךָאנ ןיפעג ךיא סָאװ ןוא -- ,ַאווענעשז ןיא ןעפָארטעג בָאה

 .דניירפ ערעדנַא ןוא ,ולקער עזילע ,סנַארפעל ,לעשימ
 םעניילק ַא ןיא .רעיליוונַאס ןיא רעבירַא ךיא ןיב לעטַאשיײנ ןופ

 ןוא ךעלטדעטש ןופ עהייר עצנַאנ ַא ןַארַאפ זיא גרעב ַארוי יד ןיא ל?לָאהט

 ןיא זיא גנורעקלעפעב עדנעדערישיזיוצנַארפ יד עכלעוו ןופ ,ףעלפרעד

 ןעגייווצ ענעדיישרעפ יד ןיא טניטפעשעב ןעוועגנ ןעצנאגניא טייצ רענעי

 עניילק ןיא ןעטײברַא ןעגעלפ ןעילימאפ עצנַאג ,ײרעכַאמ-רעגייז ןופ

 ,רערהיפ רעדנַא ןַא ןעפָארטעג ךיא בָאה ייז ןופ רענייא ןיא .ןעטַאטשקרעוװ

 ןערָאװעג ךיוא רעטעּפש ןיב ךיא ןעמעוו טיס ,לעבעגצטיווש רַאמעהדַא

 עגנוי דנעצוד ַא טימ ןעמַאזוצ ןעסעזעג זיא רע .טעדניירפעב טנעהָאנ

 -ייז ענרעבליז ןוא ענעדלָאג ןופ ךעלקעד טריוװַארג ןעבָאה עכלעוו ,טייל
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 ףיוא רעדָא לעקנעב ַא ףיוא ןעצעז ךיז ןעדַאלעגנייא ךימ טָאה ןעמ ,סרעג
 ךערּפשעג ַא ןיא ןָאהטרעפ ןעוועג עלַא רימ ןענייז ןעכיג ןיא ןוא ,שיט ַא
 עדנעמוק יד ןוא ,גנורעיגעד-טינ רעדָא גנורעינער ,םזילַאיצַאס ןענעוו

 | | | .ןעסערגנַאק
 רעיש ןענייז רימ ; םערוטשד-עענש ַא טעוועשובעג טָאה דנעבָא ןיא -|

 + -ָארפרעפ ןערעדָא יד ןיא זנוא זיא טולב סָאד ןוא ,ןעבילבעג ןעגיוא ןהֶא

 טינ רעבָא .ףרָאד ןעטסקענ םעד וצ ףיז גידנעגָאלשרעד ,ןערָאװעג ןער

 עגימורַא יד ןופ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז םערוטש-עענש ן'פיוא גידנעקזק

 -- ןעשנעמ ערעטלע סנעטסיימ ,רעכַאמ-רענייז גיצפוט ךרע ןַא רעפרעד

 --- ליימ ןעבעיז ערעסָאװ ןופ ךלחמ א ןהעג וצ טאהעג ןעבָאה עכנאמ

 זיא סָאװ ,גנולמאזרעפ רעלעיציפַא-טינ רעניולק א ןיא ןעמהענוצלייטנא
 .דנעבא םענעי רַאפ ןעפורעגנייא ןעוועג

 זַא ךילנעמ טכַאמ סָאװ ,ךאפ-רעגייז םעד ןופ אפונ עיצַאזינַאגרַא יד

 -ײברַא ןעלָאז ןוא ןענעק יונעג ןערעדנַא םעד רענייא ךיז ןעלָאז ןעשנעמ

 ןוש טרעלקרע ,ןעדער יירפ ןענעק ייז ואוו ,רעזייה ערעייז ןיא ןעט

 -עקלעפעב רענעי ןופ גנולקיווטנע רעניטסייג רעד ןופ דַארג רעד םורַאוו

 םעד ןעגנערברעפ עכלעוו ,רעטייבהא יד ןופ יו רערעכעה א זיא גנור

 יד ייב .ןעקירבַאפ יד ןיא ןָא טייהדניק רעהירפ רעייז ןופ ןעבעל ןעצנַאג

 טייקגידנעטשטסבלעז רהעמ ןַארַאפ זיא ןעכַאפ עניילק יד ןופ רעטייברַא
 טינ גנורעדנוזבָא ןייק זיא סע סָאװ סָאד רעבָא .טעטילַאניגירַא רהעמ ןוא

 זיא ,עיצַארעדעפ ַארוי רעד ןיא ןעסַאמ יד ןוא רערהיפ יד ןעשיווצ ןעוועג

 ןענעוו ,ענַארפ ןייק ןעוועג טינ זיא םע סָאװ רַאּפ ,דנורג רעד ןעוועג ךיוא

 טבערטשעג ןעבָאה טינ לָאז עיצַארעדעּפ רעד ןופ דעילגטימ רעדעי רעכלעוו

 רעטייברַא יד זַא ,ןחעזעג ךיא בָאה ָאד ,גנוניימ ענענייא ןייז ןערימרָאפ וצ

 טלעטשענ טרעוו ןוא טרהיפעג טרעוװ סָאװ ,עסַאמ ַא ןעוועג טינ ןענייז

 ערעייז ;ןעשנעמ עכילטע ןופ ןעלעיצ עשיטילַאּפ יד רַאפ טסנעיד ןיא
 ןענייז ייז --- םירבח ערעניטעהט ערעייז ןעוועג ךאפנייא ןענייז רערהיפ

 -כַארטעב ןופ טייקרָאלק יד .רערהיפ רעדייא סרָאטַאיציניא ןעוועג רעכיג

 טייקגיהעפ יד ,סעּפע ןעגעוו ןעלייטרוא ןופ טייקניטכיר יד ,ךַאז ַא ןעט

 בָאה ךיא סָאװ ,ןענַארפ עלַאיצַאס עטריצילּפמָאק ןערעטנַאלּפוצרעדנַאנופ

 ןעוועג ןענייז סָאװ יד ייב טּפיוהרעד ,רעטייברא עגיזָאד יד ייב טקרעמעב

 ;קורדנייא ןעפעיט א טכַאמעג ריִמ ףיוא ןעבָאה ,ןערהַאי עלעטימ יד ןיא

 טָאה עיצַארעדעפ ארֹוי יד ביוא זַא ,טגייצרעביא טסעפ ןיב ךיא ןוא

 זיא ,םזילַאיצַאס ןופ גנולקיווטנע רעד ןיא עלָאר עדנעטיידעב ַא טלעיּפשעג

 -ערעפ ןוא עזָאלטפַאשרעה יד ןופ טייקגיטכיוו רעד בעילוצ רָאנ טינ סע

 רָאנ ,ןירעפּפמעקרַאפ יד ןעוועג זיא יז עכלעוו ןופ ,ןעעדיא עשיטסילַאר
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 עניזָאד יד וצ ןערָאװעג ןעבעגעג זיא סָאװ ,קורדסיוא םעד בעילוצ ךיוא

 רעד ןופ רעכַאמזרענייז יד ןופ דנַאטשרעּפ ןעדנוזעג םעד ןופ ןעעדיא

 ןעבילבעג טכייליפ ןעפירגעב עגיזָאד יד ןעטלָאװ ףליה רעייז ןהָא .ַארוי

 .סעיצקַארטסנבַא יו רהעמ טינ טייצ רעגנַאל א ראפ

 -עגנָא ןאד ןעבָאה ייז יו ,םזיכרַאנַא ןופ ןעטכיזנַא עשיטערָאעהט יד

 ןופ ?עיצעּפס ,עיצַארעדעפ ַארוי רעד ןיא ןערעוו וצ טקירדעגסיוא ןעכיוה

 ןַא רַאפ ארומ יד --- םזילַאיצַאס-טַאַאטש ן'טיוא קיטירק יד ;} ןע'נינוקַאב

 רעד יו רעכילרהעפעג רהעמ לעיפ זיא סָאװ ,םזיטָאּפפעד ןעשימָאנַאקע

 -ומרָאפ טרעהעג טרָאד בָאה ךיא סָאװ --- םזיטָאּפסעד רעשיטילָאּפ רענייר

 ,עיצַאטיגַא רעד ןופ רעטקַארַאכ רערעגָאיצולַאװער רעד ןוא ; גידנעריל

 -יצעב עכילטייהכיילג יד רעבָא .לכש ןיימ וצ טרילעּפַא קרַאטש ןעבָאה

 -נעטשטסב?עז יד ,גרעב-ַארוי יד ןיא ןעפָארטעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנוה

 ךיז ןעלקיווטנע ןהעזעג בָאה ךיא קסָאװ ,קורדסיוא ןוא ןעקנעד ןופ טייקגיד

 רעד וצ טייהנעבעגרעביא עטצענערגעבנוא רעייז ןוא ,רעטײברַא יד ייב

 ךיא ןעוו ןוא .ןעלהיפעג עניימ וצ טרילעּפַא רעקרַאטש ךָאנ ןעבָאה ,ךַאז
 -רעגייז יד טימ ךָאו ַא טכַארברעפ גידנעכַאה ,גרעב יד ןופ קעװַא ןיב

 .עטמיטשעב ןעוועג םזילַאיצַאס ן'רעביא ןעטכיזנַא עניימ ןענייז ,רעכַאמ

 .טסיכרַאנַא ןַא ןעוועג ןיב ךיא

 ךיא ואוו ,ןעינלעב ןיא טכַאמענ ךָאנרעד בָאה ךיא סָאװ עזייר ַא
 עטריזילַארטנעצ יד ןעכיילגרעפ וצ טייקכילגעמ יד טַאהעג לָאמַאכָאנ בָאה

 -בַאנוא ןוא רעשימָאנַאקע רעד טימ לעסורב ןיא עיצַאטיגַא עשיטילָאּפ

 רעטייברַא-ךוט יד ןעשיווצ ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ ,עיצַאטינַא רעגיגנעה

 -ךוט עגיזָאד יד .ןעטכיזנַא עניימ טקרַאטשרעּפ רָאנ טָאה ,רעיוורעוו ןיא

 -נורעקלעפעב עשיטַאּפמיס טסכעה יד ןופ ענייא ןעוועג ןענייז רעטיײברַא

 .ַאבָארייא-ברעמ ןיא טנעגעגעב זיא סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,ןעג
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 טינ םהיא בָאה ךיא ,ָאנרַאקָאל ןיא ןעווענ טייצ רענעי וצ זיא ןינוקַאב
 ןיב ךיא ןעוו םירָאװ ,דייל קרַאטש רהעז רימ סע טוהט טציא ןוא ,ןהעזעג

 ןיוש רע זיא ,ץייוש רעד ןיא ןעמוקענקירוצ רעטעּפש רהָאי רעיפ טימ

 ןופ דניירפ יד ןעפלָאהעג טָאה רעכלעוו ,ןעוועג סע זיא רע .טיוט ןעוועג

 -ערטש ערעייז ןערילומרָאפ ןוא ןעעדיא ערעייז ןעכַאמ רָאלק ַארוי רעד

 -בעמ ןייז טימ טרעטסיינעב ייז טָאה סָאװ ,ןעוועג סע זיא רע ; ןעגנוב

 רע יו ךיג ױזַא .םזאיזוהטנע ןעכילהעטשרעדיוונוא ,ןעדנעמַאלפ ,ןעגיט
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 ןעביוהעגנָא טָאה םָאיליג עכלעוו ,גנוטייצ עניילק ַא זַא ,טקרעמעב טָאה

 ןָאט םעיינ ַא ןעבעגעג טָאה ,(?סָאל ןיא) גרעב ַארוי יד ןיא ןעריטקַאדער

 ,גנונעוועב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןעקנַאדענ ענידנעטשטסבלעז ןופ

 רע טָאה טכענ עצנַאג ןוא געט עצנַאנ ,לקָאל ןיא ןעמוקעגרעבירַא רע זיא

 טייקנידנעווטיונ רעשיראטסיה רעד ןעגעוו דניירפ עיינ ענייז וצ טדערעג

 רענעי רַאפ טָאה רע ; ננוטכיר רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא גוצ םעיינ ַא ןופ

 -קיטרא עטנעכייצעגסיוא ןוא עכילדנירג ןופ עהייר ַא ןעבירשעג גנוטייצ

 ; טייהיירפ וצ טייהשנעמ רעד ןופ סערגָארּפ ןעשירָאטסיה םעד ןעגעוו ןעל

 טָאה רע ןוא ,דניירפ עיינ ענייז ןיא םזַאיזוהטנע ןעזָאלבעגניײרַא טָאה רע

 םזיכרַאנַא רעד ןענַאװ ןופ ,אדנַאגַאּפָארּפ ןופ רעטנעצ םענעי ןעפַאשעג

 .ַאּפָארייא ןופ ןעלייט ענירעביא יד ןיא טיירּפשרעפ רעטעּפש ךיז טָאה

 ןופ -- ָאנרַאקָאל ןיא ןעבילקעגרעבירַא ךיז טָאה רע יוװ םעדכָאנ

 ,ןוא ןעילַאטיא ןיא גנוגעוועב עכילנהע ןַא ןעביוהעגנָא טָאה רע ןענַאװ

 ןיא ךיוא ,ילענַאפ ,רעפלעהטימ ןעטבַאנעב ןוא ןעשיטַאּפמיס ןייז ךרוד

 יד ןיא ןעגנַאפעננָא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טײברַא יד זיא -- ןעינַאּפש

 ןעשנעמ-ַארוי יד ןופ גידנעטשטסבלעז ןערָאװעג טצעזעגטרָאפ ,גרעב ַארוי

 ערעייז ןיא ןערָאװעג טנַאמרעד טּפָא רחעז זיא "לעכימ , ןעמָאנ רעד .אפוג
 סעמעוו ,ןעטסטלע ןעדנעזעװבָא ןַא ןופ יו טינ רענָא -- ןעכערּפשעג

 ןעכילנעזרעּפ ַא ןופ יוװ רָאנ ,ןעצעזעג יו טכַארטעב ןערעוו סע ןעגנוניימ

 -"רבח ַא ןיא ,עבעיל טימ טדערעג טָאה רענייא רעדעי ןעמעוו ןופ ,דניירפ |

 ,סָאד זיא ןעוועג דנעלַאטפיוא ןעטסיימ םַא זיא רימ סָאװ .ןיז ןעכילטפַאש
 סלַא רענינעוו ל?עיפ ןעלהיפ טזָאלעג ךיז טָאה סולפנייא ס'ןינוקַאב סָאװ

 ַא ןופ רעדייא ,טעטירָאטױא רעלעוטקעלעטניא ןַא ןופ סולפנייא רעד

 רעדָא ,םזיכרַאנַא ןעגעו ןעכערּפשעג ןיא .טייקכילנעזרעּפ רעלַארָאמ

 טרעהעג טינ לָאמנייק ךיא בָאה ,עיצַארעדעּפ רעד ןופ גנולעטש רעד ןעגעוו

 ךיילנ ,"ױזַא טקנעד ןינוקַאב, רעדָא ,"טגָאזעג ױזַא טָאה ןינוקַאב , ,ןעגָאז

 רעדָא ןעבירשעג טָאה רע סָאװ .ןָאיסוקסיד יד טקַאהעגבָא טלָאװ סָאד יו

 ,ןעכרָאהעג טזומעג טָאה ןעמ סָאװ ,טסקעט ןייק ןעוועג טינ זיא טגָאזעג

 עכלעזַא עלַא ןיא .ןעיײטרַאּפ עשיטילָאּפ ןיא לַאפ רעד טפָא רעדייל זיא'ס יו

 טָאה ,רעטכיר רעטסכעה רעד זיא ?כש רעד עכלעוו ןיא ,ןעטייהנענעלעגנָא

 .ןעטנעמוגרא ענעגייא ענייז טביורבעג ןָאיסוקסיד רעד ןיא רענייא רעדעי

 טרעסיואעג טכייליפ זיא תיצמת רעד ןוא גנַאננעקנַאדעג רעניײמענלַא רעד

 ןופ טנרָאבעג רשפא סע טָאה ןינוקַאב רעדָא ,ןע'ןינוקַאב ןופ ןערָאװעג

 יד דיחי ןעדעי ייב ןעבָאה ,לַאפ ןעדעי ןיא --- ַארוי רעד ןופ דניירפ ענייז

 ןייא ,רעטקַארַאכ ןעלעודיווידניא םענעגייא רעייז ןעטלַאהעב ןעטנעמוגרַא

 -ַאטיוא ןַא ןופ יו ןעמָאנ ס'ןינוקַאב ןעפורנָא טרעהעג ךיא בָאה רָאנ לָאמ
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 ,דנעלַאפפיוא קרַאטש ױזַא ןעוועג רימ זיא סָאד ןוא ,אפוג ךיז ןיא טעטיר

 ,ןעמוקעגרָאפ זיא ךערּפשעג רעד ואוו ,טרָא םעד ךיא קנעדעג ךָאנ טציא זַא

 טרהיפרעפ לָאמנייא ןעבָאה טייל עגנוי עכילטע ,גנובעגמוא עצנַאג יד ןוא

 ןיא סָאװ ,ןעיורפ ןופ טייהנעזעוונַא רעד ןיא ,ךערּפשעג ןעש'רוחב ַא

 -צולּפ ןעוו ,טכעלשעג םענהעש םעד רַאפ טפַאהלעכיימש רהעז טינ ןעוועג

 ,םהיא וצ ףוס א טכַאמענ ןעיורפ עדנעזעוונא יד ןופ ענייא טָאה גניל

 ןיוש ךייא טלָאװ רע :ַָאטינ ָאד זיא ?עכימ סָאװ דָאש ַא , ; גידנעפורסיוא

 -ולָאװער םעד ןופ רוניפ עלַאסָאלַאק יד "! טרָא ןעניטכיר רעייא ןעזיוועג

 ,ןָאיצולַאװער רעד בעילוצ ןעבעגענפיוא גנידצלַא טָאה רעכלעוו ,רענָאיצ

 רעד ןופ ףירגעב ןייז ןופ גידנעּפעש ,רהיא רַאֿפ רונ טבעלעג טָאה ןוא

 -טרָאפ טָאה ,ןעבעל ןופ ןעפירגעב עטסנייר ןוא עטסכעה יד ןָאיצולָאװער

 .ןערעטסייגעב וצ ייז טצעזענ

 ערָאלק טימ עזייר רעגיזָאד רעד ןופ םרחעקעגמוא ךיז בָאה ךיא
 ּוהט ןוא ,גָאט ןעגיטנייה זיב טלַאה ךיא עכלעוו ,ןעטכיזנַא עשיגָאלָאיצַאפ
 -נָאק ,עטמיטשעב רהעמ ץלַא ןיא ןעלקיווטנע וצ ייז ןעק ךיא סָאװ ץלַא
 .ןעמרָאפ עטערק

 -העננֶא טנעקעג טינ בָאה ךיא ןעכלעוו ,ןעוועג רעבָא זיא טקנוּפ ןייא

 -רעפ ןוא טכַארטעגרעביא קרַאטש טינ םהיא בָאה ךיא ןענַאוװ זיב ,ןעמ
 רָאלק בָאה ךיא .טכענ עניימ ןופ ןעדנוטש עלעיפ םהיא ףיוא טכַארב
 ןעבעגרעביא טעװ סָאװ ,גנורעדנע רענידלַאװעגנ רעד רַאפ ןַא ,ןהעזעג
 ןופ דנעה יד ןיא ןָאיצקודָארּפ רעד ןוא ןעבעל םעד רַאפ עגיטיונ סעלַא
 יד ןופ טַאַאטש-סקלָאפ רעד ןייז טעו סָאד יצ -- טפַאשלעזעג רעד

 ענעדנוברעפ ךילטייהיירפ ןופ ןענייארעפ יד רעדָא ,ןעטַארקָאמעדלַאיצַאס
 -דנירג לעיפ א ןייז גיטיונ טעוװו --- ןָא-ךעמהענ ןעטסיכרַאנַא יד יו ,ןעּפורג
 סָאװ סעיצולָאװער יד ןופ זיא סע עכלעוו רעדייא ,עיצולָאװער ערעכיל
 ןעלעוו עיצולָאװער ַאזַא ןיא ,רהעמכָאנ ,עירָאטסיה ןיא ןעבירשרעפ ןענייז
 .ַארקָאטסירַא ןופ רוד ןעטליופוצ םעד טינ ךיז ןעגעג ןעבָאה רעטײברַא יד
 ןעבָאה רענַאקילבוּפער ןוא םירעיוּפ עשיזיוצנַארפ יד ןעמעוו ןענעק ,ןעט
 רענעי וליפא ןוא --- טרעדנוהרהָאי ןעטצעל םעד ןיא ןעפּפמעק וצ טָאהעג
 שיזיפ ןוא ניטסיינ יד רָאנ -- רעטלעפייווצרעפ ַא ןעוועג זיא ףּפמַאק

 -םעד טסנעיד רעייז ןיא ןעבָאה ןעכלעוו ,ןעסַאלקלעטימ ערעגיטכעמ לעיפ

 בָאה ךיא .טַאַאטש םענרעדָאמ םעד ןופ םזינַאכעמ ןעדנעטײברַא ןעצנַאג
 ַא ייס ,עבילדעירפ ַא ייס ,עיצולָאװער ןייק זַא ,ןהעזעגנייא דלַאב רעבָא
 ןעלַאעדיא עיינ יד רעדייא ןעמוקעגרָאפ טינ לָאמנייק זיא ,עגידלַאװעג
 סעמעוו ,אפוג סָאלק םענעגייא םעד ןיא ןעגנורדעגניירַא ףעיט ןענייז
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 ןעפירגעגנָא טזומעג ןעבָאה סע סעיגעליווירּפ עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנַאקע

 -סור ןיא טפַאשנעגייאבייל ןופ גנופַאשבָא יד ןחעזעגוצ בָאה ךיא .ןערעוו

 -עגנוא רעד ןיא גנוגייצרעביא יד ןעוו זַא ,טסואוועג בָאה ךיא ןוא; ,דנַאל

 טיירּפשרעפ םייוו ןעוועג טינ טלָאװ ןעיגעליווירּפ ערעייז ןופ טייקניטכער

 -רעהירפ רעד ןופ עגלָאפ א סלַא) אפוג סַאלק רעמיטנעגייאבייל םעד ןיא
 ןיא ןעמוקעגרַאפ ןענייז סָאװ ,ןענָאיצולַאװער יד ןוא ןָאיצולַאװע רעניד

 טינ לָאמנייק ענעגייאבייל יד ןופ גנואיירפעב יד טלָאװ ,(ַאּפָארייא-ברעמ

 ןיא לַאפ רעד ןעוועג זיא סָאד יװ ,טכייל ױזַא ןערָאװעג טדהיפעגכרוד

 יד ןופ גנואיירפעב רעד ןופ עעדיא יד זַא ,ןהעזעג בָאה ךיא ןוא ,1

 טירשטרָאפ טכאמעג טָאה םעטסיס-ןיול ןעניטנייה םעד ןופ רעטייברַא
 -ציא יד ןופ רענידייטרעפ עטסעסייה יד .אפוג ןעסַאלקלעטימ יד ןעשיווצ
 ןופ הנעט יד ןעבעגעגפיוא ןיוש ןעבָאה ןעגנוגנידעב עשימָאנָאקע עגיט

 טָאטשנָא -- ןעיגעליוירּפ עניטנייה ערעייז גידנעגידייטרעפ ,ט כ ע ר

 ןופ "ןעמוקסיורַא טעװ סָאװ, עגַארפ יד ןערָאװעג ןעביוהעגפיוא זיא םעד
 ןימ ַאזַא ןופ טײקמַאזחטַאר יד טנעקיילעגבָא טינ ןעבָאה ייז .גנונדרָא אזא

 עיצַאזינַאגרָא עשימָאנָאקע עיינ יד יצ ,טנערפעג רָאנ ןעבָאה ייז ,גנורעדנע

 רעסעב ןייז ךילקריוו טעוו ןעטסילַאיצַאס יד ןופ טגידייטרעפ טרעוו סָאװ

 ןעלעוו רעטיײברַא יד רעכלעוו ןיא ,טפַאשלעזעג ַא יצ ;עניטנייה יד רעדייא

 -קודָארּפ יד ןעטלאוורעפ וצ תלוכיב ןייז טעוו ,העד עדנעשרעה ַא ןעבָאה

 ןופ ןעבירטעגנָא ןערעוו סָאװ ,ןעטסילַאטיּפַאק יד רעדייא רעסעב ןָאיצ

 .נָאט ןעגיטנייה סע ןעטלַאוװרעפ ,ןעננונעכערסיוא-ןעסערעטניא ענענייא

 -ַאווער זַא ,ןהעטשרעפ זייווכעלסיב ןעביוהעגנָא ךיא בָאה םעד ץוחַא

 ןוא עיצולָאװע רעדניוװשעע ןופ ןעדָאירעּפ ,טסייה סָאד ,ןענָאיצול

 רעד רַאפ ךילריטַאנ לעיפ ױזַא טקנוּפ ןענייז ,ןעגנורעדנע עדניוושעג
 טציא טהעג סָאװ עיצולָאװע עמַאזננַאל יד יװ ,טפַאשלעזעג רעכילשנעמ

 ,טייהשנעמ רעד ןופ ןעסַאר עטריזיליוויצ יד ןעשיווצ ןָא ךילרעהפיואנוא

 עיצולָאװע רענעבירטעגרעטנוא ןופ עדָאירעּפ ַאזַא סָאװ ,לָאמ סעדעי ןוא

 -רעגריב ַא ןעכערבסיוא זומ ,ןָא ךיז טביוה גנואיוברעביא רעכילדנירג ןוא

 ןַאד זיא ענארפ יד .בַאטש-סָאמ ןערעסערג רעדָא ןערענעלק ַא ףיוא געירק

 ןעק ןעמ ױזַא יו רָאנ ,סעיצולָאװער ןעדיימסיוא ןעק ןעמ ױזַא יוו ,טינ
 סָאמ רעכילגעמ רעטסנעלק רעד טימ ןעטַאטלוזער עטסערג יד ןענירקסיורַא

 סָאװ טימ ןוא ,תונברק ?הָאצ רעטסנעלק רעד טימ ,געירק-רעגריב ןופ
 לעטימ ןייא רונ ָאד זיא קעווצ םעד רַאפ .גנורעטיברע עניטייזנעגעג רעגינעוו

 לָאז טפַאשלעזעג רעד ןופ לייט רעטקירדרעטנוא רעד זַא ,זיא סָאד ןוא

 העדב טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ ףירגעב ןעטסרָאלק טסכילגעמ םעד ןעגירק
 ןייז ןעלָאז ייז ןוא ,ןעכיירגרעד סע טעװ רע ױזַא יו ןוא ,ןעכיירגרעד וצ
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 םעד ראפ גיטיונ זיא רעכלעוו ,םזַאיזוהטנע םעד טימ ןעגנורדענכרוד

 יד ךאז רעייז וצ ןעהיצוצ רעכיז ייז ןעלעוו טלָאמעד .והטפיוא ןעגיזָאד

 -עליווירפ םעד ןופ ןעטפערק עלעוטקעלעטניא עטסעשירפ .יד ןוא עטסעב
 ,סָאלק ןעטריג

 טינ ךָאנ טָאה סָאװ ,דנַאטשפיוא ןַא ןופ לעיפשייב רעכילקערש ַא

 ןעוו .ענומָאק רעזירַאּפ יד ןעוועג זיא ,ןעלַאעדיא עטמיטשעב ןייק טָאהעג

 רעד ןופ םיתב-ילעב יד ,1871 ץרעמ ןיא ,ןערָאװעג ןענייז רעטײברַא יד

 -נעגייא עטלעצרָאוװעגנייא יד ןעפירגעגנָא טינ ייז ןעבָאה ,טדָאטש רעפיורג

 עגיזָאד יד ןעבָאה ייז ,טרהעקרעפ .ןעסַאלקלעטימ יד ןופ ןעטכער-סמוט

 ןעבָאה ענומָאק רעד ןופ סרערהיפ יד .ץוש רעייז רעטנוא ןעמונעג ןעטכער

 גידנעטכַא טינ ןוא ,קנַאב-לַאנָאיצַאנ יד סרעּפרעק ערעייז םימ טצישעב

 ַא ןוא עירטסודניא יד טריזילַארַאּפ טָאה רעכלעוו ,סיזירק םעד ףיוא

 טימ ייז ןעבָאה ,הנויח ןהֶא ןעבילבעג םעד ךרוד ןענייז רעטיײברַא עפַאמ

 -בַאפ יד ןופ רעמיטנעגייא יד ןופ ןעטכער יד טצישעב ןעטערקעד ערעייז

 ,ןעגעווטסעד ןופ ,רעזייה-סגנוניואוו יד ןוא רעזייה-סטפעשעג יד ,ןעקיר

 ןעסַאלקלעטימ יד ךיז ןעבָאה ,טקיטשרעד ןעוועג זיא גנוגנעוועב יד ןעוו

 -עדָאפ עלאנמָאק יד ןופ טייהנעדיישעב רעד טימ טנעכבערעג טינ רָאג

 זַא ,קערש ןיא םישדח ייווצ גידנעבעלבָא .ןעטנעגרוסניא יד ןופ ןעגנור

 יד ןעבָאה ,ןעטכער-סמוטנעגייא ערעייז ןעפיירגנא ןעלעוו רעטײברַא יד

 יו טקנוּפ ,רעטײברַא יד ןופ עכַאר ןעמונעג ךיירקנַארפ ןופ טייל עכייר

 -יוט גיסיירד עיונעג .ןעטכער ערעייז ןעפירגעגנָא טָאהעג ָאי ןעטלָאװ ייז

 ןיא טינ ,טסואוועב יו ,ןערָאװעג טעטיוטעג ןענייז רעטײברַא דנעז

 יד ןעוו .ןערָאלרעפ טָאהעג טכַאלש יד ןעבָאה ייז יו םעדכָאנ רונ ,ףּפמַאק

 -טפַאשלעזעגרעפ וצ ןעלטימ ןעמונעגנָא טַאהעג עקַאט ןעטלָאװ רעטיײברַא

 .ערעכילקערש ןייק ןייז טנעקעג טינ המקנ יד טלָאװ ,םוטנעגייא סָאד ןעכיל

 --- ןעמוקעג ןיב ךיא ןעכלעוו וצ ,סולש רעד ןעוועג זיא -- ױזַא ביוא |

 ףּפמַאק ַא ןעוו ,גנולקיווטנע רעכילשנעמ רעד ןיא ןעדָאירעּפ ןעבינ סע ביוא

 -בַאנוא ץנַאג נעירק-רעגריב ַא סיוא טכערב סע ןוא ,ךילדיימרעפנוא זיא

 עגיזָאד יד ןעלָאז ןאד -- ,ענלעצנייא עסיוועג ןופ ןעליוו םעד ןופ גיגנעה
 ,ןעננובערטש עטמיטשעבנוא בעילוצ טינ ,תוחּפה ?כ7 ,ןעמוקרָאפ עפּפמעק

 ,ןעטקנוּפ עניטייז בעילוצ טינ ;ןעגנורעדַָאפ ע ט מ י ט ש ע ב רַאפ רָאנ

 -מַאזדלַאװעג יד טינ ןעגעווטסעד ןופ טרענעלקױעפ טייקניטכיוונוא סעמעוו

 יד ןערעטסיינעב עכלעוו ,ןעעדיא עטיירב רַאפ רָאנ ,ףּפמַאק ם'נופ טייק

 .ףיוא ןעקעד ייז סָאװ טנָאזירָאה םעד ןופ טייקכיקרעה רעד טימ ןעשנעמ

 ןופ ןעגנעהבָא רעגינעוו לעיפ אפונ ףּפמַאק רעד טעװ לַאפ ןעטצעל םעד ןיא

 טפַארק רעד ןופ רעדייא ,ןענָאנַאק ןוא ןעסקיב יד ןופ טײקמַאזקריװ רעד
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 טייקגיטעהט ןיא ןערעוו טכַארבעג טעוװ סָאװ ,עינעשז ןעדנעפַאש םעד ןופ
 טעוװ ףּפמַאק רעד .טפַאשלעזעג רעד ןופ טיײברַא-סגנואיוברעביא רעד ןיא
 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ תוחכ עוװויטקורטסנָאק יד ןופ ןעגנעהבא ךילכעזטּפױה

 ,ןעננורעטסייגעב יד ןופ ; גנַאג ןעיירפ ַא השעמ תעב ןָא ןעמהענ עכלעוו
 ןליפא עיטַאּפמיס ךרודַאד ןעניוועג ןוא עבָארּפ רעכיוה ַא ןופ ןענייז סָאװ
 ףּפמַאק רעד .גנורעדנע רעד ןענעג סָאלק ַא סלַא ןענייז עכלעוו ,יד ןופ

 טעװ ,ןעגנורעדָאפ ערעכעה רַאפ טרהיפעגנָא ןפוא םעד ףיוא טרעוו סָאװ |
 ףיוא תונברק ?הָאצ יד ןוא אפוג ערעפסָאמטַא עלַאיצַאס יד ןעגנינייר רעבָא

 ףּפמַאק רעד ןעוו רעדייא ,רענעלק ךס ַא ןייז רעכיז טעוװ ןעטייז עדייב
 -עדעינ יד ןעכלעוו ןיא ,ןעכַאז עניטכיוו רענינעוו רַאפ טרהיפעגנָא טרעוו
 .רעדנַאנופ יירפ ךיז ןעלעיּפש ןעשנעמ יד ןופ ןעטקניטסניא עגיר

 ,דנַאלסור ְךֶאנ טרעקעגמוא ךיז ךיא בָאה ןעעדיא יד טָא טימ

 יא1

 ןוא רעכיב ךס ַא טפיוקעגנָא ךיא בָאה עזייר ןיימ ןופ טייצ רעד ןיא
 עכלעזַא ןענייז דנַאלסור ןיא .ןעגנוטייצ עשיטסילַאיצַאס ןופ ןעגנולמַאז

 יד ןופ ?ייט א ןוא ; רוזנעצ רעד ןופ "ןעטָאברעפ טולָאסבַא , ןעוועג רעכיב
 ןעסערגנָאק עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ ןעטכירעב ןוא ןעגנולמַאז-סגנוטייצ
 .ןעינלעב ןיא וליפא ןעפיוק וצ ןענירק טנעקעג טינ דלענ ןייק רַאפ ןעמ טָאה

 -לָאו דניירפ עניימ ןוא רעדורב ןיימ תעב ,ןעדייש ייז טימ ךיז ךיא לָאז,

 ךיז ךיא בָאה "? גרוברעטעּפ ןיא ןעבָאה וצ ייז ךילקילג ױזַא ןעוועג ןעט
 ןיא ןענירקניירַא ייז זומ ךיא זַא ,ןעסָאלשעב בָאה ךיא ןוא ;טגערפעג

 .ןעדנעטשמוא עלַא רעטנוא דנַאלסור

 .ַאשרַאוו ןוא ןעיוו רעביא גרוברעטעּפ ןיא קירוצ ןערהָאפעג ןיכ ךיא
 -נומש ןופ ןעבעל ַא ןעדיא רעדנעזיוט ןעכַאמ ץענערג ןעשיליוּפ םעד ייב
 ןעניפעגסיוא טנעקעג טלָאװ ךיא ןעוו זַא ,טרעלקעג בָאה ךיא ןוא יירעל
 םעד ןערָאװעג טכַארבעגרעבירַא רעכיב עניימ ןעטלָאוװ ,ייז ןופ םענייא
 עיצנַאטס-ןהַאב רעניילק א ףיוא רעבָא ןענײטשרעטנורַא .םולשב ץענערג

 ,רעטייוו ןערהָאפ ןערישזַאסַאּפ ערעדנַא עלַא תעב ,ץענערג ןופ טייוו טינ
 -רעפ רהעז ןעוועג טינ טלָאװ ,רעלנומש ַא ןעכוז ןעמהענ ךיז ןעטרָאד ןוא

 ןערהָאפרעפ ןיב ןוא טייז ַא ןַא ןעמונרעפ רעבירעד ךיז בָאה ךיא ;} גיטפנינ
 טינ ןיא ןעליױּפ-טלא ןופ טדָאטשּפױה יד, .ױקַארק ןיא ןהַאב רעד טימ

 ןעפערט רעכיז טרָאד לעוו ךיא ןוא , ,טרעלקעג ךיא בָאה ,"ץענערג ןופ טייוו

 ".ךוז ךיא עכלעוו ןעשנעמ יד ןעזייוונָא רימ םעוו סָאװ ,ןעדיא ַא
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 רעדנעצנעלג ןוא רעטמהירעב רעגילָאמַא רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא

 ךיז ךיא בָאה הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ ףיוא ךיילגנ ןוא ,דנעבָא ןיא טדָאטש
 בָאה ןעניוטשרע ןיימ וצ .ןעדיא ַא ןעכוז לעטָאה ןיימ ןופ טזָאלעגסױרַא
 ךיא רָאנ ואוו ןוא ?לעקניװ-סַאנ ןעדעי ףיוא ןעדיא ַא ןהעזרעד רעבָא ךיא
 ןופ רעדעי ,ץַאלּפ-קרַאמ ןעגידעל טסנָאז םעד ןיא גיוא ןַא ןעפרָאװעג בָאה
 ערעייז יו תואּפ ןוא עטָאּפַאק עגנַאל עלענַאיצידַארט יד ןענָארטעג טָאה ייז
 ןעשיליופ א סעּפע ףיא טקוקעגסיוא טָאה רעדעי ןוא ,,ןערעטלע-רוא

 תוחילש ַא ףיוא ןעקיש םהיא רשפא טעוו סָאװ ,רחוס ַא רעדָא ןַאמ-לעבָאנ

 ךיא בָאה טלָאװעג .החרט ןייז רַאֿפ סעקיּפָאק עכילטע ןעלהָאצעב ןוא
 וצ !לעיפ ױזַא טאהעג ךיז רַאפ ךיא בָאה ָאד ןוא ןעדיא ןיי א ןעניפעג

 ןוא ,טדָאטש עצנַאנ יד ןעגנַאגעגסױא ןיב ךיא ? ןהעגוצ ךיא לָאז ןעמעוו

 םעד טימ ןָאהט דער ַא ןעקָאלשעב ךיא בָאה ,רעטלעפייווצרעפ ַא ,ןַאד

 --- לעטָאה ןיימ ןופ רעיוט-סגנאננייא םייב ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ןעדיא
 ענילָאמַא יד ןיא זיא לָאז רערעי ןעכלעוו ןופ ,ץַאלַאּפ רעטלַא רעסיורג א
 עטדיילקעג ךייר ןופ םלוע ןעטנאנעלע ןַא טימ טליפעגנָא ןעוועג ןערהָאי

 -ָארּפ רחעמ םעד טליפרע טציא רעבָא טָאה רעכלעוו ,רעצנעט עגיטסול ןוא

 עגילעפוצ עכילטע רַאפ רעגעלטכַאנ ןוא זייּפש ןעבעג וצ ,קעווצ ןעשיאַאז
 .עדנעזייר

 לע טָא .טרעפטנעעג רע טָאה ,"ררעח ןיימ ,ךַאז עטכייל ץנַאג א,
 -לעזעג רעלַאזרעוװינוא רעד ןופ רעטערטרעפ םעד ןעגננערברעכירַא ךייא ךיא
 (ןענָאז ךימָאל) ןופ שזדניישטסקע ןעלַאנָאיצַאנרעטניא ,, םעד רַאפ טפַאש
 ןיא טפעשעג-לעגומש ןעטסערג םעד ןָא ןערהיפ ייז ."רענייב ןוא רעדָאק
 -עּפש העש עבלַאה ַא ."הבוט יד ןָאהט רעכיז ךייא טעװ רע ןוא ,טלעוו רעד

 -לעזעג רעד ןופ רעטערטרעפ םעד טימ ןעמוקענקירוצ ךילקריוו רע זיא רעט
 -רעּפ טדערעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעגנוי רעטנַאנעלע טסכעה ַא -- טפַאש

 .שיליוּפ ןוא שטייד ,שיסור טקעפ

 טימ ןעגיואוועגבָא םהיא טָאה ,לעקעּפ ן'פיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה רע
 .ןענייז סָאד רעכיב טרָאז ַא רַאפ סָאװ טנערפעג טָאה ןוא ,דנעה יד

 רעבירעד ןוא ;רוזנעצ רעשיסור רעד ןופ ןעטָאברעּפ גנערטש עלַא,
 ".ןערעוו טלעגומשעגניירַא סָאד ייז ןעזומ

 סָאװ טימ הרוחפ יד טינ וליפא ןענייז , ,טגָאזעג רע טָאה ,"רעכיב ,

 לָאז ךיא ןעוו ,סנעדייז ערעייהט טימ זיא טפעשעג רעזנוא ; ןעלדנַאה רימ

 רימ טעװ ,ףירַאט סנעדייז םעד טיול ןעשנעמ ערעזנוא ןעלהָאצעב ןעפרַאד

 גידנענָאז ,ןוא .עמוס עשביה ץנַאנ ַא ךייא ןופ ןעגנַאלרעפ וצ ןעמוקסיוא
 טימ ןהענוצמוא קשח ןעקרַאטש ןייק טינ רימ ןעבָאה ,תמא םעד ךייא
 "ייז , ןעטלָאװ ,לַאפכרוד רעטסנעלק רעד ןעכַאמ ךיז לָאז סע ןעוו .רעכיב
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 רעד טסָאקעגבָא טלָאװ סָאד ןוא ,ערעפַא עשיטילַאּפ א טכַאמעג ןופרעד

 *סױרַא ךיז דלעג טימ ללש ַא "עינַאּפמָאק רענייב ןוא רערָאק לַאזרעװינוא,

 ",ןופרעד ןעהערדוצ
 -עלע רעד םירָאװ ,גירעיורט רהעז ןהעזעגסיוא ךילנײשרהַאװ בָאה ךיא

 ןוא רעדָאק לַאזרעװינוא, רעד ןעטָארטרעפ טָאה סָאװ ,ןַאמ רעגנוי רעטנַאג
 .קרַאטש ױזַא טינ ךיז טגרָאז, : ןעבעגענוצ ךיילנ טָאה "עינַאּפמָאק רענייב
 רַאפ ןעגרָאזעב זיא-סעדיוו ןיוש סע טעוו רענָאיסימָאק לעטָאה העד) רע
 // .ךייא

 ןעגרָאזעב וצ יו ןעגעוו ערעדנַא רענילדנהעצ ןַארַאֿפ זיא'ס .אי ,הֶא,

 .טקרעמעב גידעבעל טָאה ,"ןעררעה םעד ןָאהט וצ חבוט ַא ,טייקגיניילק ַאזַא
 .קעװַא זיא ןַאמ רעגנוי רעד ןעוו ,רענָאיסימָאק רעד

 .ןַאמ ןעגנוי רעדנַא ןַא טימ ןעמוקעגקירוצ רע זיא םורַא חעש ַא ןיא
 ַא ןָא טגעלעגרעדינַא םהיא טָאה ,לעקעּפ סָאד ןָאהטעג םהענ ַא טָאה רעד

 רהיא ביוא .ןייז טכער ןיוש טעוו'ס , :טנָאועג טָאה ןוא ,ריחט םייב טייז
 רעד-ןוא-רעד ףיוא רעכיב ערעייא ןענירק רהיא טעוו ,ןעגרָאמ בא טרהאפ
 טעװ סָאד יװ טרעלקרעד רימ טָאה רע ןוא ,"דנַאלסור ןיא עיצנַאטס

 .ןהענוצ
 .,טגערפעג ךיא בָאה "4 ןעטסָאק סע טעװ לעיפיוו,
 ןעועג ןיא "? ןעטסָאק ןעזָאל ךיז טלָאװעג רהיא טלָאװ לעיפיו

 .רעפטנע רעד
 : טגָאזעג ןוא ,שיט ן'םיוא רעטסייט ןיימ טגידעלענסיוא בָאה ךיא

 ךיא .סרעייא זיא עגירעביא סָאד .עזייר רעד ףיוא ךיא ףרַאד ?עיפ ױזַא,

 ",סַאלק עטירד ןערהָאפ לעוװ
 סָאװ, .ןעירשעגסיוא לָאמַא ףיוא עדייב ןעבָאה "! יַאוו !יֵאוװ ! יַאוו,

 לָאמנייק ! סָאלק עטירד ןערהָאפ לָאז ןַאמלעדַא ַאזַא ?ררעה ,רהיא טגָאז
 ,גונעג ןיז טעוװ לעבור טכַא ...ןהעג טינ טעװ סָאד ,ןיינ ,ןיינ ,ןיינ !טינ
 טשינ טָאה רהיא ביוא ,רענַאיסימַאק ן'רַאפ לעבור א ךרע ןַא וצרעד ןוא
 -דלַאװ ןייק טינ ןענייז רימ .טליוו רהיא לעיפיוו ?עיפ ױזַא --- ןעגעגַאד

 ךיז ןעבָאה ייז ןוא ",םירחוס עכילרהע יו רהעמ טינ ןענייז רימ ,רעביור

 | ,דלעג רהעמ ןעמהענ וצ טגַָאזטנע ּפמולּפ
 -תומש עשידיא יד ןופ טייקבילרהע רעד ןופ טרעהעג טפָא בָאה ךיא

 ןעבָאה וצ טכירעג טינ לָאמנייק רעבָא ךיז בָאה ךיא ;ץענערג םייב סרעל

 -ױעבירַא טָאה "קָאשזורק, רעזנוא ןעוו ,וצ-רעטעּפש .ףיורעד זייוועב אזַא

 ױזַא ןעוו ,רעטעּפש ךָאנ רעדָא ,דנַאלסיױא ןופ רעכיב ןעסַאמ טכַארבעג
 ,ץענערג םעד רעבירַא ןענעלפ עגנילטכיֿפפ ןוא ןערענַאיצולַאװער ?עיפ

 -יצנייא ןייק ןעוועג טינ זיא ,דנַאלסור גידנעזָאלרעּפ רעדָא גידנעמוקניירַא
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 רעדָא ,ןעהטַאררעפ ןעצעמיא ןעבָאה ןעלָאז סרעלנומש יד ןעוו ,לַאפ רעג

 עסיורג-וצ ןעגירקוצסיורַא ןעדנעטשמוא יד טימ ןעצונעב ןעוועג ךיז ןעלָאז
 .טייברַא רעייז רַאפ ןעזיירּפ

 רעד ףיוא ןוא ; ױקַארק ןופ ןערהָאפעגבָא ךיא ןיב ןעגרָאס ףיוא
 ןיימ וצ רעצייווש א ןעמוקענוצ זיא עיצנַאטס רעשיסור רעטמיטשעב
 זיא סָאװ םרַאדנַאשז רעד זַא ױזַא ,ךיוה ץנַאנ גידנעדער ,ןוא ןַאנַאװ
 רימ וצ רע טָאה ,ןערעה סע לָאז עמרָאפטַאלּפ רעד רעביא ןעגנַאגעגמורַא

 םענגעי ָאד טָאה טייקכיוה רעייא סָאװ לעקעּפ סָאד זיא ָאד טָא  ,טגָאזעג

 .לעקעּפ ןערעייהט ןיימ טגנַאלרעד רימ טָאה ןוא ,"טזָאלעגרעביא גָאט

 ךיא זַא ,טַאהעג סע בָאה ךיא סָאװ ןעוועג ןעדעירפוצ ױזַא ןיב ךיא
 טצעזעגטרַאפ בָאה ןוא ,ָאשרַאװ ןיא טלעטשענבָא טינ וליפא ךיז בָאה

 ערעייהט עניימ רעדורב ןיימ ןעזייוו וצ ,גרוברעטעּפ ךָאנ עזייר ןיימ

 ,תורצוא

1 

 ןעלקיווטנע ןעביוהעגנָא ךיז עלייוורעד טָאה גנוגעוועב עגיטכעמ ַא
 ןעוועג זיא םוטנעגייאבייל .דנַאלסור ןופ דנענוי רעטעדליבעג רעד ןעשיווצ
 סָאד סָאװ רהֶאי גיצפופ ןוא טרעדנוה ייווצ יד רַאפ רעבָא ,טפַאשעגבָא
 רעצנַאג ַא טלעקיווטנע טָאהעג ךיז טָאה ,טריטסיזקע טָאה םוטנעגייאבייל
 -לָאפ ןופ ,יירעפַאלקש רעכילזיוה ןופ םינהנמ ןוא ןעטיז ןּופ בעוועגדץענ

 ןופ ,טעטילאודיװידניא רעכילשנעמ רעד ןופ גנוטכַארעפ רענידנעטש

 "נוא רעשיטירקָאּפיה ןופ ןוא ,סרעטָאפ יד ןופ טייז רעד ףיוא םזיטָאּפסעד
 םוטעמוא .רעטכעט ןוא ןהיז ,ןעיורפ יד ןופ טייז רעד ףיוא טייקנינעטרעט
 ַא טריטסיזקע טָאה ,טרעדנוהרהַאי םעד ןופ ביױהנָא ןיא ,ַאּפָארייא ןיא
 ןוא יײרעקַאהט ןופ ןעטפירש יד --- םזיטָאּפסעד רעכילזיוה לעסיב שביה
 טָאה ץעגרע ןיא רעבָא -- ןופרעד ןעזייוועב גונעג ןעטלַאהטנע סנעקיד
 ,דנַאלסור ןיא יווװ ןעסקַאװעגהעדנַאנופ טיירב ױזַא םינ ײנַאריט יד ךיז
 ןעסינעטלעהרעפ יד ןיא ,עילימַאפ רעד ןיא --- ,ןעבעל עשיסור עצנַאג סָאד

 ןוא ןעטסטלע ןעשירעטילימ ,ןעטנעדרָאעגרעטנוא ןוא רידנַאמָאק ןעשיווצ
 רהיא ןעגָארטעג ךיז ףיוא טָאה -- רעטיײברַא ןוא תיבה-לעב ,טַאדלָאס
 ןוא םינהנמ ןופ טלעװ עצנאג א ןעסקאװעגסױא זיא סע .לעּפמעטש
 ןעטיז ןופ ,טייהגייפ רעלַארָאמ ןוא ןעלייטרוארָאפ ןופ ,ןעטרַא-סגנוקנעד

 ןופ רענעמ עטסעב יד וליפא ןוא ,טייקליופ ןופ ןעבעל ַא ןופ ןעמַאטש סָאװ
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 ןופ ןעטכורפ עניזָאד יד וצ זניצ ןערעווש ַא טלהָאצענ ןעבָאה טייצ רעד

 .עדָאירעּפ-סמוטנעגייאבייל רעד

 טנעקעג טינ גנוקריוו ןייק ןעכַאז עֶלַא יד ףיוא טָאה ץעזעג סָאד

 -יירגנָא לָאז עכלעוו ,גנוגעוועב עכילטפַאשלעזעג עניטפערק ַא רָאנ .ןעבָאה

 יד ןערימרָאפער טנעקעג טלָאװ ,לעביא םעד ןופ ןעלצרַאוו עמַאס יד ןעפ

 יד טָאה דנַאלסור ןיא ןוא .ןעבעל ןעכילגעטלַא ןופ םיגהנמ ןוא ןעטיז

 "עגנָא --- םואודיווידניא םעד ןופ טלָאװער רעד טָא -- גנוגעוועב עניזָאד

 -ידַאר לעיפ ןערָאװעג זיא ןוא ,רעטקַארַאכ ןערעגיטכעמ לעיפ ַא ןןעמונ

 ַאּפָארייא-ברעמ ןיא ואווסרעדנַא ץעגרע רעדייא ,קיטירק רחיא ןיא רעלַאק
 טָאה ףעינעגרוט סָאװ ,ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא "םזיליהינ, .ַאקירעמַא רעדָא

 סרעטָאפ , ,עלעווָאנ רעדנעכַאמ-עכָאּפע ןייז ןיא גנוגעוועב רעד ןעבעגעג

 ,"ןהיז ןוא
 ןיא .ַאּפָארייא-ברעמ ןיא ןענַאטשרעּפסימ טפָא טרעוו גנוגעוועב יד

 טימ טשימעגפיונוצ גידנעטש םזיליהינ טרעוו ,לעיּפשייב םוצ ,עסערּפ רעד

 ןעכָארבעגסיױא טָאה סָאװ ,רהורפיוא רערענַאיצולָאװער רעד .םזירָארעט

 טָאה ןוא טפַאשרעה ס'נעט2 םעד רעדנַאטקעלַא ןופ ףוס םוצ דנַאלסור ןיא

 גידנעטש טרעוו ,רַאצ םעד ןופ טיוט ןעשיגַארט םעד טימ טגידנעעג ךיז

 ןיא םזירָארעט טימ םויליהינ ןעשימרעפ וצ .םזיליהינ סלַא טנעכייצעב

 םזיציאטס יו גנוגעוועב עשיפָאזָאליפ ַא ןעשימפיונוצ יו שלַאפ ױזַא טקנוּפ

 ,פעיּפשייב םוצ יוז ,גנוגעוועב רעשיטילַאּפ ַא טימ םזיוויטיזָאּפ רעדָא

 ןעבעל ןיא ןערָאװעג ןעפורעגסױרַא זיא םזירָארעט רעד .םזינַאקילבוּפער

 א ןיא ףּפמַאק ןעשיטילָאּפ םעד ןופ ןעננוגנידעב עלעיצעּפס עסיוועג ךרוד
 -ןָאטשענ זיא ןוא ,טבעלעג טָאה רע .טנעמָאמ ןעשירָאטסיה ןעטמיטשעב

 רעד רעבָא ,ןעברַאטשבָא רעדעיוו ןוא ןעבעלפיוא רעדעיװ ןעק רע .ןעכ

 יד ןופ ןעבעל ןעצנַאג םעד ףיוא לעּפמעטש ןייז טקירדעגנבָא טָאה םזיליהינ

 ךֶאנ טעװ לעּפמעטש רעניזָאד רעד ןוא ,דנַאלסור ןיא ןעסַאלק עטעדליבעג

 -- םזיליהינ רעד זיא סע .רעטעּפש ןערהָאי ןוא ןערהָאי ףיוא ןעביילברעפ

 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעטייקכילרעסיוא ערעהיור .ענייז ןופ ענינייא ןהָא

 טציא טיג סָאװ --- טרָאז ַאזַא ןופ גנונעוועב רעגנוי ַא ןיא ךילדיימרעפנוא

 דנַאלסור ןיא ןעסַאלק עטעדליבעג יד ןופ ?ייט ןעסיורג ַא ןופ ןעבעל םעד וצ

 ןעניפעג ןעסור רימ ןעכלעוו ,רעטקַארַאכ ןעכילמיטנעגייא ןעסיוועג ַא

 רעד רעדעיו זיא סע .ַאּפָארייא-ברעמ ןופ ןעבעל םעד ןיא טינ רעדייל

 עלעיפ וצ טינ סָאװ ,סעיצַאטסעּפינַאמ ענעדיישרעפ ענייז ןיא ,םזיליהינ

 -נהעוועג ענעי ,טסנרע ןעגידריווקרעמ םענעי רעלעטשטפירש ערעזנוא ןופ

 ןעשיאעּפָאריײא םעד טניוטשרע סָאװ ,"ךיוה רעד ןיא ןעקנעד , וצ טייה |

 | .רעזעל
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 ןעגעקטנַא געירק טרעלקרע טסיליהינ רעד טָאה ץלַא רַאפ רעהירפ
 ןופ סנעגיל עלענָאיצנעװנָאק יד , סלַא ןערעוו טנעכייצעב ןעק סָאװ ,סָאד
 ןייז ןעוועג זיא טייקטסנרע עטולָאסבַא ."טייהשנעמ רעטריזיליוויצ רעד
 טָאה טייקטסנרע רעגיזָאד רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ןוא ,ךירטש-טּפיױה

 ענעי ,ןעבעגפיוא ןעלָאז ערעדנַא זַא טרעדָאפעג טָאה ןוא ,ןעבעגעגפיוא רע
 - רעייז עכלעוו ,םיגהנמ ןוא ןעטייחנהעוועג ,ןעלייטרוארָאפ ,סנעבױלגרעבַא
 ןעזָאלעג טינ ךיז טָאה רע .ןעגיטכערעב טנעקעג טינ טָאה לכש רענעגייא
 ם'נופ טעטירָאטױא יד ץוחַא ,טעטירָאטױא רעכלעוו דנעגריא רַאפ ןעגיוב
 -יטסניא רעכילטפַאשלעזעג רעדעי ןופ גנורעדעילנוצ רעד ןיא ןוא ,לכש
 רעדָא רהעמ טרָאז ןעדעי ןענעג טריטלָאװער רע טָאה גחנמ רעדָא עיצומ
 ,םזיפָאס ןעטריקסַאמרעפ רעגינעוו

 ןופ סנעבױלגרעבַא יד טימ ןעכָארבענבָא ,ךיז טהעטשרעפ ,טָאה רע
 ַא ןעוועג רע זיא ןעפירגעב עשיפָאזָאליפ ענייז ןיא ןוא ,סרעטָאפ ענייז
 רעדָא ,טסינָאיצולַאװע רעשירעסנעּפס ַא ,רעקיטסָאנגַא ןַא ,טסיוויטיזַאּפ
 טינ לָאמנייק טָאה רע תעב ןוא .טסילַאירעטַאמ רעכילטפַאשנעסיװ ַא
 זיא רעכלעוו ,ןעביולג ןעזעיגילער ןעטסנרע ,ןעכַאפנייא םעד ןעפירגעגנֶָא
 ךילרעטיב רע טָאה ,ןעלהיפעג יד ןופ טייקגידנעווטיונ עשיגָאלָאכיסּפ ַא
 ןָאהטוצנָא ןעשנעמ טגנערב סָאװ ,ָאװטסטַא'עובצ רעד ןענעק טפּפמעקעג
 ַא יו בָארַא ןעפרַאװ ייז עכלעוו ,ןָאיגילער ןופ עקסַאמ עכילרעסיוא ןַא
 ,טייהנעגעלעג רעדעי ייב טסַאלַאב ןעזָאלצונ

 -נאק עניילק טימ ?ופ זיא ןעשנעמ עטריזיליוויצ יד ןופ ןעבעל סָאד
 ןערעדנַא םעד רענייא ךיז ןעבָאה סָאװ ןענָאזרעּפ .סנעגיל עלענַאיצנעװ
 -ילהערפ ַא ןָא ןעלעטש ,סַאג רעד ףיוא ךיז ןענעגעגעב ייז ןעוו ,בעיל טינ
 ןעבילבעג זיא טסיליהינ רעד ;לעכיימש ןעכילקילג ַא טימ םינּפ ןעכ
 ךילקריוו ןיא רע סָאװ ,יד וצ רָאנ טלעכיימשעג טָאה ןוא גיטלינביילג
 -םיפפעה רעכילרעסיוא ןופ ןעמרָאפ עלַא .ןענעגעגעב וצ ןעוועג ןעדעירפוצ
 טקנוּפ םחיא ןענייז ,ָאװטסטירקָאּפיה יו רהעמ טינ ןענייז עכלעוו ,טייק
 עסיוועג א ןעגיוצעגנָא ךיז ףיוא טָאה רע ןוא ,רעדיוורעד ןעוועג ױזַא
 -סנעבעיל רעטפנַאז רעד ןעגעק טסעטָארּפ טלַא ,טייקהיור עכילרעסיוא
 יו גידנעדער ןהעזעג ייז טָאה רע .סרעטָאפ ענייז ןופ טייקנידריוו
 -דנַאה טייצ רענעגייא רעד ןיא ןוא ,ןעטסילַאטנעמיטנעס עשיטסילַאעדיא
 ןוא רעדניק ערעייז ,ןעיורפ ערעייז ןעגעק ןערַאברַאב ע'תמא יו גידנעל
 ןימ םעד טָא ןענעק טריטלָאװער טָאה רע ןוא ;ענענייאבייל ערעייז
 טנעכייצעגסיוא ױזַא ךיז טָאה ,ןעמעלַא ךָאנ ,רעכלעוו ,םזילַאטנעמיטנעפ
 ןעוועג ןענייז סָאװ,ןעבעל ןעשיסור ןופ ןעדנעטשמוא יד וצ טסַאּפעגוצ
 ףיוא זיא טסנוק יד .שיטסילַאעדיא טינ רָאנ ,טליוו רהיא סָאװ ץלַא
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 סָאד .גנוניינרעפ רעלַאקידַאר רעבלעז רעד ןיא ןערָאװעג ןעמונעגניירַא

 םשל טסנוק יד ,ןעלַאעדיא ,טייקנהעש ןענעװ ןעדער עגידנעטש

 ןעבעגעגבָא ףיז טָאה ןעמ טָאװ טימ ,ןעכיילג רעד ןוא ,קיטעטסע ,טסנוק

 טימ טפיוקעג ןערָאװעג ןיא לעקיטראיטסנוק רעדעי תעב -- ןערעג ױזַא

 םירעױּפ עטרעגנוחרעפ ןופ טסערפענקיורא טָאה ןעמ סָאװ ,דלעגנ םעד

 -עגרעפ , ענעפורעג יוזַא יד ןוא ,רעטייברַא עטלהַאצרעד-טינ יד ןופ רעדָא

 ןעקעדוצוצ עקסַאמ א יו ןעוועג רחעמ טינ זיא "ענהעש סָאד ןופ גנורעט
 טימ ןעמונעגכרוד םחיא טָאה -- ןעטײהנעּפַאלעגסיױוא עטסניימעג יד

 עטסערג יד ןופ רענייא עכלעוו ,טסנוק רעביא קיטירק יד ןוא ;לעקע

 ,טרילומרָאפ גיטכעמ יוזַא טָאה ,יִאטסלַאט ,טרעדנוחרהָאי ןופ רעלטסניק

 ַא, :גנוטּפיוהעב רעלַאקידַאד ןייז ןיא טקירדעגסיוא טסיליהינ רעד טָאה
 ןוא סַאנָאדַאמ ערעייא עלא רעדייא רעניטכיוו ?עיפ זיא ?לעוויטש רַאַּפ

 ,"רעיּמסקעש ןענעוו דער ענהעש ערעייא

 יד ןוא עבעיל ןהֶא טארייה יד טנעקרענַא טינ ייז ןעבָאה ךיוא ױזַא

 ןערעטלע יד ןעמעוו ,עקטסיליהינ יד .טפַאשדניירפ ןהא טעטירַאילימַאפ

 ןעטַארייה ןוא זיוח-עקלַאיל א ןיא עקלַאיל ַא ןייז וצ ןעגנואווצעג ןעבָאה

 ןֹוא זיוה רהיא ןעזָאלרעפ וצ רעסעב ןעגיוצעגרַאפ טָאה ,תילכת ַא בעילוצ

 ןופ דיילק ןעלָאװ ץראווש ַא ןָאהטעגנָא ךיז טָאה יז .דיילק ןעדייז רהיא

 -ניירַא זיא ןוא ראה יד ןערָאשעגבָא ךיז טָאה ,טינש ןעטסכַאפנייא םעד

 -נעזרעּפ רחיא ןעברעוורע ֹוצ טרָאד ךיז ידכ ,םויזאנמינ א ןיא ןעטָארטעג

 טאארייה רחיא זַא ,ןחעזעגנייא טָאה סָאװ ,יורפ יד .טייקגיגנעהבַאנוא עכיל

 עבעיל ןייק טינ ,ָאטינ רחעמ זיא םע זַא -- טינ טָארייה ןייק רחעמ זיא

 טכַארטעב ךילצעזעג ןענייז סָאװ ,ייז ןעשיווצ טפאשדניירפ ןייק טינ ןוא

 דנַאב םעד ןעסיירוצ וצ ןעגיוצעגרַאפ רעכיג טָאה -- בייוו ןוא ןַאמ סלָא
 עניטכיוו ענייז ןופ ענייק ןעבילבעג טינ רחעמ ןיוש זיא סע ןעכלעוו ןיא
 ןעבעל וצ רעדניק ערהיא טימ קעװַא טּפָא םורָאד זיא יז .ןעטפַאשנעגייא

 -נעוונָאק רעטנוא ןעבעל וצ רעדייא ,דנעלע ןֹוא טייקמַאזנייא ןיא רעסעב
 ןייז וצ גידנעטש ןעננואווצעג רהיא ןעטלָאװ סָאװ ,ןעגנוגנידעב עלענַאיצ

 | .ןײלַא ךיז וצ שלאפ

 טייקגיטכירפיוא וצ עבעיל ןייז ןענָארטעגניײרַא טָאה טסיליהינ רעד

 -רָאוװרעפ טָאה רע .ןעבעל ןעכילגעטלַא ןופ םיטרּפ עטסנעלק יד ןיא וליפא

 טָאה ןוא ךערּפשענ ןעכילטמַאשלעזעג ןופ ןעמרָאפ עלענַאיצנעװנָאק יד ןעמ

 רַאנָאז ,ןפוא םענעקורט ןוא ןעּפמולּפ א ףיוא ןעננוניימ ענייז טקירדעגסיוא

 ,טייקבָארג עכילרעסיוא עטכַאמעג א סָאװטע טימ

 ןעמוקפיונוצ ךיז ךָאו רעד ןיא לָאמנייא רימ ןעגעלפ קסטוקריא ןיא



 רענָאיצולָאװער ַא ןופ ןערַאומעמ 00

 ךיא ןיב גנַאל טייצ ַא .ןעצנַאט ןיא לעסיבַא ןעננערברעפ ןוא בולק ַא ןיא
 ,רעטעּפש רונ ,ןעדנעבא עגיזָאד יד ףיוא רעכוזעב רעגיסעמלעגער ַא ןעוועג
 .ןעבעגעגפיוא סע ךיא בָאה ,טייברַא טימ ןעמונרעפ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו
 טינ רדסכ ןעכָאװ עכילטע טרָאד ןיוש ןיב ךיא יו םעדכַאנ ,דנעבא ןייא

 ןעגנוי ַא םעניימ ייב טגערפענ ןעמַאד עננוי יד ןופ ענייא טָאה ,ןעמוקעג
 רע , .ןעננולמַאזרעפ ערעייז וצ רהעמ טינ םוק ךיא סָאװ רַאפ ,דניירפ

 דניירפ ןיימ רהיא טָאה ,"גנונעוועב ?עסיבַא ליווװ רע ןעוו ,ךרוד ךיז טרהָאפ

 ןעגנערברעפ ןעמוק רעבָא ךָאד געמ רע , .טרעפטנעעג ךעלבָארנ סָאװטע
 ןעמַאד יד ןופ ענייא טָאה ,"ןעצנַאט טינ ,ױזַא ןעדנוטש רַאּפ ַא זנוא טימ
 ןיימ טרעפטנעעג טָאה "? ןָאהט ָאד רע טעװ סָאװ , .ןעגָאז וצ טגָאװעג
 ? ןערוינרוט ןוא סעדָאמ ןעגעוו ךייא טימ ןעדער , ,דניירפ רעשיטסיליהינ

 טימ רעבָא , ,"ןעטייקשירַאנ עניזָאד יד טרעהעגנָא גונעג ןיוש ךיז טָאה רע

 ענייא טָאה ,"טייצ וצ טייצ ןופ ַאי ךיז רע טהעז ױזַא-ןוא-וזַא ןייליירפ

 רעבָא זיא יז ,אי, .טקרעמעב רעכיז טינ ןעמַאד עננוי עדנעזעװנַא יד ןופ
 טפלעה רע , ,דניירפ ןיימ טרעפטנעעג ּפמולּפ טָאה ,"לעדיימ עגיסיילפ א

 ץנַאג רעגיזָאד רעד זַא ,ןעקרעמעב זומ ךיא ."שטייד ןענרעל ךיז רהיא
 בור סָאד ןעד ,גנוקריוו ַא טַאהעג טָאה ףרואוורָאפ רעכעלבָארג רעכיז
 טימ ןעפראורעפ ןעביוהעגנָא ךָאנרעד ןעבָאה ךעלדיימ רעקסטוקריא
 יז ןעטלָאװ רימ סָאװ ,ןיילַא ךימ ןוא ,דניירפ ןיימ ,רעדורכ ןיימ ןעגַארפ
 .ןערידוטש רעדָא ןעזעל וצ ןעהטַארעג

 טדערעג טסיליהינ רעד טָאה טייקניצרעהנעפָא רענעגייא רעד טימ
 ןעגעו דער ענהעש ערעייז עלַא זַא ,ייז גידנעגָאז ,עטנַאקעב ענייז וצ
 יוװ גנַאל ױזַא ,ָאװטסטירקָאּפיה יו רהעמ טינ זיא "קלאפ עמערָא סָאד
 עניבלעז יד ןופ טיײברַא רעטלהַאצרעדיטינ רעד ףיוא ןעבעל ןייֵלַא ייז

 -עומש ןוא ךעלטיירב גידנעציז ,דיילטימ ןעבָאה ייז ןעמעוו טימ ,ןעשנעמ
 -נעפָא רענעגייא רעד טימ ,ןערעמיצ עטצוּפרעפ-ךייר ןיא ןעמאזוצ גידנעס
 רע זַא ,ןעטמַאעב ןעכיוה ַא ןערעלקרעד טסיליהינ רעד טנעלפ טייקגיצרעה
 םעד רַאפ הטרעוו זיא רָאה ַא סָאװ טינ ךיז טרעמיק (רעטמַאעב רעד)
 א ךאפנייא זיא רע זַא ןוא ,טשרעה רע ןעמעוו רעביא ,יד ןופ ןייזליואוו

 | .ג .ד .א ,בנג
 ךיז טָאה ןוא ,ײרעלּפַאלּפ טימ ןעבעגעגבָא ךיז טָאה סָאװ יורפ יד

 ,טעלַאוט ןעניצנוק ןוא ןערענַאמ "עכילבייוו  ערהיא טימ ןעמונעגרעביא

 טגעלפ רע .טײקברַאה רעסיוועג ַא טימ ן'רסומ'סיוא טסיליהינ רעד טנעלפ
 ךיז רהיא טמהעש יוװ , : ןָאזרעּפ רעננוי רענהעש ַא וצ ןָאהט נָאז א ףרַאש
 ןופ ןָאיניש םעד טָא ןעגָארט ןוא ןעטיײקשירַאנ ענױזַא ןעדער וצ טינ סע
 "שנעמ ַא ,רבח ַא יורפ רעד ןיא ןעניפעג טלָאװעג טָאה רע "? רָאה עשלאפ
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 ןוא --- "ןיליירפ ענעלוט , א רעדָא עקלַאיל ַא טינ--- טייקבילנעזרעּפ עכיל

 ענהעש ענעי ןיא ףךיז ןענילייטעב וצ טנַאזטנע טולָאסבַא ךיז טָאה רע

 ןעמעוו ,יד םורַא ןעלגניר רענעמ עכלעוו טימ ,ןעטייקבילפעה ןופ סנעכייצ

 ןעוו ."טכעלשעג עכַאוװש סָאד , סלַא ןעטכַארטעב ֹוצ בעיל ױזַא ןעבָאה ייז

 -עגפיוא טינ טסיליהינ רעד זיא ,רעמיצ ַא ןיא ןעמוקעגניירַא זיא עמַאד ַא

 טָאה רע ןעדייס --- ןעציז וצ ץַאלּפ ןייז רחיא ןעטָאבעגנָא ןוא ןעגנורּפש

 רעמיצ ןיא ץַאלּפ רעדנַא ןייק זיא סע ןוא דעימ סיוא טקוק יז זַא ןהעזעג

 ףיז טלָאװ רע יו טקנוּפ רהיא וצ ןעטלַאהרעפ ךיז טָאה רע .ןעוועג טינ

 עמַאד ַא רעבָא ןעוו ; טכעלשעג םענענייא ןייז ןופ רבח ַא וצ ןעטלַאהרעפ

 -סיױרַא טָאה -- רמערפ ןעצנַאנ ןיא ןייז טגעמעג םהיא טָאה עכלעוו ---

 ,טינ יז ןוא טסואוועג טָאח רע סָאוװ ,סָאװטע ןענרעל וצ שנואוו ַא טגייצעג

 טדָאטש רעסיורג ַא ןופ קע רעדנַא םעד ףיוא טכַאנ עדעי ןהעג רע טגעלפ

 רהיר ַא טינ טלָאװ רעכלעוו ,ןַאמ רעגנוי רעד ,ןענרעל ךיז ןעפלעה רהיא

 טגעלפ ,עעהט ןָאלג ַא עמַאד ַא ןעגנַאלרעד וצ דנַאה ַא טימ ןָאהטעג

 -רעטעּפ רעדָא עװקסָאמ ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,לעדיימ רעד ןעבעגקעווַא
 סָאװ ןופ ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ענייז עדנוטש עטצעל יד ,ןערידוטש גרוב

 וצ ךאפנייא ץנַאג גידנענָאז ,טיורב ןעכילגעט ןייז טנעידרעפ טָאה רע

 ףךיא .יורפ ַא רעדייא טיײברַא ןעניפעג וצ רעטכייל זיא ןאמ ַא רַאפ , : רהיא

 ,ןֶא ךייא טָאב ךיא סָאװ םעד טימ רעטיר א רַאפ ןעכַאמ וצ טינ ךיז ןיימ
 ."טייהכיילנ ןופ ענַארפ ַא ךַאפנייא זיא סע

 ןעבָאה ,ףָארַאשטנָאנ ןוא ףעינעגרוט ,ןעטסילעוװַאנ עסיורג ייווצ

 ,ןעלעװָאנ ערעייז ןיא ּפיט םעיינ ןעגיזָאד םעד ןעלעטשרָאפ טריבורּפ
 רעבָא ןָאזרעּפ עכילקריוו א גידנעמהענ ,"םוהת רעד , ןייז ןיא ףָארַאשטנָאנ

 "ַאקירַאק ַא טכַאמענ טָאה ,סאלק םעד ןופ רעהעטשרָאפ ןעטכע ןייק טינ

 ןוא ,רעלטסניק רעטוג-וצ א ןעוועג זיא ףעינעגרוט .םזליחינ םעד ןופ ערוט

 -ניײרַא ךיז לָאז רע ,ּפיט םעיינ םעד טרעדנואוועב קרַאטשדוצ ןיילַא טָאה

 ,ףָארַאזַאב ,טסיליהינ ןייז וליפא רעבָא ; ײרעלַאמ-רוטַאקירַאק ןיא ןעזָאל

 ,בָארג וצ ןענופעג םהיא ןעבָאה רימ .טלעטשעגנעדעירפוצ טינ זנוא טָאה

 יו רהעמ ןוא ,ןערעטלע עטלא ענייז וצ ןעגנוהיצעב ענייז ןיא טּפיוהרעד

 ןעטכילפ ענייז ןעגיסעלכאנרעפ ןייז ןעפרָאװעגרָאפ םהיא רימ ןעבָאה ץלַא

 טימ ןעדעירפוצ ןעביילב טנעקעג טינ טָאה דנעגוי עשיסור יד .רעגריב סלַא

 ,םזיליהינ רעד .דלעה ס'ףעינעגרוט ןופ גנולעטש רעדנעניינרעפ זיולב רעד

 -וילבֶא םעד ןוא םואודיווידניא םעד ןופ ןעטכעד יד ןענעקרענַא ןייז טימ

 רעטשרע רעד יו רהעמ טינ ןעוועג זיא ,סָאװטסטירקַאּפיה יײלרעלַא ןענעק

 ,יירפ ךיוא ןענייז סָאװ ,ןעיורפ ןוא רענעמ ןופ ּפיט ןערעכעה ַא וצ טירש

 ,ןעטסיליהינ ס'יקסוועשינרעשט ןיא .ךַאז רעסיורג ַא רַאפ ןעבעל ייז רעבָא
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 ,עלעווַאנ רעשירעלטסניק רענינעוו לעיפ ןייז ןיא טרעדלישעג ןענייז ייז יו
 ,ךיז ןופ רעדליב ערעסעב ןהעזעג ייז ןעבָאה "? ןָאהט וצ זיא סאו,

 טָאה ,"ןעפַאלקש ןופ ןעפַאשעג זיא סָאװ ,טיורב סָאד זיא רעטיב,
 ךילבעטשכוב ףיז טָאה רוד רעגנוי רעד .ןעבירשעג ףָאסַארקענ טעַאּפ רעזנוא
 ,רעמיטכייר יד ןעסינעג וצ ןוא טיורב עגיזָאד סָאד ןעסע וצ טגַאזטנע
 סרעטָאפ ערעייז ןופ רעזייה יד ןיא ןערָאװעג טלעמַאזעגנַא ןענייז סָאװ
 עכילקריוו ןעוועג ןענייז רעטיײברַא יד יצ -- טײברַא-ןעפַאלקש רעד ךרוד
 .םעטסיס ןעלעירטסודניא ןעגיטנייח םעד ןופ ןעפַאלקש רעדָא ,ענעגייאבייל

 סָאװ עגַאלקנָא רעד ןיא ,ןעניוטש טימ ןעזעלעג טָאה דנַאלסור ץנַאג
 ענייז ןוא ן'הָאזָאקַארַאק ןענעג טכירעג ןיא ןערָאװעג טכַארבעגרַאפ זיא
 -עמרעפ עדנעטיידעב ןופ רעמיטנענייא ,ןעשנעמ עגיזָאד יד זַא ,דניירפ
 ,רעמיצ ןייא ןיא טרעיפ-עבלַאז רעדָא טירדדעבלַאז ןעבעל ןעגעלפ ,סנעג
 א ףיוא שדוח ַא לעבור ןהעצ יו רהעמ גידנעבעגסיוא טינ לָאמנייק
 רעד ןיא גידנעבעגקעװַא ,ןעסינעפרעדעב ערעייז עלַא רַאפ ןָאזרעּפ

 -עּפָאָאק ,ןענייארעפ עוויטַארעּפָאָאק רַאפ תורישע רעייז טייצ רענעגייא |
 רעד ןוא ,(טיײברַאעג ןעבָאה ןיילַא ייז ואוו) ןעטַאטשקרעװ עוװיטַאר
 רעד ןופ עדנעזיױט ןוא עדנעזיוט ןעבָאה רעטעּפש רהָאי ףניפ .ןעכיילג
 .ןָאהטעג עבלעז סָאד --- רהיא ןופ לייט רעטסעב רעד -- דנעגוי רעשיסור
 .עלָארַאּפ רעייז ןעוועג זיא (קלָאפ ן'טימ ייז ;קלָאפ םוצ) "! דָארַאנ 'וו,
 -ענרָאפ עילימַאפ רעכייר רעדעי ןיא טעמכ זיא 1860--69 ןערהָאי יד ןיא
 טלָאװעג ןעבָאה עכלעוו ,סרעטָאפ יד ןעשיווצ הּפמַאק רערעטיב ַא ןעמוק
 עכלעוו ,רעטכעט ןוא ןהיז יד ןוא ,סעיצידַארט עטלַא יד ןעטלַאהפיוא
 ערעייז טיול ןעבעל רעייז ןענדרָאוצנייא טכער רעייז טגידייטרעפ ןעבָאה
 ,טסנעיר-רעטילימ םעד ןעזָאלרעּפ ןעבָאה טייל עגנוי .ןעלַאעדיא ענעגייא
 -ינוא יד ןיא ןעפָאלענפיונוצ ךיז ןענייז ןוא קירבַאפ יד ,קנַאבמָאט םעד
 עשיטַארקָאטסירַא עטסכעה יד ןיא ןעגיוצרע ,ךעלדיימ .טדעטש-טעטיזרעוו
 עווקסָאמ ,גרוברעטעּפ ןיא דלעג ןעשָארג ַא ןהֶָא ןעפָאלעג ןענייז ,ןעילימַאפ
 ייז לָאז עכלעוו ,ןָאיסעּפָארּפ ַא ןענרעלוצסיוא ךיז גידנערַאנ ,ףעיק ןוא
 ךיוא רשפא גָאט ןעסיוועג ַא ןיא ןוא ,ְךֶאי ןעכילזיוה םעד ןופ ןעיירפעב
 ,עפּפמעק ערעטיב ןוא ערעווש ךָאנ .ןַאמ ַא ןופ ְךֶאי ןעכילגעמ םעד ןופ
 ,טייהיירפ עכילנעזרעּפ עניזָאד יד ןעברָאװרע ייז ןופ עלעיפ ךיז ןעבָאה
 םענעגייא רעייז רַאפ טינ ,ןעצונסיוא טלָאװעג סע ייז ןעבָאה רעטציא
 עכלעוו ,ןעסינעטנעק יד קלָאפ םעד ןעגנערב וצ רונ ,סונעג ןעכילנעזרעּפ
 ,טיירפעב ייז ןעבָאה

 ,לַאטרַאװק רעגרוברעטעּפ ןעדעי ןיא ,טדָאטש רעשיסור רעדעי ןיא
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 ןוא גנורעסעברעפ-טסכלעז רַאפ ןעּפורג עניילק טרימרָאפ ךיז ןעבָאה

 -ָאקע יד ןופ ןעטפירש יד ,ןעפָאזָאליפ יד ןופ קרעוװ יד .גנודליב-טסבלעז
 עלוש רעשירָאטסיה רעשיסור-ננוי רעד ןופ ןעננושרָאפ יד ,ןעטסימָאנ

 ךָאנ ןוא ,ןעּפורג עגיזָאד יד ןיא ןערָאװעג ןעזעלעג םַאזקרעמפיוא ןענייז

 ןופ קעווצ רעד .ןענַאיסוקסיד ענילדנענוא טגלָאפעג ןעבָאה ןעזעל םעד

 יד ןערעפטנערעפ וצ ןעוועג זיא ןעריטוקסיד ןוא ןעזעל ןעגיזָאד םעד

 ןענעק ןפוא ןעכלעוו ףיוא : ןעביוהעגפיוא ייז רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,עגַארּפ

 רעד וצ ןעמוקעג ייז ןענייז זייווכעלסיב ? ןעסַאמ יד רַאפ ךילצינ ןייז ייז

 ן'רעטנוא ןעצעזעב וצ ךיז ,זיא וצרעד געוו רעגיצנייא רעד זַא ,עעדיא

 יד ןיא קעװַא ןענייז רענעמ עגנוי .ןעבעל-"סקלָאפ א ןעבעל ןוא קלאפ

 וליפא ,סרעביירש-ףרָאד ,סרערחעל ,סרעשדלעפ ,םיריוטקָאד סלַא רעפרעד

 ןעבָאה ןוא ,.ו .זַא .א ,רעגעז-ץלָאה ,ןעדעימש ,רעטײברַא-דנַאל סלַא

 ךעלדיימ .םירעיוּפ יד טימ גנורהירעב רעטנעהָאנ ןיא ןעבעל טריבורּפ טרָאד

 רעדָא סעקרָאשוקַא ,סעקרערהעל סלַא סנעמַאזקע ןעבענעגבא ןעבָאה

 יד ןיא קעװַא ייז ןענייז רעטרעדנוה יד ןיא ןוא ,סנירעטכעוו-ןעקנַארק

 .גנורעקלעפעב רעד ןופ לייט ןעטסמערָא םעד נידנעבעגבא ךיז ,רעפרעד

 -טפַאשלעזעג ןופ ןעלַאעדיא זיא סע עכלעוו ןהֶא ןעגנַאגעג ןענייז יז
 ןעבָאה ייז ; עיצולָאװער ןופ קנַאדעג זיא סע ןעכלעוו ןהָא ,יוברעביא ןעכיל
 יז ,ןעדליב ייז ,ןעזעל ןענרעל םירעוּפ ןעסַאמ יד טלָאװעג ךַאפנייא ץנַאג

 ףךיז ןעביוהפיוא ןעפלעה ייז זיא-סע-יוו רעדָא ,ףליה עשיניצידעמ ןעבעג

 ,ייז ןופ ןענרעל טייצ רעכיילנ וצ ןוא ,דנעלע ןוא סינרעטסניפ רעייז ןופ

 ײלטפַאשלעזעג ןערעסעב ַא ןופ ןעלַאעדיא ער עי יז ןענייז סע סָאװ

 .ןעבעל ןעכ

 ןעפָארטעג ךיא בָאה ,ץייווש רעד ןופ טרהעקענמוא ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ,גנואווש ןעלופ ןיא גנונעוועב עניזָאד יד

 .אךזד

 עקירדנייא יד דניירפ עניימ טימ ןעלייט וצ טלייאעג ךימ בָאה ךיא
 ,רעכיב עניימ ןוא עיצַאיצַאסַא !סרעטיײברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ
 ;טַאהעג טינ דניירפ ןייק ,טדערעג גיטכיר ,ךיא בָאה טעטיזרעווינוא ןיא
 ןעשיווצ ןוא ,םירבח עניימ ןופ עטסיימ יד יו רעטלע ןעוועג ןיב ךיא
 -עטש ַא גידנעטש ןערהָאי עכילטע ןיא דיישרעטנוא ןַא זיא ןעשנעמ עגנוי
 טניז זַא ,ןעקרעמעב ךיוא זומ ןעמ .טפאש'רבח רעגידנעטשלַאפ רַאפ גנור

 ןענייז ןעטעטיזרעווינוא יד ןיא רעליש ןעזָאלוצ ןעגעוו ןעצעזעג עיינ יד
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 -טנע יד ,טייל עגנוי עטסעב יד ןענייז ,1861 ןיא ןערָאװעג טרהיפעגנייא
 .טּפטטשעגסױרַא ,ןעקנעד ןיא עטסגידנעטשטסבלעז יד ןוא עטסטלעקיוו
 -רעווינוא יד וצ טירטוצ ןייק ןעבָאה ייז ןוא ,סעיזַאנמיג יד ןופ ןערָאװעג
 רעבירעד ןענייז םירבח עניימ ןופ טעטירָאיַאמ יד .ןענָארקעג טינ ןעטעטיז
 רעסיוא ,ךַאז ןייק טימ רעבָא ךיז ןעבָאה ייז ,עגיסיילפ ,רעדניק עטוג ןעוועג
 ,טריסערעטניא טינ ,סנעמַאזקע יד

 םהיא ךימָאל : ייז ןופ םענייא טימ רונ טעדניירפעב ןעווענ ןיב ךיא
 דנַאלסור-םורד ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רע ,ץטינלעק ירטימד ןעפור

 טנעקעג םיוק רע טָאה ,רעשטייד ַא ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז ?יואוובא ,ןוא
 רעדייא שיסור-םורד רחעמ ןעוועג זיא ןהעזסיוא ןייז ןוא ,שטייד ןעדער
 טָאה ןוא ,ןעזעלעב שביה ,טנעגילעטניא רחעז ןעוועג זיא רע .שינָאטױט
 בעיל טָאה רע .ןעזעלעג טָאה רע סָאװ םעד רעביא טקנעדעגכַאנ טסנרע
 ,ערעזנוא עלעיפ יוװ רעבָא ,טפַאשנעסיװ יד טעטכַאעג קרַאטש ןוא טַָאהעג
 -נעסיוו ַא ןופ ערעירַאק יד ןענלָאפרעפ זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג ךיג רע זיא

 סע וַא ןוא ,רעטסיליפ יד ןופ רעגַאל םוצ ןהעטשוצ טניימ ןַאמ-סטפַאש

 טלָאװ רע סָאװ ,טייברַא עדנעגנירד רחעמ ןוא ערעדנַא גונעג ןַארַאפ זיא
 -יזרעווינוא ןיא סעיצקעל יד טכוזעב טָאה רע יו םעדכָאנ .ןָאהט טנעקעג
 ןעצנַאגניא ךיז טָאה ןוא ןעבעגעגפיוא ייז רע טָאה ,רהָאי ייווצ רַאפ טעט
 ;יוװײבַא טבעלעג טָאה רע .טײברַא עכילטפַאשלעזעג וצ ןעבעגעגרעביא
 .ריטרַאװק עגידנעטש ַא טַאהעג טָאה רע יצ קפס ןיא וליפא ןיב ךיא

 רשפא רהיא טָאה , ,ןענערפ ןוא רימ וצ ןעמוקניײרַא רע טגעלפ לָאמסעכנַאמ

 ךיז רע טנעלפ ,טפרַאדעג טָאה רע סָאװ סָאד גידנעגירק ,ןוא "? ריּפַאּפ

 ,שיט ַא ןופ לעקניוו ַא ייב ייווצ רעדָא עדנוטש א רַאפ ןעצעזקעװַא

 טָאה רע סָאװ ,לעסיב סָאד .גנוצעזרעביא ןַא ףיוא גיסיילפ גידנעטייברַא

 ןענידעירפעב וצ גונענ יו רהעמ ןעוועג זיא ,טנעידרעפ ןפוא ַאזַא ףיוא

 ַא ןיא ןעפיױלרעבירַא רע טגעלפ ןַאד .ןעסינפרעדעב עטקנערשעב ענייז
 סָאװ דניירפ ַא ןעפלעה רעדָא רבח ַא ןהעז טדָאטש ןופ ןופ לייט ןעטייוו
 ןיא ,סופוצ גרוברעטעּפ ךרוד ןהעג טגעלפ רע רעדָא ;טיונ ןיא ןעוועג זיא
 ןיא טירטוצ ןעיירפ ַא ןענירק וצ ידכ ,לעטדעטשרָאפ רענעפרָאוװרעפ ַא

 ןעוועג ןענייז םירבח יד ןעמעוו ןיא ,לעגניא ַא סעּפע רַאפ עיזַאנמיג ַא

 ןיא .שנעמ רעטבַאגעב ַא ןעוועג לעפייווצ ןהָא זיא רע .טריפערעטניארעפ

 ןעגָאלשרעד שנעמ רעטבַאגעב רעגינעוו ?עיפ ַא ךיז טכָאװ ַאּפָארייא-ברעמ

 .טפַאשרערהיפ רעכילטפַאשלעזעג רעדָא רעשיטילָאּפ ןופ עלעטש ַא וצ

 .ןירַא טינ ּפָאק ןיא לָאמנייק ןע'ץטינלעק ןענייז ןעקנַאדעג עכלעזַא רעבָא

 סע ןוא ,עיציבמַא ןייז ןעוועג טינ לַאפ ןייק ףיוא זיא רערהיפ ַא ןייז וצ

 רע סָאװ ,ןייז טינ לָאז סָאד דנעטיידעבנוא יו ,טײברַא ןַא ןעוועג טינ זיא
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 -נענייא ןעוועג טינ זיא ךירטש רעד טָא רעבָא .ןָאהט ןעלעוו טינ סע לָאז

 ןיא רהָאי עכילטע טבעלעג ןעבָאה סָאװ עלַא ; ןיײלַא םהיא רַאפ ךילמיט

 קרַאטש רהעז ױזַא טָא ןעבָאה ,ןעטייצ ענעי ןופ ןעזיירק עשיטנעדוטס יד

 ,טלהיפעג

 ףיז ןעדַאלעגנייא ץטינלעק ךימ טָאה ןעמוקקירוצ ןיימ ךָאנ דלַאב
 דנעגוי רעד רעטנוא ןעוועג טנַאקעב זיא סָאװ ,קָאשזורק ַא ןָא ןעסילשוצנָא

 טָאה ןעמָאנ ןעניזָאד םעד רעטנוא ."קָאשזורק יקפווָאקיישט , רעד סלַא

 רעלַאיצָאס רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא עלָאר עניטכיוו ַא טלעיּפשעג רע

 -רעביא רע טעוװ ןעמָאנ םענעגייא םעד רעטנוא ןוא ,דנַאלמור ןיא גנוגעוועב

 רימ ץטינלעק טָאה ,"רעדעילנטיס ענייז , .עירָאטסיה רעד ןיא ןהעג

 ; ןעטסילַאנַאיצוטיטסנָאק ןעוועג סנעטסיימ רעהַא זיב ןענייז , ,טגָאזעג
 -ריא ןעמהענוצנָא טיירג ןוא ןעשנעמ עטנעכייצענסיוא רעבָא ןענייז ייז

 ץנַאג רעביא דניירפ נונעג ןעבָאה ייז ;עעדיא עכילרהע עכלעוו דנעג

 ."ףָאהט טנעק רהיא סָאװ ,רעטעּפש ןהעז טעוװ רהיא ןוא ,דנַאלסור

 בָאה קָאשזורק םעד ןופ רעדעילגטימ ערעדנַא עכילטע ןוא ן'יקסווָאקיישט

 ץרַאה ןיימ ןענואוועג טָאה יקסווָאקיישט .רעהירפ ןופ טנעקעג ןיוש ךיא -

 טינ טָאה טפַאשדניירפ רעזנוא ןוא ,שינענעגעב רעטשרע רעזנוא ייב
 ,רהָאי גיצנַאװצ-ןוא-ןעבעיז עטצעל יד טרעהעגפיוא

 עּפורג רעניילק ץנַאג א טימ "קָאשזורק , רעד ךיז טָאה ןעביוהעגנָא
 איפאס ןעוועג זיא עכלעוו ןופ ענייא --- ןעיורפ ןוא רענעמ עגנוי ןופ

 ןופ קעװצ םעד רַאפ םגינייארעפ ךיז ןעבָאה סָאװ --- ַאיַאקסווָארעּפ

 ןעוועג זיא יקסווָאקיישט גנורעסעבסיוא-טסבלעז ןוא גנודליב-טסבלעז

 עמייהעג א ןעדנירג טריבורּפ ףעיַאשטענ טָאה 1869 ןיא .ייז ןופ רענייא

 ןעועג זיא עכלעוו ,דנעגוי רעד רעטנוא עיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער

 ןעשיווצ ןעטיײברַא וצ שנואוו ןעטנַאמרעדנעבױא םעד טימ ןעגנורדכרוד

 יד טימ טצונעב ףיז רע טָאה ,לעיצ ןייז ןעכיירגרעד וצ ידכ ןוא ,קלָאפ

 רַאפ וליפא ךיז גידנעלעטשבָא טינ ,סרָאטַאריּפסנָאק עטלַא יד ןופ ןעלטימ
 ,םהיא ךָאנ ןהענוצכָאנ םירבח ענייז ןענניווצ טלָאװעג טָאה רע תעב ,גורטעב

 ןוא ,גלָאפרע ןייק ןעבָאה טנעקעג טינ דנַאלסור ןיא ןעבָאה ןעדָאטעמ עכלעזַא

 ןענייז רעדעילגטימ עֶלַא .ןערָאװעג ןעלַאפוצ טפַאשלעזעג ןייז זיא ךינ רָאג

 רעד ןופ עטסנייר ןוא עטסעב יד ןופ ?ייט ַא ןוא ,ןערָאװעג טריטסערַא

 סָאװטע ןעבָאה ייז רעדייא ךָאנ ריביס ןיא קעווַא זיא דנענוי רעשיסור

 זיא ,ָאד דער ךיא ןעכלעוו ןופ ,קָאשזורק-סגנודליב-טסבלעז רעד .ןָאהטעג

 עכילטע יד ,ןעדָאטעמ ס'ףעיאשטענ וצ עיציזָאּפָא ןיא טעדנירגעג ןעוועג

 -ַאגרָא רעדעי ןופ דוסי רעד זַא ,גיטכיר ץנַאג טלייטרואעג ןעבָאה דניירפ

 רַאפ.סָאװ---,טעטילַאודיװידניא עטלעקיווטנע שילַארָאמ א ןייז זומ עיצַאזינ
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 ,ןעמהעננַא טינ רעטעּפש לָאז עיצַאזינַאנרָא יד רעטקַארַאכ ןעשיטילָאּפ ַא

 םעד ןיא ןענעקרענַא טינ לָאז יז םַארגָארּפ-סטייקניטעהט א רַאפ סָאװ ןוא

 סָאװ רַאפ גנורעלקרע יד זיא סָאד .ןעגנוריסַאּפ ערעטעּפש יד ןופ ףיול

 ,םַארגָארּפ ןייז גידנעטיירבסיוא זייווכעלסיב ,קָאשזורק יקסווָאקיישט רעד

 עכלעזַא טכיירגרעד טָאה ,דנַאלסור ןיא טיײרּפשרעפ קרַאטש ױזַא ךיז טָאה

 ןופ ןעננוגלָאפרעפ עמַאויורג יד ןעוו ,רעטעּפש ןוא ,ןעטאטלוזער עגיטכיוו

 רע טָאה ,ףּפמַאק ןערענָאיצולָאװער א ןעפַאשעג ןעבָאה גנורעיגער רעד

 עכלעוו ,ןעיופ ןוא רענעמ ןופ עהייר ענידריווקרעמ ענעי ןעבעגעגסױרַא
 ,עיטַארקָאטיױא רעד ןעגעקטנַא ףּפמַאק םעד ןיא ןעלַאפעג ןענייז

 "ורק רעד טָאה -- 1872 ןיא ,טסייה סָאד -- רעבָא טייצ רענעי ןיא

 טלָאװ רע ןעוו .טַאהעג טינ ךָאנ טייקגיטעהט ערענָאיצולָאװער ןייק קָאשז

 -רעפ ףיג רָאנ רע טלָאװ ,קָאשזורק סגנודליב-טסבלעז ַא רונ ןעבילבעג

 ןעבָאה רעדעילנטימ יד רעבָא ,ריטסַאנָאמ ַא יוװ ,ןערָאװענ טרענייטש

 עטונ ןעטיירּפשרעפ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ייז .טייברַא עדנעסַאּפ ַא ןענופעג

 ענַאל רעד ןעגעוו) יוורעב ,לַאסַאל ןופ קרעוו יד טפיוקעג ןעבָאה ייז ,רעכיב

 עשירָאטסיה עשיסור ,סלפַאמ ,(דנַאלסור ןיא ןעסַאלק עדנעטיײברַא יד ןופ
 -יווצ טלייטרעפ ייז ןעבָאה ןוא -- ןעגַאלפיױא עצנַאג -- .וו .זַא .א ,קרעוו

 טינ זיא טייצ רהָאי עכילטע ןיא .ןעצניווָארּפ יד ןיא ןעטנעדוטס יד ןעש

 ןופ סעינרעבוג גיסיירד-ןוא-טכַא , יד ןיא טדָאטש עניטכיוו ןייא ןעוועג

 ,ךַארפש רעֶלעיציּפָא רעד טימ ךיז גידנעצונעב ,"עירעּפמיא רעשיסור רעד

 עכלעוו ,םירבח ןופ עּפורג א טָאהעג טינ טָאה קָאשזורק רעגיזָאד רעד ואוו

 ןימ ןעניזָאד םעד ןופ גנוטיירּפשרעפ רעד טימ ןעמונרעפ ןעוועג ןענייז

 םָארטש םענײמעגלַא םעד טימ נידנעהעגטימ ,זייווכעלסיב .,רוטַארעטיל
 -ברעמ ןופ ןעמוקעג ןיא סָאװ סעיינ יד ךרוד טגערעגנַא ןוא ,טייצ רעד ןופ

 ןיא ,גנוגעוועב-רעטייברַא רעד ןופ ןעסקַאװ ןעלענש םעד ןעגעוו ַאּפָאריײא

 -סילַאיצַאס ןופ רעטנעצ ַא רהעמ ןוא רחעמ ץְלַא ןערָאװעג קָאשזורק רעד

 רעלטימרעפ רעכילריטַאנ א ןוא ,דנעגוי רעד רעטנוא אדנַאנַאּפָארּפ רעשיט

 ,נָאט םענהעש ןייא ןיא ,ןַאד ןוא .ןעּפורג עלעיצניװַארּפ עלעיפ יד ןעשיווצ

 ןעכארבוצ רעטייברַא יד ןוא ןעטנעדוטס יד ןעשיווצ ןייא רעד זיא

 ןעמַאשעג ןענייז רעטיײברַא יד טימ ןעגנודניברעפ עטקעריד ןוא ,ןערָאװעג

 טייצ רעד טָא ןיא .ןעצניװַארּפ ענינייא ןיא ןוא גרוברעטעּפ ןיא ןערָאװעג

 ,1872 ןופ גנילהירפ ןיא ,קָאשזורק םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז ךיא בָאה

 ,דנַאלסור ןיא טנלָאפרעפ םַאזיורג ןערעוו ןעטפַאשלעזעג עמייהענ עֶלַא

 רימ ןופ ןעטרַאװרע טכייליפ טעוװ רעזעל רעשיאעּפָארייא-ברעמ רעד ןוא

 סָאװ ןוא ןערָאװענ טרהיפעגנייא ןיב ךיא ױזַא יו ,ןעביירשעב לָאז ךיא

 םהיא לעוװ ךיא .ןערעווש טפרַאדעג בָאה ךיא העובש-סטייחיירט ַא רַאפ
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 טָאה ןוא ןעוועג טינ זיא טרָאז םעד ןופ ךַאז ןייק םירָאװ ,ןעשיוטנע ןעזומ

 ןופ ןעכַאלוצסיוא ךיז עטשרע יד ןעוועג ןעטלָאװ רימ .ןייז טנעקעג טינ

 -עלעג יד טוָאלעגייברעּפ טינ טלָאװ ץטינלעק ןוא ,סעינָאמערעצ עכלעזַא

 ,ןעננוקרעמעב עשיטסַאקרַאפ ענייז ןופ ענייא ןעפרַאװאוצנירַא טייהנעג

 וליפא ןענייז סע ,עינָאמערעצ זיא סע עכלעוו טע'גרה'עגקעווַא טלָאװ עכלעוו
 -טימ סלַא ןעמונעגפיוא טָאה קָאשזורק רעד .ןעוועג טינ ןעטוטַאטס ןייק

 ןענייז ןוא טנעקעג טוג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןענַאזרעּפ ענױזַא רָאנ רעדעילג

 עכלעוו ןעגעוו ןוא ,ןעדנעטשמוא ענעדיישרעפ ןיא ןערָאװעג טריבורּפסיױא
 רעדייא .ןעיורטרעט טולָאסבא ייז ףיוא ךיז ןעק ןעמ זַא ,טלהיפעג טָאה ןעמ

 טריטוקסיד ןעמ טָאה ןערָאװעג ןעמונעגפיוא זיא דעילגטימ רעיינ ַא

 סָאװ ,טייקטסנרע ןוא טייקניצרעהנעּפָא רעד טימ רעטקַארַאכ ןייז ןעגעוו

 רופש רעטסנעלק רעד .טסיליחינ םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג זיא

 רעטקַארַאכ ןייז ןיא טייקטעדליבעגננייא רעדָא טייקניטכירפיוא-טינ ןופ

 ךיז טָאה קָאשזורק רעד .ןייארעפ ןיא טירטניירַא ןייז טקַאהעגבָא טלָאװ

 יד טאהעג טינ טָאה ןוא ,רעדעילגמימ ?חָאצ עסיורג ַא ךָאנ םגָאיעג טינ

 סָאװ ,טייקגיטעהט עצנַאג יד דנעה ענייז ןיא ןערירטנעצנָאק וצ ץנעדנעט

 .ןייא ןיא ןעמהענוצניירַא רעדָא ,דנעגוי רעד רעטנוא ןעגנַאגעגנָא זיא

 "םיזקע ןעבָאה עכלעוו ,ןעפורג ענעדיישרעפ רעגילדנהעצ יד עיצַאזינַאנרָא

 ןופ עטסיימ יד טימ .ןעצניוװַארּפ יד ןיא ןוא טדעטשטּפיוה יד ןיא טריט

 ייז ןעבָאה ריס ;ןעננוהיצעב עכילדניירפ ןיא ןעוועג רימ ןענייז ייז

 ,ניטיונ ןעוועג זיא סע ןעוו ,ןעפלַאהעגנ זנוא ןעבָאה ייז ןוא ,ןעפלָאהעג

 רעייז ףיוא ףירגנַא ןייק ןערָאװעג טכאמעג טינ לָאמנייק זיא סע רעבָא

 | .עימָאנָאטױא
 עטנינייארעפ טנעהַָאנ א ןעביילב וצ ןעגיוצעגרַאפ טָאה קָאשזורק רעד

 ַאזַא טנעגענעב טינ לָאמנייק ךיא בָאה ץעגרע ןיא ןוא ; דניירפ ןופ עּפורג

 נילדנהעצ רָאּפ יד יו ,ןעיורפ ןוא רענעמ עכיוה-שילַארָאמ ןופ ?הַאוװפיוא

 -מַאזרעפ רעטשרע רעד ףיוא טנַאקעב ךיז בָאה ךיא עכלעוו טימ ,ןענָאזרעּפ

 ץלָאטש ךיז ךיא ?היפ טציא ךָאנ .קָאשזורק יקטווָאקיישט םעד ןופ גנול

 .עילימאפ רעניזָאד רעד ןיא ןערָאװעג ןעמונעגפיוא ןיב ךיא סָאװ ,טימרעד

 .א1ז

 בָאה ,קָאשזורק יקסווָאקיישט םעד ןיא ןעטָארטעגנײירַא ןיב ךיא ןעוו

 "ביר ַא רַאפ סָאװ ,נידנעריטוקסיד גיציה רעדעילנטימ יד ןעפָארטעג ךיא

 ,ריפַאד ןעוועג זיא לייט ַא .טייקניטעהט רעייז וצ ןעבעג ןעלָאז ייז גנוט
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 יַאּפָארּפ עשיטסילַאיצַאס ןוא עלַאקידַאר יד ןעצעזטרַאפ רעטייוו לָאז ןעמ

 זַא ,טקנעדעג ןעבָאה ערעדנַא ;דנעגוי רעטעדליבעג רעד רעטנוא ַאדנַאג
 ,ןעשנעמ ןעטיירנוצוצ ןייז ףרַאד טיײברַא רעד ןופ ?עיצ רעגיצנייא רעד

 רעטייברַא ענעפָאלשרעפ עסיורג יד ןעקעוואוצפיוא חכב ןייז ןעלָאז סָאוװ
 יד ןעשיווצ ןייז טייקניטעהט-טּפיוה רעייז ףרַאד רעבירעד ןוא ,ןעקַאמ
 ןענייז ןענָאיסוקסיד עבלעזיד .טדעטש יד ןיא רעטיײברַא יד ןוא םירעיוּפ
 טרימרָאפ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעּפורג ןוא ןענייארעפ עלַא ןיא ןעמוקעגראפ
 ,ץניװָארּפ רעד ףיוא ןוא גרוברעטעּפ ןיא זייוורעטרעדנוה טייצ רענעי ןיא
 רעביא דנַאהרעביױא יד ןעמונעג םַארנָארּפ עטייווצ יד טָאה םוטעמוא ןוא
 .עטשרע יד

 ןיא רָאנ םזילַאיצָאס םעד ןעמונעגנָא טלָאװ דנענוי רעזנוא ןעוו
 גנורעלקרע ןַא טימ ןעדעירפוצ ןעלהיפ טנעקעג ךיז יז טלָאװ ,טקַארטסבַא
 לעיצ ןעטייוו ַא סלַא גידנעמהענניירַא ,ןעּפיצנירּפ עשיטסילַאיצַאס ןופ
 ,"ןעטנעמורטסניא-סנָאיצקודָארּפ יד ןופ ןופ ץיזעב ןעשיטסינומָאק םעד,

 .עיצַאטינַא עשיטילָאּפ עסיוועג ַא טרהיפעגנָא יז טְלָאװ עלייוורעד ןוא
 ןוא אּפָארייא-ברעמ ןיא רעקיטילָאּפ עשיטסילַאיצַאס סאלקלעטימ עלעיפ
 דנענוי רעזנוא רעבָא .געוו ןעגיזָאד םעד ףיוא ךילקריוו ןעהעג ַאקירעמַא

 יז ,ןפוא רעדנַא ץנַאג ַא ףיוא םזילַאיצַאס םוצ ןערָאװעג ןעגיוצעגוצ זיא
 ןענייז ייז רָאנ ,םזילַאיצָאס ןעגעוו רעקיטערָאעט ןייק ןעוועג טינ ןענייז
 רעפעב טינ טבעלעג ןעבָאה ייז סָאװ ,םעד ךרוד ןעטסילַאיצַאס ןערָאװעג

 דיישרעטנוא ןייק טכַאמעג טינ ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעבעל רעטײברַא יד יוו
 ךיז ןעבָאה ייז סָאװ ןוא ,ןעזיירק ערעייז ןיא "ןייד ןוא ןיימס , ןעשיווצ
 -כייר יד גנולעטשנעדעירפוצ רענעגייא רעייז רַאפ ןעצונעב וצ טנַאזטנע
 ןָאהטעג ןעבָאה ייז .סרעטָאפ ערעייז ןופ ט'נשרי'עג ןעבָאה ייז קָאװ ,רעמיט
 ןָאהט לָאז ןעמ טציא הטַאר יִאטסלָאט סָאװ ,סָאד םזילַאטיּפַאק ן'טימ

 ןוא געירק םעד ןעריקיטירק וצ טָאטשנָא ,טסייה סָאד --- געירק ן'טימ
 ךיז ןעשנעמ יד ןעלָאז ,רידנומ ןעשירעטילימ םעד ןענָארט רעטייוו
 .ןיז-ילב ןעכיורבעג וצ ןוא ןעטַאדלָאס ןייז וצ ,ךיז רַאפ רערעדעי ,ןעגָאזבָא
 ,ךיז-רַאפ רעדעי ;טלעדנַאהעג דנעגוי עשיסור רעזנוא עקַאט טָאה ױזַא טָא
 ךיורבעג ןעכילנעזרעּפ ןעכַאמ וצ טגאזטנע ךיז טָאה ,ןעיורפ יד יו רענעמ יד
 םוצ ןהעג טזומעג טָאה דנעגוי ַאזַא .סרעטָאפ ערעייז ןופ תוסנכה יד ןופ |

 רענעמ עגנוי רעדנעזיוט ןוא רעדנעזיוט .ןעגנַאגעג ןענייז ייז ןוא --- קלאפ
 טציא ןעבָאה ןוא ןעמייה ערעייז ןעזָאלרעפ טָאהעג ןיוש ןעבָאה ןעיורפ ןוא
 ייב טדעטש עלעירטסודניא יד ןיא ןוא רעפרעד יד ןיא ןעבעל טריבורּפ

 -עוועב עטריזינַאגרָא ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד .תוכאלמ עכילגעמ יײלרעלַא
 ןעמוק עכלעוו ,ןעננוגעװעב-ןעסַאמ ענעי ןופ ענייא ןעוועג זיא סע :גנוג
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 עכילשנעמ סָאד ףיוא גנילצולּפ טכַאװ סע ןעוו ןעדָאירעּפ עסיוועג ןיא רָאֿפ
 ,טרימרָאפ ךיז ןעבָאה ןעּפורג עטריזינַאנרָא עניילק זַא ,טציא .ןעסיוועג

 יד ןעטיירּפשרעפ וצ גנוגנערטשנָא עשיטַאמעטסיס ַא ןעכַאמ וצ טיירג
 דלַאװעגרעביא ייז ןענייז ,דנַאלסור ןיא טלָאװער ןוא טייהיירפ ןופ ןעעדיא
 יד ןעשיווצ ַאדנַאגַאּפָארּפ עניזָאד יד ןערהיפוצנָא ןערָאװעג ןעבירטעג

 ענעדיישרעפ ,טדעטש יד ןיא רעטײברַא יד ןוא םירעיוּפ יד ןופ ןעסַאמ
 ךרוד "קלָאּפ םוצ ,, גנוגעוועב יד טָא ןערעלקרע טריבורּפ ןעבָאה רעביירש
 םוטעמוא ןענייז סרָאטַאטינַא עדמערפ , -- דנַאלסױא ןופ סולפנייא םעד
 ,תמא רעכיז זיא'ס .גנורעלקרע עטבעילעב רעייז ןעוועג זיא --- "ןַאראפ

 ,עמיטש עגיטכעמ ס'ןינוקַאב וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה דנעגוי רעזנוא זַא
 -ַאיצָאסַא !סרעטייברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ עיצַאטיגַא יד זַא ןוא
 גנוגעוועב יד רעבָא .זנוא ףיוא גנוקריוו עדנערעביוצעב ַא טָאהעג טָאה עיצ
 י"רוא ןערעפעיט לעיפ ַא טָאהעג טָאה -- קלאפ םוצ --- "! דָארַאנ 'וו,

 "סרָאטַאטינַא עדמערפ, יד רעדייא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה יז ;גנורּפש
 "ניא יד רעדייא ךָאנ וליפא ןוא ,דנעגוי רעשיסור רעד וצ טדערעג ןעבָאה
 ןיוש ךיז טָאה יז .טעדנירגעג ןעוועג זיא ?עיצַאיצָאסַא עלַאנַאיצַאנרעמ
 יז טָאה ףעינעגרוט ;1806 ןיא ןעּפורג ס'ףָאזָאקַארַאק ןיא ןעגנַאפעגנָא
 .טגייצעגנָא ךַאוש רהיא ףיוא רע טָאה 1859 ןיא ןיוש ןוא ,ןעמוק ןהעזעג
 ןיא גנוגעוועב עגיזָאד יד ןעיובוצפיוא סעטסעב ןיימ ןָאהטעג בָאה ךיא

 ן'טימ טייבראעג רָאנ בָאה ךיא רעבָא ;קָאשזורק יקסווָאקיישט םעד |
 עכלעוו רעדייא רעגיטכעמ לעיפ ךרע-רעד-טינ ןעוועג זיא רעכלעוו ,םָארטש
 | .גנוגנערטשנא עלעודיווידניא זיא סע

 -טיונ רעד ןעגעוו טדערעג טּפָא ךילדנעטשרעפטסבלעז ןעבָאה רימ

 רעטולָאסבַא רעזנוא ןעגעג עיצַאטינַא רעשיטילָאּפ א ןופ טייקגידנעוו
 ןעבירטעג ןערעוו םירעױּפ עסַאמ יד יו ןהעזעג ןיֹוש ןעבָאה רימ .גנורעיגער
 ןוא ןערעייטש עניניזנוא יד ךרוד ,גנַאנרעטנואןעכילדיימרעפנוא ןַא וצ
 יד ןעקעד וצ תומחב ערעייז ןעפיוקרעפסיוא ןערעשירַאנ ךָאנ םעד ךרוד
 ןהעועג ןעבָאה ,"רעמיורט , ,רימ .ןערעייטש יד ןופ תובוח עגילעטשרעטניה
 ,גנורעקלעפעב רעצנַאנ ַא ןופ גנוריניאור ענידנעטשלָאפ ענעי ןעמוקנָא
 ןעכילקערש ַא ןיא ןערָאװעג טרהיפעגכרוד ,רעדייל ,רעטציא זיא עכלעוו
 ןיא הדומ ךיז זיא אפוג גנורעיגער יד ןוא ,דנַאלסורזלַארטנעצ ןיא ךרע
 -ַארעב ןעטייז עלַא ןופ טרעוו דנַאלסור יוװ ,טסואוועג ןעבָאה רימ .םעד
 ןוא ,טסואוועג ןעבָאה רימ ,ןפוא ןעזעלַאדנַאקס טסכעה ַא ףיוא טעוועב
 -כילצעזעגנוא יד ןופ ,טסואוורעד רחעמ ךָאנ ךיז רימ ןעבָאה גָאט ןעדעי
 ןופ ןעטעטילַאיטסעב עכילביולגנוא טעמב יד ןוא ,עטמַאעב יד ןופ ןעטייק

 רעזייה סעמעוו ,דניירפ ןעגעוו טרעהעג רדסכ ןעבָאה רימ .ייז ןופ עלעיפ
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 ,ייצילַאּפ רעד ןופ ןערָאװעג ןעלַאפרעביא טכַאנ רעד ןעטימ ןיא ןענייז

 רימ יו --- עכלעוו ןוא ,סעמרוט יד ןיא ןערָאװעג ןעלַאפרעפ ןענייז עכלעוו

 טּפשמ ַא ןהֶא ןערָאװעג טקישרעפ ןענייז --- ןערהַאפרע רעטעּפש ןעבָאה

 .ץניװַארּפ רעשיסור רענעפרָאװרעפ א ןיא ץעגרע ךעלפרעד עניילק ןיא
 ןעשיטילָאּפ צא ןופ טייקנידנעװטיונ יד טלהיפעג רעבירעד ןעבָאה רימ

 -בינרעפ טָאה עכלעוו ,טכַאמ רעכילסערש רעגיזָאד רעד ןעגעקנַא ףּפמַאק
 .ןָאיצַאנ רעד ןופ תוחכ עטנענילעטניא עטסעב יד טעט

 -סילַאיצַאס ערעזנוא טלָאװעג טינ ןעבָאה רעדירב ערעטלע ערעזנוא
 טנעקעג טינ ןעלאעדיא יד טימ ךיז ןעבָאה רימ רעבָא ,ןעלַאעדיא עשיט
 סע טלָאװ ,ןָאהטעג סע ןעטלָאװ זנוא ןופ ענינייא וליפא ןעוו ,ָאי ,ןעדייש

 זיא ,רעצנַאג א סלַא ,רֹוד רעגנוי רעד ..ןעפרָאװעגפיױרַא ןעוועג ךיוא
 טָאה רוד רערעטלע רעד ןוא ,"עניטכעדרעפ ,, יו ןערָאװעג טלעדנאהעב
 טימ ןַאמ רעננוי רעדעי ,ייז טימ ןָאהט וצ סָאװטע ןעבָאה וצ טַאהעג ארומ
 סרוק ַא טכוזעב טָאה סָאװ ,יורפ עגנוי עדעי ,ןעקַאמשעג עשיטַארקַאמעד
 רעד ןופ ןעגיוא יד ןיא גיטכעררעפ ןעוועג זיא ,גנודליב רערעכעה ןופ
 ם'נופ דנייפ ַא סלַא ן'ףָאקטַאק ןופ ןערָאװעג טריצנונעד זיא ןוא ,ייצילַאּפ
 טָאה ?עדיימ ַא סָאװ ןעלירב עיולב ןוא רָאה ענעריושעגנ-ץרוק יד .טַאַאטש

 רעטניוו טגעלפ טנעדוטס ַא סָאװ דעלּפ רעשידנעלטַאש רעד ,ןעגָארטעג

 -יהינ ןופ ןעזייוועב ןעוועג ןענייז עכלעוו ,לעטנַאמ א טָאטשנָא ןעגָארט
 ןעועג ט'רסמ'רעפ ןענייז ,עיטַארקַאמעד ןוא טייקכַאפנייא רעשיטסיל
 ם'טנעדוטס ַא ביוא ,"טייקגיסעלרעפוצנוא רעשיטילַאּפ , ןופ סנעכייצ סלַא

 יד טנעלפ ,ןעטנעדוטס ערעדנַא ןופ ןערעוו טכוזעב טפָא טנעלפ ריטרַאװק

 "יב יד .ןעכוזכרוד ןוא ןעלַאפרעביא יז שידָאירעּפ יײצילָאּפ-טַאַאטש
 ןענייז ןעריטראוק עשיטנעדוטס עסיוועג ףיוא ןעלַאפרעביא עניטכַאנ

 דלימ ןייז ףיוא ,לָאמנייא טָאה ץטינלעק זַא ,ךילנהעוועג ױזַא ןערָאװעג

 טָאה סָאװ ןעטמַאעב-ייצילַאּפ םעד וצ טגָאזעג ,רעגייטש ןעשיטסירָאמוה
 סעדעי ךילטנענייא רהיא טלָאז סָאװ רַאפ , :ןערעמיצ יד טכוזרעטנוא
 ערעזנוא עלַא ןעקוקכרוד ,גנוכוזרעטנוא ןַא ןעכַאמ טמוק רחיא ןעוו ,לָאמ
 -נייא ןעמוק ןוא ייז ןופ עטסיל ַא ןעכַאמסיוא ךָאד טנעק רהיא ? רעכיב

 ןוא ;סעצילָאּפ יד ףיוא ָאד עלַא ןענייז ייז יצ ןהעזכָאנ טַאנָאמ ןיא לָאמ
 -סנעלק רעד ,"ענעמוקעגוצ יד ןופ ןעמענ יד ןעלעטשוצ טייצ וצ טייצ ןופ
 גונעג ןעוועג זיא טייקניסעלרעפוצנוא רעשיטילָאּפ ןופ טכַאררעפ רעט
 םהיא ,עלוש-כיוה רעד ןופ ןַאמ ןעננוי ַא ןעמהענקעווַא לָאז ןעמ .,,דנורג
 םהיא ףילדנע ןוא ,סינננעפעג ןיא טַאנָאמ עבילטע ףיוא ןערַאּפשרעּפ
 --- ןעלַארוא יד ןיא ץניוַארּפ רענעפרָאװרעפ א ץעגרע ןיא ןעקישקעווַא

 רעייז ףיוא ןעפור סע ןעגעלפ ייז יװ ,"טייצ רעטמיטשעבנוא ןַא ףיוא,
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 "ורק יקפווָאקיישט רעד ןעוו טייצ רעד ןיא וליפא .ןושל ןעשיטַארקָארויב

 עכלעוו ,רעכיב טלייטרעפ רָאנ יו ןָאהטעג טינ ךאז רעדנַא ןייק טָאה קָאשז

 -יישט זיא ,רוזנעצ רעד ןופ סינביולרע רעד טימ טקורדעג ןעוועג ןענייז

 ןערָאװעג ןעטלַאהעגבא זיא ןוא ןעוועג טריטסערַא לָאמ ייווצ יקסווָאק

 לָאמ עטייווצ סָאד -- סינגנעפעג ןיא םישדח סקעז רעדָא רעיפ רהעפעגנוא

 .רעקימעכ סלַא ערעירַאק ןייז ןופ טנעמָאמ ןעשיטירק ַא ןיא טַארוקא

 ם'ניא ןערָאװעג טכילטנעפערעפ סָאװ-רָאנ ןענייז ןעגנושרָאפ ענייז

 ןעטלַאהעג טָאה רע ןוא ,"ןעטפַאשנעסיװ רעד עימעדַאקַא רעד ןופ ןיטעלוב ,

 רע זיא ךילדנע .סנעמַאזקע-טעטיזרעווינוא עטצעל ענייז ןעבעגבָא םייב

 ןעניפעגסיוא טנעקעג טינ טָאה ייצילַאּפ יד םירָאװ ,ןערָאװעג טיירפעב

 -רעפ וצ םהיא ןעגיטכערעב ןעלָאז סָאװ ,םהיא ןעגעקטנַא ןעזייוועב גונעג

 -סערַא לָאמַא ךָאנ רעבָא ךיד ןעלעוו רימ בוא, ! ןעלַארוא יד ןיא ןעקיש
 ."ריביס ןיא ןעקישרעפ ךיד רימ ןעלעוו ,, ,טנָאזעג םהיא ןעמ טָאה ,"ןעריט

 ןעוועג זיא םולח-סגנילבעיל ס'נעט2 םעד רעדנַאסקעלַא זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס

 לָאז סָאװ ,טדָאטש עלעיצעּפס א ןעלַארוא יד ןיא ואוו-ץעגרע ןעבָאה וצ
 עגיטכעדרעפ עלַא ואוו ,ןעקַאזָאק ןופ ןערעוו טכַאװעב טכַאנ ןוא גָאט

 ייז ןופ לָאז סע זא ױזַא ,ןערעוו טקישרעפ ןענעק ןעלָאז ןעשנעמ עגנוי

 רָאנ .רעניואוונייא דנעזיוט גיצנַאוצ רעדָא ןהעצ ַא ןופ טדָאטש א ןערעוו

 לָאמַא טנעקעג טלָאװ טדָאטש אזַא סָאװ ,גנורעיגער רעד רַאפ רהַאפעג יד

 .ןַאלּפ ןעשיטַאיזַא-תמא ןייז ןופ ןעטלַאהעגקירוצ םהיא טָאה ,ןערעוו

 ַא וצ טרעהעג טָאה ,ריִציפֶא ןַא ,רעדעילגטימ ערעזנוא ןופ רענייא

 -ַארּפ יד ןיא ןענעיד וצ ןעוועג זיא'ס עיציבמַא סעמעוו ,טייל עגנוי עּפורג

 ייז ןעבָאה גנוטכיר רעניזָאד רעד ןיא טײברַא יד .סָאװטסמעז עלעיצניוו

 טיירנענוצ םעד וצ ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,ןָאיסימ עכיוה א סלַא טכַארטעב

 -לַארטנעצ ןופ ןעגנוגנידעב עשימָאנָאקע יד ןופ םוידוטש ןעטסנרע ןַא ךרוד

 ןעגָארטעגמורַא טייצ עסיוועג ַא ךיז ןעבָאה טייל עגנוי עלעיפ .דנַאלסור
 / ןענורוצ ןענייז ןעגנונעפָאה עלַא יד רעבָא ;ןעגנונעמָאה עבלעזיד טימ

 -סגנורעיגער רעכילקריוו רעד טימ סינעגענעב רעטשרע רעד ייב ןערָאװעג

 -י | .ןישַאמ
 רהעז ַא ןעצניװַארּפ עשיסור עסיוועג רַאפ טניליוועב גידנעבָאה

 ן'כָאנ ףכית ,גנורעיגער יד טָאה ,גנורעיגער-טסבלעז ןופ םרָאֿפ עטקנערשעב

 ןעכַאמ וצ תוחכ ערהיא עלַא טעדנעוװעגנָא ,ץעזעג עניזָאד סָאד ןעמהעננָא

 ןוא גנוטיידעב עצנַאג רהיא ןעכַאוושבָא ןוא טשינרָאג וצ םרָאּפער יד

 טזומעג ךיז טָאה גנורעינער-טסבלעז עלעיצניווָארּפ יד .טפַארק-סנעבעל

 סָאװ עטמאעב-טַאַאטש ןופ עלָאר רעניצנייא רעד טימ ןעלעטשנעדעירפוצ



 רענָאיצולָאװער ַא ןופ ןערַאומעמ 292

 -סיוא ךָאנרעד ייז ןוא ןעגנולהָאצבִא ענעמוקענוצ יד ןעלמאזפיונוצ ןעלעוו

 יד ןופ ךוזרעפ רעדעי .טַאַאטש ןופ ןעסינעפרעדעב עגיטרָא יד ףיוא ןעבעג
 ןיא סע רעכלעוו ַא ןיא עוויטַאיציניא יד ןעמהענ וצ ןעהטאר-סקריצעב
 ,ןעלעגערסַאמ ערַאטינַאס ,סמוירַאנימעס-רערהעל ,ןעלוש --- גנורעסעברעפ

 ןופ ןערָאװעג טנעגעגעב זיא -- .וװ .זַא .א ןעגנורעסעברעפ-רוטלוקירנַא
 זיא ןוא -- טפַאשדנייפ טימ ,דשח טימ גנורעיגער רעלארטנעצ רעד !

 -ַארַאּפעס , סלַא "ַאטעזַאג ַאיַאקסוװָאקסָאמ , רעד ןופ ןערָאװעג ט'רסמ'רעפ
 טנוב ַא סלַא ,"טַאַאטש ם'ניא טַאַאטש 8 , ןופ גנופַאשעב ַא סלַא ,"םזיט

 | .עיטַארקָאטיױא רעד ןעגעקטנַא
 עטכישעג עגיטביר יד ןעלחעצרעד ,לעיּפשייב םוצ ,לָאז רעצימיא ןעוו

 ערעדנַא זיא סע רעכלעוו ןופ רעדָא ,םוירַאנימעס-רערהעל רערעווט םעד ןופ
 עלַא יד טימ ,ןערהָאי ענעי ןיא ָאווטסמעז א ןופ גנומחענרעטנוא עכילנהע
 סָאװ ןוא ,ןעגנוכערברעטנוא יד ,ןעטָאברעפ יד ,ןעננוגלָאפרעפ עכילניילק

 ,טלַאטשנַא םענעי ןופ ןעבעל סָאד טרעטיברעפ טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,טינ
 טינ רעזעל רענַאקירעמַא ןייק טּפיוהרעביא ןוא ,רעעּפָארייא ןייק סע טלָאװ

 ,גידנענָאז ,טייז ַא ןָא ןעפרָאװעגקעװַא ךוב סָאד טלָאװ רע .,טביולגעג

 - זיא ךָאד ןוא ,"ןייז תמא לָאז סע שירַאנדוצ זיא'ס ; תמא ןייז טינ ןעק'ס,
 -רעפ ןופ רעטערטרעפ עטלהעוורע יד ןופ ןעּפורג עצנַאג .ןעוועג ױזַא םע
 ןעמ ,רעטמע ערעייז ןופ ןערָאװעג טביורעב ןענייז סָאװטסמעז ענעדייש
 ,סעינעמיא ערעייז ןוא ןעצניוװָארּפ ערעייז ןעזָאלרעפ וצ ןעליופעב ייז טָאה
 ךיז טגַאװעג ןעבָאה ייז סָאװ רַאפרעד ,טקישרעפ טושּפ ייז טָאה ןעמ רעדָא

 עכלעזַא חכמ ,רעגייטש ןעלַאיַאל טסכעה ַא ףיוא ,רעזייק םוצ ןעדנעוו וצ
 יד, ,ץעזעג םעד טױל טמוקעג סָאװטסמעז יד טָאה סָאװ ,ןעטכער

 עבַאפנייא ןייז ןעזומ ןעהטַאר-לַאיצניװָארּפ ןופ רעדעילנטימ עטלהעוורע
 ןופ רעטסינימ םעד ןעכרָאהעג ןעזומ ןוא ,עטמאעב-םוירעטסינימ

 ,גנורעיגער רעגרוברעטעּפ רעד ןופ עירָאעט יד ןעוועג זיא סָאד : "ןערעניא

 ,םיריוטקָאד ,רערהעל --- ןעשנעמ עטנענימָארּפ רעגינעוו יד ךייש זיא סָאװ

 ןענייז --- ןעהטַאר-עדניימעג עגיטרָא יד ןופ טסנעיד ןיא ,ןעכיילג רעד ןוא
 ייצילָאּפ-טַאַאטש רעד ךרוד ןערָאװעג טקישרעפ רעדָא טצעזעגרעטנורַא ייז
 -ערעצ ענידרעטייוו זיא סע עכלעוו ןהֶָא ,ןעדנוטש גיצנַאװצ-ןוא-רעיפ ןיא
 "ננולייטבא רעטירד , רעטסכעהרעלַא רעד ןופ להעפעב ַא ףיוא ,סעינָאמ

 קירוצ רהֶאֹי ןייא טימ יוװ רעגנעל טינ .עירָאלעצנַאק רעכילרעזייק רעד ןופ
 -רעפ ןוא רעמיטנעגיײאדנַאל רעכייר ַא זיא ןַאמ סעמעוו ,עמַאד ַא טָאה

 זיא עכלעוו ןוא ,סָאװטסמעז יד ןופ רענייא ןיא עלעטש עביוה ַא טמהענ
 וצ רערהעלדלוש טכַא ןעדַאלעגנייא ,גנודליב ןיא טריסערעטניארעפ ןיילַא
  ,טרעלקעג ךיז יז טָאה ,"ןעשנעמ עמערָא , .עיטרַאּפ-נָאטסטרובעג רחיא
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 רעסיוא ןעצימיא ןהעז וצ טייהנעגעלעג יד טינ לָאמנייק ןעבָאה ייז
 + רעד ףיוה ןיא ןעמוקעג זיא עיטרַאּפ רעד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא ."םירעיוּפ

 ןופ ןעמענ יד ןעבעג םהיא לָאז ןעמ טגנַאלרעפ טָאה ןוא טסיצילָאּפ-ףרָאד

 -ויַציִלֲאַּפ יד וצ טרָאּפער ַא ייז ןעגעוו ןעבענוצבא ידכ ,רערהעל טכַא יד

 רהעז , .ןעמענ יד ןעבעג וצ םהיא טנַאזטנע ךיז טָאה עמַאד יד .עטמַאעב

 ,ךייא ןהֶא ןעניפעגסיוא ןיוש ייז לע ךיא , ,טרעפטנעעגנ רע טָאה ,"ןהעש

 -נעמאזוצ ךי ט ינ ן{ן ע ר ַא ט רערהעל .טרָאּפער ןיימ ןעכַאמ ןוא

 ןעבעג וצ טכילפ ןיימ סע זיא ,ןעמַאזוצ ָאי ךיז ןעמוק ייז ביוא ןוא ,ןעמוק

 טצישעב עמַאד רעד ןופ גנולעטש עכיוה יד טָאה לאפ םעד ןיא ",טרָאּפער ַא

 רעד ףיוא ןעמוקעגפיונוצ טָאהעג רעבָא ךיז ןעטלָאװ ייז ןעוו ; רערהעל יד

 רעד ןופ ףוזעב ַא ןענַארקעג ייז ןעטלָאװ ,ייז ןופ םענייא ןופ ריטרַאװק

 רעטסינימ-סגנודליב רעד טלָאװ ייז ןופ טפלעה ַא ןוא ,יײצילַאּפ-טַאאטש

 ךיז ןעצימיא ייב םולשו סח טלָאװ ןוא ; ןעלעטש ערעייז ןופ טגָאזעגבָא

 רעד ןופ ?לַאפרעביא םעד ןופ טייצ רעד ןיא טרָאװ זייב ַא טּפַאכענסױרַא

 יד ןיא ואווץענרע ןערָאװעג טקישרעפ יז רעדָא רע טלָאװ ,ייצילָאּפ

 רהָאי גיסיירד-ןוא-יירד ,גָאט וצ טנייה טריסַאּפ סָאװ זיא סָאד .ןעלַארוא

 ; ןערָאװעג טנעפעעג ןענייז ןעהטַאר-קריצעב ןוא דץניווָארּפ יד יו םעדכָאנ !

 רַאפ סָאװ .ןערהָאי רעניצעבעיז יד ןיא רענרע ?עיפ ןעוועג רעבָא זיא'ס

 עכלעזַא ןעבעג טנעקעג ןעבָאה ףּפמַאק ןעשיטילָאּפ ַא רַאפ סיזַאב ןימ ַא
 ? סעיצוטיטסניא

 רעװַאבמַאט ןייז רעטָאפ-ןיימ ןופ השוריב ןעגָארקעג בָאה ךיא ןעוו

 ןעצעזעב וצ ךיז טקנעדעג טסנרע ץנאנ טייצ עסיוועג ַא ךיא בָאה ,עינעמיא

 רעד ןיא טײברַא רעד רַאפ עיגרענע ןיימ ןעבעגבָא ןוא ,עינעמיא רעד ףיוא

 רעד ןופ םיחלג ערעמערָא יד ןוא םירעיוּפ עכנַאמ .ָאװוטסמעז רעגיטרָא !

 -עבנָא ךימ סָאװ .ןָאהט סע לָאז ךיא ןעטעבעג ךימ ןעבָאה טפַאשרַאבכַאנ

 טלָאװ ךיא סָאװ זיא סע לעיפיוו טימ ןעוועג ןעדעירפוצ ךיא טלָאװ ;טגנַאל

 ףליה ַא ןייז רָאנ לָאז סע ןעוו ,ןייז טינ לָאז סָאד ןיילק יו ,ןָאהט טנעקעג

 יד ןופ ןייזליואו םעד ןוא עפוטש עלעוטקעלעטניא יד ןעביוהוצפיוא

 ןענייז רעבעגהטַאר עניימ ןופ ערערהעמ ןעוו ,רעבָא גָאט ןייא .םירעיוּפ

 לָאז ךיא ןעוו רעגייטש ַא יו, : טגערפעג ייז ךיא בָאה ,ןעמַאזוצ ןעוועג

 עוויטַארעּפָאָאק ַא ,עמרעפ-טנעמירעּפסקע ןַא ,עלוש ַא ןענעפע ןעריבורּפ
 ןופ ננונידייטרעפ יד ןעמונעג ךיז ףיוא טלָאװ ךיא ןוא ,ננומחענרעטנוא

 טעדווירקעג קירוצ גנַאל טינ זיא רעכלעוו ,ףרָאד רעזנוא ןיא רעױּפ םענעי

 לָאמנייק , "4 ןָאהט טזָאלעג סָאד רימ עטמַאעב יד ןעטלָאװ -- ןערָאװעג
 .רעפטנע רענימיטשנייא רעד ןעוועג זיא *! טינ

 סרַאטש ןעוועג זיא סָאװ שנעמ א ,חלג רעיורג-זיירג רעטלַא ןַא
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 ןעמוקעג רעטעּפש געט עכילטע זיא ,טפַאשרַאבכַאנ רעזנוא ןיא םעטכטעג
 ןוא ,ןעטסימרָאפנַאקנַאנ יד ןופ רערהיפ עכיירסולפנייא ייווצ טימ רימ וצ
 טנעק רהיא ביוא ,ןעשנעמ ייווצ יד טימ ךרוד ךיז טדער , : טגָאזעג טָאה
 טגידערּפ ,דנַאה ןיא ?לעביב רעד טיֿמ ,ןוא ייז טימ טהעג ,ןערהיפכרוד סע
 ןיא ייצילַאּפ ןייק ...ןעגידערּפ וצ סָאװ טסייוו רהיא ,ונ ..,םירעוּפ יד וצ
 ...ןעטלַאהעב ךייא ןעלעוו ייז ביוא ,ןענימעגסיוא טינ ךייא םעוו טלעוו רעד
 ןַא ,ךיא סָאװ ,זיא סָאד ;ןָאהט טינ טשינרָאג ךיז טזָאל םעד רעסיוא
 ",ףייא הטַאר ,ןַאמ רעטלַא

 -העננא טינ ןעק ךיא סָאװ רַאפ טרעלקרע גיצרעהנעפָא ייז בָאה ךיא
 -רהָאי ןעט14 ןיא רעמרָאפער ןעכריק ַא) ףילקייוו .ַא ןופ עלָאר יד ןעמ
 ןעועג ןיא ןַאמ רעטְלַא רעד רעבָא ,(.ביא -- דנַאלגנע ןיא טרעדנוח
 סרעגלָאפכָאנ יד) סדרַאלַאל יד ןופ יד וצ ךילנהע ,גנוגעוועב ַא ,טכערעג
 ןַא ןיא ךיוא טלעקיווטנע רעטעּפש ךיז טָאה עכלעוו ,ףילקייוו ןהָאשזד ןופ
 יד רעטנוא דניוושעג טציא טסקַאו (.ביא --- גנונעוועב עשימָאנָאקע
 -סנעדעירפ יד ןָאהטעגנָא טָאה ןעמ יו םיונע עכלעזַא .םיֹרעוּפ עשיסור
 טכַאמעג ןענייז סע יו ןעלַאפרעביא עכלעזַא ןוא ,ןערָאבַאכוד עדנעבעיל
 -םורד ןיא םירעיוּפ עשיטסימרָאפנַאקנָאנ יד ףיוא 1897 ןיא ןערָאװעג)
 וצ ייז ידכ ,רעדניק יד טע'בנג'עגקעוַא ייז ייב טָאה ןעמ ןעוו ,דנַאלסור
 רענעי ןעבעג רָאנ ןעלעוו ,ןעריטסַאנָאמ עשיסקָאדַאטרַא ןיא ןעהיצרע
 -ףניפ טימ ןעכיירגרעד טנעקעג טינ טלָאװ יז סָאװ ,טפַארק ַא גנוגעוועב
 ,קירוצ רהָאי גיצנַאװצ ןוא

 -נעטש טגעלפ עיצוטיטסנַאק ַא רַאֿפ ןעריטינַא ןופ עגַארפ יד יו ױזַא
 לָאמנייא ךיא בָאה ,ןענַאיסוקסיד ערעזנוא ןיא ןערעוו ןעביוהעגפיוא גיד
 טסנרע ןעמהענפיוא ענארפ יד ןעלָאז רימ ,קאשזורק רעזנוא ןעגָאלשעגרַאפ
 עֶלַא ןיב ךיא .טייקגיטעהט ןופ ןַאלּפ ןעדנעסַאּפ א ןעביילקסיוא ךיז ןוא
 סָאװטע טסילשעב קָאשזורק רעד ןעוו זַא ,גנוניימ רעד ןופ ןעוועג לָאמ
 -היפעג עכילנעזרעּפ ענייז ןעגיוברעפ דעילגטימ רעדעי ףרַאד ,גימיטשנייא
 טעוו רהיא ביזא , .עבַאנפיוא רעד רַאפ תוחכ ענייז עלַא ןעבעגבָא ןוא ןעל
 זיא , ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"עיצוטיטסנַאק ַא רַאפ ןעריטיגַא וצ ןעסילשעב
 ןהעטש לעװ ןוא ךייא ןופ ןערעדנוזבָא םינּפל ךיז לעװ ךיא : ױזַא ןַאלּפ ןיימ
 ןעגָאז רימָאל --- קָאשזורק ןופ דעילגטימ ןייא טימ רונ ןעגנודניברעפ ןיא
 רהיא יו ןעסיוו וצ ןעגירק לע ךיא ןעמעוו ךרוד --- יקסווָאקיישט טימ
 -ענלַא ןיא ןעבעגרעביא ןענעק ךייא לעװ ןוא ,טײברַא רעייא טימ ןָא טהעג
 יד ןוא טייל-םיוה יד ןעשיווצ ןייז טעװ טײברַא ןיימ ,והט ךיא סָאװ ןיימ
 ןעק ךיא ןוא ,עטנַאקעב ךס א ייז ןעשיווצ בָאה ךיא .עטמַאעב ערעכעה
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 לעוװ ךיא .ןעדנעטשוצ עניטנייח יד טימ ןעדעירפוצנוא ןענייז סָאװ עלעיפ
 נַאגרָא ןימ ַא ןיא ןעגינייארעפ ךילנעמ ביוא ןוא ןעגנערבנעמַאזוצ ייז
 טייחנענעלעג ַא ןעכַאמ רעכיז ךיז טעװ ,זיא-סעדןעוו ,ןַאד ןוא ;עיצַאז
 ןעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ןעגניווצ וצ ףיוא תוחכ עלַא יד טָא ןעדנעוואוצנָא
 טייצ א ןעמוק רעכיז טעוו סע .עיצוטיטסנָאק א דנַאלסור ןעכעג לָאז רע

 ןעלעוו ,טריטימָארּפמָאק ןענייז ייז זַא גידנעלהיפ ,ןעשנעמ עלַא יד טָא ןעוו

 ביוא ,טירש ןעדנעדיישטנע ןַא ןעכַאמ ןעסערעטניא ענעגייא ערעייז ןיא
 ,ןעריציפָא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,זנוא ןופ ענינייא ןענעק גיטיונ זיא'ס
 ןיא ןעריציפָא יד רעטנוא ַאדנַאנַאּפָארּפ יד ןעטיירּפשרעפ ןיא ןייז גיפליהעב
 -עגבָא ןייז ןעצנַאג ןיא זומ טייקגיטעהט עגיזָאד יד רעבָא ; עעמרַא רעד
 בָאה ךיא ,לעיצ ןייא וצ עדייב ןערהיפ ייז ליואוובֶא ,רערעייא ןופ טרעדנוז

 ךיא ןעגנודניברעפ ערעסָאװ סייוו ךיא .םעד ןעגעוו טקנעדעגכָאנ טסנרע
 עגינייא זַא ,ביולג ךיא ןוא ,ןעזָאלרעּפ ךיז ןעק ןעמ ןעמעוו ףיוא ןוא בָאה
 -לעטימ ןעכילנעמ א ףיוא יוו רימ ףיוא ןיוש ןעקוק ענעדעירפוצנוא יד ןופ
 ןײלַא רימ ךיא לעוװ נעוו ןעניזָאד םעד .טייקניטעהט ןימ ַאזַא רַאפ טקנוּפ
 ךיא לעװ ,ןעטסעבמַא זיא ױזַא זַא טקנעד רהיא ביוא רעבָא ; ןעמהענ טינ

 ".ןעבעל ןוא בייל טימ ןעבעגרעביא םעד וצ ךיז
 גידנענעק .ןעמונעגנָא טינ גַאלשרָאפ ןעגיזָאד םעד טָאה קָאשזורק רעד

 ךילניישרהַאו םירבח עניימ ןעבָאה ,טוג ױזַא ןערעדנַא םעד רענייא ךיז

 ךיא טלָאװ ,גנוטכיר רעניזָאד רעד ןיא קעװַא טלָאװ ךיא ןעוו זַא ,טקנעדעג

 -רעּפ םענעגייא ןיימ טרעהעג סע סָאוװ .ןיילא ךיז יירט ןייז טרעהעגפיוא

 טינ טציא ךיא ןעק ,ןעבעל ןעכילנעזרעּפ םענעגייא ןיימ ,קילג ןעבילנעז
 .ןערָאװעג ןעמונעגנָא טינ ןיא גַאלשרָאפ ןיימ סָאװ ,רַאבקנַאד גונעג ןעלהיפ
 ןיימ ןופ טריטקיד ןעוועג טינ זיא סָאװ ,גנוטכיר ַא ןיא קעװַא טלָאװ ךיא
 ןעכילנעזרעּפ םעד ןענופעג טינ ןעטרָאד טלָאװ ךיא ןוא ,רוטַאנ רענעגייא

 -ָארעט יד תעב רעבָא .ןעגעוו ערעדנַא ףיוא ןענופעג בָאה ךיא סָאװ ,קילג

 ןיא ןעטָארטעגנירַא ןענייז ,רעטעּפש רהָאי ןעבעיז רעדָא סקעז ,ןעטסיר
 ךיא בָאה ,ןעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ןעגעקטנַא ףּפמַאק ןערעטיב רעייז

 יד ןָאהט לָאז סָאװ ,רעצימיא ןענופעג טינ ךיז טָאה סע סָאװ טרעיודעכ

 -רעטעּפ ןיא ןעזיירק ערעכעה יד ןיא ,ןענָאלשעגרָאפ בָאה ךיא סָאװ טײברַא

 ןופ ןעזיירק ענעי ןיא גנוגידנעטשרעפ אזַא ןעוועג טלָאװ סע ןעוו .,גרוב
 רעביא טיירּפשרעפ ךיז ךילנײשרהַאװ סע טכָאװ ןעטרָאד ןופ ןוא ,רעהירפ

 ןענייז סָאוװ תונברק עכיײרלהָאצ יד ןעטלָאװ ,עירעּפמיא רעצנַאג רעד

 עשידריארעטנוא יד טָאה סלַאפנעדעי .טסיזמוא ןעוועג טינ ,ןעלַאפעג

 -נידעב עלַא רעטנוא טפרַאדעג טעטימָאק ןעוויטוקעזקע םעד ןופ טײברַא
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 ןיא עיצַאטינַא רעגיטייצכיילג ַא ןופ ןערעוו טציטשרעטנוא ןעגנוג
 .ץַאלַאּפ-רעטניװ

 טריטוקסיד רדסכ עּפורג רעניילק רעזנוא ןיא ןעמ טָאה ױזַא טָא --
 עכלעוו ןהֶא ןעגנוגנערטשנָא עשיטילַאּפ ןופ טייקגידנעווטיונ רעד ןעגעוו
 יד ןופ טייקגיטלינכיילג ןוא טיײקטזָאלעגבָא יד .ןעטַאטלוזער זיא סע
 ןעשיווצ גנורעטיברע יד ןוא ,זָאלסגנונּפָאה ןעוועג זיא ןעסַאלק ערעכייר
 ,הגרדמ עכיוה ענעי טכיירגעג טינ ךָאנ טָאה דנעגוי רעטנלָאפרעפ רעד
 יד ןופ ףּפמַאק םעד ןיא טגידנעעג רעטעּפש רהָאי 6 טימ ךיז טָאה עכלעוו
 -בָאנ .טעטימָאק ןעוויטוקעזקע ם'נופ גנוטייל רעד רעטנוא ןעטסירַארעט
 רעד ןופ ןעינָאריא עשיגַארט טסכעה יד ןופ ענייא זיא סָאד ןוא -- רהעמ
 ןיא ,רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא ןעמעוו ,דנעגוי ענעגייא יד -- עטכישעג
 רעטרעדנוה יד ןיא ןעקישרעפ טזָאלעג טָאה ,החיצר ןוא ארומ רעדנילב ןייז
 ,גנוקישרעפ ןיא טוט ןעמַאזגנַאל ַא וצ טלייטרוארעפ ןוא ענרָאטַאק ףיוא
 אפונ ןערהעל יד .1871---(8 ןיא טצישעב םהיא טָאה דנעגוי עבלעז יד טָא
 טינ ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז ןעּפורג עשיטסילַאיצַאס יד ןופ
 ףיוא ףירגנַא-ףָאזָאקַאראק רעטייווצ ַא ןעלָאהרעדיוװ ךיז לָאז סע טזָאלעגוצ
 עשיטסילַאיצַאס עסיורג ַא דנַאלסור ןיא וצ-טיירג, .רַאצ ם'נופ ןעבעל םעד
 יד ןעוועג זיא ,"םירעוּפ יד ןוא רעטײברַא יד רעטנוא גנונעוועב-ןעסַאמ
 ענייז ןוא רַאצ םעד ןעגעוו טינ ךיז טרעמיק, .ןעטייצ ענעי ןיא עלָארַאּפ
 םירעיוּפ יד ןעוו ,ןעביוהנָא ךיז םעוו גנוגעוועב ַאזַא ןעוו .רעבעגחטַאר
 ןוא דנַאל סָאד גידנערעדָאפ ,גנוגעוועב-ןעסַאמ רעד וצ ןהעטשוצ ןעלעוו
 -רעזייק יד טעוװ ,ןעזניצ-ףיוקסיוא ס'םוטנעגייאבייל יד ןופ גנופַאשבָא יד
 ןוא ןעטסילַאטיּפַאק יד ייב ףליה ןעכוז וצ עטשרע יד ןייז טכַאמ עכיל
 יד יו טקנוּפ --- טנעמַאלרַאּפ ַא ןעפורפיונוצ ןוא רעמיטנעגייאדנַאל
 יד ןעגנואווצעג ןעבָאה ,1/89 ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא ןעדנַאטשפיוא-םירעוּפ
 סע טעוװ ױזַא ,גנולמַאזרעפ-לַאנָאיצַאנ יד ןעפורוצפיונוצ טכַאמ עכילנינעק
 ".דנַאלסור ןיא ןייז ךיוא

 ,ןעּפורג ןוא ןעשנעמ ענלעצנייא .סעלַא ןעוועג טינ ןיא סָאד רעבָא
 טלייטרוארעפ זיא ןעט2 םעד רעדנַאטקעלַא ןופ טפַאשרעה יד זַא גידנעהעז
 רעד וצ גידנענעל ןוא ,עיצקַאער ןיא רעפעיט ןוא רעפעיט ץלַא ןעקניז וצ
 -ַארעביל , ןעגיד'טשרמולכ םעד ףיוא ןעגנונעפַאה עסיוועג טםייצ רעבלעז

 טנַאז רענלָאפ-ןהָארט עגנוי עלַא ףיוא --- רעגלָאפ-ןהָארט םעד ןופ "םזיל |
 םעד וצ ןעמוקעגקירוצ ץְלַא ייז ןענייז --- ןעלַארעביל ןענייז ייז זַא ןעמ
 -ַאנרָא יד ,לעיּפשיײב ס'הָאזָאקַארַאק ןעגלָאפכַאנ אי ףרַאד ןעמ זַא ,קנַאדעג
 ןוא ,קנַאדעג ַאזַא ןעגעגַאד קרַאטש ןעוועג ןענייז רעבָא ןעּפורג עטריזינ
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 -עהט ַאזַא רַאפ ןעמהענ וצ טינ ךיז םירבח ערעייז טימ ט'הנעט'עג ןעבָאה

 רעכלעוו ,טקַאפ ןעדנעגלָאפ םעד ןעלהעצרעד טציא ןיוש געמ ךיא ,טייקגיט

 יד ןופ רענייא ןופ ןַאמ רעגנוי ַא .טנַאקעב טינ ןעבילבעג טנייה זיב זיא

 סולשעב ןעטסעפ םעד טימ גרוברעטעּפ ןיא ןעמוקעג זיא ןעצניוװָארּפ-םורד

 םעד ןופ רעדעילגטימ עגינייא ןעוו ןוא ,ןעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ןעטיוט וצ

 יז ןעבָאה ,ןַאלּפ ןייז ןופ טסואוורעד ךיז ןעבָאה קָאשזורק יקסווָאקיישט

 -וצבֶא םהיא ןעטנעמוגרַא עטסקרַאטש ערעייז עלַא טעדנעוװעגנָא רָאנ טינ

 ןעבָאה ,ןעדעררעביא טזָאלעג טינ ךיז טָאה רע ןעוו ,רָאנ ,ןופרעד ןעדער

 ןוא םהיא רעביא ךַאוװ ןעטלַאה ןעלעוו יז זַא ,ןעסיוו טזָאלעג םהיא ייז

 יו טוג גידנעסיוו .ףירגנָא ַאזַא ןעכַאמ ןופ ןערעטש םהיא דלַאװעג טימ

 ךיא ןעק ,טכַאוװעב ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא ץַאלַאּפ-רעטניװ רעד ךאווש
 טעװעטַארעג ןעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ןעבָאה ייז זַא ,ןעגָאז טייחרעכיז טימ

 ןעגעקטנַא ןעוועג טייצ רענעי וצ דנעגוי יד זיא טסעפ ױזַא .ןעבעל סָאד
 רעד ןעוו ,טגילייטעב רעטעּפש ךיז ןעבָאה ייז רעכלעוו ןיא ,המחלמ רעד
 | - .פופ-רעביא ןעוועג ןיוש זיא ןעדייל ערעייז ןופ םוכ

 אש

 יקסווָאקיישט םעד טימ טיײברַאעג בָאה ךיא סָאװ ,רהָאי ייווצ יד
 ַא טזָאלעגרעביא ןעבָאה ,ןערָאװעג טריטסערַא ןיב ךיא רעדייא ,קָאשזורק
 .ןעקנעד ןוא ןעבעל ןענידרעטעּפש ןעצנַאג ןיימ ףיוא קורדנייא ןעפעיט
 --- גנַארד ןעקרַאטש ַא רעטנוא ןעבעל ןופ רהָאי ייווצ ןעוועג ןענייז סָאד
 עדעי טלהיפ ןעמ תעב ,ןעבעל ןופ טייקלופ-רעביא אזַא ןעוועג זיא סע
 ,ךיא ןעכילרעניא ם'נופ ןערביפ עלַא ןופ ןעפַאלק ןעקרַאטש םעד טונימ
 ןענופעג ךיז בָאה ךיא .ןעבעל וצ הטרעוו ךילקריוו זיא ןעבעל סָאד תעב
 -עגוצ גנע ױזַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעיורפ ןוא רענעמ ןופ עילימַאפ ַא ןיא

 יירפ ױזַא ןוא ,לעיצ םעניײמעגלַא רעייז ךרוד ןערעדנַא םוצ רענייא ןעדנוב
 ךיז ןעק ךיא זַא ,ןעגנוהיצעב עניטייזנענעג ערעייז ןיא דלימ-ךילטרעצ ןוא

 -טינ זיא סע עכלעוו ַא ןעוו ,טנעמָאמ ןעגיצנייא ןייק ןענָאמרעד טינ טציא
 ןופ ןעבעל סָאד טרעטשרעפ ןעבָאה עלייוו א ףיוא וליפא לָאז גנומיטשנייא

 ןיא גנורהַאפרע זיא סע עכלעוו טַאהעג ןעבָאה סָאװ יד .קָאשזורק רעזנוא

 ,סָאד ןופ הטרעוו םעד ןעצַאשבָא ןענעק ןעלעוו ,ןעגנוגעוועב עשיטילָאּפ
 - .טגָאזעג ָאד בָאה ךיא סָאװ

 -נעסיוו ןיימ ןעבעגוצפיוא ןעצנַאנניא ןעסָאלשעב בָאה ךיא רעדייא

 -נערעפ ֹוצ טעטכילפרעפ ןעטלַאהעג ךיז ךיא בָאה ,ערעירַאק עכילטפַאש
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 רעשיפַארגָאעג רעד רַאפ דנַאלניפ ןיא עזייר ןיימ ןופ טכירעב םעד ןעגיד
 -עגנָא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ןעטייברַא ערעדנַא יד ךיוא יו ,טפַאשלעזעג
 ןעוועג ןענייז דניירפ עניימ ןוא ; טפַאשלעזעג רענעגייא רעד רַאפ ןעביוה
 טלָאוװ'ס .סולשעב ןעגיזָאד םעד רימ ןיא ןערעקרַאטשרעּפ וצ עטשרע יד
 בָאה ףיא .סרעדנַא ןעלדנַאה ֹוצ ,טגָאזעג ייז ןעבָאה ,הלוע ןַא ןעוועג
 -ָאעג ןוא עשיגָאלָאעג עניימ ןעגידנערעפ וצ רעווש טייברַאעג רעבירעד
 ,רעכיב עשיפַארג

 ףיא ןוא ,עטּפָא ןעוועג ןענייז קָאשזורק רעזנוא ןופ ןעננולמַאזרעפ יד
 טלָאמעד ןעמוקפיונוצ ךיז ןעגעלפ רימ ,טלהעפרעפ טינ לָאמנייק ייז בָאה
 ַאיפָאס ואוו ,לעביטש ןיילק ַא ןיא ,גרוברעטעּפ ןופ פעטדעטשרָאפ א ןיא
 ןעשלַאפ ַא ןוא ןעמָאנ ןעדמערפ ַא רעטנוא טניואוועג טָאה איַאקסווָארעּפ
 -ָאטסירַא רחעז ַא ןופ טמַאטשעג טָאה יז .יורפ ס'רעטייברַא ןַא ןופ סַאּפ
 רעד ןעוועג טייצ עסיוועג ַא זיא רעטָאפ רהיא ןוא ,עילימַאפ רעשיטַארק
 גנומיטשוצ רעד טימ ,רעבָא ; גרוברעטעּפ ןופ רָאטַאנרעבוג רעשירעטילימ
 קעװַא יז זיא ,טַאהעג בעיל קרַאטש רהיא טָאה עבלעוו ,רעטומ רהיא ןופ
 רעטסעווש יירד יד טימ ןוא ,עיזַאנמיג ַא ןיא ןעטערטוצניירַא םייהרעד ןופ
 טעדנירגעג יז טָאה --- טנַאקירבַאפ ןעכייר ַא ןופ רעטכעט -- ףָאלינרָאק
 ןערָאװעג רעטעּפש זיא עכלעוו ,עּפורג סגנודליב-טסבלעז עניללק ענעי
 רהיא ןיא ,יורפ ס'רעטייברַא ןַא ןופ עלָאר רעד ןיא טציא ,קָאשזורק רעזנוא
 ַא טימ טקעדעב ּפָאק רעד ,?עוויטש עשרענעמ ןוא דיילק רענענוטרַאק
 ייווצ ערהיא רעטלוש ערהיא ףיוא גידנעגָארט ,עקליישטַאפ רענענוטרַאק
 ענעי טנעקרעד טינ רהיא ןיא רענייק טכָאװ ,אווענ רעד ןופ רעסַאוו סרעמע
 ןופ םענייא ןיא טניישעג קירוצ רהָאי עכילטע טימ טָאה עכלעוו ,לעדיימ
 ןעועג זיא יז .טדָאטשטּפיוה רעד ןופ ןענָאלַאס עשידָאמ טסכעה יד
 ,זיוה ןיא גידנעמוקניירַא ,זנוא ןופ רענייא רעדעי ןוא ,גנילבעיל סנעמעלַא
 טנעלפ יז תעב וליפא --- רחיא רַאפ ?עכיימש ןעלעיצעּפס ַא טַאהעג טָאה
 ןיא ענענַאהטעגנָא ,רימ סָאװ עטָאלב רעד רַאפ זנוא טימ ןעגירק ךיז
 יד ןופ ןענָארטנָא ןעגעלפ ,ןעצלעּפ-ןעפַאש ןוא לעוויטש עגנַאל עשרעוּפ
 ייב ,ןעגנַאגעגכרוד ןענייז רימ עכלעוו ,טדעטשרָאפ יד ןופ ןעסַאג עגיטאלב
 -שלעדיימ רהיא ףיוא ןעהיצפיורַא ןעלעוו ןַאד טגעלפ יז ןוא ,ךילנעמ יו ןייר ױזַא זיוה סָאד ןעטלַאה וצ ךַאז-ןערהע ןַא ןעוועג סָאד זיא רהיא
 ןעטסגנערטש םעד םינּפ םעניילק ןעטנענילעטניא רחעז ןוא ןעוויאַאנ
 יז זיא ןעפירגעב-לַארָאמ ערהיא ןיא .טנעקעג רָאנ טָאה יז סָאװ ,קורדסיוא
 - ןופ טינ םיואכרוד רעבָא ,(שילַארָאמ גנערטש) "עקטסירָאניר , א ןעוועג
 -עמיא טימ ןעדעירפוצנוא ןעווענ זיא יז ןעוו .ּפיט ןעשירעגָאז-רסומ םעד
 ןופ קילב ןעננערטש ַא ןעפרַאװ םהיא ףיוא יז טנעלפ ,גנומהענעב ס'נעצ
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 טנעקעג ןעמ טָאה קילב ןעניזָאד םעד ןיא רעבָא ; ןעמערב ערהיא רעטנוא

 ןענַאטשרעפ םטָאה עכלעוו ,רוטַאנ עגיצרעהטוג ,עיירפ רהיא ןהעזסיורַא

 .ןייז ?חומ טנעקעג טינ יז טָאה רָאנ ךַאז ןייא ,ךילשנעמ זיא סָאװ סעלַא

 -עמיא ןעגעוו גידנעדער ,טגָאזעג לָאמנייא יז טָאה ,"קינרעבייוו א זיא רע,

 טינ ,טגָאזעג סָאד טָאה יז יו ןפוא רעד ךיוא יו ,קורדפיוא רעד ןוא ,ןעצ

 ןיימ ןיא טצירקעגננייא גיבייא ףיוא זיא ,טײברַא רהיא גידנעכערברעטנוא

 | .ןורכז

 -עפעיט עמַאס רעד זיב "שנעמ-סקלָאפ , א ןעוועג זיא ַאיאקסווָארעּפ

 ןופ עקרענָאיצולָאװער א טייצ רעכלעזרעד וצ ןוא ,ןעצרַאה רהיא ןופ סינ

 -יברַא יד ןעצוּפעב וצ טָאהעג גיטיונ טינ טָאה יז ,?חָאטש ןעטסנייר םעד

 בעיל ייז לָאז יז ידכ ,ןעדנעגוט עטדערעננייא טימ םירעיוּפ יד ןוא רעט

 -נייא ןוא ,ןעהעג ייז יו ןעמונעג ייז טָאה יז ,ייז רַאפ ןעטײברַא ןוא ןעבָאה

 עסיורג ַא ןעמונעגרעטנוא ךיז ןעבָאה ריפ , ; טנָאזעג רימ וצ יז טָאה לָאמ

 ןוא ,טײברַא רעד טָא ןיא ןהענרעטנוא טכייליפ ןעלעוו תורוד ייווצ .ךַאז

 קָאשזורק רעזנוא ןיא ןעיורפ יד ןופ ענייא ןייק ."ןָאהט סע רימ ןעזומ ךָאד

 עדעי ,הילת רעד ףיוא טיוט ןערעכיז א רַאפ ןעקָארשענבָא טינ ךיז טלָאװ

 טָאה ייז ןוֿפ ענייק רעבָא .ןיירַא םינּפ ןיא ךיילנ טיוט םעד טקוקעג טלָאװ

 -טוג ס'ַאיַאקסווָארעּפ ,ל?ַאזקיש ַאזַא ןופ טכַארטעג טינ טייצ רענעי וצ

 טוג ױזַא םינ רע ;רעגיטכיר טנעכייצעגסיוא ןַא זיא דליב רעטנַאקעב

 עדנעבעיל רהיא ןוא ,טסייג ןערָאלק רהיא ,הטומ ןעטסנרע רהיא רעביא

 עכילטע רעטומ רחיא וצ ןעבעירשענ טָאה יז סָאװ ,ףעירב רעד .רוטַאנ

 עטסעב יד ןופ רענייא זיא ,הילת רעד וצ ןעגנַאנעג זיא יז רעדייא ןעדנוטש

 סע ןעוו טָאה ץרַאה-ןעיורפ ַא סָאװ ,המשנ רעדנעבעיל ַא ןופ ןעקורדסיוא

 + .טריטקיד זיא

 ןופ ערעדנַא יד ןעיורפ רַאפ סָאװ ןענייצ טעוו לַאפ רעדנעגנלָאפ רעד

 ןץ'ףָאנַאירּפוק טימ ךיא ןיב טכאנ ןייא .ןעוועג ןענייז קָאשזורק רעזנוא
 ןעבעגרעביא טפרַאדעג ןעבָאה רימ ןעמעוו ,,ב ַארַאװרַאװ וצ ןעגנַאגעג

 גידנעהעז רָאנ ,טכַאנ עבלאה ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס ,ךאז עגיטיונ א רהעז

 ןעגנאגענפיורא רימ ןענייז ,גיטכיל ךָאנ זיא רעטסנעפ רהיא ןיא זַא

 טָאה ןוא ?ערעמיצ ןיילק רהיא ןיא לעשיט ַא ייב ןעסעזענ זיא יז .ןעביוא

 -טנע יו טסואוועג ןעבָאה רימ .קָאשזורק רעזנוא ןופ םַארנָארּפ ַא טריּפָאק

 םענייא רהיא טימ ןעכַאמ וצ ןעלאפעגנייא זיא זנוא ןוא ,זיא יז ןעסָאלש

 ַא ןיא סע ןַא לָאמטּפָא ןעקנעד רענעמ סָאװ ,ןעטַאּפש עשירַאנ ענעי ןופ

 ןעהעג רימ : ריד ךָאנ ןעמוקעג ןענייז רימ , ,טגָאזעג ךיא בָאה ,".ב , .המכח
 רעד ןופ דניירפ ערעזנוא ןעיירפעב וצ ךוזרעפ ןעגיניזנהַאװ-בלַאה ַא ןעכַאמ

 טגנעלעגקעווַא גיהור טָאה יז .טגערפעג טינ הלאש ןייק טָאה יז ."גנוטסעפ
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 ףימָאל , ,טגָאזעג רָאנ טָאה ןוא ,?הוטש ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא ,רעדעפ יד
 -כילריטַאנ אזַא טימ ,טייקכאפנייא ַאזַא טימ טגָאזעג סע טָאה יז ."ןהעג
 ןוא ,טלעדנַאהעג בָאה ךיא שיראנ יו טלהיפרעד ךיילנ בָאה ךיא זַא ,טייק

 רהיא ןיא ןעלַאפעגקירוצ זיא יז .תמא םעד טלהעצרעד רהיא בָאה ךיא

 -רעפ ַא טימ ןוא ןעניוא יד ןיא ןערהערט טימ ,טגערפעג טָאה ןוא ,להוטש
 סָאװ רַאפ ? סַאּפש ַא יו רהעמ טינ ןעוועג סָאד זיא , : לוק ןעטלעפייווצ

 עצנַאג יד ןעפירגעב ןַאד בָאה ךיא "? ןעסַאּפש עב עז ַא רהיא טכַאמ
 .ןָאהטעג בָאה ךיא סָאװ סָאד ןופ טייקמאזיורג

 ןעוועג זיא קָאשזורק רעזנוא ןיא גנילבעיל רעניײמעגלַא רעטייווצ א |
 יא ,טנאקעב-ליואוו ױזַא ןערָאװעג זיא רעכלעוו ,יקסנישטווארק יענרעפ

 ןעמָאנ םעד רעטנוא ,ןעטַאַאטש עטגינייארעפ יד ןיא יא ,דנַאלגנע ןיא

 רענעגייא ןייז ןענעו טרעמיקעג גינעוו ױזַא ךיז טָאה רע .,קַאינּפעטס

 -רָאפנוא יד רעבָא ,"דניק סָאד , ןעפור םהיא ןעגעלפ רימ זַא ,טייקרעכיז

 -נעטשלָאפ ַא ןופ טָאטלוזער רעד ןעוועג זיא ךיז ןעגעוו ענייז טייקגיטכיז

 עטסעב יד לָאמטפָא ןעמעלַא ךָאנ זיא סָאװ ,קערש ןופ טייהנעזעוובַא רעגיד

 רהעז זיא רע .ךָאנ ךיז טגָאי ייצילַאּפ יד ןעמעוו ךָאנ ,םעד רַאפ קיטקַאט
 -רעטײברַא יד ןיא אאדנַאנַאּפָארּפ ןייז רַאֿפ טנאקעב-טוג ןערָאװעג ךיג

 טָאה ייצילַאּפ יד ןוא ,יעגרעס ןעמַאנרָאפ ןעגיטכיר ןייז רעטנוא ןעזיירק

 טשינרָאג רע טָאה ,ףיורעד טעטכַאעגנוא ,טכוזעג קרַאטש רעבירעד םהיא

 ןייא זַא קנעדעג ךיא ןוא ,יײצילַאּפ רעד ןופ ןעטיהוצסיוא ךיז ןָאהטעג

 גנולמאזרעפ ַא ערעזנוא ףיוא ןעפרָאװעגרַאפ קרַאטש םהיא ןעמ טָאה גָאט

 טָאה רע ןעוו לָאמנייא ,טײקטכַאדעב-טינ רע'טושּפ ןופ טקַא ַאזַא רַאפ

 ןעפערט םהיא ייב טנעלפ סע סָאװ ,גנולמַאזרעפ רעד וצ טגיטעּפשרעפ

 רעזנוא וצ זיב ךלהמ ןעננַאל ַא ןעכַאמוצכרוד גידנעבָאה ןוא ,טפָא רהעז

 ַא סלא טדיילקרעפ ,ּפָאלַאג ןעלופ ןיא ןעפיול טזָאלעג ךיז רע טָאה ,זיוה
 ןעסַאג-טּפיױה יד ןופ רענייא ןופ ןעטימ ןיא ,ץלעּפ-ןעסּפעש ַא ןיא רעױּפ
 טימ םהיא ןעמ טָאה "? ןָאהטעג סע רהיא טָאה ױזַא יו , .טדָאטש ןופ

 ןוא ,גיטכעדרעפ ןערעוװו טנעקעג ְךָאד טָאה רהיא , .טנערפעג ףרואוורָאפ

 רעדעי טלָאװ יאולה רעבָא ."בננ רעכַאפנייא סלַא ןערעוו טריטסערַא

 ערעדנַא ואוו ןעטייהנעגלעגנַא ןיא ,רע יו גיטכיזרָאפ ױזַא ןעוועג רענייא

 .ןערעוו טריטימָארּפמָאק טנעקעג ןעבָאה

 ןעסָאלשענ רימ ןעכָאה טפאשטנאקעב עמיטניא עטשרע רעזנוא

 + ."ןע'ןָאטסגנניװיל ןענופענסיוא בָאה ךיא ױזַא יו , ,ךוב ס'יעלנַאטס רעביא

 ,ףלעווצ רעגייז ַא זיב ןעטלַאהעגנָא ננולמַאזרעפ רעזנוא טָאה טכַאנ ןייא

 -ינרָאק יד ןופ ענייא זיא ,ןהעגקעוַא םייב ןעטלַאהעג ןעבָאה ריס ןעוו ןוא
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 ןופ רעוו ,טגערפעג טָאה ןוא דנַאה ןיא ךוב ַא טימ ןעמוקעגניירַא ספָאל
 טכא ןעגרָאמ זיב.,ןעצעזרעביא ןעמהענרעטנוא טנעקעג ךיז טלָאװ סע זנוא
 ם'יעלנַאטס ןופ ךעלטייז עטקורדעג ןהעצכעז ,הירפ רעד ןיא רענייז ַא

 ביוא זַא ,טגָאזעג ןוא ךעלטייז יד ןופ סיורג יד טכַארטעב בָאה ךיא ,ךוב
 ךרוד ןערָאװעג גיטרַאפ טײברַא יד טלָאװ ,ןעפלעהוצ רימ לָאז רעצימיא

 ןענייז רעגייז א רעיפ םורַא ןוא ,ןענָאלשעגנָא ךיז טָאה יעגרעס .טכַאנ רעד
 ערעזנוא ןעזעלעגרָאפ ןעבָאה רימ .גיטרַאפ ןעוועג ךעלטייז ןהעצכעז יד

 רעד ןוא ןעזעלעג טָאה רענייא ,ןערעדנַא ן'רַאפ רענייא ןעננוצעזרעביא
 ךָאנרעד ןעבָאה רימ ; טסקעט ןעשילגנע םעד טנלָאפענכַאנ טָאה רערעדנַא

 רַאפ טזָאלעגרעביא טָאה ןעמ סָאװ ,עשַאק עשיסור לעּפעטַא טנידעלעגסיוא |
 טכַאנ רענעי ןופ .םייהַא קעװַא ןעמאזוצ ןענייז רימ ןוא ,שיט ן'פיוא זנוא

 ,דניירפ עטנעהָאנ ןערָאװעג רימ ןענייז ןָא
 ןוא ,ןעטיײברַא ןענעק סָאװ ןעשנעמ טָאהעג בעיל לָאמ עלַא בָאה ךיא

 טייקגיחעפ ןייז ןוא ןעצעזרעביא ס'יענרעס .גיטכיר טיײברַא רעייז ןעוהט
 רימ לָאז רע ,גונעג ןעוועג ןיילַא ןיוש רעבירעד זיא דניוושעג ןעטײברַא וצ

 בָאה ,ןערָאװעג טנַאקעב רעטנהענ םהיא טימ רעבָא ןיב ךיא ןעוו .ןעלעפעג
 ןעגיצרעהנעפָא ,ןעכילרהע ןייז רַאפ ןעגָארקעג בעיל תמאב םהיא ךיא
 רַאפ ,דנַאטשרעּפ ןעדנוזעג ןוא עיגרענע רעכילדנעגוי ןייז רַאפ ,רעטקַארַאכ
 הטומ ןייז רַאפ ןוא ,טייקיירט ןוא טייקכאפנייא ,ץנעגילעטניא רעכיוה ןייז
 ,טקנעדעגכאנ ןוא ןעזעלעג ?עיפ רהעז טָאה רע ,טייקנעטלַאהעגסיױא ןוא

 עבלעזיד טָאהעג עדייב ןעבָאה רימ זַא ןעזיוענסױרַא ךיז טָאה סע ןוא
 ,ףּפמַאק םעד ןופ רעטקַארַאכ ןערענָאיצולָאװער םעד עגונב ןעגנואיושנַא
 רענניא רהָאי ןהעצ טימ ןעוועג זיא רע .ןעמונענרעטנוא ןעבָאה רימ סָאװ

 ַא רַאפ סָאװ ,ןעפירגעב ןעצנַאג ןיא טינ טכייליפ ךָאנ טָאה ןוא ,רימ רַאפ
 רע טָאה רעטעּפש ,ןייז טעוװ עיצולָאװער עדנעמוק יד ףּפמַאק רערעווש
 טיײברַאעג לָאמַא טָאה רע יװ ,רָאמוה ?לעסיב טכערַא טימ ,טלחעצרעד זנוא
 ךיא ןיב, ,טגָאזעג רע טָאה ,"גָאט ןייא , ,דנַאל ן'פיוא םירעיוּפ יד רעטנוא

 ַא טגָאיעגנא ןנוא טָאה סע ןעוו ,געוו ן'פיוא רבח ַא םעניימ טימ ןעננאנעג
 רע זַא ,רעיױּפ םעד ןעלהעצרעד ןעביוהעגנָא בָאה ךיא .ןעטילש ַא ןיא רעױּפ

 ,קלָאפ םעד ןעביורעב עטמַאעב יד זַא ,ןערעייטש ןייק ןעלהָאצ טינ ףרַאד

 ,פעביב רעד ןופ םיקוסּפ טימ ןענייצרעביא וצ םהיא טכוזעג בָאה ךיא ןוא

 ןעסימשעגהעטנוא טָאה רעױוּפ רעד .ןעריטלַאװער ןעזומ םירעיוּפ יד זַא
 ןעמונעג םהיא טָאה רע } ןעטלַאהעגכָאנ םהיא ןעבָאה רימ רָאנ ,דרעפ םעד
 יד ;ןעפיולכַאנ םהיא ןעביוהעגנָא ןענָאה רימ ןוא ,רעגיטסאה ןעביירט

 ןערעייטש ןענעוו םהיא וצ ןעדער ןייא ןיא ןעטלַאהעג ךיא בָאה םייצ עצנַאג

 ;גיטסַאה ץנַאג דרעפ םעד ןעגָאי ןעמונעג רע טָאה ךילדנע ,דנַאטשפיוא ןוא
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 -טינ ַא -- רענידלעגיופ קרַאטש ןייק ןעוועג טינ זיא סוס רעד רעבָא
 ןענייז רבח ןיימ טימ ךיא זַא ױזַא --- ?עדרעפ רעשרעוּפ רעטעמרָאקרעד
 -ָארּפ ןייא ןיא ןעטלַאהעג ןעבָאה רימ ןוא ,גילעטשרעטניה ןעבילבעג טינ
 ",םעהטָא ןהָא ןעצנַאג ןיא ןעבילבעג ןענייז רימ זיב ,םהיא וצ ןערידגַאנַאּפ

 בָאה ךיא ןוא ,ןַאזַאק ןיא טייצ לעקיטש ַא טלייוורעפ טָאה קַאינּפעטס
 טאהעג דנייפ לָאמ עלַא טָאה רע .םהיא טימ ןעביירשכרוד ךיז טפרַאדעג
 לעטימ ַא ןענַאלשעגרָאפ םהיא ךיא בָאה ,ףעירב עטרירפיש ןעביירש וצ
 טביורבעג טפָא רעהירפ ןיוש זיא רעכלעוו ,ץנעדנַאּפסערָאק רעזנוא רַאפ
 ןעגעוו ףעירב ןעכילנהעוועג ַא טביירש ןעמ .סעיצַאריּפסנַאק ןיא ןערָאװעג
 --  ףעירב םעד ןופ רעטרעוו עסיוועג רָאנ רעבָא ,ןעכַאז ענעדיישרעפ
 רהיא .גנוטיידעב ַא ןעבָאה -- םרָאװ רעטפניפ רעדעי ןעגאז רימָאל
 רימ וצ םוק .ףעירב ןעצרוק ןיימ גידלושטנע , :ל?לעיּפשייב םוצ ,טביירש
 ןיימ ,רעטסעווש ןיימ וצ קעװַא ךיא רהָאפ הירפ ןעגרַאמ .דנעבָא טנייה
 -עּפֶא ןַא ןעכַאמ וצ טעּפש ןעוועג זיא'ס ;} רעגרע טלהיפ ײלָאקינ רעדורב
 םוק , : סע ךיז טנעייל ,טרָאװ ןעטפניפ ןעדעי טנעייל רהיא ןעוו ",עיצַאר
 עגיטיונ לעטייז ןייא ןעבעגוצרעביא םוא ."טעּפש ,ײלָאקינ ֹוצ ןעגרָאמ
 ןעבעיז רעדָא סקעז ןופ ףעירב ןעביירש וצ ןעמוקעגסיוא זנוא זיא ,תועידי
 -וצנַא יו ,סעיזַאטנַאפ ערעזנוא ןעפרַאש טזומעג ןעבָאה רימ ןוא ,ךעלטייז
 -נײרַא ןענעק ןעלָאז רימ זַא ,ױזַא ןעכַאז ײלרעלַא טימ ףעירב יד ןעליפ
 ףילגעמנוא ןעוועג זיא'ס ןעמעוו ןופ ,יעגרעס ,רעטרעוו עגיטיונ יד ןעגנערב
 רעניזָאד רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ,ףעירב ןעטרירפיש ַא ןעגירקוצסױרַא
 עכלעוו ,ףעירב ןעקיש רימ טגעלפ רע ןוא ,קשח טימ ץנעדנַאּפסערָאק ןימ
 -יסַאּפ עדנערעדיושפיוא טימ ןעגנולחעצרע ןעטלַאהטנע ךיז ןיא ןעבָאה
 יד זַא ,טגָאזעג רימ רע טָאה רעטעּפש .ןעזָאלסױא עשיטַאמַארד ןוא ןעגנור
 ןייז ןופ גנולקיווטנע רעד וצ ןעגָארטעגיײב טָאה ץנעדנַאּפסערָאק עגיזָאד
 ַא ךַאז עדעי ןיוש טרעוו ,טנַאלַאט טָאה ןעמ זַא ,טנַאלַאט ןעשירָארעטיל
 .גנולקיווטנע ןייז וצ גַארטיײב

 ןיא ,עװקסָאמ ןיא ןעוועג ךיא ןיב 1874 רַאורבעּפ רעדָא רַאונַאי ןיא
 .טייהדניק ןיימ טכַארברעפ בָאה ךיא עכלעוו ןיא ,רעזייה יד ןופ ענייא
 .ןהעז ךימ ליוו רעױּפ ַא זַא ,טגָאזעגנָא רימ ןעמ טָאה חירפ רעד ןיא דלַאב
 ןענופעגסיוא דלַאב בָאה ןוא זיא סָאד רע ןהעז ןעגנַאגעגסױרַא ןיב ךיא
 זיא רע .רעווט ןופ ןעפַאלטנע סָאװ-רָאנ זיא רעכלעוו ,יעגרעס זיא סָאד זַא
 ,ריציפא םענעזעוועג ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,רע ןוא ,טיובעג קרַאטש ןעוועג
 -מורַא ןעבָאה ,רע יו גיטפערק ױזַא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,ףָאשטַאנָאר
 ץנַאג א ןעוועג זיא טײברַא יד .רעגעזיץלָאה סלַא דנַאל ן'פיוא טזיירעג
 יד ןעבָאה עדייב רעבָא ,דנעה עטינעג-טינ רַאפ טּפיוהרעביא ,ערעווש
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 ןעכוז וצ ןעלַאפעגנייא טינ רָאג טלָאװ םענייק ןוא ; טַאהעג בעיל טײברַא
 רעד ןיא ,.סרעגעזדץלָאה עניטפערק ייווצ יד טָא ןיא ןעריציפָא עטדיילקרעפ

 -סױרַא טינ ןעכָאװ ייווצ ךרע ןא ןעננַאגעגמורַא ייז ןענייז עלָאר רעניזָאד

 -ַאּפָארּפ ערענָאיצולָאװער טכַאמעג ןעבָאה ןוא ,טכַאדדרעפ ןייק גידנעפור
 ?ָאמטּפָא .ארומ ןהֶא רעטייוו ןעננַאגעג ןענייז ןוא סקניל ןוא סטכער ַאדנַאג
 ףיא טעמכ טנעמַאטסעט םעד טנעקעג טָאה רעכלעוו ,יעגרעס טנעלפ
 גירנעזייוועב ,רענידערּפ רעזעינילער סלַא םירעיוּפ יד וצ ןעדער ,גינעווסיוא
 .עיצולָאװער ַא ןעביוהנָא ןעפראד ייז זַא ,לעביב רעד ןופ עגיצסיוא טימ ייז

 עניצסיוא טימ ןעטנעמונרַא ענייז ןעלעטשפיונוצ רע טגעלפ לָאמסעכנַאמ

 -נעמ ייווצ יד וצ טרעהענוצ ךיז ןעבָאה םירעיוּפ יד .ןעטסימָאנָאקע יד ןופ
 ןיא זיוה ןייא ןופ טרחיפעג ייז ןעבָאה ייז ,סלעטסָאּפַא ע'תמא וצ יו ןעש
 טלהָאצעג ייז ןופ ןעמהענ וצ טנַאזטנע ךיז ןעבָאה ןוא ,ןערעדנַא םעד
 עצנַאנ ַא ןעפורעגסיױרַא ייז ןעבָאה טייצ ןעכָאװ ייווצ ןיא .ןעסע ן'רַאפ
 -ָארטעגרעדנַאנופ ךיז טָאה ןעמַָאנ רעייז ,רעפרעד עסַאמ ַא ןיא גנוגעוועב
 ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה ,טלַא ןוא גנוי ,םירעיוּפ יד ,טיירב ןוא טייוו ןעג
 ןעביוהעגנָא ןעבָאה ייז ; "ןעטַאגעלעד , יד חכמ רעלכייּפש יד ןיא ןענע'דוס

 ןעמונעגקעווַא ןעכיג ןיא טעוװ דנַאל סָאד זַא ,ךילנהעוועג יו רעכעה ןעדער
 ןופ עיסנעּפ א ןענירק ןעלעוו עכלעוו ,רעמיטנעגייאדנַאל יד ןופ ןערעוו

 יד רעביאנעגעק רעניד'הזעה ןערָאװעג ןענייז ןעשנעמ ערעגניא יד .רַאצ
 טייצ רעזנוא ,עלעסיבַא רָאנ טראװ , : ייז וצ גידנעגָאז ,עטמַאעב-ייצילַאּפ

 -עשרעה טינ רהעמ גנַאל ןיוש טעוװ סע'סדרוה רהיא ; ןעמוק דלַאב טעוו

 ןופ ןערעיוא יד טכיירגרעד טָאה רעגעזדץלָאה יד ןופ םש רעד רעבָא ."ןעוו
 רעד .טריטסערַא ייז טָאה ןעמ ןוא ,עטמַאעבי-ייצילַאּפ יד ןופ םענייא

 -ויִציְלֶאֹפ ןעטסקענ םעד ֹוצ ןערהיפוצקעווַא ייז ןעוועג זיא ?העפעב
 | .רעטייוו ?יימ ןהעצ ,ןעטמשאעב

 ןוא ,םירעוּפ עכילטע ןופ ךָאו רעד רעטנוא טרהיפעג ייז טָאה ןעמ
 טָאה רעכלעוו ,ףרָאד ַא ןהעגוצכרוד ןעמוקעגסיוא ייז זיא געוװ רעייז ףיוא
 ,רעהַא טמוק ! טוג ץנַאג 4 ןעטנַאטסערַא , ,בוט-םוי ַא םענייז טעוװַארּפעג
 רובכל ןעקנורטעג ןעבָאה עכלעוו ,םירעוּפ יד טגָאזעג ןעבָאה ,"לערעטעפ

 ,גָאט ןעצנַאג ַא טעמב ףרָאד ןיא ןעטלַאהעגבָא ייז טָאה ןעמ .החמש רעד

 ןוא ,ןערעדנַא םעד ןיא זיוה ןייא ןופ טרהיפעג ייז ןעבָאה םירעוּפ יד
 יד .רעיב עטכַאמעג ענענייא טימ ןעוועג דבכמ ייז ןעמ טָאה םוטעמוא
 ,ןעקנורטעג ןעבָאה ייז .ןעטעב קרַאטש טזָאלעג טינ ךיז ןעבָאה רעטכעוו
 .ןעקנירט ךיוא ןעלָאז ייז ענעגנאפעג ערעייז וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז ייז ןוא
 סָאד ןעבעגעג זנוא ייז ןעבָאה , ,יעגרעס טלהעצרעד טָאה ,"קילג םוצ,
 ןעבעגרעביא טנעלפ רענייא עכלעוו ,סרעּפעש ענרעצליה עסיורג ןיא רעיב
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 ,ןופ דנַאר םוצ ןעּפיל יד ןעגעלוצ טנעקעג בָאה ךיא זַא ױזַא ,ןערעדנַא םעד
 טנעקעג טינ טָאה רענייק רעבָא ,ןעקנורטעג טלָאװ ךיא יוװ ךיילג ,רעּפעש

 עלַא רעטכעוו יד ןענייז טייצ-דנעבָא ,"ןעקנורטעג בָאה ךיא ל?עיפיוו ןהעז
 -ייצילַאּפ ן'רַאפ דנַאטשוצ ַאזַא ןיא ןעמוק גידנעלעוו טינ ןוא ,רוכש ןעוועג
 .הירפ רעד ןיא זיב ףרָאד ןיא ןעביילב וצ ןעסָאלשעב ייז ןעבָאה ,ןעטמַאעב

 -עגוצ ךיז ןעבָאה עלַא ןוא ,ייז וצ ןעדער ןייא ןיא ןעטלַאהעג טָאה יעגרעס
 .ןעלַאפעגניירַא זיא שנעמ רעטונג אזַא סָאװ גידנערעיודעב ,םהיא וצ טרעה
 טמיורעננייא רעױּפ רעננוי ַא םָאה ,ןעפָאלש ןעננַאנעג ןענייז ייז ןעוו
 לעוװ ,רעיוהט םעד ןעכַאמוצ ןהעג לעוװ ךיא ןעוו , : רעיוא ן'פיוא ןע'יעגרעס

 םעד ןעבָאה רבח ןייז ןוא יענרעס ."טלעניררעפ טינ ןעזָאל םהיא ךיא

 ,ןעפַאלשעגנייא ןענייז עֶלַא יו דניוושעג ױזַא ןוא ,ןענאטשרעפ קנואוו
 ןוא ,ניטסַאה ץנַאג ןהעג ןעמונעג ךיז ןעבָאה ייז .סָאנ ןיא סױרַא ייז ןענייז

 קעװַא ליימ גיצנאווצ ןעוועג ייז ןענייז חירפ רעד ןיא רענייז ַא ףניפ םורַא
 יד ןעמונעג ןעבָאה ייז ואוו ,עיצנאטס-ןהאב רעניילק ַא ןעבענ ,ףרָאד ןופ
 טרָאד ןיא יעגרעס .,עוקסָאמ ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ןוא ןהַאב עטשרע
 טריטסערַא ןענייז גרוברעטעּפ ןופ עֶלַא רימ ןעוו ,רעטעּפש ןוא ,ןעבילברעפ
 ןופ גנורעטסייגעב רעד רעטנוא ,קָאשזורק רעװקסָאמ רעד זיא ,ןערָאװעג
 רעד ןופ רעטנעצ:טּפיוה רעד ןערָאװעג ,יקסלַארעניִאװ ןוא םהיא
 .עיצַאטינַא

 טצעזעב ןעטסידנאנַאּפָארּפ סעּפורג עניילק ךיז ןעבָאה טרָאד ןוא ָאד
 ןעבָאה ייז .ןעגנוגיטפעשעב ענעדיישרעפ ייב רעפרעד ןוא טדעטש ןיא
 יד ןופ טייל עגנוי ןוא ,ןעטכַאּפ עניילק טעדנירגעג ןוא סענזוק טנעפעעג
 יד ףיוא רעדָא ןעיירעדעימש יד ןיא טײברַאעג ןעבָאה ןעסַאלק ערעכייר
 עדנעטייברַא יד טיס גנורהירעב רעגידנעטש ןיא ןייז וצ ידכ ,ןעטכַאּפ
 ,ןעילימאפ עכבייר ןופ ףעלדיימ עגנוי עסַאמ ַא ןענייז עװקסָאמ ןיא ,ןעסַאמ

 ןעבָאה ןוא טעטיזרעווינוא רעכיריצ רעד ןיא טרידוטש ןעבָאה עכלעוו
 ןענייז ייז זַא ,טייוו יױזַא קעװַא ,עיצַאזינַאגרָא ענענייא ןַא טעדנירגעג
 ןופ טייברַאעג ןעבָאה ייז ואוו ,ןעקירבַאפ-לעװַאב יד ןיא ןעטערטעגניירַא
 -קירבאפ יד ןיא טבעלעג ןעבָאה ןוא ,גָאט ַא העש ןהעצכעז זיב ןהעצרעפ

 סָאד .ךעלדיימ-קירבַאפ עשיסור יד ןופ ןעבעל ןעדנעלע םעד סעמרַאזַאק
 ַא ןעמונעג ןעבָאה סע רעכלעוו ןיא ,גנוגעוועב עזָאידנַארג ַא ןעוועג זיא
 יירד זיב ייווצ ןופ ,ןעצַאש טינ לָאז ןעמ גינעוו יו ,לייטנַא ןעניטעהט
 רעריזיטַאּפמיס ?עיפ ױזַא לָאמ-יירד ןוא -ייווצ דנערהעוו ,ןָאזרעּפ דנעזיוט
 -יישרעפ ףיוא דרַאגנַאװַא ןעגיטעהט םעד ןעפלָאהעג ןעבָאה רעציטש ןוא
 רעזנוא זיא עעמרַא רעגיזָאד רעד ןופ טפלעה רעטוגַא טימ .םינפוא ענעד
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 ץנעדנַאּפסערָאק רעניסעמלענער ַא ןיא ןענַאטשעג קָאשזורק רעגרוברעטעּפ
 ַא ןיא ,ךיז טהעטשרעפ סע יוװ ,ןערָאװעג טרהיפעג לָאמ עלַא זיא סָאװ -- |

 | ,ךַארּפש-רעפיש
 דנַאלסור ןיא ןעכילטנעפערעפ טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ רוטַארעטיל יד

 -ָאס ןופ םינערעהוצנָא רעטסנעלק רעד -- רוזנעצ רעגנערטש ַא רעטנוא
 סלַא טלעטשעגסיורַא דלַאב ךיז טָאה --- ןעטָאברעפ ןעוועג זיא םזילַאיצ

 -סיוא ןיא יירעקורד ענעגייא ןַא טעדנירגעגנ ןעבָאה רימ ןוא ,דנעגינעג-טינ
 טזומעג ןעבָאה םירעיוּפ יד ןוא רעטיײברַא יד רַאפ ןעטעלפמַאּפ ,דנַאל

 ןופ ,"טעטימָאק רעשירַארעטיל , רעניילק רעזנוא ןוא ,ןערעוו ןעבירשעג

 ,טײברַא טימ ןעפרָאוװרעּפ ןעוועג זיא ,דעילנטימ ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעכלעוו
 םעד ןיא ענייא --- ןערושַארב עכלעזַא רֶאּפ ַא ןעבירשעגנָא טָאה יעגרעפ

 ןופ גנורעלקרע ןַא ןעטלַאהטנע טָאה עטייווצ ַא ןוא ,(=עינמַאל ןופ ?יטס
 -רַאטש ַא טאהעג ןעבָאה עדייב ןוא --- עטכישעג-רעביוצ ַא ןיא םזילַאיצַאס
 ןיא טקורדענ ןעוועג ןענייז עכלעוו ןערושַארב ןוא רעכיב יד .גנַאנבֶא ןעק

 -נעזיוט יד ןיא דנַאלסור ןיא ןערָאװעג טלענומשעגנניירַא ןוא דנַאלסױא

 -עגרעדנאנופ ןוא ,רעצעלּפ עסיוועג ןיא ןערָאװעג טנעלעגבָא ןענייז ,רעד
 -עגרעדנאנופ ייז ןעבָאה עכלעוו ,ןעּפורג עניטרָא יד וצ ןערָאװעג טקיש
 גיטיונ זיא ןעמעלא םעד וצ .רעטײברַא יד ןוא םירעיוּפ יד ןעשיווצ טלייט

 ,ןעסינערהָאפמורַא ?עיפ רהעז ךיוא יו ,עיצַאזינַאגרַא ערעמייהעג ַא ןעוועג
 ערעזנוא ןעצישעב וצ טּפיוהרעביא ,ץנעדנַאּפסערָאק עלַאפָאלַאק ַא ןוא
 טאהעג ןעבָאה רימ ,ייצילַאּפ רעד ןופ ןערענַאל-רעכיב יד ןוא רעפלעהטימ

 ,לָאמטפָא ןוא ,ןעּפורג עלעיצניוװַארּפ ענעדיישרעפ רַאפ סרעפיש עלעיצעּפס

 -וקסיד העש ןעבעיז רעֶדָא סקעז ןערָאװעג טכַארברעפ זיא סע יו םעדכָאנ
 טינ ןעבָאה עכלעוו ,ןעיורפ יד ןענעלפ ,ןעטייהלעצנייא עלַא גידנעריט

 ןעציזבָא ,ןעצנעדנָאּפסערָאק-רעמיש יד ןיא טיײקכילטקניּפ רעזנוא טיורטעג
 ןוא ןערוגימ-הלבק טימ .ריּפַאּפ סנעגיוב ןעביירשרעפ ןוא םכענ עצנַאנ
 יי יי .ןעבָארד

 -נוא ףיוא טשרעהעג לָאמ עֶלַא טָאה טפַאשדניירפ עטסכילצרעה יד
 ןעטעטילַאמרָאפ ערעדנַא עֶלַא ןוא עדנעציזרַאפ .ןעגנולמַאזרעפ ערעז
 רימ ןַא ,טסייג ןעשיסור םעד רַאפ דנעסיוטשבָא גידנעטשלָאפ ױזַא ןענייז
 לָאמסעכנַאמ ןענייז םיחוכו ערעזנוא שטָאכ ןוא ;טָאחעג טינ סע ןעבָאה

 -וקסיד ןענייז "ןענַארפ-םַארנָארּפ , ןעוו טּפיוהרעביא ,גיציה ץנַאג ןעוועג

 ,רעלעטשטפורש רעשיטולָאּפ ןוא םָאוָאלופ ,גָאלָאעהט רעשיזווצנַארפ ַא (=

 רעטרעוו , קרעוו ןייז ךרוד רעזעל ןעשודוא םעד טנַאקעב ,1804--1182 טבעלעג

 ,ביא --- "דנוורפ רעטייברַא , רענָאדנָאל ןיא טקורדעג ,"ןעגיביולג ַא ןופ
 -ז/
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 -ונעב טינ ,ןעמוקעגסיוא טוג ץנאנ גידנעטש רימ ןענייז ,ןערָאװעג טריט

 עטולָאסבַא ןַא .ןעטעטילַאמרָאפ עשיאעּפָאריײא-ברעמ יד טימ ךיז גידנעצ

 יו ןעמייקגירעווש יד ןענידעלרע וצ שנואוו רענײמעגלַא ןַא ,טייקטסנרע
 סעלַא ראפ גנוטכארעפ עטקירדעגסיוא גיצרעהנעפָא ןַא ןוא ,ןעטסעב םִא
 / גונעג ץנַאג ןיא -- טקעפע ןעשילַארטַאעהט טימ טקעמשעג טָאה סָאװ

 טימ ןעצונעב וצ ךיז ןעלַאפעננייא טלָאװ זנוא ןופ ןעצימיא ביוא .ןעוועג

 ןעסַאּפש עכבילרניירפ םהיא ןעטלָאװ ,ןעדער ןיא ןעטקעפע עשירָאטַארָא
 ןיא לָאמטפָא ,ץַאלּפ ןיא טינ ןענייז ןעטלאה-סעדער זַא ,ןעזיוועג דלַאב

 יד ןופ טייצ רעד ןיא ןעטייצלהַאמ ערעזנוא ןעבָאה וצ ןעמוקעגסיוא זנוא

 טימ ,טיורב-ןרָאק ןופ ןענַאטשעב גידנעטש ןענייז ייז ןוא ,ןעגנולמַאזרעפ

 םעד ןעשעל וצ עעהט עכאווש ךס א ןוא ,זעק לעקיטש ַא ,סעקרענוא
 גידנעטש ןעבָאה רימ ; דלעג טלהעפעג טָאה סע לייוו רַאפרעד טינ .טשרוד
 יד ןעקעד וצ ?עיפוצ ןעוועג טינ לָאמנייק סע זיא ךָאד ןוא ,גונעג טַאהעג

 ,רעכיב ןעריטרָאּפסנַארט ,ןעקורד רַאפ ןעבַאגסיוא עדנעסקַאו רדסכ

 עיינ ןעגנַאפנָא ןוא ,טכוזעג טָאה יײצילַאּפ יד סָאװ ,דניירפ ןעטלַאהעב

 .ןעגנומהענרעטנוא

 ַא ןעמוקעב וצ ןעמונעג גנַאל טינ זנוא סע טָאה גרוברעטעּפ ןיא
 ןַאמ רעגנוי א ,ףָאקודרעס ,רעטיײברַא יד רעטנוא טפַאשטנַאקעב עטיירב
 -יווצ דניירפ ?הָאצ עשכיה ַא ןענַארקעג טָאה ,גנודליב רעדנעצנעלג ַא טימ

 -עיגער ַא ןיא טייברַאעג ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ יד ,ןערינעשזניא יד ןעש
 ךיז ןענעלפ עכלעוו ,טנעמטרַאּפעד-עירעליטרַא םעד ןופ קירבַאפ-סגנור

 ןיא ןערינעשזניא יד ,ןענַאיסוקסיד ןוא ןעגנוזעלרָאפ רַאפ ןעמוקפיונוצ
 ןענייז סָאװ יד ןוא ,טלהָאצעב טוג גיסעמסינטלעהרעפ ןעגירק גרוברעטעּפ
 ןיא ,עסינעטלעהרעפ עמוג ץנַאג ןיא ןעוועג ןענייז ,טארייחרעפ-טינ ןעוועג

 -ידַאר רעניימעגלַא רעד טימ טנַאקעב טוג ץנַאג ןערָאװעג ייז ןענייז ןעכיג

 -ערד ,ללימ ,לַאסַאל ,לעקָאב --- רוטַארעטיל רעשיטסילַאיצַאס ןוא רעלַאק
 ןיא ןוא ; ןעמענ עטנַאקעב-טוג ןעוועג ייז רַאפ ןענייז ,ןענַאהלעיּפש ,רעּפ
 -רעטנוא גינעוו רהעז ןערינעשזניא עגיזָאד יד ךיז ןעבָאה ןהעזסיוא רעייז
 -עגנָא ךיז ןעבָאה ךיא ןוא יעגרעס ,ץטינלעק ןעוו .ןעטנעדוטס ןופ טדייש

 ןוא עּפורג רעייז טכוזעב טּפָא רימ ןעבָאה ,קָאשזורק םעד ןָא ןעסַאלש
 ענעריישרעפ רעביא סעיצקעל עלעמרָאפ-טינ ןעטלַאהעג ייז רַאפ ןעבָאה
 ןעלעוו ןעשנעמ עגנוי עגיזָאד יד זַא ,ןעגנונעפָאה ערעזנוא רעבָא .ןעכַאז
 עטרינעליווירּפ רעגינעוו יד רעטנוא ןעטסידנַאגַאּפָארּפ עגירעפייא ןערעוו
 .ןערָאװעג טכילקריוורעפ ןעצנַאג ןיא טינ ןענייז ,רטײברַא יד ןופ ןעסַאלק
 ףיוא רענדער עכילנהעוועג יד ןעוועג ייז ןעטלָאװ דנַאל סעיירפ ַא ןיא
 -ייברַא עטרינעליוירּפ יד יו טקנוּפ ,רעבָא ; ןעגנולמַאזרעפ עכילטנעפע
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 עסַאמ יד טלעדנַאהעב ייז ןעבָאה ,אווענעשז ןיא ךאפ-רעגייז םעד ןופ רעט

 טינ ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,ננוטכַארעּפ רעסיװענַא טימ דנעה-קירכַאפ יד ןופ

 טשרע .ךַאז רעשיטסילַאיצַאס רעד רַאפ רעריטרַאמ ןערעוו וצ טלייאעג

 ןעטלַאהעגבָא ייז טָאה ןעמ ןוא ןערָאװעג טריטסערַא ןענייז ייז יו םעדכָאנ

 טגַאװעג ןעבָאה ייז סָאװ רַאפרעד ,סינגנעמענ ןיא רהָאי רעיפ רעדָא יירד

 - עצנַאג יד ןעטסָאמענסיוא ןעבָאה ןוא ,שיטסילַאיצָאס ןע ק נ ע ד ווצ

 ןענייז טלָאמעד טשרע --- ,םזיטולָאטבַא ןעשיסור םעד ןופ טייקפעיט

 ךילכעזטּפױה ,ןעטסידנַאגַאּפָארּפ עגירעפייא ןערָאװעג ייז ןופ ערערחעמ

 ,עיצולאוװער רעשיטילַאּפ א ןופ

 -ויברַא יד ןֹוא רעבעוו יד טימ ךיא בָאה טריזיטַאּפמיס סרעדנָאזעב =
 ןַארַאפ ןענייז ערעייז רעדנעזיוט עלעיפ ,ןעקירבאפ-?עװַאב יד ןיא רעט
 יירד יד רַאפ ןוא ,רעטניוו ן'כרוד ןעטרָאד ןעטײברַא סָאװ ,גרוברעטעּפ ןיא

 וצ רעפרעד עשימייה ערעייז ןיא םוא ךיז ייז ןערהעק ןעטַאנָאמ-רעמוז

 ,רעטײברַא-טדָאטש בלַאה ןוא םירעיוּפ-בלַאה .,דנַאל סָאד ןעטייברַאעב

 םעד ןופ טסייג ןעכילטפַאשלעזעג םעד ןעטלַאהעגּפיױא ךיז ייב ייז ןעבָאה

 יו טײרּפשרעפ ייז רעטנוא ךיז טָאה גנוגעוועב יד .שנעמ-ספרָאד ןעשיסור

 ןופ םזאיזוהטנע םעד ןעטלַאהנייא טזומעג ןעבָאה רימ ,רעייפ-דליוו ַא

 ערעזנוא ףיוא טכַארבעגפיונוצ ייז ןעטלָאװ טסנָאז ; דניירפ עיינ ערעזנוא

 ייז ןופ עטסיימ יד .טלַא ןוא גנוי ,לָאמא ףיוא רעטרעדנוה ןעריטראווק

 רעדָא ןהעצ ואוו ,"ןעלעטרַא  רעדָא תותורבח עניילק ןיא טבעלעג ןעבָאה
 ןעסעגענ ןוא הריד עכילטפַאשניימעג ַא ןעגנודעג ןעבָאה ןָאזרעּפ ףלעווצ
 יד ןופ קלח ןייז טלהָאצעב שדוח ןעדעי טָאה רעדעי סָאװ רַאפ ,ןעמַאזוצ
 סָאד רימ ןעגעלפ ןעריטרַאוװק עניזָאד יד ףיוא .תואצוה עכילטפאשניימעג

 טימ גנורהירעב ןיא טכַארבעג דלַאב זנוא ןעבָאה סרעבעוו יד ןוא ,ןהעג
 ןיא .ןעכיילג רעד ןוא ,סרעלטעשט ,רעקַאה-ןייטש ןופ "ןעלעטרַא , ערעדנַא

 .רָאּפ ַא ךָאנ ןוא ,ץטינלעק ,יעגרעס ןענייז ןעלעטרַא עגיזָאד יד ןופ עכנאמ

 -רעפ ןעבָאה ןוא םייהרעד ןיא ךיז ייב יוװ ןעוועג ,דניירפ ערעזנוא ןופ
 ךָאנ רימ ןעבָאה וצרעד .םזילַאיצַאס ןעגעוו ןעדער ןיא טכענ עצנַאג טכארב
 סָאװ ,תוריד עלעיצעּפס גרוברעטעּפ ןופ ןעלייט ענעדיישרעפ ןיא טַאהעג
 פלעווצ רעדָא ןהעצ ואוו ,ןעטלַאהעגנָא ןעבָאה דניירפ ערעזנוא ןופ עכנַאמ

 ןוא ןעביירש ךיז ןענרעל טכַאנ עדעי ןעמוקפיונוצ ךיז ןענעלפ רעטיײברַא

 טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .ןעדערכרוד ?עסיבַא ךיז ךָאנרעד ןוא ,ןענעייל
 טרעזנוא ןופ רעפרעד-סטרובעג יד ןיא ןהענרעבירא זנוא ןופ רעצימיא
 ןַא טעמכ ןיא ןעכָאװ רַאַּפ ַא ןעגנערברעפ טרָאד ןוא דניירפ עגיטדָאטש

 ,םירעיוּפ יד ןעשיווצ ַאדנַאנַאּפָארּפ רעכילטנעפע
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 םיקסע טָאהעג טָאה סָאװ ,זנוא ןופ רענייא רעדעי ,ךיז טחעטשרעפ
 יד יו טדיילקעג ןהעג טזומעג טָאה ,רעטײברַא סַאלק ןעניזָאד םעד טימ
 יד ןעשיווצ דנַאוװ-דייש יד .םירעיוּפ יו ,טסייה סָאד -- ןיילַא רעטײברַא
 יד ןוא ,סיורג ױזַא זיא דנַאלסור ןיא ןעשנעמ עטעדליבענ יד ןוא םירעוּפ

 -ךָאטש ַא ןופ ךיז ןעזייוועב סָאד זַא ,ןעטלעז ױזַא ייז ןעשיווצ גנורהירעב
 טיײקמַאזקרעמפיוא עניימעגלַא ןַא סױרַא טפור ןעשנעמ ןעטדיילקענ-שיט
 ןעצימיא טהעז ןעמ ןעוו .טדָאטש ןיא ולימפא רָאנ ,ףרָאד ןיא רָאנ טינ

 -מורַא ךיז ,רעטײברַא ןייק טינ זיא רע זַא ןעגייצ גנודיילק ןוא דער סעמעוו
 ןופ טכאדרעפ םעד סױרַא ךיילנ סע טפור ,רעטיײברַא ןעשיווצ גידנעהערד

 ,ייקלָאפ ןעטסָארּפ , ן'טימ םורדַא סעּפע ךיז רע טרחיפ סָאװ, ,ייצילַאּפ רעד
 ןיא נָאטימ ַא ךָאנ ,טפָא ץנַאג "? ןעטכיזבא עזייב ןייק טינ טָאה רע ביוא

 טפָא געלפ ךיא ואוו ,וליפא ץַאלַאּפ-רעטניװ ןיא רעדָא ,זיוה רעכייר א

 רניוושעג ךיז ,עקשָארד ַא ןעמהענ ךיא געלפ ,דניירפ א טימ ןהעז ךיז ןהעג

 -ייברעביא ,טנעדוטס ןעמערָא ןַא ןופ ריטרַאוװק רעד ףיוא ןעּפַאכרעכבירַא
 עננַאל עשרעוּפ ,דמעה רענלעװַאב ַא ףיוא רעדיילק ענהעש עניימ ןעט
 ן'םיוא םירעיוּפ יד טימ גידנעסַאּפש ןוא ,ץלעּפןעסּפעש ַא ןוא לעוויטש
 ןיא דניירפ רעטײברַא עניימ טימ ןעפערטפיונוצ ךיז ןהעגקעוַא ,געוו
 ךיא סָאװ טלהעצרעד ייז בָאה ךיא ,לעסעג-רעטניה רעניצומש ַא ץעגרע
 ףךיז ןעבָאה ייז .דנַאלסױא ןיא גנונעוועב רעטיײברַא רעד ןופ ןהעזעג בָאה
 ןעבָאה טרָאװ א םינ ; טייקמַאזקרעמפיוא רעטנַאּפשעג ַא טימ טרעהעגוצ
 ןעמוקעג ןענייז ןַאד ןוא ; טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ םעד ןופ ןערָאלרעּפ ייז
 -ינַאגרָא ,ןעריטיגַא , "? דנַאלסור ןיא ןָאהט רימ ןענעק סָאװ, : ןעגַארּפ יד
 ; ?ָאטינ זיא געוו רעכילגינעק ןייק , ; רעפטנע רעזנוא ןעוועג זיא ,"ןעריז
 רעד ןופ עטכישעג עכילמיטסקלָאפ ַא טנעײלעג ייז רַאפ ןעבָאה רימ ןוא
 ס'ןאירוטאשךןַאמרעקע ןופ גנוריטּפָאדַא ןַא ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ

 טרעדנואוועב טָאה רענייא רעדעי ,"רעיוּפ ַא ןופ עטכישענ , עכילפערטרָאפ

 יד רעביא טסידנַאנַאּפָארּפ ַא סלַא ןעגנַאגעגמורַא זיא רעכלעוו ,לעװַאש .מ

 טימ טנערבעג ןעבָאה ייז ןוא ,רעכיב ענעטָאברעּפ גידנעלייטרעפ רעפרעד

 ;טגָאזעג רימ ןעבָאה ,"ערעדנַא וצ טדער , .טירט ענייז ןיא ןהענוצכַאנ קשח
 ,להָאצ ןיא רהעמ ןייז ןעלעוו רימ ןעוו ןוא ; ןעשנעמ ףיונוצ טגנערב
 גידנעטשלאפ ןעבָאה ייז ".ןָאהטפיוא ןענעק רימ סָאװ ןהעז רימ ןעלעוו

 .םזַאיזוהטנע רעייז ןערעדלימ טפרַאדעג רָאנ ןעבָאה ריס ןוא ,ןעפירגעב
 רעד .ןעדנוטש עטסכילקילג עניימ טכארברעפ ךיא בָאה ייז ןעשיווצ

 -סור ןיא טכארברעפ בָאה ךיא סָאװ רעטצעל רעד ,1874 ןופ גָאט-רהָאידיינ
 -עייהט ַא סלַא ןעבילבעג סרעדנָאזעב רימ זיא ,טייהיירפ רעד ףיוא דנַאל
 רענעבילקעג ַא ןיא ןעווענ ךיא ןיב רעהירפ דנעבָא םעד .,ןעקנעדנָא רער
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 טגָאזעגסױרַא ןענייז רעטרעוו עלעבָאנ ,עדנערעטסיינעב ,טפַאשלעזענ
 ם'נופ ןייזליואוו םעד ,ןעטכילפ עכילרעגריב יד חכמ טכַאנ ענעי ןערָאװעג

 ןייא טָאה ,ןעדער עדנערהיר עלַא רעטנוא רעבָא ,ןעכיילג רעד ןוא ,דנַאל

 רענדער יד ןופ רענייא רעדעי ךיז ןעק יֹוזַא יו : ןעגנולקעגסױרַא ןָאט
 טאהעג טינ רענייק טָאה ךָאד ? ןייזליואוו םענענייא ןייז טימ ןענערָאװעב
 רָאנ ןָאהט וצ טיירעב זיא רע זַא ,ןעפָא ןוא יירפ ,ןעגָאז וצ הטומ םעד
 ,לעזייה-ןעביוט םענענייא ןייז חנכס ןיא ןעלעטש טינ טעוװ סָאװ ,סָאד
 ןופ טייקמאזננַאל רעד ןעגעוו --- גערב ַא ןהֶא ןעמזיפָאס --- ןעמזיפָאס

 ןופ טייקניזָאלצונ יד ,ןעסַאלק ענירעדעינ יד ןופ טייקליופ יד ,עיצולָאװע

 עטדעררעד-טינ יד ןעגיטכערעב וצ ןערָאװעג טגָאזעגסױרַא ןענייז ,תונברק
 ןופ גנורעכיזרעפ רעד טימ טשימעגנכרוד ןעוועג זיא סעלַא ןוא ,רעטרעוו

 ףיוא ךיז טָאה גנילצולּפ .תונברק ןעגנערב וצ טייקטיירג ס'םענייא ןעדעי
 ,ןעיירעדער עניזָאד יד ןופ ןעטימ ןיא טעמוא רעפעיט ַא טקורעגנָא רימ
 .םייהַא קעוַא ןיב ךיא ןוא

 -רעפ יד ןופ רענייא וצ קעװַא ךיא ןיב ןענרָאמהירפ ןעטסקענ םעד
 ןא ןיא ןענופעגטַאטש טָאה גנולמַאזרעפ יד ,רעבעוו ערעזנוא ןופ ןעגנולמַאז
 ַא יװ ןָאהטעגנָא ןעוועֶג ןיב ךיא .רעמיצ ןערעטסניפ ןעשידריארעטנוא
 -ןעסּפעש עגירעביא יד ןופ עסַאמ רעד ןיא ןערָאלרעּפ ךיז בָאה ןוא ,רעױּפ-
 טָאה ,רעטײברַא יד טימ טנַאקעב ןעוועג זיא רעכלעוו ,רבח ןיימ ,ןעצלעּפ
 ,זנוא ?העצרעד, ."דניירפ ַא ,ןידָארָאב , : ךַאפנייא טלעטשענרָאפ ךימ

 ןוא ."דנַאלסיױא ןיא ןהעזענ טסָאה וד סָאװ, ,טגָאזעג רע טָאה ,"ןידָארָאב

 ,טפָארייא-ברעמ ןיא גנונעוועב רעטײברַא רעד ןעגעוו טדערעג בָאה ךיא
 ,ןעגנונעפָאה ערהיא ןוא ןעטייקגירעווש ערהיא ,עפּפמעק ערהיא ןעגעוו

 .ןעשנעמ ענירהעי-לעטימ ןופ סנעטסיימ ןענַאטשעב זיא םלוע רעד
 טלעטשעג רימ ןעבָאה ייז .טריסערעטניארעפ קרַאטש ןעוועג ןענייז ייז
 יד ןופ ןעטייהלעצנייא עטסנעלק יד ןענעוו ,טקנוּפ םוצ עלַא ,ןעגַארּפ
 רעלאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ןעלעיצ יד ןעגעוו ,ןענייארעפ-רעטייברַא

 ןַאד ןוא ,נלָאפרע ףיוא ןעטכיזסיוא ערהיא ןוא עיצַאיצַאסַא 'סרעטייברַא

 ,דנַאלסור ןיא ןָאהט ןעק ןעמ סָאװ ,םעד ןעגעוו ןעגַארפ ןעמוקעג ןענייז
 "רעפ טינ לָאמנייק בָאה ךיא .ַאדנַאגַאּפָארּפ רעזנוא ןופ ןעטכיזסיוא יד ןוא
 ניצרעהנעפָא בָאה ןוא ,עיצַאטינַא רעזנוא ןופ ןערהַאפעג יד טרענעלק
 ךילנײשרהַאװ ןעמ טעװ ז נ ו א, .טקנעדעג בָאה ךיא סָאװ טנַאזעג
 .ַא -- ךייא ןוא ; נעט עניזָאד יד ןופ םענייא ןיא ,ריביס ןיא ןעקישרעפ
 ן'רַאפ עמרוט ןיא גנַאל םישדח ןעטלַאהבָא ןעמ טעוװ -- ךייא ןופ לייט

 -ענבא טינ ייז טָאה טכיזסיוא עגירעיורט עניזָאד יד ".זנוא וצ ךיז ןערעהוצ

 רָאנ טינ -- ןעשנעמ ָאד ךיוא ריביס ןיא ןענייז ןעמעלַא ךָאנ, .ןעקָארש
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 לעוװייט רעד , ."ןעבעל ךיוא ערעדנַא ןענעק ,ןעבעל ןעשנעמ ואוו, ,"ןערעב
 רַאֿפ ארומ טָאה רהיא ביוא , ."םהיא טלהָאמ ןעמ יו ץראווש ױזַא טינ זיא

 ןעבָאה רימ ןעוו ,טגָאזענ ייז ןעבָאה ,"דלַאװ ןיא טינ לָאמנייק טהעג ,ףלעוו
 -ָאוװעג ןענייז ייז ןופ ערערהעמ ןעוו ,רעטעּפש ןוא .ייז טימ טנעגעזעג ךיז
 גידנעציש ,ווארב ןעטלַאהרעפ עֶּלַא טעמכ ךיז ייז ןעבָאה ,טריטסערַא ןער
 ,םענייק גידנעהטַאררעפ טינ ןוא זנוא

 אטשזד

 - טכַאמעג ןענייז ,ָאד ןעדער רימ עכלעוו ןענעוו ,רהָאי ייווצ יד ןיא
 סע .ץ'ניוװַארּפ רעד ףיוא יא ,גרוברעטעּפ ןיא יא ,ןעטסערַא עלעיפ ןערָאװעג

 ,ןערילרעפ טינ ןעצימיא ןעלָאז רימ סָאװ ,טַאנָאמ ןייא רעבירַא טינ זיא

 ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ ןענייז סע זַא ,ןערעה טינ ןעלָאז רימ סָאװ רעדָא

 עדנע רעד ייב ,עּפורג רעלעיצניוװָארּפ רענעי רעדָא רעד ןופ רעדעילגטימ
 ןיא .רעטפָא ןוא רעטּפָא ץלַא ןערָאװעג ןעטסערַא יד ןענייז 1873 ןופ
 ףענרוברעטעּפ ַא ןיא סעינָאלָאק-טּפױה ערעזנוא ןופ ענייא זיא רעכמעווָאנ
 רימ ,ייצילַאּפ רעגרוברעטעּפ רעד ןופ ןערָאװעג ןעלאפרעביא טדָאטשרָאפ
 עלַא ןוא ,דניירפ ערעדנַא יירד ןוא ן'ַאיַאקסווָארעּפ ןערָאלרעּפ ןעבָאה

 טדָאטשרָאפ רעניזָאד רעד ןופ רעטיײברַא יד טימ ןעגנודניברעפ ערעזנוא
 ,עינָאלַאק עיינ א טעדנירגעג ןעבָאה רימ .,ןערעהפיוא טזומעג ןעבָאה
 טזומעג ןעכינ ןיא רהיא ןעבָאה רימ רעבָא ,טדָאטש ןופ קעװַא רעטייוו
 ךיז טָאה םיוק ןוא ,םַאזכַאװ רהעז ןערָאװעג זיא יײצילַאּפ יד ,ןעבעגפיוא
 ךיילג רע ןיא ןעלַאטרַאװק רעטײברַא יד ןיא ןעזיוועב טנעדוטס ַא
 . ירד ןעשיוצ טהחערדענמורַא ךיז ןעבָאה ןענָאיּפש .,ןערָאװענ טקרעמעב
 ,ץטינלעק ירטימד .ןערָאװעג טכַאװעב קרַאטש ןענייז עכלעוו ,רעטײברַא

 ןעשרעיוּפ רעזנוא טימ ןוא ןעצלעּפ-ןעסּפעש ערעזנוא ןיא ,ךיא ןוא יענרעס
 טכוזעב רעטייוו ןעבָאה רימ ןוא ,טקרעמעב טינ רעבירַא ןענייז ,ןהעזסיוא
 סע ןעמענ סעמעוו ,יעגרעס ןוא ירטימד רעבָא .רעצעלּפ עטנלָאּפרעּפ יד
 -רעטייברַא יד ןיא טפַאשטנַאקעב עטיירב ַא ןעברָאוװרע טָאהעג ךיז ןעבַאה
 ןעוו ןוא ; ייצילַאּפ רעד ןופ ןערָאװעג טכוזעג קרַאטש ןענייז ,ןעלַאטרַאװק
 -רעביא עגיטכַאנייב יד ןופ טייצ רעד ןיא ןענופעג גילעפוצ ייז טלָאװ ןעמ
 ,טריטסערַא ךיילנ ייז ןעמ טלָאװ ,ריטרַאװק ַא ףיוא דניירפ ַא ייב ןעלַאפ
 ַא ןעכוז טזומעג נָאט ןעדעי טָאה ירטימד ןעוו ,ןעטייצ ןעוועג ןענייז סע
 ןעק , .טייהרעכיז ןיא זיא סע יו ןעגיטכענרעביא ןענעק לָאז רע ואוו ץַאלּפ
 = גידנעמוקניירַא ,ןעגערפ רע טגעלפ "? טכַאנ יד ךייא ייב ןעביילב ךיא



 281 גרוברעטעּפ

 טרעוו ריטרַאוװק ןיימ ! ךילנעמנוא , ,רעמיצ ןיא רבח א ייב ןהעצ רעגייז

 םוק ךיא , ",--נ ֹוצ רעבירַא רעסעב טהעג .טכאועב גנערטש סנעטצעל

 טימ טעשיק טפַאשרַאבכַאנ ןייז ןיא זא טנַָאז רע ,םהיא ןופ טשרע

 ,רניירפ רעטוג ַא רעניימ זיא רע ;} ---מ וצ רעבירַא טהעג ןַאד , ."ןענָאיּפש

 ןעזומ טעוװ רהיא ןוא ,ןענאד ןופ טייוו רעבָא זיא'ס ,טכַאדרעפ רעטיוא ןוא

 טינ לעיּפיצנירּפ טָאה ירטימד רעבָא ."דלעג זיא טָא ,עקשָארד ַא ןעמהענ

 טרָאטש קע ןעטייווצ ןיא סופוצ ןהעג טנעלפ רע ,עקשָארד ןייק ןעמונעג

 ,דניירפ ַא וצ ןהעגקעווא רע טגעלפ ךילדנע רעדָא ,טלקמ םוקמ ַא ןעניפעג

 ,טונימ עדעי לַאפרעביא ןַא ףיוא ןעטכיר טנעמעג ךיז טָאה ןעמ ואוו

 ,עינָאלַאק עטייווצ ַא ןערָאלרעּפ רימ ןעבָאה 1874 רַאונַאי ביֹוהנָא ןיא

 יד רעטנוא אדנַאגַאּפָארּפ רַאפ גנוטסעפ-טּפיוה רעזנוא ןעוועג זיא עכלעוו

 -רעפ ןענייז ןעטסידנַאנַאּפָארּפ עטסעב ערעזנוא ןופ ענינייא ,רעבעוו

 רעלופסינמייהעג רעד ןופ ןערעיוהט יד רעטניה ןערָאװעג ןעדנואווש

 ,ןעּפמורשעגנייא ןערָאװעג זיא קָאשזורק רעזנוא ,"גנולייטבא רעטירד,

 ןעבָאה רימ ןוא ,רערעווש ץלַא ןערָאװעג ןענייז ןעננולמַאזרעפ עניימעגלַא

 עננוי ןופ ןעּפורג עיינ ןערימרָאפ וצ ןעגנוגנערטשנָא עטסערג יד טכאמעג

 לָאז ןעמ ןעוו טייברַא רעזנוא ןעצעזטרָאפ ןענעק ןעלָאז עכלעוו ,ןעשנעמ |

 ,דנאלסור-םורד ןיא ןעוועג זיא יקסווָאקיישט .,ןעריטסערַא ןעמעלַא זנוא

 ןופ קעווא ןעלָאז ייז ןע'יעגרעס ןוא ן'ירטימד ןעגנואווצעג ןעבָאה ריס ןוא

 ןעלָאז ייז ןעליופעב ,דלַאװעג טימ ןעגנואווצענ ייז טושּפ --- גרוברעטעּפ
 וצ ןעבילבעג ןענייז ערעזנוא סקעז רעדָא ףניפ יו רהעמ טינ .ןהעגקעװוַא

 ,העדב טָאהעג בָאה ךיא ,קָאשזורק רעזנוא ןופ םיקסע עֶלַא יד ןעגרָאזעב

 רעד וצ טכירעב ןיימ טלעטשענוצ ןעבָאה לע ךיא יו דניוושענ ױזַא

 ןוא דנאלסור-ברעמ-םורד ךָאנ ןערהָאטוצבָא ,טפַאשלעזעג רעשיפַארנַאעג

 -אוועג זיא עכלעוו ,געיל רעד וצ ךילנהע ,נעיל-דנַאל ןימ א ןעדנירנ ןעטרָאד

 ,ןערהָאי רעגיצעבעיז יד ןופ ףוס םייב דנַאלריא ןיא גיטכעמ ױזַא ןער
 ןיא ךיז רימ ןעבָאה ,ןעטַאנָאמ עניהור גיסעמסינטלעהרעפ ייווצ ךָאנ

 -עשזניא יד ןופ קָאשזורק רעצנַאנ רעד טעמכ זַא ,טסואוורעד ץרעמ ןעטימ

 ץטימ ןַאמ רעגנוי א יז טימ ןעמאזוצ ןוא ,ןערָאװעג טריטסערַא זיא ןערינ

 קילגנוא םוצ טָאה רעכלעוו ,טנעדוטס רענעזעוועג ַא ,ןיקווָאזינ ןעמָאנ

 דלַאב טעװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז רימ ,ןוא ,ןעיורטוצ רעייז ןענואוועג

 סָאװ סעלא ןעלהעצרעד טעוו רע סָאװ ,טימרעד ןעשַאוואוצנייד ךיז ןעכוז

 טנעקעג ךיוא רע טָאה ןע'יענרעפ ןוא ן'ירטימד זוחַא .זנוא ןעגעוו סייוו רע

 םלָאו רע ןוא ,ךימ ןוא קָאשזורק םעד ןופ רעדנירנ םעד ,ןע'ווָאקודרעס

 ןעקירדוצ םהיא טעוו ןעמ יו ךיג ױזַא ןעמענ ערעזנוא ןעבעגעגסױרַא רעכיז

 ייוצ ןערָאװעג טריטסערַא ןענייז רעטעּפש געט עכילטע .ןעגַארפ טימ
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 -סיורַא רַאנָאז ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עניסעלרעפוצנוא טסכעה -- רעבעוו
 ךימ ןעבָאה עכלעוו --- םירבח ערעייז ןופ דלעג לעסיבא טלעדניוושעג

 ןעלעוו ןעשנעמ ייווצ עניזָאד יד ,ןידָארָאב ןעמָאנ םעד רעטנוא טנָאקעג
 סָאװ ןַאמ רעד ,ןידָארָאב ןופ רוּפש ן'פיוא ייצילַאּפ יד ןעזייוונָא רעכיז
 -רעפ יד ףיוא טדערעג טָאה רעכלעוו ,רעױּפ ַא סלַא טדיילקרעפ ןעוועג זיא
 -עילגטימ עלַא ןענייז ןעכָאװ ייווצ ןופ טייצ ןיא .רעבעוו יד ןופ ןעננולמַאז
 ,טריטסערַא ןעוועג ,ךיא ןוא ףָאקודרעס ץוחַא ,קָאשזורק רעזנוא ןופ רעד

 ןעפיולטנע רָאנ יו ןעבילבענ טינ ךַאז רעדנַא ןייק זנוא רַאפ זיא סע

 .ןָאהט טלָאװעג טינ ןעבָאה רימ סָאװ סָאד טארוקַא : גרוברעטעּפ ןופ
 ןיא ןעטעלפמַאּפ ןעקורד ןופ עיצַאזינַאגרָא ערעייהעגנוא עצנַאג רעזנוא
 ןופ קרעוו-ץענ עצנַאנ יד ;דנַאלסור ןיא ייז ןעלגומשניירַא ןוא דנַאלסיױא

 "סערָאק ןעבָאה רימ עכלעוו טימ ,סעינָאלָאק-דנַאל ןוא ןעמרעפ ,ןעּפורג
 -עּפָארייא ם'נופ ןעצניוװוָארּפ (גיצפופ יד ןופ) גיצרעפ עלַא ןיא טרידנָאּפ

 רַאמ ןערָאװעג טיובעגפיוא טאזננַאל ןענייז עכלעוו ןוא ,דנַאלסור ןעשיא

 -רעטעּפ ןיא ןעפורג רעטייברַא ערעזנוא ,ךילדנע ; רהֶאֹי ייווצ עטצעל יד
 רעטנוא אדנַאנַאּפָארּפ רַאפ סרעטנעצ ענעדיישרעפ 4 ערעזנוא ןוא גרוב
 טנעקעג סעלַא סָאד רימ ןעבָאה יו --- טדָאטשטּפױה רעד ןופ רעטײברַא יד
 יד ןעטלַאהנָא ןעלָאז סָאװ ,ןעשנעמ ןייק גידנעניפעגנ טינ ,ןעפרַאװקעװַא
 -ַאלשעב ןעבָאה ךיא ןוא ףָאקודרעס ? ץנעדנַאּפסערַאק יד ןוא ןעגנוהיצעב
 -רעביא ןוא רעדעילגטימ עיינ ייווצ עּפורג רעזנוא ןיא ןעמהענוצניירַא ןעס
 ןיא דנעבָא ןעדעי ןעמוקפיונוצ ךיז ןעגעלפ רימ .ייז וצ םיקסע יד ןעבעג

 טינ לָאמנייק ןעבָאה רימ יװ ױזַא ןוא ,טדָאטש ןופ ןעלייט ענעדיישרעפ
 גנילגומש יד זיולב --- ןעבירשרעפ ןעסערדַא ןוא ןעמענ ןייק ןעטלַאהעג

 ַא ןיא ןעטלַאהעב ןוא רעפיש ַא ןיא ןעבירשרעפ ןעוועג ןענייז ןעסערדַא

 -טימ עיינ ערעזנוא ןענרעלוצסיוא טָאהעג רימ ןעכָאה -- ץַאלּפ ןערעכיז
 -ייא ,סרעפיש דנעצוד ַא ןוא ןעפערדַא ןוא ןעמענ רעטרעדנוה רעדעילג

 טקנעדעג ייז ןעבָאה דניירפ עיינ ערעזנוא זיב ,גנַאל ױזַא ייז טימ גידנ'רזח
 ןעגנאנעגרעביא ןפוא ַאזַא ףיוא רימ ןענייז דנעבא ןעדעי .גינעווסיוא ףיוא
 ערהיא ףיוא טּפיוהרעביא ךיז גידנעלעטשבָא ,עּפַאמ עשיסור עצנַאג יד
 ,ןעיורפ ןוא רענעמ טימ טצעזעב ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעצענערג-ברעמ
 -נומש יד ןופ רעכיב ןעמהענוצ םעד טימ טגיטפעשעכ ןעוועג ןענייז סָאװ
 ערעזנוא טאהעג ןעבָאה רימ ואוו ,ןעצניוװַארּפ-חרזמ יד ףיוא ןוא ; סרעל
 טזומעג רימ ןעבָאה ,טדיילקרעפ גידנעייז ץלַא ,ךָאנרעד .סעינָאלָאק-טּפױה

 ןיא רעריזיטַאּפמיס ערעזנוא ֹוצ ןערהיפרעבירַא רעדעילגטימ עיינ ערעזנוא
 ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,יד רַאפ ןעלעטשרָאפ ייז ןוא טדָאטש
 | ,טריטסערַא
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 -ניוושרעפ ,ןעוועג זיא ,ןָאהט טפרַאדעג לָאפ ַאזַא ןיא טָאה ןעמ סָאװ

 ואווסרעדנַא ץענרע ןעצעזעב ךיז ןוא הריד רעגידרעהירפ רעד ןופ ןעד
 ,ריטרַאװק ןייז ןעבענעגפיוא טָאה ףָאקודרעס ,ןעמַאנ רעדנַא ןַא רעטנוא

 -עבסיוא ךיז רע טָאה ,טאהעג טינ טרָאּפסַאּפ ןייק טָאה רע יו ױזַא רעבָא
 סָאד ןָאהט טפרַאדעג ךיוא בָאה ךיא ,דניירפ ןופ רעזייה יד ןיא ןעטלַאה
 בָאה ךיא ,טרעטשעג ןירעד רימ טָאה דנַאטשמוא רעניטייז ַא רָאנ ,ענעגייא
 ןיא ןעננורימראפ-זייא יד רעביא טכירעב ןיימ טגידנעעג טָאהעג דָארג
 -רָאפ טלָאזעג טָאה טכירעב רעגיזָאד רעד ןוא ,דנַאלסור ןיא ןוא דנַאלניפ
 .טפַאשלעזענ רעשיפַארגָאעג רעד ןופ גנולמאזרעפ ַא ףיוא ןערעוו ןעזעלעג
 ךיז טָאה סע רעבָא ,טקישעגסױרַא ןעוועג ןיוש ןענייז ןעגנודַאלנייא יד
 רעגרוברעטעּפ עדייב ןעבָאה גָאט ןעטמיטשעב םעד ןיא זַא ,טכַאמעג דָארג
 ןוא ,גנולמַאזרעפ עכילטּפַאשניימעג ַא טאהעג ןעטפַאשלעזעג עשיגָאלָאעג
 -עלראפ יד ןעגעלוצבֶא טפַאשלעזענ עשיפַארגָאעג יד ןעטעבעג ןעבָאה יז
 זַא ,טסואוועב ןעוועג זיא סע .רעטעּפש ךָאװ ַא ףיוא טכירעב ןיימ ןופ גנוז
 םעד ןופ גנוטיירבסיוא רעד ןעגעוו ןעעדיא עסיוועג ןעגנערברָאפ העג ךיא
 רעד טימ ,ןעגָאלַאעג ערעזנוא ןוא ,דנַאלסור-לעטימ יו טייוו ױזַא ּפַאקדזייא

 סע ןעבָאה ,טדימש ךירדעירפ ,רערהעל ןוא דניירפ ןיימ ןופ עמהַאנסיוא

 ןוא ,רעטקַארַאכ ןעדנעכיירנ טייוו-וצ ַא ןופ עיצַאלוקעּפס א רַאפ טכַארטעב
 רעבירעד בָאה ךיא ,ןעריטוקסידכרוד ךילדנירג טלָאװעג רחיא ןעבָאה ייז
 .ןערהָאּפבָא טנעקעג בָאה ךיא רעדייא ,ךָאװ ַא ְךָאנ ןעביילב טזומעג

 ןעבָאה ןוא זיוה ןיימ םורַא ןעכָארקעגמורַא ןענייז ןעשנעמ עדמערפ
 :ןעדערסיוא עשיטסַאטנַאֿפ ײלרעלַא רעטנוא רימ וצ טעדנעוועג ךיז
 רעווָאבמַאט ןיימ ףיוא דלַאװ ַא ןעפיוק טלָאװעג טָאה ייז ןופ רענייא
 רעמיוב ןייק ואוו ,סעירערּפ יד ןיא ןענופעג ףיז טָאה עכלעוו ,עינעמיא
 --- סָאג ןיימ ןיא טקרעמעב בָאה ךיא ,ןעסקַאװעג םינ טולָאסבַא ןענייז

 ,רעבעוו עטריטסערַא ייווצ יד ןופ םענייא --- ַאיַאקסרָאמ עשיטנַארפ יד
 ,טסואוורעד ןפוא םעד ףיוא רימ בָאה ךיא ןוא ,טנַאמרעד בָאה ךיא סָאװ

 ןעטלאהרעפ ךיז טזומעג ךיא בָאה ךָאד ןוא .טכַאװעב טרעוו זיוה ןיימ זַא
 ןעניישרע טפרַאדעג בָאה ךיא םירָאװ ,טריסַאּפ טלָאװ טשינרָאג יװ ױזַא
 ןעדנעמוק םעד טפַאשלעזעג רעשיּפַארגָאעג רעד ןופ גנולמַאזרעפ רעד וצ
 ,דנעבָא גאטיירפ

 ןעוועג ןענייז ןענָאיסוקסיד יד .ןענופעגטַאטש טָאה גנולמַאזרעפ יד
 .ןערָאװעג ןענואוועג זיא סנעטסגינעוו טקנוּפ ןייא ןוא ,עטפַאהבעל רהעז
 יד עגונ ןענייז סָאװ ,סעירָאעט עטלַא עלַא זַא ,ןערָאװעג טנעקרענַא זיא סע
 ,טעדנירגעבנוא ןעצנַאנ ןיא ןעוועג ןענייז ,דנַאלסור ןיא עדָאירעּפ-לובמ
 .ענַארפ עצנַאג יד ןעכוזרעטנוא יינ סָאד ןופ ראג ןעביוהנָא זומ ןעמ זַא ןוא
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 רעטשרע רעזנוא יו ,ןערעה וצ טייהנעדעירפוצ יד טַאהעג בָאה ךיא

 רימ ,טינ רעדָא ּפַאק-זייא ָאי , ,טנַאזעג טָאה ,ינרָאמ-עדדָאברַאב ,גָאלָאעג

 "עגנָא רעהַא זיב ןעבָאה רימ סָאװ סעלַא זַא ,ןעררעה עניימ ,ןעבעגוצ ןעזומ

 גנודנירגעב םוש ןייק טָאה ,זייא ןעדנעמיווש ןופ גנוקריוו יד חכמ ןעמונ

 -רעפ רענעגייא רעד ףיוא ןוא ,"גנושרָאפ רעכילקריוו רעד ןיא טאהעג טינ
 סלַא ןערעוו טנַאנרע לָאז ףיא זַא ,ןערָאװעג ןעגָאלשעגרָאפ זיא גנולמַאז

 ךיז בָאה ךיא תעב ,עיצקעס רעשיפַארגָאעג-שילַאקיזיפ רעד ןופ טנעדיזערּפ

 ם'ניא ןעגנערברעפ טינ טכַאנ ענענייא יד ךָאנ ךיא לע יצ ,טנערפעג

 ."גנולייטבא רעטירד , רעד ןופ סינגנעפעג

 ; גנוניואוו ןיימ ןיא קירוצ ןחענ וצ טינ ,ןעווענ טלָאו עטסעב סָאד

 ןופ ןעגנוגנערטשנָא יד ךָאנ טייקדעימ ןופ ןעכָארבוצ ןעוועג רעבָא ןיב ךיא

 ןייק זיא טכַאנ ענעי ,םיהַא קעװַא ןיב ךיא ןוא ,נעט עכילטע עטצעל יד

 גרעב יד טקוקענכרוד בָאה ךיא .ןעוועג טינ ייצילָאּפ רעד ןופ לַאפרעביא

 -מָאק טנעקעג ןעצימיא טָאה סָאװ סעלַא טעטכינרעפ בָאה ,עניימ ןעריּפַאּפ

 טיירגעגוצ ךיז בָאה ןוא ,ןעכַאז עניימ עלַא טקַאּפרעפ בָאה ,ןעריטימָארּפ
 ,טכַאװעב טרעוו ננוניואוו ןיימ זַא טסואוועג בָאה ךיא ,ןערהָאפוצקעװַא

 ןייק ןעטַאטשבָא טינ רימ טעוװ ייצילַאּפ יד זַא טפָאהעג רעבָא בָאה ךיא

 ךיא לעװ ןערעוו לעקנוד טעוװ סע ןעוו זַא ןוא ,דנעבָא ןיא טעּפש זיב ךוזעב

 -סניפ ןערָאװעג זיא סע .טקרעמעבנוא זיוה ןופ ןעשטילגסױרַא ןענעק ךיז

 יד ןופ ענייא טָאה ,ןהעגסיורַא םייב ןעטלַאהעג בָאה ךיא ןעוו ,ןוא רעט

 ןהעג טלָאז רהיא רעכיילג ןייז טעוו'ס, ,טגָאזעג רימ וצ ךעלדיימטסנעיד

 ןיב ךיא ,טניימ יז סָאװ ןענַאטשרעּפ בָאה ךיא ."ריהט-רעטניה רעד ךרוד

 זיא עקשַארד עניצנייא ןַא ,זיוה ןופ סױרַא ןוא ּפערט יד רעטנורַא דניוושעג

 רעד .ןעגנורּפשעגניירַא רהיא ןיא ןיב ךיא ; רעיוהט ן'ראפ ןענַאטשעג

 טָאה תליחת ,טקעּפסָארּפ יקסווענ ן'פיוא קעװַא רימ טימ זיא רעביירט

 ;רעכיז טלהיפעג ןיוש ךיז בָאה ךיא ןוא ,טגלָאפעגכָאנ טינ רענייק זנוא

 זנוא ךָאנ ךיז נידנעגָאי עקשָארד ַא ךָאנ טקרעמעב רעבָא ךיא בָאה דלַאב

 -אוועג ןעטלַאהרעפ סָאװטע בעילוצ זיא דרעפ רעזנוא ;ּפָאלַאנ ןעלופ ןיא
 .ערעזנוא טגָאיעגרעביא טָאה עקשָארד עטייווצ יד ןוא ןער

 יד ןופ םענייא טקרעמעב רהיא ןיא ךיא בָאה ןעניוטשרע ןיימ וצ

 ךַאמ ַא טָאה רע .ןעצימיא ךָאנ ןופ טיילגעב ,סרעכעוו עטריטסערַא ייווצ

 ,ןעגָאז וצ סעּפע רימ טָאהעג טלָאװ רע יו ױזַא ,דנַאה רעד טימ ןָאהטעג

 בָאה ,"טכייליפ , .ןעלעטשבא ךיז קישטסָאװזיא ןיימ ןעסייהענ בָאה ךיא

 סָאוטע טָאה רע ןוא ,יירפ טזָאלענסױרַא םהיא ןעמ טָאה , ,טרעלקעגנ ךיא

 ףיז בָאה ךיא יו רעבָא דניוושעג ױזַא ,"ןעבעגוצרעביא רימ סעגיטכיוו

 סָאד -- רעבעוו םעד טימ ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמ רעד טָאה ,טלעטשענבָא
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 ,ןידָארָאב ררעה ,,. ,ןעירשעגסיוא ךיוה --- טסיצילָאּפ-םייהעג ַא ןעוועג זיא
 ןופ ,ןעטסיצילָאּפ יד וצ לאנגיס ַא ןעבעגעג טָאה רע "! ךייא ריטסערַא ךיא
 טּפיוה םעד ןופ גנעל רעד רעביא תונחמ עצנַאג ָאד ןענייז סע עכלעוו
 ןעננורּפשעננײרַא רע זיא טייצ רעכיילנוצ ןוא ,רהָאּפכרוד רעגרוברעטעּפ
 ןענָארטעג טָאה סָאװ ,ריּפַאּפ א ןעזיוועג רימ טָאה ןוא עקשָארד ןיימ ןיא
 ךייא ?העפעב ַא בָאה ךיא ,, ,ייצילַאּפ רענרוברעטעּפ רעד ןופ ?ענעיז םעד
 רע טָאה ,"גנורעלקרע ןַא רַאפ רָאטַאנרעבוג לַארענעג םעד רַאפ ןעגנערב וצ

 ןעטסיצילַאּפ רָאּפ ַא -- ךילנעמנוא ןעוועג זיא דנַאטשרעדיװ .טגָאזעג

 ןיימ ןעסייהעג בָאה ךיא ןוא -- זנוא ןופ טנעהָאנ ץנַאג ןעוועג ןיוש ןענייז
 ס'רָאטַאנרעגונ-לַארענעג םוצ ןערהָאפ ןוא ןערהעקמוא ךיז קישטסָאװזיא

 .-עגכָאנ זנוא זיא ןוא עקשארד ןייז ןיא ןעבילבענ זיא רעבעוו רעד .זיוה
 .ןערהָאפ

 ןהעצ עצנַאג ךיז טָאה ייצילַאּפ יד זַא ,רָאלק ןעוועג טציא זיא סע
 ןעוועג טינ זיא יז םירָאװ ,ןעריטסערַא וצ ךימ ןעסילשטנע טנעקעג טינ געט
 -ורבִא ןיימ ,ןָאזרעּפ עבלעזיד-ןוא-ןייא ןענייז ךיא ןוא ןידָארָאב זַא ,רעכיז

 ןעלפייווצ ערעייז טָאה דנַאה רעד טימ ךַאמ ס'רעבעוו םעד ףיוא ךיז ןעפ
 | ,טגיטייזעב

 -רעפ םייב ןעטלַאהעג בָאה ךיא ןעוו זַא ,טכַאמעג עדַארג ךיז טָאה סע

 טבַארבעג ןוא עװקסָאמ ןופ ןַאמ רעגנוי ַא ןעמוקעג זיא ,זיוה סָאד ןעזָאל
 ןעטייווצ ַא ןוא ,יקסלַארעניִאװ ,דניירפ ַא ןופ רימ וצ םענייא ,ףעירב ייווצ
 ,ףָאקַאלַאּפ דניירפ רעזנוא וצ טריסערדַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ירטימד רַאפ
 טעדנירגעג זיא עװקסָאמ ןיא זַא ,ןעוועג עידומ רימ טָאה רעטשרע רעד
 סעיינ עכילהערפ טימ לוט ןעווענ זיא ןוא יירעקורד עמייהעג ַא ןערָאװעג
 טנעיילעגכרוד םהיא בָאה ךיא .טדָאטש רענעי ןיא טייקגיטעהט רעד ןעגעוו
 ירָאג ךיז טָאה םהיא ןיא יו ױזַא ,ףעירב ןעטייווצ םעד ,טעטכינרעפ ןוא
 ךיא בָאה ,ךערּפשענ רעכילדניירפ רעגידלושנוא ןַא רעסיוא ןענומעג טשינ
 ךיא בָאה ,טריטסערַא ןעוועג ןיב ךיא זַא ,רעטציא .ךיז טימ ןעמונעגטימ
 -נעטעב ןוא ,ןעטכינרעפ וצ םהיא ןעוועג רעכיילג טלָאװ סע זַא ,טרעלקעג

 בָאה ,ריּפַאּפ ןייז ןעזייוו לָאמַאכָאנ רימ לָאז רע טסיצילָאּפ-םייהעג םעד גיד
 ,ענעשעק רעד ןיא טערָאּפעג ךיז טָאה רע סָאװ ,טייצ יד טצונעגסיוא ךיא
 -רעמעב טינ לָאז רע זַא ,רַאוטָארט ן'פיוא ףעירב םעד ןעפרַאװאוצפױרַא
 ,זיוה ס'רָאטַאנרעבונילַארענעג םוצ ןעמוקעגוצ רעבָא ןענייז רימ ןעוו .ןעק
 -נעגָאז ,טסיצילַאּפ-םייהעג םעד טגנַאלרעד ףעידב םעד רעבעוו רעד טָאה
 ןעפרָאװעגסױרַא ףעירב םעד טָאה ררעה רעד יו ןהעזעג בָאה ךיא , ,גיד
 ,"ןעביוהעגפיוא םהיא ךיא בָאה ,רַאוטָארט ן'פיוא

 -רעפ םעד ףיוא ןעטרַאװ ןופ ןע'העש ערעווש ןעמוקעג ןענייז טציא
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 ' םעד רעדָא רָארוקָארּפ םעד ,טעטירָאטױא רעכילטכירעג רעד ןופ רעטערט

 עלָאר יד טלעיּפשעג טָאה רעטמַאעב רעניזָאד רעד ,טלַאװנַא-סטַאַאטש

 ַא טכַאמ ײצילַאּפ-סטַאַאטש יד ןעמעוו טימ ,שנעמ םענעיורטש ַא ןופ

 ערעייז זַא סָאד טכַאמ רע : ןעגנוכוזרעטנוא יד ןופ טייצ רעד ןיא דַארַאּפ
 טָאה ןעדנוטש .,טייקכילצעזעג ןופ םינּפ ַא ןעבָאה ןעלָאז ןעלָאקָאטָארּפ

 ןוא ןענופעגסיוא ןעררעה ןעניזָאד םעד טָאה ןעמ רעדייא ,ןעמונעג סע

 -רעפ רעגיד'טשרמולכ רעד סלַא טײברַא ןייז ןָאהטוצבָא ,טכַארבענ םהיא
 ,זיוה ןיימ ֹוצ טרהיפעגקירוצ ךימ טָאה ןעמ ,טייקניטכערעג ןופ רעטערט
 עניימ עלַא ןופ ןערָאװעג טכַאמעג זיא גנוכוזרעטנוא עכילדנירג ַא ןוא

 רעבָא ,הירפ רעד ןיא רענייז ַא יירד זיב טרעיודענ טָאה סָאד : ןעריּפַאּפ

 ןעגעג ןעדער לָאז סָאװ ,ןערָאװעג ןענופעגסיוא טינ זיא ריּפַאּפ לעציּפ ןייק
 ,םרעדנַא ןעצימיא רעדָא רימ

 -ייטבָא רעטירד רעד ןיא טרהיפעגקירוצ ךימ ןעמ טָאה זיוה ןיימ ןופ

 טשרעהעג טָאה עכלעוו ,עיצוטיטסניא רעניטכעמלא רענעי ןיא ,גנול
 טפַאשרעה ס'נעטשרע םעד ײלָאקינ ןופ ביֹוהנֶא םעד טניז דנַאלסור רעביא

 -עגנָא ."טַאַאטש ם'ניא טַאַאטש , רע'תמא ןַא --- גָאט ןעגיטנייה םוצ זיב

 ןעמייהעג םעד ןיא ןעטשרע םעד רעטעּפ רעטנוא ךיז יז טָאה ןעגנַאמ
 -ילימ רעשיסור רעד ןופ רעדנירג םעד ןופ רענגעג יד ואוו ,טנעמַאטרַאּפעד
 עטסכילרעדיוש יד טימ ןערָאװעג טרעטַאמעג ןענייז עירעּפמיא רעשירעט

 זיא יז .תומשנ ערעייז טכיוהעגסיוא ןעבָאה ייז עכלעוו רעטנוא ,םיונע
 סָאװ טייצ רעד ןיא סעירָאלעצנַאק עמייהעג יד ןיא ןערָאװעג טצעזעגטרָאפ
 םעד ןופ רעמַאק-רעטרַאמ רעד תעב ,טשרעהעג ןעבָאה סענירעזייק יד
 יז ןוא ;דנַאלסור ץנַאג ףיוא דחּפ ַא טגָאיעגנָא טָאה שטינימ ןעגיטבעמ
 ,טָאּפסעד םענרעזייא םעד ןופ עיצַאזינַאגרָא עניטציא רהיא ןעגָארקעג טָאה
 ןופ סוּפרָאק םעד ןעבעגעגוצ רהיא וצ טָאה רעכלעוו ,ןעטשרע םעד ײלָאקינ
 -רעּפ ַא ןערָאװעג זיא ןעמרַאדנַאשז יד ןופ ףעש רעד ןוא --- ןעמרַאדנַאשז
 טַאהעג ארומ רחעמ הכולמ רעשיסור רעד ןיא טָאה ןעמ ןעמעוו רַאפ ,ןָאז

 -  .ןיילַא רעזייק םעד רַאפ יו
 ,טרָאטש רעטרעקלעפעב רעדעי ןיא ,ץניוװָארּפ רעשיסור רעדעי ןיא

 עכלעוו ,ןעמרַאדנַאשז ךיז ןעניפעג ,עיצנַאטס-ןהַאב רעדעי ףיוא ,רחעמכָאנ
 -וװָאקלָאּפ רעדָא ןעלַארענעג ענעגייא ערעייז וצ ףךיילג ןעטכירעב ןעביג

 . }ןעמרַאדנַאשז יד ןופ ףעש םעד רעביא ךָאנרעד סע ןעביג עכלעוו ,סעקינ
 סָאד םהיא טעטכירעב ,גָאט ןעדעי רעזייק םעד טהעז רעכלעוו ,רע ןוא
 -נוא ןעהעטש הכולמ רעד ןופ עטמַאעב עלַא .גיטיונ רַאפ טניפעג רע סָאװ

 -ענעג יד ןופ טכילפ יד זיא סע ; ןעמרַאדנַאשז יד ןופ טכיזפיוא רעד רעט
 םעד ףיוא ןעפָא ןעגיוא ערעייז ןעטלַאה וצ סעקינווָאקלָאּפ ןוא ןעלַאר
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 --- רַאצ ןופ ןאהטרעטנוא ןעדעי ןופ ןעבעליטַאוװירּפ ןוא -ןעכילטנעפע

 ןערָאטסינימ יד ףיוא ,ןעצניוװָארּפ יד ןופ ןערָאטַאנרעכוג יד ףיוא ולימא

 -נערטש רעייז רעטנוא זיא ןיילַא רעזייק רעד ,ןעטסריפסיורג יד ףיוא ןוא

 ןעטייקגיניילק עלַא טימ טנַאקעב-טוג ןענייז ייז יװ ױזַא ןוא ,ךַאו רעג

 רעד סָאװ םירט ןעדעי ןעסייוו ייז ןוא ,ץַאלַאּפ ןיא רָאפ ןעמוק סע סָאװ

 ,ןעמרַאדנַאשז יד ןופ ףעש רעד טרעוו ,ץַאלַאּפ ן'רעסיוא טכַאמ רעזייק

 -ייהנעגעלעגנא עטסמיטניא טסבעה יר ןופ רעטיורטרעפ ַא ,ןעגָאז וצ ױזַא

 | ,דנַאלסור ןופ רעשרעה םעד ןופ ןעט

 ,טפַאשרעה ס'נעטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא ןופ עדָאירעּפ רענעי ןיא

 עקסמרַאדנַאשז יד ,גיטכעמלא טולָאסבַא ןעוועג גנולייטבא עטירד יד זיא

 טולָאסבַא ,רעדנעזיוט יד ןיא ןעגנוכוז-זיוה טכַאמעג ןעבָאה סעקינווָאקלָאּפ

 -םור ןיא ןעטכירעג ןוא ןעצעזעג ןעריטסיזקע סע יצ ךיז גידנערעמיק טינ

 ןעבָאה ייז ,טלָאװעג ןעבָאה ייז ןעמעוו טריטסערַא ןעבָאה ייז ,דנַאל

 ,טסולגעג ייז ךיז טָאה סע יו גנַאל ױזַא טרַאּפשעגניײא ןעשנעמ ןעטלאהעג

 רעדָא דנַאלסור ןופ חרזמ ןופצ ןיא רעטרעדנוה טקישרעפ ןעבָאה ייז ןוא

 -נוא יד ,קינווָאקלַאּפ רעדָא לַארענעג ַא ןופ זירּפַאק םעד טיול ,ריביס ןיא

 ַא יװ רהעמ טינ ןעוועג זיא ןערעניא ןופ רעטסינימ םעד ןופ טפירשרעט
 טאהעג טינ עלָארטנַאק ןייק ייז רעביא טָאה רע םירָאװ ,טעטילַאמרָאפ

 ,ןעוהט ייז סָאװ טסואווענ טינ טָאה רע ןוא
 -עגנַא ךיז טָאה סע ןעוו הירפ רעד ןיא רעגייז ַא רעיפ ןעוועג זיא סע

 ,טרעלקרע ךימ ןעמ טָאה ,"טגידלושעב טרעוו רהיא , .רעהרעפ ןיימ ןעביוה
 קעווצ רהיא סלַא טָאה עכלעוו ,טפַאשלעזעג רעמייהעג ַא וצ ןערעהענ ןיא,
 -נָאק ןיא ןוא גנורעינער רעד ןופ םרָאפ עדנעריטסיזקע יד ןעצריטשוצמוא
 .טעטסעיַאמ רעכילרעזייק ןייז ןופ ןָאזרעּפ רעגילייה רעד ןעגעג ןעריריּפס

 *? ןעכערברעפ עגיזָאד יד ןיא גידלוש רהיא טייז
 ואוו ,טכירעג ַא רַאפ ןערעוו טכַארבעג טינ ?עװ ךיא יוװ גנַאל ױזַא,

 ".ןעבעג טינ ןערעפטנע ענייק ךיא לעוװ ,ךילטנעפע ןעדער ןענעק ל?עוװ ךיא

 ירענַא  :רעביירש ַא וצ טריטקיד רָארוקָארּפ רעד טָאה ,"טביירש , :

 ךייא זומ ךיא , ,טצעזעגטרַאפ רע טָאה ,"ךָאד , ."גידלוש טינ ךיז טנעק

 ײלָאקינ ןעמָאנ םעד טימ ןָאזרעּפ ַא רהיא טנעק ,ןעגארפ עסיוועג ןעלעטש
 | *? יקסווָאקיישט

 טביירש ןאד ,ןענַארפ ערעייא ייב סרעדנַא טינ ךיז טלַאה רהיא ביוא,
 ".ןעגערפ רָאנ רימ טליוו רהיא סָאװ ,ענַארפ רעדעי ףיוא "ןיינ,

 טנעק רהיא יצ ןעגערפ ,לעיּפשייב םוצ ,ךייא לָאז ןעמ ןעוו רעבָא,

 "4 טדערעג סָאװ-רָאנ טָאה רהיא ןעמעוו ןופ ,ףָאקַאלָאּפ ןעררעה םעד

 טלעטש ,עגַארפ ַאזַא רימ טגערפ ר הי א סָאװ טנעמַאמ םעד ןיא,
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 יא ןעק יצ ,רימ טגערפ רהיא ביוא ןוא ."ןיינ , טביירש : בא טינ רָאג ךיז

 טביירש ,רעטומפיטש ןיימ רעידא ,רעטסעווש ןיימ רעדָא ,רעדורב ןיימ

 ביוא םירָאװ : ןענירק טינ רימ ןופ רהיא טעוװ רעפטנע רעדנַא ןייק ."ןיינ ,

 רהיא טעוװ ,ןָאזרעּפ זיא סע רעכלעוו ענונב "אי , ןערעפטנע ךייא לָאז ךיא

 ןַא ןעכַאמ ,םהיא ןעגעק סטכעלש סָאװטע ןעװוענַאלּפסיױא ךיילג ןיוש

 ךיא ןַא ,ןענָאז רהיא טעוו ךָאנרעד ןוא ,סרענרע סָאװטע רעדָא לאפרעביא

 "ןעבענעגסיורא םהיא בָאה
 ףיוא ,ןערָאװעג טנעיילעגרָאפ רימ זיא ןעגַארפ ןופ עטסיל עגנַאל ַא

 .| יי נ טביירש ,טרעפטנעעג גידלודעג לָאמ סעדעי בָאה ךיא עכלעוו
 ,ןערהַאפרע בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,עדנוטשַא רַאפ ןעטלַאהעגנָא טָאה סָאד

 יד ןופ עמהַאנסיוא רעד טימ ,ןערָאװעג טריטסערַא ןענייז סָאװ עֶלַא זַא

 ןעבָאה רעבעוו יד .טנעכייצעגסיוא ןעטלַאהרעּפ ךיז ןעבָאה ,רעבעוו ייווצ

 דנעצוד ַא טימ ןעמוקעגפיונוצ ךיז לָאמ ייווצ ןיב ךיא זַא ,טסואוועג רָאנ

 רעזנוא ןענעוו טסואוועג טשינרָאג ןעבָאה ןעמרַאדנַאשז יד ןוא ,רעטײברַא

 .קָאשזורק

 ריִציפֶא רעקסמראדנאשז ַא טָאה "?ץנירּפ ,רהיא טוהט סָאװ,

 וצ ךיז ןעגאזטנע רעייא , .עלעצ ןיימ ןיא ךימ גידנערהיפקעווַא ,טגָאזעג

 ןענעק עפַאו עכילקערש ַא סלַא ןענעיד טעװ ןענַארפ ףיוא ןערעפטנע
 ."ךייא

 *? טינ סע זיא ,טכער ןיימ זיא סָאד,
 ןעלהיפ ךיז טעוו רהיא ףָאה ךיא ..,ךָאד טסייוו רהיא --- רעבָא ,ַאי,

 םעראװ ןעטלאהעגנ םהיא ןעבָאה רימ ,רעמיצ ןעגיזָאד םעד ןיא םעווקעב

 ".ןערָאװעג טריטסערַא טייז רחיא טניז

 -טנא טסעפ ןיב ךיא ,םעווקעב ץנַאנ ןענופעג רעמיצ םעד בָאה ךיא

 א ןופ ןערָאװעג טקעוװענפיוא ךיא ןיב הירפ רעד ןיא .ןערָאװעג ןעפַאלש

 םהיא ךָאנ דלַאב .עעהט טכַארבעגניײרַא רימ טָאה רעכלעוו .,,םרַאדנַאשז

 עשטּפעש ַא רימ וצ טָאה רעכלעוו ,ןעמוקעגניירַא רעצימיא ךָאנ זיא

 רהיא טָאה טָא,, ,ןעננַאנעגנָא טינ רָאנ םהיא טלָאװ סָאד יו ױזַא ,ןַאהטעג

 ןיא סָאד ,"ףעירב רעייא טביירש ,רעדעפיילב ַא ןוא רעיּפַאּפ ?עקיטש ַא

 ; ןעמָאנ םייב טנָאקעג בָאה ךיא ןעמעוו ,רעריזיטַאּפמיס ַא ןעוועג

 רער ןופ ענעגנַאפעג יד טימ ץנעדנַאּפסערָאק רעזנוא ןערהיפ סָאד טנעלפ

 .,גנולייטבא רעטירד

 ןענייז עכלעוו ,רנעוו יד ףיוא ּפעלק טרעהעג ךיא בָאה ןעטייז עלַא ןופ
 ענעגנַאפענ יד ןעבָאה סָאד .ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ןעמוקעג דניוושעג

 ףיא יו ױזַא רָאנ ;דנעװ יד ןיא ּפעלק עטכייל ךרוד ךיז ןעשיווצ טדערעג

 םעד ןופ ןענירקסיורַא טנעקעג טשינרָאג ךיא בָאה ,רעשירפ ַא ןעוועג ןיב
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 רעד ןופ ןעלייט עלַא ןופ ןעמוק וצ ןעזיוועגסיוא טָאה רעכלעוו ,שיורעג

 ,לָאמַא טימ ערייבעג

 -נוא יד ןופ םייצ רעד ןיא .ןעהור טזָאלעג טינ רימ טָאה ךאז ןייא

 . -וקָארּפ רעד יוװ ,ןערעה וצ ןעגָארקעג ךיא בָאה ,זיוה ןיימ ןיא ןעגנוכוזרעט
 ןענעוו ריציפֶא ןעקסמראדנַאשז םוצ טדערעג ליטש רעד ןיא טָאה רָאר
 ןעמעוו וצ ,גנוניואוו ס'ףָאקַאלָאּפ דניירפ ןיימ ןיא גנוכוזרעטנוא ןַא ןעכַאמ
 ַא ןעוועג זיא ףָאקַאלַאּפ ,טריסערדַא ןעוועג זיא ירטימד ןופ ףעירב רעד
 ןעמעוו טימ ,רעקינַאטַאב ןוא גָאלָאָאז רעטבאנעב רהעז א ,טנעדוטס רעגנוי

 טָאה רע .ריביס ןיא עיצידעּפטקע םיטיוו ןיימ טכַאמענ טָאהעג בָאה ךיא |
 -נָאמ ןופ ץענערנ םעד ייב עילימַאפ-ןעקַאזָאק רעמערָא ןא ןופ טמַאטשעג
 זיא ,ןעטייקגירעווש יײלרעלַא ןעמוקעגייב ןיא רע יו םעדכָאנ ןוא ,עילָאג
 ,טעטיזרעווינוא רעד ןיא ןעטָארטעגניײרַא ,גרוברעטעּפ ןיא ןעמוקעג רע
 רעדנעכערּפשרעפ-טסכעה סלַא ןעמָאנ םעד טטשַארעפ ךיז טָאה רע אוו
 עטצעל ענייז ןעכַאמכרוד םייב ןעטלַאהעג ןַאד טָאה רע ןוא ,גָאלָאָאז
 רעגנַאל רעזנוא טניז טעדניירפעב קראטש ןעוועג ןענייז רימ .סנעמַאזקע
 טָאה רע ,גרוברעטעּפ ןיא ןעמַאזוצ טניואוועג ולימא ןעבָאה רימ ןוא ,עזייר
 .טייקגיטעהט רעשיטילָאּפ ןיימ ןיא ןעמונעג טינ עסערעטניא ןייק רעבָא

 ףייא ביג ךיא , .רָארוקָארּפ םעד טימ טדערעג םהיא ןענעוו בָאה ךיא
 ןייק לָאמנייק טָאה ףָאקַאלַאּפ זַא, ,טגָאזעג ךיא בָאה ,"טרָאװנערהע ןיימ

 .טייהנעגעלעגנָא רעשיטילָאּפ זיא סע רעכלעוו ןיא ןעמונעג טינ ?ייטנַא

 גיבייא ףיוא טעוװ רחיא ןוא ,ןעמַאזקע ןַא ןעכַאמכרוד רע ףרַאד ןענרָאמ
 רעכלעוו ,ןעשנעמ ןעגנוי ַא ןופ ערעירָאק עכילטפַאשנעסיװ יד ןעטכינרעפ
 ןערהַאי ןוא ןערהָאי טָאה ןוא ןעטייקגירעווש עסיורג טכאמענכרוד טָאה
 ךייא זַא סייוו ךיא .עגַאל רעגיטציא ןייז וצ ןענָאלשרעד וצ ךיז ,טפּפמעקעג
 רע טרעו טעטיזרעווינוא רעד ןיא רענָא ,ןֶא גינעוו ץנַאג סָאד טהעג
 רעד ןופ ןעטייהטמסהירעב עגיטפניקוצ יד ןופ רענייא סלַא טכַארטעב

 ."טפַאשנעסיוו רעשיסור

 רָאנ טָאה ןעמ ,טכַאמעג ןענעוומסעדנופ ןעמ טָאה גנוכוזרעטנוא יד
 ךימ ןעמ טָאה רעטעּפש לעסיבַא ,געט יירד ףיוא רעהרעפ םעד טגעלעגנבָא

 ַא טגייצעג רימ ףמואירט טימ טָאה רעכלעוו ,רָארוקָארּפ םוצ ןעפורעג
 ןעוועג זיא גינעווניא ןוא ,טפירשדנַאה ןיימ טימ טריסערדַא טרעוװנָאק
 ,טנעיילעג ךיז טָאה רעכלעוו ,טפירשדנַאה ןיימ טימ ךיוא ,עלעטעצ א

 ,טגָאז ןוא .ע וו וצ טעקַאּפ ןעניזָאד םעד קעװַא טמהענ ,טוג ױזַא טייז,
 רעד ןיא ןערעדָאפ םהיא טעװ ןעמ ןענַאװ זיב ןעטלַאה םהיא לָאז ןעמ זַא
 -ירשעג ןעוועג זיא עלעטעצ סָאד ןעמעוו וצ ןָאזרעּפ יד ."םרָאפ רענירעהעגנ
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 -ַארּפ רעד טָאה ,"ףעירב םעד טָא, .טנָאמרעד ןעוועג טינ טרָאד זיא ,ןעב
 ,טציא ןוא ;ףָאקַאלַאּפ ררעה ייב ןענופעג ןעמ טָאה , ,טגָאזעג רָארוק
 רימ טעוװ רהיא ביוא ,דנעה יד ןיא ךייא ייב לַאזקיש ןייז זיא ,ץנירּפ

 ביוא ;ןערעוװ טזָאלעג יירפ ףָאקַאלַאּפ ררעה טעוװ ,זיא .ע .,וו רעוװ ןענָאז
 יו ,גנַאל ױזַא ןעטלַאה םהיא ןעמ טעוװ ,ןופרעד ךיז טגאזטנע רהיא רעבָא

 " ,ןָאזרעּפ רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןעבעג וצ ןעסילשעב טינ ךיז ייב טעוװ רע
 טריסערדַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,טרעװנַאק ן'םיוא גידנָאהט קוק ַא

 ןעבירשעג ןעוועג זיא רעכלעוו ,ףעירב ן'פיוא ןוא דיירק ןעצרַאוש טימ
 -מוא יד טנָאמרעד ךיילג ךיז ךיא בָאה ,טפיטשיילב ןעכילנהעוועג ַא טימ

 ןיב ךיא ,, .ןערָאװעג ןעבירשענ עדייב ןענייז ייז עכלעוו רעטנוא ,ןעדנעטש

 -נָאק םעד ןוא עלעטעצ סָאד זַא, ,ןעפורעגסיוא דלַאב ךיא בָאה ,"רעכיז

 ףעירב םעד סָאד טָאה ר ה יא  !ןעמַאזוצ ןענופעג טינ ןעמ טָאה טרעוו
 ,"טרעוונַאק םעד ןיא טגנעלעגניירַא

 ךייא לָאז ךיא זַא רהיא טליוו , .ןערָאװעג ךיילב זיא רָארוקָארּפ רעד
 טָאה ,שנעמ רעשיטקַארּפ ַא ,רהיא זַא , ,טצעזעגטרַאפ ךיא בָאה ,"ןעביולג

 -יילב ענעדיישרעפ טימ ןעבירשעג עדייב ןענייז ייז זַא ,טקרעמעב טינ
 ןערעהעג ייז זַא ,ןעשנעמ ןעדערנייא רהיא טריבורּפ טציא ןוא ? סרעדעפ
 ןיא ףעירב רעד זַא ,ךייא ךיא נָאז ןַאד ,ררעה ןיימ ,ןונ ! ןעמַאזוצ עדייב
 ."| ףָאקַאלָאּפ רַאפ ןעוועג טינ

 רעבָא טָאה רע ,טייחנענעלרעפ ןיא ןעבילבעג רע זיא עלייוו ַא רַאפ

 -ענוצ טָאה הָאקַאלַאּפ , ,טגָאזעג ןוא הּפצוח ןייז ןענָארקעגקירוצ ךָאנרעד
 ."םהיא וצ ןעבירשעג ןעוועג זיא רערעייא ףעירב רעד טָא זַא ןעבעג

 הדומ סעלַא טלָאוװ ףָאקַאלָאּפ .טגייל רע זַא טסואוועג ךיא בָאה טציא
 ןיא ןעקישרעפ טזָאלעג ךיז רעכיג רעבָא טלָאװ רע ; ךיז ןענעוו ןעוועג
 רָארוקָארּפ םעד גידנעקוק .ןָאזרעּפ עטייווצ ַא ןעלקיוורעפ רעדייא ,ריביס

 ,ררעה ןיימ ,ןיינ, ,טרעפטנעעג רעבירעד ךיא בָאה ,ןיירַא םינּפ ןיא ךיילג
 זַא ,טוג ץנַאג טסייוו רהיא ןוא ,טגַאזעג טינ ? ָא מ ניי ק סע טָאה רע
 ."תמא טינ ןענייז רעטרעוו ערעייא

 ןַא טכַאמעג רונ טָאה רע רעדָא ,סענ ןופ דליוו ןערָאװעג זיא רע

 רחיא ביוא , ,טגָאזעג רע טָאה ,"טוג ,ןונ , .סעב ןיא זיא רע זַא לעטשנָא
 ענעבירשעג ס'ףָאקַאלַאּפ ןעננערבניירַא ךייא ךיא לעװ ,עלייוו ַא ָאד טרַאװ

 ."רעהרעפ רעטנוא רעמיצ ןעטייווצ ןיא זיא רע .םעד ןעגעוו גנורעלקרע

 ",ןײלַא טליוו רהיא יו גנַאפ ױזַא ןעטרַאװ וצ טיירג ןיב ךיא;,
 ַא ןהֶא ןעסָאריּפַאּפ גידנערעכיור ,עפָאז ַא ףיוא ןעסעזעג ןיב ךיא

 | .ןעמוקעג טינ זיא גנורעלקרע יד .להָאצ

 .ןערָאװעג טכַאמעג טינ לָאמנייק זיא גנורעלקרע אזַא ,ךיז טהעטשרעפ
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 ןופ ,אווענעשז ןיא 1878 ןיא ן'ףָאקַאלַאּפ טימ ןעפָארטעג ךיז בָאה ךיא
 -שטעלַא םעד וצ עיסרוקסקע עמהענעגנַא ןַא טכַאמענ ןעבָאה רימ ןענַאװ
 -טנע ענייז זַא ,ןעלהעצרעד וצ גיטיונ טינ רימ רַאפ זיא סע .רעשטעלג
 טָאה רע :טעטרַאוװהע בָאה ךיא יו ױזַא טַארוקַא ןעוועג ןענייז ןערעפ
 ןָאזרעּפ רעד ןעגעוו רעדָא ,ףעירב םעד ןעגעוו סעּפע סייוו רע זַא טנעקיילעג
 רעגילדנהעצ .טניימעג ןעוועג ןענייז .ע ,וװ ןעבַאטשכוב יד ןעמעוו רַאפ
 וצ קירוצ ןוא ,םהיא וצ רימ ןופ ןערָאװעג ןעגָארטעגרעניא ןענייז רעכיב
 -נָאק םעד דנערהעוו ,ךוב ַא ןיא ןענופעג ייז ןעבָאה ףעירב םעד ןוא ,רימ
 עכילטע ,קָאר ןעטלַא ןַא ןופ ענעשעק רעד ןיא ןענופעג ןעמ טָאה טרעוו
 ןעמ טָאה ןאד ןוא ,טסערַא רעטנוא ןעטלַאהעג םהיא ןעמ טָאה ןעכָאװ
 -טפַאשנעסיװ ענייז ןופ ךיז ןעשימניירַא םעד בעילוצ ,טזָאלעג-יירפ םהיא

 -וּפַאּפ עניימ טָאה רע ןוא ,טגיטסעלעב טינ ןעמ טָאח .ע .וו .דניירפ עכיל

 | ,טייצ רעגיטכיר רעד ןיא ןעבענעגרעביא ןער

 נעלפ ,רָארוקַארּפ םעד ןהעזענ ךָאנרעד בָאה ךיא סָאװ לָאמ סעדעי

 -ַאלֶאּפ חכמ היז טרעה סָאװ ןוא , : עגַארפ רעד טימ ןעלעווק םהיא ךיא
 *? גנורעלקרע ס'ףָאק

 ַא רעבָא ,טרהיפעג טינ קירוצ עלעצ ןיימ ןיא רהעמ ךימ טָאה ןעמ
 ןופ גנוטיילנעב רעד ןיא ,רָארוקָארּפ רעד ןעמוקעג זיא רעטעּפש עדנוטש
 טזָאלעג רימ רע טָאה ,"רעהרעפ רעזנוא} .ריציפֶא ןעקסמרַאדנַאשז ַא
 ןַא ןיא ןערהיפרעבירַא ךייא טעװ ןעמ ;טגידנעעג טציא זיא, ,ןעסיוו
 ,ץַאלּפ העדנַא

 טָאה ןעמ .רעיוהט ן'רַאפ ןענַאטשעג זיא עטערַאק עגידרעדער-רעיפ ַא
 רעקסמרַאדנַאשז רעקיד ַא ןוא ,רהיא ןיא ןעגייטשנייא ןעסייחעג ךימ
 ייב טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה ,זַאקװַאק ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,ריציפָא
 יד ,טעּפַארכעג רָאנ טָאה רע רעבָא ,טדערעג םהיא וצ בָאה ךיא .טייז ןיימ
 -האפעגכרוד יז זיא ןַאד ,קירב-ןעטייק םעד ןערהָאפעגרעבירַא זיא עטערַאק
 יז יו ױזַא ,ןעלַאנַאק יד עשזַאּפ ןעפָאלעג זיא ןוא ץַאלּפידַארַאּפ םעד ןער
 רעד וצ רימ ןערהָאפ , .ןעסַאג עטכוזעב רהעמ יד ןעדימעגסיוא טלָאװ
 זַא גידנעסיוו ,טגערפעג ריִציּפֶא םעד ךיא בָאה "? עמרוט רעקסווָאטיל
 .טרעפטנעעג טינ טָאה רע .ןעטרָאד ןיוש ןענייז םירבח עניימ ןופ עלעיפ
 ןערָאװעג טעדנעוװעגנָא זיא עכלעוו ,ןעגייווש ןעטולָאסבַא ןופ עמעטפיס יד
 רעד ןיא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ,רהָאי ייווצ עטסקענ יד ראפ רימ ףיוא
 ןעביוהעגנָא ןעבָאה רימ ןעוו רעבָא } עטערַאק רעגידרעדער-רעיפ רעגיזָאד
 טרחיפ ןעמ זַא ,ןענַאטשרעּפ ךיא בָאה ,קירבדץַאלַאּפ םעד רעביא ןערהָאפ
 - .,גנוטסעפ רעקסווָאלװַאּפָארטעּפ רעד ןיא רימ
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 לעוו ךיא זַא גידנעסיוו ,ךייט םענהעש םעד טרעדנואוועב בָאה ךיא = |
 -רעטנוא םייב ןעטלאהעג טָאה ןוז יד .ןהעז טינ דניוושעג ױזַא ןיוש םהיא
 רעביא טייז-ברעמ ןיא ןעגנַאהעג ןענייז סנעקלָאװ עיורג עטכידעג .ןהעג
 ןעבָאה סנעקלָאװ עטכייל דנערהעוו ,סוגסיוא-םי ןעשידנַאלניֿפ םעד
 ןופ ןעקעלפ טרָאד ןוא ָאד גידנעזײװסױרַא ,ּפָאק ןיימ רעביא טבעוושעג
 זיא ןוא סקניל וצ טעוועריקרעפ עטערַאק יד ךיז טָאה ןַאד .לעמיה ןעיולב

 ןופ רעיוהט םעד ,גנַאגכרוד ןעטבלעוועג ןעלעקנוד ַא ןיא ןערהָאפעגניירַא |
 .גנוטסעפ רעד

 ךיא בָאה ,"רהָאי רֶאַּפ ַא ןעביילב ןעפרַאד ָאד ןיוש ךיא לע טציא,
 | ,ריציפֶא םוצ טקרעמעב

 רעכלעוו ,סעקרעשט רעד טרעפטנעעג טָאה "?גנַאל ױזַא םוראװ ,ןייג,
 רעייא ,, ,רובידה חכ םעד ןעגָארקעגקירוצ טָאה גנוטסעפ ןיא ןיוש גידנעייז
 םורַא ןעכָאװ רָאּפ ַא ןיא ןעק יז ןוא ,טגידנעעג טעמבכ זיא טייחנעגעלעגנַא
 יי ."טכירעג ןיא ןערעוו טכַארבעגרָאפ

 ; ךַאפנייא רהעז זיא , ,טרעפטנעעג ךיא בָאה ,"טייהנעגעלעגנַא ןיימ,
 וצ ןעכוז רהיא טעװ ,טכירעג ןיא ןעגנערב ךימ טעוװ רחיא רעדייא רעבָא
 רהעז ,לעיפ ןענייז ייז ןוא ,דנַאלסור ןיא ןעטסילַאיצַאס עלַא ןעריטסערַא
 בָאה ךיא ".ןערעוו גיטרַאפ טינ טימרעד רהיא טעוו רהָאי ייווצ ןיא ; לעיפ
 .ןעוועג זיא גנוקרעמעב ןיימ שיטעּפָארּפ יו ןעפירנעב טינ ןַאד

 -יפימ םעד ןופ ריחט רעד רַאפ טלעטשעגבָא ךיז טָאה עטערַאק יד
 םעד ןיא ןײרַא ןענייז רימ ןוא ,גנוטסעפ רעד ןופ רידנַאמָאק ןעשירעט

 -ענניירַא זיא ,ןַאמ רעטלַא רערַאד א ,ףָאקַאסרָאק לַארענעג .לַאז-סגנַאפּפמע
 וצ טָאה ריִציפֶא רעד ,טכיזעג ןייז ףיוא קורדסיוא ןעזײבַא טימ ,ןעמוק

 טָאה ןַאמ רעטלַא רעד ןוא ,לוק םענעטלַאהעגנייא ןַא טימ טדערעג םהיא

 ,ננוטכַארעפ ןימ ַא טימ םהיא ףיוא גידנעקוק ,"טכער ןיוש , טרעפטנעעג

 ,רָאלק ןעוועג זיא סע .רימ ףיוא ןעגיוא ענייז טעדנעוועג רע טָאה ןַאד ןוא

 םעיינ א ןעמהענוצפיוא ןעדעירפוצ קרַאטש ױזַא ןעוועג טינ זיא רע זַא

 טָאה סע ;עלָאר ןייז טימ טמהעשעג לעסיכַא ךיז טָאה רע זַא ןוא ,טסַאג
 ךיא ןוא ,טַאדלָאס ַא ןיב ךיא ,, ,ןעגָאז טלָאװ רע יו ןעזיוועגסיוא רעבָא

 ,עטערַאק רעד ןיא ןיירַא רעדעיוז דלַאב ןענייז רימ ."טכילפ ןיימ רָאנ וחט
 ,רעיוהט ןעטמייווצ ַא רַאפ טלעטשעגבָא דניוושעג ךיז ןעבָאה רימ רעבָאו

 גנולייטבא ןַא זיב ,טייצ עשביה ַא ןעטרַאװ טזָאלעג זנוא טָאה ןעמ ואוו
 יד ךרוד סופוצ גידנעהעג .גינעווניא ןופ טנעפעעג םהיא טָאה ןעטַאדלַאס
 ,רעיוהט םענרעזייא ןעטירד ַא וצ ןעמוקעג רימ ןענייז ,ןערָאדירָאק עלָאמש
 ןופ ,רָאדירָאק ןעטבלעוועג ןערעטסניפ ַא ןיא טנעפעעג ךיז טָאה רעכלעוו
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 טָאה סע ואוו ,רעמיצ םעניילק ַא ןיא ןעגנַאגעגניײרַא ןענייז רימ ןעכלעוו

 ,טייקטבייפ ןוא ךשוח טשרעהעג
 -מורַא ןענייז ןעטַאדלָאפ ס'גנוטסעפ יד ןופ ןעריציפָארעטנוא עכילטע

 -סױרַא טינ ,לעוויטש ענעצליפ עכייוו ערעייז ןיא זָאלשיורעג ןעגנַאגעג
 -רעטנוא טָאה רעהעזפיוא רעד סָאװ טייצ רעד ןיא ,טרָאװ ַא גידנעדער
 -עגפיוא טָאה רע זַא גידנעגיטעטשעב ,ךוב 'סעקרעשט םעד ןעבירשעג

 עלַא ןָאהטסױא ןעסייהעג ךימ טָאה ןעמ .םענעגנַאפעג םעיינ ַא ןעמונ

 רענעלענַאלפ רענירג ַא --- רעדיילק-סינגנעפמעג יד ןָאהטנָא ןוא םידנב עניימ
 ןוא ,בָארג ךילביולגנוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעקָאז ענעלָאװ עסיורג ,טַאלַאב
 ,עסיורג ענױזַא ,ךעלפיש יו ןהעזעגסיוא ןעבָאה סָאװ ,ךיש-קעטש עלעג

 טריבורּפ בָאה ךיא ןעוו ,סיפ יד ףיוא ןעטלַאה טנעקעג םיוק ייז בָאה ךיא זַא
 יד ןוא ,ךיש-קעטש ןוא ןעטַאלַאכ טאהעג דנייפ גידנעטש בָאה ךיא ,ןהעג
 בָאה ךיא .?עקע ןַא ןעפרָאװעגפױרַא רימ ףיוא ןעבָאה ןעקָאז עבָארג
 רימ ןעטלָאװ עכלעוו ,שעוורעטנוא ענעדייז עניימ ןָאהטסױא טזומעג וליפא

 רעבָא ,ןעמוקעג ץינוצ טוג רהעז סרעדנָאזעב גנוטסעפ רעטכייפ רעד ןיא
 ןעביוהעגנָא ךילריטַאנ בָאה ךיא .ןעביולרע טנעקעג טינ סָאד טָאה ןעמ

 םורַא העש א ךרע ןַא ןוא ,רעבירעד לעמוט ַא ןעכַאמ ןוא ןעריטסעטָארּפ
 לארענעג ןופ ?העפעב םעד ףיוא טכַארבעגקירוצ רימ סע ןעמ טָאה

 .ףָאקַאסרָאק
 ךיא ואוו ,רָאדירָאק ןערעטסניפ א ךרוד טרהיפענ ךימ ןעמ טָאה ןַאד

 טָאה ןעמ ןוא ,גידנעהעגמורא ןעטַאדלַאס-ךָאו עטנעפאוועב ןהעזעג בָאה
 ךיז טָאה ריהט עווָאבמעד ערעווש ַא .עלעצ ַא ןיא טזָאלעגניירַא ךימ
 ,סָאלש ןיא טהערדעגרעביא ךיז טָאה לעסילש ַא ,טכַאמרעפ רימ רעטניה
 ,רעמיצ ןערעטסניפ-בלַאה םעד ןיא ןילַא ןֶעבילבעג ןיב ךיא ןוא





 לייט רעטפניפ

 ןעפיזלטנע םָאד --גנוטסעפ יד
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 ןופ לעיפ ױזַא ֹואוו ,גנוטסעפ עכילקערש יד ןעוועג ַאזלַא זיא סָאד

 םייצ רעד ןיא ןערָאװעג טעטכינרעפ זיא טפַארק רעכילקריוו ס'דנַאטור

 טרעוו ןיילַא ןעמַאנ רהיא סָאװ ןוא ,ןעטרעדנוהרהָאי ייווצ עטצעל יד ןופ

 .עמיטש רעטקיטשרעפ ַא טימ טדערעגסױרַא גרוברעטעּפ ןיא

 םהיא ןוא יעטקעלַא ןהוז ןייז טרעטַאמעג רעט1 רעד רעטעפ טָאה ָאד

 ַאווָאנַאקַארַאט ןיסעצנירּפ יד זיא אד ; דנעה ענעגייא ענייז טימ טעטיוטעג

 -יילפרעפ ַא ןופ טייצ רעד ןיא זיא עכלעוו ,עלעצ ַא ןיא טרַאּפשרעפ ןעוועג

 ןעכַארקעג ןענייז ןעצַאר יד ןוא --- רעסַאװ טימ ןערָאװעג טליפעגנָא גנוצ

 רעכילקערש רעד טָאה ַאד ; ןערעוו וצ ןעקנורטרעד טינ ידכ ,רהיא ףיוא

 ןעבָארגעב טָאה עט2 יד ַאנירעהטַאק ןוא ,דנייפ ענייז טגינייּפעג שטינימ

 יז סָאװ רַאפ ,רהיא ןענעקטנַא טדערעגנ ןעבָאה סָאװ יד דייהרעגידעבעל

 ַא ,ןעט1 םעד רעטעּפ ןופ ןעטייצ יד ןופ ןוא .ןַאמ רהיא טעדרַאמרע טָאה

 רעגיזָאד רעד ןופ ןעלַאננַא יד ןענייז ,רהָאי גיצעבעיז ןואטרעדנוה ןופ ךשמ

 טנָארפ ןיא אווענ רעד ןופ ףיוא ךיז טביוה עכלעוו ,עקַאמ רענרענייטש

 ינייּפ ןוא ןעגנודרַאמרע ןופ ןעלַאננַא יד ןעוועג ,ץַאלַאּפ"רעטניװ םעד ןופ

 ןעמַאזגנַאל ַא וצ טלייטרוארעפ ,ענעבָארנעב גידעבעל ןעשנעמ ןופ ,ןעגנוג

 ערעטסניפ יד ןופ טײקמַאזנייא רעד ןיא תעגושמ וצ ןעבירטעג רעדָא ,טיוט

 .םרעקרעק עטכייפ ןוא

 ןיא עטשרע יד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעטסירבַאקעד יד ןעבָאה ָאד

 יד ןוא טפַאשרעה-קילבוּפער ןופ ןהָאפ יד ןעלקיוואוצרעדנַאנופ דנַאלסור

 ֿגנורהַאפרע עטשרע רעייז טכַאמעגברוד ,טפַאשנעגייאבייל ןופ גנופַאשבַא

 ןיא ייז ןופ ןערוּפש ןעניפעג ןעמ ןעק טנייה ךָאנ ןוא ,םוטרעריטרַאמ ןופ

 ןעטעֶאּפ יד טרַאּפשרעּפ ןעסעזעג ענייז ָאד .,?יטסַאב רעשיסור רעד

 ,יקסוועשינרעשט ןינוקַאב ,יקסװעיאטסָאד ,ָאקנעשטוועש ןוא ףעיעליר

 "נוא ןופ רעלעטשטפירש עטסעב יד ןופ ערעדנַא ?עיפ ױזַא ןוא ,ףערַאסיּפ

 .ןעגנַאהעג ןוא טרעטַאמעג ן'ףָאזָאקַארַאק ןעמ טָאה ָאד .טייצ רעז

 ןעטלַאהעג ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה ,ןילעװַאר-יעסקעלַא םעד ןיא ץענרע ,ָאד

 סלַא דנַאלסור וצ ןעבעגעגרעביא טָאה ץייווש יד ןעכלעוו ,ן'ףעיַאשטענ

 ַא םלֵא טלעדנַאהעב דנַאלסור רעבָא ןעמעוו ,רעכערברעפ ןעכילנהעוועג ַא

 יד רהעמ ?אמנייק ןיוש טעװ ןוא ,טנַאטסערַא ןעשיטילָאּפ ןעכילרהעפעג
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 ךיוא ךיז ןעבָאה ןילעוַאר םענענייא םעד ןיא .ןהעזנא טינ ןוז עגיטכיל

 זַא ,טדערעג טָאה ןעמ ןעמעוו ןעגעוו ,רענעמ יירד רעדָא ייווצ ןענופעג
 ןעצנַאג רעייז ףיוא ןערַאּפשרעּפ וצ ןעליופעב טָאה רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא
 טינ ןעבָאה ערעדנַא סָאװ ,טסואווענ ןעבָאה ייז ?ייוו רַאפרעד ,ןעבעל
 ,ייז ןופ םענייא ,סינמײהעגזץַאלַאּפ רעפיוועג א ןעגעוו ,ןעסיוו טרָאטעג
 רעטנַאקעב ַא סנעטצעל טָאה ,דרָאב רעיורנ רעגנַאל ַא טימ טרעיצעב
 ,גנוטסעפ רעלופסינמייהעג רעד ןיא ןהעזעג רעניימ

 רעבָא .ןוימד ןיימ ןיא ןעגיטשעגפיוא ןענייז סנעטָאש עלַא יד טָא
 ,ןע'ןינוקַאב ףיוא טלעטשעגבָא סרעדנָאזעב ךיז ןעבָאה ןעקנַאדעג עניימ
 -כָאנ ,רהָאי סקעז עצנַאג גנוטסעפ רעד טָא ןיא ןעסעזענבָא זיא רעכלעוו

 ןופ ןעט1 םעד יילָאקינ וצ ןערָאװעג טרעפילעגרעביא זיא רע יוו םעד

 סינגנעפעג ַא ןיא ןעסעזעג (1848 ךָאנ) רהֶאי ייווצ זיא רע ואוו ,ךיירטסע
 ןעמוקעגסיורַא ןעגעווטסעדנופ זיא ןוא ,דנַאװ םוצ ןעטייק טימ טדימשעגוצ
 ןעבעל טימ רעלופ ןוא רעשירפ לעיפ סינגנעפעג רענירהָאי-טכַא ןַא ךָאנ

 .טייהיירפ רעד ףיוא ןעבילבעג ןעוועג ןענייז עכלעוו ,םירבח.ענייז רעדייא

 ךיא ןוא , ,טנָאזעג ךיז וצ ךיא בָאה ,"ןענָארטעגרעביא סעֶלַא סָאד טָאה רע,

 "!ןהעגרעטנא טינ ָאד לעװ ךיא ;ןעטלַאהסיוא ךיוא סע זומ

 רעכלעוו ,רעטסנעפ םוצ ןהענוצוצ ןעוועג זיא גנונעוועב עטשרע ןיימ
 טימ ןעכיירגרעד טנעקעג םיוק םהיא בָאה ךיא זַא ,ךיוה ױזַא ןעוועג זיא
 ,גנונעפע עלָאמש ןוא עננַאל א ןעוועג זיא סָאד .דנאה רעטקערטשעגסיוא ןַא
 ענרעזייא טימ טצישעב ןוא ,דנַאװ רעקיד סופ ףניפ ַא ןיא ןעטינשעגסיוא
 -ענבא נידנעהעטש .םהַאר-רעטסנעפ ענרעזייא עטלעּפָאד ַא ןוא סעטַארנ

 יד ןהעזענ ךיא בָאה רעטסנעפ ןעניזָאד םעד ןופ ןעלייא ףלעווצ ַא טקור

 בָאה ךיא רעכלעוו ףיוא ,עקיד רעייהעגנוא ןַא ,גנוטסעפ ןופ דנַאװ ערעסיוא
 טקוקעג בָאה ךיא ןעוו ןַאד רָאנ .לעביטש-ךאוו עיורג ַא ןענעקרעד טנעקעג
 .לעמיח לעציּפ ַא ןעקרעמעב טנעקעג ךיא בָאה ךיוה-רעדדןיא

 ךיא ואוו ,רעמיצ םעד ןופ גנושרָאפסױא עיונעג ַא טכַאמעג בָאה ךיא

 עגַאל רעד ךָאנ .ןערהָאי לעיפיוו טסייוו רעוו ןעננערברעפ טפרַאדעג בָאה
 ,ןעוועג רעשמ ךימ ךיא בָאה יירעסינ-ץנימ רעד ןופ ןעמיוק ןעכיוה םעד ןופ
 ,גנוטסעפ רעד ןופ לעקניוו ןעגיד'ברעמ-םורד םעד ןיא ךיז ןיפענ ךיא זַא

 .אווענ רעד ףיוא טקוקענסױרַא טָאה סָאװ (דנַאוװ-צוש א) ןָאיטסַאב ַא ןיא
 טינ רעבָא זיא ,טרעקרעקעגנייא ןעוועג ןיב ךיא רעכלעוו ןיא ,עדייבענ יד

 -סגנוטסעפ רעד ןיא טפור ןעמ סָאװ סָאד רָאנ ,אפונ ןָאיטסַאב רעד ןעוועג
 -ייוצ עכילרעניא ןַא ,טסייה סָאד ;טי אוי ד ע ר .ַא יירעיונ

 רעכעה לעסיבַא ףיוא ךיז טבעה סָאװ ,קרעוו-ןייטש עניקע-ףניפ ענישזַאטע

 ןעײרעטַאב ייווצ רַאפ טמיטשעב זיא ןוא ,ןָאיטסַאב רעד ןופ דנעוו יד יװ
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 טלָאזעג טָאה סע ואוו ,טַאמעזַאק ַא ןעוועג זיא רעמיצ ןיימ .ןענַאנַאק
 -סיש יד ןעוועגנ סָאד זיא רעטסנעפ רעד ןוא ,ענַאנַאק עסיורג ַא ןהעטש
 טנעקעג טינ לָאמנייק רהיא ךרוד ןעבָאה ןוז רעד ןופ ןעלהארטש יד .ךָאל

 טייקקיד רעד ןיא ןערָאלרעפ ךיז ייז ןעבָאה רעמוז וליפא ; ןעגנירדכרוד
 רעניילק ַא ,טעב ענרעזייא ןא ןענופעג ךיז טָאה רעמיצ ןיא .,דנַאװ ןופ
 ןעוועג זיא עגָאלדָאּפ יד .לעקנעב רעווַאבמסעד א ןוא שיט רעװָאבמעד
 ידכ ,רעבָא .ריּפַאּפ ןעלעג טימ דנעוו יד ןוא ץליפ ןעטברַאפעג טימ טקעדעב
 ףיוא ןָאהטעגפױרַא טינ ריּפַאּפ סָאד ןעמ טָאה ,גנאלק ןעדעי ןעטיוטוצבָא
 ,טנעווייל ןעבָארג ַא ףיוא טּפעלקעגפױרַא ןעוועג זיא סע ; אפוג דנַאװ רעד

 עכלעוו ,עטַארג ענעטָארד ַא ןענופעגסיוא ךיא בָאה טנעווייל ןערעטנוא ןוא
 ץליפ םעד רעטניה טשרע ;ץליפ טימ טעבעגרעטנוא ןעוועג רעדעיוו זיא

 -עווניא רעד ייב ,דנַאװ רענרענייטש רעד וצ ןעמוקוצ טנעקעג ךיא .בָאה
 -מעד עקיד ַא ןוא ,לעשיטישַאװ א ןעוועג זיא רעמיצ ןופ דנַאװ רעטסגינ
 ,ננונעפע ענעסָאלשרעּפ ַא טקרעמעב בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,ריחט עווָאב
 -רעפ ןעוועג זיא סָאװ ,טינשסיוא ןַא ןוא ,גראוונעסע ןעגנאלרעד וצ ףיוא
 רעד ןעוועג זיא סָאד : גינעווניא ןופ ?עדנערָאל א ןוא זָאלנ ַא טימ טלעטש

 (.א --- ןע'סוטסירק ןעהטַאררעפ טָאה רעכלעוו ,תוירק שיא חדוחי) "סָאדוי,
 רעדעי וצ םענעגנַאפעג םעד ןערינָאיּפשכָאנ טנעקעג טָאה ןעמ ןעכלעוו ךרוד
 טנעלפ ,רָאדירָאק ןיא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,טַאדלַאס-ךאו רעד .טונימ

 --- גינעווניא ןעקוקניירַא ןוא ?עדנעדָאל םעד ןעביוחפיוא טייצ וצ טייצ ןופ
 היא .ריחט םוצ ןעכירקוצ טנעלפ רע תעב לעוויטש יד טימ גידנעּפירקס
 טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ,גיוא ןייז טָאה ןַאד ; םהיא וצ ןעדער טריבורּפ בָאה
 ינעדָאל סָאד ןוא קערש ןופ קורדסיוא ןַא ןעמונעגנָא ,?עבייש ן'ברוד ןהעז
 רעדעיוו ןעטונימ רָאּפ ַא ןיא ידכ רָאנ ,טזָאלעגרעטנורַא ךיילג ךיז טָאה לעד

 בָאה רעפטנע סלַא טרָאוװו ןעגיצנייא ןייק רעבָא ; הכננב ןערעוו וצ טנעמעעג
 - ,ןעגירקסיורַא טנעקעג טינ טַאדלָאט-ךַאו ןופ ךיא

 בָאה ףךיא .םורַא ןוא םורַא טשרעהעג טָאה טייקליטש עטולָאסבַא

 םעד וצ טקוקעגפיורַא בָאה ןוא רעטסנעפ םוצ לעקנעב ןיימ טּפעלשעגוצ

 וצ טרעטַאמעג ךיז בָאה ךיא ,ןהעז טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ,לעמיה לעציּפ
 "ויווצ ן'םיוא טדָאטש רעד ןופ רעדָא ,אווענ רעד ןופ גנַאלק א סעּפע ןעֿפַאכ

 עטיוט יד .ןעבעגעגנייא טינ רימ ךיז טָאה סָאד רעבָא ,ךייט ןופ טייז ןעט
 ,ןעגניז טריבורּפ בָאה ךיא ןוא ,ןעקירד וצ ןעביוהעגנָא ךימ טָאה טייקליטש
 ,רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ךָאנרעד ןֹוא ,םַאזננַאל טשרעוצ

 בָאה -- "ןענעגעזעג ךיז עבעיל רעד טימ גיבייא ףיוא ןעד ךיא זומ,
 ס'אקנילג ןופ ,ַארעּפָא רעטבעילעב ןיימ ןופ גידנעגניז טּפַאבעג ךיז ךיא
 ,"ַאלימדול ןוא ןַאלסור,
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 עמיטש עװָאסַאב ַא טָאה ,"ךייא טעב ךיא ,טינ טגניז ,ררעה ןיימ,

 | .ריהט ןיימ ןיא רעטסנעפדזייּפש םעד ךרוד ןעגנולקעגבָא

 "ןעגנניז ?יוו ךיא
 ",טינ טרָאט רהיא,
 ",ןעגניז ךָאד לעװ ךיא,

 ,ןעגייצרעביא וצ ךימ טכוזעג ןוא רעטלַאוװרעּפ רעד ןעמוקעג זיא ןַאד

 -נַאמָאק םעד ןעדלעמ ןעזומ סָאד טעװ ןעמ ?ייוו ,ןעגניז טינ רָאט ךיא זַא

 .רעטייוו ױזַא ןוא ,ננוטסעמ ןופ ריד
 ןעגנול עניימ ןוא ןערעוו ןעסקַאוװרעּפ ךָאד טעװ זלַאה ןיימ רעבָא,

 ןערָאט םינ ןוא ןעדער טינ לע ךיא ביוא ,ןערעוו טּפָאטשרעּפ ןעלעוו
 .ןעריטנעמוגרַא טריבורּפ ךיא בָאה ,"ןעגניז

 רעדָא רהעמ ,ןָאט ןערעגירעדעינ ַא ןיא ןעגניז רעסעב טריבורּפ זיא,

 יו יֹוזַא רימ ייב רעהעזפיוא רעטלַא רעד ךיז טָאה ,"ךיז רַאפ רעגנינעוו

 .ןעטעבעג
 רעטעּפש געט עכילטע טימ .,גירעביא ןעוועג זיא סעֶלַא סָאד רעבָא

 ְךֶָאנ סע בָאה ךיא .ןעגניז םוצ קשח ןעצנַאנ םעד ןערָאלרעפ ךיא בָאה

 ,ןעפלָאהעג טשינרָאג טָאה סָאד רעבָא ,ּפיצנירּפ סיוא ןָאהט טריבורּפ

 ןיימ ןעטלאהפיוא זיא, ,טגָאועג ךיז וצ ךיא בָאה ,"ךַאזטּפױה יד,

 -עטשרָאפ ךיז ךימָאל .ןערעוו קנַארק טינ ר ַא ט ךיא ,טפארק עשיזיפ

 לעדייב ַא ןיא רהָאי רֶאּפ א ןעגנערברעפ וצ ןעגנואווצעג ןיב ךיא זַא ןעל
 לע ךיא .עיצידעּפסקע רעשיטקרַא ןַא ןופ טייצ רעד ןיא ,ןופצ ןעטייוו ןיא
 ןעזָאל םינ ךיז לעװ ןוא ,קיטסַאנמיג ןעכַאמ ,ןעגנוביא גונעג ןעמהענ

 ןעטייווצ םוצ לעקניוו ןייא ןופ טירט ןהעצ .גנובעגמוא ןיימ ךרוד ןעכערב
 ניצפופ-ןוא-טרעדנוח ןעלָאהרעדיװ ייז לָאז ךיא ןעוו .סָאװטע ןיוש זיא

 ַא ןופ לעטירד ייווצ) "טסרָאיװ ַא ןעגנַאגעגבָא ןעבָאה ךיא ?עװ ,לָאמ
 ןַא --- טסרָאיװ ןעבעיז גָאט ןעדעי ןהעג וצ ןעסַאלשעב בָאה ךיא ,(?ליימ
 ייווצ ,גָאטימ ן'רַאפ ייווצ ,הירפ רעד ןיא טסרָאיוװ ייווצ : ?יימ ףניפ ךרע
 ןעגעלקעװַא לָאז ךיא זַא, ,ןעפָאלש ןהעג ן'רַאפ םענייא ןוא ,גָאטימ ן'כָאנ
 ןהעגייברעפ לעוװ ךיא סָאװ לָאמ סעדעי ןוא ,ןעקָאריּפַאּפ ןהעצ שיט ן'םיוא

 יירד יד ןעלהעצבָא ןענעק טכייל ךיא לעװ ,ןעקורבָא םענייא שיט םעד
 ,דניוושעג ךיא זומ ןהעג .קירוצ ןוא ןיה ןהענ זומ ךיא סָאװ ,לָאמ טרעדנוה
 רימ לָאז סע ידכ ,םַאזגנַאל ךיא זומ לעקניוו ןיא ךיז ןעהערדמוא רעכָא

 .טייז רעדנַא ןַא ףיוא לָאמ סעדעי ןוא ,ּפָאק רעד ןעלדניווש ןעביוהנָא טינ

 ןערעווש ןיימ טימ קיטסַאנמיג ןעבַאמ גָאט א לָאמ ייווצ ךיא ?עװ וצרעד
 יד גידנעטלַאה ,לעסיפ ןייא רַאפ ןעבעהעגפיוא םהיא בָאה ךיא ."?עקנעב

 ךיז בָאה ןוא ,דָאר ַא יו טחערדענ םהיא בָאה ךיא .טקערטשענסיוא דנַאה
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 ,רערעדנַא רעד ןיא דנַאה ןייא ןופ ןעפרַאװ םהיא טנהעוועגנייא ךינ
 ,סיפ יד ךרוד ןוא ןעקור ן'רעטניה ,ּפָאק ן'רעביא

 זיא סינגנעפעג ןיא טכארבענ ךימ טָאה ןעמ יו םעדכַאנ העש עכילטע
 ייז ןעשיווצ ןוא ,רעכיב ענינייא רימ ןעטָאבנָא ןעמוקעג רעהעזפיוא רעד

 רעטשרע רעד ,רעניימ דניירפ ןוא רעטנַאקעב רעטלַא ןַא ןענופעג ךיז טָאה
 -עזרעביא רעשיסור ַא ןיא ,"עינָאלָאיזיפ , סע'סיאול שזדרָאשזד ןֹופ דנַאב

 טלָאװעג לעיצעּפס בָאה ךיא ןעכלעוו ,דנַאב רעטייווצ רעד רעבָא ; גנוצ
 ,ךיז טהעטשרעפ ,בָאה ףיא .טלהעפענ םָאה ,ןענעיילרעביא לָאמַא ךָאנ

 טָאה סָאד רעבָא ,רעדעפ ןוא טניט ,ריּפַאּפ ןעבענ רימ לָאז ןעמ טגנַאלרעפ

 טינ לָאמנייק ןענייז רעדעפ ןוא טניט .טנאזטנע טולָאסבַא רימ ןעמ
 -ביולרע עלעיצעּפס ַא רַאפרעד טגנירק ןעמ ןעדייס ,גנוטסעפ ןיא טביולרע

 רעגיזָאד רעד ןופ ןעטילענ קרַאטש רהעז בָאה ךיא .ןיילַא רַאצ ם'נופ סינ

 ןיא ןעסַאפרעפ ןעניוהעגנָא בָאה ןוא ,טייקגיטעהטנוא רענעגנואווצעג
 ןעמונענ ,קלָאפ ן'ראפ ןענעייל וצ ןעלעווַאנ ןופ עירעס ַא ןעקנַאדעג עניימ
 ס'יס ןעשוייא וצ סעכילנהע סָאװטע -- עטכישעג רעשיסור רעד ןופ
 -ליש יד ,ןַאלּפ םעד טייבראענסיױוא בָאה ךיא ,"קלָאפ ןופ ןעסינמייהעג,
 ףיוא ן'רזח'נייא טריכורּפ סעלַא סָאד בָאה ןוא ,ןעכערּפשעג יד ,ןעגנורעד

 יו ,ןעלעטשרָאפ טכייל ךיז ןעק ןעמ .ףוס ן'זיב ביֹוהנֶא ןופ גינעווסיוא

 טפרַאדעג סָאד טְלָאװ ףיא ןעוו ,ןעוועג טלָאװ טיײברַא ַאזַא דנעדימרע
 .םישדח יירד רעדָא ייווצ יו רהעמ ןעטלַאהנָא

 ןוא טניט ןעגָארקעג רימ רַאפ טָאה רעדנַאסקעלַא רעדורב ןיימ רעבָא
 ַא ןיא ןעניײטשניײרַא ןעסייהעג ךימ ןעמ םָאה גָאט םענהעש ןייא .רעדעפ
 -טינ ןעבלעז םעד ןופ גנוטיילגעב רעד ןיא ,עטערַאק רענידרעדער-רעיפ
 בָאה ךיא ןעכלעוו ןופ ,ריציפֶא ןעקסמרַאדנַאשז ןעשיזַאקװַאק ןעגידנעדער
 רעטירד , רעד ןיא טרהיפענקעוַא ךימ טָאה ןעמ ,טדערעג רעהירפ ןיוש
 ןיימ טימ ויוורעטניא ןַא ןערָאװעג טביולרע רימ זיא סע ואוו ,"גנולייטבָא

 ,ןעריציפא עקסמרַאדנַאשז ייווצ ןופ םייהנעזעוונַא רעד ןיא ,רעדורב

 ,טריטסערַא ךימ טָאה ןעמ תעב ךיריצ ןיא ןעוועג זיא רעדנַאסקעלַא
 ואוו ,דנַאלסיױא ךָאנ ןערהָאפ טראנעג רע טָאה ןָא דנעגוי רעהירפ ןייז ןופ
 ערעייז ןעביג ןוא ,ןעליוו ייז סָאװ ןענעייל ,ןעליוו ייז יו ןעקנעד ןעשנעמ

 -רעפ ןעוועג םהיא זיא ןעבעל עשיסור סָאד ,קורדסיוא ןעיירפ א ןעקנַאדעג
 יד ןוא --- טייקגיטפַאהרהַאוו עטולָאסבַא --- טײקגיטּפַאהרהַאװ ,טסַאה
 ןייז ןופ ןענוצ-טּפיוה יד ןעוועג ןענייז ,טייקגיצרעהנעפָא עטסגיטכירפיוא
 רעכלעוו-ייס ןיא -,יירעראגטסבלעז וליפא רעדָא ,ײרערַאנ ; רעטקַארַאכ
 -עדער ןופ טייהנעזעוובַא יד .ןענָארטרעּפ טנעקעג טינ רע טָאה ,םרָאפ
 -רעטנוא ןעדיילרעפ וצ טייקטיירג עשיסור יד ,דנַאלסור ןיא טייהיירפ
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 ךעלעטשטפירש ערעזנוא עכלעוו טימ ,רעטרעוו עטלעטשרעפ יד ,גנוקירד
 -יירפ ןייז רַאפ דנעסיוטשבא טסכעה ןעוועג ןענייז ,טצונעב ךיז ןעבָאה
 -ברעמ ןופ ןעמוקקירוצ ןיימ ךָאנ טייצ עצרוק ַא ,רוטַאנ רענעפַא-ןוא
 טָאה ןוא ,ץייווש רעד ןיא ןעבילקעגרעבירַא ךיז רע טָאה  ַאּפָאריײא
 ענייז ןערָאלרעּפ טָאה רע יו םעדכָאנ .ןעצעזעב וצ ךיז טרָאד ןעסָאלשעב
 ןוא ,ןעדנוטש עבילטע ןופ טייצ ןיא ַארעלָאכ ןופ סנייא --- רעדניק ייווצ
 ךָאנ ןערָאװעג םהיא גרוברעטעּפ זיא -- גנורהעצסיוא ןופ עטייווצ סָאד
 ,דנעסיוטשבָא ?עיפ ױזַא לָאמַא

 סנָאיצַאטיגַא רעזנוא ןיא ןעמונעג טינ ?ײטנַא ןייק טָאה רעדורב ןיימ
 -סקלָאפ ַא ןופ טייקכילגעמ רעד ןיא טבילגעג טָאה רע .טייברצ
 ,טלעטשעגרָאפ סרעדנַא טינ ךיז רע טאה עיצולָאװער ַא ןוא ,דנַאטשפיוא
 יד יו טקנוּפ ,טפאשרעּפרעק עוויטַאטנעזערּפער ַא ןופ גנולדנַאה יד יו
 רעד ךייש ןיא סָאװ ,1789 ןיא גנולמַאזרעפ-לַאנָאציַאנ עשיזיוצנַארפ
 -עגנָא טרעוו יז יו ןענַאטשרעּפ יז רע טָאה ,עיצַאטינַא רעשיטסילַאיצַאס
 -רוטַאנימ ,עמייהעג םֵלַא טינ ,ןעגנולמַאזרעפ עכילטנעפע ךרוד טרהיפ
 ,טרהיפעגנַא ןעבָאה רימ סָאװ ,אדנַאגַאּפָארּפ רעכילנעזרעּפ ןופ טיײברַא
 יד טימ רעדָא טיירב ןהָאשזד טימ ןעטלַאהעג רע טלָאװ דנַאלננע ןיא
 "ינוי םעד ןופ טייצ רעד ןיא זירַאּפ ןיא ןעוועג רע טלָאװ ,ןעטסיטרַאשט
 ןעטצעל םעד טימ טפּפמעקעג רעכיז רע טלאו ,1848 ןיא דנַאטשפיוא
 רעד ןיא רעבָא ;עדַאקירַאב רעטצעל רעד רעטניה רעטײברַא לעמייה
 ןַאלב יאול ןופ רעגלָאפכָאנ ַא ןעוועג רע טלָאװ עדָאירעּפ-סגנוטיירגוצ
 | ,ןעלָאר ורדעל רעדָא

 -ַאּפמיס ענייז ןוא ,ךיריצ ןיא טצעזעב ךיז רע טָאה ץייווש רעד ןיא
 -ַאנרעטניא רעד ןופ לעגילפ ןעטניסעמעג םעד טימ ןעגנַאגעג ןענייז ןעיט
 טרהיפעגכרוד רע טָאה ,טסילַאיצַאס רעלעיּפיצנירּפ א גידנעייז .עלַאנָאיצ
 ,ןעבעל טרַא ןעגיסיילפ ןוא ןעמַאזרַאּפש טסכעה ןייז ןיא ןעּפיצנירּפ ענייז
 קרעוו ןעכילטפַאשנעסיװ ןעסיורג ןייז ייב ךילטפאשנעדייל גידנעטייברַא
 טלָאזעג טָאה סעכלעוו ,קרעוװ ַא --- ןעבעל ןייז ןופ קעװציטּפיױה רעד --
 דליב , עטמהירעב סָאד וצ גנוצעזטרָאפ טרעדנוהרהאי עטנהעצניינ ַא ןייז
 ַא ןערָאװעג ןעכינ ןיא זיא רע ,ןעטסידעּפָאלקיצנע יד ןופ "רוטַאנ רעד ןופ
 קינװָאקלאּפ ,גנילטכילפ ןעטלַא םעד ןופ דניירפ רעכילנעזרעּפ רעטנעהאנ
 סעכילטפאשניימעג לעיפ רהעז טַאהעג טָאה רע ןעמעוו טימ ,ףָארװַאל ,ל 5
 .ןעטכיזנַא עשיפָאזָאליפ-שיטנַאק ענייז ןיא

 רעדנַאסקעֿלַא טָאה ,טסערַא ןיימ ןופ טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו
 ןוא ןעבעל סָאד ,ןעבעל ןייז ןופ קרעוו סאד --- סעלַא טזָאלעגרעביא ךיילג
 טפול עיירפ יו גיטיונ ױזַא ןעוועג םהיא רַאפ זיא סָאװ ,אפוג טייהיירפ
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 טדָאטש יד ,נרוברעטעּפ ןיא טרהעקענקירוצ ךיז טָאה ןוא -- ?עניופ ַא רַאֿפ
 ,טפאשנעגנַאמענ ןיימ ןיא ןעפלעה וצ ךימ ידכ רונ ,טאהענ טָאה רע סָאװ

 רעניזָאד רעד ייב טרהירעג קרַאטש רהעז ןעוועג עדייב ןענייז רימ
 רע .טנערענפיוא ךילנהעוועגרעסיוא ןעוועג זיא רעדורב ןיימ .שינעגעגעב
 "נַאשז יד ןופ ןערידנומ עיולב יד ןופ קיִלבנֶא עמַאס םעד טסַאהעג טָאה
 ןיא קנַאדעג ןעגידנעטשטסבלעז ןעדעי ןופ רעטכירניה ענעי --- ןעמרַאד
 רעייז ןיא טקירדענסיוא ןעפָא ןעלהיפעג ענייז טָאה רע .ןוא --- דנאלסור
 -רעטעּפ ןיא םהיא ןהעז סָאד ךימ טָאה ,טגנַאלעבנָא ךימ סָאװ .טראוונענעג
 ןייז ןהעז וצ ךילקילנ ןעוועג ןיב ךיא .טניהורנואעב קרַאטש רהעז גרוב
 יז לעװ ךיא זַא ,ןערעה וצ ןוא ןעניוא עלופעבעיל ענייז ,םינּפ ןעכילרהע
 רע ןעשנואוועג ךיא בָאה ןעגעווטסעד ןופ ןוא ; טַאנָאמ ןיא לָאמנייא ןהעז

 גָאט םענעי זיא רע ןיהואוו ,טרָא םעד ןופ טייוו ןעליימ טרעדנוה ןייז לָאז
 ,ןעהערדסורַא טינ ןיוש ךיז טעוו רע ןענַאװ ןופ רעבָא ,רעיירפ ַא ןעמוקעג
 ננוטיילנעב רעד רעטנוא ןעננערב טינ טכַאנ ענהעש ןייא םהיא לָאז ןעמ

 הענ ? בורג-ןעבייל םעד ןיא ןעמוקעג וטזיב סָאװ וצ , ,ןעמרַאדנַאשז ןופ

 ןוא ;ןעירשעג טסבלעז רעכילרעניא רעצנַאג ןיימ טָאה "! קירוצ ךיילג
 לעוו ךיא יו גנַאל ױזַא ,קעװַא טינ טעװ רע זַא ,טסואוועג ךיא בָאה ךָאד

 ,סינגנעפעג ןיא ןייז
 טייקניטעהטנוא יד זַא ,ןענַאטשרעּפ .ןעמעלא רַאפ רעסעב טָאה רע

 עטיב ַא ןעבעגעגנָא טאהעג ןיוש טָאה רע ןוא ,ןענע'גרה'קעווַא ךימ טעוו

 רעד וצ קירוצ ןעמהענ וצ ךיז סינביולרע ןַא רימ רַאפ ןעקריוואוצסיוא
 ןענידנע לָאז ךיא טלָאװעג טָאה טפַאשלעזעג עשיפַארגָאעג יד ,טיײברַא
 -ענרעביא טָאה רעדורב ןיימ ןוא ,עדָאירעּפ-זייא רעד רעביא ךוב ןיימ
 !דכ ,בָארַא ּפָאק ן'טימ גרוברעטעּפ עכילטפַאשנעסיװ עצנַאג סָאד טרהעק
 רעד עימעדאקַא יד .עטיב ןייז ןעציטשרעטנוא לָאז יז ,ןענעוועב וצ רהיא

 ןוא ; טייהנענעלעגנָא רעד ןיא טריסערעטניארעפ ךיז טָאה ןעטפַאשנעסיוװ
 רעד זיא ,גנורַאּפשנייא ןיימ ךָאנ ןעטַאנָאמ יירד רעדָא ייווצ ןיא ,ךילדנע
 רעד זַא ,טגָאזעגנָא רימ טָאה ןוא עלעצ ןיימ ןיא ןעמוקעגניירַא רעהעזפיוא
 -ַארנָאעג רעד רַאפ טכירעב ןיימ ןעגידנערעפ וצ טביולרע רימ טָאה רעזייק
 טניט ןעביולרע קעווצ םעד רַאֿפ רימ טעװ רע זַא ןוא ,טפַאשלעזעג רעשיפ
 -רעטעּפ ןיא .טנעלענוצ רע טָאה ,"גנַאגרעטנוא-ןוז זיב רָאנ , .רעדעפ ןוא
 רעבָא ; גָאטימכָאנ יירד רענייז א טייצ-רעטניוו רעטנוא ןוז יד טהעג גרוב
 ןעוועג ןענייז ,"גנַאגרעטנוא-ןוז זיב , .ןעפלעה טנעקעג טינ ןעמ טָאה סָאד
 טָאה רע תעב טכיורבעג טָאה רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא סָאװ ,רעטרעוו יד
 ,טגיליוועב שינביולרע יד
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 !ןעטייברַא טנעקעג ָאזלַא בָאה ךיא
 -עטכיילרע עקרַאטש יד ןענעגרעביא טנעקעג םיוק טציא טלָאװ ךיא

 -נעמ יד ןעגָארקעג בָאה ךיא ןעוו ,טלהיפעג טלָאמעד בָאה ךיא סָאװ ,גנור
 וצ טניליוועגייא טלָאװ ךיא .ןעביירש םוצ קירוצ ןעמהענ וצ ךיז טייקכיל

 יבַא ,רעלעק ןעטסטכייפ םעד ןיא ,רעסַאו טימ טיורב ןעליוה ףיוא ןעבעל

 .ןעטײברַא ןעביולרע רימ לָאז ןעמ

 -ביירש ןעמעוו ,רענעגנַאפעג רעניצנייא רעד ןעוועג רעבָא ןיב ךיא
 יירד טכַארברעפ ןעבָאה עניימ םירבח עלעיפ .טביולרע ןעוועג זיא גייצעג

 -מהירעב רעד ןענופעגטַאטש טָאה סע רעדייא ,הסיפת ןיא רהעמ ןוא רהָאי
 ֿפעװָאט א יו רהעמ ןוא ,"גיצניינ-ןוא-יירד-טרעדנוח, יד ןופ סעצָארּפ רעט
 ייז זיא לעװָאט רעד וליפא ,ךיז טהעטשרעפ .,טביולרע טינ ייז ןעמ טָאה

 םהיא ןעבָאה ייז ןוא ,טײקמַאזנייא רעניטעמוא רענעי ןיא ןעוועג בעיל
 -עלעג ןעבָאה ייז סָאװ ןעכַארּפש יד ןיא ןעגנוביא ןעביירש ףיוא טצונעב
 סָאד רעבָא ;ןעמעלבָארּפ עשיטַאמעטַאמ ןעטײברַאוצסיױא רעדָא ,טנער
 הָאּפ א יו רהעמ טָאה ?עװַאט ן'פיוא ןערָאװעג טנעכייצרעפ זיא סָאװ
 .ןעביילב טנעקעג טינ ןעדנוטש

 -יסעמלעגער רהעמ ַא ןעמונעגנָא טציא טָאה ןעבעל-סינגנעפעג ןיימ
 רעגייז ַא ןיינ ,ןעבעל וצ סָאװ רַאפ טָאהעג טציא בָאה ךיא ,רעטקַארַאכ ןעג
 טרעדנוה יירד עטשרע יד טימ ניטרַאפ ןעוועג ןיוש ךיא ןיב הירפ רעד ןיא
 -נײרַא רימ לָאז ןעמ זַא טרַאװעג בָאה ךיא ןוא ,עלעצ ןיימ רעביא טירט
 -וצ בָאה ךיא סָאװ ,טיײברַא יד .סרעדעפ ןוא ןעטפיטשיילב עניימ ןעגנערב

 ץוחַא ,ןעטלאהטנע טָאה ,טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאעג רעד רַאפ טיירגעג
 ןופ גנורעדעילנוצ ַא ,דנַאלניפ ןיא ןעגנושרָאפסיױא עניימ ןופ טכירעב ַא
 -נירגעב ןייז טפרַאדעג טָאה עזעטָאּפיהדזייא יד ןעכלעוו ףיוא ,סיזַאב םעד
 ףיא בָאה ,טייצ גונעג ךיז רַאפ בָאה ךיא זַא גידנעסיוו ,רעטציא .טעד
 ןופ לייט ןעניזָאד םעד ןערעסערגרעפ ןוא ןעביירשוצרעביא ןעסָאלשעב
 ןיא טלעטשענ רימ טָאה ןעטפַאשנעסיװ רעד עימעדַאקַא יד .קרעוו ןיימ
 עלעצ ןיימ ןופ לעקניוו א ןוא ,קעטָאילביב ערַאברעדנואוו רהיא טסנעיד

 סע עכלעוו ןעשיווצ ,ןעטרַאקדנַאל ןוא רעכיב טימ ןעוועג לופ דלַאב זיא
 -אעג רעשירעווש רעדנעצנעלג רעד ןופ ןעבַאנסיױא עלַא ןענומעג ךיז ןעבָאה
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 ןופ ןעטכירעב ןופ גנולמַאז עגידנעטשלָאפ טעמכ ַא ,גנושרָאפ רעשינאל
 + ןעכילרהעי-לעטרעפ, םעד ןופ גנעג-רהֶאי עצנַאנ ןוא ,ןעזייר עשיטקרַא

 ןיא זיא ךוב ןיימ ."טפַאשלעזעג רעשינָאלָאעג רענָאדנַאל רעד ןופ ?לאנרושז

 רעד ,רעדנעב עסיורג ייווצ ןופ סיורנ רעד וצ ןעסקַאװעגסיױא גנוטסעפ

 ףָאקַאלַאּפ ןוא רעדורב ןיימ ןופ ןערָאװעג טקורדענ זיא ייז ןופ רעטשרע

 רעד דנערהעוו ; ("ןערָאומעמ , ס'טמַאשלעזעג רעשיפַארנָאעג רעד ןיא)
 ןופ דנעה יד ןיא ןעבילבענ זיא ,טנידנעעג ןעצנאנ ןיא טינ ךָאנ ,רעטייווצ

 טָאה טּפירקסונַאמ םעד .ןעפַאלטנע ןיב ךיא תעב ,"גנולייטבָא רעטירד רעד

 וצ ןעבענעגרעביא םהיא טָאה ןעמ ןוא ,1899 ןיא ןענופענפיוא טצעי ןעמ

 רימ וצ טקישעגרעבירַא םהיא טָאה עכלעוו ,טפַאשלעזעג רעשיסור רעד

 .ןָאדנָאל ןיא

 יו ךינ ױזַא --- יירד רעגייז א רעטניוו --- גָאטימכָאנ רענייז ַא ףניפ

 רימ ןופ ןעמ טָאה ,לעּפמעל םעניילק םעד טכַארבעגניײרַא רימ טָאה ןעמ

 ,ןעטייברא ןערעהפיוא טזומעג בָאה ךיא ןוא ,גייצעגביירש ןיימ ןעמונעגוצ
 עצנַאג א .רעכיב עשירָאטסיה סנעטסיימ ,ןענעייל ךָאנרעד געלפ ךיא

 -ולֲאּפ תורוד יד ןופ גנוטסעפ ןיא ןעבילקעגפיונוצ ךיז טָאה קעטָאילביב

 רימ .טרַאּפשרעפ ןעטלַאהעג ןעטרָאד טָאה ןעמ סָאװ ,עטריטסערַא עשיט

 "דנירנ עסַאמ ַא טימ ןערעסערגרעפ וצ קעטָאילביב יד טביולרע ןעמ טָאה

 סָאװ רעכיב יד טימ ןעמַאזוצ ןוא ,עטכישעג רעשיסור ןעגעוו קרעוו עכיל

 וצ טייקכילגעמ יד טָאהעג ךיא בָאה ,טכַארבעג רימ ןעבָאה םיבורק עניימ

  סָאװ ,ןעטנעמוקָאד ןוא ןעטקַא ןופ ןעגנולמַאז ןוא קרעוו עלַא ןענעייל

 רעשיסור רעד ןופ עדָאירעּפ-עװקסָאמ רעד וצ תוכייש ַא טָאהעג ןעבָאה

 ,ןעלַאננַא עשיסור יד רָאנ טינ ןענעייל וצ טַאהעג בעיל בָאה ךיא ,עטכישעג

 רעשיטארקַאמעד רעד ןופ ןעלַאננַא עטנעכייצעגסיוא יד סרעדנַאזעב

 ןיא עטסעב יד טכייליפ --- ווָאקסּפ ןֹופ קילבוּפער רעכילרעטלַאלעטימ

 טרעטש עשיטסירעטקַאראכ עגיזָאד יד ןופ עירָאטסיה רעד רַאפ ַאּפָארייא

 ןענעייל ןופ טאהעגנ האנה ךיוא בָאה ךיא רָאנ --- רעטלַאלעטימ ןיא

 ,ענילייה יד ןופ סנעבעל יד וליפא ןוא ,ןעטנעמוקָאד ענעקורט ײלרעלַא

 יד ןופ ןעבעל ןעכילקריוו םעד ןופ ןעטקַאפ לָאמטּפָא טניפעג ןעמ ואוו
 ןיא ךיוא בָאה ךיא .ןעניפעג טינ ואווסרעדנַא ןעק ןעמ עכלעוו ,ןעסַאמ

 טבַאמעג רַאגָאז בָאה ןוא ,ןעלעווָאנ ?הָאצ עסיורג א ןעזעלעג טייצ רענעי
 םיבורק עניימ .דנעבא-טטכאנהייוו רַאפ גנוטלַאהרעטנוא ןַא ךיז רַאפ

 -סטכַאנהייװ, סע'סנעקיד ןעקישוצוצ ריס טרחיפענסיוא ןַאד ןעבָאה

 -נענייוו ןוא גידנעכַאל בוט-םוי םעד טכַארברעּפ בָאה ךיא ןוא ,"ןעטכישעג

 ,טסילעווָאנ ןעסיורג םעד ןופ ןעגנופַאש עלָאפטכַארּפ ענעי רעביא גיד
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 סָאװ ,ןימלע-תיב ַא ףיוא יו ,טייקליטש יד ןעוועג זיא עטסנרע סָאד

 ןוא דנעוו יד ןיא טּפַאלקעג ךיא בָאה טסיזמוא ,טשרעהענ רימ םורַא טָאה
 ןעטסדנימ םעד וצ ךיז גידנערעהנייא ,ןעלעיד יד ןיא סופ ן'טימ טקַאהעג
 ןייא רעבירַא זיא סע .טרעהעג טשינרָאג טָאה ןעמ .רעפטנע סלַא גנַאלק

 ןיימ ףיוא ךיז טָאה רענייק רעבָא ,ןעטַאנָאמ ןהעצפופ ,יירד ,ייווצ ,טַאנָאמ
 -רָאוװאוצ ,ןעוועג רימ ןענייז ערעזנוא סקעז זיולב .ןעפורעגבָא טינ ןעּפַאלק
 עטריטסערַא ענירעביא יד -- ןעטַאמעזַאק גיסיירד-ןוא-סקעז רעביא ןעפ
 -"קָאמַאז יקסווָאטיל, םעד ןיא ןעטלַאהעג ןעמ טָאה עניימ םירבח
 עלעצ ןיימ ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ריציפָארעטנוא רעד ןעוו .םינגנעפעג

 סָאװ , ,טגערפעג םהיא בָאה ףךיא ןוא ,ריצַאּפש ַא ףיוא ןעמהענסיורַא ךימ
 רימ ףיוא ןעפרָאוװענ רע טָאה "? סע טנעגער ? רימ ןעבָאה רעטעװ ַא רַאּפ

 מרָאװ א גידנעדערסיורַא טינ ןוא ,טייז רעד ןופ קילב ןעטע'בנג'רעפ ַא
 טַאדלָאס-ךאוו א ואוו ,ריחט רעד רעטניה ןעניוצעגקירוצ ךיילנ ךיז רע טָאה
 -נייא סָאד ,םהיא רעביא טכַאװעג ןעבָאה ריציפָארעטנוא רעטייווצ ַא ןוא
 עכילטע ןערעה טנעקעג ךָאנ בָאה ךיא ןעמעוו ןופ ,ןעזעוו עגידעבעל עגיצ
 ןיימ ןיא ןעמוקניירַא טגעלפ רעכלעוו ,רעהעזפיוא רעד ןעוועג זיא ,רעטרעוו

 יצ .ןענערפ ןוא "ןעגרָאמ-טוג, ןעגָאז רימ הירפ-רעד-ןיא ןעדעיו עלעצ |
 ַא ןעהיצרעפ טריבורּפ בָאה ךיא .ריּפַאּפ רעדָא קַאבַאט ןעפיוק ךיא ףרַאד
 עטע'בנג'רעפ ןעפרַאװ טנעלפ רע ךיוא רעבָא ;םהיא טימ ךערּפשעג
 רעד ןיא ןענאטשעג ןענייז עכלעוו ,ןעריציפָארעטנוא יד ףיוא ןעקילב
 ןעמ ,ךָאד טהעז רהיא,, ,ןענָאז טלָאװ רע יו ױזַא ,ריחט רענעּפָא-בלַאה
 -רעפ וצ טַאהעג טינ ארומ ןייק ןעבָאה ןעביוט יד זיולב ."ךיוא ךימ טיח
 יז ןענייז גָאטימכָאנ ןעדעי ןוא הירפ-רעד-ןיא ןעדעי .רימ טימ ןעננערב
 .סעטארג יד ךרוד זייּפש רעייז ןענירק רעטסנעפ ןיימ וצ ןעמוקעג

 םיוק םעד ,?עוויטש ס'רעטכעוו םעד ןופ ןעּפירקס סָאד רעסיוא
 םעד ןוא ,"סָאדוי, םעד ןופ לעדנעדַאל ם'נופ שיורעג ןערַאבקרעמעב
 טינ גנַאלק םוש ןייק זיא ,עכריק-סגנוטסעפ רעד ןיא רעקעלג יד ןופ ןעגנילק
 טָאג , א ןעגנילקסיוא ייז ןעגעלפ חעש לעטרעפ עדעי .ןערעה וצ ןעוועג
 ,לָאמ רעיפ ,יירד ,ייווצ ,סנייא --- ("יאוילימַאּפ ידָאּפסָאה ,) "ךימ זעלרע
 טימ ,חעש ערעי ןענָאלשסױא םאזגנַאל קָאלג רעסיורג רעד טנעלפ ןַאד
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 א טגלָאפעג טָאה ךָאנרעד .ןערעדנא םעד זיב גנולק ןייא ןופ ןעזױּפ עגנַאל
 ןופ סיורא ןעגעלפ עכלעוו ,רעקעלג יד ןופ ןעגנולקעגסיוא ,ןוגינ רעגירעיורט

 ןיא נידנעכַאמנא ,רעטעװ ןיא ננורעדנע רעכילצעלּפ רעדעי ייב ןָאט

 רעד יו ןעננולקעג טָאה סָאװ ,שינעצלירנ עכילקערש אזא ןעטייצ עכלעזַא

 עדנוטש טכַאנטימ רענירעיורט רעד ןיא .היול א ייב ננאלקדןעקַאלג |

 עשינַאמראה-טינ יד ןופ ןערעוו טיילגעב ןונינ רעד וצרעד ךָאנ טנעלפ
 סָאד .("ראצ םעד ץיש ,טָאנ,) "ינארכ ַאירַאצ עשזַאב , ַא ןופ רענעט

 סע ךיז טָאה םיוק ןוא } העש לעטרעפ עלופ ַא ןעטלַאהנָא טגעלפ ןעגנילק
 םעד טנָאזעגנָא 'יאוילימָאּפ ידָאּפסַאה , רעיינ ַא ןאד טָאה ,טגידנעעג
 ןעטכַארברעפ זָאלצונ ןייז ןופ העש לעטרעפ ַא זַא ,םענעגנַאפעג ןעזָאלפַאלש

 עצנַאנ ,ן'העש לעטרעפ ךס ַא זַא ןוא ,קעװַא עלייוורעד ןיוש זיא ןעבעל
 ןעלעוו ןעבעל ןעזָאלניז םענעגייא םעד ןופ םישדח ןוא ,געט ןוא ,ן'העש
 םהיא ןעלעוו ,טיוט רעד טכייליפ רעדָא ,רעטכעוו יד רעדייא ,רעכבירַא
 .ןעיירפעב

 עבלַאה ַא ראפ טרהיפענסיורַא ךימ ןעמ טָאה הירפ-רעד-ןיא ןעדעי

 זיא ףיוה רעניזָאד רעד .ףיוה-סינגנעפעג םעד ןיא ריצַאּפש א ףיוא העש
 ,םורא רַאוטָארט ןעלָאמש א טימ ץַאלּפ רעגיקע-ףניפ רעניילק ַא ןעוועג

 בעיל רעבָא בָאה ךיא ,ןעטימ ןיא --- דָאב יד --- עדייבענ עניילק ַא ןוא
 .ןעריצַאּפש עגיזָאד יד טָאהעג

 ױזַא סינגנעפעג ןיא ןיא עקירדנייא עיינ רַאפ טייקנידנעווטיונ יד
 עלַא בָאה ,ףיוה ןעלָאמש רעזנוא ןיא טריצַאּפש בָאה ךיא ןעוו זַא ,סיורג
 ןעטליגעב ןעכיוה םעד ףיוא טלעטשעגנָא ןעגיוא עניימ ןעטלַאהעג לָאמ

 ןיא ךאז עניצנייא יד ןעוועג זיא סָאד .עכריק-סגנוטסעפ רעד ןופ ץיּפש
 בָאה ךיא ןוא ,ןהעזסיוא רהיא טרעדנעעג טָאה סָאװ ,גנובעגמוא ןיימ
 טָאה ןוז יד תעב דלַאנ רענייר יו גידנעצנַאלג ןחעז וצ םהיא טָאהעג בעיל
 טלַאטשעג סָאד גידנעמהעננָא רעדָא ,פעמיה ןעיולב ןעדָאלק ַא ןופ טניישעג
 ,טדָאטש רעד רעביא ןעננַאהעג זיא לעבענ רעיולכ-טכייל ַא ןעוו ,עעפ ַא ןופ
 "רעפ ןעבָאה סנעקלָאװ ערעטסניפ תעב יורג-להָאטש נידנערעוו רעדָא
 ,לעמיה םעד טלעטש

 ןהעזעג לָאמטּפָא ךיא בָאה ןעריצאפש עניזָאד יד ןופ טייצ רעד ןיא
 -ניינ רעדָא ןהעצטכַא רהֶאי ַא ןופ לעדיימ ַא ,רעטכָאט ט'רעהעזפיוא םעד ;

 טָאה ןוא גנוניואוו ס'רעטָאפ רהיא ןופ ןעמוקסיורַא טנעלפ יז ןעוו ,ןהעצ
 וצ ןעמוקוצוצ ידכ ,ףיוח רעזנוא ןיא טירט עכילטע ןהעגרעבירַא טפרַאדעג
 - ,עדייבעג רעד ןופ גנַאנסױרַא רעניצנייא רעד ,רעױהט-סגנַאגניירַא םעד
 יז יו ױזַא ,ןעגיוא עטזָאלענבָארַא טימ ,ןעפיולייברעפ לָאמ עלַא טגעלפ יז
 -סינגנעפעג ַא ןופ רעטכָאט יד זיא יז סָאװ ,טימרעד טמהעשעג ךיז טלָאװ
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 בָאה ךיא ןעמעוו ,טעדַאק ַא ,רעדעיוו ,רעדורבנ רערעגניא רהיא ,רעטכעוו
 טקוקעג גידנעטש טָאה ,ףיוה ן'פיוא ןהעזעג לָאמ ייווצ רעדָא לָאמנייא ךיוא

 ,עיטַאּפמיס ןופ קורדסיוא םענעפָא ַאזַא טימ ןיירַא םינּפ ןיא ךיילג רימ |
 טדערעגרעביא רַאגָאז בָאה ךיא ןוא ,טרחירענ קרַאטש ךימ טָאה סע זַא
 רעדָא רעיפ ,טיירפעב ןעוועג ןיב ךיא יו םעדכָאנ ןעצימיא וצ םעד ןענעוו
 םהיא ןעמ טָאה ,ריציפָא ןַא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,רעטעּפש רהָאי ףניפ
 רערענָאיצולַאװער רעד וצ ןענַאטשעגוצ זיא רע .,ריביס ןיא טקישרעפ
 ַא ןערהיפ ןעפלעה טזומעג רע טָאה ,סיוא רימ טזייוו סע יוװ ןוא ,יײטרַאּפ

 .גנוטסעפ ןיא ענעגנַאפעג יד טימ ץנעדנָאּפסערָאק
 זיא ,ןעסַאנ ענעטכיולעב- לעה יד ןיא ןייז טינ ןענעק סָאװ יד רַאפ

 ַא ןיא זַא ,ךיז טהעטשרעפ'ס .ניד'כשוח ץנַאנ גרוברעטעּפ ןיא רעטניוו
 ןעוועג זיא טייקטכייפ יד רעבָא .רעניד'כשוח ךָאנ ןעוועג זיא טאמעזַאק
 םוא זַא ,טכייפ ױזַא ןענייז ןעטַאמעזַאק יד .סינרעטסניפ יד יו רעגרע ךָאנ
 ןוא ,ןעצייה קרַאטש טזומעג ייז ןעמ טָאה טײקסַאנ יד ןעביירטרעפ וצ
 ,ט'לעוּפ'ענ רעבָא בָאה ךיא ןעוו ; ןערָאװעג טקיטשרעד טינ רעיש ןיב ךיא
 ןופ זיא ,רעהירפ יו רעגירעדעינ רוטַארעּפמעט יד ןעטלַאה לָאז ןעמ זַא
 -סיוא טָאה רעיּפַאּפ סָאד ןוא ,ץענ טימ ןענורעג דנַאו רעכילרעסיוא רעד

 ןעדעי רעסַאו רעמע ןַא טימ ןעסָאגענבָא סע טלָאװ ןעמ יו ױזַא ןהעזעג
 ןופ ןעטילעג קרַאטש בָאה ךיא ןַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד -- ,גָאט
 ,םזיטַאמוהר

 -ירשעג רעטייוו בָאה ךיא ; רעטנומ ןעוועג ךיא ןיב םעד םעֶלַא ץָארט
 גידנעפראשרעפ ,רעטסניפ רעד ןיא ןעטרַאקדנַאל טנעכייצעג ןוא ןעב
 ךיז טָאה סע סָאװ ,זָאלג לעקיטש ןעכָארבוצ ַא טימ סרעדעפיילב עניימ
 וצ טיהעגבא יירט בָאה ךיא .ףיוה ן'פיוא ןעבעהוצפיוא ןעבעגעגנייא רימ
 עניימ ןעכַאמ וצ ןוא עלעצ ןיימ ןיא גָאט ןעדעי ליימ ףניפ עניימ ןהעג

 ךיז זיא טייצ יד ,לעקנעב ןעווָאבמעד םעד טימ ןעצנוק עשיטסַאנמיג
 רעמוק רעד טע'בנג'ענניירַא עלעצ ןיימ ןיא רעבָא ךיז טָאה ןַאד .ןעגנַאגעג

 -סערַא זיא רעדנַאסקעלַא רעדורב ןיימ ,ןעכָארבוצ טינ רעיש ךימ טָאה ןוא
 .ןערָאװעגנ טריט

 ךיז טביולרע ךימ ןעמ טָאה ,4 ,רעבמעצעד ןופ עדנע רעד םורָא

 ןיא ,גנוטסעפ ןיא אנעלעה רעטסעווש רעזנוא טימ ןוא םהיא טימ ןחעז וצ

 סָאװ ,ךיז ןהעז סָאד .ריציפֶא ןעקסמרַאדנַאשז ַא ןופ טייהנעזעוונַא רעד
 םענעגנַאפעג םעד ייס ,ןיירַא ןעמעלַא טגנערב ,ןעטלעז טביולרע טרעוו
 טהעז ןעמ .טייקטנערענפיוא ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ,םיבורק ענייז ייס ןוא
 רעד זַא גידנעסיוו ,ןעמיטש עטבעילעג טרעה ןעמ ןוא רע'םינּפ עטבעילעג
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 ךיז טלהיפ ןעמ ;ןעטונימ עכילטע יוװ רהעמ טינ ןעטלַאהנָא טעוװו םיורט
 ןעמ ?ייוו ,קעװַא טייוו יֹוזַא ךָאד ןוא ,ערעדנַא יד וצ ענייא טנעהַאנ ױזַא
 ,ןעדמערפ ַא ןופ טייהנעזעונַא רעד ןיא ןעדערכרוד טינ םיטניא ךיז ןעק
 רעטסעווש ןיימ ןוא רעדורב ןיימ ןענייז םעד רעסיוא ,ןָאיּפש א ןוא אנוש ַא

 ,ערעטסניפ יד ןעכלעוו ףיוא ,דנוזעג ןיימ ןענעוו טגרָאזעב קרַאטש ןעוועג
 -ענבָא טָאהעג ןיוש ןעבָאה טייקטכייפ יד ןוא נעט-רעטניוו עשילָאכנַאלעמ
 ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז ןענייז רימ .גנוקריוו עטשרע רעייז טלעּפמעטש
 | .רעצרעה ענירעיורט טימ

 ףעירב םעד טָאטשנָא ,ךיא בָאה ךיז-ןהעז ןעניזָאד םעד ךָאנ ךָאו א
 ןיימ ןופ ןעקורד םעד ןענעוו רעדורב ןיימ ןופ טעטראװרע בָאה ךיא סָאװ
 טזָאלעג רימ טָאה רע ,ן ףָאקַאלָאּפ ןופ עלעטעצ ןעצרוק א ןעטלַאהרע ,ךוב

 ןוא ,ןערוטקערָאק יד ןענעייל רע טעוו רעטייוו ןוא ןָא טנייח ןופ זַא ,ןעסיוו
 ןעפרַאד ךיא ?עוװו טייברא-קורד רעד טימ תונייש א טָאה סָאװ סעלַא זַא
 ךיילג ךיא בָאה ןעביירש ןייז ןופ ןָאט םעד ןופ ןיוש .םהיא וצ ןעריסערדַא
 טינ לָאז סע ןעוו .רעדורב ןיימ טימ טָאלג טינ זיא סעּפע זַא ,ןענַאטשרעּפ
 סע .םעד ןעגעוו ןעבירשעגנ ףָאקַאלַאּפ טלָאװ ,טייהקנַארק ַא יוװ ןייז רהעמ
 זיא רעדנַאסקעלַא ,טסגנַא ןעכילקערש ןופ נעט ןעמוקעג רימ ףיוא ןענייז

 סָאד ! ןופרעד ףאזרוא יד ןייז זומ ךיא ןוא ,ןערָאװעג טריטסערַא רעכיז
 זיא סע עכלעוו רימ ראפ ןעבָאה וצ טרעהעגפיוא ננילצולּפ טָאה ןעבעל

 -אלרעפ ןעבָאה ,טײברַא ןיימ ,סקיטסַאנמיג עניימ ,גנעג עניימ ,גנוטיידעב

 קירוצ ןוא ןיח ןעגנאגעג ךיא ןיב גָאט ןעצנַאנ א ,עסערעטניא רעייז ןער
 ךַאז רעדנַא ןייק ןופ גידנעטכַארט טינ ,עלעצ ןיימ ןיא לעטשבָא ןַא ןהֶא

 זיא ,ןעשנעמ ןעטארייחרעפנוא ןַא ,רימ רַאפ ,טסערַא ס'רעדנַאסקעלַא יו
 רע ;טייקכילמעווקעבנוא עכילנעזרעּפ ַא רָאנ ןעוועג טפַאשנעגנַאפעג יד
 ןייז טבעילעג ךילטפַאשנעדייל טָאה רע ,טארייהרעפ ןעוועג רעבָא זיא

 ןעבָאה ייז ןעמעוו ףיוא ,עלענניא ַא טאהעג טציא ןעבָאה ייז ןוא ,יורפ

 ערעייז וצ טלהיפענ ןעבָאה ייז סָאװ ,עבעיל עצנַאג רעייז טרירטנעצנָאק
 ,רעדניק ייווצ עטשרע

 -לעזַא רע טָאה סָאװ .טייקטמיטשעגנוא יד ןעוועג זיא ץלַא יו רעגרע
 -םאהרעפ םהיא ייז ןעבָאה דנורג ַא רַאפ סָאװ ףיוא ? ןָאהט טנעקעג סעכ
 ןיימ ;רעבירַא ןענייז ןעכָאװ ? םהיא טימ ןָאהט ייז ןעלעוו סָאװ 4 םעט

 רעבָא זיא סעיינ ןייק ; רעפעיט ןוא רעפעיט ןערָאװעג זיא טייקניהורנוא
 ,טסואוורעד ךיז גידנעהעגייברעפ ךיא בָאה ךילדנע זיב ,ןעמוקעג טינ ץלַא
 ןעבירשעג טָאה רע סָאװ ,ףעירב ַא בעילוצ טריטסערַא םהיא טָאה ןעמ זַא
 ,ףָארוװַאל ,? ,ּפ וצ

 ןייז ךָאנ .רעטעּפׂש ךס ַא טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ןעטייהלעצנייא יד
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 ,דניירפ ןעטלַא ןייז וצ ןעבירשעג רע טָאה ,רימ טימ ךיז-ךןהעז ןעטצעל

 ,טפירשטייצ עשיטסילַאיצַאס ַא טריטקַאדער טייצ רענעי וצ טָאה רעכלעוו

 זַא ,ןעבירשעג רע טָאה ףעירב םעד ןיא ,ןָאדנָאל ןיא ,"סטרעוורָאפ , םעד

 -רעפ עלעיפ יד ןעגעוו טדערעג טָאה רע ; דנוזעג ןיימ רַאפ ארומ טָאה רע
 רע ןוא ; דנַאלסור ןיא ןערָאװעג טכַאמעג טלָאמעד ןענייז סָאװ ןעגנוטפַאה
 "רעה רעשיטָאּפסעד רעד ןעגעק סַאה ןייז טקירדעגסיוא יירפ ץנַאג טָאה
 רעד ןופ טסָאּפ רעד ףיוא ןערָאװעג ןעמונענרעביא זיא ףעירב רעד .טפַאש
 ןעכאמ ןעמוקעג ייז ןענייז דנעבא-סטכַאנהייוו ןוא ,"גנולייטבא רעטירד,
 טרהיפעגכרוד ןיא גנוכוזרעטנוא יד .גנוניואוו ןייז ןיא גנוכוזרעטנוא ןַא
 רעבלַאה ךָאנ .ךילנהעוועג יװ טעטילַאטורב רהעמ ךָאנ טימ ןערָאװעג
 ןוא הריד ןייז ןיא ןעסירעגניירַא ןעשנעמ ץוט רעבלַאה ַא ךיז טָאה טכַאנ
 דנעוו יד ןיא ליפא .בָארַא ּפָאק ן'טימ טרהעקעגרעביא סעלַא ןעבָאה
 -ענסױרַא עלעטעב ןופ ייז ןעבָאה דניק עקנַארק סָאד ; טכוזעג ייז ןעבָאה
 ןעבָאה יז .ןעצַארטַאמ יד ןוא דנַאװעגטעב יד ןערעטשינוצכרוד ידכ ,ןעמונ
 ,ןעניפעג וצ סָאװ ןעוועג טינ זיא סע -- ,ןענופעג טינ ךַאז ןייק

 -נוא רעניזָאד רעד ןענעק טריטסעטָארּפ קרַאטש טָאה רעדורב ןיימ
 םעד וצ טגָאזעג רע טָאה טייקנעפָא רעכילנהעוועגנ ןייז טימ .גנוכוזרעט
 ;גנוכוזרעטנוא יד טרהיפעגנָא טָאה רעכלעוו ,ריִציפֶא ןעקסמרַאדנַאשז
 -ָארקעג טָאה רהיא .טינ ?עביארעפ ןייק ךיא בָאה ,ןַאטיּפַאק ,ךייא ףיוא,
 רעבָא .טוהט רהיא סָאװ םיוק טהעטשרעפ רהיא ןוא ,גנודליב גינעוו ןעג
 -ַארּפ םוצ ךיז גידנערהעקמוא ,טצעזעגטרָאפ רע טָאה ,"ררעה ןיימ ,רהיא
 עניזָאד יד ןיא טלעיּפש רהיא עלָאר א רַאפ סָאװ טסייוו רהיא , ,רָארוק
 רהיא .,גנודליב-טעטיזרעווינוא ןַא ןענָארקעג טָאה רהיא .ןעגנולדנַאהרעפ
 -עזעג עלַא ףיוא טלעּפמַארט רחיא זַא טסייוו רהיא ןוא ,ץעזעג סָאד טנַאק
 וצ טקעד רהיא ןוא ,סיפ ערעייא רעטנוא ,ןייז טינ ןעלָאז ייז עכלעוו ,ןעצ
 ;טייהנעזעװנַא רעייא טימ ןעשנעמ עגיזָאד יד ןופ ןעטייקבילצעזעגנוא יד
 "! טפוש א -- ךאפנייא טייז רחיא

 ןעטלַאהעג םחיא ןעבָאה ייז .םהיא ןעגעק סַאה ןערָאװשעג ןעבָאה ייז
 --- דניק ס'רעדורב ןיימ .יַאמ זיב גנולייטבא רעטירד רעד ןיא טרַאּפשרעּפ
 -בעיל ךָאנ טכַאמעג טָאה טיײהקנַארק יד ןעמעוו ,עלעגניא רעדנעצייר ַא
 -רניווש ןופ ןעברַאטש םייב ןעטלַאהעג טָאה --- רעטנעגילעטניא ןוא רעכיל
 ךָאנ ןעבילבעג רָאנ םהיא סע זַא ,טרעלקרע ןעבָאה םיריוטקָאד יד .טכוז
 הבוט ןייק לָאמנייק טָאה רעכלעוו ,רעדנַאסקעלַא .ןעבעל וצ געט עכילטע
 ןעלָאז ייז ,ןעטעבעג לָאמ סאד ייז טָאה ,םיאנוש ענייז ןופ טגנַאלרעפ טינ
 -נערהע ןייז ףיוא ,עדנוטש ןייא רַאפ דניק ןייז ןהעז וצ ןעביולרע םהיא
 ןערהיפ טרָאד םהיא ןעלָאז ייז רעדָא ,ןעמוקקירוצ טעוװו רע זַא ,טרָאװ
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 ךיז ןעבָאה ייז .טנַאזטנע םהיא סע ןעבָאה ייז .גנוטיילנעב רעייז רעטנוא
 .המקנ רעגיזָאד רעד ןופ ןענָאזבָא טנעקעג טינ

 לָאמ ןעטייווצ ַא זיא רעטומ ןייז ןוא ,ןעברָאטשעג זיא דניק סָאד

 ,ןיזנהַאװ ןופ טייוו טינ ןעוועג זיא סָאװ ,דנַאטשוצ א ןיא ןעלַאפעגניירַא

 ןיא ןעקישרעפ םהיא טעוװ ןעמ זַא ,טגָאזעגנָא רעדורב ןיימ טָאה ןעמ תעב

 םהיא טָאה ןעמ .קסניסונימ ןיא ,לעטדעטש ןיילק ַא ןיא ,ריביס-חרזמ

 -נַאשז ייווצ ןעשיווצ ןעגָאװ א ןיא ןערעוו טרהיפעג טעװ רע זא טנַאזעג

 ןעמַאזוצ רעבָא ,רעטעּפש ןעמוקרעטנוא ןעגעמ טעוװ יורפ ןייז ןוא ,ןעמרַאד

 .ןערהָאפ טינ יז ןעק םהיא טימ
 רע טָאה ,"זיא ןעכערברעפ ןיימ סָאװ ,ןעטסגינעוו םֵא ,רימ טנָאז,

 ,םהיא ןעגעק ןעוועג טינ גנוגידלושעב םוש ןייק רעבָא זיא'ס ; טרעדָאפעג

 ,ךילריקליוו ױזַא ןעוועגנ זיא ןעקישרעפ רעניזָאד רעד ,ףעירב םעד ץוחַא

 ןַא ,גנולייטבא רעטירד רעד ןופ המקנ רע'טושּפ ןופ טקַא ןַא רָאלק ױזַא

 - גנוקישרעפ ןייז זַא ןעביולג טנעקעג טינ טָאה םיבורק ערעזנוא ןופ רענייק

 ַא טגנַאלרעד טָאה רעדורב ןיימ .םישדח עכילטע יוװ רחעמ ןערעיודעג לָאז

 רעד זַא ,ןעוועג זיא רעפטנע רעד .ןערעניא רעד רעטסינימ םוצ ענַאלק
 -רַאדנַאשז יד ןופ ףעש םעד ןופ ןעליוו םעד ןערעדניה טינ ןעק רעטסינימ

 -רָאנ טָאה סע .טַאנעס םוצ ןערָאװעג טגנַאלרעד זיא ענַאלק עטייווצ ַא .ןעמ

 .ןעפלָאהעג טשינ

 רהיא ףיוא ,אנעלעה רעטסעווש רעזנוא טָאה רעטעּפש רהָאי רָאּפ ַא
 רעזנוא .רַאצ םֹוצ עיציטעּפ ַא ןעבירשעגנָא ,עוויטַאיציניא רענענייא
 טנַאטוידַא ,ווָאקרַאכ ןופ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג ,ירטימד ,דניקרעטסעווש
 קרַאטש ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,ףיוה ןיא גנילבעיל ַא ןוא רעזייק ןופ
 ,ננולייטבא רעטירד רעד ןופ גנולדנאהעב רעניזָאד רעד ןעגעק טרעטיברע

 ןייא רַאפ ןוא ,רַאצ םעד ןעבעגעגנרעביא ךילנעזרעּפ עיציטעּפ יד טָאה

 יד רעבָא ,טציטשרעטנוא רהיא ןוא רעטרעוו עכילטע טנעלעגוצ גנַאנ
 סָאװ ,ךירטש-ןעילימַאפ א ןעוועג זיא סווָאנַאמָאר יד ןופ טייקניטכיזעכאר

 טָאה רע .ןעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ןיא טלעקיווטנע קרַאטש ןעוועג זיא
 ןעציז טרָאד רע לָאז) "טידיסָאּפ טסוּפ , עיציטעּפ רעד ףיוא ןעבירשעגנָא
 ןיא ןוא ,רהָאי ףלעווצ ןעבילברעפ טרָאד זיא רעדורב ןיימ .(?עסיבַא ךָאנ
 ,ןעמוקעג טינ קירוצ דנַאלסור ןיא ?ָאמנייק
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 ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ,ןעננוטפאהרעפ ערַאבלהעצנוא יד
 ייֵציִלַאּפ יד רעכלעוו טימ ,טייקננערטש יד ןוא ,1874 ןופ רעמוז םעד ןיא

 א ןעפורעגסיױורַא טָאה ,קָאשזורק רעזנוא ןענלָאפרעפ ןעמונעג ךיז טָאה

 רענעי וצ זיב ,דנעגוי רעשיסור רעד ןופ ןעגנוניימ יד ןיא גנורעדנע עפעיט

 ,רעטײברַא יד ןעשיווצ ןופ ןעפַאש וצ ןעוועג עבַאגפױא-טּפיױוה יד זיא טייצ

 ןעלָאז עכלעוו ,ןעשנעמ להָאצ ַא ,םירעיוּפ יד ןופ ךיוא טייצ רעד טימ ןוא

 יד ןענייז רעבָא טציא .,ןערָאטַאטינַא עשיטסילַאיצַאס ןערעוו וצ טיירג ןייז

 ,רָאלק ןערָאװעג זיא סע ןוא ןענָאיּפש טימ טציילפרעפ ןעוועג ןעקירבַאפ

 רעטיײברַא יד ןוא ןעטסידנַאנַאּפָארּפ יד ןעלעוו ,ןָאהט טינ לָאז ןעמ סאו זַא

 ףיוא ריביס ןיא ןעקישרעפ ייז טעװ ןעמ ןוא ןערעוו טריטסערַא דלַאב

 ַא ןיא "קלאפ ןיא , גנונעוועב עסיורג ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ןַאד .גיבייא

 גידנעפרַאוװרעפ ,ןעיורפ ןוא רענעמ עגנוי טרעדנוה עכילטע .םרָאפ רעיינ

 ן'רעביא טזָאלעגקעװַא ךיז ןעבָאה ,ןעטייקגיטביזרָאפ עגיטציא-זיב עלַא

 -פיוא ייז ןעבָאה ,רעפרעד ןוא טדעטש יד ךרוד גידנערעדנַאװ ,ןוא דנַאל

 ,ןערושָארב ךילטנעפע טעמכ גידנעלייטרעפ ,ןעסַאמ יד טעוועטנובעג

 רעגיזָאד רעד טָאה קָאשזורק רעזנוא ןיא ,סעיצַאמַאלקָארּפ ןוא רעדעיל

 ,"רעמוז רעגיניזנהַאװ רעד , ןעמָאנ םעד ןעגָארקעג רעמוז
 טינ ןעבָאה ייז .ּפעק ערעייז ןערָאלרעּפ ןעבָאה ןעמרַאדנַאשז יד

 -וצכָאנ ,ןעגיוא גונעג טינ ןוא ןעטסערַא יד ןעכַאמ וצ דנעה גונעג טָאהעג |
 -רעּפ טרעדנוה-ןהעצפופ ןענייז ךָאד ןוא ,טסידנַאנַאּפָארּפ ןעדעי ןעריּפש

 ייז ןופ טפלעה ַא ןוא ,געיעג ןעגיזָאד םעד ןיא ןערָאװעג טריטסערַא ןענָאז

 ,סינגנעפעג ןיא ןערהָאי ןעטלַאהעגבָא ןעמ טָאה

 ךילטייד ץנַאג ךיא בָאה ,1879 ןופ רעמוז םעד ןיא גָאט ןייא
 ךיִש ןופ טירט עטכייל ,םעניימ וצ רעמיצ ןעטסקענ םעד ןיא ,טרעהעג
 -קיטש טּפַאכעגפיױא ךיֹא בָאה םורַא ןעטונימ עכילטע ןיא ןוא לעפַאנק טימ
 ַא ןוא עלעצ רעד ןופ טדערעג טָאה עמיטשדןעיורפ ַא .ךערּפשעג ַא ןופ ךעל

 רהיא טָאה --- ךילניישרהַאוו ס'רעטכעוו םעד -- עמיטשיסַאב עפעיט
 םעד ןופ גנַאלס םעד טנעקרעד ךיא בָאה ןַאה .טרעפטנעעג גידנעמורב
 -ךַאו םעד ןעפּפמיש ןייז ,טירט עניטסַאה ענייז ,ןערָאּפש ס'קינווָאקלָאּפ

 סָאװטע טָאה רע .סָאלש ם'ניא ?לעסילש ןופ שיורעג םעד ןוא טַאדלָאס
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 טינ ןעבָאה רימ , : טרעפטנעעג ךיוח טָאה עמיטשדןעיורפ יד ןוא טגָאזעג

 -רעטנוא םעד ןעפור לָאז רע ןעטעבעג זיולב םהיא בָאה ךיא .טדערעג
 םעד טרעהענ בָאה ךיא ןוא ,ןעסָאלשרעפ ךיז טָאה ריחט יד ."ריציפָא
 | ,טַאדלַאט-ךַאוו םעד ?יטש רעד ןיא גידנעפּפמיש קיגווַָאקלַאּפ

 ,עט'נכש ַא טָאהעג בָאה ךיא ,ןילַא ןעוועג טינ ָאזלַא ןיוש ןיב ךיא
 זיב טָאה טָאװ ,ןילּפיצסיד עננערטש יד ןעכָארבעג ךיילג טָאה עכלעוו
 יד ןעבָאה ןָא גָאט םענעי ןופ ,ןעטַאדלָאס יד ןעשיווצ טשרעהעג רעהַא
 ןהעצפופ עטצעל יד רַאפ םוטש ןעוועג ןענייז עכלעוו ,גנוטסעפ ןופ דנעוו

 טרעהעג ךיא בָאה ןעטייז עלַא ןופ ,ןערעוו גידעבעל ןעביוהעגנָא ,ןעטַאנָאמ
 ,ּפעלק ףלע .,,רעיפ ,יירד ,ייווצ ,סנייא : ןעלעיד יד ןיא סופ ן'טימ ּפעלק

 ןעכלעוו ךָאנ ,לעטשבָא ןַא ןַאד ;ּפעלק ןהעצפופ ,ּפעלק גיצנאווצ-ןוא-רעיפ

 יד .ּפעלק ניסיירד-וא יירד רדסכ ןוא ּפעלק יירד טנלָאפעג ןעבָאה סע
 ,רדס ןעבלעז םעד ןיא לָאמ עכילטע טלָאהרעדעיװ ךיז ןעבָאה ּפעלק עגיזָאד

 ָאטק , טניימ סָאד זַא ןעסיוטשעננָא ךילדנע ךיז טָאה ןכש רעד ןענַאװ זיב

 רעטירד רעד זיא "עוו , באטסכוב רעד יו ױזַא (? רהיא טנייז רעוו) "? יו
 ָאועג טרהיפעגנייא דלַאב זיא ףיורעד .טעבַאפלַא רעזנוא ןיא בַאטשכוב

 ןעטצריקרעפ םעד ןיא ןערָאװעג טרהיפעג זיא עכלעוו ,ךארּפש א ןער
 סקעז ןיא טלייטעגנייא טרעו טעבַאפלַא רעד ,טסייה סָאד ;טעבַאפלַא
 טיול טנעכייצעב טרעו בַאטשכוב רעדעי ,ןעבַאטשכוב ףניפ וצ תורוש

 ,הרוש רעד ןיא ץַאלּפ ןייז טיול ןוא הרוש ןייז
 רימ ֹוצ סקניל זַא ,ןענופעגסיוא ךיא בָאה טייהנעדעירפוצ סיורג טימ

 ןיא בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,ףָאקודרעס דניירפ ןיימ טַאהעג ךיא בָאה
 ןעבָאה רימ ןעוו ,טּפיוהרעביא ,סעֶלַא ןענעוו ןעדער טנעקעג ןעצרוק
 ךיוא טָאה ןעשנעמ טימ רהעקרעפ רעד רעבָא .רעפיש רעזנוא טכיורבעג

 ןיא רימ רעטנוא ,ןעדיירפ ענייז יו טקנוּפ ןעדייל ענייז טכַארבעגטימ
 טגעלפ רע ,טנַאקעג טָאה ףָאקודרעס ןעמעוו ,רעיוּפ ַא טרַאּפשעגנייא ןעוועג
 ץנַאג לָאמטּפָא ,נידנעליוו טינ רָאנ ןוא ;ּפעלק יד ךרוד ןעדער םהיא וצ
 ערעייז ןענלָאפכָאנ ךיא געלפ ,טייברַאעג בָאה ךיא תעב ,טסואוועבנוא

 טרַאּפשרעפ ןייז ביוא רעבָא .םהיא וצ טדערעג ךיוא בָאה ךיא .ןעכערּפשעג

 ןעטעדליבעג א רַאפ רעווש זיא ,טייברַא זיא סע רעכלעוו ןחָא ,ןיילַא
 -ענוצ זיא רעכלעוו ,רעױּפ ַא רַאפ רערעווש ךילדנענוא ךָאנ סע זיא ,ןעשנעמ

 ענייז ןעגנערברעפ וצ טנהעוועג טינ רָאג ןוא טייברַא עשיזיפ וצ טנהעוו
 -נוא ץנַאג טלהיפעג ךיז טָאה דניירפ-רעיוּפ רעזנוא .ןעזעל ןיא ןערהָאי
 עיונעג ןעטלַאהעגבא טַָאהעג ןיוש םהיא טָאה ןעמ יו ױזַא ןוא ,ךילקילג

 טכארבעג םהיא טָאה ןעמ רעדייא ,סינגנעפעג רעדנַא ןַא ןיא רהֶָאי ייווצ
 טָאה רע סָאװ ,ןירעד ןענַאטשעב זיא ןעכערברעפ ןייז --- גנוטסעפ ןיא
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 .רענעכָארבוצ ַא ןעוועג ןיוש רע זיא -- ןעטסילַאיצַאס וצ טרעהענוצ ךיז

 ןופ זַא ,ןעקרעמעב ןעביוהעגנָא קערש ןעסיורג ןיימ וצ ךיא בָאה ןעכיג ןיא |

 ןעקנַאדעג ענייז ןענייז זייוונעפוטש .ןעניז םעד רע טרילרעפ טייצ וצ טייצ
 ייב טירט ןעבָאה עדייב רימ ןוא ,טשימוצ רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ןערָאװעג
 ,דנַאטשרעפ םעד טרילרעפ רע זַא םינמס טקרעמעב ,גָאט ייב גָאט ,טירט
 "רעד .רענ'עגושמ ַא יו ןעדער ןעצנַאגניא ןעביוהעגנָא טָאה רע ןענַאװ זיבו

 -יורענ עכילקערש שזַאטע ןעטסרעטנוא ןופ ןעמוק ןעביוהעגנָא ןעבָאה ךָאנ
 ,גיניזנהַאוו ןעוועג זיא רַאבכַאנ רעזנוא ;ןעיירשעג ענעמונעב ןוא ןעש
 טַאמעזַאק םעד ןיא םישדח עכילטע ןעטלַאהעג ָךָאנ םהיא טָאה ןעמ רעבָא

 ןעכלעוו ןופ ,טלַאטשנא ןַא ןיא טרהיפעגרעבירַא םהיא טָאה ןעמ רעדייא

 -ָארטעגייב טָאה סָאד זַא רעכיז ןיב ךיא ,סױרַא טינ לָאמנייק ןיוש זיא רע

 ןעיירט ןוא ןעטוג ןיימ ןופ גנורעטישרעדןעוורענ יד ןעקרַאטשרעּפ ֹוצ ןעג
 .טפַאשנעגנַאפעג רעגירהָאי-רעיפ ַא ךָאנ זיא רע ןעוו .ףָאקודרעס דניירפ;!

 רע טָאה ,ןערָאװעג טיירפעב ןוא טכירעג ןופ ןערָאװעג ןעכַארּפשעגיײרּפ
 .ןעסָאשרעד ךיז

 ןעטעטרַאװרענוא ץנַאנ ַא ןענַארקעג ךיא בָאה נָאט םענהעש ןייא
 םעד רעדנַאסקעלַא ןופ רעדורב רעד ,יילָאקינ טסריפפיורג רעד .ךוזעב
 "ניירַא זיא ,גנוטסעפ ןיא עיצקעּפסניא ןַא טכַאמענ טָאה רעכלעוו ,ןעטפ
 ,טנַאטידַא ןייז ןופ גנוטיילנעב רעגיצנייא רעד ןיא ,עלעצ ןיימ ןיא ןעמוקעג
 ןעמוקענוצ גיטסַאה זיא רע ,םהיא רעטניה ןעסָאלשרעּפ ךיז טָאה ריהט יד

 -רעּפ טנָאקעג ךימ טָאה רע ."ןיקטָאּפָארק ,גָאט-ןעטוג , ,גידנעגָאז ,רימ וצ

 ,ןָאט ןעגיטומטוג ,םענרַאילימַאפ ַא ןיא טדערענ רימ וצ טָאה ןוא ךילנעז
 ,רהיא זַא ,ןיקטָאּפָארק ,ךילנעמ סָאד זיא יו , .ןעטנַאקעב ןעטלַא ןַא וצ יוז
 -רעפ ןייז לָאז ,סוּפרָאק-ןעשזַאּפ ןופ רעטסיימ-ךאוו א ,רבמַאש עד שזַאּפ ַא
 "רעדיוש םעד טָא ןיא ןעניפעג טציא ךיז לָאז ןוא ,םיקסע יד טָא ןיא טשימ

 ? טַאמעזַאק ןעביכ
 .רעפטנע ןיימ ןעוועג זיא ,"ןעגנוניימ ענענייא ענייז ךיז טָאה רעדעי,
 רהיא זַא ,ןעוועג ןענייז ןעגנוניימ ערעייא ,סע טסייה ! ןעגנוניימ ,

 "? עיצולָאװער ַא ןערעדורפיוא טזומ
 ןיימ טלָאװ ןאד ?ָאי ?ןערעפטנע טלָאזעג םהיא ךיא בָאה סָאװ

 טגאזטנע ךיז טָאה רעכלעוו ,ךיא זַא ,ןערָאװעג טשטייטענסיוא רעפטנע
 הדומ סעלַא , בָאה ,ןעמראדנַאשז יד וצ רעפטנע זיא סע ןעכלעוו ןעבעג ןֵצ

 רידנַאמָאק ַא ןופ יו ןעוועג זיא ןָאט ןייז .רעדורב ס'רַאצ םעד רַאפ "ןעוועג

 "סינרנעטשעג , 8 ןעגירקסיורַא ?יוו רע תעב ,עלוש רעשירעטילימ ַא ןופ
 .טלָאװ םָאד : "ןיינ , ןערעפטנע טנעקעג טינ ךיא בָאה ךָאד ,טעדַאק ַא ופ
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 יילבעג ןיב ךיא ןוא ,ןעגָאז וצ סָאװ טסואוועג טינ בָאה ךיא ,ןעניל ַא ןעוועג

 ,גידנערעפטנע טינ רָאג ןהעטש ןעב

 "-- טימרעד טציא ךיז טמהעש רהיא !דהיא טהעז,

 ףיורעד דלַאב בָאה ךיא ןוא טנערענפיוא ךימ טָאה גנוקרעמעב יד

 -רעטנוא םעד ןעבעגעג ןערעפטנע עניימ בָאה ךיא , ,ןאהטעג גָאז א ףראש

 ."ןענעלוצוצ טָאװ טשינרָאנ בָאה ךיא ןוא ,רעטכיר סגנוכוז

 ךָאנרעד רע טָאה ,"ךייא טעב ףיא ,ןיקטָאּפָארק ,טחעטשרעפ רעבָא,

 ןַא םלא ךייא וצ טינ דער ךיא זא, ,ןָאט ןעטסבילדניירפ םעד ןיא טגָאזעג

 ַא יו -- ןָאזרעּפ עטאווירפ ץנַאג א יו דער ךיא ,רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא |

 ןייז גידנעזָאלרעטנורַא ,טלָאהרעדעיװ רע טָאה ,"שנעמ רעטַאװירּפ ץנַאג

 .עמיטש

 -עיּפש ךיא לָאז ,ּפָאק ןיימ ןיא ןעגָארט ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןעקנַאדעג =
 ךרוד רעזייק םעד ןעלהעצרעד ךיא לָאז ? ַאזָאּפ זיקרַאמ ןופ עלָאר יד ןעל
 ןברוח םעד ןעגעוו ,דנַאלסוד ןופ גנוטסיוורעפ רעד ןעגעוו טסריפסיורנ םעד

 םעד ןעגעוו ,עטמַאעב יד ןופ ריקליוו םעד ןעגעוו ,םוטנרעיוּפ םעד ןופ

 טלָאװעג ןעבָאה רימ זַא ,ןעגָאז ךיא לָאז ? רעננוה ןעכילקערש ןעדנעמוקנָא

 זַא ןעכַאמ ,עגַאל רעטלעפייווצרעפ רעייז ןופ םירעיוּפ יד ןעפלעהסיורַא

 ןעסולפנייאעב וצ ןעכוז םעד טימ ןוא ּפעק ערעייז ןעבעהפיוא ןעלָאז ייז

 -בָאנ גיטסַאה ןעבָאה ןעקנַאדעג עניזָאד יד טָא 4 ןעט2 םעד רעדנַאטקעלַא
 ; טגָאזעג ךיז וצ ךיא בָאה ךילדנע זיב ,ןערעדנַא םעד ךָאנ רענייא טנלָאפעג

 דנייפ ןענייז ייז .סעלַא סָאד ןעסייוו ייז ! ןעטײקשירַאנ ! טינ לָאמנייק ,

 " ,ןעכַאמרעביא טינ ייז ןעלעוו דער עכלעזַא ןוא ,קלָאפ ןופ

 עלעיציפָא ןא ץלַא טביילב רע זא ,טרעפטנעענ םהיא בָאה ךיא

 -טַאוװירּפ ַא סלַא ןעטכארטעב טינ טחיא ןעק ךיא זא ןוא טייקכילנעזרעּפ

 | .שנעמ

 סָאד זיא, .ןענַארפ עניטייז ןענערמ ןעביוהעגנָא ןאד רימ טָאה רע

 רהיא ואוו ,ןעטסירבַאקעד יד טימ ףךיז גידנענַאקעב ,ריביס ןיא ןעוועג

 "? ןעעדיא עכלעזַא טימ ךיז ןעבעגבָא ןעביוהעגנָא טָאה
 טימ ןוא ,טסירבַאקעד ןייא טנַאקעג ךיא בָאה ןעצנאנ ןיא ; ןיינ,

 רעכלעוו דנעגריא ןופ טַאהעג טינ ןעכערּפשענ ןייק ךיא בָאה םהיא

 ".גנוטיידעב
 טנַאקעב גרוברעטעּפ ןיא ייז טימ טייז רחיא זַא ,ָאזלַא סע טסייה ,

 *? ןערָאװעג
 ".ףעבלעזרעד ןעוועג לָאמעלא ןיב ךיא ,

 -ןעשזַאּפ ןיא רעכלעזַא ןעוועג ןיוש רהיא טייז ! טסייה סָאװ

 .טנערפעג קערש טימ רע טָאה ? סוּפרָאק
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 -נוא זיא סע סָאװ סָאד ןוא ,?עגניא א ןעוועג ךיא ןיב םוּפרָאק ןיא,

 ".ןַאמ ַא טרעוו ןעמ ןעוו רָאלק טרעוו ,לענניא א ךָאנ זיא ןעמ ןעוו רָאלק

 ןופ ןוא ,ןענַארפ עבילנהע ערעדנַא עכילטע ךָאנ טגערפעג ךימ טָאה רע

 טָאה רע ,טלעיצ רע סָאװ וצ ךילטייד ןהעזעגנפיױורַא ךיא בָאה ןעדער ןייז

 טָאה עיזאטנַאפ ןיימ ןוא ,סינדנעטשעג א רימ ןופ ןענירקוצסיורא טכוזעג

 טא , : רעדורב ןייז וצ טגָאז רע יו ,טלעטשענרָאפ גנידעבעל םהיא ןיוש רימ

 טשינרָאג רע טָאה ייז .סעקילַאק ןענייז רעטכיד-סגנוכוזרעטנוא עֶלַא יד

 טָאה רע ןוא ןעטונימ ןהעצ טדערעג םהיא וצ רעבָא בָאה ךיא ,טרעפטנעעג

 -רעביא ןערעוו ןעביוהעגנָא רימ טָאה עטכישענ יד ."טלהעצרעד סעלַא רימ

 טָאה יו , ,רהעפעגנוא ןָאהטענ גָאז ַא רימ וצ טָאה רע ןעוו ןוא ; גיסירד

 םירעיוּפ -- ןעשנעמ עכלעזַא טימ ןָאהט וצ ןעבָאה טנעקענ רָאנג רהיא

 ןוא טקַאהעגבָא ףרַאש םהיא ךיא בָאה -- "? ןעשנעמ עזָאלנעמַאנ םתס ןוא
 -טנע עניימ בָאה ךיא זַא ,טרעלקרע ןיוש ךָאד ךייא בָאה ךיא , ,טגָאזעג

 רעפטנע ןעגיזָאד םעד ךָאנ ."רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא םעד ןעבענעג ןערעפ

 .עלעצ יד ןעזָאלרעּפ גיטסַאה רע טָאה

 ןופ עדנענעל עצנַאנ ַא טכַאמעג ןעטַאדלַאס:ךָאו יד ןעבָאה רעטּפש

 ךימ עטערַאק רעד ןיא ןעמוקענ זיא סָאװ ,ןָאזרעּפ יד .ךוזעב ןעגיזָאד םעד

 ,לעטיה עשירעטילימ ַא ןעגָארטעג טָאה ,ןעפיולטנע ןיימ תעב ןערהיפקעווַא
 סָאװטע ןעוועג רע זיא ,דרָאב עכילטיור ַא טָאהעג טָאה רע יו ױזַא ןוא

 -ַאדלָאס יד ייב זיא ןפוא אזא ףיוא ,יײלָאקינ טסריפפסיורג םעד וצ ךילנהע

 זַא ,עדנעגעל יד ןעסקאוועגסיוא ןָאזינרַאג רעגרוברעטעּפ םעד ןופ ןעט

 ןעמוקעג ךיס ןיא רעכלעוו ,ןילַא טסריטסיורג רעד ןעוועג זיא סָאד

 -נענעל ןעפאשעב סָאד ןערעוו ױזַא ,טע'בנג'עגסיורַא ךימ טָאה ןוא ןעטער

 ,רעכיברעטרעוו עשיפַארנָאיב ןוא ןעגנוטייצ ןופ ןעטייצ ןיא וליפא ןעד

 -רָאטשענ ןענייז םירבח עניימ ןופ ךס א .רעכירַא ןענייז רהָאי ייווצ |
  טשינרָאנ ץלא ךָאנ טָאה ןעמ רעבָא ,ןערָאװעג ענושמ ןענייז עלעיפ ,ןעב

 .טכירעג א רַאפ סעצָארּפ רעזנוא ןעגנערבראפ ןענעוו טרעהעג/
 -אוועג ךיא ןיב רהָאי רעטייווצ רעד טגידנעעגנ ךיז טָאה סע רעדייא

 -סיוא רימ ךיז טָאה ?עקנעב רעווָאבמעד רעד .דנוזעג ןיא ךאווש ץנַאנ ןער

 ןערָאװעג רימ רַאפ ןענייז ?יימ ףניפ יד ןוא ,דנַאה ןיא רעווש וצ ןעזיוועג
 ךרע ןַא ןענופעג ךיז ןעבָאה גנוטסעפ ןיא יו ױזַא .ךלהמ רעכילדנענוא ןַא

 זנוא ןעמ טָאה ,ץרוק ןעוועג ןענייז געט-רעטניוו יד ןוא ,ערעזנוא גיצכעז
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 ןעטונימ גיצנַאװצ ףיוא יו דהעמ טינ ריצַאּפש ַא ףיוא ןעמונעגסױרַא |

 ןעטלַאהוצפיוא טנעקעג בָאה ךיא סָאװ סעלַא ןָאהטענ בָאה ךיא ,גָאט ןעדעי

 ןענידנעשיווצ ַא ןהֶא ,"םרעטניו עשיטקרַא , יד רעבָא ,עיגרענע ןיימ

 ךיא בָאה סעזייר עשיריביס עניימ ןופ .ןעוועג רבונ ךימ ןעבָאה ,רעמוז

 רעד ןיא ,רעטציא ;טוברָאקס ןופ ןעמַאטּפמיס עטכייל טכַארבענטימ

 טלעקיווטנע סע ךיז טָאה ,טַאמעזַאק םעד ןופ טייקטכייפ ןוא סינרעטסניפ

 ,טקַאּפעג ךימ טָאה גָאלּפ-סינגנעפעג עגיזָאד יד ; רעקרַאטש ?עיפ

 ןַא ,טנָאזעננָא ךילדנע זנוא ןעמ טָאה 1876 ?ירּפַא רעדָא ץרעמ ןיא

 -טכירעג עגיפיולרָאפ יד טימ ןערָאװעג גיטרַאפ ןיא גנולייטבא עטירד יד

 יד וצ ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא ןיא סעצָארּפ רעד .ןעגנוכוזרעטנוא עכיל

 -ענרעבירַא רעכירעד זנוא םטָאה ןעמ ןוא ,ןעטעטירָאטיױא עכילטכירעג

 -ץיטסוי ןעבענ ןענופעג ךיז טָאה סָאו ,סינגנעפענ םעד ןיא טרהיפ

 ,זיוה-סגנוטמאהרעפ םעד ןיא -- טכירענ

 ךילצריק זיא סָאװ ,סינננעפעג-יוש עסיורג רחעז ַא ןעוועג זיא סָאד

 עשינלעב ןוא עשיזיוצנארפ יד ןופ ?עדָאמ םעד טיול ןערָאװעג םיובעגנסיוא

 ,ןעלעצ עניילק ןעשזַאטע רעיפ ןופ ןענַאטשעב זיא עכלעוו ,ןעסינגנעפעג

 טקוקעגסױורַא טָאה סָאװ ,רעטסנעפ ַא טָאהעג םָאה ענייא עדעי עכלעוו ןופ

 ףיוא טנעפעעג ךיז טָאה סָאװ ,ריהט ַא ןוא ףיוה ןעטסנינעווניא םעד ןיא

 ןענייז ןעשזַאטע עכילטע יד ןֹופ ןענַאקלַאב יד } ןָאקלַאב םענרעזייא ןַא
 ,ןעּפערט ענרעזייא טימ ןעדנוברעפ ןעוועג

 םעד ןיא גנאגרעביא רעד זיא םירבח עניימ ןופ עטסרהעמ יד רַאפ

 ןעוועג ןיֹוש זיא ָאד .גנורעטכיילרע עסיורג ַא ןעוועג סינגנעפעג ןעגיזָאד

 -סערָאק וצ טייהנעגעלעג רחעמ ; גנוטסעפ ןיא יו רעגידעבעל רהעמ ךס ַא
 טָאד ,ןערהעקרעפ וצ גיטייזנעגענ ןוא םיבורק טימ ןהעז וצ ךיז ,ןערידנַאּפ

 -רעביא ןַא ןהָא גָאט ןעצנַאג םעד ןעטלַאהעגנָא טָאה דנעוו יד ןיא ןעּפַאלק

 ןעבעגוצרעביא ןפוא ןעניזָאד םעד ףיוא תלוכיב ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,גָאלש

 ן'זיב ביֹוהְנֶא ןופ ענומַאק רעזירַאּפ רעד ןופ עטכישעג יד ןכש ןעגנוי ַא

 .ןעפַאלקוצסיוא ךָאו עצנאג ַא ןעמונעג רעבָא רימ טָאה סָאד .ףוס

 רענרע ךס א ךָאנ ןערָאװעג סע זיא ,דנוזעג ןיימ טגנַאלעבנָא סָאװ

 יד ןעגָארטרעּפ טנעקעג טינ בָאה ךיא .גנוטסעפ ןיא טייצ עטצעל יד יוװ

 ןיא טָאה רעכלעו ,לערעמיצ ןעקניניילק םעד ןופ טפול עטקיטשרעפ

 ןוא ,ןערעדנַא םעד זיב ?עקניוװ ןייא ןופ טירט רעיפ ןעטלַאהעג ןעצנַאג

 ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןערהעד-ץיח יד רַאנ יו ,רוטַארעּפמעט יד ואוו

 -ןערטרענוא ןַא ףיוא טלעק רעניזייא ןַא ןופ ןעטיבעג ךיז טָאה ,ןעטײברַא

 ןעביוחנָא רימ טגעלפ ,טמָא ױזַא ןעהערדמוא ְךיִז גידנעזומ .ץיח רעכיל
 ןעטונימ ןהעצ יד ןוא ,ןהעג טונימ עכילטע ךָאנ ּפָאק רעד ןעלדניווש
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 זיא רעכלעוו ,טפעהעג א ןופ ל?לעקניוו םעד ןיא ,ןעסיורד ןיא גנוגעוועב

 סָאװּפַָאנק ךיס טָאה דנעוו-לעניצ עכיוה טימ טמַאצעגמורַא ןעוועג

 טינ טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד-סינגנעפעג םעד טגנַאלעבנָא סָאװ ,טשירפרע

 ,"סינגנעפעג ןייז , ןיא "טוברָאקס , טרָאװ סָאד טנַאמרעד ןערעה טלָאװעג

 ,רעסעב ץְלַא ,םהיא ןענעוו טדערעג רעגינעוו סָאװ זיא

 סע ןוא ,םייה רעד ןופ זייּפש ןענירק וצ טביולרע ןעוועג רימ זיא סע

 ןַא וצ טארייהרעפ ,תובורק עניימ ןופ ענייא זַא ,טכַאמעג דָארג ךיז טָאה

 רעבָא .זיוה-סטכירעג ןופ ןעריהט עכילטע טניואוועג טָאה ,טַאקָאװדַא

 -רָאג ןעכיג ןיא בָאה ךיא ןַא ,טכעלש ױזַא ןערָאװעג זיא גנואיידרעפ ןיימ
 ייוצ רעדָא סנייא ןוא טיורב לעקיטש ַא רעסיוא ,ןעסע טנעקעג טשינ

 ,ןעדניוושרעפ וצ לענש ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעטפערק עניימ .גָאט ַא רעייא
 םישדח עכילטע ךָאנ יו רחעמ זַא ,ןעוועג זיא גנוניימ עניײמעגלַא יד ןוא

 ןעבָאה סָאװ ,ןעּפערט יד גידנערעטעלקפיורַא ,ןעבעל טינ ךיא לעוװ

 טזומעג ךיז ךיא בָאה ,שזַאטע ןעטייווצ ן'פיוא עלעצ ןיימ וצ טרהיפעג
 -עטלע ןַא יו קנעדעג ךיא ןוא ,ןעהורוצבָא לָאמ יירד-ייווצ ַא ןעלעטשבָא
 ,טנָאזעג ןוא טרעיודעב לָאמנייא רימ טָאה ךָאו רעד ןופ טַאדלַאס רער
 ,"ןעבעלרעד טינ רעמוז ףוס םעד ןיוש טעוװ רהיא ,שנעמ רעמערא

 -סעווש ןיימ .טגרָאזעב קרַאטש ןערָאװעג טציא ןענייז םיבורק עניימ
 רעד רעבָא ,תוברע ףיוא רימ ןענירקסיורַא טריבורּפ טָאה ַאנעלעה רעט
 ,טרעפטנעעג לעכיימש ןעשיטסַאקרַאפ ַא טימ רהיא טָאה ,ןיבוש ,רָארוקָארּפ
 ןיא טעװ רע זַא ,רָאטקָאד ַא ןופ סינגייצ ַא ןעגנערב רימ טעוװ רהיא ביוא,
 טָאה רע ,"ןעזָאלסױרַא םהיא ךיא לעװ ןַאד ,ןעברַאטש םורַא געט ןהעצ
 ַא ןיא גידנעלַאפנירַא רעטסעווש ןיימ ןהעז ֹוצ ןעגינעגרעפ סָאד טַאהעג
 זיא סע .טראוונענעג ןייז ןיא ,גידנענייוורעדנַאנופ ךיוה ךיז ןוא ?הוטש
 לָאז ךיא זַא ,גנַאלרעפ רחיא ןערהיפוצכרוד ןעגנולעג טרָאפ רעבָא רהיא
 ןופ רָאטקָאד-טּפיױה םעד -- ,רָאטקַאד ןעטוג ַא ןופ ןערעוו טכוזרעטנוא
 ַא ןעוועג זיא רע ,ןָאזינרַאג רעגרוברעטעּפ ןופ לָאטיּפש ןעשירעטילימ םעד
 .-רעטנוא ךימ טָאה רעכלעוו ,לארענעג רערעטלע ,רעטנעגילעטניא ,רעגולק
 זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג זיא ןוא ןפוא ןעגיטכיזרַאפ םסכעה ַא ףיוא טכוז
 פעננַאמ ןופ טושּפ רייל ךיא רונ ,טייהקנַארק עשינַאגרָא ןייק םינ בָאה ךיא
 ,"ניטיונ טָאה רהיא סָאװ ץלַא ןיא טפול , .טולב ם'ניא ףָאטשרעױז ןיא
 טָאה ןוא טכַארטרעפ עלייוו ַא ןהעטש ןעבילבעג זיא רע .טגָאזעג רע טָאה
 טינ רהיא טנעק ָאד ,ןעדער סָאד טפלעה סָאװ , : ןעסַאלשטנע ןעבעגעגוצ
 | ."ןענַאד ןופ ןעמהענקעווַא ךייא זומ ןעמ ; ןעביילב

 ןיא טרהיפעגרעבירַא ךימ ןעמ טָאה רעטעּפש געט ןהעצ ךרע ןַא
 -רָאפ רעגרוברעטעּפ ַא ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו ,לָאטיּפש ןעשירעטילימ
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 ןעריציפָא יד רַאפ סינננעמעג םעניילק ןעלעיצעפס ַא טָאה ןוא טדָאטש

 -נוא ןעהעטש ייז סָאװ טייצ רעד ןיא קנַארק ןערעוו סָאװ ,ןעטַאדלָאס ןוא

 -רעבירא טאהעג ןיוש ןעמ טָאה םירבח עניימ ןופ ייווצ .טּפשמ ַא רעט

 ייז זַא ,ןעוועג רעכיז זיא סע ןעוו ,לָאטיּפש ןעניזָאד םעד ןיא טרהיפעג

 .טבוזדניווש ןופ ןעבראטש ןעכיג ןיא ןעלעוו

 טָאה ןעמ .ןעליוהרע ןעביוהעגנָא ךיילנ ךיז ךיא בָאה לָאטיּפש ןיא

 ןופ טנעהָאנ ,שזַאטע ןעטשרע ןיא רעמיצ ןענימיורעג ַא ןעבענעגבָא רימ
 ַא טאהעג טָאה רעמיצ רעד .ךַאו רעשירעטילימ רעד ןופ רעמיצ םעד

 טנעפעעג ךיז טָאה רעכלעוו ,סעטארג טימ ןעניוצרעפ ,רעטסנעפ ןעסיורג

 םעד רעטניה ןוא ;רעמיוב ןעהייר ייווצ טימ ראולוב םעניילק ַא ןיא

 ןענייז רעלָאטש טרעדנוה ייווצ ואוו ,ץאלּפ רעטיירב ַא ןעוועג זיא ראוולוב

 .ןעטנעיצַאּפ-סופיט רַאפ ךעלדייב ענרעצליה גידנעיוב טגיטפעשעב ןעוועג
 ---,רָאכ ןיא ןעגניז וצ עדנוטש א ךרע ןַא ןעבעגבָא יז ןעגעלפ דנעבא ןעדעי
 -רעלָאטש עסיורג יד ןיא רָאנ טלעטשעגפיונוצ טרעוו סָאװ ,רָאכ אזַא
 ן'רעביא קירוצ ןוא ןיה טרישראמ טָאה טאדלַאס-ךאו ַא ,ןעלעטרא
 ,רעמיצ ןיימ ןעגעקטנא טקנוּפ ןענאטשעג יא ענייז עקדוב יד ,רַאוװלוב

 -ָאווקעג בָאה ךיא ןוא ,גָאט ןעצנַאג א ןעפָא ןעוועג זיא רעטסנעפ ןיימ
 .טלהעפעג טייצ עגנַאל אזא רימ ןעבָאה עכלעוו ,ןעלהארטשדןוז יד ןופ ןעל

 טסורב רעלופ ַא טימ טפול-יאמ ענימַאזלַאב יד טמעהטָאעגנייא בָאה ךיא
 ךיא בָאה ,דניוושעג וצ --- ,דניוושעג טרעסעבעג ךיז טָאה דנוזענ ןיימ ןוא
 עטכייל ןעיידרעפ טנעקעגנ ןיוש ךיא בָאה ןעכיג ןיא .ןעקנעד וצ ןעביוהעגנָא

 וצ ןעמונעג רעדעיוו ךיז בָאה ךיא ןוא ,תוחכ ןעמוקעגוצ זיא רימ ,ןעזייּפש
 ךיא יוזַא יו געוו ןייק גידנעהעז טינ ,עיגרענע רעשירפ טימ טיײברַא רעד

 -עגנָא ךיא בָאה ,קרעוו ןיימ ןופ דנַאב ןעטייווצ םעד ןעגידנע ןענעק לעװ -
 ןעטשרע םעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא עכלעוו ,ןופרעד עמוזער א ןעבירש
 | ,דנַאב

 -עזעג זיא רעכלעוו ,דַארעמַאק א ןופ טרעהעג ךיא בָאה גנוטסעפ ןיא
 רעווש טינ ןעוועג רימ רַאפ טלָאװ סע זַא ,סינגנעפעג-לָאטיּפש ןיא ןעס
 עניימ ןעסיוו טזָאלעג םעד ןענעוו בָאה ךיא ןוא ,ןעטרָאד ןופ ןעפיולטנע וצ
 פעיפ זיא ןעפיולטנע סָאד זַא ,טלעטשעגסיורַא רעבָא ךיז טָאה סע ,דניירפ

 רימ טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןופ טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ךיא יו ,רערעווש
 ןופ ,ךאו עגנערטש ַא ריס רעביא טלעטשעגנָא טָאה ןעמ ,טלהעצרעד
 טַארלַאס-ךָאוו םעד .טסואוועג טינ לָאמנייק רעהַא זיב טָאה ןעמ רעכלעוו

 טָאה ןעמ ןוא ,ריחט ןיימ ןעבענ טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה רָאדירָאק ןיא

 ןעטַאדלָאס-לָאטיּפש יד .רעמיצ ןיימ ןופ טזָאלעגסױרַא טינ לָאמניײק ךימ
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 -נײרַא טייהנעגעלעג ייב ןענעלפ עכלעוו ,ךַאוו רעד ןופ ןעריציפָא יד ןוא

 טאהעג ארומ ןהעזעגסיוא טָאה סע יוװ ןעבָאה ,רעמיצ ןיא רימ וצ ןעמוק

 .ייווצ רעדָא טונימ ַא יו רהעמ ןעביילב וצ טרָאד

 דניירפ עניימ ןופ ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז רענעלּפ ענעדיישרעפ

 םוצ ,בָאה ךיא ,עטנַאזמַא ץנאג ייז ןופ עכנאמ --- ,ןעיירפעב וצ ךימ

 .רעטסנעפ ןיימ ןופ סעטַארג ענרעזייא יד ןעלייפכרוד טלָאזעג ,לעיּפשייב

 רַאװלוב ן'פיוא טָאדלַאס-ךאוו רעד ןעוו ,טכַאנ רעגידנעגער א ןיא ,ןַאד

 -"רעטנוא ךיז דניירפ ייווצ ןעלָאז ,עקדוב ןייז ןיא ?עמערד ַא ןעּפַאכ טעוװ

 -םיורא לָאז יז זַא ױזַא ,עקדוב יד ןערהעקרעביא ןוא ןעטניה ןופ ןענע'בנג

 ,עקטסַאּפ ַא ןיא זיומ ַא יו ױזַא ןעּפַאכ םהיא ןוא טַאדלָאס ן'פיוא ןעלַאפ

 ןופ ןעגנירּפשסױרַא טלָאזענ ךיא בָאה עלייוורעד .םהיא גידנעגידעש טינ

 ַא ןעזיוועב ךיז טָאה ןפוא ןעטעטראוורענוא ץנַאג ַא ףיוא דעבָא .רעטסנעפ

 .ןַאלּפ רערעסעב

 רענייא טָאה ,"ךיצַאּפש א ףיוא ןעזָאלסױרַא ךייא לָאז ןעמ טעב ,

 ױזַא בָאה ךיא ,טמיורעגנייא רימ גָאט םענהעש ןייא ןעטַאדלַאס יד ןופ

 -בָאנ ןעדעי ןוא ,טציטשרעטנוא עטיב ןיימ טָאה רָאטקָאד רעד .ןָאהטעג

 ןעריצאּפש וצ טבילרע רימ ןעמ טָאה ,רעגייז ַא רעיפ םורַא ,גָאטימ

 םענירג םעד ןעגָארט טזומעג בָאה ךיא ,ףיוה-סינגנעפעג ןיא עדנוטש ַא

 ןעדעי רעבָא ,ןעגָארט ןעטנעיצַאּפ-לָאטיּפש יר סָאװ ,טַאלַאכ םענעלענאלפ

 עניימ ןוא טסעוװ ןיימ ,ךיש עניימ ןעגנערבניירַא רימ ןעמ טגעלפ גָאט

 .ןעזיוה

 ןעמ ןעוו .ריצַאּפש ןעטשרע ןיימ ןעסעגרעפ טינ לָאמנייק לעװ ךיא

 יירד עלופ ףיוה ַא ןהעזרעד ךיז רַאפ ךיא בָאה ,טרהיפעגסיורַא ךימ טָאה
 ןעצנאג ןיא ,טיירב טירט טרעדנוה ייווצ יו רהעמ ןוא גנַאל טירט טרעדנוה

 בָאה םהיא ךרוד ןוא ,ןעפָא ןעוועג זיא רעיוהט רעד .זָארג טימ טקעדעב

 יד ןוא ,ןעגעקטנַא לָאטיּפש ןעסיורג םעד ,סַאג יד ןהעז טנעקעג ךיא
 ןעבילבעג ךיא ןיב טנעמַאמ ַא רַאפ .ןעגנַאנעגיײברעפ ןענייז סָאװ ןעשנעמ

 ןופ ןערהיר ךיז גידנענעק טינ ,סינגנעפעג ןופ ּפערט-ריהט יד ייב ןהעטש

 .רעיוהט ןעגיזָאד םעד ןוא ףיוה םעד טָא ןהעזרעד בָאה ךיא ןעוו ,טרָא

 עלָאמש א -- ,סינגנעפעג יד ןענַאטשעג זיא ףיוה ןופ קע ןייא ןיא
 ןענייז סע ואוו --- ,גנַאל םופ גיצפופ ןוא טרעדנוה ךרע ןַא ,עדייבעג

 ןעטַאדלַאס- ךאוו ייווצ יד .ןעטייז עדייב ןופ סעקרובידַאו ןענַאטשעג

 ןעבָאה ןוא ,עדייבעג רעד ןופ טנערָאפ ןופ קירוצ-ןוא-ןיה ןעגנַאגעג ןענייז

 רעגיזָאד רעד ףיוא .זָארג םענירג ןיא עקשזעטס ַא ןעטָארטעגסױא

 ןעטַאדלַאס-ךאוו ייווצ יד ןוא ,ןעריצַאּפש ןעסייהעג ךימ ןעמ טָאה עקשזעטס
 ןיב ךיא זַא ױזַא --- קירוצ-ןוא-ןיה ןערישרַאמ ןייא ןיא ןעטלַאהעגנ ןעבָאה
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 םענייא ןופ טייוו טירט ןהעצפופ רעדָא ןהעצ יו רחעמ ןעוועג טינ לָאמנייק

 יד ףיוא ןעסעזענ ךיז ןענייז ןעטַאדלָאט-לָאטיּפש יירד .ןערעדנַא םעד רעדָא

 ,ּפערט-ריחט

 טָאה ףיוה ןעסיורג ןעגיזַאד םעד ןופ גערב ןעגידנעגעקטנַא םעד ףיוא

 ַא ןוא ,ןעצייה םוצ ףיוא ץלָאה ןענעוו דנעצוד א ןופ ןעדָאלענסיױא ןעמ

 .רעצנאנ רעד .דנאו עשזַאּפ טגעלענפיונוצ סע ןעבָאה םירעיוּפ ףלעווצ

 .רעטערב עקיד ןופ ןעקרַאּפ ןעכיוה ַא טימ ןעמונענמורַא ןעוועג זיא ףיוה

 יד ןעזָאלוצסױרַא ןוא ןעזָאלוצניירַא ,ןעפָא ןענַאטשעג זיא רעיוהט רעד

 | .ןענעוו

 םהיא ףיוא רָאט ךיא , .טרעביוצעב ףימ טָאה רעיוהט רענעפָא רעד |

 יד םהיא ןופ ךיא בָאה ךָאד ןוא ; טנַאזעג ךיז וצ ךיא בָאה ,"ןעקוק טינ

 טָאה ןעמ יו דניוושעג ױזַא .ןעטיירבָא ןעניוא יד טנעקעג טינ טיוצ עצנַאג

 דניירפ עניימ וצ ןעבירשעג ךיא בָאה ,עלעצ ןיימ ןיא טכַארבעגקירוצ ךימ

 -נוא יו ױזַא ךיז ?היפ ךיא , .סעיינ עכילהערפ יד טלייטעגטימ ייז ןוא

 רענידנרעטיצ א טימ ןעבירשעג ךיא בָאה ,"רעפיש םעד ןעצונעב וצ גיהעפ

 יד  .ןערעפיצ טָאטשנָא סנעכייצ ערַאבזעלנוא םעמכ גידנעכַאמ ,דנַאה

 ןעוועג טלָאװ ךיא יו ,ןערעטיצ ךימ טכַאמ טייהיירפ רעד ןופ טייקטנעהָאנ

 רעיוהט רעד ; ףיוח ןיא ןעמונעגסױרַא טנייה ךימ ןעבָאה ייז .רעביפ ַא ןיא

 םעד ךרוד .ןעוועג טינ םהיא ןעבענ זיא ךַאו ןייק ןוא ,ןעפָא ןעוועג זיא

 רעטכעוו עניימ ,ןעפיולטױרַא ךיא ?לעוװ רעיוהט ןעטכאוועכנוא ןעגיזָאד

 ןיימ ןופ ןַאלּפ םעד ןעבעגעג ייז בָאה ךיא ןוא --- ,"ןעּפַאכ טינ ךימ ןעלעוו
 יז ,לָאטיּפש םוצ עטעראק רענעפָא ןא ןיא ןעמוק לָאז עמַאד ַא, .ןעפיולטנע
 ,סַאנ ןיא רהיא ףיוא ןעטרַאװ לָאז עטערַאק יד ןוא ,ןעגייטשסיורא לָאז

 ,ןערהיפסיורַא ףימ טעוװ ןעמ ןעוו ,רעיוהט ןופ טייוו טירט גיצפופ ךרע ןַא
 ןוא דנַאה ןיא ?עמיח ן'טימ ןחעגמוא עלייוו ַא ךיא לעװ ,רעיפ רענייז ַא
 ַא רַאפ ןעמהענ סע לָאז ,רעיוהט םעד ןהעגייברעפ טעוװ סָאװ ,רעצימיא
 רהיא טזומ ןַאד .גנונדרָא ןיא םעלַא זיא סינגנעפעג ןיא גינעווניא זַא ,ןמיס
 ךיא לע םעד ןהָא ."יירפ זיא סאנ יד , :לאנגיס א טימ ןערעפטנע רימ
 טטַאכעג טינ קירוצ ךיא רָאט ,רעוהט ןופ סױרַא לָאמנייא ; ןערהיר םינ ךיז
 רעד .גנַאלק רעדָא טכיל רונ ןערעו טצונעב ןעק לַאנגיס סלַא .ןערעוו
 ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש יד -- ,טכיל קסַאילב ַא ןעפרַאו ןעק רעשטוק
 -לָאטיּפש טּפיוה רעד ףיוא ?עטיה ןעטריקַאל ןייז ןופ טלעגעיּפשעגבא
 ןעטלַאהנָא לָאז טָאװ ,דעיל ַא ןומ גנַאלק רעד ,רעסעב ךָאנ רעדָא ; עדייבעג
 סאד ןעגנידבָא ןענעק טעװ רחיא ןעדייס } יירפ זיא טָאג יד יוװ גנַאל ױזַא
 ץכרוד ןעלַאנגיס ןעבעג רימ ןוא ,ףיוה ןופ העז ףךיא סָאװ ,?עזייה-רעמוז
 ,זָאה א ךָאנ דנֹוה ַא יו ןעפיולכָאנ רימ טעוו רעטכעוו רעד .רעטסנעפ
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 ,עיניל רעכיילג א ןיא ןעפיול לע ךיא תעב ,זיירק ןעבלַאה ַא גידנעכַאמ
 גידנעייז .םהיא ןופ טייוו טירט ןהעצ רעדָא ףניפ ןייז לעװ ךיא ןוא
 ןעלעוו רימ ןוא עטערַאק רעד ןיא ןעגנירּפשניירַא ךיא ?עװ ,סַאג רעד ףיוא
 ךיז ןעמ ןעק ןַאד ,ןונ -- ןעכיש טעוװ רעטכעוו רעד ביוא .ןעריּפָאלַאגקעװַא

 ַא רעדייא ,רעבָא .ןענערָאװעב טינ ןיוש רימ ןענעק סָאד } ןעפלעה טינ

 ",ןעריקיזיר וצ טוג ץנַאג סע ךיז טניול ,סינגנעפעג ןיא טיוט ןערעכיז
 ןַאלּפ רעגיזָאד רעד רעבָא ,ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז עגעלשראפ-ןענעג

 יד ןעמונעגרעביא טָאה קָאשזורק רעזנוא .ןערָאװעג ןעמונעגנָא ךילדנע זיא

 טינ לָאמנייק ךימ ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ ; דנעה ענייז ןיא טייהנעגעלעגנַא

 -נַאהעג ךיז טלָאװ סע יו ױזַא ,טגילייטעב םעד ןיא ךיז ןעבָאה ,טנַאקעג

 -רעטנוא יד .רעדורב ןעטסרעייהט רעייז ןופ גנואיירפעכ רעד ןעגעוו טלעד

 יד ןוא ,ןעטייקנירעוש טימ טלעגנירעגמורַא ןעוועג רעבָא זיא גנומהענ

 -רַאעג בָאה ךיא ,טייקדניוושעג רעכילקערש א טימ ןעפָאלעג ךיז זיא טייצ

 דנוזעג ןיימ רעבָא ;טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב גידנעביירש ,רעווש טייב

 טָאה סָאװ ,טייקדניוושעג ַאזַא טימ טרעסעבעג ןעגעווטסעדנופ ךיז טָאה

 טזָאלעגסױרַא לָאמ עטשרע סָאד ךימ טָאה ןעמ ןעוו .טרעדיושעגפיוא ךימ |

 רעד רעביא עכַאּפערעשט ַא יו ןעכירק טנעקעג םיוק ךיא בָאה ,ףיוה ןיא
 .ןעפיול וצ קרַאטש גונעג טלהיפענ ךיז ךיא בָאה רעטציא ;} עקשזעטס
 יד רימ ןופ לָאז ןעמ ידכ ,ךעלעמַאּפ ױזַא ןעגנַאגעג ץלַא ךָאנ ןיב ךיא ,תמא
 טייקגיטפאהבעל עכילריטַאנ ןיימ רעבָא ;} ןעמהענקעוַא טינ גנעג-ריצַאּפש
 ןענייז םירבח עניימ ןוא .ןעהטַאררעפ טנעקעג םייצ רעדעי וצ ךימ טָאה
 יו רהעמ ןעגנערבפיונוצ םעד טימ ןעמונרעפ ןעוועג טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ַא ןעגירק םעד טימ ,גנומחענרעטנוא רעד רַאפ ןעשנעמ גילדנהעצ רַאּפ ַא

 םענערהַאפרע ןַא ,ןעזָאלרעּפ ןענעק ךיז לָאז ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,דרעפ

 -ענסיוארָאפ טינ ערעדנַא טרעדנוה ַא ןעגרָאזעב םעד טימ ןוא ,רעשטוק
 -נָאק עכלעזַא ייב סױרדַא דימת ןעגנירּפש עכלעוו ,ןעטייקגיניילק ענעהעז
 ,טַאנָאמ א רהעפעגנוא ןעמונעגקעווַא ןעבָאה ןעגנוטיירגוצ יד .סעיצַאריּפס
 -סגנוטמַאהרעפ ןיא ןערהיפקירוצ טנעקעג ךימ ןעמ טָאה גָאט ןעדעי ןוא
 | .סינגנעפעג

 רעד .ןערָאװעג טמיטשעב ןעפיולטנע םעד רַאפ גָאט רעד זיא ךילדנע
 ןוא רעטעּפ ענילייה יד ןופ גָאט רעד זיא ,?יטס ןעטלַא ,ינוי רעט9
 -נעמיטנעס ןופ קנופ ַא ןעפרַאװנײירַא גידנעלעוו ,דניירפ עניימ .לעװַאּפ
 ןיא ןעיירפעב טלָאװענ ךימ ןעבָאה ,גנומהענרעטנוא רעייז ןיא טעטילַאט
 ףיוא רעפטנע סלַא זַא ,ןעסיוו טזָאלענ רימ ןעבָאה ייז .נָאט ןעניזָאד םעד
 -ַאנגיס רימ ייז ןעלעוו ,"גינעווניא גנונדרא ןיא זיא סעלַא, לַאנגיס ןיימ
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 ןעטיור ַא גידנעזָאלּפיורַא "גינעווסיוא גנונדרָא ןיא זיא סעֶלַא , ןעריל

 ַא ןעגניז טעװ ןעמ ןוא ,עטערַאק יד ןערהָאּפנָא טעװ ןַאד ,ןָאלַאב-לעיּפש

 .ןעפָא זיא סַאג יד ןעוו ןעסיוו ןעזָאל וצ רימ ,דעיל

 ןיימ ןעמונעגרעטנורַא בָאה ,ןעט29 םעד ןעגנַאגעגסױרַא ןיב ךיא

 סע .ןעזיוועב םינ רעבָא ךיז טָאה רע .ןָאלַאב ן'פיוא טראװעג ןוא ,לעטיה

 ַא ןופ ןערהָאפנָא םעד טרעהעג בָאה ךיא .עדנוטש עבלאה ַא רעבירַא ןיא

 ,דעיל ַא גידנעגניז עמיטש-רענעמ ַא טרעהעג בָאה ךיא ; סַאג ןיא עטערַאק

 טינ ךיז טָאה ןָאלַאב ןייק רעבַא ;טנאקעבנוא ןעוועג רימ זיא סָאװ

 | | .ןעזיוועב

 ןעצרַאה םענעכָארבעג ַא טימ ןוא ,רעבירַא ןעוועג זיא עדנוטש יד

 טינ טזומעג ךיז טָאה סעּפע, .רעמיצ ןיימ ןיא טרהעקעגמוא ךיז ךיא בָאה

 | .טגָאזעג ךיז וצ ךיא בָאה ,"ןעבעגנייא

 -רעדניק רעטרעדנוח .טריסַאּפ גָאט םענעי טָאה עכילגעמנוא סָאד

 ןעבענ ,גרוברעטעּפ ןיא ןעפיוקרעפ םוצ ָאד לָאמעלַא ןענייז ןענַאלַאב

 ; ןעוועג םינ רענייא ןייק זיא ןענרַאמהירפ ןעגיזָאד םעד .רָאװד יִאניטסָאג

 אי טָאה ןעמ .ןעגירק טנעקעג ןעמ טָאה ןָאלַאב-רעדניק ןעגיצנייא ןייא טינ

 ןַא ןעוועג רעבָא זיא רֶע ,טגָאמרעפ טהיא טָאה דניק א ,םענייא ןענופעג

 ןעפָאלעגנירַא ןַאד ןענייז דניירפ עניימ .ןעגיולפעג טינ זיא רע ןוא רעטלַא

 ןַא טפיוקעג ןעבָאה ,ןעטַארַאּפַא עכילטפַאשנעסיװ ןופ טפעשעג ַא ןיא ,

 טליפעגנָא ןָאלַאב םעד ןעכָאה ןוא ,זאג-ףָאטש-רעסַאװ ןעכַאמ וצ טַארַאּפא

 ןעוועג טינ זיא זַאג רעד : ןעגיולפעג טינ ץלַא רעבָא זיא רע ; טימרעד

 טעּפעשטעגוצ ןַאד טָאה עמַאד ַא .ץרוק ןערָאװעג זיא טייֵצ יד .ןייר גונעג

 ,ּפָאק ן'רעביא ךיוה םריש םעד גידנעטלַאה ןוא ,םריש רהיא וצ ןָאלַאב םעד

 ; ףיוה רעזנוא ןופ דנַאװ רעד עשזַאּפ קירוצדןואדןיח ןעגנַאנעגמורַא יז זיא

 ןוא ךיוה-וצ ןעוועג זיא דנַאװ יד --- ,ןהעזעג טינ ךאז ןייק רעבָא בָאה ךיא |

 | | .גירעדעינדוצ עמַאד יד

 יו ךַאז ערעסעכ ןייק טָאה ,ןעזיועגסיױרַא רעהכָאנ ךיז טָאה סע יו

 ןיימ ןופ עדנוטש יד ןעוו .ןעבעג טנעקעג טינ ןָאלַאב םעד טימ לאפוצ רעד

 ,ןעסַאנ יד רעביא ןערהָאּפעג עטערַאק יד זיא ,רעבירַא ןעוועג זיא ריצַאּפש

 -רָאד ןוא ; ןעפיולטנע םעד ךָאנ ןערהָאפכרוד טלָאזעג ןעבָאה רימ עכלעוו

 דנעצוד ַא ןופ ןערָאװעג ןעטלאהרעפ יז זיא ,?עסעג רעלָאמש א ןיא ,ןעט

 יד .לָאטיּפש ן'רַאפ ץלָאה טרהיפעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעגעוו רהעמ רעדָא

 ןיא ןעגנַאגעג ןענייז עגינייא --- ,גנונדרָא ןיא ןעגנַאגעג טינ ןענייז ןעגעוו

 יד ןוא --- ,רעקניל רעד ןיא ערעדנַא ןוא סָאג ןופ טייז רעטכער רעד

 א ייב ;}ייז ןעשיווצ םַאזגנַאפ ץנאג ןערהָאפכרוד טזומעג טָאה עטערַאק
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 ךיא ןעוו .טרַאּפשרעּפ ןעוועג ןעצנַאג ןיא געוו רעד זיא סָאג ןופ לעקניוו
 .טּפַאבעג רעכיז זנוא ןעמ טלָאװ ,ןעוועג טרָאד טלָאװ

 ןעלַאנגיס ןופ םעטסיס ןעצנַאג ַא טרהיפעגנייא ןעמ טָאה רעטציא

 תעב ןערהָאפכרוד טלָאזעג ןעבָאה רימ עכלעוו ךרוד ,ןעסַאג עלַא רעביא

 טינ ןענייז ןעסַאנ יד ביוא ןעסיוו וצ ןעבעג וצ ידכ ,ןעפיולטנע ןעלעוו רימ

 -נַאנופ ךיז םירבח עניימ ןעבָאה לָאטיּפש ם'נופ ?יימ רָאּפ ַא ףיוא ,יירפ

 -ןוא-ןיה ןהעגמורא טפרַאדעג טָאה רענייא .ךַאו רעד ףיוא טלעטשעגרעד
 -ניירַא טלָאזעג טָאה רע עכלעוו ,דנַאה ןיא לעכיט ַא גידנעטלַאה ,קירוצ
 טלָאזעג טָאה רעטייווצ ַא ; ןעמוקנָא ןעלעוו ןענעוו תעב ענעשעק ןיא ןענעל

 ןעמוקנָא ןעלעוו ןעגעוו ןעוו ןוא ,ןעשרַאק ןעסע ןוא ןייטש ַא ףיוא ןעציז

 ןעבָאה ןעלַאנגיס עלַא יד םִא .רעטייוו ױזַא ןוא ;ןערעהמיוא רע לָאז
 ייז זיב ,רערעדנַא רעד וצ סָאנ ןייא ןופ ןערעוו ןעבענעגרעביא טלָאזעג
 ןעגנודעגבָא ךיוא ןעבָאה םירבח עניימ .עטערַאק רעד וצ ןעמוקנָא ןעלעוו

 ןַא ייב ןוא ,ףיוה ןופ ןהעזעג בָאה ךיא סָאװ ,לעזייה-רעמוז עיורגנ סָאד

 -לעדעימ ַא ןענַאטשעג ןיא ?לעזייה ןיילק םעד ןופ רעטסנעפ םענעפָא

 רעד ןעוו ,ןעלעיּפש ןעגנַאפוצנָא טיירג ,?עדעיפ ןייז טימ רעלעיּפש
 | ,םהיא וצ ןעמוקנָא טעוװ "יירפ זיא סָאנ יד, לאנגיס

 ןענעלבָא .גָאט ןעטסקענ םעד רַאפ טמיטשעב ןעוועג זיא ךוזרעפ רעד

 זיא עטערַאק יד זַא ,טקַאפ א זיא סע .ךילרהעפעג ןעוועג טלָאװ רעטייוו

 סעגיטכעדרעפ סָאװטע ןוא ןעשנעמ-לָאטיּפש יד ןופ ןערָאװעג טקרעמעב
 םירָאװ ,עטמַאעב יד ןופ ןערעיוא יד טכיירגרעד ןעבָאה טזומעג ןיוש טָאה
 ריציפָא-?ורטַאּפ רעד יו טרעהעג ךיא בָאה ןעפיולטנע ןיימ רַאפ טכַאנ יד
 ןעגעקטנא ןענַאטשעג ןיא רעכלעוו ,טַאדלָאס-ךָאו םעד טגערפעג טָאה
 טַאדלַאס רעד "? ןענַארטַאּפ-לעגוק ענייד וטסָאה ואוו, ,רעטסנעפ ןיימ

 ןופ ןעמהענסיורַא ןפוא ןעטרעּפמולעגנוא ןַא ףיוא ןעביוהעגנָא ייז טָאה

 רעד .ןעטונימ רַאּפ ַא טרעיודעג םהיא טָאה סע סָאװ ,עלעטייב-ןעליוק ןייז
 טגָאזעג טינ ריד ןעמ טָאה , .טלעדיזעגסיוא םהיא טָאה ריציפַא-לורטַאּפ
 -לעניש ןיא ןענָארטַאּפ-לעגוק רעיפ ןעטלַאה טסלָאז וד זַא ,דנעבא טנייה

 טָאה רע זיב טָאדלָאס ךאוו ן'רעביא ןענַאטשעג זיא רע ןוא "? ענעשעק

 רע טָאה "!ףיוא סַאּפ , .ןעליוק רעיפ ענעשעק ןיא ךיז וצ טגעלעגניירַא
 ,טַאדלָאס םוצ טגָאזעג גידנעהעגקעווַא

 ךיילג טזומענ רימ ןעמ טָאה ןעלַאנגיס יד חכמ ןַאלּפ םעיינ םעד

 ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ,ייווצ רענייז ַא ,ןעגרָאמ ףיוא ןוא ; ןעבעגרעביא
 ןעטעבענ טָאה ןוא -- עניימ הבורק ערעייהט ַא -- עמַאד ַא סינגנעפעג
 ןהענכרוד טזומעג טָאה סעלַא ,רענייז-ןעשַאט ַא ןעבעגרעביא רימ לָאז ןעמ
 יו רהעמ טינ ןעוועג זיא סָאד יו ױזַא רָאנ ; רָארוקָארּפ ןופ דנעה יד ךרוד
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 גינעווניא .ןעבעגעגרעביא סָאד רימ ןעמ טָאה ,לעטסעק ַא ןהָא ,רענייז ַא

 םעד ןעטלַאהטנע טָאה רעכלעוו ,עלעטעצ רעטרירפיש ןיילק ַא ןעוועג זיא

 -רעפ א ןעוועג ךיא ןיב ,טנעיילענרעביא סע בָאה ךיא ןעוו ,ןַאלּפ ןעצנַאג
 זיא עכלעוו ,עמַאד יד ,ןעוועגנ סָאד זיא טירש רעטגאװעג ַאזַא ,רעטרעטיצ

 ,ןעכאזרוא עשיטילָאּפ בעילוצ ייצילַאּפ רעד ןופ טנלָאפרעפ ןעוועג ןיילַא

 וצ ןעלאפנייא לָאז ןעצימיא ןעוו ,ןערעוו טריטסערַא ךיילג טנעקעג טָאה

 ךילהטימענ ןהעזעגנ רעבָא רהיא בָאה ךיא ,רענייז ןופ ?עקעד םעד ןענעפע
 ןםיוא םַאזגנַאל גידנעהעגקעווַא ןוא םינננעפמעג ןופ ידנעמוקסיורַא

 .רַאװלוב

 ןיימ ןעבענעג בָאה ןוא סױרַא ךיא ןיב ,ךילנהעוועג יו ,רעיפ רענייז ַא

 רעד ןופ ןערהָאטנָא םעד טרעהרעד ךיא בָאה ףיורעד דלַאב .לַאנגיס

 רעד ןופ רענעט יד ןעבָאה רעטעּפש ןעטונימ רֶאּפ ַא טימ ןוא ,עטערַאק

 רעבָא ןיב ךיא .ףיוה ן'רעביא ןעגנולקעג לעזייה ןעיורג םעד ןיא לעדעיפ

 -עגקירוצ ןיב ךיא ןעוו .עדייבעגנ רעד ןופ קע ןעטייווצ םעד ייב ןעוועג ןַאד

 ,רעיוהט םוצ טנעהָאנ ןעוועג זיא סָאװ ,עקשזעטס רעד ןופ גערב םוצ ןעמוק

 טראה ןעוועג טָאדלַאס-ףאו רעד זיא -- ,טירט טרעדנוה ַא ךרע ןַא --

 רעבָא -- טרעלקעג ךיא בָאה ,"ןהענמורַא לָאמ ןייא ךָאנ , ,רימ ןעבענ

 לערעיפ יד טָאה ,גערב ןעטסטייו םעד טכיירגרעד בָאה ךיא רעדייא
 .ןעלעיּפש וצ טרעהענפיוא גנילצולּפ

 רעדייא ,רעבירַא זיא טסגנַא טימ ?ופ עדנוטש לעטרעפ ַא יו רהעמ
 ענעדָאלעגנָא רעווש ץלעווצ ַא .ןופרעד ךַאזרוא יד ןענַאטשרעּפ בָאה ךיא |

 ןעטייווצ םוצ ןערהָאפעג ןענייז ןוא רעיוהט ןיא ןעזיוועב ךיז ןעבָאה ןעגעוו
 .ףיוה ןופ קע

 ףעלעיּפש רעטונג ַא -- רעלעיּפש-לעדעיפ רעד טָאה ךָאנרעד דלַאב
 -טנָאק ןופ אקרוזַאמ עדנענערפיוא-דליוו ַא ןעביוהעגנָא --- ןענָאז ךיא זומ

 ןייד זיא טציא -- ,ךיילג ףיול טציא, ,ןעגָאז טלָאװ רע יו ױזַא ,יקס
 רעד ןופ גערב ןעטסטנהענ םוצ ךעלעמַאּפ ןעגנַאגעג ןיב ךיא "! טייצ
 -םיוא ךָאנ ןעק עקרוזַאמ יד זַא ,קנַאדעג םעד ייב גידנרעדיוש ,עקשזעטס
 ,ןעמוקוצ ןעטרָאד לעוװ ךיא רעדייא ןערעה

 רעד .טרהעקענמוא ךיז ךיא בָאה ןעוועג טרָאד ןיוש ןיב ךיא ןעוו
 ,רימ רעטניה טירט סקעז רעדָא ףניפ ַא טלעטשעגבָא ךיז טָאה טַאדלָאס
 "!טינ לָאמנייק רעדָא טציא , .טייז רעמייווצ רעד ןיא טקוקעג טָאה רע
 .,ֿפָאק ןיימ ןיא טקוצענכרוד טָאה קנַאדעג רעגיזָאד רעד יו קנעדעג ךיא
 .ןעפיול ןעביוהעגנָא ןוא טָאלַאכ םענירג ןיימ ןעפרָאװעגרעטנורַא בָאה ךיא

 ןעיירפעב וצ ךיז ױזַא יו טריציטקַארּפ ךיא בָאה רדסכ געט לעיפ
 זיא רע .דגב ןעמעווקעכנוא ןוא ןעגנַאל ךילדנענוא ןעניזָאד םעד ןופ
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 ןעקניל ןיימ ףיוא סעלָאּפ יד ןענָארט טזומעג בָאה ךיא זַא ,גנַאל ױזַא ןעוועג
 .רעדיילק-טייר ערעייז ןופ סעּפעלש יד ןעגָארט ןעמַאד יד יו ױזַא ,םערָא

 טינ טנעמָאמ ןייא ןיא ץֵלַא םהיא ךיא בָאה ,ןָאהטוצ טינ בָאה ךיא סָאװ
 יד רעטנוא טענ יד ןעטינשענרעדנַאנופ בָאה ךיא .ןָאהטסיױא טנעקעג
 ןעסָאלשעב ןַאד בָאה ךיא .ןעפלָאהעג טינ טָאה סָאד רעבָא ,רעכעל-םערָא
 :ןעגנוגעהעב ייוצ ןיא ןעפרַאװאוצרעטנורַא םהיא ןענרעלסיוא ךיז
 עטייווצ יד ,םערָא ןיימ ןופ סעֶלָאּפ יד גידנעפרַאװרעטנורַא רענייא
 -קַארּפ סע ךיא בָאה גידלודעג .דרע'רד ףיוא טַאלַאכ םעד ןעזָאלרעטנורַא

 ױזַא ןעכַאמ טנעקעג סע בָאה ךיא ןענַאװ זיב ,רעמיצ ןיימ ןיא טריציט
 ,סנייא , .ןעסקיב ערעייז טימ ךיז ןעהעגעב ןעטַאדלָאס יד יוו ,טקישעג
 .דרע'רד ףיוא ןעגעלעג זיא רע ןוא ,"ייווצ

 בָאה ךיא ןוא ,טזָאלרעּפ טינ תוחכ עניימ ףיוא ךיז ךיא בָאה לעיפוצ
 ױזַא .ןעטפערק יד ןערָאּפשוצניײא ,םַאזגנַאל טשרעוצ ןעפיול ןעביוהעגנָא

 ,םירעיוּפ יד ןעבָאה ,טירט עכילטע ןעּפָאלעגבָא ןיב ךיא יו רעבָא דניוושעג
 ,ףיוה ןופ קע ןעטייווצ ןץפיוא ץלָאה סָאד טגעלעגפיונוצ ןעבָאה עכלעוו
 ןוא "! םהיא טלַאה ! םהיא טּפַאכ ! טפיולטנע רע, ,ןעיירש ןעביוהעגנָא
 ןעפָאלעג ךיא ןיב ןַאד .רעיוהט םייב ןעּפַאכ וצ רימ טגָאיעג ךיז ןעבָאה ייז
 טיג ןעפיול יו ךאז רעדנַא ןייק ןופ בָאה ךיא .ןעבעל ףיוא ןוא טיוט ףיוא
 ןעבָאה ןעגעוו יד סָאװ ,בורג רעפעיט רעד ןופ טינ וליפא --- ,טקנעדעג
 ! מָאלַאנ ןעלופ ! ףיול !ףיול .רעיוהט םייב ןעבָארגעגסיױא טָאהעג

 עניימ טלהעצרעד רעטעּפש רימ ןעבָאה סע יװ ,טַאדלָאס-ךַאװ רעד
 זיא ,לעזייה ןעיורג םעד ןופ ענעצס יד ןהעזעגוצ ןעבָאה עכלעוו ,דניירפ
 -עזענ ןענייז סָאװ ,ןעטַאדלַאס יירד םהיא ךָאנ ןוא ,רימ רעטניח ןעפאלעג
 ןופ טנעהָאנ ױזַא ןעוועג זיא טַאדלָאס-ךַאו רעד .ּפערט-ריהט יד ףיוא ןעס
 רע טָאה לָאמ עכילטע .ןעקַאּפ ךימ טעוװ רע רעכיז ןעוועג זיא רע זַא ,רימ
 ץעז ַא ןעגנַאלרעד רימ גידנעלעוו ,סיוארָאפ סקיב ןייז ןָאהטעג ףרָאװ ַא
 ,טקנערעג םירבח עניימ ןעבָאה טנעמַאמ ןייא .טענָאיַאב ן'טימ ןעקַאנ ןיא
 ךיוא ױזַא ךימ טעוװ רע זַא רעכיז ױזַא ןעוועג זיא רע .ןיוש ךימ טָאה רע זַא
 רעבָא ךיז בָאה ךיא .ןעסיש וצ טריבורּפ טינ רָאנ טָאה רע זַא ,ןעּפַאב
 ,רעיוהט םייב ןהעטש ןעבילבענ זיא רע ןוא ,סיוארָאפ ןעטלַאהעג

 קערש ןיימ וצ ךיא בָאה ,רעיוהט ןופ םולשכ גידנעמוקסיורַא
 רעכלעוו ,שנעמ-ליוויצ ַא ןעסעזעג זיא עטערַאק רעד ןיא זַא ,טקרעמעב
 גידנערהעקמוא טינ ןעסעזענ זיא רע ,לעטיה שירעטילימ ַא ןענַארטעג טָאה
 יד ,קנַאדעג רעטשרע ןיימ ןעוועג זיא "! טפיוקרעפ , .רימ וצ ּפָאק םעד
 ןיא וטזיב לָאמנייא , ,ןעבירשעג ףעירב ןעטצעל רעייז ןיא ןעבָאה םירבח
 ,ןעגידייטרעפ וצ ךיד דניירפ ןייז ןעלעוו רע :רעטנוא טינ ךיז ביג ,סַאנ
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 ןעגנירּפשניירַא טלָאװעג טיג בָאה ךיא ןוא ,"גיטיונ ןייז טעוו סע ביוא

 ןיב ךיא ןעוו .אנוש ַא ןופ ןעמונרעפ ןעוועג זיא יז תעב ,עטערַאק רעד ןיא

 רעד זַא ,טקרעמעב ךיא בָאה ,עטערַאק רעד וצ רעטנהענ ןעמוקעגוצ רעבָא

 ,ןעדרַאב-ןעקַאב עכילטיור טַאהעג טָאה ,ןעסעזעג טרָאד זיא סָאװ ןַאמ

 דניירפ ןעסייה ַא וצ טרעהעג ןעבָאה ןהעזעגסיוא רימ טָאה סע יו עכלעוו

 רעבָא ןענייז רימ ,קָאשזורק רעזנוא וצ טרעהעג טינ טָאה רע .םעניימ

 יד טַאהעג לָאמנייא יו רהעמ בָאה ךיא ןוא ,רגיירפ עכילנעזרעּפ ןעוועג

 ,הטומ ןעדנעגאו ,ןעכילרעדנואוו ןייז טימ ןענעקעב וצ ךיז טייהנעגעלעג

 טָאה םע ןעוו ,סעלוקרעה ַא יו קרַאטש ןערעוו גנילצולּפ טנעלפ רע יו ןוא

 בָאה "? ךילגעמ סָאד זיא ? רעהַא רע טמוק יו, .רהַאפעג ַא ייב ןעטלַאהעג

 ךיז בָאה ךיא ,ןעמָאנ ןייז ןעיירשסיוא טלָאװעג בָאה ןוא טרעלקעג ךיא

 ּפַאלק ַא ךיא בָאה גידנעפיול ץלַא ךָאנ ןוא ,טייצ ןיא טּפַאכרעפ רעבָא

 "מוא טָאה רע .טײקמַאזקרעמפיוא ןייז ןעהיצוצוצ ,דנעה יד טימ ןָאהטעג

 ,זיא סָאד רע טנעקרעד בָאה ךיא ןוא --- רימ וצ םינּפ ןייז טהערדעג

 א םימ ןעירשעג רע טָאה "! דניוושעג ,רניוושעג ,ןירַא גנירּפש,

 טימ ,ןעמענ ײלרעלַא טימ רעשטוק םעד ןוא ךימ גידנעפור ,לוק ןעכילקערש

 לע ךיא !ּפָאלַאנ !ּפָאלַאנ , ,ןעסיש וצ טיירג דנאה ןיא רעולָאװער ַא

 -טכַארּפ ַא ,דרעפ סָאד .רעשטוק םוצ ןעירשעג רע טָאה "! ןעטיוט ךיד

 -- טפיוקעג טַאהעג קעווצ םעד רַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,רעפיול-טעוו רעלופ

 סָאװ ןעמיטש רעגילדנהעצ .ּפָאלַאג ןעלופ ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה

 רעטניה ןעגנולקעגבָא ןעבָאה "! ייז טּפַאכ ! ייז טלַאה , ,ןעירשעג ןעבָאה

 ןַא ןָאהטנָא ןעפלָאהעג רימ טָאה דניירפ ןיימ סָאװ טייצ רעד ןיא ,זנוא

 זיא רהַאפעג ע'תמא יד רעבָא .טוהדַארעּפָא ןַא ןוא לעטנַאמ ןעטנַאנעלע

 זיא סָאװ ,טַאדלָאס םעד ןיא יוװ ,סרעגָאיכָאנ יד ןיא לעיפ ױזַא ןעוועג טינ

 םעד ןעגעקנַא טקנוּפ רהעפעגנוא ,לָאטיּפש ןופ רעיוהט םעד ייב ןענַאטשעג

 -עטש טנעקעג ךימ טָאה רע .ןעטרַאװ טפרַאדעג טָאה עטערַאק יד ואוו טרָא

 ,דרעפ םעד ןעטלאהרעפ רעדָא ,עטערַאק רעד ןיא ןעגנירּפשוצניירַא ןער

 רעבירעד טָאה ןעמ ,סטרעוורַאפ טירט עכילטע ףיול ַא גידנעבעג ךאפנייא

 ןיא טַאדלַאס םעד ןעריסערעטניארעפ לָאז רע זַא ,דניירפ ַא טגארטפיואעב

 ױזַא .גלָאפרע ןעטסערג םעד טימ טרהיפעגכרוד סע טָאה רע .ךערּפשענ א

 עירָאטַארַאבַאל רעד ןיא טגיטפעשעב ןעוועג לָאמַא ןיא טַאדלָאס רעד יו

 ןעכילטפַאשנעסיװ ַא טרהיפרעפ םהיא טימ דניירפ ןיימ טָאה ,לָאטיּפש ןופ

 - ןעכַאז עכילרעדנואוו יד ןוא ּפָאקסַארקימ םעד ןעגעוו גידנעדער ,סעומש

 ןיא טיזַארַאּפ ןעסיוועג א ףיוא גידנעטיידנַא .םהיא ךרוד טהעז ןעמ סָאװ

 ןיא םע ןעוו רהיא טָאה, ,טנערפעג רע טָאה ,רעּפרעק ןעכילשנעמ םעד

 *4 קע ןא ,שנעמ ,סָאװ, "? טָאה רע קע ןעבילקערש א ראפ סָאװ ןהעזעג
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 -רעד , ."סיורג ױזַא טא רע ןזיא ּפָאקסָארקימ ן'רעטנוא ;טָאה רע ,אי,
 -טנעעג טאדלָאס רעד טָאה "!ןעטכישעג עכלעזַא טינ רָאנ רימ טלהעצ

 ךיא סָאװ ,ךַאז עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד ,רעסעב סייוו ךיא , .טרעפ

 זיא ןָאיסוקסיד ענידעבעל יד טָא ."ּפָאקסָארקימ ן'רעטנוא ןהעזענ בָאה

 -עגניײרַא ןוא ןעפַאלענייברעפ ייז ןיב ךיא ןעוו ,ןַאד טקנוּפ ןעמוקעגרָאפ

 ַא זיא סָאד רעבָא ,לעבאפ ַא יװ טננילק סע .עטערַאק רעד ןיא ןעננורּפש

 .ךַאזטַאהט

 ,לעסעג ןעלָאמש ַא ןיא טעוועריקרעפ גיטסאה ךיז טָאה עטעראק יד

 ןעבָאה םירעיוּפ יד ואוו ,ףיוה ןופ דנַאװ עבלעזיד ןערהָאפעגייברעפ זיא

 -נענָאי ןעפַָאלוצ עלַא ךיז ןענייז ייז ןענַאװ ןופ ,ץלָאה סָאד טגעלעגפיונוצ

 יד זַא ,רעניטסַאה אזַא ןעוועגנ זיא ךיז ןעוועריקרעפ סָאד .רימ ךָאנ ךיז גיד

 ַא טינ ךיז טלָאװ ךיא ןעוו ,טרהעקעגרעביא טינ רעיש ךיז טָאה עטערַאק

 יד ;ךיז טימ דניירפ ןיימ גידנעּפעלשטימ ,קירוצ ףיוא ןָאהטעג ףרָאװ

 ,עטעראק יד טכיילנעגסיוא טָאה גנוגעוועב עננילצולּפ עגיזָאד

 טעוועריקרעפ ךיז ןוא לעסעג עלַאמש סָאד ןעגיולפעגכרוד ןענייז רימ

 ןופ ריהט םייב ןענַאטשעג טרָאד ןענייז ןעמרַאדנַאשז ייווצ ,סקניל ףיוא

 לעטיה ןעשירעטילימ םעד "טסעשט , ןעבעגעגבָא ןעבָאה ייז ןוא קנעש ַא

 ,טגָאזעג םהיא וצ ךיא בָאה "! ךיז גיהורעב ! ַאשש , .דניירפ ןיימ ןופ

 ;הרושכ טהעג סעלַא, ,טגערעגפיוא ךילקערש ץלַא ךָאנ זיא רע זַא גידנעהעז

 טהערדעגסיוא ןאד טָאה רעשטוק רעד "! זנוא ןעסירנעב ןעמרַאדנַאשז יד

 ,דניירפ ןעטייווצ ַא טנעקרעד םהיא ןיא בָאה ךיא ןוא ,רימ וצ םינּפ ןייז

 ,טלעכיימשעג ךילקילג טָאה רעכלעוו

 -ענוצ זנוא ןעבָאה עכלעוו ,דניירפ ןהעזענ רימ ןעבָאה םוטעמוא

 טנאיעגייברעפ ךיז ןעבָאה רימ תעב ,קילג ןעשנואוועג רעדָא ןעקנואוו

 רימ .דרעפ ןעלָאפטכַארּפ רעזנוא ןופ ּפָאלַאנ ןעלופ םעד טימ ייז ייברעפ

 -רעפ ךיז ןעבָאה ,טקעּפסָארּפ יקסווענ ןעסיורג םעד ףיוא ףױרַא ןַאד ןענייז

 -קעווַא ,ריהט ַא ייב טנײטשענסױרַא ןוא סָאנ רעניטייז א ןיא טעוועריק

 -םיורא ןוא ,ּפערט יד ןעפָאלענפיורא ןיב ךיא ,רעשטוק םעד גידנעקיש
 -עגעווש ןיימ ןופ סמערַא יד ןיא ןעלַאפעגניירַא ךיא ןיב ,ןעביוא גידנעמוק
 טָאה יז .טסגנא ןעכילצרעמש ַא ןיא טרַאװעג רימ ףיוא טָאה עכלעוו ,ןיר

 לָאז ךיא ,גידנענאירעטנוא ךימ ,טייצ רעכיילנ וצ טנייוועג ןוא טכַאלעג

 -וצ ןיימ ןעדיינשרעטנוא ןוא רעדיילק ערעדנַא ןָאהטרעביא רעכיג סָאװ

 -רעפ דניירפ ןיימ טימ ךיא בָאה רעטעּפש ןעטונימ ןהעצ .דרָאב עגיטנעק
 .עקשָארד ַא ןעמונעגנ ןוא זיוה סָאד טזָאל

 ןעטַאדלָאס-לָאטיּפש יד ןוא ךַאוװ-סינגנעפעג רעד ןופ ריִציּפֶא רעד

 ןעביוהוצנָא סָאװ גידנעסיוו טינ ,סַאג ןיא ןעּפָאלעגפױרַא לייוורעד ןענייז
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 עניימ ,ןעגירק טנעקעג טינ עקשארד ןייק ןעמ טָאה םורַא ל?יימ ַא .ןָאהט וצ

 לעמעזענ ןופ עטרעױּפ עטלַא ןַא .ןעגנודענבָא סעקשָארד עלַא ןעבָאה דניירפ

 ךיז וצ יו ױזַא יז טָאה ,"ןעשנעמ עמערא , .עלַא ייז יו רעגילק ןעוועג זיא

 ןוא ,טקעּפסָארּפ יקסווענ ן'פיוא ןעמוקסיורַא רעכיז ןעלעוו יז , ,טדערעג

 רעד טָא טימ ןעפיול טעװ רעצימיא ביוא ,ןעקַאּפ ייז ןעמ טעוװ ןעטרָאד

 ,טכערעג ץנַאג ןעוועג זיא יז ."טקעּפסָארּפ םוצ ךיילנ טרהיפ עכלעוו .,,סָאג

 ייברעד זיא סָאװ ,ןעגָאװיײװמַארט םוצ ןעפַאלעגוצ זיא ריִציפֶא רעד ןוא

 ןעבעג םהיא ןעלָאז ייז ןעשנעמ יד ייב ןעטעבעג טָאה ןוא ,ןענַאטשעג

 .ןעמהענוצרעביא זנוא גידנעטייר ןעצימיא ןעקישוצקעוַא ,דרעפ ערעייז

 ,ררעפ יד ןעבעג וצ טגַאזטנע ךיז גיקענטרַאה ןעבָאה ןעשנעמ יד רעבָא

 .דלַאװעג ןייק טכיורבעג טינ טָאה ריִציּפֶא רעד ןוא

 ןעבָאה עכלעוו ,עמַאד יד ןוא רעלעיּפש-לעדעיפ םעד טגנַאלעבנָא סָאװ

 ןוא ןעפָאלעגסױרַא ךיוא ייז ןענייז ,?עזייה עיורנ סָאד ןעגנודעגבא טַאהעג

 ןעבָאה ייז ןעמעוו ,רעקשטעטלַא רעד טימ לעמעזעג םוצ ןענַאטשעגוצ

 -ענרעדנַאנופ ךיז זיא לעמעזעג רעד ןעוו ןוא ,הצע יד גידנעבעג טרעהעג

 .ןעגנַאגעגקעװַא ךיוא ייז ןענייז ןעגנַאנ

 םוצ ןערהָאפעגקעװַא ןענייז רימ ,נָאטימכָאנ רענהעש ַא ןעוועג זיא סע

 טביילקרעפ עיטַארקַאטסירַא רעגרוברעטעּפ עצנַאנ יד ןיהואוו ,?עזניא

 געוו ן'פיוא .ננאגרעטנוא-ןוז םעד ןהעז וצ געט-סגנילהירפ עלעה ןיא ךיז

 ,רעריזירפ ַא ייב סָאנ רענעגעלעגבָא ןַא ןיא טלעטשעגבָא ךיז רימ ןעבָאה

 -נעעג ךילריטַאנ ךיז טָאה ןחעזסיוא ןיימ סָאװ ןופ ,דרָאב יד ןעלָאגוצבָא
 לעזניא ן'רעביא ןערהָאפעגמורַא ןענייז רימ ,לעיפ רהעז טינ רעבָא ,טרעד

 - וצ טינ טגָאזעגנָא זנוא טָאה ןעמ יו ױזַא רָאנ ,קעיצ ַא ןהֶא קירוצ ןוא ןיח

 רימ ןעבָאה ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ריטרַאװק-טכַאנ רעזנוא ףיוא ןעמוק

 בָאה "? ןָאהט עלייוורעד רימ ןעלָאז סָאװ, .ןהענ וצ ואוו טסואוועג טינ

 -יזָאד רעד רעביא טכַארטעגכָאנ ךיוא טָאה רע .טגערפענ דניירפ ןיימ ךיא

 .רַאקשָארד םוצ ןָאהטעג ףור ַא גנילצולּפ רע טָאה "1! ןָאנָאד וצ , .עגַארפ רעג

 .ןענַארָאטסער רעגרוברעטעּפ עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ס'נַאנָאד

 -ַאלעג רעט ַאה ,"ןָאנָאד ייב ןעכוז וצ ךיד ןעלַאפנייא טינ םענייק טעוו'ס ,

 ןוא ; ןעטרָאד טינ רעבָא ,לַארעביא ןעכוז ךיד ןעלעוו ייז , .טקרעמעב ןעס

 דובכל ,ךיוא ןעקנירט סעּפע ןוא ,גָאטימ ןעסעבָא עלייוורעד ןעלעוו רימ

 | ".ןעפיולטנע ןייד ןופ גלָאפרע םעד
 -רָאפ ןעניטפנינרעפ ַאזַא ןענעג ןעצעזסיוא טנעקעג ךיא בָאה סָאװ

 ןעננַאנעגכרוד ןענייז רימ .ןָאנָאד וצ קעוַא עקַאט ןענייז רימ ןוא ? גאלש

 טימ טקַאּפעג ןוא טכיל טימ טציילפרעפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעלַאז יד

 ,רעמיצ ןערעדנוזעב ַא ןעמונעג ןעבָאה ןוא ,עדנוטש-גָאטימ רעד וצ טסעג
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 טייצ יד ןעמוקענ זיא סע זיב ,דנעבא םעד טכַארברעפ ןעבָאה רימ ואוו

 -רעפ טשרעוצ ןענייז רימ ואוו ,זיוה סָאד .טרַאוװרע זנוא טָאה ןעמ סָאװ

 ןעדנוטש ייווצ יו רענינעוו ןיא טכוזעגכרוד יײצילָאּפ יד טָאה ,ןערהָאפ

 -ברוד ךיוא ייז ןעבָאה יױזַא ןוא ,קעװַא ןעטרָאד ןֹופ ןענייז רימ יו םעדכָאנ

 רעבָא זיא םענייק ,דניירפ ערעזנוא עלַא טעמכ ןופ ןעגנוניואוו יד טכוזעג

 ,ןָאנָאד ייב ןעכוז וצ זנוא ןעלאפעגנייא טינ

 ַא ןיא ןעביײלקרעבירַא טלָאזעג ךיז ךיא בָאה רעטעּפש געט רַאּפ ַא

 טנעקעג בָאה ךיא ואוו ,טרישזַאגנַא רימ רַאפ טָאה ןעמ עכלעוו ,הריד

 ךימ טָאה עכלעוו ,עמַאד יד רעבָא .טרָאּפסַאּפ ןעשלַאפ ַא ףיוא ןעניואוו

 נונעג גיטביזרָאפ ןעוועג זיא ,עמערַאק ַא ןיא ןעטיילגעב טלָאזעג טרָאד
 טרענעלעב ןענופעג רהיא טָאה יז ןוא ,ןיילַא זיוה סָאד רעהירפ ןעכוזעב וצ
 ,ךיז ןעגערפכָאנ ןעמוקעג טרָאד ןענייז דניירפ ?עיפ ױזַא .ןענָאיּפש טימ
 -רעפ םעד ןעפורעגסױרַא ןעבָאה ייז זַא ,רהאפעג רעסיוא טרָאד ןיב ךיא יצ

 טקורדענבָא גנולייטבָא עטירד יד טָאה ךָאנ וצרעד ,יײצילָאּפ רעד ןופ טכַאד
 ןעשיווצ ןערָאװעג טלייטרעפ ןענייז סעיּפָאק רעטרעדנוה ןוא ,דליב ןיימ
 ךימ ןעבָאה סָאװ ,ןענָאיּפש עֶלַא .רעטכעו-טכַאנ ןוא ןעטסיצילַאּפ יד
 יד תעב ;ןעסַאג יד ןיא טכוזעגמורַא ךימ ןעבָאה ,קילבנָא םייב טנַאקעג
 ןוא ןעטַאדלָאס ןופ טיילגעב ןעוועג ןענייז ,טנַאקעג טינ ךימ ןעבָאה סָאװ
 -נעגנַאפעג ןיימ ןופ טייצ רעד ךרוד ןהעזעג ךימ ןעבָאה עכלעוו ,רעטכעוו
 ןעבָאה לָאז ןעפיולטנע ןימ ַאזַא סָאװ ,דליוו ןעוועג זיא רַאצ רעד .טּפַאש
 טָאה רע ןוא ,גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא ,טדָאטשטּפױה ןייז ןיא ןעמוקעגרַאפ
 "! ןעניפעגסיוא םהיא זומ ןעמ , ,להעפעב ַא ןעבעגעג

 בָאה ךיא ןוא ,נרוברעטעּפ ןיא ןעביילב וצ ךילגעמנוא ןעוועג זיא סע
 ןופ גנוטיילגעב רעד ןיא .סעשטַאד עגימורַא יד ןיא ןעטלַאהעבסױא ךיז
 ןיא טגעלפ סָאװ ,לעפרעד ַא ןיא טכַארברעפ ךיא בָאה דניירפ עכילטע
 עכלעוו ,ןעשנעמ רענרוברעטעּפ ןופ ןערעוו טכוזעכ רהָאי ןופ טייצ רענעי

 ,ןערָאװעג ןעסָאלשעב זיא ןַאד .דנַאל ן'פיוא ןערהַָאפסױרַא לעסיבַא ןעליוו |
 ןעגנוטייצ עשידנעלסיוא יד ןופ רעבָא .דנַאלסיױא ךָאנ ןערהַאפבָא לָאז ךיא
 -ַאזקָאװ-ןהָאב ןוא סעיצנַאטס-ץענערג עלַא זַא ,טסואוורעד ךיז רימ ןעבָאה
 טכאוועב גנערטש ןערעוו דנַאלניפ ןוא ןעצניווָארּפ עשיטלַאב יד ןיא ןעל
 -אלשעב רעבירעד בָאה ךיא .גיוא ן'פיוא ךימ ןענעק עכלעוו ,ןענָאיּפש ןופ
 ןעטביר סנעטסגינעװמַא ךיז טעוו ןעמ ואוו ,געוו ַאזַא ףיוא ןערהָאפ וצ ןעס
 ןַא ןופ טיילגעב ןוא ,טרָאּפסַאּפ ס'דניירפ ַא טימ טנעפַאװעב .רימ ףיוא
 וצ-ןופצ ןיא ןערהָאפעג ןיב ןוא דנַאלניפ רעבירַא ךיא ןיב ,דניירפ רעדנַא
 ןיב ךיא ןענַאװ ןופ ,ףלָאג ןעשיגהטָאב ן'םיוא טרָאּפ םענעפרַאוװרעּפ ַא וצ
 ..ןעדעווש ךָאנ רעבירָא
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 ןוא ,רעמּפמַאד ןופ קעד ן'פיוא ףיורַא ןעוועגנ ןיוש ןיב ךיא יו םעדכָאנ

 רעכלעוו ,דניירפ רעד רימ טָאה ,ןהענבָא םייב ןעטלַאהעג ןיוש טָאה רע

 רעגרוברעטעּפ יד טגָאזענסיוא ,ץענערנ םוצ ןעטיילנעב טלָאזעג ךימ טָאה

 -םיוא טינ רימ רעהירפ דניירפ ענייז ןעכָארּפשרעפ טָאה רע סָאװ ,סעיינ

 ןיימ ךיוא יוװ ,טריטסערַא ןעוועג זיא אנעלעה רעטסעווש ןיימ .ןעגָאזוצ
 . םינגנעפעג ןיא ןעכוזעב ךימ טנעלפ עכלעוו ,רעטסעווש ס'יורפ ס'רעדורב

 קעװַא ןענייז יורפ ןייז ןוא רעדורב ןיימ יו םעדכָאנ ,טַאנָאמ א לָאמנייא

 .ריביס ךָאנ

 יד ןענעו טסואווענ טשינרַאנ טולָאסבַא טָאה רעטסעווש ןיימ

 ןעוועג ןיוש ןיב ךיא יו םעדכַאנ טשרע .ןעפיולטנע ןיימ רַאפ ןעגנוטיירנוצ

 יד רהיא ןענָאזנָא ,רהיא וצ ןעפַאלעגרעבירַא דניירפ ַא זיא ,ןעפַאלטנע

 טינ טשינרָאנ ןופ טָאה יז זַא ,ןעטסעטָארּפ ערהיא .סעיינ עכילהערפ

 ןופ ןעמונעגקעוַא רהיא טָאה ןעמ : ןעפלָאהעג טשינרָאג ןעבָאה טסואוועג

 טרַאּפשרעּפ ןעטלַאהעג ןעכָאו ייווצ רהיא טָאה ןעמ ןוא ,רעדניק ערהיא

 טָאה ,רעטסעווש ס'יורפ ס'רעדורב ןיימ טגנַאלעבנָא סָאװ .סינגנעפעג ןיא

 ןייק רעבָא טָאה יז ,םעּפע טעװענַאלּפ ןעמ זַא העידי לעקיטש ַא טָאהעג יז

 טָאה ?כש רעטסָארּפ רעד .ןעגנוטיירעברַאפ יד ןיא ןעמונעג טינ ?ײטנַא

 עכלעוו ,ןָאזרעּפ א זַא ,עטמאעב יד ןהעטשרעפ וצ ןעבעג טנעקעג ךיז טכַאד

 ַאזַא ןיא ןעשימ טינ ךיז טעװ ,סינגנעפעג ןיא טכוזעב ?עיציפָא ךימ טָאה

 רעכעה ןעטלאהעגבָא רהיא ןעמ טָאה ןענעווטסעדנופ ,טייהנעגעלעגנַא

 טסיזמוא טָאה ,טַאקָאװדַא רעטסואוועב-טוג א ,ןַאמ רהיא .םישדח ייווצ
 רימ ןעסייוו טציא , ,ןעזָאל-יירפ יז לָאז ןעמ ןץלעוּפ וצ טרעטַאמעג ךיז

 -ךָאנ טָאה יז זַא , ,טנַאזעג םהיא ןעריציפָא עקסמרַאדנַאשז יד ןעבָאה ,"ןיוש

 ןיא ,רהיא טהעטשרעפ ,רעבָא ,ןעפיולטנע ןייז טימ ןָאהט וצ טָאהעג טשינ

 םעד טעדלעמענ רימ ןעבָאה ,ןערָאװעג טריטסערַא זיא יז סָאװ גָאט םעד

 -םנע ןיא ןעפיולטנע סָאד טריזינַאגרָא טָאה סָאװ ןָאזרעּפ יד זַא ,רעזייק

 טייצ ?עקיטש א ןעמחענ רעטציא ָאזלַא טעוװ סע ,טריטסערַא ןוא טקעד

 עניטכיר יד טינ זיא יז זַא ,ןהעזנייא לָאז רע ,רעזייק םעד ןעטיירגוצוצ
 ."ןירעכערברעפ

 ,ץעגרע ןיא ךיז נידנעלעטשבָא טינ ןעדעווש ןערהַָאפעגכרוד ןיב ךיא
 נעט עכילטע טראװעג בָאה ךיא ואוו ,אינַאיטסירכ ךָאנ קעװַא ןיב ןוא
 -םיוא עלייוורעד גידנעלמַאז ,לוה ךָאנ ןערהָאפוצבא רעפפמַאד ַא ףיוא
 גניטרָאטס ןעשינעוורָאנ םעד ןופ ײטרַאּפ-םירעױוּפ רעד ןענעוו עטפניק
 טסגנַא טימ ףיז ךיא בָאה רעפּפמַאד םוצ גידנעהעג .(טנעמַאלרַאּפ)
 ,ןעשיגעוורָאנ א -- ,רע טלענעז ןהָאפ ַא רַאפ סָאװ רעטנוא, ,טגערפעג
 ץםיוא גידנערעטַאלפ ןהעזרעד ךיא בָאה ןַאד "? ןעשילגנע רעדָא ,ןעשטייד
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 עכלעוו רעטנוא ןהָאּפ יד --- .קעשזד ןָאינוי, םעד ּףיש רעד ןופ ץיּפש
 -ַאננוא ,עשיזיוצנארפ ,עשינעילַאטיא ,עשיסור ,עגנילטכבילפ ?עיפ ױזַא
 .ףיא .טלקמ ריע ןַא ןענופעג ןעבָאה ןעטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ ןוא ,עשיר
 ,ןעצרַאה ןעטספעיט ןיימ ןופ טסירגעב יז בָאה
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 ןעבָאה רימ ןעוו ,עעזידרַאנ םעד ףיוא טעוועשובענ טָאה םערוטש ַא
 םעד רעבָא בָאה ךיא .דנַאלגנע ןופ סעגערב יד וצ טרעטנהענרעד ךיז

 יד טימ רעפּפמַאד דעזנוא ןופ ףּפמַאק רעד ,דיירפ טימ טנעגעגעב םערוטש
 ןע'העש ןוא ,ןעגינעגרעפ טפאשרעפ רימ טָאה סעילַאװכ עדנעשיור עדליוז
 יר ןופ םיוש רעד ואוו ,ףיש ןופ לייטרעדָאפ ן'פיוא ןעסעזענ ךיא ןיב גנַאֿל
 ךיא סָאװ ,רהָאי ייווצ יד ךָאנ .טכיזעג ןיא טצירּפשעג רימ טָאה סעילַאװב
 יו טלהיפרעד ךיא בָאה ,טַאמעזַאק ןערעטסניפ םעד ןיא טכַארברעפ בָאה
 -רַאטש עלופ יד ןעסינעג וצ טשרוד ןוא טּפַאלק חמשנ ןיימ ןופ רביפ רעדעי

 | .ןעבעל ןופ טייק
 יו רחעמ טינ דנַאלסױא ןיא ןעביילברעפ וצ טַאהעג העדב בָאה ךיא

 ,ןייז גיטיונ טעוו סע לעיפיוו רהעמ טשינ : ןעטַאנָאמ רעדָא ןעכָאװ עכילטע

 לָאז ךיא ןוא ןערעוו טליטשעגנייא לָאז ןעפיולטנע ןיימ ןעגעוו ?עמוט רעד

 ןעמָאנ םעד רעטנוא טעדנַאלעג בָאה ךיא .תוחכ יד וצ ?עסיבַא ןעמוק

 -סיוא ןוא ; דנַאלסור ןעזָאלרעּפ בָאה ךיא ןעמָאנ ןעכלעוו ףיוא ,ףָאשַאװעל
 טפַאשטדנַאזעג רעשיסור רעד ןופ ןענָאיּפש יד אוו ,ןָאדנָאל נידנעדיימ

 ןיא קעװַא טשרעוצ ךיא ןיב ,רימ ךָאנ טּפעלשעגכָאנ דלַאב ךיז ןעטלָאװ

 | .גרובנידע
 ןיא ?ָאמנייק ןיוש ךיז בָאה ךיא זַא ,רעבָא ךיז טָאה טזָאלעגסיױא

 -ַאוועג טּפַאכעגפיוא ןעכינ ןיא רָאנ ןיב ךיא ,טרהעקעגקירוצ טינ דנאלסור
 טָאה עכלעוו ,גנונעוועב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ עילאווכ רעד ןופ ןעד
 בָאה ךיא ןוא ;ַאּפָארייא-ברעמ ןיא ןעביוהעגפיוא טלָאמעד טקנוּפ ךיז
 -עוועב רעניזָאד רעד גידנעפלעה ןייז ךילצינ רהעמ לעוװ ךיא זַא ,טלהיפעג

 זיא סע ןעכלעוו ףיוא רעדייא ,קורדסיוא ןעניטכיר רהיא ןעניפעג וצ גנוג
 ,טנאקעב טוגיוצ ןעוועג ךיא ןיב דנַאלרעטָאפ ןיימ ןיא .דנַאלסור ןיא ןפוא

 -וווצ טּפיוהרעד ,אדנַאנַאּפָארּפ עכילטנעפע ןַא ןערהיפנָא ןענעק לָאז ךיא

 גנונעוועב עשיסור יד ןעוו ,רעטעּפש ןוא ; םירעיֹוּפ ןוא רעטיײברַא יד ןעש
 םעד ןעגעג ףּפמַאק רעטנעּפַאװעב ַא ןוא עיצַאריּפסנָאק א ןערָאװעג זיא
 א ןעגעוו קנַאדעג רעדעי טָאה ,עיטארקַאטױא רעד ןופ טנַאטנעזערּפער
 תעב ,ןערעוו ןעבענעגפיוא טזומעג עזייוו רענידנעווטיונ ננוגעוועב-סקלָאפ
 ןעלייט וצ ןעניוצעג רעקרַאטש ץלַא ךימ ןעבָאה ןעגנוגיינ ענענייא עניימ
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 ייז ןעננערב .ןעסַאמ עדנעפַאש ןוא עדנעטייברַא יד טימ לַאזקיש ןיימ

 וצ תוחכ ערעייז ןעדנעוונָא ןעמלעה ייז ןעלָאז סָאװ ,ןעטכיזנַא עכלעזַא

 יד ןעטיירבסיוא ןוא ןעפעיטרעפ ; רעטײברַא עלַא ןופ ןעצונ ןעטסעב םעד

 -נעמוק רעד ןופ דנורג רעד ןייז ןעלעוו עכלעוו ,ןעּפיצנירּפ ןוא ןעלַאעדיא
 -נירּפ ןוא ןעעדיא עניזָאד יד ןעלקיווטנע ; עיצולָאװער רעלַאיצַאס רעד
 ערעייז ןופ טמוק סָאװ ?חעפעב א סלַא טינ ,רעטײברַא יד רַאפ ןעּפיצ
 ַאזַא ףיוא ןוא ;לכש םענעגייא רעייז ןופ טַאטלוזער ַא סלַא רָאנ ,רערהיפ
 ןערעװ ייז תעב טציא עוויטַאיציניא ענעגייא רעייז ןעקעוורעד ןפוא
 ַא ןופ רעיוב יד סלַא ַאנערַא רעשירָאטסיה רעד ףיוא ןעניישרע וצ ןעפורעג
 סָאד --- ,גנוריזינַאנרָא רעכילטפַאשלעזעג ןופ םרָאפ רעגיטכערעג ,רעייג

 ןופ גנולקיווטנע רעד רַאפ גיטיונ ױזַא טקנוּפ ןייז וצ טניישעג רימ טָאה

 -םיוא טייצ רענעי וצ טנעקעג טלָאװ ךיא סָאװ ץלַא יו ,טייהשנעמ רעד
 עכילטע יד ןָא ןעסָאלשעגנָא רעבירעד ךיז בָאה ךיא ,דנַאלסור ןיא ןָאהט
 ,ַאּפָארייא-ברעמ ןיא גנוטכיר רעד ןיא טײברַאעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ
 םעד ןופ ןעכָארבוצ ןעוועג ןענייז סָאװ , יד ןופ ץַאלּפ םעד גידנעמהענרעפ

 ,ףּפמַאק ןערעווש ןעגירהָאידגנַאל

 ףךָאנ ןערהָאפעגבָא ןיב ןוא לוה ןיא ףיש ןופ רעטנורַא ןיב ךיא ןעוו
 ַארוי רעד ןיא ןוא דנַאלסור ןיא דניירפ ענינייא רונ ךיא בָאה ,גרובנידע
 ַא .דנַאלגנע ןיא םולשב ןעמוקנָא ןיימ ןעגעוו ןעסיוו טזָאלעג עיצַארעדעּפ
 וצ טייברַא רענעגייא ןייז ףיוא ןעזָאלרעפ לָאמ עלַא ךיז זומ טסילַאיצַאס
 ַא סעּפע ןעכוז ןעמונעג ךיילנ רעבירעד בָאה ךיא ןוא ,ןעבעל ַא ןעכַאמ
 ןיא ,גרובנידע ןיא טצעזעב ךיז בָאה ךיא יו לענש ױזַא ,גנוגיטפעשעב
 ,טדָאטש ן'רעטניה רעמיצ ןיילק ַא

 רעשיגעוורָאנ ַא ןעוועג זיא רעפּפמַאד ן'פיוא ןערישזַאסַאּפ יד ןעשיווצ
 סָאד ןענַאמרעד ךיז גידנעריבורּפ ,טדערעג בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,רעשרָאֿפ
 .טסואוועג לָאמַא בָאה ךיא סָאװ ,ךַארּפש רעשידעווש רעד ןופ לעסיב
 -רָאנ ?עסיבַא טדער רהיא יוװ ױזַא רעבָא, .שטייד טדערעג םָאה רע
 רימָאל ,ןענרעלוצ ךיז טליוו רהיא ןוא , ,טגָאזעג רימ וצ רע טָאה ,"שיגעוו
 ".שינעװרָאנ ןעדער עדייב

 ךיא , .טנערפענרעביא םהיא ךיא בָאה "?שידעווש טניימ רהיא;
 | *? ױזַא טינ ,ךיז טכַאד ,שידעווש דער

 יאדוא שידעווש ; שינעװרָאנ ןעפורעג רעכיג סע טלָאװ ךיא ,רעדייל,
 ,רעפטנע ןייז ןעוועג זיא ,"טינ

 םענייא טימ טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,טריסַאּפ רימ טימ טָאה ױזַא
 טנערעלעגסיוא תועט יּפ לע ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעדלעה ס'ןרעוו לושז ןופ
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 שביה ַא בָאה ךיא ,זיא השעמ יד יװ .שינַאּפש טָאטשנָא שיזענוטרָאּפ
 --- שיגעװרָאנ ןיא ןייז סע לָאז --- ,רָאסעּפָארּפ םעד טימ טדערענ לעסיב
 -טנע טָאה עכלעוו ,גנוטייצ רעינַאיטסירכ א ןעבעגעג רימ טָאה רע ןוא
 "םי רעשיטנַאלטנַא-דרָאנ רעשיגעוורָאנ רעד ןופ ןעטכירעב יד ןעטלַאה
 ,םייהַא טרהעקענמוא סָאװ-רָאנ ךיז טָאה סָאװ ,עיצידעּפסקע טייקפעיט

 ַא ןעבירשעננָא ךיא בָאה גרובנידע ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא יו ךיילג

 -קעװַא סע בָאה ןוא ,ןעגנושרָאפסיױא עניזָאד יד ןעגעוו שילננע ןיא ץיטָאנ
 ןיימ טימ ךיא ןעכלעוו ,("רוטַאנ,) "רושטיינ, לַאנרושז םעד וצ טקישעג
 ףעמונ ןעטשרע ןייז ןופ גרוברעטעּפ ןיא גיסעמלענער ןעזעל ןעגעלפ רעדורב

 ַא טימ ץיטָאנ םעד ףיוא טרעפטנעעג טָאה רָאטקַאדער-ספליהעג רעד .ןָא
 ךיא עכלעוו ,טייקדלימ רעכילנהעוועגרעסיוא ןַא טימ גידנעקרעמעב ,קנַאד
 -לֶא  ןיא שילננע ןיימ זַא ,דנַאלגנע ןיא טנעגעגעב טפָא ןַאד טייז בָאה

 ךיא ."שיטַאמאידיא רהעמ לעסיבַא , ןעכַאמ סע ףרַאד ןעמ רָאנ ,"טייר
 ןעמַאזוצ ןוא דנַאלסור ןיא טנערעלעג ךיא בָאה שילגנע זַא ,ןעגָאז געמ

 ןופ עימָאזָאליפ , סע'שודייּפ טצעזרעביא ףךיא בָאה רעדורב ןיימ טימ
 ךיא ,"עיגָאלָאיב ןופ ןעּפיצנירּפ , ס'רעסנעּפס טרעברעה ןוא "עיגָאלָאעג
 -ענסיױרַא טכעלש ױזַא סע בָאה ןוא ,רעכיב ןופ טנערעלעג רעבָא סע בָאה
 ףךיז ןעכַאמ וצ ןעטייקגירעווש עטסערג יד טָאהעג בָאה ךיא זַא ,טדער
 רעטכַאט רהיא ,עט'תיבה-לעב רעשידנעלטָאש ןיימ וצ ךילדנעטשרעפ

 ןעבָאה רימ סָאװ ,רעיּפַאּפ ךעלקיטש ףיוא ןעביירשפיוא ןעגעלפ ךיא ןוא
 ףירגעב ןייק בָאה ךיא יו ױזַא ןוא ,ןעגָאז וצ טַאחעג ןערעדנַא םעד רענייא
  אמתסמ ךיא בָאה ,ךַארּפש-סגנאגמוא רעשילגנע רעד ןופ טָאהעג םינ
 לָאמנייא זַא ,קנעדעג ףךיא .ןערעלהעפ עטנַאזמַא טסכעה יד טכַאמעג
 וצ טרַאװרע ךיא זַא ,סע גידנעביירשנָא ,רחיא וצ ט'הנעט'עג ךיא בָאה
 בָאה ךיא ."רעזעלנ עכילטע , רָאנ ,"עעהט זָאלג ןייא , טינ טייצ-עעהט
 ,אבוסו ?לוז א רַאפ ןעטלַאה טזומעג ךימ טָאה עט'תיבח-לעב ןיימ זַא ארומ
 רעכיב עשינָאלַָאעג יד ןיא ייס סָאװ ,ןערעפטנערעפ רָאנ ךיז ןעק ךיא
 ,עיגָאלָאיב ס'רעסנעּפס ןיא ייס ,שילגנע ןיא ןעזעלעג בָאה ךיא עכלעוו
 -עעהט יוװ ןינע ןעגיטכיוו ַאזַא ןענעוו גנוטיידנָא ןייק ןענופעג טינ ךיז טָאה
 .ןעקנירט

 רעשיסור רעד ןופ לאנרושז , םעד ןענָארקעג ךיא בָאה דנַאלסור ןופ
 -עגנָא טייצ וצ טייצ ןופ ךיא בָאה דלַאב ןוא ,טפאשלעזעג רעשיפַארגָאעג
 עשיסור ןעגעוו ןעפַארגַארַאּפ טימ "זמייט , רעד ךיוא ןעגרָאזעב ןעביוה
 ןיא ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא יקסלַאװעשזרּפ .ןעגנושראפ עשיפַארגָאעג
 -אוועג טגלַאּפעגכַאנ דנַאלגנע ןיא זיא טירשטראפ ןייז ןוא ,עיזַא-לַארטנעצ
 ,עסערעטניא טימ ןער
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 ךיז טָאה ,טכַארבעגטימ ךיז טימ בָאה ךיא סָאװ ,דלענ סָאד רעבָא

 דנַאלסור ךָאנ ףעירב עניימ עֶלא יו ױזַא ןוא ,ןעזָאלסיױא ךיג ןעמונעג

 ןעגנולעג טינ רימ זיא ,יײצילַאּפ רעד ןופ ןערָאװעג ןעמונעגרעביא ןענייז

 ןיא רעבירעד ךיז בָאה ךיא .עסערדַא ןיימ םיבורק עניימ ןעסיוו ןעזָאל וצ

 ןעטרָאד זַא גידנעקנעד ,ןָאדנַאל ןיא ןעבילקענרעבירַא םורַא ןעכָאװ עכילטע

 -טבילפ רעטְלַא רעד ,טייברַא עגיסעמלעגער רהעמ ןעגירק ןענעק ךיא ?עוו
 -רָאפ ,) "דָאירעּפװ , ןייז טריטקַאדער ץְלַא ךָאנ טָאה ףָארװַאל ,? ,ּפ גניק
 ךיז ןעכינ ןיא טפָאהעג בָאה ךיא יו ױזַא רעבָא ; ןָאדנַאל ןיא ("סטרעוו

 רעשיסור רעד ןופ עיצקַאדער יד יו ױזַא ןוא ,דנַאלסור ןיא ןערהעקוצמוא
 ךיא ןיב ,ןענַאיּפש ןופ ןערעוו טכאועב גנערטש טזומעג טָאה גנוטייצ
 | .ןעגנאנעג טינ טרָאד

 ןופ רָאטנָאק ןיא טיזיו ַא טַאטשענבָא ךילריטאנ ץנַאג בָאה ךיא
 םעד ןופ ןערָאװעג ןעמונעגפיוא ךילדניירפ רהעז ןיב ךיא ואוו ,"רושטיינ

 טָאה רָאטקַאדער רעד .עיטלעק טָאקס .שזד ,רמ ,רָאטקַאדער-ספליהעג
 ןענופעגסיוא טָאה רע ןוא ,ןמולָאק-ןעציטַאנ םעד ןערעסערגרעפ טלָאװעג
 טָאה ןעמ יו טַארוקַא ןעבירשעג ןעוועג ןענייז ןעציטָאנ עניימ זַא
 -קַאדער רעד ןיא שיט א ףיוא ןעזיוועגנָא דלַאב ךימ טָאה ןעמ ,טפרַאדעג
 -נעסיוו גרַאב ןעצנַאג א טנעלעגנָא רימ רַאפ טָאה ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,עיצ

 ןיירַא טמוק , .ןעכַארּפש עכילגעמ ײלרעלַא ןיא ןעטפירשטייצ עכילטפַאש
 רעביא טקוק , ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה ,"ףָאשאװעל ררעה ,גאטנָאמ ןעדעי
 זיא סע ןעכלעוו ןעטרָאד טניפעג רהיא ביוא ןוא ןעטפירשטייצ עגניזָאד יד
 ,טייקמַאזקרעמפיוא טנעידרעפ רע זַא טקנעד רהיא סָאװ ,לעקיטרַא

 םהיא רימ ןעלעוו ,לעקיטרַא םעד ןָא-טנעכייצ רעדָא ,ץיטָאנ ַא טביירש
 טינ ;ךיז טהעטשרעפ ,טָאה עיטלעק ררעה .,"טסילַאיצעּפס ַא וצ ןעקיש |
 רעיפ רעדָא יירד ןעביירשרעביא ץיטָאנ ןעדעי געלפ ךיא זַא ,טסואוועג)

 ןיימ ןיא םהיא ןעבעגוצרעביא טָאהעג הטומ םעד בָאה ךיא רעדייא ,לָאמ
 ,םייהַא ןעלַאנרושז עכילטפַאשנעסיװ יד גידנעמהענטימ רעבָא ;} שילגנע
 ןעבעל ןעגיד'השקשינ ַא ןעכַאמ וצ ןעבענעגנייא ןעכיג ןיא רימ ךיז טָאה
 רעד ןיא ןעפארנַארַאּפ יד ןופ ןוא "רושטיינ , ןיא ןעציטָאנ עניימ ןופ

 עֶלַא ,ןעגנולהָאצ עכילטנעכעוו יד זַא ,ןענופעגסיוא בָאה ךיא ,"זמייט,
 ןיא "זמייט , .רעד ןיא רעטיײברַאטימ-ןעפַארגַארַאּפ יד וצ ,גאטסרענָאד
 ןעוועג ןענייז סע ,ךיז טהעטשרעפ ,רהיפנייא רעטנעכייצעגסיוא ןַא ןעוועג
 טינ ןיא ןיקסלַאװעשזרּפ ןופ סעיינ עטנַאסערעטניא ןייק סָאװ ,ןעכַאװ

 רַאפ ןענופעג ןעמ טָאה דנַאלסור ןופ ןעלייט ערעדנַא ןופ סעיינ ןוא ,ןעוועג
 ןעטייצלהָאמ עניימ ןענייז ןעלעפ עכלעזַא ןיא ;טנַאסערעטניא טינ
 | .עעהט טימ טיורב ןופ ןענַאטשעב
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 -ולֲאֹּפ יד ןופ ןעמונעגרעטנורַא עיטלעק ררעה טָאה רעבָא לָאמ ןייא

 -ורק ַא ןעביירשנָא לָאז ךיא ךימ גידנעטעב ,רעכיב עשיסור עכילטע סעצ

 רעכיב יד ףיוא ןָאהטעג קילב ַא בָאה ךיא ."רושטיינ , רַאפ יז ףיוא קיט
 ןענייז סָאד זַא ,נירנעהעזרעד טייחנעגעלרעפ ןיא ןהעטש ןעבילבעג ןיב ןוא
 -ָארַא , יד ןוא "עדָאירעּפ-זיײיא , רעד רעביא קרעוו ענעגייא עניימ ןעוועג
 וצ ןעקיש וצ טלחעפרעפ טינ ייז טָאה רעדורכב ןיימ ."עיזַא ןֹופ עיפַארג
 ,ןָאהט וצ סָאװ טסואוועג טינ בָאה ךיא ,"רושטיינ, ןעטבעילעב רעזנוא

 רעד ןעגעוו ןעקנעדוצכָאנ ,םייחרעד ןיא ןעמונעגטימ ייז בָאה ךיא רעבָא
 ןעביול , .טגערפעג ךיז ךיא בָאה "? ייז טימ ןָאהט ךיא לָאז סָאװ , .ךַאז

 ן'טימ גנערטשדוצ ןייז ןוא ; עניימ ךָאד ןענייז ייז םירָאװ ,םינ ייז ךיא ןעק
 סָאװ ןעטכיזנַא יד ייב ךיז טלַאה ךיא ל?ייוו ,טינ ךיוא ךיא ןעק רעסַאפרעפ
 ייז ןענרָאמ ףיוא ןעסָאלשעב בָאה ךיא ,"טקירדענסיוא ןעטרָאד ןענייז

 ךיא ליֹואוובֶא זַא ,עיטלעק ררעה םעד ןערהעלקרע ןוא קירוצ ןעגָארטוצבָא

 רעד רעבָא ךיא ןיב ,ףָאשַאוװעל ןעמָאנ םעד רעטנוא טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה
 ,ןעריקיטירק טינ ייז ןעק ןוא רעכיב עגיזָאד יד ןופ רעסַאפרעפ

 ס'ןיקטָאּפָארק ןענעוו ןעגנוטייצ יד ןופ טסואווענ טָאה עיטלעק ררעה
 רעד זַא ,גידנעניפעגסיוא ןעדעירפוצ רהעז ןעוועג זיא רע ןוא ,ןעפיולטנע
 -רעפ ןיימ ךייש זיא סָאװ .דנַאלגנע ןיא רהַאפענ רעסיוא זיא רענעפַאלטנע
 לָאז ךיא גיטיונ טינ סע זַא ,טקרעמעב גולק ץנַאנ רע טָאה ,טייהנעגעל
 ןעבעגרעביא טושּפ ןעק ךיא ,ןעביול םהיא רעדָא רעסַאפרעפ םעד ןעלדַאט
 זנוא ןעשיווצ זיא טלָאמעד טניז .קרעוו יד ןופ טלַאהניא םעד רעזעל יד
 ,גָאט ןעגיטנייה זיב ןָא ךָאנ טלַאה עכלעוו ,טפַאשדניירפ ַא ןעסקַאװעגסױא

 -ףעירב ם'ניא גידנעהעז ,18/0 רעבמעצעד רעדָא רעבמעווַאנ ןיא |
 ןיא ןעמוק וצ ".ק, רַאפ גנודַאלנייא ןַא גנוטייצ ס'ףָארוװַאל .ּפ ןופ ןעטסַאק
 יד זַא גידנעקנעד ןוא ,דנַאלסור ןופ ףעירב ַא ןעמהענבָא עיצקַאדער רעד
 ןוא ,ןעגנַאגעגרעבירַא ןעטרָאד ךיא ןיב ,רימ רַאפ ןעוועג זיא גנודַאלנייא
 ערעגניא יד ןוא רָאטקַאדער םעד טימ ןערָאװעג טעדניירפעב דלַאב ןיב
 .טקורדעג גנוטייצ יד ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ

 טימ --- עיצקַאדער רעד ןיא ןעמוקעג לָאמ ןעטשרע םעד ןיב ךיא ןעוו
 רעד טגערפענ בָאה ןוא --- "רעדניליצ , ַא ןוא דרָאב רעטלָאנעגבָא ןַא
 זיא , ,שילגנע ןעטסעב ןיימ ןיא ,ריהט יד טנעפעעג רימ טָאה סָאװ ,עמַאד
 ןענעקרעד טינ טעװ רענייק זַא טניימעג ךיא בָאה ,*? ָאד ףָארוװַאל ררעה
 עכלעוו ,עמַאד יד זַא ,טלעטשעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה סע .ןיב ךיא רעוו
 תעב רעדורב ןיימ טימ ןעוועג טנַאקעב זיא רָאנ ,טנַאקעג טינ רַאג ךימ טָאה
 ןעפָאלעגפױרַא זיא ןוא טנעקרעד ךיילנ ךימ טָאה ,ךיריצ ןיא ןעוועג זיא רע
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 ,"טייז רהיא רעוו טסואוועג ךיילג בָאה ךיא , .זיא טסאנ רעד רעוו ןענָאזנָא

 קרַאטש ןענייז עכלעוו ,ךָאנ ןעניוא ערעייא ךָאנ , ,טגָאזעג ךָאנרעד יז טָאה

 ."ס'רעדורב רעייא וצ ךילנהע

 בָאה ךיא .ןעבילברעפ טינ גנַאל דנַאלגנע ןיא ךיא ןיב לָאמ סָאד

 ,םָאילינ סמיישז דניירפ ןיימ טימ ץנעדנַאּפסערָאק עטפַאהבעל ַא טרהיפעג

 סָאװטע ןענופעג בָאה ךיא יו דניוושעגנ ױזַא ןוא ,עיצַארעדעפ ַארוי רעד ןופ

 ןיא ןעבילקעגרעבירַא ךיז ךיא בָאה ,טייברַא עשיפַארגָאעג עטפַאהרעיוד

 םייהרעד ןופ ןעטלַאהרע ךילדנע בָאה ךיא סָאװ ףעירב יד .ץייווש רעד |
 ,דנַאלסױא ןיא ןעביילב גיהור ץנַאנ ןעק ךיא זַא ,טלחעצרעד רימ ןעבָאה

 ַא ,דנַאלסור ןיא ןָאהט וצ סָאװ סערעדנַאזעב טשינרָאנ ָאטינ זיא סע ?ייוו

 ן'רעביא ןעגָארטעג טייצ רענעי וצ ךיז טָאה םזאיזוהטנע ןופ עילַאוװכ

 ןענעק טריטלָאװער ןעבָאה עכלעוו ,רעינָאװַאלס יד ןופ ןעטסנוג וצ דנַאל

 ,דניירפ עניימ ןוא ,גנוקירדרעטנוא רעשיקריט רעננַאלךערהַָאי רעד

 רעד ףיוא קעװַא ןענייז ,ערעדנַא עלעיפ ןוא ץטינלעק ,(קַאינּפעטס) יעגרעס

 רימ , .ןעטנענרוסניא יד ןָא ןעסילשוצנָא ךיז ?לעזניא-בלַאה רעשינַאקלַאב

 יד ןיא ןעצנעדנַאּפסערָאק יד, ,ןעבירשעג דניירפ עניימ ןעבָאה ,"ןענעייל

 רימ ;ןעירָאגלוב ןיא ןעטייקכילרעדיוש יד ןעגעוו ןעגנוטייצ עכילנעט

 עגיליוויירפ סלַא רעדָא ןעסילשנָא ךיז דלַאב ןעהעג ןוא גידנעזעל ןענייוו

 ."סרעטכעוו-ןעקנַארק טְלַא רעדָא ,סעדנַאב-ךעטנעגרוסניא יד ןיא

 ארוי רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז בָאה ,ץייווש רעד ךָאנ קעװַא ןיב ךיא

 ןוא ,עיצַאיצַאסַא !סרעטייברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ עיצַארעדעפ

 ךיז ךיא בָאה ,דניירפ עשירַאצייװש עניימ ןופ הטַאר םעד נידנענלַאפ

 ,"דנאפ-עדדָאש ַאל , ןיא טצעזעבי

 זז

 רעד ןיא עלָאר עניטכיו א טלעיּפשעג טָאה עיצַארעדעפ ַארי יד

 ,םזילַאיצַאס ם'נופ גנולקיווטנע רענרעדָאמ
 טלעטש ײטרַאּפ עשיטילָאּפ א יו םעדכָאנ זַא ,גידנעטש טריסַאּפ סע

 -נעטשלאפ יד יו ךַאז רעדנַא ןייק זַא ,טרימַאלקָארּפ ןוא קעווצ ַא ךיז ראפ
 ןעדעירפוצ טינ רהיא טעוװ עיצ ןעגיזָאד םעד ןופ גנוכיירגרעד עגיד
 ייז ןופ ענייא .סעיצקַארּפ ייווצ ןיא רעדנאנופ ךיז יז טלייט ,ןעלעטש
 טרעלקרע יז ?יואוובֶא ,עטייווצ יד תעב ,ןעוועג זיא יז סָאװ סָאד טביילב
 עגידרעהירפ ערהיא ןופ טרעדנעעג טינ טרָאװ ןייק טָאה יז זַא ,ךילטנעפע
 ןופ ,זייווכעלסיב ןוא ,סימָארּפמָאק ןימ ןעסיוועג ַא ןָא-טמהענ ,ןעבַאנּפױא
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 ןופ רעטייוו ץלַא ןעבירטעג יז טרעוו ,ןערעדנַא םעד וצ סימָארּפמָאק ןייא

 ענעדיישעב ןופ ײטרַאּפ א טרעוו יז ןוא ,םארנַארּפ ןעכילננירּפשרוא רהיא

 - .ןעמרָאפער עגילייווטייצ
 -ָאיצאנרעטניא רעד ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא גנולייטרעדנאנופ ןימ אזַא

 ןופ ןָאיצַאירּפָארּפסקע עגידנעטשלָאפ יד ,עיצַאיצַאסַא ס'רעטייברא רעלַאנ

 ֿגנובעגרעביא יד ןוא ,לַאטיּפַאק ןוא דנַאֿל ןופ רעמיטנעגייא עגיטנייה יד

 -ַארּפ יד וצ רעמיטכייר ןופ גנופַאש רעד רַאפ גיטיונ זיא סָאװ ץלַא ןופ

 ךיז רַאפ טָאה עיצַאיצַאסַא יד סָאװ ,?עיצ רעד ןעוועג זיא ,ןייֵלַא רעריצוד

 ןענייז ןענַאיצַאנ עלַא ןופ רעטיײברַא יד ,גנַאפנָא רהיא ןיא טלעטשעגקעווַא

 ַא ראפ סעיצַאזינַאנרַא ענעגייא ערעייז ןערימרָאפ וצ ןערָאװעג ןעפורעג

 יד ןעטייברַאוצסױא ;םזילַאטיּפַאק םעד ןענעקטנַא הּפמַאק ןעטקעריד

 -בייר ןופ ןָאיצּפמוסנָאק ןוא ןָאיצקודָארּפ יד ןעריזילַאיצַאס ןופ ןעדָאטעמ

 ץיזעב ןיא ןעמהענ ייז ןעלָאז ,וצרעד םיירג ןייז ןעלעוו יז ןעוו ןוא ; םוט

 ןערילָארטנַאק יז ןעלָאז ןוא ןָאיצקודָארּפ רעד רַאפ גיטיונ זיא סָאװ ץלַא

 -ינַאגרָא רעשיטילָאּפ רעניטנייה רעד ףיוא טכיזקיר זיא סע רעכלעוו ןחָא

 -ַאכַא יד .ןערעוו טשרעדנַאעגרעביא גידנעטשלָאפ ןומ עכלעוו ,עיצַאז

 -יירגוצ רעד רַאפ ?עטימ רעד ןערעוו טלָאזעג ןפוא אזא ףיוא טָאה עיצַאיצ

 ןוא ,ןעשנעמ יד ןופ תוחומ יד ןיא עיצולָאװער רענידלַאװעג א ןופ גנוט

 טלָאװ עכלעוו ,עיצולָאװער ַא -- אפונ ןעמרָאפ-סנעבעל יד ןיא ךָאנרעד

 -נירגעב ,טסערנָארּפ ןופ עכָאּפע עיינ א טייהשנעמ רעד רַאפ טנעפעעגנפיוא

 ,לַאעדיא רעד ןעוועג זיא סָאד ,טעטירַאדילַאס רעניימעגלַא רעד ףיוא טעד

 רעייז ןופ רעטייברַא עשיאעּפָארייא ןענַאילימ טקעוװעגנפיוא טָאה סָאװ

 -עטניא עטסעב ערהיא עיצַאיצַאסַא רעד וצ ןעגיוצעגוצ טָאה ןוא ,קעמערד

 .תוחכ עלעוטקעל

 טעדכַאנ ,סעיצקַארפ ייווצ טלעקיווטנע דלַאב רעבָא ךיז ןעבָאה סע
 רענידנעטשלַאפ רעד טימ טנידנעענ ךיז טָאה 1870 ןופ המחלמ יד יו

 רעזירַאּפ רעד ןופ דנאטשפיוא רעד ןוא ךיירקנארפ ןופ עגַאלרעדעינ

 עבכלעוו ,ןעצעזעג עשינָאקַארד יד ןוא ,טקירדרעטנוא ןעוועג זיא ענומָאק

 -סיוא ןעבָאה ,עיצַאיצַאסַא רעד ןעגעקטנַא ןערָאװעג טרהיפעגכרוד ןענייז

 ;רהיא ןיא ?ײטנַא ןעמהענ ןופ רעטייברא עשיזיוצנַארפ יד ןעסָאלשעג

 -רַאפ א ןערָאװעג טרהיפעגנייא זיא טייז רעדנַא רעד ןופ יו םעדכָאנ ןוא

 רעד -- "דנאלשטייד ןעטנינייארעפ , םעד ןיא גנורעינער עשירַאטנעמַאל

 טכאמעג ןעשטייד יד ןעבָאה --- 1848 טניז ןעלַאקידַאר יד ןופ טקנוּפ-לעיצ

 רעצנַאג רעד ןופ ןעדָאטעמ יד ןוא ןעלעיצ יד ןעשרעדנַאוצמוא ךוזרעפ א

 ב 5 ַא ה ר ע ני א טכַאמ ןופ גנורעבָארע , יד .גנוגעוועב רעשיטסילַאיצַאס

 עלָארַאּפ יד ןערָאװעגזא 'ןעטַאַאטש עדנעריטסיוקע יד
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 -ָאמעדלַאיצַאס , ןעבעגענ ןעמָאנ ַא ךיז טָאה עכלעוו ,עיצקעס רענעי ןופ

 ןעלהַאװ יד ןיא יײטרַאּפ רעגיזָאד רעד ןופ ןענלָאפרע עטשרע יד ."עיטַארק
 ױזַא .ןעננונעפָאה עסיורנ ןעפורעגסיורַא ןעבָאה גאטסכייר ןעשטייד םוצ

 ןעסקַאװעג זיא ןעטַאטוּפעד עשיטַארקָאמעדלַאיצַאס יד ןופ להָאצ יד יו

 -פבש ץנַאג טסנָאז ןעבָאה ,ןעיינ ףיוא ךָאנרעד ןוא ,ןעבעיז ףיוא ייווצ ןופ
 "רהָאי רעד רעדייא זַא ,טנעכערעגסיוא טייהרעכיז טימ ןעשנעמ עגיד

 ַא ןעבָאה ןעטַארקַאמעדלַאיצַאס יד ןעלעוו ןענידנע ךיז טעוו טרעדנוה

 -נייא טלָאמעד ןעלעוו ייז ןוא ,טנעמַאלרַאּפ ןעשטייד םעד ןיא טעטירָאיַאמ
 -צעזעג עגיטכיר יד ךרוד "טַאַאטש-סקלָאפ , ןעשיטסילַאיצַאס םעד ןערהיפ
 טָאה ײטרַאּפ רעניזָאד רעד ןופ לַאעדיא רעשיטסילַאיצַאפ רעד .גנובעג

 טָאה סָאװ ,סנױזַא סָאװטע ןופ רעטקארַאכ םעד ןערָאלרעּפ זייוונעפוטש

 ףיז טָאה ןוא ,אפונ סעיצַאזינַאנרָא יד ןופ ןערעוו טייברַאעגסיױוא טלָאזעג

 -- ,ןעירטסודניא יד ןופ גנוטלַאװרעפ רעכילטַאַאטש ַא ןיא טלעדנַאוװרעפ

 ,טסייה סָאד -- ,םזילַאיצָאסטאאטש ַא ןיא ,טייקכילקריוו רעד ןיא

 יד ןעדנעו ,ץייוש רעד ןיא ,גָאט ןעניטנייה .,םזילַאטיּפַאק-טַאַאטש

 יד ןעפלעה וצ קיטילָאּפ רעד ןיא תוחכ ערעייז ןָא ןעטַארקַאמעדלַאיצַאס

 ןעשימָאנָאקע ן'פיוא ןוא ,םזילַארעדעפ םעד טָאטשנָא עיצַאזילַארטנעצ

 םעד ,ןענהַאב יד ןופ גנוטלַאװרעּפ-טַאַאטש יד ןערהיפוצנייא --- דלעפ

 .סּפַאנש ןופ ףיוקרעפ םעד ףיוא ןוא ןעקנַאב יד ףיוא לָאּפָאנָאמ טַאַאטש

 טפנוקוצ רעטייוו רענינעוו רעדָא רהעמ רעד ןיא טירש רעטסקענ רעייז

 -םודניא טּפיױה יד ןוא דנַאל ןר'עביא גנוטלַאװרעּפ-טַאַאטש יד ,ןייז טעוו

 .רעמיטכייר יד ןופ גנורימוסנָאק רעד רעביא וליפא ןוא ,ןעירט

 רעשטייד רעד ןופ טייקניטעהט יד ןוא ןעבעל סָאד זיא זייוונעפוטש

 -?הֵאוו וצ טנעדרַאעגרעטנוא ןערָאװעג ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעדלַאיצַאס

 טימ ןערָאװעג טלעדנַאהעב ןענייז סנָאינוי-דיירט יד .ןעגנונעכערסיוא

 -נעדעירפוצנוא טימ ןערָאװעג טנעגעגנעב ןענייז סקיירטס ןוא ,גנוטכַארעפ

 רעטײברַא יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד בא ןעהיצ עדייב םירָאװ ,טייה
 ערענָאיצולַאװער עדעי ,דנַאטשפיוא-סקלָאפ רעדעי ,ףּפמַאק-להַאװ םעד ןופ |

 ןערהָאי ענעי ןיא ןיא ,ַאּפָאריײא ןיא דנַאל ןעכלעוו-ייס ןיא עיצַאטיגַא
 ךָאנ טימ רערחיפ עשיטַארקַאמעדלַאיצַאס יד ןופ ןערָאװעג ןעמונעגפיוא
 .עסערּפ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ רעדייא ,טייקכילדנייפ רחעמ

 -קירוצ רעיינ רעגיזָאד רעד טָאה רעבָא רעדנעל עשינייטַאל יד ןיא
 סעיצַארעדעּפ ןוא סעיצקעס יד .רעגלָאפכָאנ גינעוו ץנַאג ןענופעג טירט
 עכלעוו ,ןעּפיצנירּפ יד יירט ןעבילבעג ןענייז לַאנַאיצַאנרעטניא ם'נופ
 -עדעפ גידנעייז ,עיצַאיצַאסַא רעד ןופ גנודנירג רעד תעב טשרעהענ ןעבָאה
 -ַארטנעצ ַא ןופ עעדיא רעד וצ ךילדנייפ ,עטכישעג רעייז טיול ןעטסילַאר
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 ,סעיצידַארט ערענָאיצולָאװער ןופ ןעגנורדכרוד ןוא ,טַאַאטש ןעטריזיל
 עיצולָאװע יד ןעגלָאפכָאנ טנעקעג טינ רעטײברַא עשינייטַאל יד ןעבָאה
 | ,ןעשטייד יד ןופ

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןעגייווצ ייווצ יד ןעשיווצ גנוטלַאּפש יד |
 -שטייד םעד ךָאנ דלַאב ןעזייװסױרַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה גנוגעוועב-

 טָאה ,טנָאמרעד ןיוש בָאה ךיא יו ,עיצַאיצַאסַא יד .געירק ןעשיזיוצנַארפ
 -לארענעג ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא טפַאשרעּפרעק עדנעשרעה ַא ןעּפַאשעב ךיז
 עדנערהיפ יד יו ױזַא ןוא } ןָאדנַאל ןיא ןעסעזעג זיא רעכלעוו ,הטַאר
 ןוא סלעגנע ,ןעשטייד ייווצ ןעוועג ןענייז הטַאר ןעגיזָאד םעד ןופ רעטסייג
 -לַאיצַאס רעיינ רעד ןופ גנוטסעפ יד ןערָאװעג הטַאר רעד זיא ,סקרַאמ
 -היפ עלעוטקעלעטניא יד ןוא רערעטסייגעב יד .גנוטכיר רעשיטַארקָאמעד
 ענייז ןוא ןינוקַאב ןעוועג ןענייז סעיצַארעדעּפ עשינייטַאל יד ןופ רער
 | ,דניירפ

 טינ זיא ןעטסינוקַאב יד ןֹוא ןעטסיסקרַאמ יד ןעשיווצ ףּפמַאק רעד
 -ךיימרעפנוא רעד ןעוועג זיא סע .טייהנעגעלעננַא עכילנעזרעּפ ןייק ןעוועג
 -ילארטנעצ ןוא םזילַארעדעּפ ןופ ןעּפיצנירּפ יד ןעשיווצ ףּפמַאק רעכיל
 ,טפַאשרעה-טַָאאטש עכילרעטָאפ יד ןוא ענומָאק עיירפ יד ןעשיווצ ,עיצאז
 גנורעסעבסיוא יד ןוא ןעסַאמ-סקלָאפ יד ןופ ןָאיצקַא עיירפ יד ןעשיווצ
 - ---,גנובעגצעזעג ךרוד ןעדנעטשוצ עשיטסילַאטיּפַאק עדנעריטסיזקע יד ןופ
 ,"טסייג , ןעשטייד םעד ןוא רעייפ ןעשינײטַאל םעד ןעשיווצ ףּפמַאק ַא
 רַאפ טָאה ,דלעפטכַאלש ן'םיוא ךיירקנַארפ ןופ הלּפמ רעד ךָאנ ,רעכלעוו

 -ַאליפ ,קיטילַאּפ ,טפַאשנעסיוו רעד ןיא טכַאמרעביױא יד טרעדָאפעג ךיז |
 -םיוא ענענייא ןייז גידנעלעטשרָאפ ,םזילַאיצַאס ןיא ךיוא ןוא ,עיפָאז
 -טיוא ערעדנַא עלַא תעב ,"ךילטפאשנעסיוו , סלַא םזילַאיצַאס ןופ גנוסַאפ
 ,"שיטסיּפָאטוא , סלַא טנעבייצעב רע טָאה ןעגנושטייט

 -ַאיצַאסַא רעלַאנַָאוצַאנרעטניא רעד ןופ סערגנַאק רעגַאַאה םעד ףיוא
 רענַאדנַאל רעד טָאה ,18712 ןיא ןערָאװעג ןעטלַאהעגבָא זיא רעכלעוו ,עיצ
 -ןקַאב ןעסָאלשעגסױא ,טעטירָאיַאמ עטכַאמעג ַא ךרוד ,הטַאר-לארענעג
 -ניא םעד ןופ ,עיצַארעדעפ ַארוי יד וליפא ןוא ,םָאילינ דניירפ ןייז ,ןע'ןינ
 רעטסערג רעד זַא ,רעכיז ןעוועג רעבָא זיא סע יװ ױזַא ,לַאנָאיצַאנרעט
 סָאד -- לַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןופ ןעבילבעג ךָאנ זיא סָאװ םעד ןופ לייט
 --- סעיצַארעדעפ עשיגלעב ןוא עשינעילַאטיא יד ,עשינַאּפש יד ,טסייה
 -נָאק רעד טָאה ,ןעשנעמדַארוי יד ןופ טייז רעד הוא ןעלעטש ךיז ןעלעוו
 ,הטַאר-לארענעג רעיינ א .עיצַאיצַאסַא יד ןעזעלוצפיוא טכוזענ סערג
 -אווענ טרינימָאנ זיא ,ןעטַארקָאמעדלַאיצַאס עכילטע ןופ טלעטשעגפיונוצ
 -ַאזינַאגרָא רעטײברַא ןייק ןעוועג טינ ןענייז סע ואוו ,קרָאי וינ ןיא ןער
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 םהיא ןעלָאז עכלעוו ,עיצַאיצָאסַא רעד וצ טרעהעג ןעבָאה סָאװ ,סעיצ
 טשינרָאנ טלָאמעד טניז םהיא ןופ טָאה ןעמ ןענַאװ ןופ ןוא ,ןערילָארטנָאק
 ַארוי יד ןוא עשינלעב יד ,עשינעילַאטיא יד ,עשינַאּפש יד .טרעהעג

 -עגנָא טייצ רעד רעטנוא ןעבָאה ,לַאנַאיצַאנרעטניא םעד ןופ סעיצַארעדעּפ
 ערעייז ףיוא ןעמוקפיונוצ ךיז ןענעלפ ייז ןוא ,ץנעטסיזקע רעייז ןעטלַאה
 סקעז רעדָא ףניפ עטסקענ יד רַאפ ,ךילנהעוועג יו ,ןעסערגנַאק עכילרהעי
 ,רהָאי

 ַארוי יד זיא ץייווש רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא סָאװ טייצ רעד ןיא

 -ַאנרעטניא יד ןופ ןירעבעגנ-ןָאט יד ןוא רעטנעצ רעד ןעוועג עיצַארעדעּפ

 םעד) ןעברָאטשעג ןעוועג סָאװ-רָאנ זיא ןינוקַאב .סעיצַארעדעּפ עלַאנָאיצ

 ,ננולעטש יד ןעטלַאהעגנָא טָאה עיצַארעדעפ יד רעבָא ,(1876 ילוי ןעט1
 .גנוגערנַא ןייז רעטנוא ןעמונעגנָא טָאה יז סָאװ

 ,עכלעזַא ןעוועג זיא ןעילַאטיא ןוא ןעינַאּפש ,ךיירקנַארפ ןיא ענַאל יד

 טָאה רעכלעוו ,טסיינ ןערענַאיצולַאװער םעד ןופ גנוטלאהפיוא יד רונ זַא

 . רַאפ רעטייברא עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןעשיווצ טלעקיוטנע טאהעג ךיז

 ןעגנורעינער יד ןעטלַאהעגקירוצ טָאה ,נעירק רעשיזיוצנַארפ-שטייד רעד

 רעטײברַא עצנַאנ יד ןעטכינרעפ וצ עטירש ענעדיישטנע ןעמהענ וצ ןופ

 זיא סע .רָארעט ןעסייוו םעד ןופ טפַאשרעה יד ןערהיפנייא ןוא גנוגעוועב

 -ךַאנָאמ רעשינָאברוב רעד ןופ גנורהיפנייא-קירוצ יד זַא ,טנַאקעב-?יואוו

 רעכילקריוו ַא ןערעוו וצ ןופ ןעטלַאהעג טייוו טינ טָאה ךיירקנַארפ ןיא עיכ

 -יזערּפ סלַא ןערָאװעג ןעטלַאהעגפיוא זיא ןָאהַאמקַאמ לַאשרַאמ .,טקַאפ

 -רעדעיו ַא רַאפ ןעטיירנוצוצ ךיז ידכ רָאנ ,קילבוּפער רעד ןופ טנעד

 ןעכילרעייפ םעד ןופ גָאט רעד וליפא ; עיכרַאנָאמ רעד ןופ גנורהיפנייא

 ןוא ,טמיטשעב ןעוועג זיא זירַאּפ ןיא ןעממ םעד ירנעה ןופ ןעמוקניירַא
 ,טנעדנעטערּפ םעד ןופ ןיורק רעד טימ טרעיצעב ,ןַאּפשעג-דרעּפ רעד וליפא

 קנַאד ַא רָאנ זַא ,טסואוועב ךיוא ןיא סע ןוא .גיטרַאפ ןעוועגנ ןיוש זיא

 רעד ןוא טסינוטרָאּפָא רעד -- ַאסנַאמעלק ןוא ַאטעבמַאנ סָאװ ,טקַאפ םעד

 טימ ךיירקנַארפ ןופ ןעלייט עסיורג טקעדעב טַאהעג ןעבָאה --- לַאקידַאר

 יו דניוושעג ױזַא ,דנַאטשפיוא םוצ טיירג ןוא טנעפַאװעב ,ןעטעטימָאק

 יד ןערָאװעג טרעטשעגנ זיא ,ןערעוו טכַאמעגנ טעוװ ךײרטש-טַאַאטש רעד

 עכילקריוו יד רעבָא ,עיכרַאנָאמ רעד ןופ גנורהיפנייא-קירוצ עטנַאלּפענ

 עכלעוו ןופ ,רעטײברַא יד ןיא ןענעלעג זיא ןעטעטימָאק ענעי ןופ טפַארק
 ןענייז ןוא עלַאנַאיצַאנרעטניא רעד וצ טרעהעג רעהירפ ןעבָאה עלעיפ

 געמ ,תועידי עכילנעזרעּפ ןופ גידנעדער .טסייג ןעמלַא םעד יירט ןעבילבעג

 ןעטלָאװ רערהיפ-סַאלקלעטימ עלַאקידַאר יד זַא ,ןעטּפױהעב וצ ןעגַאװ ךיא
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 רעטייברַא יד תעב ,ןעסָאלשטנע ןעטערטענפױורַא טינ לַאפ-טיונ אזַא ןיא

 -םיוא ןַא ןעכַאמ וצ טייחנעגעלענ רעטשרע רעד טימ טצונעב ךיז ןעטלָאװ

 רעד ןופ גנונידייטרעפ רעד טימס ףךיז גידנעביוהנָא ,רעכלעוו ,דנַאטש

 רעשיטסילַאיצַאס ַא ןיא רעטייו קעװַא טכייליפ טלָאװ ,קילבופער

 - | .גנוטכיר
 יד יו ךינ ױזַא ,ןעינַאּפש ןיא לַאפ רעד ןעוועג ךיוא זיא עבלעז סָאד

 םהיא ןעבָאה גינעק םעד ןופ םיברוקמ עשיטַארקָאטסירַא ןוא עלַאקירעלק

 יד ןעבָאה ,עיצקאער רעד ןופ ףיורש םעד ןָאהט וצ הערד א ןעבירטעג

 יד רעכלעוו ןיא ,גנונעוועב א טימ טעשארטסענ םהיא רענַאקילבוּפער

 ךילקריוו רעד ןייז ןעלעוו ,טסואוועג טוג סע ןעבָאה ייז יו ,רעטײברַא

 א רעביא ןעוועג ןענייז ןיײלַא עינַאלאטַאק ןיא ,טנעמעלע רעדנעפּפמעק

 ןוא ,סנָאינוי-דיירט עקרַאטש ןיא טריזינַאגרָא ןעשנעמ דנעזיוט טרעדנוה

 ,ֿפַאנַאיצַאנרעטניא םוצ טרעהעג ןעבָאה רעינַאּפש דנעזיוט גיצכַא יו רחעמ

 ערעייז גידנעלהָאצ ךילטקניּפ ןוא ןעסערגנַאק עניסעמלעגער גידנעטלַאהבָא
 ךיא ,לחיפעג-סטכילפ ןעשינַאּפש תמא טימ ,עיצַאיצָאסַא רעד וצ עגערטייב
 ,גנורהַאפרע רעכילנעזרעּפ ןופ סעיצַאזינַאגרָא עגיזָאד יד ןופ ןעדער ןעק
 ןעוועג ןענייז ייז זַא סייוו ךיא ןוא ,טרָא ן'פיוא ןעברָאוװרע בָאה ךיא סאו
 -םיוא ,"ןעינַאּפש ןופ ןעטַאַאטש עטגינייארעפ , יד ןערימַאלקָארּפ וצ טיירג

 -טרָאפ יד ןופ עגינייא ןיא ןוא ,ןעינָאלַאק יד רעביא טפַאשרעה יד ןעבעג

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעבָארּפ עטסנרע ןעכַאמ ןעדנעגעג עטסנעטירשעג
 .-ַאּפש יד ןעטלַאהעגקירוצ טָאה רהַאפעג עגידנעטש יד טֶא .םזיוויטקעלָאק
 -םירעּפ ןוא -רעטיײברַא עֶלַא יד ןעקירדרעטנוא ןופ .עיכרַאנָאמ עשינ
 .עיצקאער עלַאקירעלק ענעפָא ןא ןערהיפנייא ןופ ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא

 יד .ןעילַאטיא ןיא טשרעהעג ךיוא ןעבָאה ןעדנעטשוצ עכילנהע
 וצ טכיירנרעד טָאהעג טינ ךָאנ ןעבָאה ןעילַאטיא-ןופצ ןיא סנַאינוי-דיירט
 ןענייז ןעילַאטיא ןופ ןעלייט רעבָא ;טציא ןעבָאה ייז סָאװ טכַאמ רעד
 -ַאקילבוּפער ןוא סעיצקעס עלַאנַאיצאנרעטניא םימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג
 רעגידנעטש ַא ןיא ןערָאװעג ןעטלַאהעג זיא עיכרַאנָאמ יד ,ןעּפורג עשינ
 רענאקילבוּפער סאלקלעטימ יד ?אפ ןיא ,ןערעוו וצ טפַאשעגבָא ארומ
 .רעטײברַא יד ןעשיווצ ןעטנעמעלע ערענָאיצולָאװער יד וצ ןערילעּפַא ןעלָאז

 עכלעוו ןופ ,ןערהָאי ענעי ףיוא גידנעקילב-קירוצ ,רעטרעוו עצרוק ןיא
 ,טגייצרעביא טסעפ ךיא ןיב ,טרעדנוהרהָאי ?עטרעפ ַא בָא זנוא טלייט סע
 ןופ עדָאירעּפ ַא טכַאמעגכרוד טינ 1871 ךָאנ טָאה ַאּפָארייא בוא זַא
 ,טסייג םעד ןעקנַאדרעּפ וצ ךילכעזטּפױה סָאד זיא ,עיצקַאער רעמַאזיורג
 -שטייד םעד ראפ ַאּפָאריײא-ברעמ ןיא ןערָאװעג טקעוועגפיוא זיא רעכלעוו
 ןופ ןערָאװעג ןעטלַאהעגפיוא טלָאמעד טייז זיא ןוא געירק ןעשיזיוצנַארּפ
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 -ישזדַאמ יד ,ןעטסיקנַאלב יד ,ןעטסילַאנַאיצַאנרעטניא עשיטסיכרַאנַא יד

 ,רענַאקילבוּפער "עשיטסילַאנָאטנַאק , עשינַאּפש יד ןוא ןעטסינ
 יר ןעבָאה ,עמּפמעק-ל?הַאװ עלַאקָאל ערעייז טימ ןעמונרעפ גידנעייז

 עניזָאד יד ןעגעוו .טסואוועג סָאװ גינעוו ,ךיז טהעטשרעפ ,ןעטסיסקרַאמ
 "דוד ס'קרַאמסיב ןעגנערבוצרעטנורַא טינ טנרָאזעב קרַאטש .ןעדנעטשוצ
 -אווער רעד זַא ,נידנעבָאה ארומ טּפיוהרעד ןוא ,ּפעק ערעייז ףיוא ןערענ
 -היפ ןוא דנַאלשטייד ןיא ןעביילקרעפ טינ ךיז לָאז טסייג רערענָאיצול

 ,טיירגענוצ ןעוועג טינ ןענייז ייז עכלעוו ראפ ,ןעגנוקירדרעטנוא וצ ןער
 -ברעמ יד טימ עיטַאּפמיס רעדעי ןופ ךיז טגָאזעגבָא רָאנ טינ ייז ןעבָאה
 ייז רָאנ ,עדנירג עשיטקארּפ בעילוצ ,ןערענָאיצולַאװער עשיאעּפָארייא
 -ַאווער םוצ האנש ַא טימ ןערָאװעג ןעמונעגכרוד זייווכעלסיב ךיוא ןענייז
 רע רָאנ ואוו טמַאדרעפ ךילרעטיב םהיא ןעבאה ייז ןוא ,טסייג ןערענָאיצול

 סנעכייצ עטשרע ענייז טקרעמעב ןעבָאה ייז ןעוו וליפא ,ןעזיוועב ךיז טָאה

 ,דנַאלסור ןיא

 רעטנוא ,טייצ רענעי וצ ןעבָאה ןעננוטייצ ערענָאיצולַאװער ןייק
 וליפא ,ןעניישרע טנעקעג טינ ךיירקנַארּפ ןיא ,ןָאהַאמקַאמ לַאשרַאמ

 ; ןעכערברעפ ַא רַאפ ןערָאװעג טכַארטעב זיא "עזעילעסרַאמ , יד ןעגניז

 סָאװ ,קערש םעד ןופ טשַאררעביא קרַאטש ןעוועג ךיא ןיב לָאמנייא ןוא

 ייז תעב ,ןהַאב א ףיוא עדנעזיירטימ עניימ ןופ עכילטע ןעלַאפעב זיא
 דעיל ערענָאיצולָאװער סָאד גידנעגניז ןעטורקער רַאּפ א טרעהרעד ןעבָאה

 "ָ? "עזעילעסרַאמ , יד ןעגניז רעדעיוװ ןיוש ןעמ טזָאל , .(1878 יַאמ ןיא)
 עשיזיוצנַארפ יד .ןערעדנַא םעד רענייא טגערפעג טסגנַא טימ ייז ןעבָאה
 .יד .טַאהעג טינ ןעגנוטייצ עשיטסילַאיצַאס ןייק רעבירעד טָאה עסערּפ
 ןוא ,טריגאדער טוג טנעכייצעגסיוא ןעוועג ןענייז ןעגנוטייצ עשינַאּפש
 -סיוא ןעוועג ןענייז ןעסערגנָאק ערעייז ןופ ןעטסעפינַאמ יד ןופ לייט ַא

 רעוו רעבָא ;םזילַאיצַאס ןעשיטסיכרַאנַא ם'נופ ןעננוגעלרַאד עטנעכייצעג
 סָאװ ?ןעינַאּפש בלַאהרעסיוא ןעעדיא עשינַאּפש יד ןֹופ סעּפע ןעד סייוו
 ףיא ןעוועג עלַא ייז ןענייז ,ןעגנוטייצ עשינעילַאטיא יד טגנַאלעבנָא
 ןוא ,ןעניישרע טרעהענפיוא ןעבָאה ,ןענעישרע ןענייז ייז : ןערהָאי-עצרוק
 ענעדיישרעפ רעטנוא ואוושרעדנַא ץעגרע ןעזיוועב רעדעיוו ךיז ןעבָאה
 יז ןעבָאה ,ןעוועג טינ ןענייז ייז ןופ עכנַאמ טנעכייצעגסיוא יו ןוא ;ןעמענ
 ערהיא טימ ,עיצַארעדעפ ארוי יד .טײרּפשרעּפ טינ ןעילַאטיא רעסיוא ךיז
 יד ןיא ןערָאװעג רעבירעד זיא ,שיזיוצנארפ ןיא טקורדעג ןעגנוטייצ
 -סיוא םעד ןוא גנוטלַאהפיוא דעד רַאפ רעטנעצ רעד רעדנעל עשיניײטַאל

 טעוועטארעג טָאה -- סע לָאהרעדיוװ ךיא --- רעכלעוו ,טסייג םעד ןופ קורד
 ַארוי יד ןוא .,עיצקַאער ןופ עדָאירעּפ רערעטסניפ רהעז ַא ןופ ַאּפָאריײא
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 עשיטערָאעהט יד ןעכלעוו ףיוא ,ןעדָאב רעד ןעוועג ךיוא זיא עיצַארעדעפ

 ןע'ןינוקַאב ןופ ןערָאװעג טיײברַאעגסױא ןענייז םזיכרַאנַא ם'נומ ןעפירגעב

 ףיוא ךילדנעטשרעפ ןעוועג זיא סָאװ ,ךַארּפש א ןיא רעגלָאפכָאנ ענייז ןוא

 ,טנעניטנַאק ןעשיאעּפָאריײא ןעצנַאג םעד
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 -ָאיצַאנ ענעדיישרעפ ןופ ןעשנעמ עטנעכייצעגסיוא ?הָאצ עשביה ַא
 ןופ דניירפ עכילנעזרעפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ןופ עֶלַא טעמכ ,ןעטעטילַאנ

 רעד .עיצַארעדעּפ ַארוי רעד וצ טרעהעג טייצ רענעי ןיא ןעבָאה ,ןינוקַאב

 -עדעפ רעד ןופ "ןיטעלוב , רעד ,גנוטייצ-טּפיוה רעזנוא ןופ רָאטקַאדער

 רעכלעוו ,ןָאיסעפָארּפ ייב רערחעל ַא ,םָאיליג סמיישזד ןעוועג זיא ,עיצַאר

 ןיא ןעילימַאפ עשיטארקָאטסירַא יד ןופ רענייא ןופ טמַאטשעג טָאה
 רעטסעפ ןוא טירטסױרַא ןעפייטש א טימ ,רענָאמ ,ןיילק ,לעטַאשיײנ
 ץראה ןעדלָאנ תמא ןא טימ ןוא ,רעיּפסעבָאר א ןופ טייהחנעסָאלשטנע

 זיא ,טפַאשדניירפ ןופ טייקמיטניא רעד ןיא רָאנ טנעפעעג ךיז טָאה סָאװ

 -סטיײברַא עכילנהעוועגרעסיוא ענייז ךרוד רערהיפ רענערָאבעג ַא ןעוועג רע

 רע טָאה רהֶאֹי טכַא עצנַאג .םייקגיטעהט רעטסנרע ןוא ןעטפערק

 ץנעטסיזקע יד ןעטלַאחוצפיוא ןעגנורעטש ײלרעלַא ןעגעקטנַא טפּפמעקעג

 םיטרּפ עלַא ןיא לייטנַא ןעטסניטעהט םעד גידנעמהענ ,גנוטייצ רעד ןופ

 ןעזָאלרעפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג זיא רע ןענַאװ זיב ,עיצַארעדעּפ רעד ןופ

 . ,ןענירק טנעקענ טינ טײברַא םוש ןייק רהעמ טָאה רע ואוו ,ץייווש יד

 -סע-ןעוו טעוו ןעמָאנ ןייז ואוו ,ךיירקנַארפ ןיא טצעזעב ךיז טָאה ןוא

 עטכישעג רעד ןיא טקעּפסער ןעטסכעה םעד טימ ןערעוו טנַאמרעד זיא
 .גנודליב ןופ

 םיט רעד ןעוועג זיא ,רעצייווש ַא ךיוא ,לעבעגצטיווש רַאמעהדא

 עדנעכערּפש-שיזיוצנארפ עניניוא-רָאלק ,עטפַאהבעל ,ערעטנומ יד ןופ

 טריבורּפ טינ לָאמנייק טָאה רע .גרעבדַארוי רענרעב יד ןופ רעכַאמרעגייז

 -רעגייז סלַא ךַאפ ןייז ייב רעטײברַאדדנַאה ַא ןופ עלעטש ןייז ןעבעגעגפיוא
 ןייז ןעטלַאהעגנסיױא רע טָאה ,גיטעהט ןוא ךילהערפ נידנעטש .רעריוװַארג
 ןוא טײברַא גינעוו ןופ ןעטייצ עטסגרע יד ףרוד עילימַאפ עסיורג

 ערעוװוש א ןעמהענ ֹוצ טייקניהעפ ןייז ,ןעטסנעידרעפ ענעטינשעג

 רהיא טָאה רע יו םעדכָאנ ןוא ,ענארפ עשיטילָאּפ רעדָא עשימָאנָאקע

 טינ ,טקנוּפדנַאטש-רעטיײברַא ןַא ןופ רהיא ןעטכארטעב ,םקנעדעגכרוד

 ןיא רע .ןערעדנואוועב וצ ןעוועג זיא ,ןיז ןעטספעיט רהיא גידנעכַאוושבָא
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 ןיימענלַא ןעוועג זיא ןוא ,"גרעב , יד ןיא טנאקעב טיירב ןוא טייוו ןעוועג

 .רעדנעל עלַא ןופ רעטיײברַא יד ייב טבעילעב

 ,רעצייווש רעדנַא ןַא ןעוועג זיא םהיא ןופ ץאזנעגעג רעטקעריד רעד

 םַאזגנַאל ;ףָאזָאליפ ַא ןעוועג זיא רע .רעגיכיּפש ,רעכַאמ-רענייז ַא ךיוא
 ; ןהעזסיוא ןעשיזיפ ןייז טיול רעדנעלגנע ןַא ,ןעקנעד ןיא ןוא גנונעוועב ןיא

 ,טקַאפ ןעדעי ןופ ננוטיידעב עלופ יד ןעכיירגרעד וצ נידנעכוז גידנעטש

 עסילש יד ןופ טייקניטכיר רעד טימ ןעמעלַא זנוא גידנעשַאררעביא ןוא

 ןיא ,םינינע ײלרעלַא ןענעוו גידנעקנעדכַאנ ,ןעמוק טגעלפ רע עכלעוו וצ

 ,סרענייז רַאפ ךעלקעד גידנעלהייהסיוא טייברַאענ טָאה רע סָאװ טייצ רעד

 ,עדילָאס עסַאמ ַא ןעכילקעגמורַא ךיז ןעבָאה יירד יד טָא םורָא

 עכילטפאשנעדייל ,רעטייברַא ערעטלע רעדָא עגירהעי-לעטימ ,ע'בשוימ

 ןעגילייטעב וצ ךילקילנ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,טייהיירפ ןופ רעבָאהבעיל

 טרעדנוה ַא ךרע ןַא ןוא ,גנונעוועב רעדנעכערּפשרעפ ַאזַא ןיא ךיז

  רהעז עלַא -- רעכַאמ-רענייז סנעטסיימ ךיוא ,טייל עגנוי עדנעצנעלג

 זיב ןהעג וצ טיירג ןוא ךיירטסייג רהעז ,ןעבענרעביא ןוא גיגנעהבַאנוא

 .גנורעפּפָאפיוא-טסבלעז

 ןענַאטשעגוצ ןענייז ענומַאק רעזירַאּפ רעד ןופ עגנילטכילפ עגינייא

 ןעוועג זיא ,ףארנָאעג רעסיורג רעד ,ולקער עזילע .עיצַארעדעפ רעד וצ

 רענַאטירויּפ ןע'תמא ןַא ןופ ּפיט ַא ןעוועג זיא סָאד --- ,ייז ןופ רענייא

 ןעשיטסידעּפָאלקיצנע ןעשיזיוצנַארפ ַא ןופ ןוא ןעבעל טרַא ןייז ןיא

 ןעוועג זיא רע .ןעקנעד ןייז ןיא טרעדנוהרהַאי ןעטצעל ם'נופ ףָאזָאליפ

 םענייק לָאמנייק רעבָא ,טרעטסיינעב ערעדנַא טָאה רעכלעוו ,שנעמ רעד

 ייב ,טסיכרַאנַא רעד ;ןָאהט טינ לָאמנייק סע טעוװ ןוא ,טשרעהעב טינ

 רעמיטניא ,רעטיירב ןייז ןופ אצוי-לעוּפ ַא זיא םזיכרַאנַא רעד ןעמעוו

 עלא רעטנוא םייהשנעמ רעד ןופ ןעמראפ-סנעבעל יד ןֹופ סינעטנעק

 סע רעכיב סעמעוו ;עיצַאזיליוויצ ןופ ןעפוטש עֶלַא ףיוא ןוא ןעטַאמילק

 סעמעוו ; טרעדנוהרהָאי ןופ עטסעב עמַאס יד ןעשיווצ טרָא ןַא ןעמהענרעפ

 ;ןעסיוועג םעד ןוא קנַאדעג םעד טגעוועב ?יטס רענהעש ךילנהעוועגרעסיוא

 רעשיטסיכרַאנַא ןַא ןופ עיצקַאדער רעד ןיא גידענמוקניירַא ,רעכלעוו ןוא

 ךיילנרעפ ןיא ?עגניא ַא ןייז רע געמ --- רָאטקַאדער םוצ טגאז ,גנוטייצ

 ןעצעזקעווַא ךיז טעוו ןוא ,"ןָאהט לָאז ךיא סָאװ רימ טנָאז , --- םהיא טימ

 ןענידעל ַא ןעליפסיוא ,ננוטייצ ַא ןיא רעטייברַאטימ רעכַאפנייא ןַא יו

 ןופ רעמונ ןעדנעפיול םעד ןיא ןעלייצ ?עיפוזַא ןוא לעיפױזַא ןופ ץיַאלּפ

 ַא ןעמונעג ךאפנייא רע טָאה ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןיא .גנוטייצ רעד

 ַא ןייא טעדַאל רע ןעוו ןוא ;ןעהייר יד ןיא טלעטשעגנ ךיז ןוא סקיב
 -טלעוו ןייז ןופ דנַאב ַא ףיוא םהיא טימ ןעטיײברַא וצ רעטייברַאטימ
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 סָאװ , ,רעגידעקערש ַא םהיא טנערפ רענעי ןוא ,"עיפַארגָאעג , רעטמהירעב

 ,רעכיב רהיא טָאה ָאד טָאג :םהיא טרעפטנע "? ןָאהט וצ ךיא בָאה

 ."טלעפעג ךייא סָאװ טוהט ,שיט ַא זיא ָאד

 ַא ,שנעמ רערעטלע ןַא ,םנַארפעל ןעוועג ןיא םהיא טימ ןעמַאזוצ
 ןייז ןעזָאלרעפ טזומעג ןעבעל ןייז ןיא לָאמ יירד טָאה רעכלעוו ,רערהעל

 ךָאנ ןוא ,"אטע'ד וק , ס'נעט8 םעד ןָאילַאּפַאנ ךָאנ ,1848 ינוי ךָאנ : דנַאל

 ךיוא רעבירעד ןוא ,ענומָאק רעד ןופ דעילנטימ רענעזעוועג א ,0

 ןופ קעװַא ןענייז ייז זַא ,טנָאזעג טָאה ןעמ ןעמעוו ףיוא ,יד ןופ רענייא
 ןהַאב רעד ףיוא טייבראעג רע טָאה ,סענעשעק יד ןיא ןענָאילימ טימ זירַאּפ
 ןערָאװעג טע'גרה'עג טינ רעיש ןיא ןוא ,רעגערט-טכַארפ סלַא ןַאזָאל ןיא
 סעציילּפ ערעגניא ןעוועג גיטיונ זיא סע רעכלעוו וצ ,טײברַא רעד טָא ייב

 ,רעניצנייא רעד זיא ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןעגעוו ךוב ןייז .ענייז יו

 זיא גנוגעוועב רעגיזָאד רעד ןופ גנוטיידעב עכילקריוו יד ןעכלעוו  ןיא
 ןַא טינ ,טסילַאנומָאק א , .טכיל ןעגיטכיר רהיא ןיא ןערָאװעג טלעטשעג
 ןעטייברַא טינ ןעק ךיא , ,ןעגָאז רע טגעלפ ,"ךייא טעב ךיא ,טסיכרַאנַא
 ערעדנַא ןייק טימ רע טָאה ךָאד ןוא ; "טייז רהיא יו ןערַאנ עכלעזַא טימ
 / ,טגָאועג טָאה רע יװ ,"ןעראנ רהיא ,לייוו , ,טײברַאעג טינ זנוא טימ יו
 ןעק ךייא טיס .ןעטסעבמַא בעיל ךיא ןעמעוו ןעשנעמ יד ךָאד סייז,
 ."זיא ןעמ סָאװ סָאד ןעביילב ןוא ןעטײברַא ךָאנ ןעמ

 זיא רעכלעוו ,ענומָאק רעד ןופ דעילגטימ רענעזעוועג רעטייווצ ַא
 ןוא ,ךיירקנארפ-ןופצ ןופ רעילָאטס ַא ,ידניּפ ןעוועג זיא ,זנוא טימ ןעוועג
 ןיא ,טנַאקעב-טייוו ןערָאװעג זיא רע .זירַאּפ ןופ דניק סעטריטּפָאדַא ןַא
 םעד ןופ ןערָאװעג טציטשרעטנוא ןיא סָאװ ,קיירטס ַא ןופ םייצ רעד
 רע ןוא ,ץנעגילעטניא רערעטייה ןוא עיגרענע ןייז רַאפ ,לַאנָאיצַאנרעטניא
 טָאה עכלעוו ,ענומָאק רעד ןופ דעילגטימ סלַא ןערָאװעג טלהעוורע זיא
 יד תעב .ץַאלַאּפ ןעירעלוט םעד ןופ רידנַאמָאק סלַא טמיטשעב םהיא
 ענעגנַאפעג ערעייז גידנעסישרעד ,זירַאּפ ןיא ןיירַא ןענייז ?יח רעליַאסרעוװ
 ןעסָאשרעד ןעשנעמ יירד ,סנעטסגינעוו ,ןענייז ,רעטרעדנוה יד ןיא
 ןעדעי ףיוא גידנעניימ ,טדָאטש ןופ ןעלייט ענעדיישרעפ ןיא ןערָאװעג
 ןעטלַאהעב םהיא טָאה רעבָא ףּפמַאק םעד ךָאנ .ידניּפ זיא רע זַא ,ייז ןופ
 ףרוד טעװעטַארעג םהיא טָאה עכלעוו ,ןירָאטהענ ַא ,פעדיימ עניהטומ ַא
 יד ןופ ןערָאװעג טכוזעגכרוד זיא זיוה רהיא תעב ,טיײקנעסַאלעג רהיא
 ףלעווצ טימ טשרע  ,יורפ ןייז ןערָאװעג רעטעּפש זיא ןוא ,ןעטאדלאס
 -עבנוא זירַאּפ ןעזָאלרעפ וצ ןעבעגעגנייא ייז ךיז טָאה רעטעּפש םישדח
 טנערעלעג ידניּפ טָאה ָאד .ץייווש רעד ןיא ןעמוקעג ןענייז ייז ןוא ,טקרעמ
 טָאה רע .טסילַאיצעּפס ַא ייברעד ןערָאװעג זיא ןוא גנוריבורּפ"ץנימ



 רענָאיצולָאװער א ןופ ןערַאומעמ 420 ר

 טבַאנייב טָאה ןוא ,ןעוויוא ןעסייה-טיור םעד ןעבענ געט ענייז טכַארברעפ

 -סיוא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,טיײברַא ַאדנַאנַאּפָארּפ טימ ןעבעגעגבָא ךיז

 םעד טימ רענָאיצולָאװער ַא ןופ טפאשנעדייל יד טנינייארעפ טנעכייצעג

 ןענייז עכלעוו ,טפַארק-סנָאיצַאזינַאנרָא רעד ןוא דנַאטשרעּפ ןעדנוזעג

 ,רעטײברַא רעזירַאּפ םעד ךילמיטנענייא

 -סייג טימ לופ ,רָאטקָאד רעגנוי א ןעוועג טלָאמעד זיא סורב ?ואּפ

 וצ םטיירג ,טפַאהבעל ,גיניזפרַאש ,גידמרוטש ,םעטיוויטקַא רעניט

 וצ זיב קיגָאל רעשירטעמָאעג ַא טימ עעדיא עכלעוו דנעגריא ןעלקיווטנע

 םעד ףיוא קיטירק ןייז ןיא ניטכעמ ; ןעצנעווקעזנַאק עטסרעסיוא ערהיא

 טייצ גונעג גידנעניפעג ;עיצַאזינַאגרָא רעכילטַאַאטש רעד ןוא טָאַאטש

 וצ ,שטייד ןיא ןוא שיזיוצנַארפ ןיא ,ןעננוטייצ ייווצ ןעריטקאדער וצ

 -רעטייברַא ןַא ןופ חמשנ יד ןייז וצ ןוא ,ףעירב עננַאל רעגילדנהעצ ןעביירש

 טימ ,ןעשנעמ ןעריזינַאגרָא ןיא ןָאהטרעפ גידנעטש ; גנוטלַאהרעטנוא

 .רענהָאוװנייא-םורד ןע'תמא ןַא ןופ דנאטשרעפ םענייפ םעד

 ןיא זנוא טימ טײברַאענטימ ןעבָאה עכלעוו ,רענעילַאטיא יד ןעשיווצ

 ןענייז סע ןעמענ סעמעוו ,רענעמ ייווצ ןענופעג ךיז ןעבָאה ,ץייווש רעד

 ןופ ןורכז ןיא ןעביילב ןעלעוו ןוא ,ןעדנוברעפ ןעמַאזוצ ןעוועג גידנעטש

 דניירפ עכילנעזרעּפ עטנעהָאנ ייווצ --- ,ןעילַאטיא ןיא רוד ןייא יו רהעמ

 ןַא ןעוועג זיא ָארעיפַאק ,אטסעטַאלַאמ ןוא ארעיפאק --- ןינוקַאב ןופ
 -ענבָא טָאה רעכלעוו ,ּפיט ןעטסנייר ןוא ןעטסכעה םעד ןופ טסילַאעדיא

 לָאמנייק ךיז טָאה ןוא ,ךַאז רעד רַאפ ןענעמרעפ ןעדנעטיידעב ןייז ןעבעג

 ,רעקנעד ַא ;םפנוקוצ רעד ןיא ןעבעל טעוװ רע סָאװ ןופ טנערפעג טינ

 טעװ רעכלעו ,שנעמ ַא ;סעיצַאלוקעּפס עשיפָאזָאליפ ןיא טפעיטרעפ

 סקיב ַא ןעמונעג רע טָאה ךָאד ןוא ,ןָאהטעג העוו טינ םענייק לָאמנייק

 דניירפ ענייז ןוא רע ןעוו ,ַאטנעוװענעב ןופ גרעב יד ןיא טירשרַאמ ןוא

 דנַאטשפיוא ןַא ןעפורוצסיורַא ןייז ךילגעמ טעװ סע זַא ,טקנעדעג ןעבָאה

 םעד ןעזייוו וצ סנעטסנינעוו רעדָא ,רעטקַארַאכ ןעשיטסילַאיצַאס ַא ןופ

 גנוטיידעב ערעפעיט ַא ןעגָארט ןעפרַאד ןעדנַאטשפיױא ענייז זַא ,קלָאפ

 .רענהָאמ-ךערעייטש יד ןעגעקטנַא טלָאװער ןעכַאפנייא ןַא ןופ רעדייא

 -םיוא טָאה רעכלעוו ,ןיצידעמ ןופ טנעדוטס א ןעוועג זיא אטסעטַאלַאמ

 בעילוצ ןענעמרעפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןָאיסעפָארּפ עשיניצידעמ יד ןעבעגעג

 רענייר א ,רעייפ טימ לופ ןוא טנענילעטניא טסכעה .עיצולאוװער רעד

 טציא ןיוש ןזיא רע ןוא -- ןעבעל ןעצנַאג ןייז טָאה רעכלעוו ,טסילַאעדיא

 ַא ןעבָאה טעװ רע יצ ,טגערפעג טינ לָאמנייק ךיז --- רהָאי גיצפופ בורק

 גידנעבָאה טינ .ןעפָאלשוצרעביא ואוו טעב ַא ןוא ןעסעוצבא טיורב ?עקיטש

 רע טָאה ,סנעגייא ןייז ןעפורנָא ןענעק לָאז רע סָאװ ,רעמיצ ַא לָאמוצ
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 וצ ידכ ,ןָאדנָאל ןופ ןעסַאג יד ןיא (קנַארטעג ןימ א) טעברָאפ טפיוקרעפ
 ענעטנאילירב ןעביירש רע טגעלפ טכַאנייב ןוא ;הנויח ןייז ףיוא ןענעידרעפ
 סינגנעפעג ןיא טרַאּפשרעּפ .ןעגנוטייצ עשינעילַאטיא יד ראפ ןעלקיטרַא

 -רעפ רעדעיוװ ,דנַאל ןופ טקישענסיורא ,טזאלעגנייירפ ,ךיירקנארפ ןיא
 ןוא ,ןעפַאלטנע ,לעוניא ןא ףיוא טקישרעפ ,ןעילַאטיא ןיא טלייטרוא
 ןעטכער ןיא גידנעטש ;ןעילַאטיא ןיא טייהרענעטלַאהעב ןעמוקעגקירוצ
 רע טָאה -- ,ואוװסרעדנַא ץענרע יצ ,ןעילַאטיא ןיא יצ ,ףּפמַאק ןופ ןערב
 רימ ןעו ןוא דנַאנַאכָאנ רהָאי גיסיירד ןעבעל ַאזַא ןעטלַאהעגסיױא
 ןעמַאלטנע רעדָא סינגנעפעג א ןופ םיירפעב ,רעדעיוו םהיא ןענעגעגעב
 ןעבָאה רימ ןעוו יו ,ןעבלעזמעד רעדעיוו םהיא רימ ןעפערט ,לעזניא ןַא ןופ
 ףּפמַאק םעד גידנעמהענפיוא גידנעטש ; ןהעזעג לָאמ עטצעל סָאד םהיא
 וצ האנש םוש ןהֶא ,ןעשנעמ וצ עבעיל רעגיצנייא רעד טימ ,יינ סָאד ןופ
 -צרעה םענעגייא םעד טימ ,רעטכעוו-סינגנעפעג ענייז ןוא םיאנוש ענייז
 .דניק א ראפ עקסַא? רענענייא רעד טימ ,דניירפ א רַאפ ?עכיימש ןעכיל

 ןענייז ייז ןופ עטסיימ יד ,זנוא ןעשיווצ גינעוו ןעוועג ןענייז ןעסור
 ןעבָאה ריס .ןעטארקָאמעדלַאיצַאס עשטייד יד ןופ רעגלָאפכָאנ ןעוועג
 -רעפ טָאה רעכלעוו ,ןעצרעה ןופ דניירפ ַא ,ן'יקסווָאקושז טָאהעג רעבָא
 -עטניא טסכעה ,רעטנַאגעלע ,רעדנעצנעלג ַא ,1868 ןיא דנאלסור ןעזָאל
 טָאה רעכלעוו -- ,רעטיײברַא יד ייב גנילבעיל ַא .,ןַאמלעדַא רעטנעגיל

 םעד , ,ןעפור ןעזיוצנַארפ יד סָאװ ,ןעגיוצענ עלַא רימ יװ רעסעב

 ,ןעמעראוואוצפיוא ייז יו ןענַאטשרעּפ טָאה רע לייוו ,"רעיוא ס'רעטייברַא

 ןעלעיּפש וצ ןעבָאה ייז סָאװ ,עלָאר רעסיורג רעד ףיוא ייז גידנעגייצנָא

 -םיוא ייז יו טסואווענ טָאה רע ל?ייוו ; טפַאשלעזעג יד ןעיוברעביא ןיא

 וצ יו ;ןעטכיזנָא עשירָאטסיה עכיוה ייז רָאפ גידנעטלַאה ,ןעביוהוצ
 עשימָאנָאקע עטלעקיורעפ טסכעה יד ףיוא ?הַארטש-טכיל ַא ןעפרַאוװ
 -םיוא ןוא טייקטסנרע ןייז טימ ןעריזירטקעלע וצ ייז יו ןוא ,ןעמעלבָארּפ

 -לַארענעג ןעשיסור ם'נופ ריציּפֶא רענעזעוועג ַא ,ףָאלָאקָאס .טייקניטכיר

 ןוא ,טייקטסיירד ןייז רַאֿפ רעירוק סיאול לוַאּפ ןופ רערהערעפ ַא ,בַאטש
 ַא טכַאמעג טָאה רעכלעוו ,ןעעדיא עשיפָאזָאליפ ענייז רַאפ ןָאהדורּפ ןופ
 זיא ,ןעלקיטרא עשיטירק ענייז ךרוד דנאלסור ןיא ןעטסילַאיצַאס ךס

 | .זנוא טימ ןעוועג טייצ עסיוועג א ךיוא

 טנאקעב טייוו ןערָאװעג ןענייז עכלעוו ,ענעי רָאנ ןָאמרעד ךיא

 ,ןעסערגנָאק וצ ןעטַאנעלעד טלַא רעדָא ,רעלעטשטפירש סלַא רעדעווטנע

 יצ ,ךיז ךיא גערפ ךָאד ןוא .ןפוא ןערעדנַא זיא סע ןעכלעוו ףיוא רעדָא

 טינ לָאמנייק ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ ןעדער טפראדענ טינ רעסעב ףךיא בָאה

 טקנוּפ ןעוועג רעבָא ןענייז עכלעוו ,קורד םוצ ןעמענ ערעייז ןעבעגענרעביא
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 ןופ זיא סע רעוו יו ,עיצארעדעפ רעד ןופ ןעבעל םעד ןיא ניטכיוו ױזַא

 ןעוועג ןענייז ןוא ,ןעהייר יד ןיא טפּפמעקענ ןעבָאה עכלעוו ; רעביירש יד
 טינ לָאמנייק ,גנומהענרעטנוא זיא סע רעכלעוו וצ ןעהטשוצוצ טיירג

 רעדָא טמהירעב ,ןיילק רעדָא סיורג ןייז טעוו םייברַא יד יצ ,נידנעגערפ

 רעדָא ,ןעטאטלוזער עסיורג טימ ןעזָאלסיױא ךיז טעוו סע יצ --- ,ןעדיישעב

 ןוא ןיילא ךיז רַאפ ןעשינענָאלּפ עכילדנענוא טימ ןענידנע טושּפ ךיז טעוו

 | .ןעילימַאפ ערעייז

 ,עקניר ןוא רענרעוו ןעשטייד יד ןענָאמרעד טפראדעג ךיוא בָאה ךיא

 ארומ רעבָא בָאה ךיא ;ערעדנַא עלעיפ ןוא ןעצַארַאבלַא רעינַאּפש םעד

 יד רעזעל םעד ןעבענרעביא טינ ןעלעוו עניימ ןעציקס עסַאלב יד זַא

 ןופ רענייא רעדעי עכלעוו טימ ,גנוטבא ןוא עבעיל ןופ ןעלהיפעג ענעגייא

 יז ןעבָאה סָאװ יד טרעטסייגעב טָאה עילימַאפ רעניילק רעגיזָאד רעד
 .ךילנעזרעּפ טנעקעג

 זש

 זיא ,ץייווש רעד ןיא טנאקעב רימ ןענייז סָאװ ,טדעטש עלַא ןופ
 טנעיפ יז .,דנעהיצנא ןעטסגינעו םִא טכייליפ דנַאפ-עדדָאש ַאל

 עכלעוו דנעגריא ןהֶא ,טעקַאנ ןעצנַאנ ןיא ,דנַאלכַאלפ ןעכיוה ַא ףיוא

 רעד תעב ,רעטניוו ןיא ןעדניוו עטלַאק ערעטיב יד רַאפ ןעּפָא ,ןעסקיוועג

 טהענוצ ןוא ,עווקסָאמ ןיא יו ףעיט ױזַא טנעלעגנָא טרָאד טנעיל עענש

 גיטכיוו רעבָא זיא סע גרוברעטעּפ ןיא יו טּפָא ױזַא רעדעיוו טלַאפ ןוא

 ןוא רעטנעצ ןעניזָאד םעד ןיא ןעעדיא ערעזנוא ןעטיײרּפשרעּפ וצ ןעוועג

 ,ידניּפ .אדנַאגַאּפָארּפ רעגיטרָא רעד ןיא ןעבעל רהעמ ןעכבעגוצניירַא

 ןעוועג ןענייז טָאלַאשז ןוא עררעפ ןעטסיקנַאלב יד ,ןעצַארַאבלַא ,רעגיכיּפש

 ךוזעב ַא ןעטַאטשבָא טנעקעג ךיא בָאה טייצ-וצ-טייצ ןופ ןוא ,ןעטרָאד

 ןופ לָאהט ם'ניא ן'לעבעגצטיווש ייב ןוא ,לעטַאשיינ ןיא ןע'םָאיליג ייב

 ,רעימיא טנייס

 ךיז טָאה ,טאהעג בעיל בָאה ךיא סָאװ ,טײברַא טימ לופ ,ןעבעל ַא
 ,ןעגנולמַאזרעפ ךס ַא ןעטלַאהעגבָא ןעבָאה ריס .,רימ רַאפ ןעגנַאפעגנָא
 ןוא רעזייה-עפַאק יד ןיא ןעננוכַאמטנַאקעב ערעזנוא גידנעלייטרעפ ןיײלַא
 ןעטלַאהעגבָא רימ ןעבָאה ךָאו ןיא לָאמ ןייא .רעצעלּפ-סטײברַא יד ןיא

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע רעכלעוו ףיוא ,עיצקעס רעזנוא ןופ גנולמַאזרעפ ַא
 ןעגידערּפ ןעגנַאגעג ךיוא ןענייז רימ ןוא ,ןענָאיסוקסיד עטסגידעבעל יד
 ןערָאװעג ןעפורעבנייא ןענייז סָאװ ,ןעגנולמַאזרעפ יד ףיוא םזיכרַאנַא םעד
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 ,טזײרעגמורַא לעסיב שביה ַא בָאה ךיא ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד ןופ

 | .ייז גידנעפלעה ןוא סעיצקעפ ערעדנַא נידנעכוזעב

 ךס א ןעגָארקענוצ רימ ןעבָאה רעטניו םעד ןופ ףיולרעפ ןיא

 לעיפ רהעז זיא טייברַא עניסעמלענער רעזנוא רעבָא ,רעריזיטַאּפמיס

 ַא .ךאמ רעכאמ-רעגייז םעד ןיא סיזירק א ךרוד ןערָאװעג טרעטשעג

 רעדָא ,זָאלסטייברא ןעצנַאגניא ןעוועג ןענייז רעטייברַא יד ןופ טפלעה

 גנוטלַאוװרעפ-טדָאטש יד ןזַא ױזַא ,טײברַאעג זייוולייט זיולב ןעבָאה ייז

 ףיוא ןעטייצלהָאמ עניליב ןעגרָאזעב וצ ןעכיקרָאג ןענעפע טזומענ טָאה

 ?אוועג טעדנירגעג זיא סָאװ ,טַאטשקרעװ וויטַארעּפָאָאק םעד .,זיײרּפ-טסָאק

 עלא ןעכלעוו ןיא ,דנַאפ-עד-ָאש ַאל ןיא ןיא ןעטסיכראנַא יד ןופ ןער

 זיא ,ןעטסנעידרעפ יד ןופ קלח ןעכיילג ַא ןעגָארקעג ןעבָאה רעדעילגטימ

 ןייז ףיױא טעטכַאעננוא ,טייברַא ןענירק וצ רעווש רהעז ןעמוקעגנָא

 סלַא ןעטײברַא טזומעג לָאמ עכילטע טָאה רעניכיּפש ןוא ,עיצַאטוּפער

 .הנויח ןייז ףיוא ןענעידרעפ וצ ידכ ,רעריצעּפַאט א רַאפ רעמעק-לָאװ

 עיצַאטסעפינַאמ ַא ןיא ןעמונעג ?ייטנַא רהָאי םענעי עֶלַא ןעבָאה רימ
 ךיז טָאה עיצקַאער ןופ עילאווכ יד .ןרעב ןיא ןהָאפ רעטיור רעד טימ

 ןעטָאברעפ ייצילַאּפ יד טָאה ןרעב ןיא ןוא ,ץייווש רעד ןיא זיב טיײרּפשרעּפ

 ןיא סע ,עיצוטיטסנָאק רעד ץָארט ,ןהָאפ-רעטײברַא יד ןעגָארט וצ

 ןעזָאל םוטעמוא טינ סנעטסנינעוו זַא ,ןעזייוו וצ גיטיונ ןעוועג רעבירעד

 ןענייצ ייז זַא ןוא ,סיפ יד טימ ןעטכער ערעייז ףיוא ןעטערט רעטיײכרַא יד

 רעד וצ ןרעב ךָאנ קעװַא עלַא ןענייז רימ .,דנַאטשרעדיװ ַא סױרַא
 יד רעביא ןהָאֹפ עטיור יד ןעגָארט ,ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ גנורעייפ

 סע ,ךיז טהעטשרעפ .ןעטָאברעּפ זיא סע סָאװ גידנעטכַא טינ ,ןעסַאג

 ייווצ ןעכלעוו ןיא ,יײצילַאּפ רעד טימ סיוטשנעמַאזוצ ַא וצ ןעמוקעג זיא

 ןענייז ןעטסיצילָאּפ ייווצ ןוא ןעטינש-דרעווש ןעמוקעב ןעבָאה םירבח
 -קעוַא זיא ןהָאפ עטיור יד רעבָא .ןערָאװעג טעדנואוורעפ ךילרעווש
 ננולמַאזרעפ עגידעבעל טסכעה א ואוו ,לאז ןיא ץנַאג ןערָאװעג ןעגָארטעג
 זַא ,ןעלהעצרעד וצ גיטיונ םיוק רימ זיא'ס .ןערָאװעג ןעטלַאהעגבָא זיא
 ןעבָאה ןוא ,ןעהייר יד ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה רערהיפ ענעפורעג ױזַא יד
 -רעפ ןעוועג ןענייז סעצָארּפ םעד ןיא .ךיילנוצ ןעמעלַא טימ טפּפמעקעג
 ןײלַא ןעבָאה עכלעוו ,רענריב עשירַאצייװש גיסיירד עיונעג טלעקיוו
 יד טעדנואוורעפ ןעבָאה סָאװ יד ןוא ,ן'טּפשמ ייז לָאז ןעמ טרעדָאפעג
 ,טרחעלקרע ןעבָאה ןוא ןעטָארטעגסױרַא גיליוויירפ ןענייז ,ןעטסיצילַאּפ
 ןענואוועג זיא עיטַאּפמיס ?עסיב שביה ַא .ןָאהטעג סע ןעבָאה ייז זַא
 -רעפ טָאה ןעמ ;טּפשמ םעד ןופ ףיולרעפ ןיא ךַאז רעד רַאפ ןערָאװעג
 ידכ ,ןערעוו טנידייטרעפ גירעפייא ןעזומ ןעטייהיירפ עלַא זַא ,ןענַאטש
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 רהעז א ןעוועג רעבירעד זיא ?ייטרוא רעד .ןהענ ןערָאלרעפ טינ ןעלָאז ייז

 .סינגנעפעג םישדח יירד יו רעכעה ןעננַאנעג םינ זיא רעכלעוו ,רעטכייל

 ןענָארט וצ ןעטָאברעפ ןרעב ןופ גנורעיגער יד טָאה ןענעווטסעדנופ

 -ַארוי יד ןוא ;ןָאטנַאק ןעצנַאנ םעד ןיא לַארעביא ןהָאפ עטיור יד

 ,ןענָארט ָאי יז לָאז ןעמ זַא ,ןעסָאלשעב ךָאנרעד דלַאב טָאה עיצַארעדעּפ

 ןעבָאה רימ ואוו ,רעימיא .טס ןיא ,טָאברעפ םעד ףיוא גידנעטכַא טינ

 עטסיימ יד ןענייז לָאמ סָאד .סערגנָאק רעזנוא ןעטלַאהענבָא רהָאי םענעי

 .ןעגידייטרעפ וצ טיירג ןעוועג ןענייז רימ ןוא ,טנעּפַאוװעב ןעוועג זנוא ןופ

 טלעטשעגקעװַא ןיא ייצילַאּפ הנחמס א .טצעל םוצ זיב ןהָאפ רעזנוא

 ; ענַאלַאק רעזנוא ןעלעטשוצבָא ,ץַאלּפ ןעיירפ ןעסיורג ַא ףיוא ןערָאװעג

 -ייברעד ַא ףיוא טיירג ןעטלַאהעג ןעמ טָאה ץילימ רעד ןופ גנוליײטבָא ןַא
 וצ ןעגנוביא טרָאד ןעכַאמ ייז זַא ,דערסיוא םעד רעטנוא ,דלעפ ןעניא

 רימ תעב ןעסיש רעייז טרעהעג ךילטייד ןעבָאה רימ --- ,לעיצ ןיא ןעסיש

 רעבָא ןיא ענָאלַָאק רעזנוא ןעוו .טדָאטש ן'רעביא טרישרַאמ ןעבָאה

 ןעמ טָאה ןהעזסיוא רהיא ןופ ןוא ,ץַאלּפ ןעיירפ םעד וצ ןעמוקעגנָא
 רעטסנרע ןַא טימ ןעזָאלסיױוא ךיז טעוװ ףירגנַא ןַא זַא ,ןעלייטרוא טנעקעג

 טרעטשעגנוא טזָאלעג זנוא רעטסיימרעגריב רעד טָאה ,גנוסיגרעפ-טולב

 טלָאזעג טָאה גנולמאזרעפ יד ואוו ,לַאז םוצ זיב שרַאמ רעזנוא ןעצעזטרַאפ

 לָאז סע ןעשנואוועג טינ טָאה זנוא ןופ רענייק .ןערעוו ןעטלַאהעגנבָא

 ַא ןיא ,שרַאמ םעד ןופ טײקטנַאּפשעג יד רעבָא ;ףּפמַאק ַא וצ ןעמוק

 רעשירעטילימ רעד ןופ גנַאלק םעד רעטנוא ,גנונדרא רעדנעפּפמעק

 סע ל?היפעג רעכלעוו טינ סייוו ךיא זַא ,עכלעזַא ןעוועג זיא ,עילעּפַאק

 ןעטנעמָאמ עטשרע יד ןיא זנוא ןופ עטסיימ יד ייב רעקרַאטש ןעוועג זיא

 ןופ להיפענ רעד יצ -- ,לַאז םוצ ןעמוקענוצ ןענייז רימ יוו םעדכָאנ

 ןעטשניוועג-טינ םעד ןהֶא ןעמוקעגסיוא ןענייז רימ סָאװ ,גנורעטכיילרע

 טינ ןיא ףּפמַאק רעד סָאװ ,ןערעיודעב ןופ ?היפעג רעד רעדָא ,ףּפמַאק

 .ןעזעוו סעטריצילּפמָאק רהעז ַא זיא שנעמ רעד .ןעמוקעגרַאפ

 יד ןעטײברַאסיוא ןיא ןענַאטשעב זיא רעבָא טײברַא-טּפיױה רעזנוא
 ,םזילַאיצָאס ןעשיטסיכרַאנַא ם'נופ ןעטכיזנַא עשיטערָאעט ןוא עשיטקארּפ
 -םיוא לעפייווצ ןהֶא עיצַארעדעּפ יד טָאה גנוטכיר רעניזָאד רעד ןיא ןוא
 .סעגיטפאהרעיוד סָאװטע ןָאהטעג

 טצַארּפש םֶרָאפ עכילטפַאשלעזעג עיינ ַא זַא ,ןהעזעג ןעבָאה רימ
 ןעמהענרעפ זומ יז ןוא ,ןענָאיצַאנ עטריזיליוויצ עטסיימ יד ייב סױרַא
 עבלעוו ,ןעשנעמ עביילג ןופ טפַאשלעזעג ַא : רעטלַא רעד ןופ ץַאלּפ םעד
 תוחומ ערעייז ןוא דנעה ערעייז ןעפיוקרעפ וצ ןעגנואווצעג ןייז טינ ןעלעוו
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 ןייז ןעלעוו ייז רָאנ ,ןערעוו ןעלעפעג נילעפוצ ןעלעוו ייז ןעמעוו ,יד וצ

 ,ןעפַאש םוצ ןעטייקניהעפ ןוא ןעסינעטנעק ערעייז ןעדנעוורעפ וצ תלוכיב
 -רעפ לָאז רע זַא ,טלעטשענפיונוצ ױזַא זיא רעכלעוו ,םזינַאגרָא ןַא ןיא

 דנַאטשליױאוו ןעכילנעמ טסכעה םעד ןענרָאזעב וצ תוחכ עלַא ןעגינייא

 -רעביא טעוו םיור רעיירפ ןוא רעלופ א סָאװ טייצ רעד ןיא ,ןעמעלַא ראפ

 עניזָאד יד .עוויטַאיציניא רעלעודיווידניא רעדעי רַאפ ןערעוו טזָאלענ
 טרירעדעפ ,סעיצַאיצַאסַא להָאצ רעסיורג ַא ןופ ןהעטשעב טעוו טפאשלעזעג

 -עדעפ-ךאפ : טרירעדעפ ןייז וצ ךיז ןערעדָאמ עכלעוו ,ןעקעווצ עלַאיד רַאֿפ

 "ודניא ,עלערוטלוקירגַא --- ,ןָאיצקודָארּפ ןעטרָאז וילרעלַא רַאפ סעיצַאר

 קעווצ םעד רַאפ ןענומָאק ; עשיטסיטרַא ןוא עלעוטקעלעטניא ,עלעירטס

 ,ןעניזַאנַאמ-זייּפש ,קרעװדזַאג ,ןעדייבעג ןעגרָאזעב סָאװ ,םוסנָאק ןופ
 ןעשיווצ ןענומָאק ןופ סעיצארעדעפ ;.וװ .זַא .א גנוטכירנייא ערַאטינַאס
 ןוא ;סעיצַאזינַאגרַאךאפ טימ ןענומָאק ןופ סעיצַארעדעפ ןוא ,ךיז
 רעדָא ,דנַאֿפ עצנַאג סָאד ןעקעדעב סָאװ ,ןעּפורג ערעטיירב ,ףילדנע
 ןעמַאזוצ ןעטיײברַא סָאװ ןעשנעמ ןופ ןעהעטשעב סָאװ ,רעדנעל ערערהעמ
 ,עלעוטקעלעטניא ,עשימָאנָאקע עכלעזַא ןופ גנולעטשנעדעירפוצ רעד רַאפ
 טקנערשעב טינ ןענייז סָאװ ,ןעטייקנידנעווטיונ עלַארָאמ ןוא עשיטסיטרַא
 ןעגינייארעפ ךיז ןעלעוו עֶלַא יד טָא .עירָאטירעט רעסיוועג ַא ףיוא
 -לעזעג-ןהַאב יד יו טקנוּפ ,ךיז ןעשיווצ ךַאמבָא ןעיירפ ַא ךרוד ,טקעריד
 רעדנעל ענעדיישרעפ ןופ ןעטנעמַאטרַאּפעד-טסָאּפ רעדָא ןעטפַאש
 -טסָאּפ רעדָא ןהַאב-לַארטנעצ ןייק גידנעבָאה טינ ,טציא ךיז ןעגינייארעפ
 ױצ ןערעוו (ןעגנוגינייארעפ-ןהאב יד) עטשרע יד ?הָאוװבֶא ,גנורעיגער

  עטצעל יד ןוא ,ןעקעווצ עשיטסיאָאנע ענייר ףרוד טכַארבעג-דנַאטש
 עכילדנייפ לָאמטּפָא ןוא ענעדיישרעפ וצ ןרעהעג (ןעגנוגינייארעפ-טסָאּפ)
 - יר ,ןעבולק-ןעּפלַא יד ,ןעטסיגָאלָארָאעטעמ יד יוװ ױזַא רעדָא ; ןעטַאַאטש
 ,ןעטסידעּפיסָאלעװ יד ,ןעינַאטירב-סיױרג ןיא ןענָאיצַאטס סגנוטער-סנעבעל
 -ניימעג ײלרעלַא רַאֿפ ךיז ןענינייארעפ ,ןעכיילנ רעד ןוא רערהעל יד
  ףַאפנייא רעדָא ,ןעקעווצ עלעוטקעלעטניא רַאפ ,ןעטייברַא עכילטפַאש

 רעד רַאֿפ טייהיירפ עלופ ןייז טרָאד טעוװ סע .ןעגינעגרעפ בעילוצ

 -ַאגרַא ןוא גנודניפרע ,ןָאיצקודָארּפ ןופ ןעמרָאפ עיינ ןופ גנולקיווטנע
 יד ןוא ,טרעטנומרע ןערעוו טעוװ עוויטאיציניא עלעודיווידניא } ןָאיצַאזיג
 ןיא ןעריזילאטסירק טיג ךיז טעװ טּפַאשלעזעג יד ,רהעמכָאנ .טגיט
 -ומטנע ןערעוו טעוװו עיצַאזילַארטנעצ ןוא טייקנימרָאפנייא וצ ץנעדנעט
 ןערעדנעמוא רדסכ טעװ יז רָאנ ,ןעמרַאפ עכילרעדנערעפנוא עסיוועג
 רעדנעלקיווטנע-ףיז ,רעגידעבעל א ןייז טעװ יז ?ייוו ,ןהעזסיוא רהיא
 8 רַאפ טייקגידנעװטיונ ןייק ןעלהיפ טינ ךיז םעוו'ס .םזינַאגרָא
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 "רעפ טעװ עיצַארעדעפ יד ןוא ךַאמבָא רעיירפ רעד םירָאװ ,גנורעיגער

 ןעגנורעיגער יד עכלעוו ,ןענָאיצקנופ ענעי עלַא ןיא ץַאלּפ ןיא ןעמהענ

 רַאפ ןעכאזרוא יד ?ייוו ןוא ; ערעייז טלַא גָאט ןעגיטנייח ןעטבַארטעב

 -סיווצ יד ןעלעוו ,להָאצ ןיא ןערעוו טרענעלקרעפ ןעלעוו ןעסינעסײרמורַא

 ןענעק ,ןעמוקסיורַא ךָאד ןעגעווטסעד ןופ ןעלעוו עכלעוו ,ןעטייקגיט

 ,טכירעג-םיררוב ַא וצ ןערעוו ןעבעגנעגרעביא

 יד ןוא םייקגיטכיוו יד טרענעלקרעפ טינ טָאה זנוא ןופ רענייק

 ןעבָאה רימ .טעטרַאװרע ןעכַאה רימ סָאװ ,גנורעדנע רעד ןופ טייקסיורג

 ןיא םוטנעגײא-טַאװירּפ ןעגעוו ןעגנוניימ ענעמונעגנָא יד זַא ,ןענַאטשרעּפ

 וצ לעטימ ַא סלַא ,ןעכיילגרעד ןוא ,ןעגנוניואוו ,ןענימ ,ןעקירבַאפ ,דנַאל

 םלֵא םעטסיפ-ןיול םעד ןעגעוו ןוא ,סערגָארּפ ןעלעירטסודניא ןערעכיזרעפ

 םינ ךיג ױזַא ןעלעוו ,ןעטיײברַא ןעלָאז ייז ןעשנעמ ןעגניווצ וצ לעטימ

 סעטריזילַאיצַאס ןופ ןעפירגעב ערעכעה יד וצ ץַאלּפ רעייז ןעטערטבָא

 ביטיונ םעוו סע זַא ,טסואוועג ןעבָאה רימ .,ןָאיצקודָארּפ ןוא םוטנעגייא

 ןופ עהייר עגנַאל ַא ןוא אדנַאנַאּפָארּפ עמַאזגנַאל א ןעכַאמוצברוד ןייז

 יד ןעגעקטנַא ןעטלָאװער עוויטקעלַאק ןוא עלעודיווידניא ןופ עפּפמעק

 ניטיונ טעװו סע זַא ;ץיזעב-םוטנעגייא ןופ ןעמרָאפ עדנעשרעה עניטנייה

 ןופ ןעבָארּפ ךעלקיטש ןעכַאמ וצ ,גנורעפּפָא-טסבלעז עלעודיווידניא ןייז

 ענעמונעגנָא עגיטציא יד רעדייא ,סעיצולָאװער עניילק ןוא גנואיוברעביא

 ןוא .ןערעו טרעדנעעגמוא ןעלעוו םוטנעגייא-טאווירּפ ןעגעוו ןעעדיא

 וצ גוצעב ןיא ןעעדיא עדנעשרעה יד זַא ,ןענַאטשרעּפ ךיוא ןעבָאה רימ

 ןענייז עלַא רימ עכלעוו ןיא --- טעטירָאטױא ןופ טייקגידנעווטיונ רעד

 ןעבעגעגפיוא לָאמַא טימ עלַא טינ ןענעק ןואטינ ןעלעוו---ןערָאװעג ןעגיוצרע

 -ַאּפָארּפ ןופ ןערהָאי עגנַאל ,טייהשנעמ רעטריזיליוויצ רעד ןופ ןערעוו

 ןעטאהט ערענָאיצולָאװער ענלעצנייא ןופ עהייר עגנַאל ַא ןוא ַאדנַאג

 ןופ גנורידיווער ענידנעטשלָאפ ַא ךיוא יו ,טעטירָאטױא רעד ןעגעקטנא

 ךיז ןעלעו ,עירָאטסיה ןופ ןעמונעג טציא ןערעוו סָאװ ,ןערחעל יד

 ןיא ןעוועג ןענייז ייז זַא ,ןעפיירגעב ןעלעוו ןעשנעמ רעדייא ןערעדָאפ

 סָאװ ,סָאד ןעצעזעג ערעייז ןוא רעשרעה ערעייז וצ גידנעביירשוצ תועט

 עכילטפַאשלעזעג ענעגייא ערעייז ןופ ןעמוקעג טייקכילקריוו רעד ןיא זיא

 ןעבָאה רימ .טסואוועג סעלַא סָאד ןעבָאה רימ .םיגחנמ ןוא ןעלהיפעג

 עדייב יד טָא ןיא ןעגנורעדנע גידנעגידערּפ זַא ,טסואוועג ךיוא רעבָא

 םעד ןופ םָארטש םעד טימ ןעטיײברַא טַארוקַא רימ ןעלעוו ,ןעגנוטכיר

 7 ,סערגָארּפ ןעכילשנעמ
 -רעטיײברַא רעד טימ ןערָאװעג טנַאקעב רעטנהענ ןיב ךיא ןעוו

 עטעדליבעג רהעמ יד ןופ רעריזיטַאּפמיס ערעייז טימ ןוא גנורעקלעפעב
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 רעייז רהעמ לעיפ ןעצעש ייז זַא ,ןהעזעננייא דלַאב ךיא בָאה ,ןעסַאלק
 גיצפופ טימ .,ןייזליואוו ןעכילנעזרעּפ רעייז רעדייא טייהיירפ עכילנעזרעּפ

 רעייז ןעפיוקרעפ וצ טיירג ןעוועג רעטיײברַא יד ןענייז קירוצ רהָאי
 ראפ ,רַאזעצ ַא וצ וליפַא ןוא ,רעשרעה יײילרעלַא וצ טייהיירפ עכילנעזרעּפ

 טינ סָאד ןיוש זיא רעבָא טציא ; ןייזליואוו ןעלעירעטַאמ ףיוא גָאזוצ א

 יד ןיא ןעבילג רעדנילב רעד זא ןהעזעג בָאה ךיא .לאפ רעד ןעוועג

 ןופ ןערָאװעג ןעמונעג וליפַא ןענייז ייז ןעוו ,רעשרעה עטלהעוורעדסיוא

 ןעברַאטשבָא םייב טלאה ,גנונעוועב רעטיײברַא רעד ןופ רערהיפ עטסעכ יד

 רימ טסָאװ ןעסיו טשרעוצ ןעוומ רימ , .רעטייברא עשינייטַאל יד ייב

 זיא ,'ןָאהט ןענעק ןיילא ןעטסעבמַא סע רימ ןעלעוו ןאד ןוא ,ןעליוו

 ייב טיירפשרעפ קרַאטש ןענופעג בָאה ךיא ןעכלעוו ,קנַאדענ ַא ןעוועג

 ,ץאז רעד .,ףךילנהעווענ סע טביולג ןעמ יו רעקרַאטש לעיפ --- ,ייז

 -רעטניא רעד ןופ ןעטוטאטפ יד ןיא ןערָאװעג טלעטשעגניירַא זיא רעכלעוו

 רעטייברַא יד ןופ גנואיירפעב יד, ,עיצַאיצָאסַא 'סרעטייברא רעלַאנָאיצַאנ

 ןערָאװעג טנענעגעב זיא ,"ןיילַא רעטיײברַא יד ןופ ןערעוו טרהיפענכרוד זומ

 יד ןיא טלעצראװעגנייא ךיז טָאה ןוא ,עיטַאּפמיס רענײמעגלַא ןַא טימ

 סָאד טָאה ענומָאק דעזירַאּפ רעד ןופ גנורהַאפרע ענירעיורט יד .תוחומ

 | ,טניטעטשעב רָאנ

 עדנעטיידעב ַא ןענייז ,ןעכַארבעגפױא טָאה דנַאטשמיױא רעד ןעוו
 וצ טיירג ןעוועג ,ןעסַאלקלעטימ יד וצ גידנערעהעג ןיילַא ,ןעשנעמ להָאצ

 -ַאוצַאס רעד ןיא ביֹוהנֶא םעיינ ַא ןעמהענוצנָא סנעטסגינעוו רעדָא ,ןעכַאמ

 רעזנוא ןופ גידנעמוקסיורַא ,רעדורב ןיימ טימ ךיא ןעוו , ,גנוטכיר רעל

 .ולקער עזילע לָאמנייא רימ טָאה ,"סַאג ןיא סױרַא ןענייז ,?ערעמיצ ןיילק
 ערעכייר יד ֹוצ טרעהעג ןענַאה עכלעוו ,ןעשנעמ זנוא ןעבָאה , ,טלהעצרעד
 ? ןָאהט לָאו ןעמ סָאװ זנוא טגָאז , : טגערפעג ןעטייז עלַא ןופ ,ןעסַאלק
 ךָאנ רעבָא ןענייז ר י מ ,"סעיינ סָאװטע ןעריבורּפ וצ טיירג ןענייז רימ

 ."רענעלּפ עיינ ןעכאמ ֹוצ טיירנענוצ ןעוועג םינ

 ןעוועג טינ ךילטנערָא יױזַא גנורעיגער א ךָאנ זיא רעהירפ לָאמנייק
 ןעועג זיא סע יװ ,ןעײטרַאּפ ענעטירשעגטרַאפ עלַא ןופ ןעטָארטרעּפ
 ץרעמ ןעט98 םעד ןערָאװעג טלהעוורע זיא רעכלעוו ,הטאד-ענומַאק רעד
 ,ןעטסיקנאלב --- ןעטכיזנַא ערענָאיצולַאװער ןופ ןעגנוריטַאש עלַא .1
 -ַארּפ גיטכיר טרָאד ןענייז --- ןעטסילַאנַאיצַאנרעטניא ,ןעטסיניבַאקַאי
 -רַא יד סָאװ ,םעד בעילוצ ,ךָאד ןוא .ןעטָארטרעּפ ןעוועג לענַאיצרַאּפ
 עלַאיצַאס ןעגעוו ןעעדיא ערָאלק ןייק טָאהעג טינ ןעבָאה ןיילַא רעטייב
 -ענומָאק יד טָאה ,רעטערטרעפ ערעייז ףיוא ןעגנירדוצפיורַא ןעמרָאפער
 טקאפ רעד ןיוש ,גנוטכיר רעגיזָאד רעד ןיא ןָאהטעג טשינרָאג גנורעיגער
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 "ענבָא ןוא ןעסַאמ יד ןופ טרעדנוזעגבָא ןעוועג ןענייז ייז סָאװ ,ןיילַא

 ,טריזילַארַאּפ ייז טָאה ,(הטַאר-טדָאטש) "?יוו עד לעטָאה , ןיא ןעסָאלש

 -סטפַאשרעה ןופ ןעעדיא יד ןעזומ ,םזילַאיצַאס ם'נופ גלָאפרע םעד רַאּפ

 ןופ עוויטאיציניא רעיירפ רעד ןופ ,ןעיורטרעפ-טסבלעז ןופ ,טייקגיזָאל

 ןערעוו טנידערּפעג -- םזיכרַאנַא ןופ ,טרָאװ ןייא טימ --- ריחי םעד

 ןוא םוטנענגיא ןעטכילטפאשלעזעגרעפ ןופ ןעעדיא יד טימ ןעמַאזוצ

 .ןָאיצקודָארּפ

 יד ןענירק טעװ רעדעי ןעוו זַא ,ןהעזענסיוארָאפ יאדוא ןעבָאה ריס

 ןעלעוו ,ןעגנולדנַאה ענייז ןוא ןעעדיא ענייז ןעקירדוצסיוא טייהיירפ עלופ

 -רעביא רעשירַאנ ןופ סָאמ רעסיוועג ַא טימ ןענעכער ןעזומ ךיז רימ

 רעד ןיא ןהעזעג סע בָאה ףךיא .,ןעּפיצנירּפ ערעזנוא ןופ גנוביירט

 טזָאלרעפ ךיז ןעבָאה ריס רעבָא .,דנַאלסור ןיא גנוגעוועב רעשיטסיליהינ

 --- טבערעג ןעוועג ןענייז רימ זַא ,ןעזיוועב טָאה גנורהַאפרע יד ןוא ---

 -רעהנעפָא ןַא ןופ ףליה רעד טימ ,אפונ ןעבעל עכילטפַאשלעזעג סָאד זַא

 רעד ןייז טעװ ,ןעגנולדנַאה ןוא ןעגנוניימ רעביא קיטירק רעיירפ ,רעגיצ

 "ייזעב וצ ןוא ןעננוניימ יד ןעביילקרעדנַאנופ וצ לעטימ רעטסמַאזקריוו

 -טַאהט ןעבָאה רימ .ןעננוביירטרעביא עכילדיימרעפנוא יד ייז ןופ ןעגיט

 זַא ,טרָאװכירּפש ןעטלַא םעד טימ גנַאלקנייא ןיא טלעדנַאהעג ךילכעז
 עגילייוורעד ס'טייהיירפ רַאפ האופר עטסנולק יד ץֵלַא טביילב טייהיירפ

 לעדנערעק ַא ןַארַאפ זיא טייהשנעמ רעד ןיא .,ןעטייקכילמעווקעבנוא

 סָאװ ,רבע םעד ןופ השורי ַא -- ןעטפַאשנעגייא עכילטפַאשלעזעג ןופ

 -םיא טינ טרעוו עכלעוו -- ןערָאװעג טצַאשעגבָא גיטכיר טינ ךָאנ זיא

 םעד ףיוא .גנַאװצ ןופ רעכעה טהעטש רָאנ ,גנַאװצ ךרוד ןעטלַאהעג

 גנַאל ױזַא ןוא ,טייהשנעמ רעד ןופ סערגָארּפ רעצנַאנ רעד טיובעג זיא

 ,גיטסייג ןוא שיזיפ ןעברַאטשוצבָא ןָא טינ ךָאנ טביוה טייהשנעמ יד יו
 ןעריקיטירק טינ םהיא לָאז ןעמ לעיפיוו ,ןערעוו טעטכינרעפ םינ רע טעוװ
 יד ןעוועג ןענייז סָאד .ןערילעבער טינ םהיא ןעגעג לָאז ןעמ יװ ןוא

 -רעביא רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ןערָאװעג ןיב ךיא עכלעוו ןיא ,ןעגנוניימ -
 ןעגעוו ןעגנורהַאפרע עניימ ןערָאװעג ןענייז סע רעסערג סָאװ ,טגייצ
 .ןעכַאז ןוא ןעשנעמ

 ןעק גנורעדנע ַאזַא זַא ,ןענַאטשרעּפ טייצ רעכיילנ וצ ןעבָאה רימ
 ,עינעשז ןעגיצנייא ןַא ןופ תורעשה יד ךרוד ןערעוו ןעפורעגסױרַא םינ
 סע רָאנ ,ןעשנעמ ןעניצנייא ןַא ןופ גנוקעדטנע ןַא ןייז טינ טעוו סָאד זַא
 יד ןופ טיײברַא רעוויטקורטסנָאק רעד ןופ אצוי לעוּפ רעד ןייז ןעזומ טעוו
 עכלעוו ,ןעגנולדנַאהרעפ עכילטכירעג ןופ ןעמרָאפ יד יו םקנוּפ ,ןעסַאמ
 -?עטימ ם'נופ עדָאירעּפ רעטשרע רעד ןיא ןערָאװעג טייברַאעגסיוא ןענייז
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 ,טרָאטש עכילרעטלַאלעטימ יד ,עדליג יד ,ענומָאק-ףרָאד רעד ןיא רעטלַא
 סיוא זיא ץעזעג עלַאנַאיצַאנרעטניא סָאד ןופ תודוסי יד יוו טקנוּפ ןוא

 | ,קלָאפ ןופ ןערָאװעג טיײברַאעגנ
 "סיוא ןעמונעגרעטנוא ךיז ןעבָאה רעהעגנרָאפ ערעזנוא ןופ עלעיפ

 סעכנַאמ ייז גידנעגידנירגעב ,ןעטפַאשלעזעג עלַאעדיא ןעלהָאמוצ

 עלעפ ענעטלעז ןיא ןוא ,ּפיצנירּפ ןערעטירָאטױוא ןַא ףיוא ?ָאמ

 ןוא ןעװֶא טרעבָאר .ט יי ה יי ר פ ןופ ּפיצנירּפ םעד ףיוא --

 ַא ןופ ןעלַאעדיא ערעיז טלעװו רעד ןעבעגעג ןעבָאה רעירופ
 יר וצ ךּפיהל טפַאשלעזעג רעגידנעלקיווטנע ךיז שינַאגרֶא ,רעיירפ
 רעד ןופ ןערָאװעג טריּפָאק ןענייז עכלעוו ,ןעלַאעדיא עלַאדימַאריּפ
 -טרָאפ טָאה ןָאהדורּפ ,עכריק רעשימיור רעד רעדָא הכולמ רעשימיור

 ןוא ןעטיירב ןייז נידנעדנעוונָא ,ןינוקַאב ןוא ,טייברַא רעייז טצעזעג

 קיטירק רעד ףיוא עיפָאזָאליפ רעשירָאטסיה רעד ןופ ןהעטשרעפ ןערָאלק

 סָאװ טייצ רעד ןיא טיובעג טָאה , ,סעיצוטיטסניא עניטרעוונעגעג יד ןופ

 יו ןעוועג רהעמ טינ ןיא סעלַא סָאד רעבָא ."טרעטשוצ טָאה רע

 .טייברַא-סננוטיירנוצ

 טכַארבעגניירַא טָאה עיצַאיצַאסַא !סרעטייברַא עלַאנָאיצַאנרעטניא יד

 ,עינַאלָאיצַאס רעשיטקַארּפ ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןעזעל וצ יו עדָאטעמ עיינ ַא

 עכלעוו ,ןעשנעמ עטעדליבעג יד .,ןייֵלַא רעטיײברַא יד וצ ךיז גידנעדנעוו

 -רעטנוא רָאנ ךיז ןעבָאה ,עיצַאיצָאסַא רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז ןעבָאה|

 ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןענעוו רעטייברא יד ןערעלקוצפיוא ןעמונ

 -רעד יד ןערעדעילגוצרעדנאנופ ,טלעוו רעד ןופ רעדנעל ענעדיישרעפ יד

 ערעייז ןערילומרָאפ ןעפלעה וצ ייז ךָאנרעד ןוא ,ןעטַאטלוזער עטכיירג
 עלאעדיא ןַא ןעלקיווטנע וצ ןעטסָאמרעּפ טינ ךיז ןעבָאה ריס .עסילש

 -ֿפעזעג ַא סָאװ םעד חכמ ןעטכיזנַא עשיטערָאעט עכלעזַא ןופ טפַאשלעזעג

 יד ןעדַאלעננייא רעבָא ןעבָאה רימ ;ןייז טפראדעגנ טָאה טפַאש

 ,ןעלביא עגיטנייה יד ןופ ןעכַאזרוא יד ןעכוזרעטנוא ןעלָאז ייז רעטײברַא

 ייז ןעלָאז ןעסערגנָאק ערעייז ףיוא ןוא ןענַאיסוקסיד ערעייז ןיא ןוא

 רעכילטפַאשלעזעג רערעסעב ַא ןופ ןעטכיזנַא עשיטקַארּפ יד ןעטכַארטעב :

 -פיוא ןיא סָאװ ענארפ ַא .,ןעבעל רימ רעכלעוו ןיא ,יד יו עיצַאזינַאנרַא

 -ָאקער זיא ,סערגנַאק ןעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ףיוא ןערָאװעג ןעביוהעג

 עַלַא רַאפ ןערידוטש םוצ דנַאטשנעגעג ַא סלַא ןערָאװעג םרידנעמ
 טריטוקסיד יז ןיא רהֲאי ם'נופ ףיול ם'ניא .סעיצַאזינַאגרָא רעטײברַא
 יד ןופ ןעננולמאזרעפ עניילק יד ףיוא ,ַאּפָאריײא ץנַאנ רעביא ןערָאװעג

 ןעדעי ןופ ןעטיונ עגיטרָא יד ןופ טּפַאשטנַאקעב רעלופ ַא טימ ,סעיצקעס
 סעיצקעס יד ןופ טײברַא יד זיא ןאד ;טעטילַאקָאל רעדעי ןוא ְךַאפ
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 -עדעפ רעדעי ןופ ןעסערגנָאק עטסקענ יד רַאפ ןערָאװעג טכַארבעגרַאפ
 -ענסיוא רהעמ א ןיא ןערָאװעג טנעלענרַאפ סע זיא ךילדנע ןוא ,עיצַאר
 רעד .סערגנָאק ןעלַאנַאיצַאנרעטניא ןעטסקענ םעד רַאפ םרָאפ רעטיײברַא
 זיא ,טבערטשעג עֶלַא ןעבָאה רימ רעכלעוו וצ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ יובעג

 ,קיטקַארּפ ןוא עירָאעט רעד ןיא ןעוועג טײברַאעגסיױא ןפוא ַאזַא ףיוא
 א ןעמונעג טָאה עיצַארעדעפ ַארוי יד ןוא ,ןעביוא ךָאנ ןעטנוא ןופ
 ,לאעדיא ןעשיטסיכרַאנַא םעד ןופ גנוטייברַאסיוא דעד ןיא ?ײטנַא ןעסיורג

 עניטסנינ עכלעזַא ןיא ףיז גידנעניפעג ,טגנַאלעבנָא ףיס סָאװ

 רעד זַא ,ןהעזנייא ןעביוהעגנָא זייווכעלסיב ךיא בָאה ,ןעגנוגנידעב
 ןופ םרָאפ עכַאפנייא ןא יו רהחעמ רָאפ ףיז טימ טלעטש םזיכראנַא
 זַא ;טפאשלעזענ רעיירפ א ןופ ףירנעב ןעכאפנייא ןא ןוא טייקגיטעהט
 עכלעוו ,עלַאיצַאס ןוא עכילריטַאנ ַא ,עיפָאזָאליפ ַא ןופ ?ייט ַא זיא רע
 עשיזיפַאטעמ יד ןופ ןפוא רעדנַא ץנַאג ַא ףיוא ןערעוו טלעקיווטנע זומ
 רעד ןיא ןערָאװעג טכיורבעג ןענייז עכלעוו ,ןעדָאטעמ עשיטקעלַאיד ןוא
 ,ןהעועגנייא בָאה ךיא .ןעשנעמ ם'נופ גנולדנַאהעב רעכילטפַאשנעסיוו

 -רוטַאנ יד יװ ןעדָאטעמ עבלעז יד טימ ןערעוו טלעדנַאהעב ןזומ רע זַא
 עכַאפנייא ןופ ןעדָאב ןענישטילנ םעד ףיוא טינ רעבָא ; ןעטפַאשנעסיוװ
 ףיוא רָאנ ,סע טוהט רעסנעּפס טרעברעה יו (ןעגנוכיילגרעפ) ןעיגָאלַאנַא

 יד ףיוא טעדנעוװעגנָא טרעוו סָאװ ,ןָאיצקודניא ןופ דוסי ןעטסעפ םעד

 בָאה ךיא סָאװ סעלַא ןָאטעג בָאה ךיא ןוא .סעיצוטיטסניא עכילשנעמ
 ,גנוטכיר רעניזָאד רעד ןיא טנַאקעג

 יא

 טסברעה ם'ניא ןערָאװעג ןעטלַאהענבָא ןענייז ןעסערננַאק ייווצ

 סרעטייברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ רענייא : ןעיגלעב ןיא 1877 ןופ

 רעלַאנַאיצַאנרעטניא ןַא --- רעטייווצ רעד ןוא ,רעיוורעוו ןיא עיצַאיצַאסַא

 ןעוועג זיא סערגנַאק רעטייווצ רעד .טנעהנ ןיא סערגנַאק-ןעטסילַאיצַאס

 עשטייד יד זַא ,טסואוועב ןעוועג זיא'ס ?ייוו ,גיטכיוו סרעדנָאזעב

 עצנַאנ יד ןעמהענוצניירַא ךוזרעפ ַא ןעכַאמ ןעלעוו ןעטַארקָאמעדלַאיצַאס

 ןעלעטש יז ,עיצַאזינַאגרָא ןייא ןיא ַאּפָארייא ןיא גנוגעוועב רעטיײברַא

 ןייז טעוו רעכלעוו ,טעטימָאק לַארטנעצ ַא ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא

 ןעוועג רעבירעד זיא סע .,ןעמָאנ םעיינ ַא רעטנוא הטאר-לַארענעג רעד

 סעיצַאזינַאנרַא רעטײברַא יד ןופ עימָאנַאטױא יד ןעטלַאהוצפיוא גיטיונ

 ןעבָאה רימ סָאװ ץְלַא ןָאהטעג ןעבָאה רימ ןוא ,רעדנעל עשיניײטַאל יד ןיא



 1 - ַאּפָארייא-ברעמ

 ףיא ,סערגנַאק ןעגיזָאד םעד ףיוא ןעטַארטרעּפ טונ ןייז וצ ידכ ,טנעקענ

 רעד ,ןעשטייד ייוצ ;ףָאשַאװעל ןעמָאנ םעד רעטנוא ןעננַאנעג ןיב

 םעד טעמכ ןענייז ,עקניר רענעשזניא רעד ןוא רענרעוו רעצעזטפירש

 רימ ליֹואוובא ןוא ; םופוצ ןעגנַאגעג ןעיגלעב זיב ?עזַאב ןופ ךלהמ ןעצנַאג

 ןיא ,טנעהנ ןיא ןעטסיברַאנא ןעייג יו רהעמ טינ ןעוועג ןעצנַאג ןיא ןענייז

 | .ןַאלּפ-סנַאיצַאזילארטנעצ םעד ןעלעטשוצבָא ןעננולעג זנוא

 עלעיפ ;טלָאמעד טניז רעבירַא ןענייז רהָאי גיצנאווצ-ןוא-ייווצ

 -עג ןעטלַאהענבָא ןענייז ןעסערגנַאק-ןעטסילַאיצַאס עלַאנַאיצַאנרעטניא

 ט'רוח'עגרעביא הּפמַאק רענענייא רעד ךיז טָאה לָאמ סעדעי ןוא ,ןערָאװ

 -ניירא טריבורּפ ןעבָאה ןעטַארקַאמעדלַאיצַאס יד -- ,יינ סָאד ןופ

 רעייז רעטנוא גנוגעוועב רעטיײברַא עשיאעּפָארייא עצנַאג יד ןעמהענ

 ןעטסיכרַאנַא יד ןוא ,לָארטנַאק רעייז רעטנוא ןעגנערב רהיא ןוא ןהָאפ

 פעיפיו .טרעדניהעג םעד ןיא ייז ןוא ןעגעגַאד טםלעטשענ ךיז ןעבָאה

 רענייא ךיז ןעמ טנַאז רעטרעוו עדנעסייב ?עיפיוו ,ץעווינ ןיא ןעהעג תוחכ

 ,ראפרעד טושפ ,ןעטלָאּפשוצ סע טרעוו עיגרענע לעיפיוו ןוא ןרעדנַא םעד

 טכַאמ יד ןערעבָארע , ןופ עלומראפ יד ןעמונעגנַא ןעבָאה עכלעוו ,יד סָאװ

 א ןַא ,טינ ןעהעטשרעפ ,"ןעטַאַאטש עדנעריטסיזקע יד בלַאהרעניא

 עצנאנ יד ןערעּפרעקרעּפ טינ ךיז ןיא ןעק גנוטכיר רעד ןיא טייקגיטעהט

 םזילאיצַאס רעד ךיז טָאה ביֹוהנֶא ןופ ! גנוגעוועב עשיטסילַאיצַאס

 עכלעוו ,ןעגנוטכיר עגידנעטשטסנלעז יירד ןיא ןעלקיווטנע ןעמונעג

 טרעבָאר ןוא רעירופ ,ןָאמיס-ןעס ןיא קורדסיוא רעייז ןענופעג ןעבָאה

 -ָאמעדלַאיצַאס ם'ניא טלעקיווטנע ךיז טָאה םזינַאמיס-ןעספ רעד .ןעווַא

 םוינעווֲא רעד תעב ;םזיכרַאנַא ם'ניא םזירעירופ רעד ןוא ,םזיטארק

 ,םוינאינוי-דיירט ןיא אקירעמַא ןיא ןוא דנַאלגנע ןיא ךיז טלעקיווטנע

 ןוא ,םזילַאיצַאס-לַאּפיצינומ םענעפורעגױזַא םעד ןוא עיצַארעּפָאָאק ןיא
 ,םוילַאיצָאס-סטַאַאטש ןעשיטארקָאמעדלַאיצַאס םוצ ךילדנייפ טביילב רע
 ,םזיכראנא ן'טימ ןעטקנוּפ-טגנורהירעב לעיפ טָאה רע סָאװ טייצ רעד ןיא
 ןייא וצ ןעהעג יירד עלַא זא ,ןענעקרענא טינ ליוו ןעמ סָאװ רַאּפרעד רעבָא

 ייווצ עטצעל יד זַא ןוא ,ןעגעוו ענעדעישרעפ יירד ףיוא לעיצ םעניײמעגלַא
 ןעכילשנעמ םעד וצ נָארטיײב ןעלופהטרעוו םענענייא רעייז וצ-ןענָארט
 -נערטשנא ףיוא טרעדנוחרהַאי לעטרעפ א טכַארברעפ ןעמ טָאה ,סערגָארּפ
 -טייחנייא ןַא ןופ עיּפָאטוא ערַאברהיפכרודנוא יד ןעכילקריוורעפ וצ ןעגנוג
 ,טינש ןעשיטארקָאמעדלַאיצַאס םעד ךָאנ גנונעוועב-רעטייברַא רעכיל

 ןַא ףױוא טגידנעענ רימ רַאפ ךיז טָאה טנעהג ןיא סערגנָאק רעד
 סערגנַאק רעד יו םעדכָאנ געט רעיפ רעדָא יירד .ןפוא ןעטעטרַאוװרענוא
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 .רעוו טסואוורעד ייצילַאּפ עשינלעב יד ךיז טָאה ,ןעביוהעגנָא ךיז טָאה

 רַאפ ןעריטסערַא וצ ךימ להעפעב ַא ןעגָארקעג טָאה יז ןוא ,זיא ףָאשַאװעל
 ןיא גידנעבעגנָא ,לענער-ייצילַאּפ ַא ףיוא ןעוועג רבוע בָאה ךיא סָאװ

 .טנערָאװעג ךימ ןעבָאה דניירפ עשינלעב עניימ ,ןעמָאנ ןעשלַאפ ַא לעטָאה
 זיא רעכלעוו ,םֹוירעטסינימ רעלַאקירעלק רעד זַא ,טעטּפיוהעב ןעבָאה ייז

 ,דנַאלסור וצ ןעבענוצרעביא ךימ גיהעפ זיא ,טפארק ןיא ןעוועג טלַאמעד

 םעד ןעזָאלרעפ דלַאב לָאז ךיא ,ןענַאטשענוצ רימ וצ ןענייז ייז ןוא

 .לעטָאה ןיא ןהענקירוצ טזָאלענ טינ וליפַא ךימ ןעבָאה ייז .סערגנָאק

 לעװ ךיא זַא ,רימ וצ גידנעגָאז ,געוו םעד טלעטשרעפ רימ טָאה םָאילינ

 ןערַאּפשניײא ךיז ?עוו ךיא ביוא ,םהיא ןענעק דלַאװעג ןעכיורבעג ןעזומ

 טוומעג בָאה ןוא טַאהעג טינ הרירב ןייק בָאה ךיא ,לעטָאה ןיא ןהעג וצ

 ןיב ךיא יו דניושעג יױזַא ןוא ,םירבח רעטנעהג עגינייא טימ ןהעג

 -רעיפ ןערעטסניפ ַא ןופ ,ןעטייז עלַא ןופ ךיז ןעבָאה ,ייז וצ ןענַאטשעגוצ

 ןעפרָאװעגרעדנַאנַאפ ןעוועג ןענייז סע ןעכלעוו רעביא ,ץַאלּפ ןעגיקע
 סעלַא סָאד .ןעיירעפייפ עטקיטשרעפ ןערעה טזָאלעג ,ןעּפורג-רעטײברַא

 ןעסינעשטפעש לעיפ ךָאנ ,ךילדנע ,לופסינמייהעג ץנַאג ןהעזעגסיוא טָאה

 רעייז רעטנוא םירבח עּפורנ ַא ךימ טָאה ,ןעיירעפייפ עטסיטשרעפ ןוא |

 . ייב ,טארקָאמעדלַאיצַאס ַא ,רעטײברַא ןַא וצ טרהיפעגקעווַא גנוטיילגעב
 ,ןעמונעגפיוא ךימ טָאה רעכלעוו ,ןעגיטכענרעביא טלָאזעג בָאה ךיא ןעמעוו

 ןפוא ןעדנערהיר טסכעה ַא ףיוא ,טסיכרַאנַא ןַא ןעוועג ןיב ךיא ?יואוובַא

 ןערהָאפעגבָא לָאמַא רעדעיוו ךיא ןיב ןעגרָאמ ףיוא .רעדורב ַא יו ױזַא

 עניהטומטוג עכילטע גידנעפורסיורַא ,דנַאלגנע ךָאנ רעפּפמַאד ַא ףיוא

 -רעפ ןעבָאה עכלעוו ,עטמַאעביענשזָאמַאט עשיטירב יד ןופ ןעלכיימש

 טשינרָאנ ייז בָאה ךיא תעב ,שזַאגַאב ןיימ ןעזייוו ייז לָאז ךיא טגנַאל

 .שַאט-עזייר ןיילק ַא רעסיוא ןעגייצ וצ סָאװ טאהעג

 עטנעכייצענסיוא יד ןיא .ןעבילבענ טינ ןָאדנַאל ןיא ךיא ןיב גנַאל
 ןעגנַאּפנָא יד טרידוטש ךיא בָאה םואעזומ ןעשיטירב םעד ןופ ןעגנולמַאז
 - סעיצולָאװער זַא טמוק סע ױזַא יו --- ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ

 ןוא ,טייקגיטעהט רהעמ טכוזעג רעבָא בָאה ךיא --- ,ןעכערבסיוא ןעלָאז

 ננוקירדרעטנוא רעננערטש רעד ךָאנ .זירַאּפ ךָאנ קעװַא דלַאב ןיב ךיא
 יינ סָאד ןופ גנונעװעב-רעטייברַא יד ןעטרָאד טָאה ,ענומָאק רעד ןופ
 עכילטע יד ןוא ַאטסָאק רענעילַאטיא םעד טימ .ןעבעלפיוא ןעביוהעגנָא
 רעזירַאּפ יד ןעשיוצ טָאהעגנ ןעכבָאה רימ סָאװ ,דניירפ עשיטסיכרַאנַא

 וצ ךָאנ ןענייז עכלעוו ,ןעגעלָאק ענייז ןוא דעג לושז טימ ןוא ,רעטײברַא

 רימ ןעבָאה ,ןעוועג טינ ןעטַארקַאמעדלַאיצַאס עגנערטש ןייק טייצ רענעי

 .ןעּפורג עשיטסילַאיצַאס עטשרע יד טעדנירגעג



 3 ַאּפָארייא-ברעמ
 ערעזנוא סקעז ַא ,ןיילק ךילרעכעל ןעוועג ןזיא ביוהנֶא רעזנוא

 טָאהעג ןעבָאה רימ ןעוו ןוא ,ןעעפַאק יד ןיא ןעמוקפיונוצ ךיז ןענעלפ
 ךיז רימ ןעבָאה ,ןעשנעמ טרעדנוה ןופ םלוע ןַא גנולמאזרעפ ַא ףיוא
 ,טלעטשעגרָאּפ טינ טלָאמעד רָאג ךיז טלָאװ רענייק ,ךילקילנ טלהיפעג
 ,גנואווש ןעלופ ןיא ןייז גנוגעוועב יד טעװ רעטעּפש רהָאי ייווצ םימ זַא
 ןעוו  .גנולקיווטנע ןופ ןעגעוו ענעגייא ערהיא ךיז טָאה ךיירקנארפ רעבָא
 רעראבקרעמ רעדעי טדניוושרעפ ,דנַאהרעבױא יד טניוועג עיצקַאער א
 גינעוו ןענייז םָארטש ןענעג ןעפּפמעק סָאװ יד .גנונעוועב ַא ןופ רוּפש
 ןימ א ךרוד ,ןפוא ןעלָאפסינמיײיהעג ַא סעּפע ףיוא רעבָא ,להָאצ ןיא
 -רעטנוא עיצקַאער יד טרעוו ,ןעעדיא ןופ ןעגנירדנייא ןערַאבקרעמעבנוא
 רָאנ ךיז טלעטש ןַאד ןוא ,ןיירַא טערט םָארטש רעיינ ַא ; ןעבָארגעג
 טָאה ,טיוט רַאפ ןעטלַאהעג טָאה ןעמ סָאװ עעדיא יד זַא ,סױרַא גנולצולּפ
 ; טײרּפשרעּפ ךיז טָאה ןוא ןעסקאוועג זיא ,טבעלעג טייצ עצנַאג יד רָאג
 ןעטערט ,ךילטנעפע ןעריטיגַא וצ ךילגעמ טרעוו סע יוװ דניוושעג ױזַא ןוא
 ץנעטסיזקע סעמעוװ ןופ ,רעגנעהנַא רעדנעזיוט דנורגרעדָאפ ןיא סױרַא
 רעד טנעלפ ,"ָאד ןענייז זירַאּפ ןיא , .טמיורטעג םינ ןליפַא טָאה רענייק
 לָאמנייק ןעמוק עכלעוו ,ןעשנעמ דנעזיוט גיצפופ,, ,ןעגאז יקנַאלב רעטלַא
 רעבָא טנעמָאמ םעד ןיא } עיצַארטסנַאמעד ַא רעדָא גנולמַאזרעפ ַא וצ טינ
 ןעריטסעפינַאמ ןעסַאג יד ןיא סױרַא ןעק קלאפ סָאד ןַא ,ןעלהיפ ייז סָאװ
 : "עיציזַאּפ יד ןעמרוטש וצ ץַאלּפ ן'םיוא ָאד ייז ןענייז ,ןעגנוניימ ענייז
 גיצנַאװצ ןייק טאהעג טינ ןעבָאה רימ .ןעוועג טלָאמעד סע זיא ױזַא
 רהיא ןעלָאז סָאװ טרעדנוה ייווצ ןייק ,גנוגעוועב יד ןערחיפוצנָא ערעזנוא
 ןופ רעייפ-סגנוקנעדנָא ןעטשרע םעד ףיוא .,ןעציטשרעטנוא ךילטנעפע
 ייווצ ןייק ןעוועג טינ רעכיז רימ ןענייז ,18/8 ץרעמ ןיא ענומָאק רעד
 רַאפ ןערָאװעג טמיטשעג זיא סע ןעוו ,רעטעּפש רהָאי ייווצ רעבָא .טרעדנוה
 ןופ גנורעקלעפעב רעטייברַא יד זיא ,ענומָאק רעד ןופ עיטסענמַא רעד
 -ומָאק עדנעמוק-קירוצ יד ןעסירגעב וצ ןעסַאג יד ןיא ןעוועג ןירַאּפ
 ןערידָאלּפַא ייז ןעמוקעגּפיונוצ ךיז ייז ןענייז רעדנעזיוט יד ןיא ; ןעראנ
 ךיז טָאה גנוגעוועב עשיטסילַאיצַאס יד ןוא ,ןעגנולמַאזרעפ יד ףיוא
 טימ ןעסירעגטימ טָאה יז זַא ,טרעטיירבעגסיוא קרַאטש ױזַא גנולצולּפ
 | ,ןעלַאקידַאר יד ךיז

 -נַארפ ַא ןוא ַאטסָאק זיא ,18/8 לירּפַא ןיא ,טכַאנ ןייא ןוא ,ןעמוקעג ןעוועג טינ ךָאנ זיא ןעבעלפיוא ןעגיזָאד םעד רַאפ רעבָא טייצ יד
 -רעפ ייז טָאה טכירעג-יײצילַאּפ א  .ןערָאװעג טריטסערַא רבח רעשיזיוצ
 .תועט א ךרוד זיולב ןערעוו טריטסערַא ןופ טהערדעגנסיוא ךימ בָאה ךיא .ןעטסילַאנָאיצַאנרעטניא םלַא סינגנעפעג םישדח ןהעצטכַא וצ טלייטרוא
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 ַא ןעריטסערַא קעװַא זיא יז ןוא ,ן'ףָאשַאוװעל טכוזענ טָאה ייצילַאּפ יד

 וצ ךילנהע רהעז ןעגנולקעג טָאה סע ןעמָאנ סעמעוו ,טנעדוטס ןעשיסור

 רעטייוו ןיב ךיא ןוא ןעמָאנ ןעניטכיר ןיימ ןעבענעגנָא בָאה ךיא ,םעד

 ןעס .טַאנָאמ ַא ךָאנ רַאפ ןעמָאנ םעד רעטנוא זירַאּפ ןיא ןעבילברעפ

 .ץייווש רעד ךָאנ ןעפורעג ןַאד ךימ טָאה

 אז

 -ענ ךיא בָאה ,זירַאּפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,טייצ רעד רעטנוא

 -סיוא טָאה רע .ן'ףעינעגרוט טימ טפַאשטנַאקעב עטשרע ןיימ ןעסָאלש
 .0 .פ דניירפ סנעדייב רעזנוא רַאפ ,ןהעז וצ ךימ שנואוו ןייז טקירדעג

 ַא טימ ןעפיולטנע ןיימ ןערעייפ ,סור רע'תמא ןַא יו ױזַא ןוא ,ףָארװַאפ

 גנורעטעגרעפ טעמכ ןופ להיפענ ַא טימ  גָאטימ ןעכילדניירפ םעניילק

 ןייז טימ ביוא .רעמיצ ןייז ןופ לעווש םעד ןעטָארטעגרעכירַא ךיא בָאה

 טעטסיילעג רע טָאה ("רעגעי ַא ןופ ןעציטָאנ ,) ?ַאקינטָאבַא יקסיּפַאז,

 רעד ףיוא גנוטכארעפ ןעפרַאװ ןופ טסנעיד ןעסיורנ םעד דנַאלסור רַאפ

 טָאה רע זַא ,טסואוועג טינ טלָאמעד ךָאנ בָאה ךיא) טפַאשנענייאבייל

 רע טָאה ,("לָאקָאלַאק , ם'ןעצרעה ןיא ?ײטנַא ןעדנעטיידעב ַא ןעמונעג
 טָאה רע .,ןעלעווָאנ ענידרעטעּפש ענייז ךרוד טעטסיילעג רענינעוו טינ

 ןוא טסייג ןופ תורצוא ראפ סָאװ ,זיא יורפ עשיסור יד סָאװ טגייצעג

 ןופ ןירעטסייגעב ַא סלַא ןייז טנעקעג טלָאװ יז סָאװ ,טגָאמרעפ יז ץרַאה

 ןעבָאה עכלעוו ,רענעמ ױזַא יו טנערעלעג זנוא טָאה רע ןוא ; רענעמ יד

 ױזַא יו ,ןעיורפ ףיוא ןעקוק ,רעכעה ןהעטש וצ עיזנעטערּפ עכילקריוו ַא

 ןעסָאנעג טייצ עניימ ןופ רעדנעזיוט ףיוא ןוא רימ ףיוא .ןעבעיל ייז

 ןעק סָאװ קורדנייא ןַא טכַאמעג ערהעל ןייז ןופ ?ייט רעניזָאד רעד טָאה

 ןעלקיטרַא עטסעב יד יו ןערעגיטכעמ לעיפ א ,ןערעוו טקעמעגבָא טינ

 .עטבער-ןעיורפ יד רעביא

 ּפָאק רעד ,טיובענ טסעפ ,ךיוה .טנאקעב-ל?יואוו זיא ןהעזסיוא ןייז

 ; ןהעש ןעוועג רעכיז רע זיא ,רָאה עיורג עטכידעג ןוא עכייוו טימ טקעדעב

 טָאה סע עכלעוו ןיא ,ץנענילעטניא טימ טצנאלגעג ןעבָאה ןעניוא ענייז

 זיא ןעמהענעב רעצנַאג ןייז ןוא ,רָאמוה ןופ ךירטש ַא טלהעפעג טינ

 ,טייקטלעצניקעג-טינ ןוא טייקכַאפנייא רענעי ןופ גנוגיטעטשעב ַא ןעוועג

 .רעלעטשטפירש עשיסור עטסעכ יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז עכלעוו

 -ןעריהעג ןופ גנולקיווטנע עגידלאוועג א טקעלּפטנע טָאה ּפָאק רענהעש ןייז

 לואּפ טימ ןעמַאזוצ טרעב לואּפ ןוא ןעברָאטשעג זיא רע ןעוו ןוא ,טפארְק
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 לעיפ ױזַא סע טָאה ,ךרַאמ ןייז ןעגיואוועג ןעבָאה (גרוריכ רעד) ולקער
 טסואוועג ןַאד טָאה ןעמ ןעכלעוו ןופ ךרַאמ ןעטסרעווש םעד ןעגיטשרעביא

 ,םַארג דנעזיוט ייווצ יו רהעמ סָאװטע גידנעכיירג --- רעיוואוק ןופ ---

 ןוא ןעלָאשגָאװ ערעייז ףיוא ןעזָאלרעפ טלָאװעג טינ ךיז ןעבָאה ייז זַא }

 -וצרעביא לָאמַאכָאנ ידכ ,ןעלָאשנַאװ עיינ ,ערעדנַא ןענָארקעג ןעבָאה

 | .ןעגעוו

 טדערעג טָאה רע ,ןעדער ןייז ןעוועג זיא גידריווקרעמ סרעדנַאזעב

 טלָאװעג טָאה רע ןעוו ,רעדליב ןיא ,ןעבירשענ טָאה רע יוװ ױזַא

 ,ןעטנעמוגרַא טימ טצונעב טינ ךיז רע טָאה ,עעדיא ןַא ןעלקיווטנע

 רע ;ןענַאיסוקסיד עשיפָאזָאליפ ןיא רעטסיימ ַא ןעוועג זיא רע ?יואווכבַא

 טלעטשעגרָאפ זיא עכלעוו ,ענעצס א ךרוד טרירטסוליא עעדיא ןייז טָאה

 ןעמונעגסיורַא טלָאװ יז יו ױזַא ,םרָאפ רעלָאפטכארּפ ַאזַא ןיא ןערָאװעג

 .ןעלעווַאנ ענייז ןופ רענייא ןופ ןערָאװעג

 רעייא ןיא ננורהַאפרע ?עסיב שביה ַא ןעבָאה טזומענ טָאה רהיא ,

 ,"רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןעשנעמ ןוא ןעשטייד ,ןעזיוצנַארפ ןעשיווצ ןעבעל
 סע זַא ,טקרעמעב טינ רהיא טָאה , .טגָאזעג רימ וצ לָאמנייא רע טָאה

 ערעייז ןעשיווצ ,ןעוועטנורגרעד וצ טינ ,םוחת רעפעיט ַא ןַארַאפ זיא

 -עננַא עבלעזיד ןוא ענייא ןענעוו ןעטכיזנא ןוא ןעפירנעב עשיסור יד ןוא

 ךיז ןענעק רימ עכלעוו ףיוא ,ןעטקנוּפ ןעביג סע ןזַא -- ,ןעטייהנענעל

 | "? ןענינייא טינ לָאמנייּפ
 .טקרעמעב טינ ןעטקנוּפ עכלעזַא בָאה ךיא זַא ,טרעפטנעעגנ בָאה ךיא

 ןיא .םענייא רהיא טָאה טָא .עכלעזַא ןארַאפ ןענייז סע ,ָאי,

 רעיינ א ןופ גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ףיוא ןעוועג רימ ןענייז דנעבא

 ,טרעבָאלפ טימ ןעמאזוצ עשזָאל ַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא .קוטש-רעטאעהט

 ,ןעדייב טנַאמרעד טָאה רע יצ רעכיז ץנַאג טינ ןיב ךיא) ,ַאלָאז ןוא עדָאד

 ןענייז עֶלַא (.טנָאמרעד רעכיז רע טָאה ייז ןופ םענייא ,ן'עדָאד ןוא ן'ַאלָאז
 רעד ןופ טעשווס רעד .ןעעדיא ענעטירשענטרַאפ טימ ןעשנעמ ןעוועג

 יז ,ןאמ רהיא ןופ טדיישעג ךיז טָאה יורפ א :אזַא ןעוועג זיא ַאמארד

 רעדנַא ןַא טימ טבעלענ יז טָאה טציא ןוא ,טבעילרעפ רעדעיוו ךיז טָאה

 קיטש רעד ןיא ןערָאװעג טלעטשענרַאפ ןיא ןַאמ רעגיזָאד רעד .ןַאמ

 ץנאנ ןעוועג ייז ןענייז גנאלנערהָאי .,ןָאזרעּפ עטנעכייצעגסיוא ןַא סלַא

 ןענייז -- ל?עגניא ַא ןוא לעדיימ ַא -- רעדניק ייווצ ערהיא .ךילקילג

 ןענייז טציא ;גנודייש רעד ןופ טייצ רעד ןיא ךעל'הפוע ןעוועג ךָאנ

 רעד זַא רעכיז ןעוועג טייצ עצנַאג יד ןענייז ןוא ןעסקַאוװעגסיױא ןעוועג יז

 ןהעצכַא םורא ןעוועגנ זיא לעריימ יד .רעטָאט רעניטכיר רעייז זיא ןַאמ

 טלעדנַאהעב ייז טָאה ןַאמ רעד .ןהעצעבעיז םורַא ?לעגניא רעד ןוא רהָאי
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 .טבעילעג ייז טָאה רע ןוא טבעילעגנ םהיא ןעבָאה ייז ,רעטָאפ ַא יו טקנוּפ

 "הירפ םייב ךיז טנענענעב עילימַאפ יד יו טלעטשעגרָאפ טָאה ענעצס יד

 ,רעטָאפ םענעמונעננָא רהיא וצ וצ טהעג ןוא ןיײרַא טמוק לעדיימ יד .קיטש

 יו ךיז טָאה רעכלעוו ,לענניא רעד תעב ,ןָאהט שוק ַא יז ?יוװ רע ןוא

 ןוא וצ טפיול ,טייהנעגעלעגנש רעד ןעגעוו תמא םעד טסואוורעד זיא סע

 "!טינ ךיז טגעוורעד , ,סיוא טיירש

 .רעטאעהט םעד טמערוטשענפיוא טָאה יירשענסיוא רעניזָאד רעד ,

 ןעבָאה עדָאד ןוא טרעבָאלפ ,זָאלּפַא רעדליוו ַא ןעכָארבעגסיױא טָאה סע

 .טלעקעעגנבָא סע טָאה ךימ .,ןעטלַאהעגטימ ייז
 ןעוועג ןיא עילימאפ עניזָאד יד , ,ט'הנעט'עג ךיא בָאה ,"שטייטס, |
 רעדניק עגיזָאד יד וצ רעטָאפ רערעסעב ַא ןעוועג זיא ןַאמ רעד ; ךילקילנ

 ןוא טבעילענ םהיא טָאה רעטומ רעייז .,,רעטָאפ רענעגייא רעייז רעדייא

 -ניא םענעברַאדרעּפ ,םענעזָאלוצ םעד טָא ...םהיא טימ ךילקילג ןעוועג זיא

 טָאה רע סָאװ ,סָאד רַאפ ןעסיימשבָא טפרַאדעג טושּפ ןעמ טָאה לעג

 ךָאנרעד ךיא בָאה גנַאל ןעדנוטש .ןעפלָאהעג טשינרָאג טָאה'ס .,."טגָאזעג

 *! ןהעטשרעפ טנעקעגנ טינ רענייק ךימ ןעבָאה ייז ; טריטוקסיד ייז טימ
 טימ ןענַאטשרעּפנייא נידנעטשלאפ ןעוועג ןיב ךיא ,ךיז טהעטשרעפ

 -טנַאקעב ענייז זַא ,טקרעמעב רעבָא בָאה ךיא .טקנוּפדנַאטש ס'ףעינעגרוט

 זיא ןעטרָאד ,ןעסַאלקלעטימ יד ןעשיווצ ןעוועג סנעטסיימ ןענייז ןעטפַאש

 רעייהעגנוא ףךילקריוו ןעטעטילַאנָאיצַאנ יד ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד

 ןעשיווצ ךילסילשסיוא ןעוועג ןענייז רעבָא ןעטפַאשטנַאקעב עניימ .סיורג

 עלַא ןופ ,םירעוּפ יד טּפיוהרעד ,רעטיײברַא יד ןעשיווצ ןוא ,רעטײברַא יד

 ,טייקכילנהע עסיורג א ןַארַאפ אקוד זיא ,ןענָאיצַא;
 .שלַאפ ןעצנַאג ןיא ןעוועג רעבָא זיא טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ סָאד

 ןענעקעב וצ רעטנהענ ךיז טייהנעגעלעג יד טָאהעג בָאה ךיא יו םעדכַאנ
 רעד ןענעוו טכַארטענ טּפָא ךיא בָאה ,רעטײברַא עשיזיוצנַארפ יד טימ
 ןַא ןארַאפ ךילקריוו זיא סע .גנוקרעמעב ס'ףעינעגרוט ןופ טיײהרהַאװ
 -?עהרעפ-סטַארייה יד ןענעוו ןעפירנעב עשיסור יד ןעשיווצ םוהת רע'תמא
 ױזַא רעטייברַא יד רעטנוא ,ךיירקנַארפ ןיא ןעשרעה סָאװ יד ןוא ןעסינעט
 ןַארַאפ זיא ןעכַאז ערעדנַא עלעיפ ןיא ןוא ; ןעסַאלקלעטימ יד ייב יו טוג
 . ןוא ןעסור יד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןעשיווצ דיישרעטנוא רעכילנהע ןַא
 .ןענָאיצַאנ ערעדנַא יד

 טָאה רע זַא ,ןעגָאז טרעהעג ץעגרע ךיא בָאה טיוט ס'ףעינעגרוט ךָאנ
 רע ביוא .ןינע ןעגיזָאד םעד רעביא עלעווָאנ ַא ןעביירשוצנָא טַאהעג העדב
 ןיא ןעניפעג ענעצס עטנַאמרעדנעביױא יד ךיז זומ ,ןעביוהעגנָא סע טָאה
 ! ןעבירשעגנָא טינ סע טָאה רע סָאװ ,דָאש ַא רַאפ סָאװ ,טּפירקסונַאמ ןייז
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 טנעקעג טָאה ,עזייוו-סננוקנעד ןייז ןיא רעעּפַארייא-ברעמ רעטכנע ןַא ,רע
 ךילנעזרעּפ םהיא טָאה רעכלעוו ,ןינע ןַא ןענעוו ןעכַאז עפעיט רהעז ןעגָאז

 ,ןעבעל ןעצנַאנ ןייז ןערהירנָא ףעיט ױזַא טזומעג
 -רוט טָאה ,טרעדנוהרהַאי רעזנוא ןופ רעביירש-ןעלעווַאנ עלַא ןופ

 ןוא ,רעלטסניק סלַא טיײהנעמַאקלַאפ עטסערג יד טכיירגרעד רעכיז ףעינעג

 ,קיזומ --- קיזומ יו ױזַא רעיוא ןעשיסור םעד רַאפ טגנילק ַאזָארּפ ןייז
 עירעס יד -- ןעלעווָאנ טּפיױה ענייז .ס'ןעווָאהטעב יו ףעיט ױזַא זיא סָאװ
 ,"דנעבַארָאפ םִא, ,'עגנילעדַא ןופ טסענ ַא, ,"ןידור ירטימד , ןופ
 יד רָאפ ןעלעטש --- "דנַאל טרהירעבנוא ,, ןוא "ךיור , ,"ןהיז ןוא סרעטָאפ
 ןיא ןעסאלק עטעדליבעג יד ןופ ןעּפיט "עדנעכַאמ-עכָאּפע , עדנעטיידעב

 ערעדנַא יד ךָאנ ענייא טלעקיווטנע גיטסַאה ךיז ןעבָאה עכלעוו ,דנַאלסור

 רעשיפָאזָאליפ ןופ טייקלופ רעד טימ טנעכייצעג ןענייז עלַא ,1848 ךָאנ

 סָאװ ,טייקנהעש ַא ןוא סינדנעטשרעפ רערעטינַאמוח טימ ,גנוסַאפפיוא
 ,רוטארעטיל רעדנַא רעכלעוו דנענריא ןיא טינ ןעכיילג ןייק ךיז וצ טָאה

 טימ טָאה רע עכלעוו ,עלעווַאנ ַא --- "ןהיז ןוא סרעטָאפ , ןייז זיא ךָאד ןוא
 ןופ ןערָאװעג ןעמונעגפיוא --- קרעוו סעטספעיט ןייז םלַא טכַארטעב טכער
 טָאה דנענוי רעזנוא .טסעטָארּפ ןעקרַאטש טימ דנעגוי רעשיסור רעד
 ןייק ןעוועג טינ ןפוא םושב זיא ףָארַאזַאב טסיליהינ רעד זַא ,טרעלקרע

 -ייצעב רַאגָאז םהיא ןעבָאה עלעיפ ; סָאלק ןייז ןופ רעטערטרעפ רעגיטכיר
 קרַאטש ןעוועג זיא ףעינעגרוט .םזיליהינ ןופ רוטַאקירַאק ַא סלַא טנעכ
 ,רעטעּפש שטָאכ ןוא ,סינדנעטשרעפסימ רעגיזָאד רעד ןופ ןעפָארטעג
 יד ךיז טָאה ,"דנַאל טרהירעבנוא ,, ןייז ןעבירשעגנָא טָאה רע יו םעדכָאנ
 יד ןופ דנואוו יד זיא ,ןעטעבעגרעביא םהיא טימ גרוברעטעּפ ןיא דנעגוי
 -רעפ טינ לָאמנייק ,ןערָאװענ טכַאמעג םהיא ףיֹוא ןענייז סָאװ ,ןעפירגעגנָא
 | .ןערָאװעג טלייה

 רעשיטסַאיזוהטנע ןַא ןיב ךיא זַא ,טסואוועג רע טָאה ןע'ףָארװַאל ןופ
 ַא ןיא גידנערהָאפקירוצ ,גָאט ןייא ןוא ; ןעטפירש ענייז ןופ רערהערעפ
 טנערפעג ךימ רע טָאה ,ָאידוטס ס'יקסלָאקַאטנַא ןיא ךוזעב ַא ןופ עטערַאק

 ,טרעפטנעעג גיצרעהנעּפָא ץנַאג בָאה ךיא .ףָארַאזַאב ןעגעוו קנעד ךיא סָאװ
 רעבָא ,טסיליהינ ַא ןופ טערטרָאּפ רעטנעכייצעגסיוא ןַא זיא ףָארַאזַאב,
 ."ןעדלעה ערעדנַא ערעייא יו לעיפ ױזַא טבעילעג טינ םהיא טָאה רהיא

 טָאה ,"טבעילעג קרַאטש ,טבעילעג םהיא בָאה ךיא ,?ייטנעגעג ןיא,
 רימ ןעוו , .טייקשירפ רעטעטרַאוװרענוא ןַא טימ ,טרעפסנעעג ףעינעגרוט
 ןעכלעוו ןיא ,ךובעגַאט ןיימ ןעזייוו ךייא ךיא ?עו ,םיהַא ןעמוק ןעלעוו
 יד טגידנעענ בָאה ךיא תעב ,טנייוועגנ בָאה ךיא יו טנעכייצרעפ בָאה ךיא
 ",טיוט ס'ףָארַאזַאב טימ עלעווַאנ
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 עלעוטקעלעטניא ס'ףָארַאזַאב טָאהעג בעיל רעכיז טָאה ףעינעגרוט
 -אליפ רעשיטסיליהינ רעד טימ ןעסָאנעגפיונוצ ױזַא ךיז טָאה רע .,טייז

 ןייז ןיא ךובענַאט ַא טרהיפעג רַאנָאז טָאה רע זַא ,דלעה ןייז ןופ עיפָאז

 -דנַאטש ס'ףָארַאזַאב ןופ ןעגנוריסַאּפ עכילגעט יד גידנעצעשבָא ,ןעמָאנ
 רעדייא רהעמ טרעדנואוועב םהיא טָאה רע זַא ,רעבָא קנעד ךיא ,טקנוּפ

 ןוא טעלמַאה רעביא עיצקעל רעדנעצנעלג ַא ןיא ,טבעילעג םהיא טָאה רע

 ןופ עטכישעג ירד ןעפַאש סָאװ יד טלייטעגרעדנַאנופ רע טָאה טָאכיק ןָאד

 ךרוד טלעטשענרָאפ ןערעוו עכלעוו ,ןעסַאלק ייווצ ןיא טייהשנעמ רעד

 סםנעטשרע , .ערעטקַארַאכ עגיזָאד יד ןופ ןערעדנַא םעד רעדָא םענייא

 ---,ןעביולג ןייק ךילגלָאפ ןוא ,םזיאָאנע ןַאד ,(גנורעדעילגצ) זילַאנַא
 -ירעטקַארַאכ ױזַא : "ןעביולנ טינ ןיילַא ךיז ןיא וקיפא ןעק טסיאָאגע ןַא

 לָאמנייק טעוװ ןוא ,רעקיטּפעקס ַא רע זיא רעבירעד , .ן'טעלמַאה רע טריז

 ןעגעקטנַא טמּפמעק רעכלעוו ,טָאכיק ןָאד תעב ;} ןעכיירגרעד טינ טשינרָאנ

 ס'ָאנירבמַאמ רַאפ רעלעט ס'רעריזירפ ַא ןָאטמהענ ןוא ןעלהימ-דניוו

 ,(? תועט םענעגייא םעד טכַאמעג טינ טָאה זנוא ןופ רעוו) רעוויק ןעשינַאמ
 ,ענעי ךָאנ דימת ןענלָאפ ןעסַאמ יד ?ייוו ,ןעסַאמ יד ןופ רערהיפ ַא זיא

 ,טעטירָאיַאמ רעד ןופ םזַאקרַאס םעד ןעגעו טינ ךיז ןערעמיק עכלעוו
 גידנעטלַאה ,סטרעוורָאט ןערישרַאמ ןוא ,ןעננונלָאפרעפ רַאפ וליפא רעדָא

 טינ טהעז רענייק טכייליפ ןעכלעוו ,לעיצ םעד וצ טעטכירעג ןעגיוא ערעייז

 ,ףיוא רעדעיוו רעבָא ןעהעטש ייז ,ןעלַאפ ייז ,ןעכוז ייז ,ןיילַא ייז רעסיוא

 ליואוובֶא ,ךָאד .יוזַא טכער ץנַאג זיא סע ןוא -- ,סע ןעניפעג ייז ןוא

 ןעגעווטסעדנופ ,עטוג סָאד ןיא םינ טביולג ןוא רעלפייווצ ַא זיא טעלמַאה

 טייקסטכעלש ;סע טסַאה רע .עזעב סָאד ןיא ןעביולג ףיוא טינ רע טרעה

 ןייק טינ זיא םזיציטּפעקס ןייז ןוא ;דנייפ ענייז ןענייז טייקשלַאפ ןוא

 ,פעפייווצ רעד ןוא גנונינייּפ יד יו רהעמ טינ זיא רע ,טייקגיטליגביילג

 | ."ןעליוו ןייז ךילדנע ןערהעצרעפ עכלעוו
 ןעניטכיר םעד ןעבינ ,ךיא קנעד ,ס'ףעינעגרוט ןעקנַאדעג עגיזָאד יד

 -העמ ןוא ,ןיילַא רע .ןעדלעה ענייז וצ תוכייש ןייז ןהעטשרעפ וצ ?עסילש

 טרעהעג רענינעוו רעדָא רהעמ ןעבָאה ,ענייז דניירפ עטסעב יד ןופ ערער

 רע טָאה ן'טָאכיק ןָאד ,טַאהעג בעיל רע טָאה ן'טעלמַאה ,סטעלמַאה יד וצ

 -רָאפ טָאה רע .טרעדנואוועב ן'הָאראזַאב ךיוא רע טָאה ױזַא .טרעדנואוועב

 ןענאטשרעפ טָאה רע .טונ טנעכייצעגסיוא תולעמ ערעכעה ענייז טלעטשעג

 רעבָא םהיא טָאה רע ,עגַאל רעמַאזנייא ןייז ןופ רעטקאראכ ןעשינַארט םעד

 םימ ,עבעיל רעשיטעָאּפ ,רעטרַאצ רענעי טימ ןעלננירמורַא טנעקעג טינ

 .ןעדלעה ענעי דניירפ ןעקנַארק א יװ ױזַא ןעקנַאשעב טָאה רע רעכלעוו
 א
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 טלָאװ עבעיל אזַא ,ּפיט טעלמַאה םעד וצ ןעוועגנ טנעהָאנ ןענייז סָאװ ,ענייז

 ,ץַאלּפ םִא ןעוועג טינ

 טנערפענ לָאמנייא ךימ רע טָאה "? ןע'ןיקשימ טנָאקעג רהיא טָאה,
 -סיױרַא ןיקשימ ךיז טָאה קָאשזורק רעזנוא ןופ סעצָארּפ ן'פיוא ,18/8 ןיא

 ןעסיוו טלָאװעג טלָאװ ךיא , ,טייקכילנעזרעפ עטסנוטכעמ יד סלַא ןעזיוועג

 ןיא ָאטינ } ןַאמ א ויא סָאד , .טצעזעגטרָאפ רע טָאה ,"םחיא ןעגעוו סעלַא

 יו רע טָאה סע גידנעגָאז ןוא ."םזיטעלמַאה ןופ רוּפש ?לעקערב ןייק םהיא

 רעד ןיא ּפיט םעיינ ןעניזָאד םעד רעביא טכַארטרעּפ ךיז סיוא טזייוו סע

 ,עפוטש רעד ףיוא טריטסיזקע טיִנ ךָאנ טָאה רעכלעוו ,גנוגעוועב רעשיסור

 -- ,"דנַאל טרהירעבנוא , ןייז ןיא ןעבירשעב טָאהעג טָאה ףעינעגרוט סָאװ

 .רעטעּפש רהָאי ייווצ טימ ןענעישרע טשרע זיא ףךֹוב סָאד ל?יֹואוובֶא

 ,1881 ןופ טסברעה ם'ניא ןהעזעג םהיא ךיא בָאה לָאמ עטצעל סָאד

 טגעיל סע ןַא ,קנַאדעג םעד ןופ טגָאלּפעג ןוא קנַארק רהעז ןעוועג זיא רע

 זיא רעכלעוו --- ןעט8 םעד רעדנַאסקעלַא ןעביירש וצ טכילפ ַא םהיא ףיוא

 ןעסַאלשטנע ןעוועג טינ ךָאנ ןיא ןוא ןהָארט ן'פיוא ףױרַא סָאװ-רָאנ

 לָאז רע ןעטעב םהיא ןוא -- ןעגלָאפרעפ לָאז רע סָאװ קיטילָאּפ רעד רעביא

 -ונרַא עטסעפ טימ םהיא גידנעזייוועב ,עיצוטיטסנַאק א דנַאלסור ןעבעג

 ץרעמש ןעכילטייד ַא טימ .טירש ַאזַא ןופ טייקגידנעווטיונ יד ןעטנעמ

 ?היפ ךיא ,ןָאהט סע ןומ ךיא זַא ,להיפ ךיא ?  טגָאזעג רימ וצ רע טָאה

 רע טָאה טייקכילקריוו רעד ןיא ."ןָאחט ןענעק טינ סע לעװ ךיא זַא ,רעבָא
 טכַאזרוארעפ םהיא ןענייז סָאװ ,םירוסי עכילקערש ןעטילעג טלָאמעד ןיוש

 טימ ןעמוקעגנָא םחיא זיא סע ןוא ,ךרַאמ-ןעקור ןיא סבערק ַא ןופ ןערָאװעג

 טָאה רע ,דניירפ ַא טימ ןעדער ןוא עלייוו א ןעציז וצ םייקרעווש סיורג

 ןעוועג סע טלָאװ םורא ןעכָאװ עכילטע ןיא ןוא ,ןעבירשעג טינ טלָאמעד

 ַא ןיא טכַאמעג טנַאקעב טָאה רעט3 רעד רעדנַאסקעלַא ,ןעפרָאװעגסױרַא

 ןופ רעשרעה רעטולָאסבַא רעד ןעביילב וצ טכיזבַא ןייז טסעּפינַאמ

 ,דנַאלסור

 עז

 עיינ ץנַאנ ַא ןעמונעג ל?ייוורעד ןעבָאה דנַאלסור ןיא ןעסינעהעשעג יד
 רעד ןעגעקטנַא ןעביוהעגנָא טָאה דנַאלסור סָאװ ,המחלמ יד .גנודנעוו
 .גנושיוטנע רעניימעגלַא ןַא טימ טוָאלעגסיױא ךיז טָאה ,1877 ןיא ייקריט
 -רַאטש ַא טשרעהעג דנַאל ןיא טָאה ןעכַארבעגסיױא טָאה המחלמ יד רעדייא

 זַא ,טביולגעג ךיוא ןעבָאה עלעיפ .ןעווַאלס יד ןעטסנוג וצ םזַאיזוהטנע רעק

 -עוועב א טימ ןעזָאלסױא ךיז טעוװ ןענַאקלַאב יד ןיא געורק-סגנואיורפעב ַא
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 -יירפעב יד רעבָא .אפונ דנַאלסור ןיא סערנָארּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא גנוג
 יד .ןערָאװעג טרהיפענכרוד זייוולייט רָאנ זיא ןעװַאלס יד ןופ גנוא
 ןעבילבעג ןענייז ,טכַארבעג ןעבָאה ןעסור יד סָאװ ,תונברק ערעייהעגנוא
 .עטמאעב עשירעטילימ ערעכעה יד ןופ ןערעלהעפ יד בעילוצ גנוקריוו ןהָא
 יד ןיא ןערָאװענ טעטכַאלשעגסיוא ןענייז ןעשנעמ רעדנעזיוט רעטרעדנוה
 סעיסעצנָאק יד ןוא ,ךיירגעיז בלַאה - ןעוועג רָאנ ןענייז סָאװ ,תומחלמ
 -רָאנ וצ ןערָאװעג ןענייז ,ייקריט רעד ןופ ןעסירעגסױרַא טָאה ןעמ סָאװ
 ,טסואוועב טונ ןעוועג ךיוא זיא סע .סערגנַאק רענילרעב םעד ףיוא טשינ
 רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוקענרָאפ ןענייז רעדלעג-טַאַאטש ןופ תובנג זַא
 רעד תעב יװ בַאטשסַאמ ןעסיורג ַאזַא ףיוא טעמכ ,המחלמ רעגיזָאד
 .געירק רעמירק

 טָאה סָאװ ,טייהנעדעירפוצנוא רענײמענלַא רעד ןופ ןעטימ ןיא
 ַא רַאפ ןעמוקעגרָאפ זיא ,1877 ןופ ףוס םעד ייב דנַאלסור ןיא טשרעהעג
 ,ןענָאזרעּפ גיצניינ-ןוא-יירד ןוא טרעדנוה ןופ סעצָארּפ רעד טכירעג ןעכיוה
 גנאהנעמַאזוצ ןיא 1878 רהָאי םעד טניז ןערָאװעג טריטסערַא ןענייז סָאװ
 להָאצ רעשביה א ןופ טגידייטרעפ ,עטגָאלקעגנָא יד .עיצַאטיגַא רעזנוא טימ
 םעד ןופ עיטַאּפמיס יד ןענואוועג דלַאב ןעבָאה ,ןעטַאקָאװדַא עלופטנַאלַאט
 רעד ףיוא קורדנייא ןעגיטסניג רהעז ַא טכַאמעג ןעבָאה ייז .םלוע ןעסיורג
 יד זַא ,ןערָאװעג טנַאקעב זיא סע ןעוו ןוא ;} טפַאשלעזעג רענרוברעטעּפ

 ,סינגנעפעג ןיא רהֶאי רעיפ רעדָא יירד טכַארברעפ ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ
 -ןוא-ןייא יו רעגינעוו טיִנ זַא ןוא ,סעצָארּפ ןעניזָאד םעד ףיוא גידנעטרַאוו
 ףרוד סנעבעל ערעייז ןופ ףוס ַא טכַאמעג רעדָא ןעבָאה ייז ןופ גיצנַאװצ

 -ַאּפמיס ןופ ?היפעג רעד זיא ,ןערָאװעג עגושמ ןענייז רעדָא ,דרָאמ-טסבלעז |
 סָאד ,אפוג רעטכיר יד ןעשיווצ וליפא רעקרַאטש ךָאנ ןערָאװעג ייז וצ עיט
 ןוא ,עגינייא ףיוא ןעלייטרוא ערעווש רהעז ןעבעגעגסױורַא טָאה טכירעג

 טייצ יד זַא ,גידנערעלקרע ,עגירעביא יד ףיוא עטכייל גיסעמסינטלעהרעפ
 ןוא ,גנַאל גונעג ןעוועג זיא ,סעצָארּפ ן'רַאפ ןעסעזעגבַא ןענייז ייז סָאװ
 .ןעפָארטשעב וצ טכער טינ זיא סע זַא ,ףָארטש ערעווש גונעג ַא ןיילַא ןיוש
 ףָאנ רעכיז טעװ רעזייק רעד זַא ,טעטרַאװרע טָאה ןעמ .רהעמ ָךָאנ יז
 .רעבָא טָאה ןעניוטשרע סנעמעלַא וצ ,לייטרוא םעד ןערעגנירגרעפ רהעמ
 וצ רערעווש ייז ידכ רעבָא ,טרעדנעעג ןעלייטרוא יד טָאה רע זַא ,טריסַאּפ
 ' ןערָאװעג טקישרעפ ןענייז ,טיירפעב טָאה טכירעג סָאד ןעמעוו ,יד .ןעכַאמ
 .ףלעווצ זיב ףניפ ןופ ןוא ,ריביס ןוא דנַאלסור ןופ ןעדנענעג עטייוו ןיא
 'טכירעג סָאד ןעמעוו ,יד ףיוא ןערָאװעג טגנעלעגפיורַא זיא ענרָאטַאק רהָאי
 , יד ןעוועג זיא סָאד .ןענימרעט סינגנעפעג עצרוק וצ טלייטרוארעפ טָאה

 !  ,ףָאצנעזעמ לארענעג ,גנולייטבא רעטירד רעד ןופ ףעש םעד ןופ טײברַא
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 -רעטעּפ רעד ןופ ףעש רעד זַא ,טריסַאּפ טָאה טייצ רענענייא רעד ןיא

 -סגנוטפאהרעפ ןיא גידנעקרעמעב ,ףָאּפערט לַארענעג ,ייצילַאּפ רענרוב

 טינ טָאה ,ףָאבוילַאנָאב ,ענעגנַאפעג עשיטילָאּפ יד ןופ רענייא זַא ,זיוה

 טָאה ,ּפַארטַאס ןעגיטכעמלַא םעד ןעסירגעב וצ טוח םעד ןעמונעגרעטנורַא

 רעד ןעוו ןוא ,ןענַאלשעג םהיא טָאה ,םהיא ֹוצ ןָאהטעג זָאל ַא ךיז רע

 - להעפעב ַא ןעבעגעג רע טָאה ,ןעגעקטנַא טלעטשעג ךיז טָאה רענעגנַאפעג

 ןיא ךיז גידנעסיוורעד ,ענעגנַאפעג עגירעביא יד .ןעסיימש םהיא לָאז ןעמ

 טקירדעגסיױא ףיוה ץנאנ ןעבָאה ,טקַאפ םעד ןעגעוו ןעלעצ ערעייז
 ןערָאװעג ןעגָאלשעג ךילקערש ייז ןענייז רַאּפרעד ןוא ,גנורהעּפמע רעייז
 ענעגנאפעג עשיטילַאּפ עשיסור יד ,ייציִלַאּפ יד ןוא רעהעזפיוא יד ןופ
 ןעמ סָאװ ןעדייל עֶלַא ,ךיז גידנעגָאלקעב טינ ,ןעגָארטעגרעבירַא ןעבָאה
 רעבָא ןענייז ייז ,עגרָאטַאק ףיוא רעדָא ריביס ןיא טלייטעגסיוא ייז טָאה
 ,גנופארטשעב עכילרעּפרעק ןייק ןעדלוד וצ טינ ןעסַאלשטנע טסעפ ןעוועג

 טינ ךילנעזרעּפ וליפא טָאה עכלעוו ,שטילוסַאז ַארעיװ ,לעריימ עגנוי ַא
 ףעש םוצ קעוװַא זיא ,רעװלָאװער ַא ןעמונעג טָאה ,ן'ףָאבוילָאנָאב טנָאקעג
 טינ רהעמ ןיא ףָאּפערט .ןעפַאשעג םהיא ףיוא טָאה ןוא ,ייצילָאּפ רעד ןופ
 ןעקוקנָא ןעמוקעג זיא רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא .ןערָאװעג טעדנואוורעפ יו
 קורדנייא ןַא םהיא ףיוא ןעכַאמ טזומעג טָאה עכלעוו ,לעדיימ עשידלעה יד
 -ערט .טייהנעדיישעב ןוא םינּפ ןעכילבעיל ךילנהעוועגרעפיוא רהיא טימ
 ייז ךיז טָאה סע זַא ,גרוברעטעּפ ןיא םיאנוש לעיפ ױזַא טָאהעג טָאה ףָאּפ
 טכירעג ןעכילנהעוועג א רַאפ סעצָארּפ םעד ןעגנערבוצרַאפ ןעבעגעגנייא
 זַא ,טרעלקרע טכירעג ןיא טָאה שטילוסַאז ַארעיװ ןוא ,ענערָאװשעג ןופ
 ױזַא יו ןעלטימ עֶלַא ןעוו ,עפַאו רעד וצ ןעמונעג ןַאד רונ ךיז סָאה יז
 ןעניפעג ןוא טייקכילטנעפע רעד רַאפ טייהנעגעלעגנַא יד ןעגנערבוצרָאפ

 וליפא .טּפעשענסױא ןעוועג ןיוש ןענייז ,טייקגיטכערעג זיא סע לעיפיוו
 ןעמ טָאה "זמייט , רענָאדנַאל רעד ןופ טנעדנַאּפסערַאק רעגרוברעטעּפ םעד
 רעבָא סע טָאה רע ;גנוטייצ ןייז ןיא ןענָאמרעד לַאפ םעד לָאז רע ןעטעבעג
 -ביולננוא רַאפ ןעטלאהעג סע טָאה רע לייוו רַאפרעד רשפא ,ןָאהטעג טינ
 קעװַא יז זיא ,סולשעב רהיא ןעגעוו גידנעלהעצרעד טינ םענייק ,ןַאד .ףיל
 -טנעפע רעד ןיא ןעמוקעגסיורַא זיא ךַאז יד זַא טציא .ן'ףָאּפערט ןעסיש
 טבייל יוו רהעמ טינ זיא רע זַא ,ןערעה וצ ןעדעירפוצ ץנַאג יז זיא ,טייקכיל
 ; ןעכָארּפשעגיירּפ גימיטשנייא רחיא ןעבָאה ענערָאװשעג יד .טעדנואוורעפ
 ,ןעריטסערַא לָאמ ןעטייווצ א רהיא טריבורּפ טָאה ײצילָאּפ יד ןעוו ןוא
 עגנוי רעגרוברעטעּפ יד ןעבָאה ,זיוה-סטכירעג סָאד ןעזָאלרעפ טָאה יז תעב

 רהיא ,ןערעיוהט יד רַאֿפ זײװנעפַאמ ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,,טייל |
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 ןוא ,דנאלסיוא ןיא קעװַא זיא יז .סעּפַאל ערעייז ןופ טעװעטַארעגסױרַא

 .ץייווש רעד ןיא זנוא ןעשיווצ ןעוועג ןעכיג ןיא זיא

 .ַאּפָארייא ןיא עיצַאזנעס עצנַאנ ַא טכַאמעגנָא טָאה ערעּפַא עניזָאד יד

 ןיא גנוכערּפשיירפ רהיא ןופ סעיינ יד ןעוו ,זירַאּפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא
 ןעכוזעב ֹוצ ןעמוקענסיוא דָארג רימ ןיא נָאט םענעי ןוא ,ןעמוקעגנָא
 ךיא .ןעטייהנענעלעגנַאסטפעשעג בעילוצ ןערָאטנַאק-סגנוטייצ עגינייא

 ןוא ,םזַאיזוהטנע טימ טמערַאװעגנפיױא ןעפָארטעג ערעטקַאדער יד בָאה

 יד וליפא ,לעדיימ יד ןעכילרעהרעפ וצ ןעלקיטרַא עקרַאטש גידנעביירש
 קילברעביא רהיא ןיא ןעבירשעג טָאה 'דנָאמועד עד יווער, עטסנרע
 םעד טכַאמעג ןעבָאה עכלעוו ,ןענַאזרעּפ ייווצ יד זַא ,רהָאי ן'רעביא

 ןיא ַאּפָאריײא ןיא גנוניימ רעכילטנעפע רעד ףיוא קורדנייא ןעטסקרַאטש

 ,סערגנָאק רענילרעב םעד ףיוא ,ףָאקַאשטרָאג ץ'נירּפ ןעוועג ןענייז ,8
 ערעייז ןעבעגעג ןעמ טָאה ןערַאדנעלַאק עגינייא ןיא .שטילוסַאז ַארעיוו ןוא
 ַאּפָאריײא ןופ רעטייברַא יד ףיוא .ןערעדנַא םעד ןעבענ םענייא רעדליב
 ןעגידלאוועג ַא טכַאמענ טייהנעבעגרעביא סע'שטילוסַאז ַארעיו טָאה
 .קורדנייא

 רעטדערעגנפיונוצ זיא סע רעכלעוו ןהֶא ,רעטעּפש םישדח עכילטע
 עטניורקעג ףיוא עפירגנָא רעיפ ןערָאװעג טכַאמענ ןענייז ,גנורעוושרעפ

 גנילבָאנ .רד ןוא ?עדייה רעטײברַא רעד .ןערעדנַא ן'כָאנ רענייא ,ּפעק
 טָאה רעטעּפש ןעכָאװ עכילטע ; רעזייק ןעשטייד ן'פיוא ןעסָאשעג ןעבָאה
 ןעסיש וצ ךוזרעפ ַא טכַאמעג ,יסַאקנַאמ אווילא ,רעטײברַא רעשינַאּפש ַא
 ףרָאװ א ךיז טָאה עטנַאנַאססַאּפ רעכוק רעד ןוא ,גינעק ןעשינַאּפש םעד
 עשיאעּפָארײא יד ,ןעילַאטיא ןופ גינעק םעד ףיוא רעסעמ ןייז טימ ןָאהטעג
 ףיוא ןעטַאטנעטַא עכלעזַא זַא ,ןעביולנ טנעקעג טינ ןעבָאה ןעגנורעיגער
 רעכלעוו ַא ןהֶָא ןעמוקעגרָאפ ןעבָאה ןעלָאז ענינעק יירד יד ןופ סנעבעל יד
 ןעבָאה ייז ןוא ,ךיז רעטניה עיצַאריּפסנָאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא זיא סע
 -אנרעטניא יד ןוא עיצַארעדעפ ַארוי יד זַא ,סולש םעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז
 ,רַאפרעד ךילטרָאװטנַארעפ ןענייז עיצַאיצַאסַא !סרעטייברַא עלַאנָאיצ

 ךיא ןוא ,טלָאמעד טניז רעבירַא ןיוש ןענייז רחָאי גיצנַאװצ יו רחעמ
 םוש ןייק טולָאסבַא זיא סע זַא ,טייהרעכיז רעטסערג רעד טימ ןעגָאז ןעק
 עַלַא ךיז ןעבָאה ןעגעווטסעדנופ .הרעשח ַאזַא רַאפ ןעוועג טינ דנורג
 -רַאװרָאפ ,ץייווש יד ףיוא ןעפרָאװענּפױרדַא ןעגנורעיגער עשיאעּפָאריײא
 עבלעוו ,ןערענָאיצולַאװער רַאפ טלקמ םוקמ ַא זיא יז זַא ,רהיא גידנעפ
 רעד ןופ רָאטקַאדער ךעד ,סורב ?ואּפ .ןעגנורעוושרעפ עכלעזַא ןעריזינַאגרָא
 -אוועג טנָאלקעגנָא ןוא טריטסערַא זיא ,"דרַאגנַאװַא , רעד ,גנוטייצ ַארוי
 ַאטינ דנורג םוש ןייק זיא סע זַא גידנעהעז ,רעטכיר עשירַאציײװש יד .ןער
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 -עדעפ ַארוי יד רעדָא ןע'סורב ןעדניברעפ ןענעק לָאז ןעמ ןעכלעוו ףיוא
 וצ טּפשמ'רעפ זיולב ןע'סורב ןעבָאה ,ןעטַאטנעטַא עטצעל יד טימ עיצַאר

 טָאה גנוטייצ יד רעבָא ; ןעלקיטרַא ענייז ראפ סינגנעפעג ןעטַאנַָאמ רַאּפ ַא

 -ענפיוא ןענייז ץייווש רעד ןיא ןעיירעקורד עלַא ןוא ,טקירדרעטנוא ןעמ

 יד ןעקורד וצ טינ גנורעיגער רעלַארעדעפ רעד ןופ ןערָאװעג טרעדַאפ
 ַארוי יד .ננוטייצ עכילנחע ערעדנַא זיא סע עכלעוו רעדָא ,גנוטייצ עניזָאד

 .ןאגרַא ןַא ןהָא ןעבילבעג ןתוא ַאזַא ףיוא זיא עיצַארעדעּפ

 ןעבָאה עכלעוו ,רעקיטילָאּפ עשירָאציײװש יד ךָאנ ןעבָאה םעד ץוחַא
 -ירּפ ,דנַאל רעייז ןיא עיצַאטיגַא רעשיטסיכרַאנַא רעד ףיוא םורק טקוקעג

 עטסניטכיוו יד ןענניווצ טלָאװעג ןעטלָאװ ייז יו ,ױזַא טלעדנַאהעג טַאוװ
 ןעהיצוצקירוצ ךיז עיצַארעדעּפ ַארוי רעד ןופ רעדעילנטימ עשירָאציײװש
 ןעזיוועגסיוא זיא סורב .ןערעגנוהרעפ וצ רעדָא ,ןעבעל ןעכילטנעפע ןופ

 רהאי טכַא עצנַאג טָאה רעכלעוו ,םָאיליג סמיישז .ץייווש רעד ןופ ןערָאװעג
 עלַא ץָארט ,עיצארעדעפ רעד ןופ ןַאנרָא ןעלעיציפַא םעד ןעטלַאהעגנָא
 טָאה ,יירערהעל ןופ ךילכעזטּפױה ןעבעל ַא טכַאמעג טָאה ןוא ,ןעגנורעטש

 -נואווצעג ןעוועג זיא רע ןוא ,ןעגירק טנעקעג טינ גנוגיטפעשעב ןייק רהעמ
 רַאמעהדַא ,ךיירקנַארפ ןיא ןערהַאפרעכירַא ןוא ץייווש יד ןעזָאלרעפ וצ ןעג
 ןוא ,ךַאפ-רעגייז םעד ןיא טײברַא ןייק ןענופעג טינ טָאה ?לעבעגצטיווש
 ךיז רע טָאה ,עילימַאפ רעסיורג ַא טימ ןעלַאפעב ןעוועג זיא רע יוװ ױזַא
 רעד ןיא ןעוועג זיא רעניכיּפש .גנוגעוועב רעד ןופ ןעהיצקירוצ טזומעג
 "סיוא ןפוא אזַא ףיוא זיא סע ,טרעדנַאװעגסױא טָאה רע ןוא ,ענַאל רעבלעז
 -ַאדער יד ןעמחענרעביא טזומעג בָאה ,רעדנעלסיוא ןַא ,ךיא זַא ,ןעמוקעג

 -ריטַאנ בָאה ךיא .עיצַארעדעּפ רעד ןופ ןַאגרָא ןעלעיציפָא םעד ןופ גנוריג
 טינ הרירב ןייק רעבָא זיא סע ,טַאהעג טינ קשח סיורג ןייק וצרעד ךיל
 בָאה ,גיצרעה ןוא יײרעהטרַאמוד ,דניירפ ייווצ טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןעוועג
 ןיא ,אווענעשז ןיא גנוטייצ עכילטנעכעוו-ייווצ עיינ ַא םעדנירגעג ךיא
 פייט ןעטסערג םעד ."עטלָאװער על, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,1879 רַאורבעפ
 יד ןעגנַאפוצנָא .ןעביירשנָא ןיילַא טזומעג ףךיא בָאה גנוטייצ רעד ןופ
 ןא) קנארפ גיצנַאװצ-ןוא-יירד יו רחעמ טינ טָאהעג רימ ןעבָאה גנוטייצ
 טייברַא רעד רַאפ ןעמונעג עֶלַא ךיז ןעבָאה רימ רעבָא ,(רַאלָאד רעיפ ךרע
 רעזנוא ןעבעגוצסיורַא ןעננולעג ןיא סע ןוא ,ןעטנעמענָאבַא ןעגירק וצ

 - ףענָאיצולָאװער רעבָא ,ןָאט ןיא טגיסעמעג ןעוועג זיא יז .רעמונ ןעטשרע
 ןיא ןעביירש וצ הימ עטסערג יד ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ןוא ,םצע רהיא ןיא
 ןעלָאז ןענַארפ עשימָאנַאקע ןוא עשירָאטסיה עטריצילּפמָאק זַא ,ליטס אזַא
 טרעדנוה סקעז .,רעטײברַא ןעטנענילעטניא ןעדעי רַאפ ךילגנענוצ ןייז
 ןעגאלפיוא ענידרעהירפ יד סָאװ ,להָאצ עטסכעה יד ןעוועג זיא סעיּפָאק
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 "עטלָאװער על, ןופ .טכיירגרעד זיא סע ןעוו ןעבָאה ןעגנוטייצ ערעזנוא ןופ

 םורַא געט עכילטע ןיא ןוא ,סעיּפָאק דנעזיוט ייווצ טקורדעג רימ ןעבָאה

 יז ןוא גלָאפרע ןַא ןעוועג זיא גנוטייצ יד .ןעבילבעג טינ ענייא ןייק זיא

 ןאט, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,זירַאּפ ןיא טצעזעגטרַאפ טציא ךָאנ טרעוו

 | .("טייצ עיינ ,) "ָאוושונ
 "נייא ןערעוו וצ ץנעדנעט א טפָא ןעבָאה ןעננוטייצ עשיטסילַאיצַאס

 טרעוו סע .ןעדנעטשמוא עדנעריטסיזקע יד רעביא ןעטפירש-נַאלק עכַאפ

 יד ןיא רעטייברא יד ןופ גנוקירדרעטנוא רעד ןופ טלהעצרעד ןעטרָאד

 ןעדייל יד ןוא דנעלע רעד ;דלעפ ן'פיוא ןוא ןעקירבַאפ יד ןיא ,ןענימ

 טימ טרעדלישעג ןערעוו סקיירטס ןופ ןעטייצ יד ןיא רעטײברַא יד ןופ

 ןעגעקטנא ףּפמַאק םעד ןיא טייקניזָאלפליה רעייז ; ןעברַאפ עגידעבעל
 -נעטש עניזָאד סָאד ןוא :טנַאטעב קרַאטש טרעוו רעבעג-טייברַא ערעייז

 ַא סיוא טביא ,ןעגנוגנערטשנָא עזָאלסגננונפָאה יד ןופ ןעלהעצרעד עניד

 יד ןעכאוושוצבָא ידכ .רעזעל ן'פיוא סולפנייא ןעדנעלפייווצרעפ טסכעה

 ףיוא ןעזָאלרעפ ךילכעזטּפיוה רָאטקַאדער רעד ךיז זומ ,גנוקריוו עגיזָאד

 רעזעל ענייז ןערעטסייגעב וצ טכוז רע עכלעוו ךרוד ,רעטרעוו עדנעמַאלפ

 ַא ןַא ,טרהעקרעפ טקנוּפ טקנעדעג בָאה ךיא .ןוחטב ןוא עיגרענע טימ

 ענעי ןופ גנונעכייצרעפ ַא ןייז ץְלַא יו רחעמ זומ גנוטייצ ערענָאיצולָאװער

 ,עכָאּפע רעיינ ַא ןופ ןעמוקנָא סָאד ןַא םוטעמוא ןעגָאז עכלעוו ,ןעמָאטּפמיס
 -קַאוו םעד ,ןעבעל ןעלַאיצַאס ןופ ןעמרָאפ עיינ ןֹופ ןעצָארּפשּפיױא סָאד
 וומ ןעמ .סעיצוטיטסניא עטרעטלערעפ יד ןענעקטנַא טלָאװער ןעדנעס

 ןיא ןעגנערבפיונוצ ייז ףרַאד ןעמ ,ןעמַאטּפמיס יד םִא ףיוא ןעסַאּפפיױא

 -נוא יד ןענייצ ןעלָאז ייז זַא ,ןעריּפורג ױזַא ןוא תוכייש רעטנעהָאנ רעייזי

 לָאמטפָא ןוא ערַאבטכיזנוא יד טעטירָאיַאמ רעד ןופ תוחומ ענעסָאלשטנע
 ןעניפעג ןעעדיא ענעטירשעגטרָאפ יד סָאװ ,עציטש עטסואוועבנוא
 ןופ ןעהילבפיוא ןַא טפַאשלעזעג רעד ןיא רָאפ טמוק סע תעב ,לַארעביא
 רעד ןופ ןעּפַאלק םעד טימ עיטַאּפמיס ןעלהיפ לָאז ןעמ ןעכַאמ .ןעקנַאדעג

 דנַאטשפױא רהיא טימ ,טלעוו רעצנַאנ רעד רעכיא ץרַאה רעכילשנעמ

 ךיז ךוזרעפ רהיא טימ ,טייקגינעטרעטנוא רעגנַאל-תורוד רעד ןעגעקטנַא
 -טּפיױה יד ןייז ףרַאד סָאד --- ןעכעל ןופ ןעמרָאפ עיינ ןעטײברַאוצסױא
 ,גנולפייווצרעפ טינ ,גנונעפָאה .גנוטייצ רערענַאיצולָאװער ַא ןופ טכילפ
 | .סעיצולָאוװער עכיירגלָאפרע טכַאמ

 םעטסיס רענעי רעדָא רעד יװ ,טפָא זנוא ןעלהעצרעד רעקירָאטסיה
 עכילשנעמ יד ןיא גנורעדנע עסיוועג ַא טרהיפעגכרוד טָאה עיפָאזָאליפ ןופ
 ןייק טינ זיא סָאד רעבָא .סעיצוטיטסניא יד ןיא ךָאנרעד ןוא ,ןעקנַאדעג
 -פיוא יוװ רהעמ טינ ןעבָאה ןעפָאזַאליפ עלַאיצַאס עסיורג יד .עירָאטסיה
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 ןענַאטשרעּפ ןעבָאה ייז ,ןעננורעדנע עדנעמוק יד ןופ סנעכייצ יד טּפַאכעג

 -רעניא ןוא ןָאיצקודניא ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,תוכייש עכילרעניא רעייז
 .ןעריסַאּפ טעוװ סע סָאװ ,טגָאזעגסיוארָאפ ייז ןעבָאה ,סינטנעקרעד רעכיל

 רעכילטפַאשלעזעג ןופ ןַאלּפ ַא ןענעכייצ וצ טכייל ןייז ךיוא ךיז געמ סע

 גידנעלקיווטנע ןוא ןעּפיצנירּפ עגינייא ןופ גידנעהעגסיוא ,עיצַאזינַאגרַא

 ןעשירטעמָאעג ַא יו ױזַא ,ןעצנעווקעזנַאק עגידנעווטיונ ערעייז וצ זיב ייז
 ַא .עיגָאלָאיצַאס ןייק טינ ןיא סָאד רעבָא ; ןעמָאיסקַא עגינייא ןופ םולש
 טכאמעג טינ סרעדנַא ןעק גנוגָאזסיוארָאפ עכילטפַאשלעזעג עניטכיר

 סנעכייצ רעדנעזיוט יד ףיוא ןעפָא ןעגיוא.יד טלַאה ןעמ ןעדייס ,ןערעוו

 סָאװ יד ןופ ןעטקַאפ ענילעפוצ יד גידנערעדנוזבָא ,ןעבעל םעיינ םעד ןופ

 םעד ףיוא סעיצַאזילַארענעג יד גידנעיוב ןוא ,גיטכיוו שינַאנרָא ןענייז

 | | ,םיזַאב ןעגיזָאד

 / ףיז בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,ןעקנעד ןופ עדָאטעמ יד ןעוועג זיא סָאד

 -רעפ ,עכַאפנייא גידנעכיורבעג ,רעזעל עניימ ןעכַאמ-וצ-טנַאקעב טהימעב

 -ענוצ ךיז לָאז ייז ןופ רעטסנעדיישעב רעד זַא ידכ ,רעטרעוו עכילדנעטש

 -פעזעג רעד ןופ גנולקיווטנע יד ןיהואוו ,ךיז-רַאפ ןעלייטרוא וצ ןענהעוו

 טמוק רענעי ביוא ,רעקנעד םעד ןעטכיררעפ ןענעק לָאז ןוא ,טהעג טפַאש
 -יטסיזקע סאד ףיוא קיטירק רעד טגנַאלעגנָא סָאװ ,עסילש עשלַאפ וצ

 -נַאלּפרעדנַאנופ וצ ידכ רָאנ ןעבענעגבָא םעד טימ ךיז ךיא בָאה ,עדנער

 -עננייא-ףעיט א זַא ,ןעגייצ וצ ןוא ןעלביא יד ןופ ןעלצרָאו יד ןערעט
 עטלַא יד וצ ענונב טסנעידנעצעג רענעגיוצרע-גיטכיזרַאפ ןוא רעטלעצרָאװ
 -קיווטנע רעכילשנעמ ןופ ןעפוטש ענעגנַאגרעפ יד ןופ ןעצכעביילברעביא
 ,ןעליוו ןופ ןוא קנַאדעג ןופ טייחגייפ עטעטיירברעפ-טייוו ַא ןוא ,גנוק
 | ,ןעלביא עֶלַא ןופ ןעלעווק-טּפיוה יד ןענייז

 טציטשרעטנוא נידנעטשלַאפ ךימ ןעבָאה גיצרעה ןוא יירעהטרַאמוד
 ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג ןיא יײרעהטרַאמוד .גנוטכיר רעגיזָאד רעד ןיא
 -רעטנוא-לוש ןייז ,יַאוװַאס ןיא ןעילימַאפ-םירעוּפ עטסמערַא יד ןופ רענייא
 -רַאטנעמעלע ןַא ןוט ןעלעגער עטשרע יד יו רעסייוו קעװַא טינ זיא טכיר
 -נעמ עטנעגילעטניא טסכעה יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ךָאד ןוא .עלוש
 ןוא ןעשנעמ ןופ ןעגנוצעשבָא ענייז .טנעגעגעב ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,ןעש
 -רעטיוא ןַא ןופ לופ גידריווקרעמ ױזַא ןעוועג ןענייז ןעגנוריסַאּפ עכילגעט
 -עּפָארּפ ןעוועג לָאמטּפָא ןענייז ייז זַא ,דנַאטשרעּפדןעכיײלג ןעכילנהעוועג
 רעד ןופ רעקיטירק עטסנייפ יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע .שיט
 טינ לָאמנייק ךיז טָאה ןוא ,רוטַארעטיל רעשיטסילַאיצַאס רענידטלָאמעד
 -נעסיוו רעניד'טשרמולכ רעדָא ,ןעזַארּפ ענהעש ןופ ןערהיפרעפ טזָאלעג
 ןערָאבעג ,רענעיד-סטפעשעג רעגנוי ַא ןעוועג זיא גיצרעה .טייקכילטפַאש
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 סָאװ ,רענידוװעמעש ַא ,שנעמ רענעטלַאהעגקירוצ ַא ;ַאוװענעשז ןיא

 יינירֶא ןַא טגָאזעגפױרַא טָאה רע תעב לעדיימ ַא יוװ ןערעוו טיור טגעלפ

 זיא רע ןוא ןערָאװעג טריטסערַא ןיב ךיא יו םעדכָאנ ,קנַאדעג ןעלענ
 -יישרע רענידרעטייוו רעד רַאפ ןָאזרעּפ עכילטרָאװטנַארעּפ יד ןערָאװעג
 ןייז ךרוד ךַאפנייא טנערעלעגסיוא ךיז רע טָאה ,לַאנרושז םעד ןופ גנונ
 רעווענעשז עלַא ןופ טריטָאקיִאב .,ןעביירש טוג ץנאג טפַארקסנעליוו

 ןוא םייקמערַא ןיא עילימַאפ ןייז טימ גידנעבעל ןוא ,רעבעג-סטײברַא

 זיא סע ןיב ,ננוטייצ יד ןעטלַאהעגסױא ןעגעווטסעדנופ רע טָאה ,דנעלע

 ,זירַאּפ ןיא ןערהיפוצרעכירַא רהיא ןערָאװעג ךילגעמ
 ךיז ךיא בָאה עניימ דניירפ ייווצ יד טא ןופ ?ייטרוא םעד ףיוא

 םעד טעשטרָאקרעפ טָאה גיצרעה ןעוו .ןעזָאלרעפ טנעקעגנ גנידנעטשלאפ

 ךיא בָאה ,"ןהעג ןעק'ס --- השקשינ -- אי, ,גידנעלמרומ ,ןערעטש

 טָאה רעכלעוו ,ײרעהטרַאמוד תעב ןוא .ןעגיוט טינ טעװ סע זַא טסואוועג

 -וקעגסיוא םהיא זיא סע ןעוו ,ןעלירב ענייז ףיוא טנַאלקעב גידנעטש ךיז

 -נהעוועג רעבירעד טָאה ןוא ,טּפירקסונַאמ ןערָאלק-טינ ַא ןענעייל וצ ןעמ
 טימ ןעזעל ןייז ןעכערברעטנוא טגעלפ ,ןערוטקערָאק יד רונ טנעיילעג ךיל
 זַא ,טלהיפרעד דלַאב ךיא בָאה "! ןעניוט טינ טעװ סע ,ןיינ, ,ףורסיוא ןַא
 ַא רַאפ סָאװ ןעפערט טריבורּפ בָאה ןוא ,ךַאז עגיטכיר יד טינ זיא סע
 ךיא ,טייקנעדעירפוצנוא ןייז ןעפורעגסורַא טָאה קורדסיוא רעדָא קנַאדעג
 סָאװ רַאּפ , ,ןעגערפ וצ םהיא ןעמרָאװעגסױרַא זיא סע זַא טסואוועג בָאה
 ןיימ טינ זיא סָאד ,הֶא, : טרעפטנעעג טלָאװ רע "? ןעניוט טינ סע טעוו
 ךיא סָאװ ץלַא זיא סָאד ; ןעניוט טינ טעוו'ס .רערעייא זיא סָאד ; קסע
 בָאה ךיא ןוא ,טכערעג זיא רע זַא טלהיפעג רעבָא בָאה ךיא ."ןענָאז ןעק

 ןעמונעג בָאה רעדָא ץַאז םעד ןעכיירשרעביא טצעזענקעווא טושּפ ךיז
 םעד טָאטשנָא ץַאז םעיינ ַא טצעזעגפיוא ןוא ןעקַאה-לעקניװ ַא
 .ןעגידרעהירפ

 טימ ןעטייצ ערעווש טאהענ ןעכבָאה רימ זַא ,ןייז הדומ ךיוא זומ ךיא
 רעיפ ןעבעגוצסיורַא טָאהעג טייצ םיוק ןעבָאה רימ ,.רערעזנוא גנוטייצ רעד
 ךיז ןעלָאז רימ ,טנידניקעגנָא רעקורד רעד זנוא טָאה ,ןערעמונ ףניפ רעדָא
 ןעבַאנסיוא ערעייז ןוא רעטײברַא יד רַאפ .יירעקורד רעדנַא ןַא ןעכוזסיוא
 ַא טַאהעג טייהיירפ-עסערּפ ענעבירשרעפ עיצוטיטסנָאק רעד ןיא יד טָאה
 טָאה רעקורד רעד .ץעזעג ם'נופ ןעפַארגַארַאּפ יד ץוחַא ,ןעננוצנערגעב ךס
 ןיא רעבָא ;ננוטייצ רעזנוא ןעגעק ןעצעזוצסיוא סָאװ טאהעג טשינרָאג
 עכלעוו ,גנורעיגער רעד ןופ גיגנעהבָא ןעיירעקורד עלַא ןענייז ץייווש רעד
 ןוא ןעטכירעב עשיטסיטַאטס טימ רענינעוו רעדָא רהעמ ייז טגיטפעשעב
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 רע ביוא זַא ,טרעלקרע טושּפ רעקורד דעזנוא טָאה ןעמ ןוא ; ןעכיילג רער

 ןייק ףיױא רהעמ ביז רע ףרַאד ,גנוטייצ רעזנוא ןעקורד רעטייוו טעוו

 בָאה ךיא .ןעטכיר טינ גנורעיגער רעווענעשז רעד ןופ ןעגנולעטשעב

 ןופ ?ייט ןעדנעכערּפשישיזיױצנַארפ ןעצנַאג םעד רעביא עזייר א טכַאמעג

 ,ןעיירעקורד יד ןופ םיתנ-ילעב יד טימ ןהעזעג ךיז בָאה ,ץייווש רעד

 ץנעדנעט רעד ןעגעק ןעוועג טינ ןענייז סאו יד ןופ וליפא ,רעבָא םוטעמוא

 רימ, :רעפטנע םענעגייא םעד ןעגָארקעג ךיא בָאה ,גנוטייצ רעזנוא ןופ

 ,הנורעיגער רעד ןופ טיײברַא רעד ןהֶא ןעריטסיזקע טנעקעג טינ ןעטלָאװ

 רהעמ רימ ןעלעוו "עטלָאװער על , ןעקורד וצ ןעמהעננא ןעלָאז רימ ןעוו ןוא

 ."ןעגירק טינ טיײברַא ןייק

 ; ןענָאלשרעד רהעז .ַאוענעשז ןיא טרהעקעגמוא ךיז בָאה ךיא

 -םגנונפָאה ןוא רענעסַאלשטנע ץֵלַא ןערָאװעג זיא רעבָא יײרעהטרַאמוד

 רעזנוא ןעפיוק רימ , ,טגָאזעג רע טָאה ,"טסָארּפ ראג טסייה'ס , .רעלופ

 -ַאנָאמ יירד ןיא ןוא ,טידערק ןעכילטַאנָאמ-יירד א ףיוא יירעקורד ענענייא

 ןעבָאה רימ רעבָא ."רַאפרעד טלהָאצעב ןעבָאה רימ ןעלעוו םורַא ןעמ

 ,"קנַארּפ טרעדנוח רַאּפ א ןעצנַאג ןיא ןעבָאה רימ ,טינ דלעג ןייק ךָאד

 ןע ? עוו רימ !טשינרָאג זיא דלעג, .ןַאלּפ םעד ןעגעג ןעוועג ךיא ןיב

 -סױרַא ךיילג ןוא טפירש יד ןעלעטשעב דלאב רָאנ רימָאל ! ןעבָאה ןיוש

 "רעדעיוו ןוא "! ןעמוק ןיוש טעוװ דלעג ןוא --- רעמונ ןעטסקענ םעד ןעבענ

 רעטסקענ רעזנוא ןעוו .רעגיטכיר ץנַאנ א ןעוועג ?ייטרוא ןייז ןיא לָאמַא

 רימ ןוא ,"יירעקורד ארוי , רענעגייא רעזנוא ןופ ןעמוקעגסורַא זיא רעמוני

 -סױרַא ךָאנ וצרעד ןוא ןעטייקגירעווש ערעזנוא טרעלקרעד ןעטרָאד ןעבָאה

 גידנעפלעה זנוא ןופ רענייא רעדעי --- ןערושארב עניילק רֶאּפ א ןעבענעג

 ןיא סנעטסיימ ; ןעמוקעגניירַא דלעג יד זיא --- טײברַא-קורד רעד ןיא

 ערערהעמ .ןעמוקעג רעבָא ןיא סע ,תועבטמ רעבליז עניילק ןוא רעּפוק

 -עגטרַאפ ןיא ךיז גידנעגאלקעב טרעהעג ךיא בָאה ןעבעכ ןיימ ןיא לָאמ

 ךיא רהעמ סָאװ רעבָא ;דלעג ןיא לעגנַאמ ןעגעוו ןעיײטרַאּפ ענעטירש

 םייקגירעווש טּפױה רעזנוא ןַא ,טגייצרעביא ךיא רעוו רהעמ ץלַא ,בעל

 לעגנַאמ םעד ןיא יו ,דלעג ןיא ?עגנַאמ םעד ןיא ?עיפ ױזַא טינ טהעטשעב

 וצ ןעסָאלשטנע ןוא טסעפ ןערישרַאמ ןעלָאז סָאװ ,} ע ש נ ע סט ןיא

 ןערעטסייגעב ןעלאז ןוא ,גנוטכיר רעגיטכיר רעד ןיא לעיצ ןעסיוועג ַא

 גנוסייצ רעזנוא יו רהָאי גיצנַאװצ-ןוא-ןייא טציא ןיוש זיא סע ,ערעדנַא

 ןעניישרע ןעדנַאפ רַאפ ןעפורפיוא --- ,?יומ םוצ דנַאה ןופ רדסכ טבעל

 סע יוװ רעבָא גנַאל ױזַא ; רעמונ ןעדעי ןיא טעמכ טייז רעטשרע רעד ףיוא

 ןייז םדנעוורעפ ןוא גנוטייצ רעד ייב ךיז טלַאה סָאװ ,שנעמ א ָאד זיא

 -עשז ןיא ײרעהטרַאמוד ןוא גיצרעה יוװ ױזַא ,רהיא ףיוא עינרענע עצנַאג
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 ןיא רהָאי ןהעצכעז עטצעל יד ןַאהטעג סע טָאה ווַארג יו ױזַא ןוא ,ַאװעג
 טבַא ךרע ןַא ןופ הסנכה עכילרהעי ַא ןוא ,ןיירַא דלעג סָאד טמוק ,זירַאּפ
 עניילק ןוא -רעּפוק יד ןופ ךילכעזטּפיױה --- ןעפַאשעג טרעוו טנופ טרעדנוה
 ן'רַאפ האצוה עכילרהעי יד ןעקעד וצ --- רעטײברַא יד ןופ תועבטמ-רעבליז
 סעלַא רַאפ יוװ ױזַא ,גנוטייצ ַא רַאפ .ןערושַארב יד ןוא גנוטייצ יד ןעקורד
 רעדייא הטרעוו ןערעסערג ךרע-רעד-טינ ןופ ןעשנעמ ןענייז ,סערעדנַא
 ,דלעג

 ןוא ,רעמיצ ןיילק א ןיא יירעקורד רעזנוא ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה רימ
 "ונעגרעטנוא ךיז טָאה רעכלעוו ,"סָארדָאלַאמ ,, א ןעוועג זיא רעצעז רעזנוא
 גיצכעז ןופ עמוס רענעדיישעב רעד רַאפ גנוטייצ רעזנוא ןעצעזוצפיוא ןעמ
 - םענעדיישעב ןייז ןעבָאה טנעקעג רָאנ טָאה רע בוא .טַאנָאמ ַא קנַארפ
 ןַא טייצ וצ טייצ ןופ ןעכוזעב וצ םייקכילגעמ יד ןוא גָאט ןעדעי גָאטימ
 עשיקרעט ַא ןיא טהעג רהיא ,, .טגנַאלרעפ טשינרָאנ רהעמ רע טָאה ,ַארעּפָא
 -עשז ןיא םהיא גידנענעגעגעב ,טגערפעג םהיא ךיא בָאה "? ןַאהָאי ,דָאב
 ,םערָא ן'רעטנוא ריּפַאּפ םעניורב ןופ ?עקעּפ ַא טימ ,סַאג רעד ףיוא ַאוועג
 -טנעעג רע טָאה ,"ריטראווק רעיינ ַא ףיוא רעבירַא ךיז היצ ךיא ,ןיינ,
 ןעגידנעטש ןייז זוא עמיטש רעשידָאלעמ רעכילנהעוועג ןייז טימ ,טרעפ
 ,םינּפ ן'םיוא לעכיימש

 נעלפ ךיא .שיזיוצנַארפ ןייק טנעקעג טינ רע טָאה לזמד-ילש םוצ
 גידנערעלק --- טפירשדנַאה רעטפסעב ןיימ ןיא טּפירקסונַאמ ןיימ ןעביירש
 יד ןיא טדנעוושרעפ טָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ןעגעוו ןערעיודעב טימ טפָא
 טָאה ןַאהאי רעבָא -- עלוש רעד ןיא טרעבע ןעטוג רעזנוא ןופ ןעסַאלק
 -עממיא , טָאטשנָא ןוא ,גיסעמלעטימ שיזיוצנַארפ ןענעייל טנעקעג רָאנ
 -יממיא , רעדָא ,"טנעמרָאטַאידיממיא ,, ןענעייל רע טגעלפ "טנעמטַאיד
 ; רעטרעוו עכילרעדנואוו עכלעזַא ְךָאנ ןעצעזפיוא טגעלפ ןוא "טנומטאיד
 טפרַאדעג טינ טָאה ןעמ ןוא "ץַאלּפ ןעזָאלרעביא , טגעלפ רע יו ױזַא רעבָא
 רָאנ ןעמ טגעלפ ,ןערוטקערָאק יד גידנעכַאמ ןעלייצ יד ןעכערברעביא
 ןערעסעבוצסיוא ןעבַאטשכוב ףניפ רעדָא רעיפ ַא ןעטייברעביא ןעפרַאד
 םענייא ןוא ,עטנַאמרעדנעבױא יד יווװ רעטרעוו עגנַאל ענדָאמ עכלעזַא
 ףיוא ןענייז רימ ןוא ; טרָאװ ןערעצריק ןעדעי ןיא ןעבַאטשכוב ייווצ רעדָא
 ןעגָארטרעּפ טוג רהעז ךיז ןעבָאה רימ ,ןעכַארקעגכרוד זיא סע יו ןפוא ַאזַא
 ןעצעז לעסיבַא טנערעלעגסיוא ןעכיג ןיא ךיז בָאה ךיא ןוא ,םהיא טימ
 זַא ,טייצ ןיא גיטראפ ןייז גידנעטש טגעלפ ץַאז רעד .החגשה ןייז רעטנוא
 ,רבח ןעשירַאציײװש ַא וצ ןערוטקערָאק יד ןעגָארטקעװַא ןענעק לָאז ןעמ
 רימ ןעמעוו ןוא ,רָאטקַאדער רעכילטרַאװטנַארעּפ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו
 ךָאנרעד ןוא ,קורד םוצ ןעגנַאגעג ןענייז רימ רעדייא ןעלעטשוצ ייז ןעגעלפ
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 רעזנוא ,רעקורד ַא וצ סמרָאפ יד ןערהיפקעווַא זנוא ןופ רענייא טנעלפ
 רַאפ טנַאקעב טיירב ןוא טייוו ןערָאװעג ןעכיג ןיא זיא "יירעקורד ַארוי,

 "רַאמוד סָאװ ,ןערושָארב ערהיא ראפ סרעדנַאזעב ,ןעבאגסיוא ערהיא
 רערעייהט ןעפיוקרעפ ייז לָאז ןעמ טזָאלעגוצ טינ לָאמנייק טָאה יירעהט
 ןערעוו טײברַאעגסױא טזומעג טָאה ליטס רעיינ ץנַאג א ,ינעּפ ןייא יו
 ןעוועג ףיא ןיב לָאמטּפָא ןַא ,ןייז הדומ זומ ךיא ,ןעטעלפמַאּפ עכלעזַא רַאֿפ

 -רעפ טנעקעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעביירש ענעי ןייז וצ אנקמ גונעג גידניז
 ,ןעעדיא ערעייז ןעלקיווטנע וצ טלָאװעג ןעבָאה ייז ןעטייז ?עיפיוו ןעמהענ

 -ליואוו ס'דנארעלאט ןעכַאמ וצ טביולרע ןעוועג ךָאנ ייז זיא סע ןוא

 ."ץרוק ןייז וצ טַאהעג טינ טייצ ןייק בָאה ךיא, ; גנוגידלושטנע עטנַאקעב
 עכילטע ןופ טַאטלוזער םעד ןעטערּפוצנירַא ןעמוקענסיוא זיא רימ ןעוו

 --- ץעזעג ןופ גנורּפשרוא םעד ןעגעוו ,ןענָאז ךימָאל --- טײברַא םישדח
 ןייז וצ טייצ יד ןעמהענ טזומעג ןיוש ךיז ךיא בָאה ,טעלפמַאּפײנעּפ ַא ןיא
 גיצנאווצ-ןוא-ףניפ ןוא ,רעטײברַא רַאפ ןעבירשעג רעבָא ןעבָאה רימ .ץרוק
 ןעכילטינשברוד םעד רַאפ לעיפ-וצ לָאמטפָא זיא ערושַארב א רַאפ םיטנַאס

 -בלַאה ןוא עגיד'ינעּפ ערעזנוא זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ,רעטײברַא

 -נעזיוט רענילדנהעצ יד ןיא טפיוקרעפ ךיז ןעבָאה ןעטעלפמַאּפ עגיד'ינעּפ

 -ַארּפש ןוא רעדנעל עלעיפ ןיא ןערָאװעג טקורדעגרעביא ןענייז ןוא ,רעד
 -רעפ רעטעּפש ןענייז עדָאירעּפ רענעי ןופ ןעלקיטרַא-טייל עניימ ,ןעכ
 ןיא ןעסעזעג ןיב ףיא תעב ,ולקער עזילע ןופ ןערָאװעג טכילטנעפע
 ןופ רעטרעוו,) "עטלָאװער ןא'ד לָארַאפ ןעמָאנ םעד רעטנוא ,סינגנעפעג
 .("רענָאיצולַאװער ַא

 ערעזנוא ןופ קעווצ-טּפיױה רעד ןעוועג גידנעטש זיא ךיירקנַארפ
 ןיא ןעטָאברעפ גנערטש ןעוועג זיא "עטלָאװער על, רעבָא ; ןעגנובערטש
 ןעכאז עטוג ?עיפ ױזַא טַאהעג ןעבָאה סרעלגומש יד ןוא ,ךיירקנַארפ
 טינ ךיז ןעבָאה ייז זַא ,ץייווש רעד ןופ ךיירקנַארפ ןיא ןעגנערבוצניירַא
 ייז טימ ךיא ןיב לָאמנייא ,גנוטייצ רעזנוא טימ ןעמהענרעפ טלָאװעג
 זַא ,ןענופעגסיוא בָאה ןוא ,ץענערג ןעשיזיוצנַארּפ םעד רעבירַא ןעמַאזוצ
 ייז בָאה ךיא ,ןעשנעמ עגיסעלרעפוצ ןוא עכילטנערַא רהעז ןענייז ייז

 ןעלגומשוצניירַא ןעמהענרעטנוא ךיז ןעלאז ייז ןעגעוועב טנעקענ םינ רעבָא
 רעבירעד זיא ןָאהט טנעקעג ןעבָאה רימ סָאװ סעלַא .גנוטייצ רעזנוא
 -נוה ַא ךרע ןא וצ ןעטרעוװנַאק עטלעניזרעפ ןיא גנוטייצ יד ןעקיש ,ןעוועג

 טשינרָאנ רימ ןעבָאה ָאטרָאּפ רעד רַאפ .ךיירקנַארפ ןיא ןענָאזרעּפ טרעד |
 ערעזנוא ןופ ענערטייב עגיליוויירפ יד זַא ךיז גידנעזָאלרעּפ ,טנעכערעג
 גידנעטש ןעבָאה ייז ןוא --- ,ןעבאגסיוא ערעזנוא ןעקעד ןעלעוו ןעטנענַאבַא

 עשיזיוצנַארפ יד זַא טכַארטעג טפָא רעבָא ןעבָאה רימ --- ,םקעדעג
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 ןעריניאור וצ טייהנעגעלעג עטנעכייצענסיוא ןַא ךרוד טזָאל יײצילַאּפ

 -ּפמעזקע טרעדנוה ַא ףיוא טרינַאבַא ךיז טלָאװ יז ןעוו ,גנוטייצ רעזנוא

 .עגערטייב עגיליוויירפ ןייק ןעקישוצ טינ ןוא ,ןערַאיל

 ןעזָאלרעּפ טזומעג ןעצנַאנניא ךיז רימ ןעבָאה רהָאי ןעטשרע םעד

 ןעמהענ ןעביוהעגנָא ולקער עזילע טָאה זייווכעלסיב רעבָא ; ןיילַא ךיז ףיוא

 ןייפט ךָאנ ,ךילדנע ןוא ,טייברַא רעד ןיא עסערעטניא ערעקרַאטש ַא

 ןעו יוװ גנוטייצ רעד ןיא ןעבעל רהעמ ןעבענעגניירַא רע טָאה ,טסערַא

 רעד ןיא ןעפלעה וצ םהיא ןעדַאלעגנייא טאהעג ךימ טָאה ולקער .זיא סע

 רעכלעוו ,עיפַארגָאעג רעלַאטנעמונָאמ ןייז ןופ דנַאב םעד ןופ גנוטיירגוצ

 -עגסיוא ךיז טָאה רע .עיזַא ןיא הכולמ רעשיסור רעד טימ ןָאהט וצ טָאה

 טנַאקעב-טוג ןיב ךיא יו ױזַא זַא ,טקנעדעג רעבָא טָאה רע ,שיסור טנערעל

 ס'יורפ ןיימ יו ױזַא ןוא ; ןייז גיפליהעב ןענעק םהיא ךיא לעוװ ,ריביס טימ

 יז טנעדרָארעּפ רהיא טָאה רָאטקָאד רעד ןוא ךאווש ןעוועג זיא דנוזעג

 רימ ןעבָאה ,ןעדניוו עטלַאק ערהיא טימ ַאווענעשז ןעזָאלרעפ ךיילג לָאז

 ואוו ,סנערַאלק ןיא ןעבילקעגרעבירַא ךיז 1880 ןופ גנילהירפ ןיא הירפ

 טינ טצעזעב ךיז ןעבָאה ריס .טניואוועג טייצ רענעי וצ טָאה ולקער עזילע

 טקוקעגסױרַא טָאה סָאװ ,לעזייה-ףרָאד םעניילק ַא ןיא סנערַאלק ןופ טייוו |

 ןערָאלק םעד טימ ,אווענעשז ערעזָא רעד ןופ ןערעסַאװ עיולב יד רעביא

 רעכלעוו ,לעכייט ַא .דנורגרעטניה ןיא "ודימ יד טנעד , םעד ןופ עענש

 טימ גידנעגָארטטימ ,ןעגער ַא ךָאנ םָארטש רעניטכעמ א יו טשיורעג טָאה

 זיא ,טעב עיינ ַא ךיז רַאפ גידנעבָארנסיױא ןוא ןעזלעפ ערעייהעגנוא ךיז

 -טנַא גרַאב ןופ טייז רעד ףיוא ןוא ,רעטסנעפ רעזנוא ייברעפ ןעפָאלעג

 סעמעוו ,"רַאלעטַאש , ןופ סָאלש רעטְלַא רעד ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ןעגעק

 ַאלרוב , יד ןופ עיצולָאװער רעד וצ זיב ,טבעלעג ןעבָאה סע רעמיטנענייא

 -סמוטנעגייאבייל יד ןופ ,1799 ןיא (רענערב-ןעריּפַאּפ יד) "יעּפַאּפ
 יד ייב םירעיוּפ עמירָא יד ףיוא טגעלענפיורַא ןעבָאה ייז סָאװ ,ןערעייטש

 ןיימ ןופ ףליה רעד םימ .תויול ןוא תונותח ,ןעטרובעג ןופ ןעטייהנעגעלעג

 ןעדעי ןוא ענַארפ-סענַאט עדעי ןעריטוקסיד נעלפ ךיא ןעמעוו טימ ,יורפ

 עשירַארעטיל עגנערטש ַא ןעווענ זיא עכלעוו ןוא ,לעקיטרַא ןעטנַאלּפעג

 עטסעב יד ןעפַאשעג ןעטרָאד ךיא בָאה ,ןעטפירש עניימ ןופ ןירעקיטירּפ

 םעד ייז ןעשיווצ ,"עטלָאװער על , רַאפ ןעבירשעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,ןעכַאז

 -נוה ןיא ןערָאװעג טײרּפשרעפ זיא סעכלעוו ,"דנעגוי רעד וצ , ףורפיוא

 ,ךיא בָאה ןעטרָאד .ןעכַארּפש עלַא ןיא ןערַאילּפמעזקע רעדנעזיוט רעטרעד

 בָאה ךיא סָאװ ץלַא טעמכ ןופ דוסי םעד טייבראעגסיוא ,ךילבעטשכוב

 עכילנהע טימ ,ןעשנעמ עטערליבעג טימ רהעקרעפ רעד .,ןעבירשעג רעטעּפש

 ,רעלעטשטפירש עשיטסיכרַאנַא זנוא סָאװ ,סָאד זיא ערעזנוא יו ןעעדיא
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 רהעמ טכייליפ טלהעפ ,טלעוו רעצנַאנ רעד רעביא טגָאױצ ןוא ןעבירטוצ
 רהעקרעפ ןעניזָאד םעד ךיא בָאה סנערַאלק ןיא .סערעדנַא סָאװטע יו

 גנורהירעב ענידנעטש יד ץוחַא ,סנַארפעל ןוא ולקער עזילע טימ טָאהעג
 ליואוובֶא ןוא ; ןעטלַאהעגנָא רעטייוו בָאה ךיא סָאװ ,רעטייברַא יד םימ
 -טסעדנופ ךיא בָאה ,"עיפַארנָאעג , רעד רַאפ טײברַאעג ךס ַא בָאה ךיא

 -יטסיכרַאנַא רעד רַאפ ךילנהעוועג יוו רהעמ ןעפַאש טנעקעג טרָאד ןעגעוו
 .ַאדנַאגַאּפָארּפ רעש

 לזזז

 רהעמ ץילַא ןעמונעגנָא טייהיירפ רַאפ ףּפמַאק רעד טָאה דנַאלסור ןיא
 ןענייז ןעסעצָארּפ עשיטילָאּפ ערערהעמ .רעטקַארַאכ ןעפרַאש ַא רהעמ ןוא

 ןופ סעצָארּפ רעד -- ,ןעטכירעג ערעכעה יד רַאפ ןערָאװעג טכַארבעגרַאפ
 -ונלַאד , םעד ןופ ,"גיצפופ יד, ןופ ,"גיצנַאװצ-ןוא-יירד ןוא טרעדנוה, יד
 ןעזיועגסױרַא ךיז טָאה עלַא ןיא ןוא --- ,רעטייוו ױזַא ןוא ,"קָאשזורק ןיש

 -קירבַאפ יד ןוא םירעיוּפ יד וצ ןעגנַאגעג זיא דנעגוי יד ,ךַאז ענעגייא יד ;
 ,ןערושָארב עשיטסילַאיצַאס } םזילַאיצַאס ייז ןצ גידנעגידערּפ ,רעטײברַא
 טבַאמעג ןענייז סע ; ןערָאװעג טלייטרעפ ןענייז ,דנַאלסיוא ןיא טקורדעג

 ןעטמיטשעבנוא ,ןערָאלקנוא ןעסיוועג ַא ףיוא --- ןעפורפיוא ןערָאװעג
 -נוננידעב עשימָאנָאקע עדנעקירד יד ןענעקטנַא ןעטערטוצסיורַא -- ןפוא
 ,סָאד רעדייא ןערָאװעג ןָאהטעג טינ טשינרַאג רהעמ זיא סע ,ץרוק .ןעג
 . ערעדנַא עלַא ןיא עיצַאטיגַא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ
 עיצַאריּפסנַאק ןופ רוּפש ןייק ןעניפעג טנעקעג טינ טָאה ןעמ .רעדנעל
 -עהט ערענָאיצולָאװער וצ ןעגנוטיירגוצ ןופ וליפא רעדָא ,רַאצ םעד ןעגעק
 יד .ןעוועג טינ רָאנ עקַאט זיא סעכלעזַא זַא ,זיא טקַאפ רעד ; ןעטייקגיט
 ןעגעג ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא דנעגוי רעזנוא ןופ טעטירָאיַאמ עסיורג
 יד ןופ גנוגעוועב יד טציא גידנעטכַארטעב ,רהעמכָאנ .טייקגיטעהט ַאזַא
 עטסיימ יד זַא ,ןעגָאז טייחרעכיז רעלופ טימ ךיא ןעק ,1870--48 ןערהָאי
 טושּפ ייז טלָאװ ןעמ ןעװו ,ןעדעירפוצ טלהיפעג ךיז ןעטלָאװ ייז ןופ

 וצ ייז ,רעטײברַא יד ןוא םירעױוּפ יד טימ ןעמַאזוצ ןעבעל וצ טביולרע
 דנעזיוט יד ןופ ןעכלעוו דנענריא ףיוא ייז טימ ןעטייברַאוצטימ ,ןענרעל
 -טסבלעז רעגיטרָא רעד ןופ לייט ַא סלַא רעדָא טַאװירּפ --- םינפוא
 ןעיורפ רעדָא רענעמ עטסנרע ןוא עטעדליבעג עכלעוו ןיא --- גנורעינער
 ,טנַאקעג ןעשנעמ יד בָאה ךיא ,קלָאפ ןופ ןעסַאמ יד רַאפ ןייז ךילצינ ןענעק
 .ייז ןענעוו סייוו ךיא סָאװ גָאז ךיא ןוא

 םירָאװ ,םַאזיורג שירַאנ --- םַאזיורג ןעוועג ןעלייטרוא יד ןענייז ךָאד
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 ןעדנעטשוצ ענידרעהירפ יד ןופ ןעסקַאװעגסױרַא זיא עכלעוו ,ננונעוועב יד
 זענעק יז לָאז ןעמ זַא ,טלעצרָאװעגנייא ףעיטד-וצ ןעוועג זיא ,דנַאלסור ןיא
 ,ןהעצ ,סקעז ףיוא עגרָאטַאק .טעטילאטורב רע'טושּפ טימ ןעסיירסיוא

 ן'םיוא ריביס ןיא ןערעוו טקישרעפ ךָאנרעד ןוא ,ןענימ יד ןיא רהָאי ףלעווצ

 ןעוועג ןענייז סע ,לייטרוא רעכילנהעווענ א ןעוועג זיא ,ןעבעל ןעצנַאג
 ןעיינ ןעגָארקעג טָאה ?לעדיימ ַא זַא ,לעיּפשייב םוצ יוװ ,עלעפ עכלעזַא
 סָאװ רַאפ ,ריביס ןיא גנוקישרעפ עכילננעלסנעבעל ןוא ענרָאטַאק רהָאי
 ; ערושָארב עשיטסילַאיצַאס עניצנייא ןייא רעטײברַא ןַא ןעבענענ טָאה יז

 ענירהָאי-ןהעצרעפ עטייווצ א .ןעכערברעפ רעצנַאנ רהיא ןעוועג זיא סָאד
 ןעצנַאג ן'פיוא ןערָאװעג טקישרעפ זיא ,איַאקסווָאקוג ןיליירפ ,?עדיימ

 טָאה יז סָאװ רַאפרעד ,לעפרעד ןעשיריביס םענעפרָאוװרעּפ ַא ןיא ןעבעל
 וצ ,םלוע ןעניטלינכיילג א ןעציירוצפיוא ,ןעכרעלק ס'עהטענ יו ,טריבורּפ

 וצ טרהיפעג ייז טָאה ןעמ תעב ,דניירפ ענייז ןוא ןיקסלַאװַאק ןעיירפעב

 ,דנאלסור רַאפ ךילריטַאנ רהעמ ךָאנ זיא סָאװ טָאהט ַא -- הילת רעדי
 רעזנוא ןיא סָאװ רַאפרעד ,טקנוּפדנַאטש "ס'קינווָאנישט , םעד ןופ וליפא

 -ערברעפ עלענימירק עכילנהעוועג רַאפ ףָארטש-טיוט ןייק ָאטינ זיא דנַאל

 ןַאד זיא "עשיטילָאּפ , ףיוא ףָארטש-טיוט רעד ןופ ננודנעוונָא יד ןוא ,ןעכ
 ,סעיצידַארט ענעסענרעפ טעמכ וצ ךיז ןערהעקמוא ןַא ,סעיינ א ןעוועג

 ןיא ךיז ?עדיימ עגנוי עגיזָאד יד טָאה ,סינרעדליוו רעד ןיא ןעפרָאוװרעפ

 -ַארּפשעגיירפ ןענייז סָאװ יד וליפא ,יעסינעי ךייט ןיא ןעקנורטרעד ןעכיג
 ינַאשז יד ןופ ןערָאװעג טקישרעפ ןענייז ,ןעטכירעג יד ןופ ןערָאװעג ןעכ

 ,דנַאלסור ןופ חרזמ-ןופצ ןיא ןוא ךעלפרעד עשיריביס עניילק ןיא ןעמרַאד
 עציטש ס'גנורעיגער רעד ףיוא ןערעננוה וצ ןעמוקעגסיוא ייז זיא סע ואוו
 ךעלפרעד עכלעזַא ןיא ,טַאנָאמ ַא (טנעס 80 טימ רַאלָאד 1) לעבור יירד ןופ
 גנערטש ןעוועג ןענייז עטקישרעפ יד ןוא ןעירטסודניא ןייק אטינ ןענייז
 .יירערהעל טימ ךיז ןעניטפעשעב וצ ןעטָאברעּפ

 ערעייז ןעמ טָאה ,טכַארבענפיוא רהעמ ךָאנ דנעגוי יד ןעכַאמ וצ ידכ
 ױףעהירפ ייז טָאה ןעמ .ריביס ןיא ךיילג טקישעג טינ דניירפ עטלייטרוארעפ
 רעייז ואוו ,סעמרוט-לַארטנעצ יד ןיא טרַאּפשרעפ גנַאל-ןערהָאי ןעטלַאהעג
 ןעבעל סָאד ןעוועג אנקמ ןעבָאה ייז זַא ,נירעיורט ױזַא ןעוועג זיא ןעבעל

 ךילקריוו ןענייז ןעסינגנעפעג עניזָאד יד .ריביס ןיא רעכערברעפ יד ןופ
 ,"רעביפ-סופיט ןופ טסענ א, --- ייז ןופ םענייא ןיא ,ךילרעדיוש ןעוועג
 --- השרד א ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה הסיפת רעגיזָאד רעד ןופ חלנ ַא יו
 -נַאפעג יד ןופ טנעצָארּפ גיצנַאװצ זיב טכיירגרעד טייקכילברעטש יד טָאה
 יד ןיא ,ןעסינגנעפעגסלארטנעצ יד ןיא .םישדח ףלעװצ ןיא ענעג

 -נַאפעג יד ךיז ןעבָאה ,ןעגננוטסעפ יד ןיא ,ריביס ןופ סעמרוט ענשזרָאטַאק
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 ךיז ,קיירטס-רעגנוה םעד ,קיירטס-טיוט םעד טימ ןעצונעב טזומעג ענעג
 "וצסיױרַא רעדָא ,רעהעזפיוא יד ןופ םעטילַאטורב יד ןעגעקטנַא ןעציש וצ

 ,ןעזעל וצ טכער סָאד רעדָא ,טײברַא זיא סע עכלעוו --- ןעגנוגנידעב ןעגירק

 וצ ןערעוו ןעבירטעג ןופ ןעוועטַאר ייז לָאז סָאװ --- ןעלעצ ערעייז ןיא

 ,סקיירטס עכלעזַא ןופ טייקכילרעדיוש יד ,םישדח עכילטע ןיא תעגושמ
 וצ טגַאזטנע ךיז ןעבָאה ןעיורפ ןוא רענעמ עכלעוו ןופ םייצ רעד ןיא

 ןענייז ןוא ,רדסכ געט טכַא רעדָא ןעבעיז זייּפש ןיא סע עכלעוו ןעמהעגנ

 יו ןעבָאה ,ןעקנַאדעג עטריוורעפ טימ ,ךילנעוועבנוא ןעגעלעג ךָאנרעד
 ןיא ,ןעמרַאדנַאשז יד ףיוא טָאהעג טינ גנוקריוו םוׁש ןייק סיוא טזייוו סע

 ןוא קירטש טימ ןעדנובעג ענעגנַאפעג עטכַאמשרעפ יד ןעמ טָאה ףָאקרַאכ

 .רלאוועגרעביא ,ךילטסניק טעמרָאקעג ייז

 ןופ ןעסירעגכרוד ךיז ןעבָאה ןעטייקכילרעדיוש עניזָאד יד ןופ תועידי
 ןוא ,ריביס ןופ ןעקערטש עכילדנענוא יד רעבירַא ןענייז ,ןעסינגנעפעג יד
 סע .דנענוי רעד רעטנוא טיירב ןוא טייוו ןענָארטעגרעדנַאנופ ךיז ןעבָאה

 טינ לָאז סע סָאװ ,ךָאו א רעכירַא טינ זיא סע ןעוו ,טייצ א ןעוועג זיא |
 ךָאנ רעדָא ,טַאהטידנַאש עכילנהע עיינ ַא סעּפע ןערעוו טקעדעגפיוא
 | | .סרעגרע

 ןיא , ,גרַאװגנוי רעזנוא טּפַאכעגמורַא טָאה גנורעטיברע עכילצעלּפ ַא
 םעד ןעשנעמ ןעבָאה , ,ןעגָאז ןעביוהעגנָא ייז ןעבָאה ,"רעדנעל ערעדנַא
 ןעטלָאװ ,זיוצנארפ ַא ,רעדנעלגנע ןַא ,ןעגעקטנַא ןעלעטש וצ ךיז הטומ
 ? ןעדלוד סע רימ ןענעק יו .טעדלודעג טינ ןעטַאהט-דלַאװעג עכלעזא
 עגיטכאנייב יד ןעגעק ,דנעה יד ןיא ןעפַאװ טימ ,ןעטערטסױרַא רימָאֿפ
 -יוו זַא ,ןעסיוו תוחּפה ?כל ייז ןעלאז ; ןעמרַאדנַאשז יד ןופ ןעלַאפרעביא
 טיוט רעכילדנעש ַא ןוא רעמַאזננַאל ַא טניימ ןערעוו טריטסערַא דלַאב
 ףיוא ףּפמַאק ַא ןיא ןעמהענ ןעזומ זנוא ייז ןעלעוו ,דנעה ערעייז ךרוד
 -עגעב דניירפ ענייז ןוא יקסלַאװָאק ןעבָאה ַאסעדָא ןיא ,"טיוט ןוא ןעבעל
 ןייא ןענייז עכלעוו ,ןעמרַאדנַאשז יד ןעיירעסיש-רעולָאװער טימ טנעג
 | .ןעריטסערַא ייז ןעמוקעג טכַאנ

 טירש םעיינ ןעניזָאד םעד ףיוא רעפטנע ס'נעט2 םעד רעדנַאסקעלַא
 -נייא זיא דנַאלסור ,דנַאטשוצ-סגנורעגַאלעב ןופ גנורעלקרע יד ,ןעוועג זיא
 -לַארענעג ַא רעטנוא רערערעי ,ןעקריצעב ?הָאצ ַא ןיא ןערָאװעג טלייטעג
 -ערברעפ יד ןעגנעה וצ ,?העפעב ַא ןעגָארקעג טָאה רעכלעוו ,רָאטַאנרעבוג
 -נעהעגייברעפ ,עכלעוו --- דניירפ ענייז ןוא יקסלַאװָאק .תונמחר ןִחֶא רעכ
 ןענייז --- ןעסיש רעייז טימ טיוטעג טינ םענייק ןעבָאה ,טקרעמעב גיד
 -יירד .גנונדרָאיסעגַאט יד ןערָאװעג זיא ןעגנעה .ןערָאװעג ןעגנַאהעגפיוא
 ייווצ ןופ טייצ ןיא ןערָאװעג טעטכינרעפ ןענייז ןעשנעמ גיצנַאװצ-ןוא



 רענָאיצולָאװער ַא ןופ ןערַאומעמ 44
 טּפַאכעג טָאה ןעמ ןעמעוו ,לענניא רענירהָאי-ןהעצניינ ַא ייז רעטנוא ,רהָאי

 יד ;לַאזקָאװ ַא ףיוא עיצַאמַאלקָארּפ ערענָאיצולָאװער ַא גידנעּפעלקפיוא

 עניצנייא יד ןעוועג זיא --- ךילקירדסיוא סע גָאז ךיא -- טָאהט עניזָאד

 -רָאטשעג רעבָא זיא רע ,לעגניא ַצ ןעוועג זיא רע .םהיא ןעגעק גנוגידלושעב

 .ןַאמ א יוװ ןעב

 יטסבלעז , ןערָאװעג ןערענָאיצולַאװער יד ןופ עלָארַאּפ יד זיא ןַאד

 עכלעוו ,ןענָאיּפש יד ןענעקטנַא גנוגידייטרעפ-טסבלעז ; "גנוגידייטרעפ

 -דניירפ ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא ןעּפורג יד ןיא טע'בנג'עגניירא ךיז ןעבָאה

 -נייא ,סקניל ןוא סטכער רעדעילנטימ יד ןעהטַאררעפ ןעבָאה ןוא טפַאש

 ַא ןעבעגסיורַא טינ ןעלָאז ייז ןעוו ,טלהָאצענג טינ ייז טלָאװ ןעמ לייוו ךַאפ

 - ןעבָאה סָאװ ,ענעי ןענעק גנונידייטרעפ-טסבלעז ;ןענַאזרעּפ להָאצ עסיורג
 ןופ ןעפעש יד ןעגעק גנוגידייטרעפ-טסכלעז ; ענעגנַאפענ יד טלעדנַאהסימ
 .ײצילָאּפסטאאטש רעד

 -ָאיּפש ערענעלק יירד רעדָא ייווצ ַא ןוא עטמַאעב עדנעטיידעב יירד

 לַארענענ ,ףּפמַאק ןופ עזַאפ רעיינ רעניזָאד רעד ןיא ןעלַאפענ ןענייז ןעֶנ

 ןעכאפייווצרעפ לָאז רע ,רַאצ םעד טדערענוצ טָאה רעכלעוו ,ףָאצנעזעמ

 ןערָאװעג טע'גרה'עג זיא ,גיצניינ-ןוא-יירד-טרעדנוח יד ןופ ?ייטרוא םעד

 ,קינװַאקלָאּפ רעקסמרַאדנַאשז א ; גרוברעטעּפ ןיא גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא

 טַאהעג טָאה ,סָאד יו סרענרע סָאװטע ןיא טגידלושרעפ ךיז טָאה רעכלעוו

 ןופ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעד ןוא ;ףעיק ןיא לַאזקיש ןעבלעז םעד
 ןעסָאשרעד זיא --- ןיקטָאּפָארק ירטימד ,דניקרעטסעווש ןיימ --- ףָאקראכ

 -לַארטנעצ יד .רעטאעהט ןופ םייהַא ןערהָאפעגקירוצ זיא רע תעב ,ןערָאװעג

 עכילטסניק יד ןוא קיירטס-רעגנוה רעטשרע רעד רעכלעוו ןיא ,סינגנעפעג

 עבטב .להעפעב ןייז רעטנוא ןענַאטשעג זיא ,ןעמוקעגרָאפ זיא גנורהענרע

 ןעלהיפעג ענייז זַא ,סייוו ךיא -- ,שנעמ רעטכעלש ןייק ןעוועג טינ רע זיא

 ןיא רע ;ענעגנַאפענ עשיטילָאּפ יד ֹוצ ניטסניג לעסיבַא ןעוועג ןענייז

 טָאה רע ןוא ,ףיוה ןופ רעגנעהנַא ןַא ןוא שנעמ רעכַאוװש ַא ןעוועג רעבָא

 טלָאװ רענייז טרָאװ ןייא .ןעשימוצניירַא ןעסילשטנע טנעקעג טינ ךיז

 רעדנַאסקעלא ,ענעגנאפעג יד ןופ ןעננולדנַאהסימ יד וצ ףוס ַא טכַאמעג

 ןיא ףיוה ןיא עיציזָאּפ ןייז ןוא ,טַאהעג בעיל ױזַא םהיא טָאה רעט2 רעד

 ןייז וצ טמיטשענוצ ךילניישרהאו ץנַאנ טלָאװ ןעמ זַא ,טסעפ ױזַא ןעוועג

 גנאלקנייא ןיא טלעדנאהעג טָאה רהיא ; ךייא קנַאד ךיא , .ךיז ןעשימניירַא

 רהָאי רַאּפ א טנַאזעג םהיא וצ רַאצ רעד טָאה ,"שנואוו םענענייא ןיימ טימ

 טָאה רע זַא ,ןעטכירעב גנרוברעטעּפ ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,רעהירפ

 רעמערָא רעד ןופ דנאטשפיוא ןַא ןיא ננולעטש עכילדעירפ ַא ןעמונעג

 סעקיצשווַאטנוב יד טלעדנאהעב טָאה ןוא ,ףָאקרַאכ ןיא גנורעקלעפעב
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 יד וצ גנומיטשוצ ןייז ןעבעגענ רע טָאה רעבָא לָאמ סָאד .דלימ רהעז

 ױזַא ןעוועגנ ןענייז טייל עננוי רעוָאקרַאכ יד ןוא ,רעטכעוו-סינגנעפעג

 ייז ןופ רענייא זַא ,דניירפ ערעייז ןופ גנולדנאהעב רעד רַאפ טרעטיברע

 .ןעסָאשרעד םהיא טָאה

 טזאלעגסיױא טייקכילנעזרעּפ ס'רעזייק םעד ןעמ טָאה ןענעווטסעדנופ

 ןעבעל ןייז ףיוא ףירגנַא ןייק זיא 1879 רהָאי םוצ זיב ןוא ,ףּפמַאק ם'נופ

 -בייל יד ןופ "רעיירפעב , םעד ןופ ןָאזרעּפ יד .ןערָאװעג טכַאמעג טינ
 טָאה עכלעוו ,ןיורק-ןעלהַארטש ַא טימ טלעגנירעגמורַא ןעוועג זיא ענענייא

 עטמאעב-ייצילַאּפ ןופ תונחמ יד רעדייא טצישענ רחעמ לעיפ ,לעיפ םהיא

 -סױרַא טנעמָאמ ןעשיטירק םענעי ןיא טלָאװ רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא ןעוו

 -סור ןיא ןעדנעטשמוא יד ןערעסעברעפ וצ שנואוו ןעטסנעלק םעד טגייצעג
 ענעי ןופ ייווצ רעדָא םענייא ןָאהטעג ףור ַא רָאנ טלָאװ רע ןעוו ; דנַאל

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא טייברַאעג ןעמַאזוצ טָאה רע עכלעוו טימ ,ןעשנעמ

 ןעכוזרעטנוא וצ להעפעב םעד ןעבעגעג ייז טלָאװ ןוא ,עדָאירעּפ-םרָאפער

 רע ןעוו ; םוטנרעיוּפ םעד ןופ זיולב רעדָא ,דנַאל ם'נופ ןעדנעטשוצ יד

 טכַאמ יד ןעקנערשעב וצ טכיזבַא זיא סע רעסָאװ ןעזיוועגסױרַא טלָאװ

 טימ ןערָאװעג טסירגעב טירט ענייז ןעטלָאװ --- ,יײצילָאּפ-םייהעג רעד ןופ

 םוצ טכאמעג רעדעיוו םהיא טלָאװ רענייז טרָאװ ןייא .םזַאיזוהטנע

 ס'נעצרעה טלָאהרעדעיװ דנעגוי יד טלָאװ לָאמַא רעדעיװ ןוא ,"רעיירפעב ,

 רעד ןיא יו ױזַא טקנוּפ רעבָא ,"רעעלילַאג ,טגעיזעג טסָאה וד , : רעטרעוו

 -סעד רעד טכַאװרעד םהיא ןיא טָאה דנַאטשפיוא ןעשיליוּפ םעד ןופ טייצ

 רעד טימ טצונעב ףיז רע טָאה ,ן'ףָאקטַאק ןופ טסולפנייאעב ןוא ,טָאּפ

 ןעשלעווייט ןייז ןופ הצע יד גידנעגלָאפ ,רעדעיוו טציא רע טָאה ױזַא ,הילת

 וצ יו ,ןָאהט וצ סָאװ ןענומעג טינ ךַאז רעדנַא ןייק ,ףָאקטַאק ,עינעשז

 ,ןעגנעה וצ -- ןערָאטַאנרעבוג עשירעטילימ עלעיצעּפס ןענענרע
 -עזקע רעד --- ,ןערענַאיצולַאװער עלעפייה ַא טָאה ,ןַאד רונ ןוא ,ןַאד

 רעדנעסקַאװ רעד ןופ ,ןענָאז ךיא זומ ,טציטשעג --- ,טעטימָאק רעוויטוק

 םעד ןיא ליפא ןוא ,ןעסַאלק עטעדליבעג יד ןיא טייהנעדעירפוצנוא

 -ןלָאסבַא םעד ןעגעקטנַא המחלמ ענעי טרעלקרע ,אפוג הביבס ס'רעזייק

 טימ 1881 ןיא טגידנעעג ,ןעכוזרעפ עכילטע ךָאנ ,ךיז טָאה עכלעוו ,םזיט |

 .ןעט2 םעד רעדנַאסקעֶלַא ןופ טיוט םעד

 ןעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ןיא ןעכָאה ,טקרעמעב ןיוש בָאה ךיא יו

 ,ןעדייב ייז ןעשיווצ ףּפמַאק רעד טָאה טציא ןוא ,ןעשנעמ ייווצ טבעלעג

 ַא ןעמונעגנָא ,ןעבעל ןייז ןופ טייצ עצנַאג יד ןעסקַאװעג זיא רעכלעוו

 ,'ףָאיװַאלַאס טימ טנעגעגעב ךיז טָאה רע תעב .רעטקַארַאכ ןעשיגַארט
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 טינ םהיא טָאה ליוק עטשרע יד ןוא ,ןעפַאשעג םהיא ףיוא טָאה רעכלעוו

 -טנהענ רעד וצ ןעפָאלעג זיא ןוא ןערָאלרעּפ טינ ךיז רע טָאה ,ןעפָארטעג

 ףָאיװָאלָאס תעב ,גַאזניז ַא ןיא רָאנ ,עיניל רעכיילג ַא ןיא טינ ריהט רעטס

 טימ ןעמוקעגבָא ןפוא םעד ףיוא זיא רע ; ןעסיש ןייא ןיא ןעטלַאהעג טָאה

 רע טָאה טיוט ןייז ןופ גָאט םעד ןיא .?עטנַאמ ןייז ןיא סיר ןעטכייל א רָאנ

 םינּפ לא םינּפ ,הטומ ןעטפַאהלעפייווצנוא ןופ ?לעיּפשיײיב ַא ןעזיוועב ךיוא

 .רעבָא טָאה רע ;גיהטומ ןעוועג רע זיא ,רהַאפעג רעכילקריוו ַא טימ

 -נַאפ רענענייא ןייז ןופ סנעטָאש יד רַאפ ןערעטיצ ןייא ןיא ןעטלַאהעג

 טָאה רענעי תעּב ,טנַאטוידַא ןַא ףיוא ןעסַאשענ רע טָאה לָאמנייא .,עיזַאט

 ,טקנעדעגנ טָאה רעדנַאסקעלַא ןוא ,גנוגעוועב עטעטרַאוװרענוא ןַא טכַאמעג

 סָאד ךיז ןעועטַאר וצ זיולב .ןעבעל ןייז ףיוא ףירגנָא ןַא ןעכַאמ ליוו רע זַא

 טכאמ עכילרעזייק עצנַאנ ןייז ןעבעגענרעביא גידנעטשלָאפ רע טָאה ,ןעבעל

 ןעגעו טרעמיקעגנ טינ רָאנ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ענעי ןופ דנעה יד ןיא

 .ןעלעטש עכילגערטנייא ערעייז ןעגעוו רָאנ ,םהיא

 -ולדניירפ ַא ןעבילבעג זיא םהיא ייב זַא ,טינ לעפייווצ ןייק זיא סע

 ןיוש טָאה רע ?יואוובֶא ,רעדניק ענייז ןופ רעטומ רעד רַאפ ?היפעג רעכ

 ןעמעוו טימ ,יקורָאגלָאד-יקסוועירוי ןיסעצנירּפ רעד טימ טבעלעג טלָאמער |

 וצ טינ טרער, .טיוט ס'ןירעזייק רעד ךָאנ דלַאב טַאהעג הנותח טָאה רע
 רהעמ רע טָאה ,"ןעדייל לעיפוצ ךימ טכַאמ סע ; ןירעזייק רעד ןעגעוו רימ !
 ןעצנַאגניא רע טָאה ךָאד ןוא .ן'ףָאקילעמ סירָאק וצ טגָאזעג לָאמנייא יו !

 טייז ןייז ייב יירט ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,אירַאמ ןירעזייק יד ןעזָאלרעפ

 רהיא טָאה רע ;"רעיירפעב , רעד ןעוועג זיא רע סָאװ טייצ רעד ןיא

 געטסואוועב-מונג ַא ,ץַאלַאּפ ןיא עטניסעלכַאנרעפ א ןעברַאטש .טזָאלעג

 ,דניירפ ענייז טלהעצרעד טָאה ,טיוט טציא ןיוש זיא רע ,רָאטקָאד רעשיסור

 ,טייקגיסעלכאנ רעד ןופ טריקָאש טלחיפעג ךיז טָאה ,רעדמערפ ַא ,רע זַא

 ןופ טייצ רעד ןיא ןערָאװעג טלעדנַאהעב זיא ןירעזייק יד רעכלעוו טימ

 "דנעטשרעפ-טסבלעז ,יז ןעבָאה ןעמַאדפיוה יד ,טייהקנַארק רעטצעל רהיא

 ,ןעמַאד ייווצ טָאהעג ןעצנַאג ןיא ךיז ןעבענ טָאה יז ןוא ןעזָאלרעּפ ,ךיל

 יז טָאה גָאט ןעדעי .רהיא וצ ןעבעגרעביא קרַאטש ןעוועג ןענייז עכלעוו

 -לעוו ,ןַאמ רהיא ןופ ךוזעב ןעלעיציּפָא ןעצרוק ַא יו רהעמ טינ ןענָארקעג

 ,ץַאלַאּפ רעדנַא ןַא ןיא ןעטלַאהעגפיוא ךיז טייצ רעד רַאפ טָאה רעכ

 ןעטנַאװעג םעד טכאמעג טָאה טעטימָאק רעוויטוקעזקע רעד ןעוו

 רעד רעדנַאסקעלַא טָאה ,אפונ ץַאלַאּפ-רעטניװ םעד ןעסיירוצפיוא ךוזרעמ

 ,טַאהעג טינ ןעכיילג ןייק ךיז וצ טָאה רעכלעוו ,טירש ַא טכַאמעג רעטייווצ

 ץ'ףָאקילעמ סירָאל נידנעבענרעביא ,רוטַאטקיד ןימ ַא ןעפאשענ טָאה רע
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 ,רעינעמרַא ןא ןעוועג זיא לַארענעג רעגיזָאד רעד .טכַאמ עטקנערשעבנוא
 טַאהעג לָאמַא רעהירפ ןיוש םהיא טָאה רעטייווצ רעד רעדנַאסקעלַא ןוא

 טסעּפ עשינַאבוב יד תעב ,טכַאמ עשירָאטַאטקיד עכילנהע ןַא ןעבעגעג |

 -שטייד ןוא ַאנלָאװ רעד ןופ ?ייט ןענירעדעינ םעד ןיא ןעכָארבעגסױא טָאה

 -סור ןעלעטש ןוא ןעּפורט ערהיא ןעריזיליבַאמ וצ טעשארטסעג טָאה דנַאל

 .ןערעוו טלעטשעגבָא טינ טעוװ טסעּפ יד ביוא ,ןיטנַארַאק רעטנוא דנַאל

 טינ ןעק רע ןַא ןהעועג טָאה רעטייווצ רעד רעדנַאסקעלַא ןַא ,רעטציא
 -ץַאלאּפ רעד ןופ טייקמאזכאו רעד וצ ןליפא ןעיורטוצ ןייק ןעבָאה

 ןוא ,טכַאמ עשירָאטַאטקיד ן'ףָאקילעמ סירָאל ןעבעגעג רע טָאה ,ייצילַאּפ

 ךעניזָאד רעד ןיא ,?ארעביל סלַא םש א טאהענ טָאה ףָאקילעמ יוװ ױזַא

 יד זַא ,שינערעהוצנָא ןַא סלא ןערָאװעג טשטייטעגסיוא טירש רעיינ

 ױזַא ,ןענלָאפכָאנ דלַאב טעװ גנולמַאזרעפ-לַאנָאיצאנ ַא ןופ גנופורפיונוצ

 רעגיזָאד רעד ךָאנ דלַאב ןעבעל ןייז ףיוא ןעטַאטנעטַא עיינ ןייק רעבָא יו
 ןערָאװעג רעדעיוו רַאצ רעד זיא ,ןערָאװענ טכַאמעג טינ ןענייז גנוסיירפיוא

 ףָאקילעמ רעדייא ,רעטעּפש םישדח עכילטע טימ ןוא ,ךיז ייב רעפייטש

 רָאטַאטקיד ןייק רהעמ ןיוש רע זיא ,ןָאהט וצ סָאװטע טָאהעג טייצ טָאה

 עכילצולּפ יד ,ןערעניא רעד רעטסינימ רעכַאפנייא ןַא רָאנ ,ןעוועג טינ
 ןיא ,טדערעגנ ןיוש בָאה ךיא עכלעוו ןעגעוו ,טייקגירעיורט ןופ ןעלַאפנָא

 -רָאפ טכַאמעג ךיז טָאה רעטייווצ רעד רעדנַאסקעלַא עכלעוו ןופ טייצ רעד

 טָאה טפַאשרעה ןייז סָאװ ,רעטקַארַאכ ןערענַאיצקַאער םעד רַאפ עפריוו

 .עניטפעה ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעזיועגסױרַא טציא ךיז ןעבָאה ,ןעמונעגנָא

 -נײרַא ,גידנענייוו גנַאל-ןעדנוטש ןעציזבא טגעלפ רע ,ןעמזַאּפש-ןערערט

 ןייז ןעגערפ רע טנעלפ ןאד .גנולפייווצרעפ ןיא ן'ףָאקילעמ גידנעגנערב
 "? ןערעוו גיטרַאפ ןַאלּפ-סנַאיצוטיטסנַאק רעייא טעװ ןעוו , ,רעטסינימ
 זיא טציא זַא ,טנָאזעג םהיא טָאה ףָאקילעמ ןעוו ,רעטעּפש געט ייווצ טימ

 רָאנ טאהעג טלָאװ רעזייק רעד יו ןעזיוועגסיוא סע טָאה ,גיטרַאפ ןיוש רע

 "?םעד ןענעוו טנַאמרעד ןעד ךיא בָאה , .םעד ןעגעוו ןעסעגרעפ ןעצנַאג ןיא
 ןיימ רַאפ ןעזָאלרעביא רעסעב סע רימָאל ? סָאװ וצ , .ןענערפ .רע טגעלפ
 | ,"דנַאלסור רַאפ הנתמ ןייז ןייז סע לָאז .רעגלָאפכָאנ

 -רעפ רעיינ א ןעגעוװ ןעגנַאלק ןעמוקנָא םהיא וצ ןעגעלפ סע ןעוו
  ןעו רעבָא ;סָאװטע ןעמהענרעטנוא וצ טיירג ןעוועג רע זיא ,גנורעווש
 רע טָאה ,ןערענָאיצולָאװער יד ייב ?יטש ןייז וצ ןעזיוועגסיוא טָאה סעלַא
 ןוא ,רעבענהטַאר ערענָאיצקַאער ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז רעדעיוו
 טכירעג ךיז טונימ עדעי טָאה ףָאקילעמ .ןעוועג יו ןהעג טזָאלעג סעלַא טָאה
 | .ןערעוו וצ ןעסאלטנע

 רעוויטוקעזקע רעד זַא ,טעדלעמעג ףָאקילעמ טָאה 1881 ךַאורבעפ ןיא
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 ןעמ לעיפיוו רעבָא ,גנורעוושרעפ עיינ ַא טײברַאעגנסיױא טָאה טעטימַאק

 .ןעקעדטנע טנעקענ טינ ןפוא םושב ןַאלּפ םעד ןעמ טָאה ,טכוזעג טינ טָאה
 6 ןעפורוצנייא ןעסָאלשעב רעט2 רעד רעדנַאסקעלַא טָאה ףיורעד ךיילג
 גידנעטש .ןעצניװַארּפ יד ןופ ןעטַאגעלעד ןופ גנולמַאזרעפ-סגגוהטַארעב
 לַאוקיש םעד ןעלייט טעװ רע זַא ,קנַאדעג םעד טימ ךיז גידנעגַארטמורא

 8 סלַא טנעכייצעב גנולמַאזרעפ עניזָאד יד רע טָאה ,ןעט16 םעד יאול ןופ

 *עגנייא טָאה רעט16 רעד יאול עכלעוו ,יד יו "גנולמאזרעפ-ןעלעבַאטָאנ,

 טָאה ןַאלּפ רעד .1189 ןופ גנולמַאזרעפ-לַאנָאיצַאנ יד רעדייא רעהירפ ןעפור

 ךיז טָאה רע רעבָא ,הטַאר-סטַאַאטש םעד רַאפ ןערעוו טגעלעגרַאפ טלָאזעג
 ןיא ,ץרעמ (ןעט13) ןעט1 םעד טשרע ןוא ,טגעלרעביא רעדעיוו ךָאנרעד

 םעד ןעבעגעג רע טָאה ,גנונרַאװו רעטצעל ס'ףָאקילעמ ךָאנ ,הירפ רעד

 -נעמוק םעד הטַאר ן'ראפ ןערעוו טנעלעגרָאפ לָאז ןַאלּפ רעד זַא ,?העפעב
 -עבעג םהיא טָאה ףָאקילעמ ןוא ,גָאטנוז ןעוועג זיא סָאד .גָאטסרענָאד ןעד
 ַא ָאד ןיא סע ?ייוו ,דַארַאּפ םוצ ןהענ טינ נָאט םעד לָאז רע זַא ,ןעט
 רע ןיא ןענעוװטסעדנופ .ןעבעל ןייז ףיוא טַאטנעטַא ןַא ןופ רהַאטעג

 ןייז) אנירעהטאק ןיטסריפסיורג יד ןהעז טלָאװעג טָאה רע ,ןעגנַאגעג
 יד ןופ ענייא ןעוועגנ זיא עכלעוו ,רעטכָאט ס'אנווָאלװַאּפ ַאנעלעה עמהומ

 -רעביא רהיא ןוא (1861 ןיא ײטרַאּפ-סננואיירפעב רעד ןופ סנירערהיפ
 -נעדנַא םעד וצ רעפּפָא-חבושת סטלַא טכייליפ ,סעיינ עמחענעגנַא יד ןעבעג

 רהיא וצ טָאה רע זַא ,טלהעצרעד ןעמ .ַאירַאמ ןירעזייק רעד ןופ ןעק
 -רעפ-ןעלעבאטָאנ, ַא ןעפורוצנייא ןעסָאלשעב ךָאד בָאה ךיא , :טגָאזעג

 ןעצרַאה-ןעבלַאה ַא טימ ןוא עטניטעּפשרעפ עגיזָאד יד רעבָא "."גנולמַאז
 געוו ןייז ףיוא .ןערָאװעג טכַאמעג-טנאקעב טינ ןיא עיסעצנַאק ענעבעגעג
 .ןערָאװעֶג טעטיוטעג רע זיא ץַאלַאּפ-רעטניװ םוצ קירוצ

 ןעפרָאװעג זיא עבמָאב ַא .טסואוועב זיא טריסַאּפ טָאה סָאד ױזַא יו
 .ןעלעטשוצבָא רהיא ,עטערַאק רעטקעדעג-ןעזייא רעד רעטנוא ןערָאװעג
 .ןערָאװעג טעדנואוורעפ ןענייז עטיווכ רעד ןופ ןעסעקרעשט עכילטע
 -סערַא ?עטש ן'פיוא זיא ,ןעפרָאװעג עבמָאב יד טָאה רעכלעוו ,ףָאקַאסיר
 ןעהטארעג קרַאטש טָאה רעשטוק רעד ליואוובָא ,ךָאנרעד .ןערָאװעג טריט
 ןערהַאפ ךָאנ ןעק רע זַא גידנערעלקרע ,ןהעגסורַא טינ לָאז רע רַאצ םעד
 טראּפשעגנייא אקוד ךיז רע טָאה ,עטערַאק רעטגידעשעב טכייל רעד ןיא
 טרעדָאפ עדריוו עשירעטילימ ןייז זַא טלהיפעג טָאה רע .ןעגײטשוצסױרַא
 ןעלהיפטימ לָאז רע ,ןעסעקרעשט עטעדנואוורעפ יד ןהעז לָאז רע ,םהיא ןופ
 רעד ןיא עטעדנואוורעפ יד ֹוצ ןָאהטעג סע טָאה רע יו טקנוּפ ,ייז טימ
 ףיא םערוטש רעדליוו רעד תעב ,המחלמ רעשיקריט רעד ןופ טייצ
 -ַאטַאק רעכילקערש ַא טימ ןעזָאלסױא טזומעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ַאנװעלּפ
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 זיא רע .בוט-םוי ןייז ןופ גָאט םעד ןיא ןערָאװעג טכַאמעג זיא ,עפַארסט

 רע יוװ ןוא } טגערפעג סָאװטע םהיא טָאה ןוא ןע'ווָאקַאסיר וצ ןעגנַאגעגוצ

 -ענירג ,ןַאמ ןעגנוי ןעטייווצ א ןופ טנעהָאנ ץנַאג ןעגנַאגעגייברעפ ןיא

 רעדנַאסקעלַא ןוא ךיז ןעשיווצ עבמָאב ַא ןעפרָאװעג רענעי טָאה ,יקציוו

 ייז ןעבָאה עדייב .ןערעוו טע'גרה'עג ןעלָאז עדייב זַא ױזַא ,ןעטייווצ םעד

 | .ןעדנוטש עכילטע יו רהעמ טינ טבעלעג
 ,עענש ן'פיוא ןענעיל ןעבילבעג ןיא רעטייווצ רעד רעדנַאסקעלַא

 -בָאנ ענייז ןופ ןעגיצנייא ןעדעי ןופ ןעזָאלרעפ ,טולב טימ גידנעפיולבָא

 ,ןעטעדַאק יד ןעוועג ןענייז סע ,ןעדנואוושרעפ ייז ןענייז עלַא ! רעגלָאפ

 ןע'ססוג םעד ןעביוהעגפיוא ןעבָאה עכלעוו ,דַארַאּפ ם'נופ גידנעהעגקירוצ

 -רעביא ,ןעטילש ַא ףיוא טנעלעגפױרַא םהיא ןעבָאה ןוא עענש ם'נופ רַאצ

 ןייז ןוא ?עטנַאמ ןעקסטעדַאק ַא טימ רעּפרעק ןעדנערעטיצ ןייז גידנעקעד

 ןופ רענייא ןעוועג זיא סע ןוא .לעטיה עקטטעדַאק ַא טימ ּפָאק ןעטעקַאנ

 ריּפַאּפ ַא ןיא טלעקיוועגנייא עבמָאב א טימ ,ףָאנַאילעמע ,ןעטסירָארעט יד

 ןוא טרָא ןפיוא טריטסערַא ןערעוו וצ גידנעריקיזיר ,םערָא ן'רעטנוא

 -רעפ םעד ןעפלעה ןעפָאלעג ןעטעדַאק יד טימ זיא רעכלעוו ,ןעגנַאהעגפיוא

 עכלעזַא םימ לופ ןיא רוטַאנ עכילשנעמ יד .ןעשנעמ ןעטעדנואוו

 .ןעטסַארטנָאק

 ם'נעט2 םעד רעדנַאסקעלַא ןופ עידענארט יד טגידנעעג ךיז טָאה ױזַא

 ךילנעמ זיא סע ױזַא יו ,ןהעטשרעפ טנעקעג םינ ןעבָאה ןעשנעמ .ןעבעל

 לָאז דנַאלסור רַאפ ןָאהטעג לעיפ ױזַא טָאה רעכלעוו ,רַאצ רעד זַא ןעוועג

 -לעוו ,רימ רַאפ .ןערענָאיצולָאװער ןופ דנעה יד ךרוד טיוט ןייז ןענעגעגעב

 -ָאיצקַאער עטשרע יד ןעניואוואוצייב טייהנעגעלעג יד טַאהעג טָאה רעכ

 זייוונעפוטש זיא רע ױזַא יו ןוא ,ןעט2 םעד דעדנַאטקעלַא ןופ טירש ערענ

 רעטריצילּפמָאק ןייז ןיא טקילבעגניירַא טָאה רעכלעוו ,ןעקנוזעגרעטנורַא

 -מַאזיורג סעמעוו ,טַארקַאטױא םענערָאבעג ַא ןופ --- ,טייקכילנעזרעּפ

 ןעשנעמ א ןופ ,גנודליב ךרוד ןערָאװעג טרעדלימעג זייוולייט רָאנ זיא טייק

 ןהֶא רעבָא ,טײקטנַאלַאג רעשירעטילימ ןופ ןעגנורדכרוד ןעוועג זיא סָאװ

 -נעדייל עקרַאטש טימ ןעשנעמ ַא ןופ ,ןאמ-סטאאטש ַא ןופ הטומ םעד

 יד זַא ,ןהעזעגסיוא סע טָאה רימ רַאפ --- ,ןעליוו ןעכַאוװש ַא ןוא ןעטפַאש

 טעטילַאטַאפ רעכילדיימרעטנוא ןַא םימ טלעקיווטנע ךיז טָאה עידענַארט

 רַאפ ןיוש זיא רערהיא טקַא רעטצעל רעד .אמַארד ַא ס'רעיּפסקעש ןופ

 עדער ןייז טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,גָאט םעד ןיא ןעבירשעגנָא ןעוועג רימ

 םעדכָאנ דלאב ,1869 ינוי ןעט13 םעד ,ןעריציפָא עטנַאנרע יד ,זנוא רַאֿפ

 .ןעלױּפ ןיא ןעננוטכירניה עטשרע יד ןעליופעב טָאה רע יו



 רענָאיצולָאװער ַא ןופ ןערַאומעמ 200

 -רעטעּפ ןיא ןעזיירק-ףיוה יד טּפַאכענמורַא טָאה קינַאּפ עדליוו ַא
 ,רוגיפ רעגיזעיר ןייז ףיוא גידנעקוק טינ ,רעטירד רעד רעדנַאסקעלַא .גרוב
 -ניירַא טגַאזטנע ךיז טָאה רע ; שנעמ רעגיהטומ רהעז ןייק ןעוועג טינ זיא
 ץַאלַאּפ םעד ןיא ןעגיוצעגקירוצ ךיז טָאה ןוא ,ץַאלַאּפ-רעטניװ ןיא ןעהיצוצ
 עניזָאד יד ןָאק ךיא .ַאנישטַאנ ןיא ,רעטשרע רעד לעוװַאּפ ,ןעדייז ןייז ןופ
 -פעפ רעשיבָאװ ַא ןופ ןַאלּפ םעד ךָאנ טיובעג זיא סָאװ ,עדייבעג עטלַא
 ,סמערוהט-ךאו טימ טצישעב ןוא סנעבָארג טימ טלעגנירעגמורַא ,גנוט
 -ובַאק ס'רעזייק םעד וצ ּפערט עמייהעג ןערהיפ ןעציּפש ערעייז ןופ סָאװ
 עכלעוו ךרוד ,טעניבַאק םעד ןיא ןעריהט-לַאפ יד ןהעזעג בָאה ךיא ,טענ
 עניציּפש יד ףיוא אנוש ַא ןעפרַאװרעטנורַא גנילצולּפ טנעקעג טָאה ןעמ
 ןעבָאה סָאװ ּפערט עמייהענ יד ןוא ,ןעטנוא ןופ רעסַאװ םעד ןיא רענייטש
 ןעשידריארעטנוא ןַא וצ ןוא סינגנעפעג ןעשידריארעטנוא ןַא וצ טרהיפעג
 ןופ ןעצַאלַאּפ עלַא .ערעזָא ןַא ףיוא טנעפעעג ךיז טָאה רעכלעוו ,לענוט
 ןיא .ןַאלּפ ןעכילנהע ןַא טול ןערָאװעג טיובעג ןענייז ןעט1 םעד לעוװַאּפ
 ןיא ,ץַאלַאּפ ףָאקשטינַא םעד םורַא ןעבָארגעג ןעמ טָאה םייצ ןעשיווצ
 ךָאנ זיא רע תעב טניואוועג טָאה רעטייווצ רעד רעדנַאטקעלַא ןעכלעוו
 -ַאטיוא טימ טגרָאזעב ,עערעלַאג עשידריארעטנוא ןַא ,רצע שרוי ןעוועג
 ץַאלַאּפ םעד ןעצישעב ןעלָאז סָאװ ,ןעגנוטכירנייא עשירטקעלע עשיטַאמ
 .ןענימ ערענָאיצולָאװער ןופ

 םעד ןעצישעב וצ ענעיל עמייהעג א ןערָאװעג טעדנירגעג זיא סע
 ךרוד ,ןערָאװעג ןעגיוצעגוצ ןענייז ןעגנַאר ײלרעלַא ןופ ןעריציפָא .רַאצ
 גיליוויירפ ךיז ןוא ,רהיא ןָא ןעסילשוצנַא ךיז ,ןעטלַאהעג עטכַאפיירדרעפ
 .טפַאשלעוענ רעד ןופ ןעסַאלק עלַא ןערינָאיּפשוצכָאנ ןעמהענרעטנוא וצ

 "יַפָא ייווצ .סענעצס עשימָאק ןעמוקעגסױרַא ,ךיז טהעטשרעפ ,זיא ןופרעד |
 גידנערָאהפ- ,עגעיל רעד וצ עדייב ןערעהעג ייז זַא גידנעסיוו טינ ,ןעריצ
 ַא ןיא ןעהיצוצניירַא ןערעדנַא םעד רענייא ןעכוז ןעגעלפ ,ןהַאב ַא ףיוא
 -עדנַא םעד רענייא ןעלעוו יז ןענעלפ ךָאנרעד ןוא ,ךערּפשעג ןעלַאיַאל-טינ
 החרט רעייז זַא ,טונימ רעטצעל רעד ןיא גידנעניפעגסיוא ,ןעריטסערַא ןער
 רהעמ ַא ןיא טנייה ךָאנ טריטסיזקע ענעיל עניזָאד יד ,טסיזמוא ןעוועג זיא
 ןופ ןוא ,(גנוצישעב) "ַאנַארכַא , ןעמָאנ םעד רעטנוא עמרַאפ רעלעיציפָא
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 -ַָאלבעגפיוא יײלרעלַא טימ רעזייק ןעניטציא םעד יז טקערש טייצ וצ טייצ
 .ץנעטסיזוקע רהיא ןעטלַאהוצפיוא ידכ ,"ןערהַאפעג , ענעז

 ןיא זיא ,"עגעיל ענילייה , יד ,עיצַאזינַאנרָא עמייהעג רהעמ ךָאנ ַא

 ןופ טפאשרערהיפ רעד רעטנוא ,ןערָאװעג טרימרָאֿפ טייצ רענענייא רעד

 -ַאווער יד ןעפּפמעקעב וצ קעווצ םעד טימ ,רימידאלוו ,רעדורב ס'רָאצ םעד
 ,ןעוועג זיא סע עכלעוו ןופ געוו ןייא ,ןענעוו ענעדיישרעפ ףיוא ןערענָאיצול
 זַא ,רשח ַא טָאהעג טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,עגנילטבילפ ענעי ןעטיוט וצ
 ןעוועג ןיב ךיא .סעיצַאריּפסנָאק עטצעל יד ןופ רערהיפ יד ןעוועג ןענייז ייז
 טָאה טסריפסיורג רעד ,ןערעוו טיוטעג טלָאזעג ןעבָאה סָאװ יד ןופ רענייא
 ,טייהנייפ רעייז רַאפ ענעיל רעד ןופ ןעריציפָא יד ןעפרָאוװעגרָאפ קרַאטש
 -לעוװ ,ייז ןעשיווצ רעגיצנייא ןייק טינ ךיז טניפעג סע סָאװ גידנרעיודעב

 -ומִא ןַא ןוא ;עגנילטבילפ עכלעזַא ןעטיוט וצ ןעמחענרעטנוא ךיז לָאז רעכ
 - ,טייצ רענעגייא רעד ןיא רעבמאש עד שזַאּפ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ריצ
 טמיטשעב עגעיל רעד ןופ זיא ,סוּפרָאק-ןעשזַאּפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ
 ,טייברַא עלעיצעּפס עניזָאד יד ןערהיפוצסיוא ןערָאװעג

 טינ ךיז ןעבָאה דנַאלסױוא ןיא עגנילטכילפ יד זַא ,זיא ךַאזטַאהט יד
 -רעטעּפ ןיא טעטימָאק ןעוויטוקעזקע םעד ןופ טײברַא רעד ןיא טשימעג
 ןיא ,ץייווש רעד ןופ סעיצַאריּפסנַאק ןערהיפ וצ ןעמהענרעטנוא ךיז .גרוב
 ינַאהעג ןעבָאה ,גרוברעטעּפ ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,יד סָאװ טייצ רעד

 / א ןעועג טלָאװ ,טיוט ןופ רהאפעג רענידנעטש רעד רעטנוא טלעד

 לָאמ ערערהעמ ןעבָאה ךיא ןוא קַאינּפעטס יװ ןוא ;  ןיזנוא רע'טושּפ
 עטפאהלעפייווצ יד ןעמונעגנָא טינ זנוא ןופ רענייק טלָאװ ,ןעבירשעג

 ן'םיוא גידנעייז טינ ,טייקגיטעהט ןופ רענעלּפ ןעטײברַאוצסיױא ,עבַאגפיוא
 טָאה ייצילַאּפ רעד ןופ רענעלּפ יד רַאפ זַא ,רעבָא ךיז טחעטשרעפ סע .טרָא
 םעד ןעצישעב וצ חכב טינ ןענייז ייז זַא ,ןעטּפױהעב וצ טסַאּפעג רעסעב
 ערעייז ןוא ,דנַאלסױוא ןיא טיײברַאעגסױא ןערעוו רענעלּפ עלַא ?ייוו ,רַאצ
 טנרָאזעב גידנעטשלָאפ ייז ןעבָאה --- טוג ץנַאג סע סייוו ךיא --- ןענָאיּפש
 | ,ןעטכירעב עטשניוועג יד טימ

 -גייא ךיוא זיא ,המחלמ רעשיקרעט רעד ןופ דלעה רעד ,ףעלעבָאקס
 טולָאסבַא רעבָא ךיז טָאה רע ,ענעיל רעד וצ ןהעטשוצוצ ןערָאװעג ןעדַאלעג
 - =ופבעגכַאנ ס'ףָאקילעמ סירָאל ןופ סױרַא רעבָא ךיז טלעטש סע .טגַאזטנע

 -אוועג טכילטנעפערעפ ןענייז סע עכלעוו ןופ לייט ַא ,ןעטנעמוקָאד ענעב
 רעט8 רעד רעדנַאסקעלַא תעב זַא ,ןָאדנַאל ןיא דניירפ א םענייז ןופ ןער

 יד ןעפורוצנייא ןופ ןעטלַאהעגבָא ךיז טָאה ןוא ןהָארט ן'פיוא ףױרַא זיא
 םירָאל באפ טנעלעגרָאפ ףעלעבָאקס טָאה .,"גנולמאזרעפ-ןעלעבַאטַאנ,
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 -נָאק יד יו ,"ַאשַאּפ רעשירענניל רעד ,) ףעיטַאנגיא ףַארנ ןוא ן'ףָאקילעמ
 וצ ,(ןעמָאנוצ סא ,ןעפור םהיא ןענעלפ ןעטַאמָאלּפיד רעלָאּפָאניטנַאטסה

 -יירשוצרעטנוא ןעגניווצ םהיא ןוא ןעטירד םעד רעדנַאטקעלַא ןעריטסערַא

 לָאז ףעיטַאנניא זַא ,רעבָא טגָאז ןעמ .טסעפינַאמ ןעלענָאיצוטיטסנָאק ַא ןעב

 "רעד ךיז ןפוא םעד ףיוא ןוא ,רַאצ ן'ראפ ןַאלּפ םעד ןעהטַאררעּפ ןעבָאה

 טָאה רע טמַא ןעכלעוו ןיא ,רעטסינימ רעטשרע ןופ עלעטש רעד וצ ןעגָאלש

 ןופ הצע רעד טיול ,רענעלּפ ענעבירטעגכרוד ענעדיישרעפ וצ ןעמונעג ךיז

 -ַארַאּפ וצ ידכ ,זירַאּפ ןופ טקעפערדּפיצילַאּפ םענעזעוועג םעד ,עערדנַא .מ

 ,ןערענָאיצולָאװער יד ןעריזיל
 טגיײצעגסױרַא טייצ רענעי וצ ןעטלָאװ ןעלַארעביל .עשיסור יד ןעוו

 -ריזינַאגרָא ןופ טפַארק סָאװטע ןוא הטומ םענעדיישעב זיא טינ לעיפיוו

 -אוועג ןעפורעבנייא גנולמאזרעפ-לַאנָאיצַאנ ַא טלָאװ ,טייקניטעהט רעט

 טלעטש ףָאקילעמ סירָאל ןופ םינתכ ענעבילבעגכָאנ ענעגייא יד ןופ .ןער

 טיירעב ןעוועג גנַאל טייצ ַא זיא רעט8 רעד רעדנַאסקעלַא זַא ,סױרַא ךיז

 ,ןָאהט וצ סָאד ןעסָאלשעב טאהעג טָאה רע .ןעפורוצנייא גנולמאזרעפ ַאזַא

 רעד םלעהליוו רעטלַא רעד .,רעדורב ןייז ןעסיוו טזָאלעג סע טָאה רע ןוא
 רע ןעוו ןאד טשרע .סולשעב ןייז ןיא טציטשרעטנוא םהיא טָאה רעט1
 תעב ,ןעמונרעטנוא טשינרָאג ןעבָאה ןעלַארעביל יד זַא ןהעזעגנייא טָאה
 -ביר רעטצעזעגנעגענטנע רעד ןיא גיטעהט ןעוועג זיא ײטרַאּפ ףָאקטַאק יד
 ,ןעטסיליהינ יד ןעטכינרעפ וצ ןעהטַארעג םהיא טָאה עערדנַא .מ --- ,גנוט
 ןענעוו ףעירב ןייז) ןערעוו ןָאהטעג ףרָאד סָאד ױזַא יו ןעזיוועגנָא טָאה ןוא
 --- ,(ָאד דער ךיא רעכלעוו ןעגעוו ,ערושָארב רעד ןיא ךיז טניפעג ןינע םעד
 וצ ןעסָאלשעב ךילדנע רעט8 רעד רעדנַאסקעלַא טָאה טלָאמעד טשרע
 ,הכולמ רעד ןופ רעשרעה רעטולָאסבַא רעד טביילב רע זַא ,ןערעלקרע

 ךימ ןעמ טָאה ,טיוט ס'נעט9 םעד רעדנַאטקעלַא ךָאנ םישדח עכילטע
 .הטַאר-?לַארעדעפ םעד ןופ ?העפעב א ףיוא ,ץייווש רעד ןופ ןעזיוועגסיוא
 ןענייז ייז יו ױזַא .ראפרעד טָאהעג טינ ?עביארעפ ןייק ייז ףיוא בָאה ךיא
 םוקמ םעד ראפ עטכעמ עשיטסיכראנָאמ יד ןופ ןערָאװעג ןעפירגעגנָא
 יד יו ױזַא ןוא ,עגנילטכילפ יד ןעטָאבעגנָא טָאה ץייווש יד סָאװ ,טלקמ
 -סור ןופ ןעבײרטוצסױרַא טעשַארטסעג טָאה עסערּפ עלעיציפַא עשיסור
 עכלעוו ,ןעיורפ-רעמַאק ןוא סניטנַאנרעװאונ עשירַאצייװש עלא דנַאל
 ףערעיגער עשירָאציײװש יד ןעכָאה ,דנאלפור ןיא טפַאהנעסַאמ ךיז ןעניפעג
 ןעבָאה ייז סָאװ ,םעד טימ ײצילַאּפ עשיסור יד ןָאהטעג בעילוצ ?עסיבַא
 .אפונ ץייווש רעד ראפ ןָאהטעג דייל רעבָא טָאה רימ .ןעזיוועגסיוא ךימ
 ןופ גנוגיטעטשעב ַא ןעוועג זיא סָאד .טירש ַאזַא טכַאמעג טָאה יז סָאװ
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 סע ןוא ,"ץייווש רעד ןיא טעװענַאלּפעג סעיצַאריּפסנַאק, ןופ עירָאעט רעד

 ןוא ןעילַאטיא סָאװ טימ ,טייקבאווש ןופ גנונעקרענא ןַא ןעוועג זיא

 ייוצ טימס טָאה יררעפ לושז ןעוו .טצונעב ףךיילג ךיז ןעבָאה ךיירקנַארפ

 ךיז ןעלָאז ייז זַא ,דנַאלשטייד ןוא ןעילַאטיא ןענָאלשעגרַאפ רעטעּפש רהָאי

 "ונרַא םעד ןעבעגנָא טזומעג סיוועג רע טָאה ,ץייווש רעד טימ ןעלייטוצ

 יד זַא ,ןעבעגענוצ טָאה ןיילא גנורעיגער עשירַאצייװש יד זַא ,טנעמ

 עניזָאד יד ."סעיצַאריּפסנָאק עלאנַאיצַאנרעטניא ראפ טסענ א, זיא ץייווש

 ןוא ,ןעננורעדַָאפ עניד'הּפצוח רהעמ ֹוצ טרהיפענ טָאה החנה עטשרע

 ערעמהענעגננַא רעגינעוו לעיפ ַא ןיא ץייווש יד טלעטשעגנקעווַא רעכיז טָאה

 .ןעמונרעט ןעוועג טסנָאז טלָאװ יז יוװ ,עיציזָאּפ

 יו דלַאב ןעבענעגרעביא רימ ןעמ טָאה טערקעד סגנוזייווסיוא םעד

 ףיוא דנעזעוונָא ןעוועג ןיב ךיא ואוו ,ןָאדנָאל ןופ ןעמוקעגקירוצ ןיב ףךיא

 ךיא ןיב סערגנַאק ן'כָאנ ,1881 ,ילוי ןיא סערגנָאק ןעשיטסיכרַאנַא ןַא

 -קיטרַא עטשרע יד גידנעביירש ,דנַאלגנע ןיא ןעכָאװ עכילטע ןעבילברעפ
 רעד רַאפ טקנוּפדנַאטש רעונוא ןופ ןעטייהנענעלעגנַא עשיסור רעביא ןעל

 ןעוועג זיא טייצ רענעי וצ עסערּפ עשילגנע יד .,"?קינָארק ?עטסַאקוינ,

 ןופ ,טסייה סָאד -- ,ןעגנוניימ ס'ףָאקיװַאנ םַאדַאמ ןופ לוק-רעדעיוו ַא

 ןעוועג ןיב ךיא ןוא --- ,יײצילָאּפסטַאאטש רעשיסור רעד ןוא ףָאקטַאק

 ןעבעג וצ רימ ןערָאװעג הצורמ זיא ןעווַאק ףעזָאשוד ןעוו ,ךילקילג טסכעה

 רעזנוא ןערעלקרע וצ ידכ ,גנוטייצ ןייז ןופ טייקכילדניירפ-טסַאג יד
 | .טקנוּפדנַאטש

 יד ןיא יורפ ןיימ טימ טנעגעגעב טָאהעג סָאוװ-רָאנ ךיז בָאה ךיא

 עזילע ןופ םייו טינ ,ןעטלַאהעגפיוא ךיז טָאה יז ואוו ,גרעב עכיוה

 ןעזָאלרעּפ וצ ןערָאװעג טרעדָאפעגפיוא ןיב ךיא ןעוו ,גנוניואוו ס'ולקער

 רימ סָאװ ,שזאנאב לעסיב סָאד טקישעגקעװַא ןעבָאה רימ .ץייווש יד

 קעװַא ןענייז ריס ןוא עיצנַאטס-ןהַאב רעטסקענ רעד וצ ,טַאהעג ןעבָאה

 ,נרעב יד ןופ קילבנֶא םעד לָאמ ןעטצעל םוצ גידנעסינעג ,לעגיֵא ךָאנ סופוצ

 ,געו םעד ןעצריקבָא גידנעלעוו .טַאהעג בעיל ױזַא ןעבָאה רימ עכלעוו
 תעב טכַאלעג ןעבָאה רימ ןוא ,גרעב יד רעביא ךיילג ןעגנַאגעג רימ ןענייז

 טימ טזָאלעגסױא ךיז ןעבָאה ןעגעוו עצרוק יד זַא ,ןענופעגסיוא ןעבָאה רימ

 לָאהט ןיא ןעמוקעגרעטנורַא ןענייז רימ ןעוו ןוא ;} ןעסינעהערדמורַא עגנַאל

 סָאװ עשימַאק סָאד .געוו ןעניביוטש ן'רעביא טרעדנַאװעג רימ ןעבָאה

 -גנע ןא ךרוד ןעמוקענ לָאמ םעד זיא ,עלעפ עכלעזַא ןיא גידנעטש טריסַאּפ

 טנהעלעננָא ןעסעזעג זיא עכלעוו ,עמַאד עטדיילקענ-ךייר ַא .עמַאד רעשיל
 ןעפרָאװעגסױרַא טָאה ,ןאמלטנעשזד ַא ןעבענ עטערַאק רענעגנודעג ַא ןיא

 רימ ןעוו ,רערעדנַאװ עטדיילקעג-םערָא ייווצ יד ראפ סעקרושָארב עכילטע
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 ם'נופ ןעביוהעגפיוא סעקרושָארב יד בָאה ךיא .ןעננאנעגייברעפ ייז ןענייז

 ןעביולג סָאװ ,ןעמַאר ענעי ןופ ענייא ןעוועג ךילניישרהאוו זיא יז .ביוטש

 -רעפ וצ טכילפ רעייז רַאמ סע ןעטלַאה ייז ןוא ,ןעטסירק ןענייז ייז זַא

 ."רעדנעלסיוא ענעסאלעגסיוא , יד ןעשיווצ םירפס עזעיגילער ןעטיירּפש

 -ןהַאב רעד ייב עמַאד יד ןעגָאינָא רעכיז ןעלעוו רימ זַא גידנעקנעד
 םעד סעקרושָארכ יד ןופ רענייא ףיוא ןעכירשעגנָא ךיא בָאה ,עיצנַאטס

 ןוא ,ךיירנינעק ןעכילטעג ם'ניא עכייר יד חכמ זרעפ ןעטנַאקעב-?יואוו

 יר ןענייז עכלעוו ,רעעזירַאפ יד ןענעוו ןעגוצסיוא עדנעסַאּפ עכילנהע

 ,לעניֵא ןיא ןעמוקעננָא ןענייז רימ ןעוו .םוטנעטסירק ם'נופ דנייפ עטסגרע

 זיא סע .עטערַאק רהיא ןיא נידנעסייבוצ ןעפַארטענ עמַאד יד רימ ןעבָאה

 עטערַאק רעד ןיא עזייר רהיא ןעצעזוצטרָאפ ןעוועג ןעלעפעג רעסעכב רהיא

 ַא ןיא טרַאּפשרעּפ ןעציז ֹוצ רעדייא ,לָאהט ןעלָאפטכַארּפ םעד רעביא

 -ָארב יד טרהעקענמוא ךילפעה רהיא בָאה ךיא .ןָאנַאװ-ןהַאב ןעדנעקיטש

 טעװ יז סָאװ ,סָאװטע ןעבעגעגוצ ייז ןיא בָאה ךיא זַא ,גידנעגָאז ,ןערוש

 עמַאד יד .ננוטכיררעטנוא רענענייא רהיא רַאפ ךילצינ ןעניפעג טכייליפ

 לָאז יז רעדָא ,ןעלדיזבָא רימ לָאז יז יצ ,ןָאהט וצ סָאװ טסואוועג טינ טָאה

 ועבָאה ןעגיוא ערהיא ,רלודענ רעכילטסירק טימ ערהעל יד ןעמהעננָא

 ,לָאמַא טימ ןעלהיפעג עדייב טקירדעגסיוא
 רַאפ סנעמַאזקע ערהיא ןעכַאמכרוד םייב ןעטלַאהעג טָאה יורפ ןיימ

 -יזרעווינוא רעווענעשז רעד ןיא טפַאשנעסיוװ רעד רַאלעקַאב לעטיט םעד

 רעשיזיוצנארפ רעניילק ַא ןיא טצעזעב רעבירעד ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,טעט

 רעד ןופ גערב ןעשיָאװַאס םעד ייב טנעיל עכלעוו ,ןָאנָאהט ,לעטדעטש

 ,םישדח רַאּפ א טכַארברעפ ןעבָאה רימ ואוו ,אווענעשז ערעזָא

 ,"עגעיל רענילייה , רעד ןופ לייטרוא-טיוט ןיימ טננַאלעבנָא סָאװ
 עטסכעה יד ןופ םענייא ןופ גנונראו ַא ןענַארקעג םעד ןענעוו ךיא בָאה

 ןעמָאנ םעד ןעסיוו וצ ןענָארקעג וליפא בָאה ךיא .,דנַאלסור ןיא תומוקמ
 ךָאנ גרוברעטעּפ ןופ טקישעגסױרַא טָאה ןעמ ןעמעוו ,עמַאד רעד ןופ

 ףךיא ,עיצַאריּפסנָאק רעד ןופ רעטנעצ-טּפיוה רעד ןייז לָאז יז ,אווענעשז

 םעד ןעמענ יד ןוא טקַאפ םעד ןעבענעגרעביא טסָארּפ רָאנ רעבירעד בָאה

 ירעפ סע לָאז רע גידנעטעב ,"זמייט , רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעווענעשז

 טלעטשעגניירַא בָאה ךיא ןוא ,ןעריסַאּפ טעוװ סָאװטע לַאפ ןיא ןעכילטנעפע

 ןענעוו ךיז ךיא בָאה ךָאנרעד ,"עטלָאװער על, ןיא םעד ןענעוו ץיטָאנ ַא

 ןוא ,גנירג ױזַא ןעמונעג טינ סע טָאה יורפ ןיימ .טרעמיקעג טינ רהעמ םעד

 ףיוא ןעוועג ןענייז רימ ןעמעוו ייב ,ָאסנַאס םַאדַאמ ,עטרעױּפ עטוג יד

 רעד ןופ טסואוורעד ךיז טָאה עכלעוו ןוא ,ןָאנָאהט ןיא ישזַאל ןוא טסעק

 ןיא עכלעוו ,רעטסעווש רהיא ךרוד) עלעווק רעדנַא ןַא ןופ גנורעוושרעַמ
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 -עגבָא רימ טָאה ,(טנעגַא ןעשיסור ַא ןופ עילימַאפ רעד ןיא םא ןַא ןעוועג

 ןופ סורַא ןעוועג זיא לעזייה רהיא .ןפוא ןעכילטרעצ טסכעה ַא ףיוא טיה

 -נַאמ -- ,טכַאניײב טדָאטש ןיא ןעגנַאנעג רָאנ ןיב ךיא ןעוו ןוא ,טדָאטש

 לָאמ עלַא יז טָאה --- לַאוקַאװ ן'פיוא יורפ ןיימ ןעטרַאוובָא ?לָאמ סעב

 .ענרעטנַאל ַא טימ ןעטיילגעב ךימ לָאז ןַאמ רהיא ,ץורית ַא ןענופעג

 ןיימ,, ,ןעגָאז יז טגעלפ ,"ןיקטָאּפָארק ררעה ,עקצעלייוו א ףיוא רָאנ טרַאװ,

 זַא ,ךָאד טסייוו רחיא ןוא ,ןעפיוקנייא סעּפע געוו ןעבלעז םעד טהעג ןַאמ

 ןעקישרעטנוא יז טגעלפ טינ זַא "! ענרעטנַאל ַא טימ גידנעטש טמהענ רע

 טינ סע לָאז ךיא ,ןעטייוו ןופ ןהעגכָאנ ךימ לָאז רע ,רעדורב רהיא
 | : .ןעקרעמעב

 יא

 ןיא יורפ ןיימ יו דלַאב ,1881 ,רעבמעווָאנ רעדָא רעבָאטקָא ןיא
 ןָאנָאהט ןופ ןערהָאפעגרעבירַא רימ ןענייז ,ןעמַאזקע רהיא ןעגנַאגעגכרוד
 עגינעוו .םישדח ףלעווצ עיונעג ןעוועגבָא ןענייז רימ ואוו ,ןָאדנַאל ךָאנ |

 סָאד זַא ,ןעגָאז ךיא ןעק ךָאד ןוא ,טייצ רענעי ןופ בא זנוא ןעלייט ןערהָאי |
 ַא ןעוועג זיא דנַאלגנע ץנַאנ ןופ ןוא ןָאדנַאל ןופ ןעבעל עלעוטקעלעטניוא
 זַא ןעסייוו עלַא ,רעטעּפש לעסיבַא ןערָאװעג זיא רע יו ,רערעדנַא ץנַאג
 ןופ ץיּפש רעד ןָא טעמכ ןענַאטשעג דנַאלגנע זיא ןערהָאי רעניצרעפ יד ןיא
 ּוד ןופ ףיולרעפ ןיא רעבָא ,ַאּפָארייא ןיא גנונעוועב רעשיטסילַאיצַאס רעד
 -עוועב עפיורג יד זיא ,ןעמוקעג ךָאנרעד ןענייז סָאװ ,עיצקַאער ןופ ןערהָאי
 ןיא ןוא ,ןעסַאלק רעטייברא יד טסולפנייאעב קרַאטש טָאה עכלעוו ,גנוג
 יטפַאשנעסיװ סלַא טלעטשעגסױרַא טציא טרעוו סע סָאװ סעלַא רעכלעוו
 ,ןערָאװעג טגַאזעג ןיוש ןיא םוילַאיצַאס רעשיטסיכרַאנַא רעדָא רעכיל
 יוזַא דנַאלגנע ןיא ,ןערָאװעג ןעסעגרעפ זיא יז ,דנַאטשליטש ַא וצ ןעמוקעג
 -טפירש עשיזיוצנַארפ יד סָאװ סָאד ןוא ,טנעניטנָאק םעד ףיוא יו טוג
 -ַאטעלָארּפ יד ןופ ןעכַאװפיוא עטירד סָאד, סלַא ןענעכייצעב רעלעטש
 ןעטייברא יד ,ןעגנַאפעגנָא טאהעג טינ ןעינַאטירב ןיא ךָאנ ךיז טָאה ,"רעיר

 ןעשיווצ ַאדנַאנַאּפָארּפ יד ,1871 ןופ עיסימַאק רעלעדוטלוקירנַא רעד ןופ
 עכילטסירק יד ןופ ןעננוגנערטשנָא עגידרעהירפ יד ןוא רעטייברַאדדנַאל יד
 םעד ןעגיניירוצבא ןעגָארטעגיײב סָאװטע רעכיז ןעבָאה ןעטסילַאיצַאס

 ,דנאלגנע ןיא ןעלהיפעג עשיטסילַאיצַאס ןופ ךורבסיוא רעד רעבָא ; נעוו

 -ראשזד ידנעה ןופ גנוכילטנעפערעפ רעד ךָאנ טגלָאפעג טָאה רעכלעוו
 טָאה ("טייקמערָא ןוא סערגָארּפ,) "יטרעווַאּפ דנע סערדגָארּפ , סע'שזד

 ,ןענופעגטַאטש טָאהעג טינ ךָאנ
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 ןעוועג זיא ,ןָאדנָאל ןיא טכַארנרעפ ןַאד בָאה ךיא סָאװ ,רהָאי רעד

 -ירשעגטרָאפ טַאהעג טָאה סָאװ םעד רַאפ ,תולג ןעכילקריוו ןופ רהֶאי ַא

 ואוו ערעפסָאמטַא ןייק ןעוועג טינ ןיא ,ןעגנוניימ עשיטסילַאיצַאס ענעט

 -ַאיצַאס רעטפַאהבעל רענעי ןופ ןעוועג טינ ןמיס ןייק זיא סע ,ןעמעהטָא וצ

 ,טלעקיווטנע קרַאטש ױזַא ןענופענ בָאה ךיא עכלעוו ,גנונעוועב רעשיטסיל

 ןוא ידרַאה ,ןָאיּפמעשט ,סנרעב ןופ ,1886 ןיא ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו !

 רענַאיבַאפ יד ; טרעהעג טינ ךָאנ ןעמ טָאה רערהיפ-רעטייברַא ערעדנַא יד

 טרעלקרע טָאהעג טינ ךָאנ ךיז טָאה סירָאמ ;טריטסיזקע טינ ךָאנ ןעבָאה

 טקנערעשב ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סנָאינוי-דיירט יד ןוא ; טסילַאיצַאס סלַא

 ןעועג ןענייז ,ןעכַאפ עטרינעליוװירּפ עכילטע ןיולב ףיוא ןָאדנַאל ןיא

 ענעכַארּפשעגנסױא ןוא עניטעהט עניצנייא יד ,םזילַאיצַאס םוצ ךילדנייפ

 ןוא ררעה ןעוועג ןענייז גנוגעוועב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רעטערטרעפ

 ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעטײברַא עלעפייה ןיילק ַא טימ ,ןַאמדנייה םַאדַאמ

 ַא ןעטלַאהעגבא ייז ןעבָאה 1881 ןופ טסברעה ןיא .,ייז םורַא טריּפורג

 רעבָא זיא סע -- סַאּפש ןיא ןענַאז ןענעלפ רימ ןוא ,סערגנָאק םעניילק

 ןעמונעגפיוא טָאה ןַאמדנייה םַאדַאמ זַא --- תמא ןופ טייוו טינ רָאג ןעוועג

 -ינעוו רעדָא רחעמ יד ,רהעמכָאנ .זיוה ןיא ךיז ייב סערגנָאק ןעצנַאנ םעד

 -רָאפ לעפייווצ ןהֶא זיא עכלעוו ,גנוגעוועב עלַאקידַאר-שיטסילַאיצַאס רעג

 ןעמוקענסיורַא ןעוועג טינ ךָאנ זיא ,ןעשנעמ יד ןופ תוחומ יד ןיא ןעגנַאגעג

 רענעמ עטעדליבעג ןופ ?להָאצ עדנעטיידעב ענעי .טייקכילטנעפע רעד ןיא

 רעיפ טימ ןעבעל ןעכילטנעפע ןיא ןעזיוועב ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעיורפ ןוא

 ייז ןעבָאה ,םזילַאיצָאס םוצ ךיז נידנעדניב טינ ןוא ,רעטעּפש רהָאי

 ַא טַאהעג ןעבָאה סָאװ ,ןעננונעוועב ענעדיישרעפ ןיא ןעמונעג ?ײטנַא

 ץכלעוו ןוא ,ןעסַאמ יד ןופ גנודליב רעדָא ןייז-?יואוו םעד טימ תוכייש

 ןוא דנַאלגנע ןופ טדָאטש רעדעי טעמכ ןיא ןעפַאשעג רעטציא ןעבָאה

 -לעזעג עיינ ַא ןוא ןעמרָאפער ןופ ערעפסָאמטַא עיינ ץנַאג ַא דנַאלטַאש

 סע .ןעלהיפ טזָאלעג טינ טלָאמעד ךָאנ ךיז טָאה ,רעמרָאפער ןופ טפַאש

 ןוא טקנעדעג ןעבָאה ייז ; ןעטרָאד ןיוש ייז ןענייז ןעוועג ,ךיז טחעטשרעפ

 ןעבָאה גנוגעוועב רעטיירּפשרעפ-טייװ ַא רַאפ ןעטנעמעלע עלַא } טדערעג

 -סגנוהיצוצ יד ןופ ענייק נידנעניפעג טינ ,רעבָא ; טריטסיזקע ןיוש
 ,ןערָאװעג ךָאנרעד ןענייז ןעּפורג עשיטסילַאיצַאס יד עכלעוו ,ןעטקנוּפ
 םעד ןופ רענייא ןעבָאה ייז ; עסַאמ רעד ןעשיווצ ןערָאלרעּפ ךיז ייז ןעבָאה

 ןעגעוו טסואוועכנוא ןעבילבענ ןענייז ייז רעדָא ,טסואוועג טינ ןערעדנַא
 | .אונ ךיז

 יד ןיא יו ױזַא ןוא ,ןָאדנָאל ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא יקסווָאקיישט
 -ַאּפָארּפ עשיטסילַאיצַאס א ןעגנַאפעגנָא רימ ןעבָאה ,ןערהָאי עגידרעהירפ
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 "ייברַא עשילננע עכילטע ןופ ףליה רעד טימ .רעטיײברַא יד ןעשיווצ ַאדנַאג

 ,1881 ןופ סערגנַאק םעד ףיוא טנַאקעכ ךיז ןעבָאה רימ עכלעוו טימ ,רעט
 ןעניוצענוצ טָאה טסָאמ ןאהַאי ןענעקטנַא ןעגנוגלָאפרעפ יד ןעמעוו רעדָא

 ,ןעבולק עלַאקידַאר יד וצ ןעננַאגעג רימ ןענייז ,ןעטסילאיצַאס יד וצ

 ןופ גנוגעוועב רעד ןעגעוו ,ןעטייהנעגעלעגנַא עשיסור ןעגעוו גידנעדער

 יד .ןײמענלַא ןיא םזילאיצַאס ןענעו ןוא "קלאפ םוצ , דנענוי רעזנוא

 ןעו ןעטלעז ,ןיילק ףילרעכעל ןעוועג זיא רערעהוצ ערעזנוא ןופ ?הָאצ
 ןעביוהפיוא ךיז טנעלפ זיא-טינ-ןעוו .ףלעווצ יו רחעמ טאהענ רימ ןעבָאה

 זַא ,ןעלהעצרעד זנוא ןוא טסיטראשט רענידראב-יורג ַא םלֹוע ןעשיווצ ןופ

 רהָאי גיצרעפ טימ ןערָאװעג טנַאועג ןיוש זיא ןעדער רימ סָאװ סעלַא

 - *רַא ןעסַאמ ןופ םזַאיזוהטנע טימ ןערָאװעג טסירגעב ןַאד זיא ןוא ,קירוצ

 גנונעפָאה ןייק ָאטינ רָאג זיא סע ןוא טיוט סעלַא זיא טציא רעבָא ,רעטייב

 .ןעבעלפיוא רעדעיוו לָאז סע

 -ענסיוא ןייז טכילטנעפערעפ טאהעג סָאװ-רָאנ טָאה ןַאמדנייה ררעה

 לעטיט ן'רעטנוא םזילַאיצָאס ןעשיטסיסקרַאמ ןופ גנוגעלרַאד עטנעכייצ

 ןופ רעמוז ןיא נָאט ןייא זַא ,קנעדעג ךיא ןוא ; "ןעמעלַא רַאפ דנַאלגנע;

 -סילַאיצַאס א ןעדנירג לָאז רע ,טדערענוצ קראטש םהיא ךיא בָאה 2

 ןעלטימ ענראק רַאפ סָאװ טימ טלהעצרעד םהיא בָאה ךיא .גנוטייצ עשיט

 טגָאזעגסיױארָאט םהיא בָאה ןוא ,"עטלָאװער על , טעדנירגעג ןעבָאה רימ

 -ענְלַא יד רעבָא .רַאפרעד ןעמהענ ךיז טעוו רע ביוא גלָאמרע ןערעכיז ַא

 טָאה רע וליפא זַא ,עכאווש עכלעזַא ןעוועג ןענייז ןעטכיזסיוא עניימ

 ןעדייס ,זָאלסגנונפַאה טולָאסבַא ןייז טעוו גנומחענרעטנוא יד זַא טקנעדעג

 / ןיא רשפא .ןעבאנסיוא ערהיא עלַא ןעקעד וצ ןעלטימ יד ןעבָאה טעוװ רע

 טימ "סיטסאשזד , יד טעדנירגעג טָאה רע ןעוו רעבָא ; ןעוועג טכערעג רע

 ןעשיווצ עציטש עכילצרעה ַא ןענופעג יז טָאה ,רעטעּפש רהֶאי יירד עיונעג

 יירד ןעווענ ןיוש ןענייז 1886 ןופ גנילהירפ גנַאּפנָא ןיא ןוא ,רעטײברַא יד

 עיצַארעדעפ עשיטַארקַאמעדלַאיצַאס יד ןוא ,ןעננוטייצ עשיטסילַאיצַאס

 .טפַאשרעּפרעק עכיירסולפנייא ןַא ןערָאװעג זיא

 םענעכָארבענ ַא ןיא ,טדערעג ךיא בָאה 1882 ןופ רעמוז םעד ןיא

 רעכילרהעי רעייז ףיוא רעטיײברַאךענימ רעמַאהרוד יד רַאפ ,שילגנע

 ױנזַאלנ ,לטסאקוינ ןיא עגערטרָאפ ןעטלַאהעג בָאה ףךיא ;} טפנוקנעמַאזוצ

 ןעמונעפיוא ןיב ךיא ןוא ,גנונעוועב רעשיסור רעד ןענעוו גרובנידע ןוא
 טרידָאלּפא ךילצרעה טָאה םלוע-רעטייברא ןַא ,םזַאיזוהטנע טימ ןערָאװעג

 ףיא ןוא יורפ ןיימ .סָאנ ן'פיוא ,ננולמַאזרעפ רעד ךָאנ ,ןעטסיליהינ יד

 -נָא ערעזנוא ןוא ,ןָאדנָאל ןיא גיטעמוא יֹוזַא טלהיפענ רעבָא ךיז ןעבָאה
 ןָאדנַאל ןיא גנונעוועב עשיטסילַאיצַאס א ןעקעוואוצפיוא ןעגנוגנערטש
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 תימ ןעבָאה 1899 טסברעה ןיא זַא ,זָאלסגנונפָאה ױזַא ןהעזענסיוא טָאה
 ןענייז רימ .ךיירקנַארפ ןיא רעדעיוו ןעביײלקוצרעכירַא ךיז ןעסָאלשעב
 ;ןערעו טריטסערא דלאב ךיא לע ךיירקנַארפ ןיא זַא ,רעכיז ןעוועג
 "יוצנַארפ ַא רעסעכ , ,ןערעדנַא םוצ רענייא טנָאזעג טּפָא ןעבָאה רימ רעבָא
 ."רבק רעד טָא רעדייא עמרוט עשיז

 "ולָאװע ןופ טייקמאזננַאל רעד ןופ ןעדער וצ עבט ַא ןעכַאה סָאװ יד
 ןיא םזילַאיצַאס ם'נופ גנולקיווטנע יד ןערידוטש טגעמעג ןעבָאה ,עיצ
 -ענוצ ןייק טינ זיא גנַאג רהיא רעבָא ; םאזננַאל זיא עיצולָאװע .דנַאלגנע
 ערהיא .ןוא גירעפעלש טהעג יז ןעוו ,ןעטייצ ערהיא טָאה יז ,רענעטטָאמ

 ,ֿפענש טריסערגָארּפ יז סָאװ ,ןעדָאירעּפ

1 

 ַא גידנעגניד ,ןָאנָאהט ןיא טצעזעב לָאמַא רעדעיװ ךיז ןעבָאה רימ

 ןימ ,אסנַאס םַאדַאמ ,עט'תיבה-לעב רענעזעוועג רעזנוא ייב ריטרַאוװק

 -דניווש ןופ ןעברַאטש םייב ןעטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעדורב ַא ס'יורפ

 .זנוא ייב ןענאטשעגנייא זיא ,ץייווש רעד ןיא ןעמוקעג זיא ןוא טכוז

 ןיא יוװ ,ןענָאיּפש עשיסור לעיפ ױזַא ןהעזעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא

 ױזַא ,תישאר ,ןָאנָאהט ןיא ןעבילברעפ ןיב ךיא סָאװ ,םישדח ייווצ יד

 עניטכעדרעפ ַא טָאה ,ריטרַאװק יד טרישזַאננַא ןעבָאה רימ יוװ דניוושעג

 יד ןעגנודענבא ,רעדנעלננע ןַא רַאפ ןעבעגעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ

 ןענַאיּפש עשיסור תונחמ ךילבעטשכוב ,תונחמ .זיוה ם'נופ לייט עטייווצ
 רעטנוא ןעמוקוצניירַא גידנעכוז ,זױה סָאד טרעגַאלעב ןעבָאה

 טּפעלשענמורַא ךאפנייא ךיז ןעבָאה רעדָא ,םיצורית עכילגעמ ײלרעלַא

 ךימ ןעק ךיא .זיוה ן'רַאפ טרעיפ-עבלַאז ןוא טירד-עבלַאז ,טיײװצ-עבלַאז

 .ןעבירשעג ןעבָאה ייז ןעטכירעב עכילרעדנואוו ערעסָאװ ןעלעטשרָאפ ןיוש

 זיא רע זַא ,ןעלחעצרעד טשינ רחעמ לָאז רע ןעוו .ןעטכירעב זומ ןָאיּפש ַא
 -סינמייהעג סָאװטע גנידנעקרעמעב טינ ,סָאנ ן'פיוא ךָאװ ַא ןענַאטשעגבָא
 עבלַאה ןופ טסיל רעד ףיוא ןעלעטשקעוװַא דלַאב םהיא ןעמ טעװ ,סעלופ
 ,לעטש ןופ ןענָאזבָא רעדָא ,תוריכש

 -םייהעג רעשיסור רעד ןופ טייצ ענעדלָאנ יד ןעוועג טלָאמעד זיא סע
 ןענייז סע .טכורפ טכַארבעג טָאה קיטקַאט ס'העיטַאנגיא .,ייצילאּפ
 - ײוקנָאק ןעבָאה עכלעוו ,ןעטּפַאשרעּפרעקײײצילַאּפ יירד רעדָא ייווצ ןעוועג
 ךלעג לעיפ ױזַא ןענָארקעג ןעבָאה עלַא ,רערעדנַא רעד טימ ענייא טריר
 -'הּפצוח יד טרהיפעגנָא ןעבָאה ייז ןוא ,טלָאװעג רונ ןעבָאה ייז לעיפיוו
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 ןופ ףעש רעד ,לעיּפשייב םוצ ,ןיקיידוס קינווָאקלָאּפ ,סענירטניא עטסניר

 ,ףעיַאנעד ןעסיוועג ַא טימ גידנעריגירטניא --- ,ןעגנולייטבָא יד ןופ רענייא

 -ניא ןעבעגענסױרַא טָאה -- טעטיוטעג ףוס-?כ-ףוס םהיא טָאה רעכלעוו
 יעגנָא טָאה ןוא ,ןערענָאיצולַאװער רעווענעשז יד רַאפ ןעטנעגַא ס'ףעיטַאנ

 םעד ןעטיוט וצ ןעטייהנעגעלעג עלַא דנַאלטור ןיא ןעטסירָארעט יד ןעטָאב

 ,רימידַאלװ טסריטסיורג םעד ןוא ,יאטסלָאט ףַארג ,ןערעניא סעד רעטסינימ
 סלַא ןערעוו טמיטשעב טלָאמעד טעװ ןיילַא רע זַא ,וצרעד גידנעבעגוצ

 מעוו רַאצ רעד ןוא ,טכַאמ רעשירָאטַאטקיד טימ ןערעניא סעד רעטסינימ

 רעשיסור רעד ןופ טייקניטעהט עניזָאד יד ,דנעה ענייז ןיא ןעצנַאגניא ןייז

 ייז סָאװ טימרעד טקנוּפ ךיוה רהיא טכיירנענג רעטעּפש טָאה יײצילָאּפ

 .ןעירָאגלוב ןופ גרעבנעטַאב ןָאפ ץנירּפ םעד טע'בנג'עגסיורַא ןעבָאה

 ,ענַארפ יד .ךַאו רעד ףיוא ןעוועג זיא ייצילַאּפ עשיזיוצנַארפ יד ךיוא

 ףךוא ,ןעהור טזָאלעג טינ ייז טָאה "7 ןָאנָאהט ןיא ןעטרָאד רע טוהט סָאװ,

 ןעלקיטרַא ןעבירשעג בָאה ןוא ,"עטלָאװער על , טריטקַאדער רעטייוו בָאה

 ,ילקינָארק ?טסַאקוינ, רעד ןוא "ַאקינַאטירב ַאידעּפָאלקיצנע , רעד רַאפ

 גָאט ןייא ? ןעכַאמ טנעקעג ןופרעד ייז ןעבָאה ןעטכירעב ערעסָאװ רעבָא

 -לעב ןיימ ייב טיזיוו ַא טַאטשענבָא םרַאדנַאשז רעניטרַא רעד טָאה
 ,ןישַאמ ַא סעּפע ןופ ןעשיור סָאד סָאנ ןיא טרעהעג טָאה רע .עט'תיבה

 ןיא ךיז ייב בָאה ךיא ןַא ,ןעטכירעב טלָאװעג םהיא ךיז טָאה סע ןוא

 טינ ןיב ףיא ןעוו ,ןעמוקעג ָאולַא זיא רע .,יירעקורד עמייהעג ַא זיוה

 -קורד יד ןעזייוו םהיא לָאז יורפ יד ,ןעטעבעג טָאה ןוא ,םייהרעד ןעוועג

 זיוה ןיא זיא ןישאמ-קורד ןייק זַא טרעפטנעעג םהיא טָאה יז .ןישַאמ
 יאדוא טָאה רע זַא ,ןהעטשרעפ וצ ןעבעגעג םהיא סָאה יז ןוא ,ָאטינ

 רעבָא ךיז טָאה רע .ןישַאמ-חענ רהיא ןופ שיורעג םעד ןערעה טזומעג

 טָאה רע ןוא ,גנורעלקרע רעשיאַאזָארּפ ַאזַא טימ ן'רטּפ'בָא טזָאלעג טינ

 טָאה רע תעכ ,ןישַאמ רעד ףיוא ןעהענ לָאז יז ןעננואווצעג טוׁשּפ רהיא

 וצ ךיז ידכ ,ןעסיורד ןופ ןוא גינעווניא ןופ ןיוה ןיא טרעהעגנייא ךיז
 טָאה רע סָאװ שיורענ רענעגייא רעד ןיא סָאד זַא ,ןעגייצרעביא
 | ,טרעהעג

 ,טנערפעג רע טָאה "?נעט ענעצנַאנ טרָאֿפ רע םוהט סָאװ, |
 | | ",טביירש רע,
 "גָאט ןעצנַאג ַא ןעביירש ןוא ןעציז םינ ךאד ןעק רע,
 רעיפ ןעשיווצ ןוא ,טייצ-נָאטימ םורַא ןעטרָאג ןיא ץלָאה טגעז רע,

 ןיא ןעוועג זיא סָאד ."גָאטימכָאנ ןעדעי ריצַאּפש ַא'רע טמחהענ ףניפ ןוא
 | .רעבמעווָאנ

 -רעטסניפ ןערעװ ןָא טביוה סע ןעוו !עקַאט סע ןיא סָאד ,הֶא,
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 טהעג רע, ,לעכיב-ץיטָאנ ןייז ןיא ןעבירשרעפ טָאה רע ןוא "? ךעל

 ,"?עקנוט טרעוו סע ןעוו רעסיוא ,סױרַא טינ לָאמנייק

 יד ןערעלקרע טנעקעג טינ גיטביר טייצ רענעי וצ ךיז בָאה ךיא

 סע ;ןענַאיּפש עשיסור יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא עלעיצעּפס עגיזָאד

 ןעוו .עדנעגלָאפ סָאד טימ תוכייש ַא סעּפע ןעבָאה טזומעג רעבָא טָאה

 ,רע ןיא ,רעטסינימ רעטשרע סלַא ןערָאװעג טמיטשעב ןזיא ףעיטַאנגיא

 -ַאפעג ,עערדנַא טקעפערּפ רעזירַאּפ םענעזעוועג םעד ןופ הצע רעד ךרוד

 ענייז ןופ הנחמ ַא טקישעגסיורַא טָאה רע .ןַאלּפ םעיינ ַא ףיוא ןעכ

 ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה ייז ןופ רענייא ןוא ,ץייווש רעד ןיא ןעטנעגַא

 רַאפ טריטיגַא ךילכעלפרעביוא טָאה עכלעוו ,גנוטייצ ַא ןעבעגוצסיורַא

 "םור ןיא גנורעיגער-טסבלעז רעלעיצניווָארּפ ןופ גנוטיירבסיוא רעד

 יד ןעפּפסעקעב וצ ןעוועג רעבָא ןיא עבַאנפיא-טּפיוה סעמעוו ,דנַאל

 -טכילפ ענעי ןהֶאפ רהיא םורַא ןעמהענפיונוצ ןוא ןערענָאיצולַאװער

 זיא סָאד .םזירָארעט ן'טיס טריזיטַאּפמיס טינ ןעבָאה סָאװ ,עגניל

 ןעו ,ךָאנרעד .גנוטלַאּפש ַא ןעגנערבוצסיורַא ?לעטימ א ןעוועג רעכיז

 דנַאלסור ןיא טעטימָאק ןעויטוקעוקע םעד ןופ רעדעילנטימ עַלַא טעמב

 ןיא ןעפַאלטנע ןענייז ייז ןופ רַאּפ ַא ןוא ,ןערָאװעג טריטסערַא ןענייז

 רעכלעוו ,זירַאּפ ךָאנ טנענַא ןַא טקישענסױרַא ףעיטַאנניא טָאה ,זירַאּפ !

 סע ןַא ,טנַאזעגוצ טָאה רע ,דנַאטשליטש-ןעפַאװ א ןעגעלרָאפ ייז לָאז |

 ןיא ןעגנורעוושרעפ יד בעילוצ ןעגנוטכירניה ןייק ןייז טינ רחעמ ןעלעוו

 יד בא וליפא ,טפַאשרעה ס'נעט2 םעד רעדנַאטקעלַא ןופ טייצ רעד

 יד ןיא ןעלַאפניײרַא ןעלעוו ,טסערַא ןופ טהעדדעגסױרַא ךיז ןעבָאה סָאװ

 ןופ ןערעוו טיירפעב טעוװ יקסוועשינרעשט זַא ; גנורעינער רעד ןופ דנעה

 יד ןערידיווער וצ ןערעו טמיטשעב טעוװ עיסימָאק ַא ןַא ןוא ; ריביס

 ןהֶא ריכיס ןיא ןערָאװעג טקישרעפ ןענייז סָאװ ,עלַא יד ןופ ןעסעצָארּפ

 -וקעזקע רעד זַא ,טרעדָאפעג רע טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ .טּפשמ ַא

 םעד ףיוא עפירגנָא ןייק ןעכַאמ וצ טינ ,ןעגָאזוצ לָאז טעטימָאק רעוויט
 טנַאמרעד ךיוא רע טָאה רשפא .,גנוניורק רעד ךָאנ זיב רַאצ ם'נופ ןעבעל

 ףעט8 רעד רעדנַאסקעלַא עכלעוו ,םירעיוּפ יד ןעטסנוג וצ ןעמרָאפער יד

 ןיא ןערָאװעג ןעסַאלשעג זיא ךַאמבָא רעד .ןעכַאמ וצ העדב טָאהעג טָאה

 ןעבָאה ןעטסירָארעט יד .טיהענבא םהיא ןעבָאה םידדצ עדייב ןוא ,זירַאּפ

 רַאפ ןערָאװעג טעטכירעגניה טינ זיא רענייק .ףּפמַאק םעד ןעבענעגפיוא

 ןענייז סָאװ יד ;סעיצַאריּפסנָאק עגידרעהירפ יד ןיא ןעמהענלייטנַא

 ןענייז גנוגידלושעב רעגיזָאד רעד רעטנוא ןערָאװעג טריטסערַא רעטעּפש

 ןופ ,גרובלעסילש ןיא ?יטסַאב רעשיסור רעד ןיא ןערָאװעג טרַאּפשרעּפ

 ןהעצפופ עטצעל יד רַאפ טרעהעג טשינרָאג ייז ןופ טָאה ןעמ ןענַאװ
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 -ינרעשט .,טציא ךָאנ ךיז ןעניפעג ייז ןופ עטסיימ יד ואוו ןוא ,רהָאי
 םהיא טָאה ןעמ ןוא ריביס ןופ טכַארבעגקירוצ ןעמ טָאה ן'יקסוועש
 ןעטינשעגבָא ןעוועג זיא רע ואוו ,ןַאכַארטסַא ןיא ןעביילב וצ ןעליופעב
 ,רנַאלסור ןיא טלעוו רעלעוטקעלעטניא רעד טימ גנודניברעפ רעדעי ןופ
 יוד ןערהָאפעגכרוד זיא עיסימָאק ַא .ןעברָאטשעג ןעכיג ןיא זוא רע ןוא

 טמיטשעב ןוא ,טיירפעב עטקישרעפ יד ןופ עכנַאמ טָאה עכלעוו ,ריביס
 רעד ןופ טָאה רעדנַאסקעלַא רעדורב ןיימ .עגירעביא יד רַאֿפ ןענימרעט
 ,רהָאי ףניפ ךָאנ ןופ בָאנוצ א ןענָארקעג עיסימָאק רעגיזָאר

 ןייא רימ ןעמ טָאה ,1882 ןיא ,ןָאדנַאל ןיא ןעוועג ןיב ךיא תעב
 "רעגיטכיר ַא, ןייז וצ טעטּפיוהעב רעכלעוו ,ןַאמ ַא זַא ,טלהעצרעד גָאט
 ,ןעזייועב סע ןעק רעכלעוו ןוא ,גנורעינער רעשיסור רעד ןופ טגעגַא
 ,םהיא טגָאז , .רימ טימ ןעגנולדנאחרעפ ןיא ןעטערטניירַא טלָאװעג טָאה
 -רעטנורַא םהיא ךיא לעוװ ,זיוה ןיא רימ וצ ןעמוקניירַא טעװ רע ביוא זַא
 זיא ךילניײשרהַאװ .רעפטנע ןיימ ןעוועג זיא ,"ּפערט עֶלַא ןופ ןעפרַאוו
 זַא ,טנעכערעג טָאה ףעיטַאנגיא דנערהעוו סָאװ ,ןופרעד ןעמוקעג סָאד
 ,טעטימָאק ןעוויטוקעזקע םעד ןופ ףירגנַא ןַא ןופ רעכיז זיא רַאצ רעד
 ןעכלעוו ןעכַאמ ןעלעוו ןעטסיכרַאנַא יד זַא ,טַאהעג ארומ רעבָא רע טָאה
 .געוו ןיא ןייז טינ םהיא לָאז ךיא זַא טלָאװעג טָאה רע ןוא ,ךוזרעפ זיא סע

 .אךז

 גנוגעוועב עשיטסיכרַאנַא יד טָאה 1882 ןוא 1881 ןערהָאי יד ןיא
 טָאה ןעמ .גנולקיווטנע עדנעטיידעב ַא טכַאמענכרוד ךיירקנַארּפ ןיא
 םוצ ךילדנייפ ןעוועג זיא טסייג רעשיזיוצנארפ רעד זַא ,טביולגעג ללכב
 עיצַאיצַאסַא !סרעטייברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא ןוא ,םזינומָאק
 טָאה סָאד .'םזױװטקעלַאק, טגידערּפענ םעד טָאטשנָא ןעמ טָאה
 -עהעג ןעלָאז ןעטנעמורטסניא-סנָאיצקודָארּפ יד זַא ,ןעסייהעג טלָאמעד
 ןעסילשעב ןענעק לָאז ךיז-רַאפ עּפורג רעדנוזעב רעדעי ןוא ,ללב םוצ ןער
 -אודיווידניא ןַא ףיוא ןעמוקרָאפ לָאז ןעטקודָארּפ יד ןופ ךיורבעג רעד יצ
 רעבָא טייקכילקריוו רעד ןיא .רעגייטש ןעשיטסינומָאק רעדָא ןעשיטסיל
 -ריטסַאנָאמ םעד וצ רָאנ ךילדנייפ ןעוועג טסייג רעשיזיוצנַארפ רעד זיא
 ארוי יד ןעוו .ןעלוש עטלא יד ןופ "ןעירעטסנַאלַאּפ , יד וצ ,םזינומָאק
 טרעלקרע טסיירד ךיז טָאה ,1880 ןיא סערגנָאק רהיא ףיוא ,עיצַארעדעפ
 ןעיירפ םעד ןופ ןעטסנונ וצ ,טסייה סָאד --- שיטסינומָאק-שיטסיכרַאנַא
 ןיא עיטַאּפמיס עקרַאטש ַא ןענואוועג םזיכרַאנַא רעד טָאה --- םזינומָאק



 רענָאיצולָאװער ַא ןופ ןערַאומעמ 472

 ןיא ןעטיײרּפשרעפ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה גנוטייצ רעזנוא ,ךיירקנַארפ
 ןערָאװעגנ טרהיפעגנָא זיא ץנעדנַאּפסערָאק עסיורגנ ַא ,חנידמ רעניזָאד רעד
 עשיטסיכרַאנַא עדנעטיידעב ַא ןוא ,רעטײברַא עשיזיוצנַארפ יד טימ
 יד ןופ לייט ַא ןיא ןוא זירַאּפ ןיא טלעקיווטנע לענש ךיז טָאה גנוגעוועב

 "חאפעגכרוד ןיב ךיא ןעוו ,דנעגעגיזַאיל םעד ןיא טּפיוהרעד ,ןעצניוװַארּפ
 ,ןָאדנַאל ךָאנ ןָאנָאהט ןופ עזייר ןיימ ףיוא ,1881 ןיא ךיירקנַארּפ ןער
 ןעטרָאד גידנעטלַאה ,ןעיו ןוא ןעיטע טנעס ,ןָאיל טכוזעב ךיא בָאה
 ןעסַאמ טדעטש עגיזָאד יד ןיא ןעפָארטעג בָאה ךיא ןוא ,ענערטרַאפ
 .ןעעדיא ערעזנוא ןעמהענוצנָא טיירג ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטײברַא

 -קערש ַא טשרעהעג דנעגעגדןָאיל םעד ןיא טָאה 1889 ןופ ףוס םייב

 ןוא ,טריזילַארַאּפ ןעוועג זיא עירטסודניא-סנעדייז יד .,סיזירק רעכיל
 רעדניק ןעסַאמ ןַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא רעבעוו יד רעטנוא דנעלע רעד
 ,סעמרַאזַאק יד ןופ ןערעיוהט יד ייב ןהעטש הירפ רעד ןיא ןעדעי ןענעלפ

 -בִא טנעקעג ןעבָאה ייז סָאװ סָאד טלייטרעפ ןעבָאה ןעטַאדלָאס יד ואוו

 ןופ ביֹוהנֶא רעד ןעוועג ןיא סָאד .ּפֹוז ןוא טיורב רעייז ןופ ןערָאּפש
 -ייטרעפ עגיזָאד יד טביולרע טָאה רעכלעוו ,טעטירַאלוּפָאּפ ס'עשזנַאלוב

 רהעז א ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז רעטייברַאךענימ יד .זייּפש ןופ גנול
 .ענַאל רערעכיזנוא

 ,גנורהעג עקרַאטש ַא רָאפ טמוק טרָאד זַא טסואוועג בָאה ךיא
 ןיא טכַארברעפ בָאה ךיא סָאװ ,םישדח ףלע יד ןופ טייצ רעד ךרוד רעבָא

 -יוצנַארפ רעד טימ ננורהירעב עטנעהָאנ יד ןערָאלרעּפ ךיא בָאה ,ןָאדנַאל
 -ַאהט ןיא ךיז ןערהעקקירוצ ןיימ ךָאנ ןעכָאװ עכילטע .גנוגעוועב רעשיז

 רעטײברַא-ןענימ יד זַא ,ןעננוטייצ יד ןופ טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ,ןָאנ
 ןענייז ייז סָאו ,תורצ יד ןופ טרעטיברע נידנעייז ,ןימ-עלדוַאסנָאמ ןופ
 ,רעמיטנעגייא-ךענימ עשיליטַאק-גנערטש יד ןופ ןענַאטשעגסױא ךיז
 ןעטלַאהענבָא ןעבָאה ייז ;גננונעװעב ?עקיטש ַא ןעביוהעגנָא ןעבָאה
 ;קיירטס םענײמענלַא ןַא ןופ טדערעג ןעבָאה ייז ,ןעננולמַאזרעפ עמייהעג

 עלַא ףיױא טלעטשענפיוא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,םימלצ ענרענייטש יד

 -םיוא רעדָא ,ןערָאװעג ןעסירעגרעטנורַא ןענייז ,ןענימ יד םורַא ןעגעוו
 ?לעיפ רהעז ןערעוו עכלעוו ,ןענָארטַאּפ-טימַאניד ךרוד ןערָאװעג ןעזָאלבעג
 ,טייברַא רעשידריארעטנוא רעד ןיא רעטײברַאךענימ יד ןופ טכיורבעג
 ךיוא טָאה ןָאיל ןיא עיצַאטינַא יד .ייז ייב ייֵז ןעביילב לָאמטּפָא ןוא

 ןענייז עכלעוו ,ןעטסיכרַאנַא יד .רעטקַארַאכ ןענידלַאװענ ַא ןעמונעגנָא
 טזָאלענייברעּפ טינ ןעבָאה ,טדָאטש רעד ןיא ?הָאצ רעשביה ַא ןיא ןעוועג
 ןעלָאז ייז ואוו ,רעקיטילַאּפ עשיטסינוטרָאּפָא יד ןופ גנולמַאזרעפ ןייק
 ןעטצעל ַא סלַא עמרָאפטַאלּפ יד גידנעמרוטש --- ,ןערעה ןעזָאל טינ ךיז
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 ןענימ יד זַא ,ןיז םעד ןיא סעיצולָאזער טנעלעגרָאפ ןעבָאה ייז ,לעטימ

 "יואוו יד ךיוא יו ,ןָאיצקודָארּפ רעד רַאפ ןעטייקגידנעווטיונ עלַא ןוא

 עניזָאד יד ןוא ; ןָאיצַאנ רעד ןופ םוטנעגייא סָאד ןערעוו ןעפרַאד ,ןעגנונ

 קערש םוצ ,גנורעטסייגעב טימ ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז סעיצולָאזער

 .ןעסַאלקלעטימ יד ןופ

 עשיטסינוטרָאּפָא יד ןענעקטנַא רעטײברַא יד ןופ ןעלהיפעג יד

 רעד ןעגעק ךיוא יו ,רערהיפ עשיטילַאּפ יד ןוא עטמַאעב-טדָאטש
 ,סיזירק ןעקרַאטש ץנַאג םעד טשינרָאג וצ טכַאמעג טָאה עכלעוו ,עסערּפ

 םעד ןערעטכיילרעפ וצ ןערָאװעג ןעמונעגרעטנוא טינ זיא ךַאז ןייק תעב

 סע יו .נָאט ןעדעי טימ ןעסקאוועג ןענייז ,דנעלע ןעטיירּפשרעּפ-טייוװ

 םעד ןופ סעכ רעד זיא ,ןעטייצ עכלעזַא ןיא לַאפ רעד ךילנהעוועג זיא

 ןופ רעצעלּפ יד ןענעק טּפיוהרעביא טעטכירעג ןעוועג קלאפ ןערעמערָא

 -טייד ךָאנ ןָא ךיז ןעהעז עכלעוו ,טייהנעסַאלעגסױא ןוא ןעגינעגרעפ

 רַאפ ןערעּפרעקרעפ ייז ?ייוו ,טיונ ןוא דנעלע ןופ ןעטייצ יד ןיא רעכיל
 ערעכייר יד ןופ טײהנעסַאלעגסיױא יד ןוא םזיאָאנע םעד רעטײברַא יד

 יד ייב טסַאהרעפ ןעוועג סרעדנַאזעב זיא רעכלעוו ,ץַאלּפ ַא ,ןעסַאלק

 רעטַאעהט םעד ייב עעפאק עשידריארעטנוא יד ןעוועג זיא ,רעטײברַא

 טָאה ןעמ ואוו ןוא ,טכַאנ עצנַאנ יד ןעפָא ןייז טגעלפ רעכלעוו ,רוקעללעב

 רעקיטילַאּפ ןוא ןעשנעמ-סגנוטייצ יד ןהעז טנעקעג טכַאנ רעבלַאה ךָאנ

 ענעסַאלעגסיױא ןופ טפַאשלעזענ רעד ןיא גידנעקנירט ןוא גידנעסערפ

 רעכלעוו ףיוא ,ןערָאװעג ןעטלַאהענבָא טינ זיא גנולמַאזרעפ ןייק .ןעיורפ

 סינערעהוצנָא עדנעהַארד זיא סע עכלעוו ןערעוו טכַאמעג טינ לָאז סע
 טרידָאלּפסקע ןעטרָאד טָאה טכַאנ ןייא ןוא ,עעפַאק רעגיזָאד רעד ןענעוו
 -עבנוא ןַא ןופ ןערָאװעג ןעפרָאװעג זיא סָאװ ,ענַארטַאּפ-טימַאניד ַא

 -עפוצ טרָאד זיא רעכלעוו ,טסילַאיצַאס ַא ,רעטײברַא ןַא ,דנַאה רעטנַאק

 םענעדנוצעגנָא םעד ןעשעלסיוא ןָאהטעג גנורּפש א טָאה ,ןעוועג גי

 דנערהעוו ,ןערָאװעג טע'גרה'עג ןיא רע ןוא ,ענָארטַאּפ רעד ןופ טיונק

 ןענייז ,גָאט ןעטוג ַא טבעלעג טרָאד ןעבָאה סָאװ ,רעקיטילַאּפ עכילטע

 טרידָאלּפסקע טָאה גָאט ןעטייווצ םעד .ןערָאװעג טעדנואוורעפ טכייל

 ןוא ,ארויב-עטורקער ַא ןופ ןעריהט יד ייב ענַארטַאּפ-טימַאניד ַא ךָאנ

 יד ןעסיירוצפיוא העדב ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא יד זַא ,טדערעג טָאה ןעמ

 ןופ םענייא ףיוא טהעטש עכלעוו ,"יורפגנוי, רעד ןופ עוטַאטס עסיורג

 רהיא ןיא רעדָא ,ןָאיל ןיא טבעלעג טינ טָאה סע רע ,גרעב רענָאיל יד

 -לעפעב יד דַארג ַא רַאפ סָאװ ףיוא ןעפיירנעב טינ רָאנ ןעק ,דנעגענמוא

 -טסייג עשילוטַאק יד ןופ דנעה יד ןיא ךָאנ ןענייז ןעלוש יד ןוא גנורעק
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 ןוֿפ לייט רעכילנעמ רעד סָאװ ,האנש יד ןהעטשרעפ טינ ןעק ןוא ,עכיל
 .םיחלג יד ףיוא טנַארט ננורעקלעפעב רעד

 .ןָאיל ןופ ןעסַאלק ערעכייר יד טּפַאכעגמורַא טָאה קערש-טיוט ַא

 ַא רענייא זיולב ןוא ,רעטײברַא עלַא --- ,ןעטסיכרַאנַא גיצכעז ערעסָאװ

 -לאה ןערהָאפענמורַא זיא רעכלעוו ,רעיהטָאג ?ימע ,שנעמ-סָאלקלעטימ
 .ןערָאװענ טריטסערַא ןענייז --- ,דנעגעג םענעי ןיא ענערטרַאפ גידנעט
 רעד ןעצעהפיוא ןעמונעג לייוורעד ךיז ןעבָאה ןעננוטייצ רענָאיל יד

 -היפ םעד סלַא ךימ גידנעלעטשרָאפ ,ןעריטסערַא ךימ לָאז יז גנורעינער
 דנַאלגנע ןופ ןעמוקעג לעיצעּפס זיא רעכלעוו ,עיצַאטינַא רעד ןופ רער
 -נעסַאמ רעדעיוו ךיז ןעבָאה ןענָאיּפש עשיסור .גנוגעוועב יד ןעטייל וצ

 טעמכ ,לעטדעטש ןיילק רעזנוא ןיא ןעהערדמורַא ןעביוהעגנָא טפַאה

 רָאלק ןעוועג זיא סע עכלעוו ןומ ,ףעירב ןעמוקעגנָא רימ זיא גָאט ןעדעי

 ,יײצילַאּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ןערָאװעג ןעבירשעג ןענייז ייז זַא
 ,גנורעוושרעפ טימַאניד ַא סעּפע ןעגעוו טדערעג ךיז טָאה סע עכלעוו ןיא
 רימ טָאה ןעמ זַא ,ןעסיוו טזָאלעג לָאפסינמייהעג רימ טָאה ןעמ רעדָא

 עצנַאג א ןעבילקענפיונוצ בָאה ךיא .טימאניר ךעלקעּפ טקישעגסיױרַא

 -רעטניא , ןעדעי ףיוא נידנעביירשנָא ,ףעירב עניזָאד יד ןופ עיצקעלָאק
 -ונעגטימ ייֵז טָאה ייצילַאּפ עשיזיוצנַארפ יד ןוא ,"ייצילַאּפ עלאנָאיצַאנ

 ייז ,זיוה ןיימ ןיא גננוכוזרעטנוא ןַא טכַאמענ טָאה יז תעב ךיז טימ ןעמ
 ףעירב עגיזַאד יד ןעגנערבוצרָאפ הטומ םעד טַָאהעג טינ רעבָא ןעבָאה
 .ןעבעגענקירוצ טינ לָאמנייק ךיוא ייז רימ ןעבָאה ייז ןוא ,טכירעג ןיא

 עכלעוו ,יורפ ןיימ וליפא רָאנ ,טכוזעג ייז ןעבָאה זיוה ןיא רָאנ טינ
 -אוועג טריטסערַא זיא ,אווענעשז ךָאנ ןערהָאפבָא םייב ןעטלַאהעג טָאה
 טהעטשרעפ סע .טכוזענמורַא רהיא טָאה ןעמ ןוא ,לַאזקָאװ ן'פיוא ןער
 -מָאק לָאז סָאװ ,ןענופעג טשינרָאג טולָאסבַא ןעבָאה ייז זַא ,רעבָא ךיז
 .סרעדנַא ןעצימיא רעדָא ךימ ןעריטימָארּפ

 יירפ ץנַאג ןעוועג ןיב ךיא עכלעוו ןיא ,רעכירַא ןענייז געט ןהעצ
 -לַאהרע בָאה ךיא .ןעלעוו ןעוועגנ רָאנ סע לָאז ךיא ןעוו ,ןערהָאפוצקעװַא
 ךיז לָאז ךיא ןעהטַארעג ךימס טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ,ףעירב עכילטע ןעט

 ,דניירפ ןעשיסור ןעטנַאקעבנוא ןַא ןופ ןעוועג זיא רענייא --- ןעגָארטבָא
 רעכלעוו ,באטש ןעשיטַאמַאלּפיד םעד ןופ דעילנטימס א ךילניישרהאוו

 ךיילנ לָאז ךיא .זַא ןעבירשענ רימ טָאה רע ןוא ,טנָאקעג םינּפה ךימ טָאה
 םעד ןופ ןברק רעטשרע רעד ןייז ךיא לע טינ זַא םירָאװ ,ןערהָאפבָא
 ןערעוו ןעסָאלשעג םייב ןעטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,ךַאמבָא-סגנורעפילסיוא

 ;טרָא ןיימ ףיוא ןעבילבעג ןיב ךיא ,דנַאלסור ןוא ךיירקנַארפ ןעשיווצ/

 -רעפ ןיב ךיא זַא ,עמַארגעלעט ַא טקורדעג טָאה "זמייט , יד ןעוו ןוא
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 גנוטייצ רעד וצ ףעירב ַא ןעבירשעג ךיא בָאה ,ןָאנָאהט ןופ ןעדנואווש
 עניימ ןופ לעיפ ױזַא יו ננַאל ױזַא .סערדא ןיימ ןעבענעגנָא בָאה ןוא
 -קעװַא העדב טָאהעג םינ רָאג ךיא בָאה ,טריטסערַא ןעוועג ןענייז דניירפ
 .ןערהָאפוצ

 רענָאװש ןיימ זיא רעבמעצעד ןעט21 םעד ןופ טכאנ רעד ןיא
 -קנַארק ןייז זַא טסואוועג ןעבָאה רימ ,סמערָא עניימ ףיוא ןעברָאטשעג
 ןעבעל גנוי ַא יוװ ןהעזוצוצ ךילקערש רעבָא זיא סע ,ראבלייהנוא זיא טייה

 -טנַא ףּפמַאק ןעניהטומ ַא ךָאנ טרַאװנעגעג רעייא ןיא סיוא ךיז טשעל

 יירד .,ןעכָארבוצ ןעוועג עדייב ןענייז יורפ ןיימ טימ ךיא .טיוט ןעגעק
 טָאה ןעגרָאמ-רעטניוו רענרומכ רעד תעב ,רעטעּפש העש רעיפ רעדָא
 זיוה ןיימ ןיא ןעמוקעגניירַא ןעמרַאדנַאשז ןענייז ,ןעגָאט ןעביוהעגנָא
 טניפעג יורפ ןיימ דנַאטשוצ ַא רַאפ סָאװ ןיא נידנעהעז .ןעריטסערַא ךימ
 טימ ןעביילברעפ וצ ןעביולרע רימ ןעלָאז ייז ןעטעבעג ךיא בָאה ,ךיז
 -נערהע ןיימ ףיױא גידנענַאװצ ,רעבירַא ןייז םעוו היול יד זיב רהיא
 רעטמיטשעב ַא וצ סינגנעפענ ןופ ריהט רעד ייב ןייז לע ךיא זַא ,טרָאװ
 טכַאנ ענענייא יד ךָאנ ןוא ,טגַאזטנע רעבָא רימ ןעמ טָאה סָאד ; עדנוטש
 וצ גידנעגירק ,ולקער עזילע .ןָאיל ןיא טרהיפענקעװוַא ךימס ןעמ טָאה

 גידנעזייוסיורַא ,ןעמוקעג דלַאב זיא ,םַארנעלעט ַא ךרוד ןופרעד ןעסיוו

 ןענייז סע .ץראה רענעדלָאנ ןייז ןופ טייקלעדע עצנַאג יד יורפ ןיימ וצ
 ןעגנאגעגוצ זיא היול יד ?יֹואוובֶא ןוא ; אווענעשז ןופ דניירפ ןעמוקעג
 סעיינ א ןעוועג זיא סע סָאװ ,סעינָאמערעצ זיא סע עכלעוו ןהֶא טולָאסבַא
 ייב ןעוועג ?עטרעטש עבלַאה א ןיא ,לעטדעטש ןיילק רעגיזָאד רעד ןיא

 ןוא ןעסַאלק עמערָא יד ןופ רעצרעה יד זַא ,יורפ ןיימ ןעגייצ וצ ,היול רעד
 טימ טינ ןוא זנוא טימ ןעוועג ןענייז םירעיוּפ רעיָאװוַאס עטסָארּפ יד
 יד ןענעלפ ,סעצָארּפ ןיימ ןעגנַאגעגנָא ןיא סע ןעוו .רעשרעה ערעייז

 ידכ ,ןיירַא טדָאטש ןיא רעפרעד-גרעב יד ןופ ןעמוקרעטנורַא םירעיוּפ

 ן'רַאפ סעצָארּפ ןיימ טימ טלַאה סע יוװ ןהעז ןוא ןעגנוטייצ יד ןענירק ֹוצ

 יי ,טכירעג
 רעד ןעוועג זיא ,טרהירעג ףעיט ךימ טָאה רעכלעוו ,לַאפ רעטייווצ ַא

 ןופ טקישעג ןעוועג זיא רע .ןָאיל ןיא דניירפ ןעשילגנע ןַא ןופ ןעמוקנָא

 -גנע רעד ןיא טעטכאעג ןוא טנַאקעב-טוג זיא רעכלעוו ,ןַאמלעטנעשזד ַא
 -נָאל ןיא בָאה ךיא עילימַאפ סעמעוו ןיא ,טלעוו רעשיטַאמָאלּפיד רעשיל

 ךיז טימ טָאה רע ,1882 ןיא ,ןעדנוטש עכילקילג עלעיפ טכַארברעפ ןָאד
 ףיוא ןענירקוצסיורַא ךימ ידכ ,דלענ עמוס עדנעטיידעב ַא טכַארבעגטימ
 תוחילש יד ןעבענעגרעביא טייצ רעכיילג וצ רימ טָאה רע ןוא ,תוברע

 יד ןענעוו ןערעמיק טינ רָאנ ךיז לָאז ךיא זַא ,דניירפ רענָאדנַאל ןיימ ןופ
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 ןעסיוועג ַא ףיוא ךיירקנַארפ ןעזָאלרעפ ךיילג ןומ ךיא רָאנ ,תוברע
 יירפ רימ טימ ןהעז וצ ךיז ןעגנולעג םהיא סע ןיא ןפוא ןעלופסינמייהעג
 רימ זיא סע רעכלעוו ןיא ,סעטַארג עטלעּפָאד טימ גייטש רעד ןיא טינ ---
 טקנוּפ ןעוועג זיא רע ןוא --- יורפ ןיימ טימ ןהעז וצ ךיז טביולרע ןעוועג

 יו ,טָאבנא םעד ןעמהענוצנָא ךיז ןעגאזטנע ןיימ ןופ טרהירעג ?לעיפ יױזַא
 טפַאשדניירפ ןופ ןעכייצ ןעלָאפלהיפעג םעד ןופ טרהירעג ןעוועג ןיב ךיא
 טימ ןעמַשזוצ ,טצעשעג ךיוא יוז8 ןיֹוש בָאה ךיא ןעמעוו ,ןעשנעמ ַא ןופ
 | .ךיוה רהעז ,יורפ ןייז

 ענעי ןופ םענייא ןעכבָאה טלָאװעג טָאה גנורעינער עשיזיוצנַארפ יד
 ;גנורעקלעפעב רעד ףיוא קורדנייא ןא ןעכַאמ סָאװ ,ןעסעצָארּפ עסיורג
 -סערַא יד ןעריסעצָארּפ וצ ןעוועג טינ טייקכילגעמ ןייק רעבָא זיא סע

  טרעדָאפענ ךיז טלָאװ סע .ןענָאיזָאלּפסקע יד רַאפ ןעטסיכרַאנַא עטריט
 זנוא ןעטלָאװ עכלעוו ,ענערָאװשעג ןופ טכירעג א רַאפ ןעגנערב וצ זנוא

 טָאה גנורעיגער יד ,ןעכָארּפשעגייײרּפ ןעטייקכילנײשרהַאװ עלַא טיול
 ן'רַאפ ןענָאלקוצנָא זנוא ,גנַאג ןעשילעװַאיקַאמ םעד ןעמונעגנַא רעבירעד
 ןיא .עיצַאיצַאסַא !סרעטייברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד וצ ןערעהעג
 ןערָאװעג טרהיפענכרוד זיא רעכלעוו ,ץעזעג ַא ןעוועג ןזיא ךיירקנַארפ
 ןעבָאה ןעשנעמ ןעכלעוו טיול ,ענומָאק רעד ןופ לַאפ םעד ְךָאנ דלַאב

 רַאפ ,טכירעג-ייצילַאּפ ןעכאפנייא ןַא רַאפ ןערעוו .טכַארבעגרָאפ טנעקעג
 ןעוועג זיא ףָארטש עטסכעה יד .עיצַאזינַאגרָא רענעי וצ ןערעהעג םעד
 -נעטש ךיז ןעמ ןעק טכירעגײיצילַאּפ ַא ףיוא ןוא ; סינגנעפעג רהָאי ףניפ
 גנורעיגער יד יו ,?ייטרוא אזַא ןעבעגסױרַא טעװ רע זַא ,ןעזָאלרעּפ גיד
 .ןעגנאלרעפ טעוו

 געט עטשרע יד ןיא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ןָאיל ןיא סעצארּפ רעד
 יד .ןעכָאװ ייוצ ךרע ןַא ןעטלַאהעגנָא טָאה ןוא ,1888 ,רַאונַאי ןופ
 טָאה רענייא רעדעי םירָאװ ,עכילרעכעל ַא ןעוועג זיא גנוגידלושעב
 טינ לָאמנייק ךיז טָאה רעטײברַא רענַאיל יד ןופ רענייק זַא ,טסואוועג
 -ניא ןזיא גנונידלושעב יד ןוא ,עלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןָא ןעסַאלשעגנָא
 ,דָאזיּפע ןעדנעגלָאפ םעד ןופ ןהעז סע ןעק ןעמ יװ ,ןעלַאפענכרוד ןעצנַאג
 רעד ןופ ףעש רעד ןעוועג זיא עגַאלקנָא רעד רַאפ תודע רעגיצנייא רעד
 טבירעג ןיא זיא רעכלעוו ,שנעמ רערעטלע ןַא ,ןָאיל ןיא יײצילָאּפ-םייהעג
 זומ ,טכירעב ןייז .טקעּפסער ןעטסכעה םעד טימ ןערָאװעג טלעדנַאהעב
 -ראנַא יד ,ןעטקַאפ יד וצ עגונב טקערָאק ץנַאג ןעוועג זיא ,ןעבעגוצ ךיא
 רעד ףיוא סולפנייא ןא ןענָארקעג ןעבָאה ,טגָאזעג רע טָאה ,ןעטסיכ
 ןעטסינוטרָאּפָא יד רַאפ ךילנעמנוא טכַאמענ ןעבָאה ייז ; גנורעקלעפעב
 ןוא ,םזיכרַאנַא ןוא םזינומַאק גידנעגידערּפ ,ןעגנולמַאזרעפ ןעטלַאהוצבָא
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 ךיז טלאהרעפ רע זַא גידנעהעז .טייז רעייז ףיֹוא ןעוועג זיא םלוע רעד
 םהיא ןעלַאפעגנייא רימ ןזיא ,ןעגנוגָאזסױא ענייז ןיא גידנעטשנַא ױזַא
 ןענעוו גידנעדער טרעהעג זיא סע ןעוו רהיא טָאה , : עגַארפ ַא ןעלעטש וצ
 "? ןָאיפ ןיא עיצַאיצָאסַא ס'רעטייברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד

 .ךעלזייב טרעפטנעעג רע טָאה ,"טינ לָאמניײק,
 ןיא סערגנָאק רענָאדנַאל םעד ןופ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעו,
 ןעיובוצפיוא טנעקעג בָאה ךיא סָאװ םעֶלַא ןָאהטענ בָאה ךיא ןוא 1
 רימ סע ךיז טָאה ,ךיירקנַארפ ןיא עלַאנָאיצַאנרעטניא יד יינ סָאד ןופ
 "? ןעבעגעגנייא

 ".ךענַאיצולַאװער גונעג טינ רַאפ ןעטלַאהעג רהיא ןעבָאה ייז .ןיינ,
 ךיז גידנעדנעוו ןוא ,טגָאזעג םהיא וצ ךיא בָאה ,"ךייא קנַאד ךיא, |

 עצנאג רעייא רהיא טָאה טָאה ,ןעבענעגוצ ךיא בָאה רָארוקָארּפ םוצ
 " תודע םענעגייא רעייא ןופ טשינרָאג וצ טכַאמעג ענַאלקנָא

 ן'רַאפ ןערָאװעג טלייטרוארעפ עלַא רימ ןענייז ןעגעווטסעדנופ
 יד ןעגָארקעג ןעבָאה זנוא ןופ רעיפ .עלַאנַאיצַאנרעטניא רעד וצ ןערעהעג
 וַאלָאד טרעדנוה רעיפ ןוא סינגנעפעג רהָאי ףניפ ,ףָארטש עטסכעה
 רהָאי ןייא זיב רעיפ ןופ ןעגָארקעג ןעבָאה עגירעביא יד ;} ףָארטשי ךלעג
 ןעזייוועב טריבורּפ טינ רָאנ ןעבָאה ייז זַא ,זיא ךַאזטַאהט יד .סינגנעפעג
 -רעפ ןעצנַאג ןיא רָאג טָאה ןעמ .עלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןעגעוו סָאװטע
 ןעגעו ןעדער ןעסייהעג ךַאפנייא זנוא טָאה ןעמ .רהיא ןעגעוו ןעסעג
 טנַאמרעד ןיא טרָאװ ַא טינ .,ןָאהטעג רימ ןעבָאה ױזַא ןוא ,םזיכרַאנַא
 יד ןופ ייווצ רעדָא רענייא ןעוו ןוא ; ןענָאיזָאלּפסקע יד ןעגעוו ןערָאװעג
  טָאה ,טקנוּפ ןעגיזָאד םעד ןעכַאמ רָאלק טלָאװעג ןעבָאה םירבח רענָאיל
 .ן'רַאפ רָאנ ,טינ ייז ןעמ טגָאלק רַאפרעד זַא ,טרעלקרע טסָארּפ ייז ןעמ
 בָאה רענייא ךיא רעכלעוו וצ --- ,עלַאנָאיצַאנרעטניא רעד וצ ןערעהעג
 .טרעהעג

 ,סעשימָאק סָאװטע רָאפ גידנעטש טמוק ןעסעצָארּפ עכלעזַא ייב
 ףַאז ןייק זיא סע ,ףעירב א םעניימ ףרוד ןעמוקעג סע זיא לָאמ סָאד ןוא
 -זיוה רענילדנהעצ .ענַאלקנָא יד ןעדנירגעב וצ סָאװ ףיוא ןעוועג טינ
 רעבָא ,ןעטסיברַאנַא עשיזיוצנַארפ ייב ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעגנוכוז
 יד .עניימ ףעירב ייווצ ןעוועג זיא ,ןענופעג ןעבָאה ייז סָאװ סעלַא
 .טנעקעג טָאה יז סָאװ סעֶלַא ייז ןופ ןעגירקוצסױרַא טכוזעג טָאה עגַאלקנָא
 ןיא ,רעטײברַא ןעשיזיוצנַארפ ַא וצ ןעבירשעג ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא
 טדערעג םהיא וצ בָאה ךיא .טניהטומטנע ןעוועג זיא רע סָאװ טייצ ַא

 עסיורג יד ןעגעוו ,ןעבעל רימ עכלעוו ןיא ןעטייצ עכילרעה יד ןענעוו |
 "רעפ ןוא טרובעג רעד ןעגעוו ,ןעמוק ןיא ןעמלאה עכלעוו ןעגנורעדנע
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 ַא ןעוועגנ זיא ףעירב רעד .ןעכיילג רעד ןוא ,ןעעדיא עיינ ןופ גנוטיירּפש
 .לַאטיּפַאק גינעוו ןענָאלשעג םהיא ןופ טָאה רָארוקָארּפ רעד ןוא ,רעצרוק

 ףלעווצ ןעטלַאהטנע רע טָאה ,ףעירב ןעטייוצ םעד טגנַאלעבנָא סָאװ

 ןעשיזיוצנַארפ רעדנַא ןַא וצ ןעבירשעג טָאהעג םהיא בָאה ךיא ,ךעלטייז

 ןעכַאמ ןופ טנעידרעפ רע טָאה הנויח ןייז ףיוא ,רעטסוש ןעגנוי ַא ,דניירפ

 םהיא ייב טגעלפ טייז רעקניל רעד ןיא .רעמיצ םענעגייא ןייז ןיא ךיש

 ךיז טגעלפ רע ןעכלעוו ףיוא ,עלעוויוא רענרעזייא רעניילק ַא ןהעטש

 א טייז רעטכער רעד ייב ןוא ,ןעטייצלהאמ עכילגעט ענייז ןעכָאק ןיילַא

 יד וצ ףעירב עגנַאל ןעבירשעג טָאה רע ןעכלעוו ףיוא ,לעקנעב רעניילק

 -בָאנ .לעקנעב-רעטסוש ןענירעדעינ ןייז ןופ גידנעטערטבָא טינ ,םירבח

 זיא סע לעיפיוו ,ךיש רָאּפ ?עיפ ױזַא טימ ןערָאװעג גיטרַאפ זיא רע יו םעד

 ,ןעבעל םענעדיישעב טסכעה ןייז ןופ האצוה יד ןעקעד וצ ןעוועג גיטיונ
 ,ףרָאד ן'פיוא רעטומ רעטלַא ןייז קנַארפ עכילטע ןעקישקעװַא ףיוא ןוא

 עכלעוו ןיא ,ףעירב ןעביירש ןיא ןעדנוטש עגנַאל ןעגנערברעפ רע טגעלפ

 טימ םזיכרַאנַא ם'נופ ןעּפיצנירּפ עשיטערָאעט יד טלעקיווטנע טָאה רע
 ויא רע .ץנעגילעטניא ןוא דנַאטשרעּפ ןעדנוזעג ןעטנעכייצעגסיוא ןַא

 טרעוו ןוא ךיירקנַארפ ןיא רעלעטשטפירש רעטסואוועב-טונג ַא טציא

 .רעטקַארַאכ ןייז ןופ טייקנעטלַאהעגסיױא רעד רַאפ טעטכַאעג ןיימעגלַא

 ףלעווצ רעדָא טכַא ןעביירשנָא טייצ רענעי וצ רע טנעלפ ,ןערעיודעב םוצ

 .וליפא ַאמָאק רעדָא טקנוּפ ןעניצנייא ןַא ןֹהָא ריּפַאּפ-ביירש ךעלטייז

 ןעגנַאל א ןעבירשעגנָא בָאה ןוא טצעזענקעוַא ךיז ךיא בָאה לָאמנייא

 -ירשעג ערעזנוא ױזַא יו טרעלקרע םהיא בָאה ךיא ןעכלעוו ןיא ,ףעירב

 ,ןעזַארפ ןוא עצעז עבלַאה ןיא ,עצעז ןיא ןייא ךיז ןעלייט ןעקנַאדעג ענעב
 ןעכילמיטנענייא רהיא טימ ןענידנע ךיז ףרַאד ענייא עדעי עכלעוו ןופ

 ,ןעצרוק ןיא --- ,ןעכיילג רעד ןוא ,ַאמָאק רעדָא ,טקנוּפ-ךיירטש ,טקנוּפ

 םיללכ עטשרע יד ןיא טכיררעטנוא ןעצרוק ַא ןעבענעג םהיא בָאה ךיא

 ןעביירש ןייז לעיפיוו טימ טרעלקרע םהיא בָאה ךיא .ןָאיצַאטקנוּפ ןופ

 ןעכַאפנייא ןעגיזָאד םעד ןעמהעננָא לָאז רע ןעוו ,טרעסעברעפ ךיז טלָאװ

 | | | .ןַאלּפ

 -וקַארּפ םעד ןופ ןערָאװעג טנעיײלעגרָאפ זיא ףעירב רעגיזָאד רעד

 טסכעה טכַאמעג םהיא ףיױא טָאה רע ןוא ,טכירעג ן'רַאפ רָאר

 ןעניזָאד םעד ,ןעררעה עניימ ,טרעהעג טָאה רהיא , .םישורּפ עשיטעטַאּפ

 רהיא , ,טבירעג םעד גידנעריסערדַא ,טצעזענטרַאפ רע טָאה --- "ףעירב

 טשינרָאג םהיא ןיא זיא קילב ןעטשרע ן'פיוא ,טכרָאהעגנייא טוג ךיז טָאה

 -ַאמַארג ןיא עיצקעל ַא רעטײברַא ןַא ןעטרָאד טיג רע .סערעדנוזעב אטינ

 "םיוא רעפעיט ןופ טרעטיצענ עמיטש ןייז טָאה ָאד ןוא --- "רעבָא ..,.קיט
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 ןעמערַא ןַא ןעפלעה וצ ידכ ןערָאװעג ןָאהטעגנ טינ ןיא סָאד , --- גנוגער

 בעילוצ ךילניישרהַאו ,טָאה רע עכלעוו ,גנורליב יד ןענירק רעטיײברַא

 -רעפ ןעפלעה וצ םהיא ידכ טינ .ןענָארקענ טינ עלוש רעד ןיא ,טייקליוט

 ןיא ףעירב רעד ,ןעררעה עניימ !ןיינ .טיורב ןייז ךילטנערָא ןענעיד

 ערעזנוא ֹוצ סַאה טימ ןערעטסייגעב וצ םהיא ידכ ןערָאװעג ןעבירשעג

 ןעסיגניירא רעסעב ןענעק וצ ידכ ,סעיצוטיטסניא ענעבשחרע ןוא ענהעש

 "קערש ַא ךָאנ רַאפ ןעכַאמ וצ םהיא ידכ ,םזיכרַאנַא ןופ טפיג יד םהיא ןיא

 ןיא ,גָאט רעד ןייז לָאז ןעטלָאשרעפ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ דנייפ ןערעכיל

 ןופ ןעדָאב םעד ףיוא סופ ןייז טלעטשענפיורַא טָאה ןיקטָאּפָארק ןעכלעוו

 "! ךיירקנארפ

 רעדניק יװ ןעכַאל ןופ ןעטלאהקירוצ טנעקעג טינ ךיז ןעבָאה רימ

 רעטכיר יד ; עדער עגיזָאד יד ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,טייצ עצנאנ יד

 זַא ,ןעגָאז טלָאװעג םהיא ןעטלָאװ ייז יוװ ױזַא ,טקוקעגנָא םהיא ןעבָאה

 ,טקרעמעב טשינרָאג םינּפה רעבָא טָאה רע ; עלָאר ןייז טביירטרעביא רע

 טצעזעגטרַאפ רעטייוו רע טָאה ,יירעדער-ןהעש ןייז ןופ ןעסירעגניה ןוא

 -נופורסיוא ןוא ןעגנוגעוועב עשילַארטַאעהט רהעמ ץלַא טימ עדער ןייז

 ןייז ןענעידרעפ וצ תוחכ עלַא טימס טײברַאעגנ ךילקריוו טָאה רע .ןעג

 .גנורעינער רעשיסור רעד ןופ גנוניולעב

 -ץיזרָאפ רעד זיא גנולייטרוארעפ רעזנוא ךָאנ טייצ עצרוק ַא
 ; טכירעג-רואווש ַא ןופ רוטַארטסיגַאמ א וצ ןערָאװעג טנַאנרע רעטכיר

 סע ןעק ןעמ --- ,רעטכיר ןעטייווצ ַא ןוא רָארוקָארּפ םעד ףךייש זיא סָאװ

 - ייסור , םעד ןעטָאבעגנָא גנורעיגער עשיסור יד ייז טָאה --- ,ןעביולג םיוק

 טביולרע ייז טָאה קילבוּפער יד ןוא ,"אננַא רעגילייה רעד ןופ ץיירק ןעש

 ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה ץנַאילַא עשיסור עטמהירעב יד ! ןעמהענוצנא סע

 ,סעצָארּפ רענָאיל םעד ןיא גנורּפשרוא רהיא טַָאהעג

 -נעלג טסכעה ןעכלעוו ןופ טייצ רעד ןיא --- סעצארּפ רעניזָאד רעד

 עלַא ןיא ןערָאװעג טקורדעג ןענייז עכלעוו ,ןעדער עשיטסיכרַאנַא עדנעצ

 -דער עסַאלק-עטשרע עכלעזַא ןופ ןערָאװעג ןעטלַאהעג ןענייז ,ןעגנוטייצ

 ןעכלעוו ןיא ןוא ,רעיהטָאנ ?ימע ןוא ראנרעב רעטיײברַא רעד יװ רענ

 עצנַאג ,גנולעטש ענעסָאלשטנע רהעז א ןעמונעג ןעבָאה עטגָאלקעגנָא עלַא
 עניטכעמ ַא טַאהעג טָאה --- ןערהעל ערעזנוא גידנעגידערּפ ןעכָאװ ייווצ
 םזיכראנַא ןעגעוו ןעפירנעב עשלַאפ יד ןופ גנוגיטייזעב רעד רַאפ גנוקריוו

 ןענָארטעגיײב דַארנ ןעסיוועג א ףיוא קפס ילב טָאה ןוא ,ךיירקנַארפ ןיא

 זיא סָאװ .רעדנעל ערעדנַא ןיא םזילַאיצַאס ם'נופ ןעבעלפיוא םעד וצ

 -רעפ יד ךרוד טגיטכערעב ןעוועג גינעוו ױזַא רע זיא ,?ייטרוא םעד ךייש

 עמַאנסױא רעד טימ -- עסערּפ עשיזיוצנַארפ יד זַא ,ןעגנולדנַאה
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 טפּפמישענ ןעפָא טָאה -- ןעגנוטייצ-סגנורעינער ענעבענעגרעביא יד ןופ

 זיא "סטסימָאנָאקע סעד לאנרושז , רעטגיסעמענ רעד וליפא ,רעטכיר יד

 טָאה רענייק, ןעכלעוו ףיוא ,לייטרוא םעד טימ ןעוועג ןעדעירפוצ טינ
 (ערָאװעג טכַארבעגרָאפ ןיא סָאװ סָאד ןופ ,ןעטכיר טנעקעג טינ ךיז

 ןעבָאה ,רענעלקנָא יד ןוא זנוא ןעשיווצ טיירטש םעד ."טכירעג ן'רַאפ

 וצ זנוא גאלשרָאפ א .גנוניימ רעכילטנעפע רעד םיול ,ןענואוענ רימ

 -עטריטוּפעד ןיא ןערָאװעג טכַארבעגניירא דלאב זיא ןעריטסענמא

 טרעדנוה א ךרע ןא ןופ ןערָאװעג טציטשרעטנוא זיא רע ןוא ,רעמַאק

 -לענער ןערָאװעג טכַארבעגרַאפ ןיא גַאלשרָאפ רעניזָאד רעד .ןעמיטש

 ,ןעמיטש רהעמ ןוא רהעמ גידנעגירקוצ לָאמ סעדעי ,רהָאי ןעדעי גיסעמ

 .ןערָאװעג טיירפעב ןענייז רימ ןענַאװ זיב

 אזזז

 ַא ןעבילבעג רעבָא ךָאנ ןיב ךיא ,רעבירַא ןעוועג זיא סעצַארּפ רעד

 ןעסָאנעג עניימ ןופ עטסיימ יד .סינגנעפעג רענָאיל ןיא םישדח רֶאֹּפ

 רימ ןוא ,טכירעג-ייצילַאּפ ןופ גנודיישטנע יד ןעגעק טרילעּפַא ןעבָאה

 רעיפ ערעדנַא ןוא ךיא ,טַאטלוזער םעד ףיוא ןעטרַאװ טזומעג ןעבָאה

 ןיא ?ייטנַא ןעכלעוו דנעגריא ןעמהענ וצ טגַאזטנע ךיז ןעבָאה םירבח

 ןיימ טצעזענטרָאפ בָאה ךיא ןוא ,טכירעג ןערעכעה ַא וצ לעיּפַא םעד
 ַא ,ןיטרַאמ -- רעניימ רניירפ רעקרַאטש ַא .עלעצ ןיימ ןיא טײברַא

 זיא עכלעוו ,עלעצ רעדנַא ןיא ןעסעזעג זיא --- ןעיו ןופ רעכַאמ-רעריילק
 ,טלייטרוארעפ ןעוועג ןיוש ןענייז רימ יו ױזַא ןוא ,רעניימ ןעבענ ןעוועג

 . ;ריצַאּפש ןעכילגעט רעזנוא ףיוא ןעמַאזוצ ןהעג וצ טביולרע זנוא ןעמ טָאה

 ןיא ןערעדנַא םעד רענייא ןעגָאז וצ סָאװ טַאהעג ךיז ןעבָאה רימ ןעוו ןוא

 ,דנַאװ ןיא ןעּפאלק ךרוד ןעדערכרוד ךיז רימ ןענעלפ ,טייצ-ןעשיווצ רעד

 | .סעמרוט עשיסור יד ןיא יו ױזַא
 ןעגנַאפעגנָא ךיא בָאה ,ןָאיל ןיא ןעסעזעג ןיב ךיא סָאװ טייצ רעד ןיא

 -ננעפעג יד ןופ סולפנייא ןעדנעריזילַארָאמעד ךילקערש םעד ןעפיירגעב

 וצ טכַארבעגטימ רעטעּפש רימ טָאה סָאד ןוא ,ענעגנַאפעג יד ףיוא ןעסינ

 ,ןעמהַאנסיוא ןהֶא ,עיצוטיטסניא עצנַאג יד ןעמַאדרעּפ

 ןיא טיובעג ,עדייבעג "ענרעדָאמ , ַא זיא ןָאיל ןיא סינגנעפעג סָאד
 ענידעל יד ןיא .ןעלעצ ןופ םעטסיס םעד טיול ,ןרעטש א ןופ םרָאפ רעד

 -םעהעג עניילק ַאד ןענייז ,ןרעטש םעד ןופ ןעלהַארטש יד ןעשיווצ רעצעלּפ

 ,טביולרע רעטעװ רעד ןעוו ןוא ,טלַאפסַא טימ טרעטפַאלפעגסיוא ,ןעט
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 יד .ןעסיורד ןיא ןעטיײברַא ענעגנַאפעג יד סױרַא ןעטרָאד ןעמ טזָאל

 ױצסױרַא ידב ,סנוקָאק-דייז יד ןעּפַאלקוצסיוא זיא גנוניטפעשעב-טּפיוה

 -פעהעג עגיזָאד יד ןיא ןערעוו ןעדנוטש עסיוועג ןיא ,דייז-קאלפ יד ןעגירק

 ןופ טכשרטעב טפָא ייז בָאה ךיא .רעדניק תונחמ ןעמונעגניירַש ךיוא ןעט

 ,רעדניק ןופ סנעטָאש ,עטעמרָאקרעד-טינ ,עכאווש יד טָא ,רעטסנעפ ןיימ
 עניילק עגיזָאד יד ףיוא ןעבירשעגנָא ןעוועג ךעלטייד זיא טייקמערָא-טולב
 ; םרעּפרעק עגידנרעטיצ ,עניד ערעייז ןיא ןעזיוועב ךיז טָאה ןוא ךעל'םינּפ

 רָאנ ,ןערעמיצפָאלש ערעייז ןיא רָאנ טינ -- גנַאל גָאט ןעצנַאג םעד ןוא
 "טראפ ייז ןעבָאה -- גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא ,ןעטפעהעג יד ןיא וליפא
 יז ןעוו ,ייז ןופ ןערעוו טעוװ סָאװ ,טייברַא עדנעכַאװשבָא רעייז טצעזעג

 ןיא טריניאור ןעמוקסיורַא ןעלעוו ןוא ערהעל יד טָא ןהעגכרוד ןעלעוו

 -טולב יד ? טרענימעג עיגרענע רעייז ,טעטכינרעפ סנעליוו ערעייז ,דנוזעג

 וצ טייקגיליוונוא רהיא ,עינרענע רעטרענעלקרעפ רהיא טימ טייקמערָא

 ןוא ,דנַאטשרעּפ ןעכַאווש ,ןעליוו ןעטכַאװשעגבָא רהיא טימ ,ןעטײברַא

 סָאמ רערעסערג ?עיפ ַא ןיא זיא ,טפַארק-סגנולעטשרָאפ רענעברַאדרעּפ
 רעד טָא ןוא ,טייקגיטולב-לופ רעדייא ןעכערברעפ ראפ ךילטרַאװטנַארעּפ
 . טנייח .סינגנעפעג ןיא ןעגיוצרע טרעוו עסַאר רעכילשנעמ רעד ןופ דנייפ

 -נעטשמוא יד טא רעטנוא ןעמוקעב רעדניק עגיזָאד יד עכלעוו ,ןערהעל יד
 טרהיפעגרוד גנערטש טלָאװ סע ןעוו וליפא ,ןיילַא גנורעדנוזבָא ! ןעד
 יד ; טכַארבעג ןעצונ גינעוו טלָאװ --- ןייז טינ ןעק סָאד ןוא --- ןערָאװעג
 -רעפ ןופ ערעפסָאמטַא ןַא זיא סינגנעפעג ןעדעי ןופ ערעפסָאמטַא עצנַאג
 ןיא סָאװ , "עלעפנייא עגולק, ןיא ןעלעיּפש טרָאז םענעי ןעכילרעה
 -יטנַא עכילנהע ײלרעלַא ןוא ,?עדניווש ,הבננ ןופ םצע רעד ךילטנעגייא
 ןערעוו רעכערברעפ עגידרעטעּפש ןופ תורוד עצנַאג ,ןעגנולדנַאה עלַאיצַאס
 טאאטש רעד עכלעוו ,ןעטלַאטשנַא סגנוהיצרע-רעדניק יד ןיא ןעניוצרע
 יז לייוו ,רַאפרעד ךאפנייא טעדלוד טפַאשלעזעג יד ןוא טציטשרעטנוא
 לָאז ןעמ טינ ליוװ ןוא ןעטייהקנַארק ענעגייא ערהיא ןעגעוו ןערעה טינ ליוו
 קינעמרוט ַא טניימ ,טייהדניק רעד ןיא טרעקרעקעגנייא,, .ןעריזילַאנַא ייז
 סָאװ ,יד עֶלַא ןופ טרעהעג רעטעּפש ךיא בָאה סָאד ,"ןעבעל ןעצנַאג ן'םיוא
 ןהעזעג בָאה ךיא ןעוו ןוא .ןעכַאז-לַאנימירק ןיא טריסערעטניא ךיז ןעבָאה
 רעד ןיא ןעטרַאװרע וצ ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעפירגעב בָאה ןוא רעדניק יד
 ייז ןופ רעוו, : ןעגערפ טזומעג ןיילַא ךיז גידנעטש ךיא באה ,טפנוקוצ
 -לעוװו ,רעטכיר רעד רעדָא דניק סָאד --- רעכערברעפ רערעסערג רעד זיא
 "? פַאזקיש םעד טָא וצ רעדניק רעטרעדנוה רהָאי ןעדעי טלייטרוארעפ רעכ
 ,גיניזטסואוועב טינ זיא ןעכערברעפ ס'רעטכיר םעד זַא ,וצ ןערעג בינ ךיא
 -עגניירַא ןערעוו ןעשנעמ עכלעוו רַאפ ,סנעכערברעפ עלַא ןעד ןענייז רעבָא
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 סע טמהענ ןעמ יװ ,ןָאהטעג גיניזטסואוועב ױזַא ,סינגנעפעג ןיא טצעז

 | | ? ןֶא ךילנהעוועג

 עטשרע יד ןיא ךיילנ ןעפירנעב ךילטייד ךיא בָאה טקנופ א ךָאנ

 -םיירנעבנוא ןַא ףיוא רעבָא טָאה רעכלעוו ,טפַאשנעגנַאפענ ןיימ ןוּפ ןעכאוו

 יד ןופ טינ ,טייקמשזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןעגיוצענ טינ ןפוא ןעכיל
 ,זיא סָאד ןוא ; ןעצעזעג-לַאנימירק ןענעוו רעביירש יד ןופ טינ ןוא רעטכיר

 ַא עלעפ ?הָאצ רעסיורג רעייהעגנוא ןַא ןיא זיא טפאשנעגנַאפעג יד זַא

 -נעמ ענירלושנוא ץנַאג ףיוא רעקרַאטש לעיפ טקריוװ סָאװ ,גנופָארטשעב

 .ןיילַא ןעטלייטרוארעפ םעד ףיֹוא רעדייא ןעש

 -רָאפ ךיז טימ טָאה רעכלעוו ,םירבח עניימ ןופ רענייא רעדעי טעמכ

 טַאהעג טָאה ,גנורעקלעפעב רעטיײברַא רעד ןופ טינשכרוד םעד טלעטשעג

 רעדָא ,רעטסעווש ַא רעדָא ,ןערהענרע וצ רעדניק ןוא יורפ א רעדעווטנע

 .ןעטסנעידרעפ ענייז ןופ ןעוועג גיגנעהבָא זיא עכלעוו ,רעטומ עטלַא ןַא

 ןָאהטעג ןעיורפ עלַא יד טָא ןעבָאה ,רערהענרע ןַא ןהֶא גידנעביילב ,טציא

 ייז ןופ ענינייא ןוא ,טייברַא ןעגירק וצ טנעקעג ןעבָאה ייז סָאװ סעלַא

 -עידרעפ וצ ןעגנולעג טינ זיא ייז ןופ רענייק רעבָא } ןעמוקעב סע ןעבָאה
 ַא (םיטנַאס 80 ןוא קנַארפ 1) טנעס גיסיירד וצ וליפא גיסעמלעגער ןענ
 רַאלָאד א יו רהעמ טינ טּפָא ןוא (רַאלָאד 2 יו רענינעוו) קנַארפ ןיינ .גָאט
 ןענייז סָאד -- רעדניק יד טימ ךיז ןעטלַאהוצפיוא ,ךָאוו ַא בלַאה ַא ןוא

 ,ךילדנעטשרעפ-טסבלעז ,טָאה סָאד ןוא .ןעטסנעידרעפ ערעייז ןעוועג

 גנוברַאדרעפ ַא ,ןעכַאז ענעדיישרעפ ןיא ל?עגנַאמ ,ןעסערעד טינ ,טניימעג

 עינרענע ןופ גנורעגעלקרעפ ַא ,דנאטשרעפ רעטכַאװשעגבָא ,דנוזעג ןופ

 סָאװ סָאד זַא ,ןעפירנעב ךיא בָאה ןפוא םעד ףיוא ,טפַארק-סנעליוו ןוא

 רעד ןיא עלעפ עטסיימ יד ןיא ןיא ,ןעטכירעג ערעזנוא ןיא רָאפ טמוק

 - יײלרעלַא וצ ןעשנעמ ענידלושנוא ץנַאנ ןופ גנולייטרוארעפ ַא טייקכילקריוו

 -רוארעפ רעד סָאװ ,יד רעדייא רערעווש לעיפ זיא סָאװ ,ןעטייקגירעווש

 טפַארטשעב ץעזעג סָאד זַא ,ןייא ךיז טעדליב ןעמ ,.טנירק ןיילַא רעטלייט

 "סייג ןוא עשיזיפ עדנענירעדעינרע םהיא ףיוא גידנענעלפיורַא ,ןעשנעמ ַא

 -סיב טרעוו רע זַא ,ןעפַאשעג ױזַא זיא שנעמ רעד רעבָא .ןעפָארטש עגיט

 םהיא ףיוא לָאז ןעמ סָאװ ,ןעטייקגירעווש עלַא וצ טנהעוועגוצ זייווכעל

 ךָאנ ןוא ,ןָא ייז רע טמהענ ,ןערעדנע טינ ייז ןעק רע ביוא .ןעגעלפיורַא טינ

 עשינַארכ ַא טעדלוד רע יו טקנוּפ ,ייז רע טעדלוד טייצ רעסיוועג ַא

 ."נַאפענ ןייז ןופ ךשמ ןיא רעבָא .ןעלהיפ וצ ףיוא ייז טרעה ןוא ,טייהקנַארק

 ערעדנַא יד ןופ רעדָא ,רעדניק ןוא יורפ ןייז ןופ טרעוו סָאװ ,טפַאשנעג

 ןענייז ייז ? עציטש ןייז ןופ ניננעהבָא ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ עגירלושנוא

 -ילגעטלַא רעזנוא תמחמ רעבָא ,ןילַא רע יו רעמַאזיורג ךָאנ טפָארטשעב
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 -נוא רערעייהעגנוא רעד ןופ טינ לָאמנייק רענייק רָאנ טקנעד ,תוליגר רעכ
 רָאנ סע בָאה ךיא .ןעגנַאנעב ןפוא םעד ףיוא טרעוו סָאװ ,טייקגיטכערעג
 ,גנורהַאפרע רעכילכעזטַאהט ןופ ןעפירגעב

 ,ערעזנוא גיצנַאװצ-ןוא-ייווצ ןענייז 1885 ןופ ,ץרעמ ןעטימ ןיא
 -נעגנַאפעג רהָאי ןייא יוװ רהעמ וצ ןערָאװעג טלייטרוארעפ ןענייז עכלעוו
 -לַארטנעצ רעד ןיא ןערָאװעג טרהיפעגרעבירַא םייהעג ץנַאג ,טפַאש
 ריטסַאנָאמ א ןעוועג סינגנעפעג סָאד זיא לָאמַא ,ָאוורעלק ןופ סינגנעפעג
 א טכַאמעג טָאה עיצולָאװער עסיורנ יד ןעכלעוו ןופ ,דרַאנרעב טנעס ןופ
 -טגנורעסעברעפ ַא ןערָאװעג סע זיא רעטעּפש .,טײלעמערָא ראפ זיוה
 עטמַאעב יד ןוא ענעגנַאפעג יד רעטנוא ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו ,טלַאטשנַא
 -סנָאיצּפורָאק , --- ןעמָאנוצ ןעטנעידרעפ-טכער-טימ םעד רעטנוא אפוג
 . ."טלַאטשנַא

 -נַאהעב ריס ןענייז ,ןָאיל ןיא ןעטלאהעג זנוא טָאה ןעמ יו גנַאל ױזַא
 ןערעו טסערַא-ןעגיפיולרָאפ רעטנוא ענעגנַאפעג יו ןערָאװעג טלעד
 ערעזנוא ןעגָארטעג ןעבָאה רימ ,טסייה סָאד ;ךיירקנַארפ ןיא טלעדנַאהעב
 ַא ןופ זייּפש ענענייא רעזנוא ןעגירק טנעקעג עבָאה רימ ,רעדיילק ענעגייא
 ןעגניד טנעקעג ןעמ טָאה טַאנַאמ ַא קנַארּפ עגינייא רַאפ ןוא ,ןַארָאטסער
 ןעטײברַא ןענעק וצ ידכ ,טצונעב טימרעד ךיז בָאה ךיא .עלעצ ערעסערג ַא
 רעד ןוא "ַאקינַאטירב ַאידעּפָאלקיצנע , רעד רַאפ ןעלקיטרַא עניימ ףיוא
 ןעגירק ןעלעוו רימ סָאװ ,רעבָא גנולדנַאהעב יד ."ירושטנעס הטניטניינ,
 ןיא ,סלַאפנעלַא .עגַארפ ענעּפָא ןַא ןעוועג זנוא רַאפ זיא ,אוורעלק ןיא
 ענעגנַאפעג עשיטילָאּפ רַאפ זַא ,ןענַאטשרעּפ ןיײמענלַא טרעוו ךיירקנַארּפ
 ןיוש טייקגיטעהטנוא ענעגנואווצעג יד ןוא טייחיירפ ןופ טסולרעפ רעד זיא
 -עווש ערעדנַא ךָאנ ןעגעלוצפיורַא גיטיונ טינ זיא סע זַא ,רעווש ױזַא ןיילַא
 ןעביילב ןעלעוו רימ זַא ,ןעסיוו טזָאלעג רעבירעד זנוא טָאה ןעמ .ןעטייקגיר
 ןעלעוו רימ .ןָאיל ןיא טַאהעג ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעלעגער עבלעז יד רעטנוא

 ןייז ,רעדיילק ענעגייא ערעזנוא ןעגָארט ,ןעריטרַאװק ערעדנוזעב ןעבָאה |
 .ןערעכיור וצ סינביולרע יד ןעבָאה ןוא ,טײברַא רענעגנואווצעג ןופ יירפ
 עכלעוו , ,טגָאזעג רעטלַאװרעּפ רעד טָאה ,"ךייא ןעשיווצ עגינעי יד,
 וצ טייקכילנעמ יד ןעבָאה ןעלעוו ,טײברַא ךרוד ןענעידרעפ סעּפע ןעליוו
 טלהָאצעב טייברַא יד .רעטומ-לרעּפ ןיא ןעריוװַארג רעדָא ןעטעסרָאק ןעהענ
 -קרעוו יד ןיא ןערעוו טגיטפעשעב טינ רעבָא טנעק רהיא ; טכעלש ךיז
 ,ןעטעב ענרעזייא טריצירבַאפ ןערעו סע ואוו ,םינגנעפעג ןופ ןעטַאטש
 טלָאז רהיא ןערעדאפ טלָאװ סָאד לייוו ,ןעכיילג רעד ןוא ,ןעמהאר-רעדלינ
 ,טביולרע זנוא טָאה ןעמ ."ןעטנַאטסערַא עכילנהעוועג יד טימ ןערישזָאל
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 "םינגנעפעג רעד ןופ ןעפיוק וצ ,ןעטנַאטסערַא ערעדנַא יד טימ ךיילג
 ןענעלפ ייז סָאװ ,גָאט ןעדעי טערַאלק ףָאטש א ןוא זייּפש גנוטלַאוװרעפ
 .טרָאז ןעטוג א ןופ ןוא ןעזיירּפ עגיליב רהעז וצ ןעלעטשוצ

 ןיא ,טכַאמענ רימ ףיוא טָאה ָאוורעלק סָאװ ,קורדנייא רעטשרע רעד

 ןענייז רימ ןוא ןעסָאלשעגנייא זנוא טָאה ןעמ .רעגיטסניג טסבעה ַא ןעוועג
 יד ןיא ,הירפ רעד ןיא יירד רעדָא ייווצ ןופ ,גָאט ןעצנַאג םעד ןערהָאפעג

 טצונעב ןערעוו סָאװ ,ןענַאנַאװ-ןהַאב יד עכלעוו ןיא ,ךעלטסעק עניילק

 רימ ןעוו .טלייטעגנייא ךילנהעוועג ןענייז ,ענעגנַאפענ ןערהיפוצרעבירא

 גיטיולרַאפ זנוא ןעמ טָאה ,םינננעפעג-לארטנעצ רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז

 טרהיפעגניירַא זנוא טָאה ןעמ ןֹוא ,ןעריטרַאווק-ףָארטש יד ןיא ןעמונעג

 עכַאפנייא ,זייּפש עסייה טגנאלרעד זנוא טָאה ןעמ .ןעלעצ ענייר רהעז ןיא

 ןעמ ןוא ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןעוועג זיא סע ?יואוובָא ,עטונ רהעז רעבָא

 ןעבלַאה ַא ןעפיוק וצ טייקכילנעמ יד ןעבענענ זנוא ןופ ןערעדעי טָאה

 ןיא ןערָאװעג טפיוקרעפ ןיא סָאװ ,ןייוו ןעטונ רחעז םעד ןופ ףָאטש

 -נַאװצ-ןוא-רעיפ ןופ זיירּפ םענעדיישעב רהעז םעד וצ ,בלעוועג-סגנעפעג

 ןוא רעטלַאוורעפ רעד ,טרָאװק ַא (טנעס ףניפ יו רעגינעוו) םיטנַאס גיצ
 | .ךילפעה רהעז ןעוועג זנוא וצ ןענייז רעהעזפיוא עֶלַא

 -וקנֶא טרהיפעג ךימ עמרוט ןופ רעטלַאװרעפ רעד טָאה ןעגרָאמ ףיוא

 ךיא ןעוו ןוא ,ןעבעג וצ זנוא טנעכערעגנ טָאה רע עכלעוו ,ןערעמיצ יד ןעק

 ,להָאצ רעזנוא רַאפ ןיילקדוצ לעסיבַא רונ םונ ןענַייז ייז זַא ,טקרעמעב בָאה

 -סיױרַא ןעק טפַאשגנע זַא ןוא --- ,גיצנַאווצ-ןואדייווצ ןעוועג ןענייז רימ ---

 ,ןערעמיצ הייר רעדנַא ןַא ןעבענענ זנוא רע טָאה ,ןעטייהקנַארק ןעפור

 -םיוא םעד ןופ זיוה םעד וצ טרעהעג ןעטייצ ענילָאמַא ןיא ןעבָאה עכלעוו
 .לָאטיּפש סלַא טצונעב טציא טָאה ןעמ עכלעוו ןוא ,ריטסַאנָאמ ןופ רעהעז

 ןעמ ןוא ,ןעטרָאג םעניילק ַא ףיוא טקוקעגסױרַא ןעבָאה רעטסנעפ ערעזנוא

 .דנַאל עגימורַא סָאד ןופ ןעטכיזנָא עלָאפטכארּפ ןהעז טנעקעג ייז ךרוד טָאה

 רעטלַא רעד ןעסעזענ זיא ,ןָאקלַאב ןעבלעז ן'םיוא רעמיצ רעדנַא ןַא ןיא

 רעהירפ .גנואיירפעב ןייז רַאפ רהָאי רעיפ רעדָא יירד עטצעל יד יקנַאלב

 -נרעטש רעד ןיא  ןעלעצ יד ןופ םענייא ןיא טרַאּפשעננייא ןעוועג רע זיא

 .עדייבעג רעניטרַא

 א םענייא ןוא ,ןערעמיצ עסיורג יירד ןעגָארקעג ָאזלַא ןעבָאה רימ

 -טרָאפ ןענעק ןעלָאז רימ ידכ ,רימ ןוא ן'רעיהטָאנ רַאפ רעדנוזעב ןערענעלק

 רימ ןעבָאה הבוט רעד טָא רַאפ .טײברַא עשירָארעטיל רעזנוא ןעצעז

 -יידעב ַא ןופ ךיז ןעשימניירַא םעד ןעקנַאדרעּפ וצ טָאהעג ךילניײשרהַאװ

 פענש ױזַא ,ןעבָאה עכלעוו ,רענעמ-סטפאשנעסיוו עשילננע ?הָאצ רעדנעט

 ןוא עיציטעּפ ַא ןעבירשעגרעטנוא ,ןערָאװעג טלייטרוארעפ ןיב ךיא יו
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 ףיוא עטנעכייצעגרעטנוא יד ןעשיווצ .ןעיירפעב ךימ לָאז ןעמ ןעטעבעג

 -עּפָאלקיצנע , רעד ןופ רעטייברַאטימ עלעיפ ןעוועג ןענייז עיציטעּפ רעד

 רָאטקיװ ; ןרָאבניוװס ןוא רעסנעּפס טרעברעה ךיוא יוװ ,"ַאקינַאטירב ַאיד

 "רעוו עמערַאװ רַאַּפ ַא ןעבענעגוצ ךָאנ טפירשרעטנוא ןייז וצ טָאה ָאגוח

 רעזנוא ףיוא טקוקעג טָאה ךיירקנַארפ ןיא גנוניימ עבילטנעפע יד ,רעט

 ןיא ןעסיוו טזָאלעג טָאה יורפ ןיימ ןעוו ןוא ; םורק ץנַאג גנולייטרוארעפ

 ,געסיוו רעד עימעדַאקַא יד טָאה ,רעכיב ןיא ךיז גיטיונ ךיא זַא ,זירַאּפ

 ַא ןיא ,טָאה ןאנער טסנרע ןוא ,קעטַאילביב רהיא ןעטָאבעגנָא טפַאש

 "ורּפ ןייז טימ ןעצונעב וצ ךיז ןעטָאבעגנָא רהיא ,ףעירב ןעכילבעיל רהעז
 ,קעטָאילביב טָאװ

 טנעקענ ןעבָאה ריס ואוו ,ןעטרָאנ םעניילק ַא טָאהעג ןעבָאה רימ

 . ןעלָאמש ַא טייברַאעב רימ ןעבָאה טייצ עצרוק ַא ןיא ןוא ,לענעק ןעלעיּפש
 גיצכַא ךרע ןַא ןופ חטש ַא ןופ ןוא ,עדייבעג רעד ןופ טנַאװ ןעבענ ,טייב

 להָאצ עכילביולגנוא ןַא ןענַארקעגסױרַא רימ ןעבָאה ןעלייא טארדַאוװק

 ,ןעגָאז וצ גירעביא זיא סע ,ןעמולב עגינייא ךיוא יו ,ךעטער ןוא טַאלַאס

 יירד יד ןופ ףיולרעפ ןיא ןוא ,ןעסַאלק טריזינַאגרָא ךיילג ןעבָאה רימ זַא

 עניימ ןעבענעג ךיא בָאה ,ָאוורעלק ןיא ןעבילברעפ ןענייז רימ סָאװ ,רהָאי

 בָאה ןוא ,קיזימ רעֹדָא ,עירטעמָאעג ,עיפַארנַאמסָאק ןיא סעיצקעל םירבח

 רענייא רעדעי טעמכ .ןעכַארּפש ןופ םוידוטש םעד ןיא ןעפלַאהעג ךיוא ייז

 -עילַאטיא ,שטייד ,שילגנע --- ,ךארּפש ןייא סנעטסנינעוו טנערעלעג טָאה
 .ןעכַארּפש ייווצ טנערעלעג ןעבָאה ענינייא תעב --- ,שינַאּפש רעדָא שינ
 ךיז ןעבָאה רימ סָאװ ,יירעדניבכוב טיײברַאעג לעסיבַא ךיוא ןעבָאה רימ

 ערָאר-עידעּפָאלקיצנע עטנעבייצעגסיוא יד ןופ רענייא ןופ טנערעלעגסיוא

 .ןערושארב

 ךַאװוש רעדעיוו דנוזעג ןיימ זיא רהָאי ןעטשרע ןופ רעבָא ףוס םוצ

 יד זיא רעכלעוו ,ןעדָאכ ןעניּפמוז ַא ףיוא טיובעג זיא ָאוורעלק .ןערָאװעג

 טימ ןעמאזוצ רעביפ םעד ןעגָארקעג בָאה ךיא ןוא ,רעביפ-תחדק ןופ םייה

 ןיא טרידוטש ןַאד טָאה עכלעוו ,יורפ ןיימ .טייהקנַארק-טוברָאקפ רעד

 ךיז גידנעטיירעברָאפ ,עירָאטַארַאבַאל ס'ץטריוו ןיא גידנעטייברַא ,זירַאּפ

 .סעלַא טָאה ,טמאשנעסיוו רעד רָאטקָאד ?עטיט םעד ףיוא ןעמַאזקע םוצ

 ןופ לעפרעד םעניילק םעד ןיא ןעבילקעגרעבירא ךיז טָאה ןוא ןעבענעגפיוא

 טריּפורג ,רעזייה דנעצוד א יו רעגינעוו ןופ טהעטשעב רעכלעוו ,ָאוורעלק

 -ננעמעג סָאד םורַא טלעגניר סָאװ ,דנַאװ רעכיוה רעייהעגנוא רעד רעטנוא |

 ,רעביאנעגעק דנאוו-סינננעפעג רעד טימ ,לעפרעד םעד ןיא ןעבעל סָאד ,סינ

 ןיב ןעבילברעפ ןעטרָאד יז זיא ךָאד ; רעטייה רחעז ןעוועג טינ סיוועג זיא
 ןעמ טָאה רהֶאי ןעטשרע םעד ןופ ףיולרעפ ןיא .ןערָאװעג טיירפעב ןיב ךיא
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 עֶלַא ןוא ,םישדח ייווצ ןיא לָאמ ןייא רונ ןהעז וצ ךימ טביולרע רהיא

 ַא ןופ טייהנעזעוונַא רעד ןיא ןעמוקענרָאפ ןענייז ערעזנוא ןעכערּפשעג

 ףךיז טָאה יז ןעוו רעבָא .זנוא ןעשיווצ ןעסעזעג זיא רעכלעוו ,רעטכעוו

 וצ טרָאד סולשעב ןעטסעפ רהיא גידנערעלקרע ,ָאוורעלק ןיא טצעזעב

 ןיא גָאט ןעדעי ןהעז וצ ךימ טביוברע דלַאב רהיא ןעמ טָאה ,ןעביילב

 יד ואוו ,סינגנעפעג ןופ ןערעיומ יד ןיא רעזייה עניילק יד ןופ םענייא

 רימ טנעלפ ןעמ ןוא ,ןעטלאהענפיוא ךיז ןעבָאה עטנעידעב-סינגנעפעג

 רעטעּפש .ןענַאטשעגנייא ןיא יז ואוו זױה-טסַאנ םעד ןופ זייּפש ןעננערב

 ס'רעטלַאװרעּפ םעד ןיא ןעריצַאּפש וצ טביולרע רַאנָאז זנוא ןעמ טָאה

 רענייא טגנעלפ ךילנהעוועג ןוא ,טייצ עצנַאנ יד טכַאוװעב קרַאטש ,ןעטרָאג

 .זנוא טימ ןעריצַאּפשטימ םירבח עניימ ןופ

 יד זַא ,טקעדטנע בָאה ךיא ןעוו טניוטשרע ץנַאג ןעוועג ןיב ךיא

 א יו ןהעזעגסיוא םיטרּפ עֶלַא ןיא טָאה ָאוורעלק ןופ סינגנעפעג-לַארטנעצ

 ,רעדלעפ-ןערָאק ןוא רעדעס ןופ טלעגנירענמורַא ,טדָאטש-קירבַאפ עניילק

 ןיא ביוא זא ,טקַאפ ַא זיא סע .דנַאװ רעכילרעסיוא ןַא טימ טמיוצעגנייא

 רהעמ טכייליפ ענעגנַאפעג יד ןענייז סינגנעפעג-לַארטנעצ רעשיזיוצנַארפ ַא

 סע יוװ רעטכעוו יד ןוא רעטלאוורעפ םעד ןופ ןעזירּפַאק יד ןופ גיגנעהבָא

 "דנַאהעב יד רעבָא זיא ,ןעסינגנעפעג עשילגנע ןיא ןענייז ייז זַא סיוא טהעז

 -וטסניא עגיבלעז יד ןיא רעדייא רעכילשנעמ לעיפ ענעגנַאמעג יד ןופ גנופ

 -ביזעכַאר רעניטייצרַאפ רעד .לַאנַאק ןופ טייז רעדנַא רעד ףיוא סעיצוט

 זיא ,ןעסינגנעפעג עשילגנע יד ןיא ךָאנ טשרעה רעכלעוו ,םעטסיס רעגיט

 טינ זיא רענעגנַאפעג רעד .,ןערָאװעג טפַאשענבָא גנַאל ןיוש ךיירקנַארפ ןיא

 ןיא רונ ץארטאמ א ןעבָאה וצ רעדָא ,רעטערב ףיוא ןעפָאלש וצ ןעגנואווצעג

 -נַא ןא רע טמוקעב ,עמרוט ןיא טמוק רע סָאװ גָאט םעד ; נעט עסיוועג

 טינ ךיוא טרעוו רע ,טייצ עצנַאנ יד יז טצונעב רע ןוא ,טעב עגידנעטש

 ,דָאר םעד ןעטערט וצ יװ ,טייברַא עדנעגירעדעינרע ןָאהט וצ ןעגנואווצעג

 -םעשעב לייטנעגעג ןיא ןיא רע ; קירטש עטלַא ןעּפוצוצרעדנַאנופ רעדָא
 ָאוװרעלק ןיא סינננעפענ סָאד טָאה רַאפרעד ןוא ,טײברַא עכילצינ טימ טגיט

 ,ןעמהאר-רעדליב ,לעבעמ ענרעזייא ,טדָאטש-קירבַאפ ַא ןופ ןהעזסיוא םעד

 .,ןעטעסרָאקךעמַאד ,טנעװייל ,טעמַאס ,ןעסָאמ עשירטעמ ,ןעלגעיּפש
 טכַאמעג ןערעוו .ג .ד .א ,ךיש ענרעצליה ,רעטומלרעּפ ןופ ןעכַאז עניילק

 .ןעטלַאהעג טרָאד ןערעוו עכלעוו ,רענעמ טרעדנוה ןהעצכעז בורק יד ןופ

 ןיא טייקמאזכרָאהעגנוא רַאפ גנופָארטשעב יד ביוא ,םעדרעסיוא

 ,ןעסיימש ןופ ףָארטש יד ָאטינ ןעטסנינעוו םוצ ןעטרָאד זיא ,םַאזיורג רהעז

 טלָאװ גנופָארטשעב אזַא ,סעמרוט עשילננע ןיא רָאפ טציא ךָאנ טמוק סָאװ

 סָאד ןעק ןיימעגלַא ןיא .ךיירקנַארפ ןיא ךַאז עכילגעמנוא ןַא ןעוועג
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 יד ןופ ענייא סלַא ןערעוו טנעכייצעב ָאוורעלק ןופ סינגנעפעגילַארטנעצ

 ןענייז ןעמעלַא םעד ךָאנ ןוא .ַאּפָאריײא ןיא ןעטלַאטשנַא-ףָארטש עטסעב

 יו טכעלש ױזַא ,ָאוורעלק ןיא טכייררע ןערעוו עכלעוו ,ןעטַאטלוזער יד

 "יימ עגיטנייה יד .רעגייטש ןעטלַא םעד ןופ סינגנעפעג ןעכלעוו-ייס ןיא

 "ונגנעפעג ערעזנוא ןיא טרימרָאפער ןערעוו רעכערברעפ יד זַא ,זיא גנונ

 גנוטלַאװרעפ-סינגנעפעג רעד ןופ רעדעילגטימ יד ןופ רענייא טָאה ,"ןעס

 טינ לָאמניײק לעװ ךיא ןוא ,ןיזנוא ןַא זיא סָאד , ,טגָאזעג רימ וצ לָאמנייא

 ",ןעניל אזַא ןעגָאז וצ ןעמיטשוצ

 עכלעוו ,ןערעמיצ יד רעטנוא ןעוועג זיא ָאוורעלק ןופ קיײטּפַא רעד

 ןעמוק וצ טייהנעגעלעג יד טַאהעג ןעבָאה רימ ןוא ,טניואוועב ןעבָאה רימ

 -םעשעב ןעוועג טראד ןענייז עכלעוו ,ענעגנַאפעג יד טימ גנורהירעב ןיא

 רעכלעוו ,רעניצפופ יד ןיא ןַאמ רעיורג ַא ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .טגיט

 .ןעוועג טרָאד ןענייז רימ סָאװ טייצ רעד ןיא ןימרעט ןייז טגידנעעג טָאה

 רעד םימ טנעגעזעג ךיז טָאה רע יוװ ,ןהעז וצ דנערהיר ןעוועג זיא סע

 רע טעוו ןעכָאװ רעדָא םישדח עכילטע ןיא זַא ,טסואוועג טָאה רע .עמרוט

 לָאז רע זַא ,רָאטקָאד םעד ןעטעבעג טָאה רע ןוא עמרוט ןיא קירוצ ןעמוק

 עטשרע סָאד ןעוועג טינ זיא סע ,קיײטּפַא ןיא ץַאלּפ םעד םהיא רַאפ ןעטלַאה
 טעװ סע זַא ,טסואוועג טָאה רע ןוא ָאוורעלק ןיא ןעוועג זיא רע סָאװ לָאמ
 טָאה ,יירפ ןעזָאלעגסױרַא םהיא טָאה ןעמ ןעוו ,לָאמ עטצעל סָאד ןייז טינ

 עטלַא ענייז ןעגנערברעפ ןהעג ןענעק וצ ןעמעוו וצ םענייק טאהעג טינ רע

 ןוא , .טגָאזעג רע טָאה "? ןעגיטפעשעב ןעלעוו ךימ טעוװ רעוו, .ןערהָאי

 ךיא זומ ,סױרַא םוק ךיא ןעוו ! ענייק ? ךיא בָאה ןָאיסעפָארּפ א רַאפ סָאװ
 -םיוא רעכיז ךימ ןעלעוו ,סנעטסגינעוו ,ייז ; םירבח עטלַא עניימ וצ ןהעג
 ןיא לעזעלג עגירעביא ןַא ןעמוק טעוװ ןַאד ."דניירפ ןעטלַא ןַא יו ןעמהענ

 -עגסיוא ןַא סעּפע ןעגעוו ךערּפשעג רעדנענערפיוא ןַא ,טפַאשלעזעגנ רעייז
 ,הבננ ַא ייב ןעכַאמ וצ "ךירטש םעיינ , ןעסיוועג ַא --- ,סַאּפש ןעטנעכייצ
 טייקגילעפעג ַא ןָאהט וצ זייוולייט ,ןעליוו ןעכַאווש ןופ זייוולייט ןוא --

 רעדעיוו טעוו ןוא ,ןעגילייטעב ןיירעד ךיז רע טעװ ,דניירפ עניצנייא ענייז
 רעהירפ לָאמ ענינייא ןעמוקענרָאפ זיא ױזַא ,ןערעוו טרַאּפשעגנייא לָאמַא
 גנואיירפעב ןייז ְךָאנ םישדח ייווצ רעכירַא רעבָא ןענייז סע.ןעבעל ןייז ןיא
 -נַאפעג יד .ָאוורעלק ןיא טרהעקענקירוצ טָאהעגנ טינ ךָאנ ךיז טָאה רע ןוא

 גיהורנוא ןערעוו וצ ןעביוהעגנָא ןַאד ןעכָאה ,רעטכעוו יד ךיוא יו ,ענעג
 -סטכירעג רעדנַא ןַא ןיא ןעניוצעגרעבירַא ןעבָאה רע לָאז , .םהיא ןעגעוו
 ןייז טינ רָאנ רע לָאז יאולה , "?קירוצ אטינ ךָאנ זיא רע סָאװ ,קריצעב

 ,ןעגָאז ייז ןענעלפ ,"קסע ןעטכעלש זיא סע ןעכלעוו א ןיא טשימרעפ
 :ןערעיודעב םוצ ןעוועג טלָאװ סָאד , .הבנג יו סערעגרע סָאװטע גידנעניימ
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 דלַאב רעבָא ךיז טָאה סע ."שנעמ רעליטש ,רענייפ ַאזַא ןעוועג זיא רע

 זיא סע .עגיטכיר יד ןעוועג זיא הרעשה עטשרע יד זַא ,טלעטשעגסױרַא
 -רָאד טציז רעטלַא רעד זַא ,סינגנעפעג רעדנַא ןַא ןופ העידי ַא ןעמוקעגנָא

 ןיא ןערהיפרעבירַא םהיא לָאז ןעמ ןעקריוואוצסיוא ךיז טהימ רע ןוא ןעט
 .ָאוורעלק

 עלעיפ .רענעמ עטלַא יד ןעקוקוצנָא גירעיורט טסכעה ןעוועג זיא סע
 ,טייהדניק ןיא גנורהאפרע סינגנעפעג רעייז ןעגנַאמעגנָא ןעבָאה ייז ןופ
 רעבָא .רעטלע ןערעטעּפש ַא ןיא ערעדנַא ;דנעגוי רעד ןיא הירפ רעדָא
 ,ךורּפש ַא זיא ,"סינגנעפעג ןיא לָאמ עלַא -- סינגנעפעג ןיא לָאמנייא,

 גיצכעז ןופ רעטלע םעד ןעכיירג ייז ןעוו ןוא .גנורהַאפרע ןופ טמַאטש סָאװ
 ןיא ןעבעל רעייז ןעגידנע ןעזומ ייז זַא ,ייז ןעסייוו ,רהעמ רעדָא רהֶאי

 -רעפ-סינגנעמעג יד ןעגעלפ ןעבעל רעייז ןעצריקרעפ וצ ידכ .סינגנעפעג

 טייברַאעגסיוא ןערעוו סע ואוו ,ןעטַאטשקרעוװ יד ןיא ןעקיש ייז רעטלַאװ

 ןיא ביוטש םעד ןופ ,לָאװ ןופ לַאפבָא ןעטרָאז ײלרעלַא ןופ ןעכַאז-ץליפ

 יז טָאה עכלעוו ,ננורהעצסיוא יד ןענַארקעג דלַאב ייז ןעבָאה טַאטשקרעוװ
 ןעטלַא םעד ןענָארט ןַאד ןענעלפ ענעגנַאפענטימ רעיפ ,טיירפעב ךילדנע
 רעצרַאווש ןייז ןוא רעטכעוו-ןימלע-תיב רעד ; רבק ןעכילטפַאשניימעגנ םוצ

 ,חיול ןייז ךָאנ ןעהענ עכלעוו ,ןעסינעפעשעב ייווצ עגיצנייא יד ןענייז דנוח
 הלפת ןייז שינַאכעמ גידנענניז ,סיוארָאפ טהעג חלג-סינגנעפעג רעד תעב

 ,רעמיוב ענסָאס רעדָא רעמיוב ןענַאטשַאק יד ףיוא ךיז גידנעקוקמורַא ןוא
 ןענייז ,ןורא םעד ןענָארט עכלעוו ,םירבח רעיפ יד .געוו םייב ןעסקַאװ סָאװ
 דנוה רעצרַאװש רעד ןוא ,טייהיירפ רענַאטנעמָאמ רעד טימ ןעדעירפוצ
 טייקכילרעייפ רעד ןופ טרהירעג זיא סָאװ ,סינעפעשעב עניצנייא יד זיא
 ,עינָאמערעצ רעד ןופ

 עטרימרָאפער יד ןערָאװעג טרהיפעגנייא ןענייז ךיירקנַארפ ןיא ןעוו
 ןעטלאהפיוא ןענעק טעװ ןעמ זַא ,טביולגעג ןעמ טָאה ,סעמרוטילַארטנעצ
 ױזַא רעבָא זיא סע ,טייקליטש רענידנעטשלאפ ןופ ּפיצנירּפ םעד ייז ןיא

 ןופרעד גנורהיפכרוד עגנערטש יד זַא ,רוטַאנ רעכילשנעמ רעד ןעגעק לעיפ
 .ןערעוו ןעבעגעגפיוא טזומעג טָאה

 ץנאנ ךיז טכאד סינגנעמעג יד זיא רעטכַאבָאעב ןעדמערפ םעד רַאּפ
 יױזַא ןעבעל סָאד ןָא ןעטרָאד טהעג טייקכילקריוו רעד ןיא רעבָא ; םוטש
 -רעליטש ,ןעמיטש עטקירדרעטנוא ןיא .קעטדעטש ןיילק ַא ןיא יו רעטנומ

 ךעלקיטש ףיוא ,גידנעהעגייברעפ טגָאזעגסױרַא רעטרעוו עכילטע ,דייה

 רעד רעביא טײרּפשרעּפ ךילקילבנעגיוא ןעסעיינ עלַא ןערעוו ,ךעלעטעצ
 -נַאפעג יד ןעשיווצ טריסַאּפ סָאװ ךַאז ַא ָאטינ זיא סע .סינגנעפעג רעצנַאג
 ןעגנוניואוו יד ךיז ןעניפעג סע וואו ,"ףיוה-ןערהע , םעד ןיא רעדָא ,ענעג
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 -יירב רעד ןיא רעדָא ,ָאוורעלק ןופ ףרָאד ןיא רעדָא ,גנוטלַאװרעפ רעד ןופ
 טלייטעגטימ ףךיילג טינ לָאז סע סָאװ ,קיטילָאּפ רעזירַאּפ ןופ טלעוו רעט
 ןעזיוצנַארפ יד ,ןעלעצ ןוא ןעטאטשקרעוו ,ןערעמיצפָאלש עֶלַא ןיא ןערעוו

 רעשירריארעטנוא, רעייז זַא ןעזָאלרעד ןעלָאז ייז ,גידוועדער וצ ןענייז

 .ןערעוו טלעטשענבָא זיא סע ןעוו לָאז "ףארגעלעט
 ,ענעננאפעג עניימענלַא יד טימ רחעקרעפ ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה רימ

 ,רענטרעג רעד ,ןַאשז ,, .גָאט ןופ סעיינ עלַא טסואוועג רימ ןעבָאה ךָאד ןוא
 רַאטקעּפסניא םעד ןוא םעד ןופ יורפ יד, ,"רהָאי ייווצ ףיוא קירוצ ָאד זיא

 ,ןע'סמיישז , ."יורפ רענעי ןוא רענעי טימ טגעירקוצ ךילקערש ךיז טָאה

 וצ לעטעצ ןעכילדניירפ ַא גידנעבעגרעביא טּפַאכעג ןעמ טָאה ,ןעלעצ יד ןיא

 רעד ןוא רעד עיטסעב עטלַא יד , ."טַאטשקרעװ-ןעמחַאר םעד ןופ ןע'ןַאשז

 זיא םוירעטסינימ סָאד } טייקגיטבערעג ןופ רעטסינימ רהעמ טינ ןיוש זיא
 טָאה קאשז , זַא ,טמוק טכירכַאנ יד ןעוו ןוא; רעטייוו ױזַא ןוא ; "ןעלַאפעג

 ייווצ ףיוא ייז טייב רע ןוא קַאבַאט ךעלקעּפ עגיטנעס-ןהעצ ייווצ ןענַארקעג

 ,פענש רהעז סינגנעפעג ן'כרוד עזייר יד סע טכַאמ ,"ןעטסעוו ענעלענַאלפ

 רעזנוא ןיא ןעסעזעג זיא רעכלעוו ,לעטַאקָאװדַא ןַא סעּפע טָאה לָאמנייא
 ןיימ ןעטעב לָאז ךיא ,עלעטעצ ַא ןעבעגרעביא רימ טלָאװעג ,סינגנעפעג

 ןייז טימ ןהעז ךיז לָאז יז זַא ,ףרָאד ןיא טניואוועג טָאה עכלעוו ,יורפ

 ןעשנעמ ?הָאצ עשביה ַא ןוא --- ,טניואוועג טרָאד ךיוא טָאה עכלעוו ,יורפ

 ,תוחילש יד ןעבענרעביא ןיא עסערעטניא עטסטפַאהבעל יד ןעמונעג ןעבָאה

 רעדייא ,דנעה לעיפיוו ךרוד טינ סייוו ךיא ןהענכרוד טזומעג טָאה עכלעוו
 סָאװ ,גנוטייצ א ןיא ןעוועג סעּפע זיא סע ןעוו ,רימ וצ ןעמוקעגנָא זיא סע
 א ףיוא גנוטייצ יד טגעלפ ,ןעריסערעטניא טנעקענ ?עיצעּפס זנוא טָאה

 ןוא ?עדנייטש א םורַא טלעקיװעגמורַא ,זנוא וצ ןעמוק ןפוא ןערַאברעדנָאז
 ,דנַאוו רעכיוה רעד רעביא ןעפרָאװעגרעכירַא

 ןעוו ,רחעקרעּפ םעד ןיא גנורעטש ןייק טינ זיא טײקנעסָאלשענבָא יד
 טריטראווקעגנייא זנוא טָאה ןעמ ןוא אוורעלק ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ

 זיא סע ;טלַאק רהעז ןעוועג ןעלעצ יד ןיא זיא ,קעטרעפ-ןעלעצ םעד ןיא

 ןוא ,ןעביירש טנעקעג טינ ךילכעזטַאהט בָאה ךיא זַא ,טלַאק ױזַא ןעוועג
 ןיימ ןעמוקעב טָאה ,זירַאּפ ןיא ןעוועג ןַאד זיא עכלעוו ,יורפ ןיימ ןעוו

 ַא ןעמוקעג זיא סע .טפירשדנַאה ןייפ טנעקרעד טינ יז טָאה ,ףעירב
 ןעבָאה ייז סָאװ רעבָא ; ךילנעמ יו ?לעיפ ױזַא ןעלעצ יד ןעצייה וצ להעפעב
 יו טלאק ןעבילבעג ןענייז ןעלעצ יד ,ןעפלָאהעג טינ טָאה ,ןָאהטעג טינ
 עסייה יד ןופ ןערהער עלַא זַא ,טנייצעגסױרַא םעדכָאנ ךיז טָאה סע ,רעהירפ

 .*עטעצ ךעלקיטש ,רעיּפַאּפ ךעלקיטש טימ טּפָאטשרעפ ןעוועג ןענייז טפוק
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 תורוד עגינייא עכלעוו ,ןעכַאז עניילק ענעדיישרעפ ןוא ךעלרעסעמ ,ךעל

 .ןערהער יד ןיא ןעטלאהעב ןעבָאה ענעגנַאפעג

 -רעד ןיוש בָאה ךיא ןעמעוו ,רעניימ דניירפ רעבלעז רעד ,ןיטרַאמ

 טייצ ןייז ןופ לייט ַא ןעציז וצ סינביולרע יד ןעגָארקעג טָאה ,טנַאמ

 רעדייא ,ךיז-רַאפ ןיילַא ןייז וצ ןעניוצענרַאפ טָאה רע .לעצ-לעצנייא ןַא ןיא
 טָאה רע ןוא ,ערעדנַא דנעצוד ַא ךָאנ טימ רעמיצ ןיא ןעמאזוצ ןעבעל וצ

 ןייז וצ ,ןענופענסיוא רעבָא טָאה רע .עלעצ א ןיא ןעבילקעגרעבירא ךיז

 יד ןוא דנעוו יד .ןיילַא ןעוועג טינ רָאנ זיא רע זַא ,גנושַאררעביא רעסיורג

 -נייא עלַא ןעבָאה טייצ רעצרוק ַא ןיא ,טדערעג ןעבָאה רעכעל-לעסילש
 טאהענ טָאה רע ןוא ,זיא רע רעוו טסואוועג ןעלעצ יד ןופ רעניואוו

 טהעגנ קָאטשנהיב ַא ןיא יוװ .עדייבעג רעצנאג רעד ןיא ןעטפַאשטנַאקעב

 } טרעדנוזעגבָא ןייז וצ סיוא ןעהעז סָאװ ,ןעלעצ יד ןעשיווצ ןעבעל סָאד ןָא

 םהיא טלטעש סע סָאװ ,רעטקַארַאכ ַאזַא ןָא טפָא רעבָא טמהענ ןעבעל סָאו

 ןילַא גניבע-טפַארק .עיטַאּפָאכיסּפ ןופ טעיבעג םעד ןיא ןיירַא ןעצנַאגניא

 ייב ןָא טמהענ סע סָאװ ןעמרָאפ יד ןופ טָאהעג טינ עעדיא ןייק טָאה

 ,טפַאה-לעצנייא ןיא ענעננאפעג עסיוועג

 ,ךוב ַא ןיא טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ ןעלָאהרעדעיװ טינ ָאד ?עוו ךיא

 -רעמ בָאה ךיא ןעכלעוו ,"עסינננעפעג עשיזיוצנארפ ןוא עשיסור ןיא,

 ןופ גנואיירפעב ןיימ ךָאנ ךיילג ,1886 ןיא דנַאלננע ןיא טכילטנעפע

 יד ףיוא עסינגנעפעג ןופ סולפנייא ןעשילַארָאמ םעד ןעגעוו ,ָאוורעלק

 -םינננעפעג יד .ןערעוו טנַאזעג ָאד זופ ךאז ןייא רעבָא .ענעגנַאפעג

 ,רעבָא ;ןעטנעמעלע עניטרַאנעדיישרעפ ןופ טהעטשעב גנורעקלעפעב

 -עננייא יד , סלַא טנעבייצעב ךילנהוועג ןערעוו עכלעוו ,יד רָאנ גידנעמהענ

 טרעהעג סנעטצעל ןעבָאה רימ עכלעוו ןעגעוו ןוא ,"רעכערברעפ ענערָאב

 ןערָאװעג רימ זיא -- ,רענלָאפכָאנ ענייז ןוא ן'ָאזָארנמָאל ןופ ?עיפ ױזַא

 סלַא טכַארטעב ןערעוו עכלעוו ,עסינגנעפעג יד זַא ,דנעלַאפפיוא טסכעה

 -ניא יד טקנוּפ ןענייז ,ןעטַאהט עלַאיצַאסײטנַא ןופ ןעלטימ-סגנוטיחרעפ

 ,סייוו רענייא רעדעי .ןעטַאהט עכלעזַא סױרַא ןעפור סָאװ ,ןענַאיצוטיטס

 יד ,טײברַא רערעלוגער ןופ גנוגיינבא יד ,גנודליב ןיא לעגנַאמ רעד זַא

 -שלַאפ יד ,ןעגנוננערטשנא ערעגננעל ןעכַאמס וצ טייקניהעפנוא עשיזיפ

 םוצ ןעננוגיינ יד ,ןעגנומחהענרעטנוא עשילַאקיזיר רַאפ עבעיל עטעטיילעג

 סָאד ,ןעליוו רענעגיוצרענוא ןַא ,עיגרענע ןופ טייהנעזעװבַא יד ,ןעלעיּפש

 םעד טָא ןעגנערב עכלעוו ,ןעכַאזרוא יד ןענייז ,ערעדנַא רַאפ ןערהַא טינ

 רעד טָאה ,סינגנעפעג ןיא גידנעציז ,טציא .טכירעג ן'רַאפ ןעשנעמ סָאלק

 ןערעלהעפ יד טָא דָארג זַא ,קורדנייא ןעקרַאטש א רימ ףיוא טכַאמעג טקאפ
 יד טהיצרע -- ייז ןופ םענייא ןעדעי --- רוטַאנ רעכילשנעמ רעד ןופ
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 ייז יז זומ סינגנעפעג סלַא ןוא ;רעניואוונייא ערהיא ןיא סינגנעפעג
 -ןייא יד ,טריטסיזקע יז יװ גנַאל ױזַא ,ןעהיצרע ייז םעוװ ןוא ןעהיצרע
 ןעטכינרעפ ןעצנאגניא עזייוו רעגידנעווטיונ זומ םינגנעפעג ןיא גנורעקרעק
 זיא ןעבעל-סינננעפעג ןיא .ןעשנעמ ַא ןופ ןעליוו םעד ןוא עיגרענע יד
 ןַא ןעבָאה וצ ;ןעליוו םעד ןופ גנוביאסיוא יד רַאפ ץיַאלּפ ןייק אטינ
 םעד ןופ ןעליוו רעד .תורצ ערעכיז טניימ סינגנעפעג ןיא ןעליוו םענעגייא
 ךָאנ .טעטכינרעפ טרעוו רע ןוא ,ןערעוו טעטכינרעפ זומ םענעגנַאפעג
 ס'נעשנעמ ַא ןופ גנוביאסיוא רעד רַאֿפ ָאד טרָאד זיא ץיַאלּפ רעגינעוו
 ַא ןערעדניהרעפ וצ ידכ ןָאהטעג ץלַא טרעוו סע : ןעיטַאּפמיס עכילריטַאנ
 ,עמרוט ןופ ןעסיורד ןוא גינעווניא ,ןעשנעמ עלַא טימ גנורהירעב עיירפ
 .ןעלהיפעג עשיטַאּפמיס ןעבָאה טנעקעג טלָאװ רענעגנַאפעג רעד ןעמעוו וצ
 וצ גיהעפ רעגינעוו ןוא רעגינעוו ץלַא גיטסייג ןוא שיזיפ םהיא טכַאמ ןעמ
 טָאהעג רעהירפ ןיוש טָאה רע ביוא ןֹוא ,ןעגנוגנערטשנָא ערעגנעל ןעכַאמ
 ךאנ גנוגיינבא יד טא טרעוו ,טײברַא רעניסעמלענער וצ גנוגיינבָא ןַא
 ןיא טציז רע סָאװ ,ןערהָאי יד ןופ ףיולרעפ ןיא טרעסערגרעפ רהעמ
 ןיא ןעמוקעג לָאמ עטשרע סָאד זיא רע רעדייא ,רעהירפ ביוא ,סינגנעפעג
 עכלעוו ,טײברַא ענַאטָאנָאמ ןופ ןערָאװעג דעימ ךיג רע זיא ,סינגנעפעג
 -יטנַא ןַא טלהיפענ טָאה רע רעדָא ,גיטכיר ןעכַאמ טנעקעג טינ טָאה רע
 םדיא ייב רעטציא םע טרעוו ,טײברַא עטלהָאצעב גינעוודוצ רַאפ עיטַאּפ
 רעד ןיא טלעפייווצעג רעהירפ טָאה רע ביוא ,סַאה רענעכַארּפשעגנסױא ןַא
 רעטציא זיא ,ןעלעגער-לַארָאמ עניימעגלַא יד .ןופ טייקכילצינ רעלַאיצַאס
 רעגידייטרעפ עלעיציפָא יד ףיוא קילב ןעשיטירק א ןעפרָאוװעג טָאה רע זַא
 םירבח ענייז ןופ ןעגנוניימ יד טרעהעג טָאה ןוא ,ןעלעגער עגיזָאד יד ןופ
 רע ביוא ןוא .ןעלעגער עגיזָאד יד קעװַא ףךילטנעפע רע טפרַאוװ ,ייז ןעגעוו
 ןופ גנולסיווטנע רעטנוזעגנוא ןַא ןופ ןענלָאפ יד בעילוצ ןעלַאפעגניירַא זיא
 רע יו םעדכָאנ ,טציא זיא ,רוטַאנ ןייז ןופ םייז רעכילטפאשנעדייל רעד
 -קַארַאכ רעכילקנערק ןייז ,סינגנעפעג ןיא ןערהָאי עגינייא טכארברעפ טָאה
 ןעכילקערש ַא רהעז זיב ,ןעלעפ ךס ַא ןיא ,טלעקיווטנע רהעמ ךָאנ רעט
 זיא --- עלַא ןופ עטסכילרהעפעג יד --- גנוטכיר רעטצעל רעד טָא ןיא .דארג
 ,םַאזקריו טסכעה גנוהיצרע-סינגנעפעג יד

 ןוא ץומש ןופ ןעקָאטשניר רַאפ סָאװ ,ןהעזעג ךיא בָאה ריביס ןיא
 -נעבראדרעפ רעשילַארָאמ ןוא רעשיזיפ ןופ רעצעלפ-סגנוהירב רַאפ סָאװ
 ןַאד ;} ןענייז עסינגנעפעג עשיסור "עטרימרָאפערנוא , ,עגיצומש יד םייק
 ןַא ,טלעטשעגרָאפ .ךיז ךיא בָאה רֶהֶאֹי ןהעצניינ ןעוועג טלַא ןיב ךיא ןעוו
 ַא ןעוועג טלָאװ סע ןוא טליפרעביא רעגינעוו ןייז ןעלָאז ןערעמיצ יד ןעוו
 יז טלָאװ ןעמ ןעוו ןוא ,ענעגנַאפעג יד ןופ ננוריציפיסַאלק עסיוועג
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 "יטסניא-סינננעפעג יד ןעטלָאװ ,גנוניטפעשעב רעדנוזענ ַא טימ טגרָאזעב
 טזומעג ךיא בָאה טציא .,ןערעו טרעסעברעפ קרַאטש טנעקעג סעיצוט

 זַא ,ןעגייצרעביא טנעקעג ךיז בָאה ךיא .סעיזוליא עניזָאד יד ןעבענפיוא

 רעד רַאפ ןעטַאטלוזער ערעייז ןוא ענעגנַאפעג יד ףיוא גנוקריוו רעייז עגונב
 ' טימ -- "עטרימרָאפער , עטסעב יד ןענייז ,ןיימעגנלַא ןיא טפַאשלעזעג
 יו ,רעגרע ךָאנ רשפא רעדָא ,טכעלש ױזַא --- טינ רעדָא ןעלעצ ערעדנוזעב
 יד טינ ןערימרָאפער ייז .ןעטייצ עטלַא יד ןוֿפ ןעסינננעפעג עגיצומש יד
 ,ןעלעפ ןֹופ ?הָאצרהעמ רעטסערג רעד ןיא ,?ייטנענעג ןיא .ענעגנַאפעג
 רעד ,בנג רעד .גנוקריוו עדנעברַאדרעפ טסכעה א ייז ףיוא סיוא ייז ןעביא
 ןיא רהָאי ענינייא טכַארברעפ טָאה רעכלעוו ,ןַאוב רעד ,רעלדניווש
 ןייז ןעמהענוצפיוא רעדעיוו טיירג רהעמ ךָאנ סױרַא טמוק ,סינגנעפעג
 טָאה רע ;וצרעד טעטיירעברַאפ רעסעב זיא רע ; ערעירַאק עגידערהירפ

 ףיוא טרעטיברע רהעמ זיא רע ; רעסעב ןָאהט וצ סָאד טנערעלעגסיוא ךיז
 וצ גנוגיטרעפטכערעג ערעטסעפ א טניפעג רע ןוא ,טפַאשלעזעג רעד

 -רענידנעוװטיונ .םיגהנמ ןוא ןעצעזעג ערהיא ןעגעקטנַא ןעריטלָאװער
 -יטנַא יד ןיא רעפעיט ןוא רעפעיט ןעקניז רע זומ ,ךילדיימרעפנוא ,עזייוו
 .טכירעג ן'רַאפ טכַארבעג טשרעוצ םהיא ןעבָאה עכלעוו ,ןעטַאהט עלַאיצַאס

 -נוא ןעלעוו ,גנואיירפעב ןייז ךָאנ ןהענעב טעוװ רע סָאװ ,סנעכערברעפ יד
 עטשרע סָאד םהיא ןעבָאה עכלעוו ,יד רעדייא רעטסנרע ןייז ךילדיימרעפ

 ןייז ןענידנע טמיטשעב ןיוש טעוװ רע ןוא ; סינגנעפעג ןיא טכַארבעג לָאמ
 ןעטנאמרעדנעביוא םעד ןיא .ענרָאטַאק ףיוא רעדָא סינגנעפעג ןיא ןעבעל

 -רעפ ןופ ןעטעטיזרעווינוא , ןענייז עסינגנעפעג ןַא ,טנָאזעג ךיא בָאה ךוב
 ,טציא ןוא ."טאאטש םעד ןופ ןעטלאהעגסיוא ןערעוו עכלעוו ,ןעכערב
 ןופ טכיל םעד ןיא רעטעּפש רהָאי ןהעצפופ טימ םעד ןעגעוו גידנעקנעד
 .ןעניטעטשעב רָאנ סָאד ךיא ןעק ,ןעננורהַאפרע ערעטעּפש עניימ

 יד ףיוא ןענַאלקעב וצ ךיז טינ ךאזרוא ןייק ךיא בָאה ךילנעזרעּפ

 .סינגנעפענ ןעשיזיוצנַארפ ַא ןיא טכַארברעפ בָאה ךיא עכלעוו ,ןערהָאי
 גנוקנערשעב יד סיוועג זיא ןעשנעמ ןעגיגנעהבָאנוא ןוא ןעגיטעהט ַא רַאפ
 סעלַא זַא ,לעננַאמ רעסיורג ַאזַא ןיילַא טייקגיטעהט ןוא טייהיירפ ןופ

 הטרעוו טינ ןענייז --- ןעבעל-סינגנעפעג ןופ תורצ עניילק יד --- עגירעביא

 םעד ןענעוו טרעהעג ןעבָאה רימ ןעוו ,סיוועג .ייז ןעגעוו ןעדער לָאז ןעמ

 ןענייז ,ךיירקנַארפ ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ ,ןעבעל ןעשיטילָאּפ ןעוויטקַא

 .טייקגיטעהטנוא רענעגנואווצענ רעזנוא ןופ טרעגרעעג קרַאטש ןעוועג רימ
 -עמוא ןַא ןופ ףיולרעפ ןיא טּפיוהרעד ,רהֶאי ןעטשרע םעד ןופ ףוס רעד
 רעד ןעוו ןוא .םענעגנַאפעג םעד רַאפ רעווש לָאמעלַא זיא ,רעטניוו ןעניד
 ךָאנ גנַאלרעפ םעד רעמיא יו רעקרַאטש ךָאנ ןעמ טלהיפ ,טמוק גנילהירפ
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 סעקנָאל יד יו ןהעזעג רעטסנעפ רעזנוא ךרוד בָאה ךיא ןעוו ,טייהיירפ

 ַא טימ טקערעב ןערעוו גרעב יד ןוא רעדיילק ענירג ערעייז ןָא ןעוהט
 ןיא גידנעפיול ןהַאב ַא ןהעזעג בָאה ךיא ןעוו רעדָא ; לעבענ-סגנילהירפ

 גנַאלרעפ ןעקרַאטש ַא טלהיפעג סיווענ ךיא בָאה ,גרעב יד ןעשיווצ ?לָאהט

 רעדָא ,רעדלעוו יד ןופ טפול יד ןעמעהטָאוצניירַא ןוא ןעפיולוצכָאנ םהיא

 ַא ןיא ןעבעל ןעכילשנעמ ןופ םָארטש םעד טימ ןערעוו וצ טּפעלשענטימ

 וצ ?רוג םעד .םיוא ךיז טביילק סָאװ ,שנעמ א רעבָא ,טדָאטש רעניכָאק

 "רעפ וצ טיירעברָאפ ןייז זומ ,ײטרַאּפ רענעטירשעגטדָאט ַא טימ ןעטייברא

 .ןעגָאלקעב טינ סע ףרַאד רע ןוא ,סינגנעפעג ןיא ןערהָאי עסיוועג ןעגנערב

 ןעצנַאגניא טינ ךיוא רע טביילב טפַאשנעגנַאפעג ןיא וליפַא זַא ,טלהיפ רע

 ןוא טיירּפשרעפ עכלעוו ,גנוגעוועב רעד ןופ לייט רעגיטעהטנוא ןַא

 .רעייהט םהיא ןענייז סָאװ ןעעדיא יד טקרַאטש

 סיוועג ץנַאנ ,ןיילַא ךיא ןוא יורפ ןיימ ,םירבח עניימ ןעבָאה ןָאיל ןיא

 רעטסָארּפ רהעז ַא ןעוועג ןענייז רעטכעוו-סינגנעפעג יד ןַא ,ןענופענסיוא

 טכער ץלַא ןיא ןעגנוסיוטשפיונוצ עכילטע ךָאנ רעבָא .ןעשנעמ טרָאז

 זַא ,טסואוועג סלאפנעדעי טָאה עיצַארטסינימדַא-סינגנעפעג יד .ןערָאװעג

 ייז ןוא ,טייז רעזנוא ףיוא עסערּפ עשיזיוצנַארפ יד טָאהעג ןעבָאה רימ

 רעדָא ,רָאפשָאר ןופ ןערענוד יד ךיז ףיוא ןעהיצפיורַא טלָאװעג טינ ןעבָאה

 ננומאצנייא אזַא זיא ַאוורעלק ןיא ,ָאסנַאמעלק ןופ קיטירק עדנעסייב יד

 ןעטיבענמוא זיא עיצארטסינימדא עצנַאנ יד .ןעוועג גיטיונ טינ רָאג

 יד ,ןעמוקעגנָא ןיהַא ןענייז רימ רעדייא טָאנָאמ עכילטע טימ ןערָאװעג

 עלעצ ןייז ןיא םענעגנַאפעג א טע'גרה'רעד רעהירפ טרָאד ןעבָאה רעטכעוו

 / זַא ןעניימ לָאו ןעמ ידכ ,רעּפרעק ןעטיוט ןייז ןעננאהענפיוא ןעבָאה ןֹוא

 טייהנעגעלעגנַא יד זיא לָאמ סָאד רעבָא ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגעב זיא רע

 ןעסַאלטנע זיא רעטלַאוװרעפ רעד ; רָאטקָאד ן'כרוד ןערָאװעג טנַאקעב

 טניז ןעשרעה וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןָאט רעדנַא ץנַאג ַא ןוא ,ןערָאװעג

 עטסעב יד ַאוורעלק ןופ ןעמונענטימ בָאה ךיא ,סינננעפענ ןיא טלַאמעד

 לָאמנייא יו רהעמ בָאה ךיא ןוא ,רעטלַאוװרעפ םעד ןופ ןעגנורעניארע

 ןעמעלא ךָאנ ןַא ,ןעוועג טרָאד ןיב ךיא סָאװ טייצ רעד רַאפ טכַארטעג

 עכלעוו וצ ,סעיצוטיטסניא יד רעדייא רעסעב לָאמטּפָא ןעשנעמ יד ןענייז

 -נעזרעּפ ןענַאלקעב וצ ךיז סָאװ רעביא גידנעכָאה טינ ,רעבָא .ןערעהעג ייז

 -יטסניא יד ןעמַאדרעפ ןעגנוגנידעב ןהֶא ןוא יירפ רחעמ ץלַא ךיא ןעק ,ךיפ

 -געגנַאגרעפ רערעטסניפ רעד ןופ ץכעביילברעביא ןַא סלַא ןיילַא עיצוט
 עכילביירשעבנוא ןופ לַאוװק ַא ןוא ןעּפיצנירּפ ערהיא ןיא טכערעגנוא ,טייה
 ,טפַאשלעזענ רעד רַאפ ןעלביא

 רימ ףיוא טָאה סע יו ױזַא ,ןענָאמרעד ךיא זומ ךאז ןייא ךָאנ
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 -אילַארָאמעד יד רעדייא קורדנייא ןערעקרַאטש ַא ךָאנ רשפא טכַאמעג
 ַא ראפ סָאװ .ענעגנַאפעג יד ףיוא עסינגנעפעג יד ןופ ןעגנוקריוו עדנער
 רעדעי וליפא ןוא --- סינגנעפעג עדעי ןיא סע גנוקעטשנָא ןופ לַאווק
 עכלעוו ןעשנעמ יד רַאפ ,טפַאשרַאבכַאנ רהיא רַאֿפ --- זיוה-סטכירעג
 םעד ןופ ןעזעוו ןעצנַאג ַא טכַאמעג טָאה ָאזָארבמָאל ! ייז ןעבענ ןעניואוו
 יר ןעשיווצ טקעדטנע טָאה רע זַא טקנעד רע סָאװ ,"ּפיט-לַאנימירק,
 -בָאעב וצ ןעגנוכוזרעטנוא עבלעזיד טכַאמעג טלָאװ רע ןעוו .ענעגנַאפעג
 ,ןענָאיּפש --- ,רעזייה-סטכירעג יד ןערעגַאלעב עכלעוו ,ןעשנעמ יד ןעטכַא
 ,ּפעקמוד יד ףיוא ןעבעל סָאװ ןעשנעמ ,םירסומ ,ןעטַאקָאװדַא עכילניילק
 ןייז זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג טכייליפ רע טלָאװ --- ,ייז וצ עכילנהע ןוא
 יד רעדייא גנוטיירבסיוא עשיפַארגָאעג ערעסערג ַא טָאה ּפיט-רעכערברעפ
 ןופ גנולמַאז ַאזַא ןהעזעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא ,סינגנעפעג ןופ דנעוו
 ןהעזעג בָאה ךיא יוװ ,ּפיט ןעכילשנעמ ןעטסגירעדעינ םעד ןופ רעטכיזעג
 ןיא טינ סיוועג --- ,םהיא םורַא ןוא ןָאיל ןיא סיטסישז-עדיעלַאּפ םעד ןיא
 ךילברעטשנוא ןעבָאה קנעשקורק ןוא סנעקיד ,ָאוורעלק ןופ סינגנעפעג רעד
 ,טלעוו עצנַאנ ַא ןעריטנעזערּפער ייז רעבָא } ןעּפיט יד ןופ עגינייא טכַאמעג
 רעייז ןייא ןעסילפ ייז ןוא רעזייה-סטכירעג יד םורַא ךיז טגעוועב עכלעוו
 ערעי ןענעוו תמא ךיוא זיא סָאד ןוא .ייז םורַא טיירב ןוא טייוו גנוקעטשנַא
 עניילק ןופ ערעפסָאמטַא ןַא זיא סע .אוורעלק יװ ,סינגנעפעג-לַארטנעצ
 ןעדעי ןופ ןָאיצּפורָאק ןוא יײרענָאיּפש ,ןעיירעלדניווש עניילק ,תובנג
 ,סינגנעפעג רעד םורַא קעלפ-?יוא ןַא יו ךיז טיירּפשרעפ עכלעוו ,טרָאז

 ןיימ רַאפ ןיוש בָאה ךיא ביוא ןוא ; ןהעזעג סעלַא סָאד בָאה ךיא
 םעד ןיא טכערעגנוא זיא טפַאשלעזעג יד זַא ,טסואוועג גנולייטרוארעפ
 ןעזָאלרעפ ןיימ ךָאנ ךיא בָאה ,גנופָארטשעב ןופ םעטסיס ןעגיטנייה
 ףַאפנייא ךיוא רָאנ ,טכערעגנוא רָאנ טינ זיא יז זַא ,טסואוועג ָאוורעלק
 -טסואוועבנוא זייוולייט ,גנונעכער רחיא ףיוא סיוא טלַאה יז ןעוו ,שירַאנ
 יד טֶא טייקכילקריוו יד גידנענעק טינ ,ךילטכיזבא זייוולייט ןוא גיניז
 סלַא גיטיונ ןענייז ייז זַא עיזוליא רעד ןיא ,ןעטעטיזרעווינוא-סנָאיצּפורָאק
 ,ןעטקניטסניא עשירעכערברעפ ס'נעשנעמ םעד רַאפ םיוצ ַא
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 לד

 -ַארּפ ןעטנעגַא , ןוא ןענָאיּפש לעיפ טנענעגעב רענָאיצולַאװער רעדעי |

 עלַא .קלח ןיימ טָאהעג ךיוא בָאה ךיא ןוא ,געוו ןייז ףיוא "ןערָאטַאקָאװ

 םעד טָא ןעטלַאהוצפיוא דלעג ןעמוס עדנעטיידעב סיוא ןעביג ןעגנורעיגער
 .ןעשנעמ עגנוי רַאפ רָאנ ךילרהעפעג ןענייז ייז רעבָא .ןעגנַאלש טרָאז

 ,ןעשנעמ ןוא ןעבעל ןופ גנורהאפרע לעסיבַא טָאהעג טָאה סָאװ רענייא

 רע םהיא טכַאמ סָאװ ,םיאורב יד טָא םורָא סניױזַא סעּפע ךיילג טקעדטנע
 ןופ לַאפבָא םעד ןופ ןעבילקעגסיוא ןערעוו ייז .ךַאו רעד ףיוא ןייז לָאז

 ןעלַארָאמ ןעטסגירעדעינ םעד ןופ ןעשנעמ ןעשיווצ ,טפַאשלעזעג רעד

 -קַארַאכ ןעלַארָאמ םעד ףיוא םַאזקרעמפיוא זיא ןעמ ביוא ןוא ,דנאטשוצ
 ףייֵלנ ןעמ טקרעמעב ,ךיז טפערט ןעמ ןעמעוו טימ ןעשנעמ יד ןופ רעט
 ,"טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעלייז , יד טָא ןופ גנורהיפפיוא רעד ןיא סעּפע

 :עגַארפ יד ךיז ןעמ טלעטש ןַאד ןוא ,ןערעדיוש זנוא טכַאמ סע סָאװ
 ןעבָאה רע ןעק סָאװ !?רימ וצ טכארבעג ןעשנעמ םעד טָא טָאה סָאװ,

 -נייא יד טא ןיא ןעלעפ עטסיימ יד ןיא "? זנוא טימ סעכילטמַאשניימעג
 .גיטכיזרָאפ ןייז ןעלָאז רימ זַא ,ןעכַאמ וצ גונעג ענַארפ עכַאפ

 רעד זיא ,אווענעשז ןיא ןעמוקעג לָאמ עטשרע סָאד ןיב ךיא ןעוו

 וצ ןעוועג טנַארטפיואעב זיא רעכלעוו ,גנורעיגער רעשיסור רעד ןופ טנעגַא
 טָאה רע .טנַאקעב טוג ןעוועג ןעמעלַא זנוא ,עגנילטכבילפ יד ןערינָאיּפש

 טאהעג טינ רעבָא טָאה רע יו ױזַא ;ףַארנ לעטיט ן'רעטנוא טניואוועג

 ןעלָאמסױא ןענעק לָאז רע רעכלעוו ףיוא ,עטערַאק ןייק ןוא ייקָאל ןייק

 ,לעטנַאמ אזַא ףיוא טהענעגסיוא טָאהעג ייז רע טָאה ,ןעפַאװ ןוא ברעה ןייז

 ןהעזעג טּפָא םהיא ןעבָאה רימ ,לעטניה םעניילק ןייז טקעדענוצ טָאה סָאװ
 ןא ןעוועג ךילכעזטַאהט זיא רע ; םהיא וצ גידנעדער טינ ,ןעעפַאק יד ןיא
 עלַא ךעלדייב-סגנוטייצ יד ןיא טפיוקעגנָא טָאה רעכלעוו ,"רעכילדעשנוא,

 -עירפוצ ןעלעוו טנעכערעג טָאה רע עכלעוו ,עטקישרעפ יד ןופ ןעבַאגסיוא
 ,םיתב-ילעב ענייז ןעלעטשנעד

 ןופ עננילטבילפ טימ ןערעוו ?ופ ןעביוהעגנָא טָאה אווענעשז יװ ױזַא
 -ניײרַא ןעביוהעגנָא ןעשנעמ ענעריישרעפ ןעבָאה ,ןָאיצַארענעג רעגנוי רעד

 ,ןערעדנַא ןַא רעדָא ןפוא ןייא ףיוא ,ךיוא ייז ןענייז ךָאד ןוא ; ןעמַארטש
 .ןערָאוװעֶג טנַאקעב זנוא
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 טנעלפ ,טנָאזירָאה רעזנוא ףיוא ןענעישרע זיא רעדמערפ ַא ןעוו

 טייקנעפָא רעשיטסיליהינ רעכילנהעוועג רעד טימ ןעגערפ םהיא ןעמ

 סע ןוא ,ןעטכיוסיוא עניטציא ענייז ןענעוו ,טייהנעגנַאנרעפ ןייז ןעגעוו
 .ןעוועג זיא רע ןָאזרעּפ טרָאז ַא רַאפ סָאװ טניײצענסױרַא דלַאב ךיז טָאה
 רעטסעב רעד לָאמעלַא זיא רהעקרעפ ןעגיטייזנעגעג ןיא טייקניצרעהנעפָא

 םעד ןיא .ןעשנעמ ןעשיווצ ןעסינעטלעהרעפ עניטכיר ןעפַאש וצ ?עטימ

 זנוא ןופ רענייק ןעמעוו ,ןענָאזרעּפ עלעיפ .ראבצעשנוא רָאג סע זיא לַאפ

 -מערפ ץנַאנ --- דנַאלסור ןיא טרעהעג טינ ייז ןופ רעדָא ,טנעקעג טינ טָאה
 ןופ עלעיפ ןוא ,ַאווענעשז ןיא ןעמוקעג ןענייז --- ןעזיירק ערעזנוא רַאפ עד

 רעייז ךָאנ ןעדנוטש עגינייא ןיא רַאנָאז רעדָא ,געט ענינייא ןיא ןענייז ייז
 טימ ןעגנוהיצעב עכילדניירפ טסכעה יד ןיא ןענַאטשעג ןיוש ,ןעמוקנָא
 -נולעג טינ לָאמנייק ןיא ,רעבָא זיא סע יו ; עגנילטכילפ ןופ עינָאלָאק רעד
 ַא .טייקכיליורטרעפ ןופ ?עווש םעד ןעטערטוצרעביא ןענָאיּפש יד ןעג
 יד ןעבענ ,עטנַאקעב עניימעגלַא ןופ ןעמענ ןעפורנָא טנעקעג טָאה ןָאיּפש
 -סור ןיא טייהנעגנַאנרעפ ןייז ןופ ,עגיטכיר לָאמ לעיפ ,ןעטכירעב עטסעב

 ןוא ךַארּפש עשיטסיליהינ יד ןעציזעב םָאקלָאפ טגעמעג טָאה רע ;דנַאל
 טרָאז םעד ןעכַאמכָאנ טנעקעג טינ לָאמנייק רעבָא טָאה רע ,ןערענַאמ

 סָאד ןוא ; דנענוי רעשיסור רעד ייב ןעסקַאוװעגסױא ןענייז עכלעוו ,ןעטיז
 .עינָאלַאק רעזנוא ןופ סנעטייו רעד ןופ ןעטלַאהעג םהחיא טָאה ןילַא

 .ןעטיז עכילרהע רעסיוא ,ץלַא ןעכַאמכָאנ ןענעק ןענָאיּפש

 אזא ןעוועג ןערַאלק ןיא זיא ,וקער טימ טייברַאעג בָאה ךיא ןעוו

 רימ ,סנעטייוו רעד ןופ ןעטלַאהעג ךיז ןעבָאה עלַא רימ ןעמעוו ןופ ,ןָאזרעּפ
 ןעבָאה ריס רָאנ ,םהיא ןעגעו טסואוועג טינ סעטכעלש ןייק ןעבָאה

 ץּלַא טבוזעג טָאה רע יוװ ױזַא ןוא ,"רערעזנוא, טינ זיא רע זַא םלהיפעג

 ןערָאװעג רימ ןענייז ,טפַאשלעזעג רעזנוא ןיא ןעגנידדוצניירַא רהעמ

 טינ טרָאװ ַא םהיא וצ ?ָאמנייק בָאה ךיא .םהיא ןעגעוו גיטכעדרעפ
 ,טפַאשטנאקעב ןיימ טכוזעג ?לעיצעּפס רע טָאה ךילגלָאפ ןוא ,טדערעג
 ,ןעגעוו עכילנהעוועג יד ךרוד ןעמוקוצ טינ רימ וצ ןעק רע זַא גידנעהעז
 -סינמייהענ גידנעבעגנָא ,רימ וצ ףעירב ןעביירש וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה
 עלאפסינמייהעג ןעגעוו ,םהיא טימ ןעפערט וצ ךיז ואוו ,רעצעלּפ עלופ

 ןוא גנודַאלנייא ןייז ןעמונעגנָא ?ָאמנייא ךיא בָאה סַאּפש סלַא .ןעקעווצ
 זיא רעכלעוו ,דניירפ ןעטונ ַא טימ ץַאלּפ ןעטמיטשעב םוצ ןעגנַאנעג ןיב
 טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעד רעבָא ;סנעטייוו רעד ןופ ןעגנַאגעגכַאנ רימ

 ךיא זַא ,ןעקרעמעב טזומעג טָאה ןעטיורטרעפטימ ַא טָאהעג ךילנײשרהַאוו

 טינ רימ ןיא יוזַא .ןענעישרע טינ זיא רע ןוא ,ןיילַא ןעוועג טינ ןיב
 -יצנייא ןייא זיא סע ןעוו םהיא ןעגָאז וצ ןעגינעגרעפ סָאד ןעוועג טרעשעב
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 ,טײברַאעג רעווש ױזַא טייצ רענעי ןיא ךיא בָאה ,םעד רעסיוא ,טרָאװ סעג

 רעד טימ רעדעווטנע ןעמונרעפ ןעוועג זיא םייצ ןיימ ןופ טונימ עדעי זַא

 ענייק ןיא ןיירַא טינ ןיב ךיא ןוא ,"עטלָאװער על , טימ רעדָא עיפַארגָאעג

 ןַאמ רעד זַא ,ןערהַאפרע םעדכָאנ סלַאפנעלַא ןעבָאה רימ .סעיצַאריּפסנַאק
 ןעטכירעב עכילרהיפסיוא "גנולייטבא רעטירד , רעד וצ ןעקיׂש טנעלפ

 ,רימ טימ ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ ןעכערּפשעג ע'טשרמולכ יד ןעגעוו

 יד ןענעוו ןוא ,גנואיורטרעפ ןיימ ןענואוועג טָאה רע יּפָאװ םעד ןעגעוו

 נרוברעטעּפ ןיא טיירנעגוצ בָאה ךיא עכלעוו ןעננורעוושרעפ עכילקערש

 רַאפ ןערָאװעג ןעמונעגנא זיא סעלַא סָאד !ןעבעל ס'רעזייק םעד ףיוא
 זיא ָארעיפַאק ןעוו .ןעילַאטיא ןיא ךיוא ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא דלענ סערַאַאב

 טנייצעג םהיא ןעמ טָאה ,ץייווש רעד ןיא ןערָאװעג טעטפאהרעפ נָאט ןייא

 -אוועג ןעבָאה עכלעוו ,ןענָאיּפש עשינעילַאטיא ןופ ןעטכירעב עכילקערש

 ,סעבמָאב טימ ןעדָאלעגנָא ,ךיא ןוא ָארעיפאק זַא ,גנורעיגער רעייז טנעד

 ןעוועג טינ לָאמניײק ןיב ךיא זַא ,זיא טקַאפ רעד .,ןעילַאטיא ןייק ןערהַאּפ

 סָאד ןעכוזעב וצ טכיזבַא יד טאהעג טינ לָאמנייק בָאה ןוא ןעילַאטיא ןיא

 | | | ,דנַאל

 ןעטכירעב ערעייז ןעביירש ןענָאיּפש יד זַא ,רעבָא זיא עכַאזטַאהט יד

 ןעכַאז לָאמטפָא ןעטכירעב ייז .ןײרַא טלעוו רעד ןיא טָאלג לָאמ עלַא טינ
 -רעד טרעוו עטכישענ ַא ױזַא יו רעבָא ךיז טדנעוו סע ,תמא ןענייז סָאוװ
 ןעגעוו ןעטנעמָאמ עניטסול טסכעה עגינייא טכַארברעפ ןעבָאה רימ .טלהעצ
 ןיימ טגלָאפעגכָאנ טָאה רעכלעוו ,ןָאיּפש רעשיזיוצנַארפ ַא סָאװ טכירעב ַא
 ,ןָאדנַאל ךָאנ זירַאּפ ןופ 1881 ןיא ןערָאפעג ןענייז רימ תעב ,ךימ ןוא יורפ
 -נײשרהַאװ ,ןָאיּפש רעד .גנורעיגער רעשיזיוצנַארפ רעד וצ טקישעג טָאה
 םעד טָאה ,טפָא סע ןעוהט ייז יו ,עלָאר עטלעּפָאד ַא גידנעלעיּפש ךיִל

 ןיא טכילטנעפערעפ סע טָאה רעכלעוו ,ן'רָאפשַאר וצ טפיוקרעפ טכירעב
 ץנַאג ןעוועג זיא טעטכירעב טָאה ןָאיּפש רעד סָאװ סעלַא .גנוטייצ ןייז
 ,ןעבירשעג טָאה רע !טלהעצרעד סע טָאה רע ױזַא יו רעבָא --- ,גיטכיר
 טָאװ ,םעד וצ רעמיצ ןעטסקענ םעד ןעמונעג בָאה ךיא , :?עיּפשיײיב םוצ
 טרָאד זיא רע ; ניטכיר ץנַאג ,"יורפ ןייז טימ ןעמונעג טָאה ןיקסָאּפָארק
 ףיוא ןעניוצעג ךיילנ טָאה רע ל?ייוו ,טקרעמעב םהיא ןעבָאה רימ .ןעוועג
 .םינּפ ןעמהענעגנַאנוא ,ןעזייב ןייז ךרוד טייקמַאזקרעמפיוא רעזנוא ףיז
 יז ןעלָאז ןערישזַאסַאּפ יד ידכ ,שיסור טדערעג טייצ עצנַאנ יד ןעבָאה ייז
 יו ,שיסור טדערעג ןעבָאה רימ ; גיטכיר ץנַאנ רעדעיוװ ."ןהעטשרעפ טינ
 - יז ןעבָאה ,עלַאק ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז יז ןעוו, .לָאמעלַא סע ןעוהט רימ
 טלעטשעב ןעבָאה רימ : גיטכיר ץנַאג רעדעיוװ ."ןָאילוב ַא טלעטשעב עדייב
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 רעד ןופ לייט רעלָאפסינמייהעג רעד ןָא ךיז טגנַאפ ָאד רעבָא .ןָאילוב א

 בָאה ךיא ןוא ,ןעדנואוושרעפ גנילצולּפ עדייב ייז ןענייז םעדכַאנ, .עזייר

 יז ןעוו ; םוטעמוא ןוא עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא טכוזעגמורַא טסיזמוא ייז

 רעשיסור ַא ןוא טדיילקרעפ ןעוועג רע זיא ,ןענעישרע רערעיו ןענייז
 ןעזָאלרעפ טינ םהיא טָאה רעכלעוו ,ןעגנַאגעגכַאנ םהיא זיא רעכילטסייג
 -רעפ ןעכילטסייג םעד בָאה ךיא ואוו ,ןָאדנַאל ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ייז זיב

 טָאה יורפ ןיימ .גיטכיר ןעוועג רעדעיוו זיא סעלַא סָאד ."גיוא ןסיוא ןערָאל
 סינביולרע יד ןעטעבעג בָאה ךיא ןוא ,גָאטהעװ-ןהָאצ ןעטכייל ַא טאהעג
 ןיימ ואוו ,רעמיצ טַאװירּפ ןייז ןיא ןהעגוצניירַא רָאטַארָאטסער םעד ןופ
 -רעפ , ךילקריוו רימ ןענייז ױזַא .ןהָאצ רהיא וצ ןָאהטעג סעּפע טָאה יורפ
 םעד ןערהָאפרעבירַא טפרַאדעג ןעבָאה רימ יװ ױזַא ןוא ; "ןעדנואווש
 ןוא ענעשעק ןיא טגעלעגניירַא טוח-ץליפ עכייוו ןיימ ךיא בָאה ,לַאנַאק
 ."טדיילקרעפ , ןעוועג ןיב ךיא ;לעטיה ענרעטופ ןיימ ןָאהטעגנָא בָאה
 ךיוא טרָאד רע זיא ,ןעכילטסייג ןעלָאפסינמייהעג םעד טפערטעבנָא סָאװ

 תוכייש ןייק טינ טָאה סָאד רעבָא ,רעשיסור ןייק ןעוועג טינ זיא רע .ןעוועג |
 -ילטסייג ןעשיכירג ַא ןופ רעדיילק יד ןענָארטעג טָאה רע ;ךַאז רעד טימ
 ,סָאװטע גידנעטעב טעפוב םייב גידנעהעטש ןהעזעג םהיא בָאה ךיא .ןעכ
 טלאהרעדעיװ רע טָאה ,"ַאונַא ,אונַא, .ןענַאטשרעּפ טיִנ טָאה רענייק סָאװ
 ףיא בָאה ,"רעסַאװ זָאלג ַא ןעררעה םעד טיג, ,ןָאט ןעגירעיורט ַא ןיא
 ענעטלעז ןיימ ןופ טרעדנואוורעפ ,רעכילטסייג רעד .רענלעק םוצ טגָאזעג
 הבוט רעד ראפ ןעקנַאד וצ ןעגנַאפעגנָא רימ טָאה ,סינעטנעק-ןעכַארּפש
 טַאהעג םהיא ףיוא טָאה יורפ ןיימ .רעגייטש ןעשידנעל-חרזמ תמא ןַא ףיוא
 רעבָא טָאה רע ,ןעכַארּפש ענעדיישרעפ ןיא םהיא וצ טדערעג ןוא תונמחר

 זַא ,טגײצעגסױרַא רעהכָאנ ךיז טָאה סע .ןענַאטשרעּפ טינ ייז ןופ ענייק |
 עשיװַאלס-םורד יד ןופ רענייא ןופ רעטרעוו ענינייא טנעקעג טָאה רע
 -יקרעט ; ךירג א ןיב ךיא,,  ןיז םעד טּפַאכעג ןעבָאה רימ ןוא ,ןעכַארּפש
 ךרוד סנעטסיימ ,טנַאזעג םהיא ןעבָאה רימ ."ןָאדנָאל ,טַאלוסנַאק רעש
 טימ ןערהָאפ ןעק רע זַא ןוא ןָאדנָאל ןייק ךיוא ןערהַאפ רימ זַא ,סנעכייצ
 .זנוא

 רַאפ בָאה ךיא סָאװ ,זיא עטכישעג רעד ןופ לייט רעטסטנַאזומַא רעד
  טַאלוסנָאק ןעשיקרעט םעד ןופ סעױדַא םעד ןענופעגסיוא ךילקריוו םהיא
 / ןיא גוצ רעד .סָארק גניראשט ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ריס רעדייא ךָאנ
 ייוצ ןוא ,געװ ן'פיוא ןָאיצַאטס רעסיוועג ַא ףיוא ןרעטש ןעבילבעג
 -ייטבָא סלַאק-עטירד רעזנוא ןיא ןעגנַאנעגניירַא ןענייז ןעמַאד עטנַאגעלע
 ןיא ןעגנוטייצ טַאחעג ןעבָאה עדייב .לופ ןעוועג ןיוש זיא עכלעוו ,גנול
 ענהעש ַא ,ערעדנַא יד ןוא ,ןירעדנעלגנע ןַא ןעוועג זיא ענייא ,דנעה ערֶעייז



 209 ַאּפָארייא-ברעמ

 וצ טרידנעטערּפ טָאה -- שיזיוצנארפ ןעטוג ַא טדערעג טָאה עכלעוו ,יורפ

 עטצעל יד טָאה ,רעטרעוו רַאּפ עטשרע יד ךָאנ ךיילג .ןירעדנעלגנע ןַא ןייז

 -ַאנניא ףארג ןעגעוו רהיא טקנעד סָאװ , : ןָאהטעג גערפ א םָאטּפאר ךימ

 םעיינ םעד ןענע'נרה דְלַאב רהיא טעוו, :םעדכָאנ ךיילג ןוא "? ףעיט

 רהיא סָאװ ןערָאװעג רָאלק ךיילג רימ זיא ןענגַארפ ייווצ יד ןופ ?? רַאצ

 וצ ךיא בָאה ,ןעכילטסייג םעד ןענעוו גידנעטכַארט רעבָא ,זיא ןָאיסעפָארּפ

 ןעשיקריט םעד ןופ סערדַא םעד טכייליפ רחיא טסייוו ,, : טנַאזעג רהיא

 טרעפטנעעג יז טָאה ,רעמונ רעד-ןוא-רעד ,סָאנ יד-ןוא-יד , "4 טַאלוסנָאק

 ףךיז ?עטש ךיא , ,סַאלק ןיא לעדיימ גידלושנוא ןַא יו ,טלַאהבָא ןַא ןהֶא

 ןעשיסור םעד ןופ סערדַא םעד ןעבעגנָא טנעק רהיא זַא ,רָאפ ךיוא

 ןעבעגעג רימ טָאה יז ןעוו ןוא ,טנערפעג רהיא ךיא בָאה "? טַאלוסנָאק

 -רעביא ןעדייב ייז ךיא בָאה ,טייקטיירעב רעבלעז רעד טימ סערדא םעד

 ,סָארק גנירַאשט ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו .ןעכילטסייג םעד ןעבעגעג

 רַאנָאז ןוא ,שזַאגַאב ןיימ ןעגרָאזעב וצ גיליוו רהעז ןעוועג עמַאד יד זיא

 ,דנעה יד ףיוא הושדנאה ערהיא טימ לעקעּפ ןערעווש ַא ןיילַא ןענָארט וצ

 ,גנעג  :ננושאררעביא רהיא וצ ,טנַאזעג ךילדנע רהיא בָאה ךיא זיב

 "! קעוַא טהעג ,ןעררעה ןופ שזַאנַאב םעד טינ ןעגָארט ןעמַאד : גונעג

 -נארפ ןעהטרעווסנעיורטרעפ ןיימ וצ ןערהעקמוא רעבָא ךיז רימָאל

 טָאה ,"סָארק גניראשט ןיא ןעגיטשענרעטנורַא זיא רע, .ןָאיּפש ןעשיזיוצ

 -קָאװ םעד ןעזָאלרעפ טינ טָאה רע רעבָא , ,טכירעב ןייז ןיא ןעבירשעג רע

 זיא רע זיב ,גוצ ןופ ןעמוקנָא ן'כָאנ עדנוטש עבלַאה ַא סלַא רחעמ רַאפ ,לַאז

 ןעטלאהעג ךיז בָאה ךיא .ןעגנַאנעגקעװַא ןיוש ןענייז עלַא זַא ,רעכיז ןעוועג

 -ופענסיוא ןעבָאה ייז ןעוו ,לייז א רעמניה גידנעטלַאהעב ךיז ,ןעטייוו ןופ

 ןענייז ,עמרָאפטַאלּפ יד ןעזָאלרעפ ןיוש ןעבָאה ןערישזַאסַאּפ עלַא זַא ןענ

 רעד ןופ בָאה ךיא ,עקשזָארד ַא ןיא ןעננורּפשעגניײרַא גנולצולּפ עדייב ייז

 רעד סָאװ ,סערדַא םעד טרעהעג בָאה ךיא ןוא טגלָאפעגכַאנ ייז סנעטייוו
 -יד ,12 רעמונ --- ,רעיוהט םייב טסיצילָאּפ םעד ןעבעגעג טָאה ןַאמרהופ
 טינ ןענייז םע .עקשארד יד ןעפַאלעגכַאנ ןיב ךיא ןוא --- ,סָאג ידדןוא

 םוצ ןעפַָאלעג ךיא ןיב ,טמַאשראבכאנ רעד ןיא סעקשארד ןייק ןעוועג

 ייז ןיב ןוא עקשַארד א ןענַארקעג בָאה ךיא ואוו ,"רעווקס .רַאגלַאּפַארט ,

 " ,סערדַא ןעטנַאמרעד םעד ייב טלעטשעגבָא ךיז טָאה רע .ןערהָאפעגכַאנ
 סרעדַא רעד -- ,תמא רעדעיוו זיא גנוביירשעב רעד ןופ טקנוּפ רעדעי

 -עגנָא בָאה ךיא !ךיז טזעל טעלא סָאד לופסינמייהעג יו רעבָא } ץלַא ןוא

 ןעוועג רעבָא זיא סע ,ןעמוקנָא ןיימ ןעגעוו דניירפ ןעשיסור ַא םעניימ טגאז

 רימ ,ןעפַאלשרעפ טָאה רע ןוא ןעגרָאמהירפ םענעי לעבענ רעטכידעג ַא
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 גידנעזָאלרעביא ,ןַאד ןוא ,עדנוטש עבלַאה ַא טרַאװעג םהיא ףיוא ןעבָאה

 .זיוה ןייז וצ ןערהָאפעג רימ ןענייז ,עיצנַאטס רעד ףיוא שזַאנַאב רעזנוא

 ענעזָאלעגרעטנורַא טימ ייווצ רענייז א זיב ןעסעזעג טרָאד ןענייז יז ,

 זיוה ןופ ןעמוקעגסױרַא ןַאמ רעכיוה א זיא ןַאד טשרע ןוא ,ןעגנַאהרָאּפ
 ו?יפא ,"שזאנאב רעייז טימ רעטעּפש עדנוטש ַא ןעמוקענקירוצ זיא ןוא

 םעד בעילוצ ;יטכיר ןעוועג זיא ןעגנַאהרָאפ יד ןענעוו גנוקרעמעב יד

 -ענרעטנורַא ןעבָאה רימ ןוא ,זַאג יד ןעדניצנָא טזומעג רימ ןעבָאה לעבענ

 ןופ קיִלבנָא ןעכילסעה םעד ןעלעטשרעפ וצ ידכ ,ןעגנַאהרָאפ יד ןעגיוצ

 ַא ןיא טלעקיוועגנייא ןעוועג זיא סָאװ ,סַאנ רענַאטננילזיא רעניילק רעד

 . .לעבענ ןעטכידעג

 ךיא געלפ ,ןערַאלק ןיא ולקער עזילע טימ טיײברַאעג בָאה ךיא ןעוו

 על , ןופ עבַאנסױרַא יד ןעגרָאזעב וצ ַאווענעשז ןיא ןעכָאוװ ייווצ עלַא ןהעג

 ,יירעקורד רעזנוא ןיא ןעמוקענניירַא ןיב ךיא ןעוו ,לָאמנייא ,"עטלָאוװער

 רע .,ןהעז טלָאװעג ךימ טָאה ררעה רעשיסור א זַא ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה

 רע זַא ,טנַאזעג ייז טָאה רע ןוא דניירפ עניימ ןהעזעג טַאהעג ןיוש טָאה

 "עטלָאװער על , יו ,ננוטייצ ַא ןעבעגוצסיורַא ןענעוועב ךימ ןעמוקעג זיא

 סָאװ ,דלעג עצנַאנ סָאד ןעטָאבעגנָא קעווצ םעד רַאפ טָאה רע ,שיסור ןיא

 ַא ןיא ןעפערט םהיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא ,ףיורעד ןערעדָאפ ךיז טעוו סע

 ,םהעלנהָאט --- ,ןעמָאנ ןעשטייד ַא ןעבעגעגנָא רימ טָאה רע ואוו ,עעּפַאק

 יד ןופ רעגיטריבעג ַא זיא רע זַא ,טנַאזעגנ רימ טָאה ןוא --- ,ןעגָאז רימָאל

 ןעסיורג ַא טציזעב רע זַא ,טמהירעב ךיז טָאה רע .,ןעצניוװָארּפ עשיטלַאב

 יענפיוא רהעז זיא רע ןוא ,ןעקירבַאפ ןוא רעטיג עסיוועג ןוא ןענעמרעפ

 -סגנוריציפיסור ערהיא רַאפ גנורעינער רעשיסור רעד ףיוא טכַארב

 ,קורדנייא ןעטמיטשעבנוא ןַא טכַאמעג רע טָאה ןיימענלַא ןיא .רענעלּפ

 ןייז ןעמהעננָא לָאז ךיא ,ןענַאטשעב טסעפ ענייז דניירפ עניימ זַא ױזַא

 ןעטשרע ןופ טַאהעג בעיל לעיפ טינ ןַאמ םעד רעבָא בָאה ךיא ;טָאבנָא

 | .ןֶא קילב
 א ןיא ןערעמיצ ענייז ןיא ןעמונעג ךימ רע טָאה עעפאק רעד ןופ

 -ענקירוצ רעגינעוו ןעזיײװאוצסיורַא ןעגנַאפעגנָא רע טָאה ָאד ןוא ,לעטָאה

 -ייווצ , ,םהענעגנאנוא רהעמ ךָאנ ןֹוא זיא רע סָאװ רהעמ ,טייקנעטלַאה

 א ךיוא בָאה ךיא ,, ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,"םוטכייר ןיימ ןיא טינ טלעפ |

 לעוו ךיא .דלעג לעיפ רהעז םעד ןיא טקעטש סע .גנודניפרע עגיטרַאסיױרג

 ץלַא --- ,עמוס עדנעטיידעב ַא ןעגירק ןופרעד לעוװ ןוא ,ןעריטנעטַאּפ סע

 רע טָאה גנוניוטשרע ןיימ וצ ןוא ."דנַאלסור ןיא ןָאיצולָאװער רעד רַאפ

 לעניגירָא ןעוועג רָאנ זיא סָאװ ,רעטכייל ןעניד'הרצ ַא סעּפע ,טגייצעג רימ

 ןעקעטשוצניירַא סָאװ ןיא ,טָארד ךעלקיטש יירד טָאהעג טָאה ןוא סואימ
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 .ןוא ,ןעמונעג טינ דנַאה ןיא סע טלָאװ יורפ-זיוה עטסמערָא יד .טכיל סָאד
 טנַאקירבַאפ ןייק טלָאװ ,ןעריטנעטַאּפ טנעקעג ןיוש סע טלָאװ ןעמ ןעוו
 ןַאמ רעכייר א, .טנעטַאּפ םעד רַאפ רַאלָאד ןהעצ יו .רהעמ ןעבעגעג םינ
 ךיז ךיא בָאה ,'ןַאפ רעד !רעטכייל אזא ףיוא ןעננונעפַאה ענייז טנעל
 -יימ ןיימ ןוא ,"ערעסעב ןייק ןהעז טנעקעג טינ לָאמנייק טָאה , ,טבַארטעג
 ןייק ןעוועג םינ רָאנ זיא רע ,טכַאמעגבָא ןעוועג זיא םהיא ןעגעוו גנונ
 ןעוועג םינ זיא ,ןעטָאבעגנָא טָאה רע סָאװ ,דלענ סָאד ןוא ןַאמ רעכייר
 ַאזַא טָאה רהיא ביוא ,טוג רהעז, : טגָאזעג טסָארּפ םהיא ךיא בָאה .ענייז
 ןוא ,גנוטייצ ערענָאיצולַאװער עשיסור ַא ןעבָאה וצ גנַאלרעפ ןעקרַאטש
 טעװ ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה רהיא יו ,רימ ןעגעוו גנוניימ עטוג אזַא טָאה

 ןענעק לאז ךיא ,ןעמָאנ ןיימ ףיוא קנַאב ַא ןיא דלעג רעייא ןעגעלנייא רהיא
 טעוו רהיא זַא ,רעבָא ךייא ןערַאװ ךיא ,ליוװ ךיא סָאװ טימרעד ןָאהט

 טָאה ,"סיוועג ,סיוועג , ,."גנוטייצ רעד טימ ןָאהט וצ סָאװ ןעבָאה טשינרָאנ

 ַא ןעבעג ךייא לָאמַא ,םעד ףיוא ןעבעג גנוטכַא רֹונ רעבָא , ,טגָאזעג רע

 ! טינ ךאז ןייק ,ןיינ , ."דנַאלסור ןיא יז ןעגנערבניירַא ןעפלעה ןוא ,הטַאר

 ,טקנעדעג ןעבָאה דניירפ עניימ ,"ןהעז טינ רָאג וליפא ךימ טפרַאד רהיא

 רעטעּפש םייצ עסיוועג ַא רעבָא ,םהיא טימ גנערטש וצ ןעוועג ןיב ךיא זַא
 ,טנערָאװעג זנוא טָאה רעכלעוו ,גרוברעטעּפ ןופ ףעירב ַא ןעמוקעגנָא זיא
 ,גנולייטבָא רעטירד רעד ןופ ןָאיּפש ַא ןופ ךוזעב ַא ןעגירק ןעלעוו רימ זַא
 ַא ןָאהטעג .ָאזלַא זנוא טָאה רעטכייל רעד .םהעלנהָאט ןעמָאנ ן'טימ

 ,הבוט עסיורג

 -רעפ ןעשנעמ יד טָא ,סרעדנַא סעּפע ךרוד יצ ,רעטכייל ךרוד יצ
 רימ ןעוו .ןערעדנַא ןַא ףיוא רעדָא ןפוא ןייא ףיוא לָאמעלַא ךיז ןעהטאר

 -הירפ ןענידלעבענ ַא ןיא רימ ןעבָאה ,1881 ןיא ןָאדנַאל ןיא ןעוועג ןענייז

 ךיא בָאה ייז ןופ םענייא .ןעסור ייווצ ןופ ךוזעב ַא ןעגָארקעג ןעגרָאמ

 טָאה רע ןעמעוו ,ןַאמ רעגנוי ַא ,רעטייווצ רעד ;ןעמָאנ םייב טנעקעג

 -צעל רעד .רעדמערפ ַא ןעוועג זיא ,דניירפ ַא םענייז סלַא טרידנעמָאקער
 ףיוא דניירפ ןייז ןעטיילנעב וצ ןעמונעגרעטנוא גיליוויירפ ךיז טָאה רעט

 ןופ ןערָאװעג טלעטשעגרָאפ זיא רע יו ױזַא .ןָאדנַאל ךָאנ ךוזעב ןעצרוק ַא

 ןיב ךיא ;טַאהעג טינ םהיא ףיוא טכַאדרעּפ ןייק ךיא בָאה ,דניירפ ַא

 רעדנַא ןַא ןעטעבענ בָאה ןוא טניטפעשעב רהעז ןעוועג גָאט םעד רעבָא

 ַא ןעניפעג ייז רַאפ לָאז רע ,ייברעד טניואוועג טָאה רעכלעוו ,דניירפ

 טָאה יורפ ןיימ .ןָאדנָאל ןעקוקוצנָא ןעמהענסױרַא ייז לָאז רע ןוא רעמיצ

 .ייז טימ ןעגנאנעגטימ זיא יז ןוא ,דנַאלננע ןהעזענ טאהעג טינ ךיוא ךָאנ

 בָאה ךיא ,טסייוו וד, : גידנעגָאז רימ ,ןעמוקעגקירוצ יז זיא ;ָאטימכָאנ
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 ? טָאװ רַאֿפ רעבָא , ."םהיא רַאפ ךיז טיה .ןעשנעמ םעד טָא בעיל טינ רהעז
 -רָאנ טולָאסבַא ,טשינרָאנ , ,טגערפעג ךיא בָאה "? עכַאזרוא יד זיא סָאװ

 טָאה רע יוװ ןפוא םעד ןופ ."רערעזנוא  טינ רעכיז רעבָא זיא רע ,טשינ

 רע זַא ,ןהעזענ ךיילנ ךיא בָאה עעפַאק ַא ןיא רענלעק םעד טלעדנַאהעב

 רע לָאז סָאװ וצ ,טינ סע זיא רע דלַאביװ ןוא ; "רערעזנוא , טינ זיא
 רהיא ןופ טייקניטכיר רעד ןיא רעכיז ױזַא ןעוועג זיא יז "? זנוא וצ ןעמוק

 -בילדניירפ-טסאג ןופ ןעטכילפ ערהיא טליפרע טָאה יז תעב זַא ,טכַאדרעּפ

 ןיילַא ןַאמ ןעגנוי םעד ןעזָאל וצ טינ ןהעזעג ןעגעווטסעדנופ יז טָאה ,טייק

 ןענייז רימ .טונימ א ראפ רַאנָאז ,רעמיצ-רידוטש ןיימ ןיא רימ טימ

 רהעמ ןוא רהעמ ץלא ךיז טָאה טסַאנ רעד ןוא ,טדערענ ןוא ןעסעזעג

 ןייז וליפא זַא ,טכיל ןעשילַארָאמ ןעגירעדעינ ַאזַא ןיא טםלעטשעגסיױורַא

 רהעמ טננַאלרעפ בָאה ךיא ןעוו ןוא ; עדנַאש ןופ ןערָאװעג טיור זיא דניירפ

 -עגעג ןעבָאה ייז סָאװ ןעננורחעלקרע יד ןענייז ,םהיא ןעגעוו ןעטייהלעצנייא

 ףיוא ןעוועגנעדייב ןענייז רימ ,דנעלעטשנעדעירפוצ רעגינעוו ךָאנ ןעוועג ןעב

 ןוא ,נעט רָאּפ א ןיא ןָאדנַאל ןעזָאלרעפ ןעבָאה ייז ,ןעצרוק ןיא ,ךאוו רעד

 ןעשיסור ןיימ ןופ ףעירב ַא ןעגָארקעג ךיא בָאה רעטעּפש ןעכָאװ ייווצ ןיא

 רע סָאװ רַאפ טגידלושטנע לָאמ ?לעיפ ךיז טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,דניירפ

 -עגסיוא ןעבָאה ייז יו ,רעכלעוו ,ןַאמ ןעגנוי םעד טלעטשעגרָאפ רימ טָאה

 ןעשיסור םעד ןופ טסנעיד ןיא ןָאיּפש ַא ןעוועג זיא ,זירַאּפ ןיא ןענופ

 -םייהעג עשיסור ןופ עטסיל ַא טקוקעגנכַאנ ןַאד בָאה ךיא .,טַאלוסנָאק

 -טכילפ רימ עכלעוו ,ץייווש רעד ןיא ןוא ךיירקנַארפ ןיא ןעטנענַא-ייצילַאּפ

 ,טעטימָאק ןעוויטוקעזקע םעד ןופ ןעטלַאהרע קירוצ גנַאֿל טינ ןעבָאה עגניל

 ןוא --- ,גרוברעטעּפ ןיא ןעשנעמ ערעייז לַארעביא טָאהעג ןעבָאה ייז ---

 רונ ,טסיל רעד ףיוא ןַאמ ןעננוי םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןענופעג בָאה ךיא
 .טרעדנעעג בַאטשכוב ןייא טימ

 ַא טימ ,ייצילַאּפ רעד ןופ טציטשרעטנוא ,גנוטייצ ַא ןעבענוצסיורַא

 טקעפערּפ רעד ןוא ,ןַאלּפ רעטלַא ןַא זיא ,עציּפש רעד ןָא טנעגַא-ייצילַאּפ

 ,1881 ןיא טימרעד טצונעב ךיז טָאה ,עערדנַא ,ייצילָאּפ רעזירַאּפ רעד ןופ

 רימ ןעוו ,גרעב יד ןיא ולקער עזילע ייב ןעטלַאהעגפיוא ךיז בָאה ךיא

 ,רעינלעב ַא רעניטכיר רעדָא ,זיוצנַארפ ַא ןופ ףעירב ַא ןעטלַאהרע ןעבָאה

 -רַאנַא ןַא ןעבעגסױרַא ?יוו רע זַא ,טכַאמעג טנַאקעב זנוא טָאה רעכלעוו

 ,ףעירב רעד .גנוקריווטימ רעזנוא טעב ןוא ,זירַאּפ ןיא גנוטייצ עשיטסיכ

 ןוא ,קורדנייא ןעניטסניגנוא ןַא טכַאמעג זנוא ףיוא טָאה ,תופינח טימ ?ופ

 טָאה רע זַא ,גנורעניארע ןַא סעּפע טַאהעג םעד רעסיוא םטָאה ולקער

 -רעפ רעניטסניג טינ א ןיא רעביירש םעד טָא ןופ ןעמָאנ םעד טרעהעג
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 ךיא ןוא ,גנוקריווטימ רעזנוא ןענַאזטנע וצ ןעסָאלשעב ןעבָאה רימ .גנודניב

 -ופעגסיוא רימ ןעזומ טשרעוצ זַא ,זיראּפ ןיא דניירפ א וצ ןעבירשעגנ בָאה

 טעוװ גנוטייצ יד ןעכלעוו טימ ,ןעמוקעג זיא דלעג סָאד ןענַאװ ןופ ןענ

 רעטלַא ןַא --- ,ןעטסינַאעלרָא יד ןומ ןעמוק ןעק סע .,ןערעוו ןעבעגעגסיױרַא

 ןיימ .עלעווק יד ןעסיוו ןעזומ רימ ןוא --- ,עילימאפ רעד ןופ ?עציּפש

 ףעירב םעד טָאה ,סעינַאמערעצ ןהֶא ,רעטיײברַא ןא יו ,דניירפ רעזירַאּפ

 ףיוא טַאדידנַאק רעניזָאד רעד ואוו ,ננלמַאזרעפ א ףיוא ןעזעלעגרָאפ

 ןַא טכַאמעג טָאה רע .דנעזעװנַא ןעוועג זיא ננוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער

 ןערעפטנע וצ טאהעג בָאה ךיא ןוא ,טנידיילעב ךיז טלָאװ רע יו לעטשנָא

 ייב ןעבילבעג רעבָא ןיב ךיא ;טייהנעגעלעגנַא רעד ןענעוו ףעירב ענינייא |

 יד ןעזייוו זנוא רע זומ ,טסנרע ןיא זיא ןַאמ רעד בוא , : עגיניימ סָאד
 ."דלענ םעד ןופ עלעווק

 ,ןענַארפ ערעזנוא ךרוד ןעננואווצעג ,ןעבעגעגכַאנ רע טָאה ךילדנע

 עמאד עכייר א ,עמהומ א דענייז ןופ טמוק דלענ סָאד זַא ,טגָאזעג רע טָאה

 ןעבענעגכָאנ ןענעווטסעדנופ טָאה עכלעוו ,ןעגנוניימ עטרעטלערעפ טימ

 עמַאד יד ,דלעג רחיא ףיורעד טינג ןוא ,גנוטייצ ַא ןעבָאה וצ גנַאלרעּפ ןייז

 רימ ,ןָאדנָאל ןיא טניואועג טָאה יז ;ךיירקנַארפ ןיא ןעוועג טינ זיא

 -ַאלַאמ דניירפ רעזנוא ןוא ,סעודַא ןוא ןעמָאנ רהיא טרעדָאפעג ןעבָאה

 ןעננַאנעג זיא רע .ןהעז וצ יז ןעמונענרעטנוא גיליוויירפ ךיז טָאה אטסעט

 ןופ טפעשענ א טָאהעג טָאה רעכלעוו ,דניירפ רענעילַאטיא ןַא טימ

 עניילק ַא טמחענרעפ עמַאד יד זַא ,ןענופעג ןעבָאה ייז ,לעבעמ עטצינעג

 רחעמ ץלַא ןוא טדערעג רחיא טםימ טָאה ַאטסעטַאלַאמ תעב ןוא ,גנוניואוו

 עמהומ ַא ןופ עלָאר יד טלעיּפשענ ךאפנייא טָאה יז זַא ,םנייצרעביא ךיז

 -נעטכארטעב ,רעלדנעה-לעבעמ רעד דניירפ רעד טָאה ,עידעמַאק רעד ןיא

 -אוועג ןעמונעג עלַא ןענייז ייז זַא טקערטנע ,ןעשיט יד ןוא ןעלהוטש יד גיד

 ַא ןופ --- טַאקָארּפ ףיוא ךילניישרהאוװ -- רעהירפ נעט עכילטע טימ ןער

 -עקיטע ס'רעלדנעה םעד .ןכש א רענייז ,לעבעמ עטצינעג ןופ רעלדנעה

 טינ ןיא סָאד .ןעשיט ןוא ןעלהוטש יד ףיוא ןעגנַאהעג ךָאנ ןענייז ןעט

 טקראטשרעפ ףךילריטאנ טָאה סע רעבָא ,זייוועב רעסיורג ןייק ןעוועג

 סָאװטע ןעבָאה וצ טגַאזטנע גידנעטשלָאפ יז בָאה ףיא .טכאדרעפ רעזנוא

 - .,ֿגנוטייצ רעד טימ ןָאהט וצ

 ןיא ןערָאװעג טרידנַאנַאּפָארּפ זיא ןעלטימ-דלאוועג עטרעהרענוא

 ,דנַארב יו רהיא ןיא ןעוועג םינ ךַאז רעדנַא ןייק זיא סע ; גנוטייצ רעד

 רעד ןופ רָאטקַאדער םעד ,ןַאמ םעד בָאה ךיא .ןעבמַאב-טימַאניד ןוא דרָאמ

 ןוא ,סערגנַאק רענָאדנָאל ן'פיוא ןעוועג ןיב ךיא תעב ןעטָארטעג ,גנוטייצ

 ַא טרעהעג ,טכיזעג עזייב ןייז ןהעזעג בָאה ךיא סָאװ ,קילבנעגיוא םעד ןיא
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 טימ ,ןעיורפ יד ףיוא קילב ַא טּפַאכעג ןוא ןעדער ןייז ןופ רעטרעוו רָאּפ

 םהיא ןענעוו גנוניימ ןיימ ןיא ,ןהעגמורַא גירנעטש טגעלפ רע עכלעוו

 טָאה רע ןעכלעוו ןופ ףיולרעפ ןיא ,סערגנָאק ן'פיוא .טמיטשעב ןעוועג

 -עװנָא עֶלַא ןעבָאה ,ןענָאיצולַאזער עכילקערש ענעדיישרעפ ןענָאלשעגרַאּפ

 טרעדָאפעג טָאה רע ןעוו ןוא ; םהיא ןופ ןעטייוו ןופ ןעטלַאהעג ךיז עדנעז
 נָאזבָא רעד זיא ,טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ ןעטסיכרַאנַא עלַא ןופ ןעסערדַא יד
 ,םהיא רצפ טפאהלעכיימש ןעוועג טינ רָאנ ןענָארקעג טָאה רע סָאװ

 ןייז זיא רעטעּפש טַאנָאמ רֶאֹּפ ַא ןיא ,ץרוק עטכישעג יד ןעכַאמ וצ
 .ןייז ןיא נָאט ןעטסקענ םעד ןוא ,ןערָאװעג ןעסירעגרעטנורַא עקסַאמ
 רעד טָאה רעטעּפש רהָאי עכילטע .ניבייא ףיוא ןעננַאנעגרעטנוא גנוטייצ
 םעד ןיא ןוא ,ןערַאומעמ ענייז ןעבעגעגסױרַא ,עערדנַא ,טקעפערּפ-ייצילַאּפ
 -סיורַא טָאה רע סָאװ ,גנוטייצ רעד ןענעוו טלהעצרעד סעלַא רע טָאה ךוב

 ןעבָאה ןעטנענַא ענייז עכלעוו ,ןענָאיזָאלּפסקע יד ןענעוו ןוא ,ןעבענעג

 טליפעגנָא ךעלטסעק-ןענידרַאפ גידנעגעלרעטנוא ,זירַאּפ ןיא טריזינַאגרַא
 .עוטַאטס ס'רעיהט רעטנוא סעּפע טימ

 ןעבָאה ןעכַאז עֶלַא יד סָאװ ,ןעמוס-דלעג יד ןעלעטשראפ ךיז ןעק ןעמ

 ,ןענָאיצַאנ ערעדנַא יד ןוא ןעזיוצנַארפ יד טסָאקעגבָא

 םעד ןענעוװו ןעלטיּפַאק עגינייא ןעביירשנָא טנעקעג טלָאװ ךיא

 ןעגעוו ,עטכישעג ןייא ךָאנ רונ ןענַאמרעד רעבָא לע ךיא ,דנַאטשנעגעג
 . ,אוורעלק ןיא "ןעלניופ , עכלעזַא ייווצ

 םעד ןופ הינסכא רעגיצנייא רעד ןיא ןענַאטשעגניײא זיא יורפ ןיימ

 ןופ ןעטָאש םעד רעטנוא ןעסקַאװענסיױא זיא סָאװ ,קעפרעד םעניילק

 ןיא רהיא וצ ןיירַא עט'תיבה-לעב יד ןזיא לָאמ ןייא .דנַאוװ-סינגנעפעג

 ןיא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןעררעה ייווצ ןופ תוחילש ַא טימ רעמיצ

 -עגנָא טָאה עט'תיבה-?עב יד ,יורפ ןיימ ןהעז טלָאװעג ןעבָאה ןוא ?עטָאה

 יד ןעק ךיא ,הָא , .ייז ןופ ןעטסנוג וצ טסנוק-דער עצנַאג רהיא טעדנעוו

 ןענייז ייז זַא ,םַאדַאמ ,ךייא רעכיזרעפ ךיא ןוא , ,טגָאזעג יז טָאה ,"טלעוו

 רהעמ ןייז טינ ןעק ךיז ןעטלַאה רעייז .ןעררעה ענידנעטשנַא-טסכעה

 ןייז ןעבעגעגנָא טָאה ייז ןופ רענייא .(ןייז וצ ףרַאד סע יוו) "ָאפ-ליא-םָאק ,
 ןוא ,דרָאל א רעדָא ,ןָאראב א סיווענ זיא רע ,ריציפַא ןעשטייד ַא ןופ ןעמָאנ

 ןָארַאב רעד ,טוג רהעז ךייא ןענעק ייז .רעשטעמלאד ןייז זיא רעטייווצ רעד

 ,ןעמוקוצקירוצ טינ לָאמנייק טכייליפ ,אקירפַא ךָאנ קעװַא טציא טרהָאפ

 ."ןעזיירבא ןייז רַאפ ןהעז ךייא ל?יוו רע ןוא

 ןיא עכלעוו ,טרַאק-טיזיוו רעד ףיוא ןָאהטענ קוק ַא םָאה יורפ ןיימ

 א דנאווק ,ןיקטָאּפָארק סעּפיצנירּפ ַאל םַאדַאמ ַא, טריסערדַא ןעוועג
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 טרָאז םעד ןענעוו טפרַאדעג טינ םישוריּפ ןייק ןיוש טָאה יז ןוא "? רָאואוו

 ןופ טלַאהניא םעד טפערטעבנָא סָאװ .ןעררעה ייווצ יד ןופ ?ָאפ-ליא-םָאק,

 ןעגעג .סערדַא רעד רעדייא רעגרע ךָאנ ןעוועג סע זיא ,גנולייטטימ רעד
 רעד טָאה דנאטשרעפ-ןעשנעמ ןע'טושּפ ןוא קיטַאמַארג ןופ ןעלעגער עלַא
 טַאהעג טָאה רע סָאװ ,גנולייטטימ רעמייהעגנ ַא ןעגעוו ןעבירשענ "ןָארַאב,

 רעביירש םעד ןעמהענוצפיוא טנַאזטנע ךאפנייא ךיז טָאה יז .ןעכַאמ וצ
 יורפ ןיימ וצ ןעבירשענ ןאד טָאה "ןָארַאב , רעד ,רעשטעמלָאד ןייז ןוא

 . טינ טקישעגקירוצ ךיילג טָאה יז עכלעוו ,ןעטייווצ םעד ךָאנ ףעירב ןייא

 ייווצ ןיא טלייטוצ דלַאב ךיז טָאה ףרָאד רעצנַאג רעד ,טייהרעטרעפטנעעג

 ןעוועג זיא ןוא ןָארַאב ן'טימ ןעטלַאהעג טָאה ײטרַאּפ ןייא --- ,ןעיײטרַאּפ
 ןוא םהיא ןעגענ ןעוועג ןיא עטייווצ יד ,ןיחטריוו רעד ןופ טרהיפעגנָא
 -רעפ ךיז טָאה סע .ןַאמ ס'ןיחטריוו רעד ןופ ףילכעזטַאהט טרהיפעגנָא

 . רהיא רַאפ יורפ ןיימ טנעקעג טָאה ןָארַאב רעד ,ןַאמָאר רעצנַאנ ַא טיירּפש
 ןיא טַאלוטנָאק ןעשיסור ןיא טצנַאטענ ?עיפ רהיא טימ טָאה רע .הנותח |

 ךיז טָאה ,עמַאזיורנ יד ,יז רעבָא ,טבעילעג ץלַא ךָאנ רהיא טָאה רע .ןעיוו
 רע רעדייא ,רהיא ףיוא ןָאהט וצ קוק ַא וליפא ןעביולרע וצ םהיא טנַאזטנע
 | .עיצידעּפסקע רעכילרהעפעג ןייז ףיוא קעװַא טרהָאפ

 סָאװ ,?עגניא ַא ןופ עטכישענ עלופסינמייחעג יד ןעמוקעגנָא זיא ןַאד
 "?לעגניא רעייז זיא וואו , ,ןעטלַאהעב ןעבָאה רימ זַא ,טנָאזעג טָאה ןעמ

 טציא ףרַאד רעכלעוו ,ןהוז ַא ןעבָאה יז , ,ןעסיוו טלָאװעג ןָארַאב רעד טָאה
 טינ לָאמנייק ךיז טלָאװ יז, "? רע זיא ואוו -- ,טלַא רהָאי סקעז ןייז
 ןייא טָאה ,'טאהעג םהיא טלָאװ יז ןעו ,לענניא םעד טימ טדיישעג
 ,"םהיא ןעטלַאהעב ייז רעבָא ,לעגניא ןַא ןעבָאה ייז ,אי, .טנָאזעג ײטרַאּפ
 ,טעטּפױהעב עטייווצ יד טָאה

 -ערעטניא רהעז ַא ןעטלאהטנע טיירטש רעד טָאח ןעדייב זנוא רַאפ

 ןערעוו ףעירב עניימ זַא ,טנייצרעביא זנוא טָאה סע .גנוקעדטנע עטנַאס
 טרעוו טלַאהניא רעייז רָאנ ,עטמַאעב-סינגנעפענ יד ןופ רָאנ טינ ןעזעלעג
 ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .טַאלוסנָאק ןעשיסור םוצ ןעבעגעגרעביא ךיוא
 טָאה ,ץייווש רעד ןיא ולקער עזילע ןהעז ןערהָאפעג זיא יורפ ןיימ ןוא ,ןָאיל

 ןייז ; טוג רהעז ךיז טלהיפ "?עגניא רעזנוא , זא ןעבעירשעג לָאמַא רימ יז
 / ןעמהענעגנא ןַא טכארברעט עֶלַא ןעבָאה ייז ןוא ,ךילפערטרַאפ זיא דנוזעג
 בָאה ךיא .גָאטסטרובעג ןעטפניפ ןייז ןופ טסעפ-סערהָאי םעד ףיוא דנעבא
 ןיא ןענעלפ רימ ןעכלעוו ,"עטלָאװער על, טניימעג טָאה יז זַא ,טסואווענ

 רעטכעלש רעזנוא -- ,"ןימַאג רעזנוא , ןעפורנָא ןעכערּפשעג ערעזנוא

 רעזנוא , ןעגעוו טנערפעגכַאנ ךיז ןעבָאה ןעררעה יד טָא זַא ,טציא .לעגניא

 סע זיא ,רעטלע ןייז טנעכייצעב ניטכיר ױזַא רַאגָאז ןעבָאה ןוא ,"ןימַאג
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 םעד רעדייא דנעה ערעדנַא ןעגנַאגעגכרוד זיא ףעירב רעד זַא ,רָאלק ןעוועג
 .ןעסיוו וצ טוג ןעוועג זיא סָאד .ס'רעטלַאוװרעפ

 ,ןעגרָאברעפ גנַאל טינ ךאז ןייק טביילב דנַאל ן'פיוא טייל-ספרָאד ןופ

 א ןעבירשעג טָאה רע .טכַאדרעפ ַא טקעוװרעד דלַאב טָאה ןַארַאב רעד ןוא
 -רעהירפ יד רעדייא רעטרעוו ןיא רעכייר ךָאנ ,יורפ ןיימ וצ ףעירב םעיינ
 סָאװ רַאפ גנונידלושטנע םוא ןעטעבענ טציא רהיא טָאה רע .,ףעירב עגיד
 ,ןעבעגעגוצ טָאה רע .רעטנַאקעב ַא סלַא ןעלעטשרַאּפ ךיז טריבורּפ טָאה רע
 ַא טָאה רע .טוג טניימענ רעבָא טָאה רע ;טנַאקעג טינ םהיא טָאה יז זַא
 ,רהַאפעג ןיא זיא ןעבעל ןיימ ,ןעכַאמ וצ רהיא גנולייטטימ עגיטביוו רחעז
 רעטערקעס ןייז ןוא ןָארַאב רעד .ןענערָאװ טלָאװעג רהיא טָאה רע ןוא
 ןוא ןעמַאזוצ ףעירב םעד ןעזעל וצ דלעפ ןיא ריצַאּפש ַא טכַאמענ ןעבָאה

 -כָאנ ייז זיא רעטכעוו-דלַאװ רעד --- ,טלַאהניא ןייז ןעגעוו ןעהטַארעב ךיז
 ןוא ,םעד ןענעוו טנעירקעג רעבָא ךיז ןעבָאה ייז ; ןעטייוו ןופ ןעגנַאגעג
 רעד .ןעפרָאװעגקעװַא ןוא ךעלקיטש ףיוא ףעירב םעד ןעסירוצ ןעבאה

 רע זַא ,טייוו ױזַא ןעוועג ןענייז ייז זיב טרָאװעגנ טָאה רעטכעוו-רלַאװ
 ךעלקיטש יד ןעבילקעגפיונוצ טָאה ,ןהעז טנעקעג טינ רהעמ ייז טָאה
 טייצ ןיא .ףעירב םעד ןעזעלעג טָאה ןוא ,טלעטשעגנפיונוצ ייז טָאה ,ריּפַאּפ
 רעד ןיא טָאה ןָארַאב רעד זַא ,טסואוועג ףרָאד רעד טָאה עדנוטש ַא ןופ
 זיא רעכלעוו ,ןַאמָאר רעד ; יורפ ןיימ טנעקעג טינ לָאמנייק טייקכילקריוו
 ,ײטרַאּפ ס'ןָארַאב םעד ןופ ןערָאװעג טלָאהרעדעיװ לַאטנעמיטנעפ ױזַא
 ,סָאד טינ ייז ןענייז ןַאד ,הֶא , ,ךעלציּפ ףיוא ןערָאװעג טלעקערבוצ זיא

 ןעגיוצעג םרַאדנַאשז-רעידַאגירב רעד טָאה ,"ןייז וצ ןערידנעטערּפ ייז סָאװ |
 רע ןוא ; "ןענָאיּפש עשטייד ןייז ייז ןעזומ ןַאד , ; םייז ןייז ןופ סולש םעד
 -  .,טריטסערַא ייז טָאה

 ןָאיּפש רעשטייד א זַא ,םרַאדנַאשז םעד ןופ ןעטסנוג וצ ןענָאז זומ ןעמ
 ןופ טייצ ןיא .ָאוורעלק ןיא ןעוועג קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ ךילקריוו זיא
 סלא ןערעוו טצונעב סינגנעפעג ןופ ןערייבעג עסיורג יד ןענעק געירק

 ןוא ,עעמרַא רעד רַאפ סעמרַאזַאק סלַא רעדָא טנַאיװַארּפ רַאפ ןעניזַאנַאמ |
 וצ טריסערעטניארעפ ןעוועג רעכיז זיא בַאטשילַארענעג רעשטייד רעד
 רעגיטסול א .ןעדייבעג-סינגנעפעג יד ןופ סָאמ עטסגינעווניא יד ןעפיוו

 -ניירפעב ןיא ,ףרָאד רעזנוא ןיא ןעמוקעג זיא טסיפַארגָאטַאפ רעדנעזייר
 ןעמעלַא ייז טָאה רע סָאװ םעד ךרוד םענייא ןעדעי טימ ןערָאװעג טעד
 -ַארנָאטַאפ ןעזָאלעגנײרַא םהיא טָאה ןעמ ןוא ,טסיזמוא טריפַארגָאטַאפ
 .ןערעמיצפָאלש יד ךיוא רָאנ ,ףיוה-סינגנעפעג ןיא גינעווניא רונ טינ ןעריפ

 ןַא ןיא ןערהָאפעגקעװַא רע זיא ,ןערָאװעג גיטרַאפ טימרעד זיא רע ןעוו

 ןערָאװעג טריטסערַא טרָאד זיא רע ןוא ,ץענערג-חרזמ םייב טדָאטש רעדנַא
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 -ילימ עדנעריטעמָארּפמַאק ןענופענ טָאה ןעמ ןעמעוו ייב ,שנעמ ַא סלַא

 ינייא רעד ןעמעוו ייב ,םרַאדנַאשז-רעידאנירב רעד ,ןעטנעמוקָאד עשירעט

 זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג זיא ,שירפ ןעוועג ךָאנ זיא ךוזעב םעד ןופ קורד

 ייז טָאה ,ןענָאיּפש עשטייד ךיוא ןענייז רעטערקעפס ןייז ןוא ןָארַאב רעד

 ןעטרָאד .בוא-רוס-ראב לעטדעטש םעניילק ןיא טכַארבעג ןוא טריטסערַא

 גנוטייצ עלַאקָאל יד ןוא ןערָאװעג טיירפעב גָאט ןעטסקענ םעד ייז ןענייז

 רָאנ ,ןענָאיּפש עשטייד ןייק ןעוועג טינ ןענייז ייז זַא ,טעדלעמעג טָאה

 ,"גנורעיגער רעכילדניירפ רעדנַא ןַא ןופ טקישעג ןענָאזרעּפ ,

 -ענמוא ןעצנַאגניא גנוניימ עבילטנעפע עצנַאג יד ךיִז טָאה טציא

 ןעוועג זיא סע ןעמעוו ,רעמערקעס ןייז ןוא ןָארַאב םעד ןעגעקטנַא טרהעק

 ןענייז גנואיירפעב רעייז ךָאנ .עלעפוצ רהעמ ךָאנ ןעבעלוצכרוד טרעשעב

 ייב ןעטרָאד ןעבָאה ןוא ,עעפַאק-ספרָאד רעניילק ַא ןיא ןעגנַאגעגניירַא ייז

 טזיב וד .שטייד ןיא סינרעגרע רעייז טרעטפולענסיוא ןייוו שַאלפ ַא

 רעטנַאנעג טסבלעז רעד טָאה ,"גנילגייפ א ןעוועג טזיב ,שירָאנ ןעוועג

 טלָאװ ךיא ןעוו , ,ןָארַאב ןעטנַאנעג-טסבלעז םוצ טגָאזעג רעשטעמלָאד

 -ָאשרעד רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא םעד ךיא טלָאװ ,ץַאלּפ ןייד ףיוא ןעוועג
 רע -- ,ר י מ טימ ןעלָאהרעדיװ רֶטִנ רע לָאז ,רעולָאװער ן'טימ ןעס

 ,רעטייוו ױזַא ןוא "! ּפָאק ןייז ןיא ןעליוק יד ןעבָאה טעוו

 לעקניוו ַא ןיא ליטש ןעסעזעג זיא רעכלעוו ,רעדנעזייר-סטפעשעג ַא

 םהיא ןוא םרַאדנַאשז-רעידַאגירב םוצ ןעפָאלעגקעװַא ךיילנ זיא ,רעמיצ ןופ
 -רעידאגירב רעד .טרעהעג טָאה רע סָאװ ,ךערּפשעג םעד ןעבעגעגרעביא

 רעדעיוו טָאה ןוא טרָאּפער ןעלעיציפָא ןַא טכַאמענ ךיילג טָאה םראדנַאשז

 ןיא רע ,גרובסַארטש ןופ רעקיײטּפַא ןַא -- רעטערקעפס םעד טריטסערַא

 -ראב לעטדעטש ןעבלעז םעד ןיא טכירעגייצילָאּפ ןיא ןערָאװעג טכַארבעג

 -ָארּפשעגסױא ,, רַאפ סינגנעפעג טָאנָאמ ַא ןענָארקעג טָאה רע ןוא ,בוא-רוס

 ןָארַאב רעד ,"ץַאלּפ ןעכילטנעפע ןַא ןיא רעטכיד ַא ןעגעג ןעגנוהָארד ענעכ

 טינ ךיז טָאה ףרָאד רעד ןוא ,עלעפוצ רהעמ ךָאנ טָאהעג ךָאנרעד טָאה

 .ןערהָאפעגבָא ןענייז עדמערפ ייווצ יד זיב טגיהורעב

 ,ןעטכישעגןענָאיּפש יד ןופ עכילטע רונ טלהעצרעד ָאד בָאה ךיא

 -נעזיוט יד ןופ טקנעד ןעמ ןעוו רעבָא .ןעלהעצרעד טנעקענ בָאה ךיא סָאװ

 -סיוא ,טלעוו רעד ףיוא םורַא ןעהענ עכלעוו ,ןעשנעמ ענעברָאדרעּפ רעד

 רַאפ טלהָאצעב םוג טּפָא רהעז ןוא --- ,ןעגנורעיגער עֶלַא ןופ ןעטלַאהעג

 רַאפ סיוא ןעטיירּפש ייז עכלעוו ,ןעצענ יד ןופ --- ,ןעטייהניימעג ערעייז

 ,ןעמוס-דלעג ערעייהעגנוא יד ןופ ,תומכח-רעביוא ןהֶא ןעשנעמ דנַאהרעלַא

 טרעוו עכלעוו ,עעמרַא ַאזא ןעטלאהוצפיוא ןעפרָאװעגסױרַא ןערעוו סָאװ



 רענָאיצולָאװער א ןופ ןערַאומעמ 508

 ןופ ןוא טפַאשלעזענ רעד ןופ ןעטכיש עטסגירעדעינ יד ןופ ןעבילקעגסיוא

 ןעגנערב ייז סָאװ ןָאיצּפורָאק רעד ןופ ;גנורעקלעפעב-סינגנעפעג רעד
 ,ןעילימאפ יד ןיא וליפא ןוא ,ןיימענלַא ןיא טפַאשלעזעג רעד ןיא ןיירא

 טרעוו סָאװ ,?עביא ןערעייהעגנוא םעד רעביא ןערעוו טניוטשרע ןעמ זופ

 .טכשרבעג ןפוא םעד ףיוא

98 

 ןעביוהענפיוא רדסכ ןענייז גנואיירפעב רעזנוא רַאפ ןעגנורעדָאפ
 -רעד -- ,רעמַאק-ןעטריטוּפעד ןיא ייס ,עסערּפ רעד ןיא ייס ןערָאװעג

 פעשימ עזיאול ךיוא ןיא טייצ רענעגייא רעד ןיא רהעפעננוא ?ייוו ,טּפױה
 טנעלפ סָאװ --- ?עשימ עזיאול ! יירעביור רַאפ ,ןערָאװעג טלייטרוארעפ
 לעטנַאמ רעדָא לָאש ןעטצעל רהיא ןעבענענקעװַא לָאמעלַא ךילבעטשנכוב
 -נייק טָאה ןעמ ןעמעוו ייב ,יז ; םעד ןיא ךיז טגיטיונ עכלעוו ,יורפ רעד

 לָאז יז ,טפאשנעגנאפעג רהיא ןופ טייצ רעד ןיא ,ן'לעוּפ טנעקעג טינ לָאמ

 יז םירָאװ ,ענעגנאפענטימ ערהיא רעדייא זייּפש ערעסעב ךיז רַאפ ןעמהענ
 יז --- רהיא ראפ טקישעג טָאה ןעמ סָאװ ןעבענעגקעװַא גידנעטש ייז טָאה

 ןעיינ וצ ,עשזוּפ ,רבח א ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,ןערָאװעג טלייטרוארעפ זיא

 "וצ ןעננולקעג ןיוש טָאה סָאד ! יירעביור-ןעסַאג רַאפ סינגנעפעג רהָאי

 יז טָאה גָאט ןייא .ןעטסינוטרַאּפָאסַאלקלעטימ יד רַאפ וליפא טכעלש

 -ייברעפ ןוא ,עזָאלסטײברַא ןופ עיסעצָארּפ ַא ןופ סיוארָאפ ןיא טרישרַאמ
 טיורב ךעלבעל עכילטע ןעמונעג ןעטרָאד ןופ יז טָאה יירעקעב א גידנעהעג

 זיא םעד ןיא :ןעטנַארטסנָאמעד עגירעגנוה יד וצ טלייטרעפ ייז ןוא
 ףיוא זיא ןעטסיכרַאנַא יד ןופ גנואיירפעב יד .יירעביור רהיא ןענַאטשעב
 ןיא ןוא ,גנורעינער רעד ןעגעקטנַא ףור-סנעירק רעד ןערָאװעג ןפוא ַאזַא
 ןופ עמהַאנסיוא רעד טימ ,םירבח עניימ עֶלַא ןענייז 1887 ןופ טסברעה

 זיא ןַאד .יווערג טנעדיזערּפ ןופ טערקעד ַא ךרוד ןערָאװעג טיירפעב ,יירד
 ךאנ ןערָאװעג ךימ ןוא ?עשימ עזיאול ןופ ןעטסנונ וצ יירשעגסיוא רעד
 ןוא ;םעד ןענעג ןעוועג רעבָא זיא רעט8 רעד רעדנַאסקעלַא ,רעקרַאטש

 ףיוא גידנערעפטנע ,עניסיירפ ,מ ,רעטסינימ רעטשרע רעד טָאה גָאט ןייא
 -ַאמָאלּפיד , זַא ,טרעלקרע ,רעמַאק-ןעטריטוּפעד ןיא עיצַאלעּפרעטניא ןַא

 ."גנואיירפעב ס'ןיקטָאּפָארק ןופ געוו ןיא ןעהעטש ןצטייקנירעווש עשיט

 -באנוא ןא ןופ רעטסינימ ןעטשרע םעד ןופ ?יומ ןיא רעטרעוו ענדָאמ
 טרעהעג טלָאמעד םניז ןענייז רעטרעוו ערענדָאמ ךָאנ רעבָא ;דנַאל גיגנעה
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 -קנַארפ ןופ ץנַאילַא רענעטלָאשרעפ רענעי טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןערָאװעג
 ,דנַאלסור טימ ךייר

 ,עשזוּפ ןוא ?עשימ עזיאוק ,עדייב ןענייז ,1886 ,רַאונַאי ןעטימ ןיא

 ,אוורעלק ןיא ןעסעזעג ךָאנ ןענייז סָאװ ,ערעזנוא רעיפ יד ךיוא יו

 .ןערָאװעג טיירפעב
 יורפ ןיימ ןופ גנואיירפעב יד טניימעג ךיוא טָאה גנואיירפעב ןיימ

 ןעבענ לעפרעד םעניילק םעד ןיא ,טפַאשנעגנַאפעג רעגיליוויירפ רהיא ןופ

 רהיא ףיוא ןעקריוו ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה עכלעוו ,ןערעיוהט-סינגנעפעג יד
 ןעכָאװ עכילטע ןעגנערברעפ וצ זירַאּפ ןיא קעװַא ןענייז רימ ןוא ,דנוזעג
 רעלעטשטפירש רעדנעטיידעב רהעז ַא --- ולקער ילע ,דניירפ רעזנוא טימ
 ןעטיברעפ ךיירקנַארפ רעסיוא טּפָא םרעוו רעכלעוו ,עינָאלָאּפָארטנַא ןיא

 .-דניירפ עמערַאװ ַא .עזילע ,ףַארגנָאעג םעד רעדורב ןערעגניא ןייז ףיוא
 דנענוי רעטסעהירפ רעייז ןופ רעדירב ייווצ יד טנינייארעפ טָאה טפַאש
 ןעטערטניירַא טפרַאדעג ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעמוקעגנ זיא טייצ יד ןעוו ,ןָא
 ןיא לעפרעד ןיילק ַא ןופ קעװַא ןעמַאזוצ ייז ןענייז ,טעטיזרעווינוא ןַא ןיא

 -- ,סופוצ עזייר יד גידנעכַאמ ,גרובסַארטש ךָאנ לָאהט-דנַארישז םעד|
 יז ןעוו ןוא ; דנוה רעייז ןופ ,ןעטנעדוטס רעדנַאװ עניטכיר יו ,טיילגעב

 םעד ןעגָארקעג דנוה רעד טָאה ,ףרָאד ַא ןיא ץעגרע טלעטשענבָא ךיז ןעבָאה

 -ניא לָאמטּפָא זיא רעדירב ייווצ יד ןופ טייצלהָאמ רעד תעב ,ּפוז רעלעט

 זיא גרובסַארטש ןופ .לעּפע עכילטע טימ טיורב ןופ ןענַאטשעב ןעצנַאג

 ןעגיוצענוצ זיא רע ןיהואוו ,ןילרעב ךָאנ קעװַא רעדורב רערעגניא רעד

 יד ןיא ,וצ-רעטעּפש .רעטטיר ןעסיורג םעד ןופ סעיצקעל יד ךרוד ןערָאװעג
 זיא ולקער ילע .זירַאּפ ןיא ןעוועג עדייב ייז ןענייז ,ןערהָאי רעגיצרעפ
 ןיא ןהעזעג עדייב ןעבָאה ייז ןוא ,טסירעירופ רעטנייצרעביא ןַא ןערָאװעג
 רעלַאיצַאס ןופ עכָאּפע רעיינ ַא ןֹופ ןעמוקנָא סָאד 1848 ןופ קילבוּפער רעד
 ם'נעט8 םעד ןָאילַאּפַאנ ךָאנ ,עדייב ייז ןעבָאה רַאפרעד ,עיצולָאװע
 -נַאװעגסיױא ןעבָאה ןוא ,ךיירקנארפ ןעזָאלרעּפ טזומעג ,ךײרטש-טַאַאטש
 ןוא ,ןערָאװענ טמיטשעגנבָא זיא עיטסענמַא יד ןעוו ,דנַאלגנע ךָאנ טרעד

 טריטקַאדער ןעטרָאד ילע טָאה ,זירַאּפ ךָאנ טרהעקעגמוא ךיז ןעבָאה ייז |

 טיירּפשרעפ קרַאטש זיא עכלעוו ,ננוטייצ עוויטַארעּפָאָאק שיטסירעירופ ַא
 רעבָא ,טנַאקעב ןיימעגלַא טינ זיא סע .רעטײברַא יד ןעשיווצ ןערָאװעג

 -לעוװ ,רעט3 רעד ןָאילָאּפַאנ זַא ,ןענעכייצרעפ וצ טנַאסערעטניא ןייז ןעק
 "עטניא ךיז טָאה ןוא -- ,רַאזעצ ַא ןופ עלַאר יד טלעיּפשעג טָאה רעכ

 -רעטייברַא יד ןופ עגַאל רעד טימ ,רָאזעצ ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ,טריסער
 רעד ןיא ןעטנַאטידַא ענייז ןופ םענייא ןעקיש טנעלפ --- ,ןעסַאלק
 םהיא ,טקורדענ ךיז טָאה יז ןעוו לָאמ סעדעי ,גנוטייצ רעד ןופ יירעקורד



 רענָאיצולָאװער ַא ןופ ןערַאומעמ 210

 ןופ סיױרַא זיא סָאװ ,ןעגיוב ןעטשרע םעד ןערעילוט יד ןיא ןעגנערב וצ

 ןעריזינָאטרַאּפ וצ טיירג ןעוועג וליפא רע זיא ןיה-רעטעּפש .סערּפ רעד

 זַא ,גנוגנידעב רעד טימ ,עיצַאיצָאסַא ס'רעטייברַא עלַאנָאיצַאנרעטניא יד

 "יורטוצ עכילטע ןעטכירעב ערהיא ןופ םענייא ןיא ןעלעטשניירַא לָאז יז

 ;רַאזעצ םעד ןופ רענעלּפ עשיטסילַאיצַאס עסיורג יד וצ רעטרעוו סגנוא

 וצ טנַאזטנע ןעדישטנע ךיז ןעבָאה ןעטסילַאנַאיצַאנרעטניא יד תעכב ןוא

 -ירדרעטנוא וצ לעפעב ַא ןעבענעגבָא רע טָאה ,ןעכיילג רעד סעּפע ןָאהט
 .לַאנַאיצַאנרעטניא םעד ןעק

 עדייב ךיז ןעבָאה ,ןערָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא ענומָאק יד ןעוו

 טָאה ילע ןוא ,רהיא ןָא ןעסָאלשעגנָא ןעצרַאה ןעצנַאנ ן'טימ רעדירב

 קעטָאילביב-לַאנָאיצַאנ רעד ןיא רעהעזפיוא ןופ ןעטסָאּפ םעד ןעמונעגנָא

 -נַאדרעפ וצ ןעבָאה רימ ,ןאיֵאו רעטנוא םואעזומ רעוואול םעד ןיא ןוא

 ,טייברא רערעווש ןוא טייקטנעכערעגסיוא ןייז סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןעק

 עכלעוו ,טסנוק ןוא ןעסיוו ןעכילשנעמ ןופ תורצוא ערַאבצעשנוא יד סָאװ

 ץנאג ןענייז ,סעיצוטיטסניא ייווצ ענעי ןיא טלעמַאזעגנָא ךיז ןעבָאה

 ןופ ןערָאװעג טרידַאבמָאב זיא ןירַאּפ סָאװ ,םייצ רעד ןיא ןעבילבענ

 ךָאנרעד טָאה סָאו ,הפרש רעסיורג רעד ןיא ןוא ןעעמרַא ס'רעיהט

 ,טסנוק רעשיכירג רעד ןופ רעבָאהבעיל רעכילטפאשנעדייל ַא ,טנלָאפעג

 ןוא ןעוטאטס עטסרעייהט יד רע טָאה ,רהיא טימ טנַאקעב ךילדנירג ןוא

 יד ןיא טלעטשעגקעווַא ייז ןוא ןעקַאּפרעּפ טזָאלענ רעוואול ם'נופ ןעזַאו

 ןענייז ןעלעגערסַאמ סטייקגיטכיזרָאפ עטסערג יד תעב ,ןעבלעוועג-רעלעק

 עטסלופהטרעוו יד ץַאלּפ ןערעכיז ַא ןיא ןעגעלוצקעוװוַא ןערָאװעג ןעמונעג

 ןופ עדייבעג יד ןעצישעב וצ ןוא ,קעטָאילביב-לַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעכיב

 עניהטומ ַא ,בייוו ןייז ,רהיא םורַא טעוועשובענ טָאה סָאװ ,רעייפ םעד

 ייווצ ערהיא ןופ טיילנעב ,ףָאזָאליפ םעד ןופ עט'רבח עגידריוו ַא ,יורפ

 ןיא טריזינַאנרָא טייצ רענעגייא רעד ןיא טָאה ,סָאנ ןיא ךעלנניא עניילק

 סָאװ ,קלָאפ םעד ןעזייּפש וצ יו םעטסיס א טדָאטש ןופ לַאטרַאװק רהיא

 .גנורענַאלעב רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא טרעננוהעג ךאפנייא טָאה
 ענומָאק יד טָאה ץנעטסיזקע רהיא ןופ ןעכָאװ עכילטע עטצעל יד ןיא
 זיא סָאװ ,קלָאפ ן'ראפ זייּפש ןופ גנונרָאזעב יד זַא ,ןעפירגעב ךילדנע

 יד ןייז טפרַאדעג טָאה ,ןענרָאזרעפ וצ ןיילַא ךיז ןעלטימ ןהֶא ןעבילבעג

 טריזינַאגרָא ןעבָאה עניליוויירפ ןוא ,ענומָאק רעד ןופ עבַאנפיוא עטשרע

 רעכלעוו ,ולקער ילע סָאװ ,?לאפוצ רעכַאפנייא ןַא ןעוועג זיא סע .ףליה יד

 ךיז טָאה ,טונימ רעטצעל רעד זיב ןעטסָאּפ ןייז ףיוא ןעבילברעפ זיא
 ;ןעטַאדלָאס רעליַאסרעװ יד ןופ ןעסָאשרעד ןערעוו וצ ןופ טהערדעגסױרַא

 ןופ ןערעוו וצ טקישעגסױרַא ןערָאװעג טלייטרוארעפ זיא רע יו ױזַא ןוא
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 ןעכילצינ ַאזַא ןעמחענוצנא טנאועג טָאה רע סָאװ רַאפרעד -- ,דנַאל

 ןיא עילימַאפ ןייז טימ קעווַא רע זיא -- ,ענומָאק רעד רעטנוא טסנעיד

 רעדעיו רע טָאה ,זירַאּפ ןיא קירוצ ךיז גידנערחעקמוא ,טציא .תולג

 עניזָאד סָאד םָאװ .עיגָאלָאנהטע יד ,קרעוו-סנעבעל ןייז ןעמונענפיוא

 -טיּפַאק עגינעוו רחעז ,עכילטע ןופ ןעלייטרוא ןעמ ןעק ,סנױזַא זיא קרעוו

 םרָאפ-ךוב ןיא ןערָאװעג טכילטנעפערעפ ןענייז עכלעוו ,םעד ןופ ןעל
 יו ,"רעילַארטסױא יד ןוא "רעקלעפ עוויטימירּפ , ןעלטיט יד רעטנוא
 עכלעוו ,ןענַאינילער ןופ גנורּפשרוא םעד ןופ עטכישעג רעד ןופ ךיוא

 סעד לָאקע , רעד ןיא סעיצקעל ענייז ןופ תיצמת םעד ןעמאזוצ ןעלעטשי

 סאו עיצוטיטסניא ןַא -- ,לעסורב ןיא (עלוש-ךיוה) "סדויטע סטועה

 -ָאנהטע רעד ןופ טעיבענ ןעצנַאג םעד ףיוא .טעדנירנעג טָאה רעדורב ןייז |

 יזַא ףיוא ןעלָאז סָאװ ,קרעוו ?עיפ טינ סע טינ רוטַארעטיל רעשינָאל

 -רעפ רעשיטַאּפמיס ןוא רעכילדנירג ַאזַא טימ ןעננורדכרוד ןייז ?עיפ

 .ןעשנעמ ןעוויטימירּפ םעד ןֹופ דוטַאנ רעכילקריוו רעד ןופ סינדנעטש

 סע רעכלעוו ןופ לייט ַא) ןענָאיגילער .ןופ עטכישעג ןייז ךייש זיא סָאװ
  "לעוװָאנ עטעיסָאס , טפירשטייצ רעד ןיא ןערָאװעג טכילטנעפערעפ זיא

 -ַאמוה , ןיא טצעזעגרָאפ טציא טרעוו עכלעוו ןוא ,("טפַאשלעזעג עיינ,)

 ןופ ץַאלּפ םעד טמהענרעפ עכלעוו ,("טייהשנעמ עיינ,) "לעװַאנ עטיג
 קרעוו עטסענ סָאד זיא סע זַא ,ןעטּפיוהעב וצ ךיא גַאװ ,(רעטשרע רעד

 קפס ילב ;ןענעישרע רעהַא זיב זיא סָאװ ,דנַאטשנעגעג םעד רעביא

 ,ננוטכיר רענענייא רעד ןיא ךוזרעפ ס'רעסנעפס טרעברעה ראפ רעכעה
 ,טקעלעטניא ןערעייהעגנוא ןעצנַאנ ןייז טימ ,רעסנעּפס טרעברעה לייוו

 -נייא ןוא רעטלעטסניקעג-טינ רעד רַאמ סינדנעטשרעפ ענעי טינ טציזעב

 -רעפ ולקער ילע עכלעוו ,ןעשנעמ ןעוויטימירּפ םעד ןופ רוטַאנ רעכַאפ

 -וצ טָאה רע רעכלעוו וצ ןוא ,טייהנעמַאקלָאפ רענעטלעז ַא וצ זיב טגָאמ

 -רעפ קרַאטש א ןופ ןעסיוו סעטיירב ךילנהעווענרעסיוא ןַא ןענָארטעג

 ןוא גנולקיווטנע יד --- ,עינָאלָאכיסּפ-סקלַאפ ןופ גייווצ ןעטגיסעלכַאנ

 ס'ולקער ילע ןופ ןעדער וצ גירעביא זיא סע .תונומא ןופ גנוטלַאטשעגנמוא

 רעכיוה ןייז ןופ רעדָא ,טייהנעדיישעב ןוא רעטקַארַאכ ןעטוג ךילדנענוא

 ןענייז סָאװ םינינע עֶלַא ןופ סינטנעק רערעייהעגנוא ןוא ץנעגילעטניא

 ,פיטס ןייז ןיא ןעסָאלשעננייא זיא סעלַא סָאד } טייהשנעמ רעד עגונ

 טימ ,טייחנעדיישעב ןייז טימ .סנערעדנַא ןייק ןוא רענייז זיא רעכלעוו

 זיא ,קילבנייא ןעשיפָאזַאליפ ףעיט ןייז ןוא גנופהענעב רענעסַאלעג ןייז

 -לעזענ א ןיא .םוטרעטלַא ןופ ףָאזָאליפ ןעשיכירג םעד ןופ ּפיט רעד רע

 ןוא גנודליב רעטריטנעטַאּפ ןיא טכאקרעּפ רעגינעוו זיא עכלעוו ,טפַאש

 -טנע רעד ףיוא טכיוועג רהעמ טגעל ןוא ,טכיררעטנוא ןעטריזילַאיצעּפס
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 -עגמורַא ןעוועג רע טלָאװ ,ןעפירנעב ערעטינַאמוה טיירב ןופ גנולקיוו
 -ַָאטָארּפ עשיכירג ענייז ןופ רענייא יו ,םידימלת תונחמ ןופ טלעגניר

 | | .ןעמיט

 גנוגעוועב עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאיצַאס עטפאהבעל רהעז א

 עזיאול ,טכַארברעפ טרָאד ןעבָאה רימ סָאװ טייצ רעד ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא

 ןעפורעגסיורַא טָאה ןוא עגערטרַאפ ןעטלַאהעג דנעבא ןעדעי טָאה לעשיפ

 ןופ ןענַאטשעב ןענייז ייז ייס ,רערעהוצ ערהיא ייב םזַאיזוהטנע ןא

 -סאלקלעטימ ןופ טלעטשענפיונוצ ןעוועג ןענייז ייז ייס ,רעטייברא
 -ערג ךָאנ ןערָאװעג זיא טעטירַאלוּפָאּפ עסיורגנ ךיוא-יוזַא רהיא ,ןעשנעמ

 -טעטיורעוװװינוא יד ןעשיוצ ליפא טיירּפשרעּפ ךיז טָאה ןוא ,רעס

 ,ןעעדיא ענעטירשענטרָאפ טסאהענ רשפא ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנעדוטס

 ןיב ךיא תעב .יורפ עלעעדיא יד טרעטעגרעפ רהיא ןיא ןעבָאה רעבָא

 ,רהורפיוא רעצנַאג ַא ןעמוקעגרָאפ עעפַאק א ןיא ןיא ,זירַאּפ ןיא ןעוועג

 טדערעג ןעטנעדוטפ ןופ טראוונעגעג ןיא טָאה רעצימיא סָאװ םעד בעילוצ

 רַאפ ךיז ןעבָאה טייל עגנוי יד ,לעשימ עזיאול ןענעוו דונכ-םוא טימ

 עלא גידנעכערבוצ ,לעמוט ןעסיורג ַא טכַאמענ ןוא ןעמונעגנָא רהיא

 בָאה ךיא ,עעפַאק רעד ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,רעזעלנ ןוא ןעשיט

 םלוע ןַא רַאפ םויכרַאנַא רעביא נַארטרָאפ ַא ןעטלַאהעגנ לָאמ ןייא ךיוא

 -רעפ ךיא בָאה גַארטרַאפ ן'כָאנ דלַאב ןוא ,ןעשנעמ דנעזיוט עכילטע ןופ

 ןעכרָאהעג וצ דנַאטש םיא ןעוועג זיא גנורעיגנער יד רעדייא ,זירַאּפ ןעזָאל

 ,עסערּפ רעשיסודיָארּפ ןוא רערענָאיצקַאער רעד ןופ ןעננורעדַאפפיוא יד

 ןופ ןערעוו ןעזיוועגסיוא לָאז ךיא ,טגנַאלרעפ סרעדנַא טינ ןעבָאה עכלעוו

 ,ךיירקנַארפ

 ירעדעיוו בָאה ךיא ואוו ,ןָאדנַאל ךָאנ קעוַא רימ ןענייז זירַאּפ ןופ

 .יקסווָאקיישט ןוא קַאינּפעטס דניירפ עטלַא ייווצ עניימ ןענופעג לָאמַא

 ,גירעיורט ױזַא ןעוועג טינ רימ רַאפ רחעמ ןיוש זיא ןָאדנַאל ןיא ןעבעל סָאד

 ןיילק א ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה רימ .קירוצ רהָאי רעיפ טימ יו ,גירעפעלש

 לעבעמ יד ןענעוו טרעמיקענ נינעוו ךיז ןעבָאה רימ .וָאררַאה ןיא לעזייה

 ,טבַאמעג ןיילַא ךיא בָאה ?לעבעמ יד ןופ ?ייט ןעשביה ַא ;?עזייה םעד ןופ

 עטגינייארעפ יד ןיא ןעוועג זיא רע --- ,ן'יקסווָאקיַאשט ןופ ףליה רעד טימ
 --- ,יירעלָאטס לעסיבַא טנערעלעגסיוא ןעטרָאד ךיז טָאה ןוא ןעטַאאטש

 -עווש ןופ ץַאלּפ םעניילק םעד טימ טהערפמעג קרַאטש רעבָא ךיז ןעבָאה רימ

 .ןעטרָאנ רעזנוא ןיא טאהעג ןעבָאה רימ סָאװ ,םייל רע'סקעסעלדימ ןער

 ,יירענטרעג וצ ןעמונעג קשח סיורג טימ ךיז ןעבָאה ךיא ןוא יורפ ןיימ

 ןעטַאטלוזער עראברעדנואוו יד ןהעזעגנייא רעהירפ ןיוש בָאה ךיא יו ױזַא

 ןעטפירש יד טימ ךיז גידנענַאקעב ,םעד ןופ ןענירקסיורַא ןעק ןעמ סָאװ
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 רעזנוא ןופ ןוא ,רערינטרעג-קרַאמ רעזירַאּפ ענינייא ןוא ועבוָאט ןופ

 סָאװ ,ָאוורעלק ןופ ןעטרָאנ-סינננעפעג םעד ןיא טנעמירעּפסקע םענענייא |

 רעביפ-סופיט ףיוא ןערָאװעג קנַארק זיא עכלעוו ,יורפ ןיימ טננַאלעבנָא

 -רָאנ ןיא טײברַא יד טָאה ,וָאררַאה ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה רימ יוװ דלאב

 דנוזעג רהיא ףיוא טָאהעג ,ןערעוו דנוזעג רהיא ןופ טייצ רעד ןיא ,ןעט

 םעד ןיא טכנארברעפ טלָאװ יז ןעוו יו ,גנוקריוו עדנעלאהרע רהעמ לעיפ ַא ;
 ,םוירָאטַאנַאפ ןעטסעב |

 -עווש א ןעפָארטענ ךימ טָאה טנידנעענ ךיז טָאה רעמוז רעד רעדייא |
 זיא רעדנַאסקעלַא רעדורב ןיימ זַא ,טסואוורעד ךיז בָאה ךיא .ּפַאלק רער !
 ,ענידעבעל יד ןעשיווצ רהעמ ןעוועג טינ ןיוש -
 ,דנַאלסיױא ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,ןערהָאי יד ןופ ףיולרעפ ןיא :

 -עגרעביא טינ ךיז רימ ןעבָאה ,ךיירקנַארפ ןיא גנוטפאהרעפ ןיימ רעדייא
 טרעוו רעכלעוו ,רעדורב א ןעבָאה בעיל ,ןערעדנַא םעד טימ רענייא ןעבירש
 רעד ןופ ןעגיוא יד ןיא זיא ,ןעננוניימ עשיטילַאּפ ענייז רַאפ טגלאפרעפ

 ןיא םהיא טימ ןהעטש וצ .אטח ַא ראפ טנעכעררעפ גנורעיגער רעשיסור
 -רעפ ַא ןיוש זיא ,גנילטבילפ א ןערָאװעג זיא רע יו םעדכָאנ גנודניברעפ

 ןענעקטנַא ןעלעבער עלַא ןעסַאה זומ ןַאטרעטנוא ןַא ס'רַאצ םעד .ןעכערב
 זיא רעדנַאסקעלַא ןוא -- ,טעטירָאטױא ס'רעשרעה ןעטסכעהרעלַא םעד

 רעבירעד ךיז בָאה ךיא ,ייצילַאּפ רעשיסור רעד ןופ סעּפַאל יד ןיא ןעוועג

 ןופ זיא סע ןעמעוו וצ רעדָא םהיא וצ ןעביירש ןופ טגַאזטנע ןעדישטנע
 רעזנוא ףיוא ןעבירשענמיוא טָאה רַאצ רעד יוװ םעדכַאנ .םיבורק עניימ
 ןייק רהעמ ןיוש זיא ,"טידיסָאּפ טסוּפ , עיציטעּפ ם'ַאנעלעה רעטסעווש

 ייווצ .גנואיירפעב רעגידלַאב ס'רעדורב ןיימ ףיוא ןעוועג טינ גנונעפַאה
 ןעמיטשעב לָאז סָאװ ,טעטימָאק ַא ןערָאװעג טנַאנרע זיא םעד ךָאנ רהָאי

 ןהֶא ריביס ןיא ןערָאװעג טקישענסױרַא ןענייז עכלעוו ,יד רַאפ ןענימרעט

 ןעגָארקעג טָאה רעדורב ןיימ ןוא ,טייצ רעטמיטשעבנוא ןַא רַאפ ,טּפשמ ַא
 -ענבָא טרָאד ןיוש זיא רע סָאװ רהֶָאי ייווצ יד טימ ןעמַאזוצ .רהָאי ףניפ
 טמיטשעב טעטימָאק רעיינ א זיא ןַאד .ןעבעיז ןערָאוװעג סָאד זיא ,ןעסעז
 ףניפ ךָאנ טנעלעגוצ םהיא טָאה רעד ןוא ,ן'ףָאקילעמ סירָאל ןופ ןערָאװעג
 ןיא ןערעוו טיירפעב טלָאזעג ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה רעדורב ןיימ .רהָאי
 ,טקישרעפ רהֶאי ףלעווצ ןעוועג רע זיא ןעמַאזוצ סעלַא ,1886 רעבָאטקָא
 ,קסמָאט ןיא ךָאנרעד ןוא ,ריביס-חרזמ ןיא לעטדעטש ןיילק ַא ןיא טשרעוצ
 רַאגָאז טָאה רע ואוו ,ריביס-ברעמ ןופ רעדנעלכַאלפ יד ןיא ,טסייה סָאד ---
 ןעירערּפ עכיוה יד ןופ טַאמילק ןעדנוזעג ןוא םענעקורט םעד טָאהעג טינ
 .חרזמ ןיא רעטייוו
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 ףימ וצ רע טָאה אוורעלק ןופ סינגנעפעג ןיא ןעסעזעג ןיב ךיא ןעוו
 הע ,ףעירב עכילטע טימ ןעטיבעגרעביא ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,ןעבירשעג
 ןופ ןערעוו ןעזעלענ ןעלעוו ףעירב ערעזנוא ?יואוובָא זַא ,ןעבירשעגנ טָאה
 -סינגנעפעג עשיזיוצנַארפ יד ןופ ןוא ריביס ןיא ייצילַאּפ רעשיסור רעד
 . "גוא וליפא ,ןעביירשוצכרוד ךיז יאדכ ךָאד זיא ,ךיירקנַארפ ןיא עטמַאעב
 -ןעילימאפ ןייז ןופ טדערעג טָאה רע ,טכיזפיוא רעכאפייווצ ַאזַא רעט
 טנַאסערעטניא רהעז טָאה רע ןעמעוו ,רעדניק יירד ענייז ןופ ,ןעבעל
 לָאז ךיא ,ןעהטַארעג טסנרע רימ טָאה רע .טייברא ןייז ןופ ןוא ,ןעבירשעב

 ןיא טפאשנעסיוו רעד ןופ גנולקיווטנע רעד ףיוא ןעניוא יד ןעפָא ןעטלַאה

 עלענינירַא ןוא עטנעבייצענסיוא טרהיפעגנָא ןערעוו סע ואוו ,ןעילַאטיא
 רעכילטפַאשנעסיװ רעד ןיא טנַאקעבנוא רעבָא ןעביילב עכלעוו ,ןעגנושרָאפ

 טָאה רע ןוא ; דנאלשטייד ןיא טריטַאולּפפקע ןערעוו ייז ןענַאװ זיב ,טלעוו
 ןופ סערגָארּפ ןעכילניײשרהחַאו םעד ןעגעוו ןעגנוניימ ענייז ןעבעגעג רימ
 רעד ןיא ,רימ יו ,טביולגענ טינ טָאה רע ,דנַאלסור ןיא ןעבעל ןעשיטילָאּפ
 -נָאק ַא ןעבָאה טפנוקוצ רעטנעהָאנ רעד ןיא לָאז דנַאלסור זַא טייקכילגעמ

 -עּפָארייא-טסעװ יד ןופ רענייטש םעד ףיוא ,טפַאשרעה עלענַאיצוטיטס
 רַאפ זַא ןעטלַאהעג ןוא --- טפָאהעג רעבָא טָאה רע ; ןעטנעמַאלרַאּפ עשיא

 ןימ א ןופ גנופורפיונוצ רעד ףיוא -- נונענ ץנַאנ סע ןזיא עלייוורעד
 -ענעג , רעדָא "רָאבָאס יקסמעז, ַא) גנולמַאזרעפ-לַאנַאיצַאנ עדנעמיטשעב
 זיולב רָאנ טעװ יז ,ןעצעזעג ענייק ןעפַאש טינ טעװ יז ,("ןעטַאַאטש-לָאר
 טכַאמ עבילרעזייק יד עכלעוו וצ ,ןעצעזעג רַאפ רענעלּפ יד ןעטיײברַאסיױא
 רעייז ןוא םרָאפ עטמיטשעב ַא ןעבעג ןעלעוו הטַאר-סטַאַאטש רעד ןוא
 .גנומיטשוצ רעכילדנע

 רעכילטפאשנעסיוו ןייז ןענעוו ןעבירשעג רימ רע טָאה ץיִלַא ןופ רחעמ
 -טסא וצ גנוגיינ ענעבָארּפשעגנסיױא ןַא טָאהעג לָאמעלַא טָאה רע .טײברַא
 -ענסיורא רע טָאה גרוברעטעּפ ןיא ןעוועג ןענייז רימ תענ ןוא ,עימָאנָאר

 סעלא ןופ עמוזער עטנעכייצענסיוא ןַא ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ןעבענ
 ןעשיטירק םענייפ ןייז טימ .ןרעטש עדנעלַאפ יד חכמ ןעסייוו רימ סָאװ
 ןופ ןעטקנוּפ עכאווש יד ןוא עקרַאטש יד ןהעזעננייא דלַאב רע טָאה לכש

 רעדנענינעג א ןהָא ,ןעגנולעג זיא םהיא ןוא ; ןעזעטָאּפיה ענעדיישרעפ יד

 -רָאפ רעסיורג רענערָאבעגטימ ןייז ךרוד רָאנ ,קיטַאמעטַאמ ןופ סינטנעק
 -ילּפמָאק טסכעה יד ןופ ןעטַאטלוזער יד ןעסַאפוצפיוא ,טפארק-סגנולעטש
 -סננולעטשרָאפ ןייז טימ גידנעבעל ,ןעננושרָאפ עשיטַאמעטַאמ עטריצ

 רעפעב לָאמטּפָא רע טָאה ,רעּפרעק-לעמיה עכילנעוועב יד ןעשיווצ טפַארק

 טַאמעטַאמ עכנַאמ רערייא ןעגנוגעוועב עטריצילּפמָאק ערעייז ןעפירנעב
 וצ לולע ןענייז עכלעוו --- ,ןעטסיאארבעגלַא ענייר יד טּפיוהרעד -- ,רעק
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 רהעמ ןעהעז ןוא טלעוו רעשיזיפ רעד ןופ ןעטייקכילקריוו יד ןהעזרעפ
 רעגרוברעטעּפ ערעזנוא ,ןעלומרָאפ ענעגייא ערעייז רעסיוא טשינרָאג
 -יזָאד םעד ןעגעוו גנוטכַא םיורג טימ טדערעג רימ וצ ןעבָאה ןעמָאנַארטסַא
 ןערידוטש וצ ןעמונרעטנוא ךיז רע טָאה טציא .רעדורב ןיימ ןופ קרעוו ןעג
 -ַאּפיה ןוא ןעטקַאפ יד ןעריזילַאנַא וצ ; םוזרעווינוא ם'נופ רוטקורטס יד
 םעד ןיא ןעלעבענ ןוא ןעמעטסיס-ןרעטש ,ןעטלעוודןענוז יד חכמ ןעזעט

 -יּפורג רעייז ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןעטײברַאוצסױא ןוא ,םיור ןעכילדנענוא
 .גנַאגרעטנוא ןוא גנולקיווטנע רעייז ןופ ןעצעזעג יד ןוא ,ןעבעל רעייז ,גנור
 ןופ ןעטלַאהעג קרַאטש רחעז טָאה ,ןערלוג ,עװָאקלוּפ ןופ םָאנָארטסַא רעד
 -רָאפ ךילפעירב םהיא טָאה רע ןוא ,ס'רעדנַאסקעלא קרעוו ןעגיזָאד םעד
 ,ןעמעוו ןופ ,ןעטַאַאטש עטנינייארעפ יד ןיא ןעדלָאה ,רמ רַאפ טלעטשעג
 ןעגינעגרעפ סָאד טַאהעג בָאה ךיא ,ןָאטגנישַאװ ןיא טסגנעלנוא גידנעייז
 ,ןעגנושרָאפ עגיזָאד יד ןופ הטרעוו םעד ןופ גנוצעשבָא עכיוה א ןערעה וצ
 עכלעזַא ןיא קרַאטש רהעז טייצ וצ טייצ ןופ ךיז טגיטיונ טפאשנעסיוו יד
 ןערעוו סָאװ ,הנרדמ רערעכעה א ןופ סעיצַאלוקעּפס עכילטפַאשנעסיוװ

 רענענייא רעד ןיא ןוא ןעשיטירק ,ןעדנעשרָאפ גיסיילפ ַא ןופ טכַאמעג
 - - ,טסייג ןעשירעדניפרע טייצ

 יד ןופ קעוַא טייוו ,לעטרעטש רעשיריביס רעניילק רעד ןיא רעבָא
 ןופ סערנָארּפ םעד ןעגלָאפוצכָאנ תלוכיב גידנעייז טינ ,ןעקעטָאילביב עלַא
 ןייז ןיא ןערעּפרעקרעּפ וצ ןעגנולעג רָאנ םהיא סע זיא ,טפַאשנעסיװ רעד
 סָאװ טייצ רעד וצ זיב ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ,ןעגנושרָאפ יד קרעוו
 רענעי טניז ןענייז קרעוו עדנעטיידעב ךס ַא .ןערָאװעג טקישרעפ זיא רע
 רע טָאה רעבָא ױזַא יו ,טסואווענ סע טָאה רע .ןערָאװעג ןעפַאשעג טייצ
 ןיא ןעבילבעג זיא רע יװ גנַאל ױזַא ,רעכיב עגיטיונ יד וצ ןעמוקוצ טנעקעג
 טָאה ,גנואיירמעב ןייז ןופ טייצ רעד ןופ ךיז ןערעטנהענרעד סָאד ? ריביס
 טָאה רע .ןעגנונעפָאה עקרַאטש ןייק ןעבעגעגניירַא טינ ךיוא םהיא
 סע רעכלעוו ןיא ןעניואוו וצ ןעביולרע טינ םהיא טעװ ןעמ זַא ,טסואוועג
 -םרעמ ןיא רעדָא ,דנַאלסור ןיא טדעטש-טעטיזרעווינוא יד ןופ זיא
 ַא ןופ ןערעוו טיילנעב טעװ ריביס ןיא גנוקישרעפ ןייז רָאנ ,ַאּפָאריײא
 ַא ץענרע ןיא ,רעטשרע רעד יו רערעגרע ןַא ךָאנ טבייליפ ,תולג ןעטייווצ
 ,דנַאלסור-חרזמ ןיא לעפרעד ןעפרַאוװרעּפ

 ףילנהע זיא סָאװ ,גנולפייווצרעפ א ןָא רימ ףיוא טלַאּפ זייוונעטייצ,
 גנואיירפעב ןייז ןופ טייצ יד ןעוו .ןעבירשעג רימ רע טָאה ,"ס'טסוַאפ וצ
 יד ןופ םענייא טימ טצונעב ךיז רע טָאה ,טנעהָאנ רָאנ ןעוועג ןיוש זיא
 טָאה ןוא ,ןעסָאלשעג ךיז טָאה עיצַאניװַאנ יד רעדייא ,סרעפּפמַאד עטצעל
 וד ןופ רענייא ןיא ןוא ,דנַאלסור ךָאנ רעדניק ןוא יורפ ןייז טקישעגקעװַא
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 וצ ףוס ַא טכַאמעג גנולפייווצרעפ עגיזַאד יד טָאה טכענ עשילָאכנַאלעמ
 : .ןעבעל ןייז

 עלעיפ רַאפ זיוה רעזנוא רעביא ןעגנַאהעג זיא ןעקלָאװ רערעטסניפ א
 ,ןעננורדעגניירַא רהיא ןיא טָאה טכיל להָארטש א ןענַאװ זיב --- ,ןעטשנַאמ
 ןיילק א ,גנילחירפ ןעטסקענ םעד ,טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג זיא סע תעב
 טימ ןוא ,ןעמָאנ ס'רעדורב ןיימ טגָארט סָאװ עלעדיימ א ,לעדנעזעוו
 ןיא סענורטס עיינ ןערעטיצ טכַאמעג יז םָאה ןייוועג ןעזָאלפליה רהיא
 | ,טסורב ןיימ

 טז

 ןיא ןעוועג דנַאלגנע ןיא גנוגעוועב עשיטסילַאיצַאס יד זיא 1880 ןיא
 רהיא ןָא ךיז ןעבָאה ןעטּפַאשרעּפרעק-רעטיברַא עסיורג ,גנואווש ןעלופ
 -סַאלק-לעטימ להָאצ ַא ךיוא יו ,טדעטש-טּפיוה עלַא ןיא ןעסָאלשעגנָא
 ףיוא ןעפלָאהעג גנוגעוועב רעד ןעבָאה עכלעוו ,עגנוי טּפיױוהרעד ,ןעשנעמ
 טשרעהעג רהֶאי םענעי טָאה סיזירק רערעטיב ַא ,םינפוא ענעדיישרעפ
 ןעצנַאג םעד לָאמטּפָא ןוא ,הירפ רעד ןיא ןעדעי ןוא ,ןעכַאפ עטסיימ יד ןיא |

 ןעסַאג יד ןיא גידנעהעגמורַא רעטײברַא ןעּפורג טרעהעג ךיא בָאה ,נָאט
 ןעבָאה ןוא ,ענמיח ַא סעּפע רעדָא ,"טינ טײברַא ןייק ןעבָאה רימ , גידנעגניז
 זייוו-תונחמ טכַאנייב ןעמוקפיונוצ ךיז ןעגעלפ ןעשנעמ .טיורב טלעטעבעג
 ,פעמיה ןעיירפ ן'רעטנוא ןעפָאלש וצ ןעטרָאד ,"רעווקס רעגלַאּפַארט , ןיא
 טימ ךיז גידנעקעדוצ ןוא ךיז גידנעטעברעטנוא ,דניוו ןוא ןעגער ןיא
 םעדכָאנ ,ןעשנעמ םלוע ןַא טָאה ראורבעפ ןיא גָאט ןייא ןוא ; ןעגנוטייצ
 ,ןָאיּפמעשט ןוא ןַאמדנייה ,סנרעב ןופ ןעדער יד טרעהעגסיוא ןעבָאה יז יו
 עכילטע ןענַאלשעגסױא ןעבָאה ןוא "ילידַאקיּפ , ןיא ןָאהטעג ןָאל א ךיז
 רעד רעדייא ,רעבָא רעגיטכיוו ?עיפ .ןעטפעשעג עסיורג יד ןיא רעטסנעפ
 סָאװ ,טסייג רעד ןעוועג זיא ,טייחנעדעירפוצנוא ןופ ךורבסיוא רעניזָאד
 -לעפעב רעטייברַא רעד ןופ ?ייט ןערעמערָא םעד רעטנוא טשרעהעג טָאה
 - ,רעכלעזַא ןעוועג זיא טסייג רעד .,ןָאדנַאל ןופ טדעטשרָאּפ יד ןיא גנורעק
 ןערָאװעג טנַאלקעגנָא ןענייז עכלעוו ,גנוגעוועב רעד ןופ רערהיפ יד ןעוו זַא
 .ףיז רע טלָאװ ,ןעפָארטש ערעווש ןעגָארקעג ןעטלָאװ ,ןעגנונדרָאנוא יד רַאֿפ
 טינ רעהא זיב זיא סָאװ ,עכאר ןוא סָאה ןופ לחיפעג ַאזַא ןיא טלעקיווטנע
 -גנע ןיא גנוגעוועב רעטײברַא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעוועג טנַאקעב
 גיטנעק טוג ןעוועג ןענייז ?היפעג ַאזַא ןופ רעבָא ןעמַאטּפמיס יר ; דנַאל
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 -רעטייוו רעד ףיוא ?עּפמעטש ןייז טקורדעגבָא טלָאװ רע ןוא ,1886 ןיא
 ןעסַאלקלעטימ יד .,רעטעּפש ןערהָאי ןוא ןערהָאי ףיוא גנונעוועב רעגיד
 -דלעג עדנעטיידעב ,רהַאפעג יד ןעפירגעב סיוא טזייוו סע יו ןעבָאה רעבָא
 -נירנרעפ וצ ידכ ?ייט-ברעמ םעד ןיא ןערָאװעג טלעמַאזעג ןענייז ןעמוס

 טינ ךיז טהעטשרעפ זיא סָאד -- ,לייט-חרזמ םעד ןיא דנעלע םעד ןערעג
 זיא סע ,טייקמערָא עטיירּפשרעפ-טייװ יד ןעכַאוושוצבָא גונעג ןעוועג :

 רעטונ רעד ָאד זיא סע זַא ,סנעטסנינעוו ,ןעזייוו וצ גונעג ןעוועג רעבָא
 -סיורַא ןענייז סָאװ ,ןעלייטרוא יד טגנַאלעבנָא סָאװ .ןָאהט וצ סעּפע ןעליוו
 ןעװעג ייז ןענייז ,רערהיפ עטנַאלקעגנָא יד ףיוא ןערָאװעג ןעבענעג
 ,םינגנעפעג םישדח יירד רעדָא ייווצ ףיוא טקנערשעב

 רענעלּפ-םרָאפער ײלרעלַא ןיא ןוא םזילַאיצַאס ןיא עסערעטניא יד

 ןעשיווצ סיורג רהעז ןעוועג זיא טפַאשלעזעג רעד ןופ גנואיוברעביא ןוא
 ןעצנאג ן'כרוד ןוא טסברעה ןופ ביֹוהְנֶא םעד טימ .ןעשנעמ ןעסַאלק עלא
 ן'רעביא ענערטרָאפ ןעטלַאה וצ ןעדַאלעגנייא ךימ ןעמ טָאה ,רעטניוו
 ןעגעוו רעבָא טּפיוהרעד ,ןעסינגנעפעג יד ןעגעוו זייוולייט ,דנַאל ןעצנַאג

 טעמב טבוזעב ןפוא םעד ףיוא בָאה ךיא ןוא ,םזילַאיצַאס ןעשיטסיכרַאנַא
 ךיא געלפ לענגער ַא סלַא ,דנַאלטָאש ןוא דנַאלגנע ןיא טדָאטש עסיורג עדעי

 -נוא ןַא ףיוא ןענַארקענ בָאה ךיא סָאװ גנודַאלנייא עטשרע יד ןעמהעננָא
 רעבירעד זיא סע ןוא ,גַארטרָאפ םעד ןופ דנעבא םעד ןיא גנוטלַאהרעט
 ןופ ץַאלַאּפ םעד ןיא טכַארברעפ ךיא בָאה דנעבא ןייא זַא ,ןעמוקעגסיוא
 -רעטייברַא ןַא ןופ חריד רעגנע רעד ןיא ןעטייווצ םעד ןוא ,ןַאמ ןעכייד ַא
 ?הָאצ רעדנעטיידעב ַא טימ ןהעזענ ךיז ךיא בָאה דנעבא ןעדעי .עילימַאפ
 ןופ רעמיצ-טסַאנ םעניילק םעד ןיא ייס ןוא ; ןעסַאלק עלַא ןופ ןעשנעמ

 ןענייז ,ןעכייר םעד ןופ רעמיצ-סגנַאפמע םעד ןיא ייס ,רעטײברַא םעד
 -רַאנַא ןוא םזילַאיצַאס רעביא ןענַאיסוקסיד עטסטפַאהבעל יד ןעמוקעגרָאפ
 םעד ןופ זיוה םעד ןיא גנונעפָאה טימ --- ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב םזיכ
 -עגייא רעד טימ םוטעמוא רעבָא ,ץַאלַאּפ םעד ןיא קערש טימ ,רעטײברַא

 | ,טייקטסנרע רענ
 סָאװ , ,ןעוועג ןענַארפ-טּפיױה יד ןענייז ןעכייר ם'נופ זיוה םעד ןיא

 ,ךָאנרעד ןוא ?? ןָאהט וצ העדב ייז ןעבָאה סָאװ ? ןעטסילַאיצַאפ יד ןעליוו
 ןיא ןערעוו טכַאמעג טולָאסבַא ןעזומ עכלעוו ,סעיסעצנָאק יד ןענייז סָאװ,
 "? ןעננוסיוטשנעמַאזוצ עטסנרע ןעדיימוצסיוא ידכ ,טנעמַאמ ןעסיוועג ַא

 טייקגיטכערעג יד זַא ,טרעהעג ןעטלעז ךיא בָאה ןעכערּפשעג ערעזנוא ןיא
 ,טנעקיילעגבא ןערעוו ךאפנייא ןעלָאז תונעט עשיטסילַאיצַאס יד ןופ

 ןעפָארטענ רעבָא בָאה ךיא .ןיזנוא רע'טושּפ סלַא ןערעוו טנעכייצעב רעדָא

 ; ךילגעמנוא דנַאלגנע ןיא זיא עיצולאװער ַא זַא ,גנוגייצרעביא עטסעפ ַא
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 טביירנרעד טינ ךָאנ ןעבָאה ןעסַאמ רעטײברַא יד ןופ ןעננורעדָאפ יד זַא
 ,ןעגנורעדאפ עשיטסילַאיצַאס יד ןופ טייקטיירב יד טינ ,טיײקרָאלק יד טינ
 ; רעגינעוו ךס ַא טימ ןעלעטשנעדעירפוצ ךיז ןעלעוו רעטײברַא יד זַא ןוא
 -םיוא יד יו םייוו יױזַא ןעהענ עכלעוו ,סעיסעצנָאק עניטייז יד זַא ױזַא
 ּפעסיבַא רעדָא ,ןייזליואוו ם'נופ גנורעסערגרעפ רעניילק ַא ףיוא ןעטכיז
 ןיא ןעסַאלק רעטײברַא יד ןופ ןערעוו ןעמונעגנָא ןעלעוו ,טייצ עיירפ רהעמ
 רעד ןיא רהעמ ךָאנ ףיוא החטכבה ַא סלַא ,עלייוורעד ףיוא דנַאלגנע
 ףיוא ןעבעל רימ ;רעטנעצ-ןעקניל ןופ דנַאל ַא ןענייז רימ , .טפנוקוצ
 -ַאלרַאּפ ןופ דעילנטימ רערעטלע ןַא טנַאזעג לָאמנייא רימ טָאה ,"תורשּפ
 ןיא ןעבעל םעד ןופ גנורחַאפרע עטיירב ַא טָאהעג טָאה רעכלעוו ,טנעמ
 | ,דנַאלרעטָאפ ןייז

 -רעטנוא ןַא טקרעמעב ךיוא ךיא בָאה ןעגנוניואוו-רעטייברַא יד ןיא
 ,דנאלגנע ןיא ןערָאװעג טלעטשעג רימ ןענייז סָאװ ,ןעגַארפ יד ןיא דייש
 ןופ רעטיײברַא יד .טנעניטנַאק ן'פיוא טגערפעג ךימ טָאה ןעמ סָאװ יד ןופ
 עניײמענלַא טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז ןעבָאה רעדנעל עשינייטַאל יד
 ןערעוו טמיטשעב ןעלעוו עכלעוו ןופ גנודנעוונָא עזייוולייט יד ,ןעּפיצנירּפ
 ַא טמיטשעב הטַאר-לַאּפיצינומ רעסיוועג ַא ביוא ,אפוג ןעּפיצנירּפ יד ןופ
 טימ רעדניק-פוש יד ןענרָאזעב וצ רעדָא ,קיירטס ַא ןעציטש וצ דנַאפ-

 ייב טרעוו סָאד .טכיוועג ?עיפ ןייק טינ םעד ףיוא ייז ןעגעל ,ןעטייצלהַאמ
 דניק ַא ,ךיז טהעטשרעפ , .ךַאז עכילריטַאנ ץנַאג א רַאפ טכַארטעב ייז
 רעשיזיוצנַארפ ַא טנַאזעג טלָאװ ,"ןענרעל טינ ןעק גירעגנוה זיא סָאװ
 -טיײברַא רעד זיא יאדוא ,ונ, ,"ןעסע וצ ןעבעג םהיא זומ ןעמ , ,רעטײברַא
 וצ רעטייברַא יד ןעננואווצעג טָאה רע סָאװ ,טכערעגנוא ןעוועג רעבעג
 .ןופ לעּפתנ טינ טרעוו ןעמ ןוא ,טגָאז ןעמ סָאװ ץלַא זיא סָאד ,"ןעקיירטס
 רעד ןופ ןעּפיצנירּפ עשיטסינומָאק יד וצ סעיסעצנָאק עניילק עכלעזַא
 םעד ןופ ןעקנַאדעג יד .טּפַאשלעזעג רעשיטסילַאודיװידניא רעגיטנייה
 ,סעיסעצנָאק עכלעזַא ןופ עדָאירעּפ יד יו רעטייוו קעװַא ןעהעג רעטײברַא
 רעדָא ,סנָאינוי-רעטײברַא יד רעדָא ,ענומָאק יד ףרַאד יצ ,טגערפ רע ןוא
 ; ןָאיצקודָארּפ רעד ןופ גנוריזינַאגרָא יד ןעמחענרעטנוא ךיז טַאַאטש רעד
 -?עזעג יד ןעטלאהוצפיוא גונעג ןייז טעװ ןיילַא ךַאמבִא רעיירפ רעד יצ
 טלָאװ רדג רעלַארָאמ ַא רַאפ סָאװ ?גנונדרַא רעגיטיונ רעד ןיא טפַאש
 עגיטנייח ערהיא ןופ ןעגָאזבָא ךיז טעוו טפַאשלעזעג יד ביוא ,ןייז ןענעק
 עשיטַארקָאמעד עטלהעוורע ןַא יצ ,טגערפ רע 4 ןערָאטקַאפ-סגנַאװצ
 ַא ןיא ןעגנורעדנע עטסנרע ןערהיפוצכרוד תלוכיב ןייז טעוװ גנורעיגער
 ןעטקַאפ עטרהיפעגכרוד יד טינ ןעזומ יצ ןוא ,גנוטכיר רעשיטסילַאיצַאס
 דַאלגנע ןיא .ןעכיילג רעד ןוא ,גנובעגצעזעג יד רעדייא רעהירפ ןעמוק
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 עויטַאילַאּפ עהייר א ףיוא ןערָאװעג טגעלעג טכיװעג-טּפיױה יד זיא רעבָא
 -גיטכיוו רעייז ןיא ןעסקַאװעג זייוונעפוטש ןענייז עכלעוו ,סעיסעצנָאק
 חכמ עגארפ יד זַא ,ןעזיוועגסיוא סע טָאה רעבָא טייז רעדנַא רעד ןופ .טייק
 -םודניא יד ןופ גנוטלאוורעפ רעכילטַאַאטש רעד ןופ טייקכילגעמנוא רעד

 יד ןופ תוחומ יד ןיא ןערָאװעג ןעסָאלשעב קירוצ גנַאל ןיוש זיא ןעירט

 ןיא טריסערעטניא ןעטסיימ םִא טָאה ייז סָאװ סָאד דנערהעוו ,רעטײברַא
 יד ךיוא יו ,גנורהיפכרוד רעוויטקורטסנָאק רעד ןופ עגַארפ יד ןעוועג
 ךילגעמ ןעכַאמ לָאז סָאװ ,עגַאל רעד וצ ןעמוק ןעק ןעמ ױזַא יו ,ענַארפ
 ןַא ,ןעלעטשרָאפ ךיז רימָאל ,ןיקטָאּפָארק ,טוג  .ןעכילקריוורעפ וצ סָאד

 ןופ (ןעקָאד) ןעטפרעוו יד דנעה ערעזנוא ןיא רעביא רימ ןעמחהענ ןעגרָאמ

 טגעלפ "? ןעטלַאװרעּפ סע ןעלָאז רימ רחיא טנעכער יװ .טדָאטש רעזנוא

 -קעוַא ךיז ןעבָאה ריס יו דניוושעג ױזַא ןעגערפ ,לעיּפשיײיב םוצ ,רימ ןעמ
 טינ טלעפעג זנוא , ,רעדָא ,רעטײברַא ןַא ןופ רעמיצ-טסַאג םעד ןיא טצעזעג

 עניטנייה יד ןוא ,ןענהַאב יד ןעטלאוורעפ לָאז טַאַאטש רעד זַא ,עעדיא יד
 רימָאל ,ביור רעטריזינַאגרָא זיא ןעינַאּפמָאק טַאװירּפ יד ךרוד גנוטלַאוװרעּפ

 ױזַא יו .רעטײברַא יד וצ ןערעהעג ןענהַאב עלַא יד זַא ןעמהעננָא רעבָא
 *? ןעטיײברַא גיטכיר ןעלָאז ייז זַא ,ןערישזנַארַא טנעקעג סע ןעמ טלָאװ

 ךרוד ןערָאװעג טליפעגסיוא ַאזלַא זיא ןעעדיא עניײמעגלַא ןופ לעגנַאמ רעד
 יד ןֹופ ןעטייהלעצנייא יד ןיא רעפעיט ןעזָאלוצניײרַא ךיז שנואוו ַא
 .ןעטייקכילקריוו

 יד ,ןעוועג ןיא דנַאלננע ןיא גנונעוועב רעד ןופ ךירטש רעטייווצ ַא
 טציטשעג רהיא ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ-סָאלקלעטימ להָאצ עדנעטיידעב

 -עגוצ ךילטנעפע ןענייז ייז ןופ עכנַאמ --- ,םינפוא יילרענעדיישרעפ ףיוא

 -נעסיוא ןופ ןעפלָאהעג רהיא ןעבָאה ערעדנַא יד תעב ,רחיא וצ ןענַאטש

 -- ןעיײטרַאּפ ייווצ יד ןענייז ץייווש רעד ןיא ןוא ךיירקנַארפ ןיא .,גינעוו
 -טנַא ענייא ךילדנייפ ןענַאטשעג --- ןעסַאלקלעטימ יד ןוא רעטײברַא יד
 - ױוזַא ,ערעדנַא יד ןופ ענייא טרעדנוזעגבָא קרַאטש ןוא ,ערעדנַא יד ןעגעק
 ןיב ךיא תעב ,1876--85 ןערהָאי יד ןיא ןעוועג סנעטסגינעוו סע זיא
 רעדָא יירד יד ראפ זַא ,ןענָאז טנעקעג ךיא בָאה ץייווש רעד ןיא ןעוועג
 םענייק טימ ךיא ןיב ,דנַאל ם'ניא טכַארברעפ בָאה ךיא סָאװ רהָאי רעיפ

 רהעמ טנַאקעג םיוק בָאה ךיא ,רעטייברַא יד רעסיוא טנַאקעב ןעוועג טינ
 ,ךילנעמנוא ןעוועג סע טלָאװ דנַאלגנע ןיא ,ןעשנעמ-סַאלקלעטימ רַאּפ ַא יו
 -?עטימ יד ןופ ןעיורפ ןוא רענעמ להָאצ עשביה ץנַאנ ַא ןענופעג ןעבָאה רימ

 ,ךילטנעפע ןעניישרע ןופ ןעקָארשעגבָא טינ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעסַאלק
 רעד ןיא רעפלעהטימ סלַא ,ץניווָארּפ רעד ףיוא ייפ ,ןָאדנַאל ןיא ייס
 ,גידנעהעגמורַא רעדָא ,ןעגנולמַאזרעפ עשיטסילַאיצַאס ןופ גנוריזינַאגרָא
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 יד ןיא דלעגניילק ןעביילק וצ ךעלטסעק טימ ,סקיירטס ןופ טייצ רעד ןיא

 ןעוועג זיא סָאװ ,גנוגעוועב ַא ןהעזעג רימ ןעבָאה ,םעד רעסיוא .,סקרַאּפ
 יד ןופ גנַאּפנָא ןיא דנַאלסור ןיא טַאהעג ןעבָאה רימ סָאװ ,םעד וצ ךילנהע

 ןיא, ןָאהטעג זָאל א ךיז טָאה דנעגוי רעזנוא תעב ,ןערהָאי רעניצעבעיז
 טימ ?ופ ױזַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג טינ ןפוא ןיאב זיא יז ?יואוובָא ,"קלָאפ

 ןופ קנַאדעג םעד ןופ יירפ גידנעטשלַאפ ױזַא ןוא ,גנורעפּפאפיוא-טסבלעז
 פהָאצ עדנעטיידעב ַא ןענייז דנַאלגנע ןיא ָאד ךיוא ,"טייקניטעהטליואוו,
 -ײברַא יד וצ טנעהַאנ ןעבעל ןעכַאפ יילרענעדיישרעפ ןיא קעװַא ןעשנעמ
 ןיא ,"ןעצַאלַאּפ-סקלַאפ , יד ןיא ,ךעלסעג-רעטניה עניצומש יד ןיא ,רעט

 זיא טייצ רענעי ןיא זַא ,ןעבעגוצ זומ ןעמ ,ןעכיילג רעד ןוא ,"לָאה יבנוָאט, |
 ךילנײשרהַאו ןעבָאה עלעיפ ,סיורג רהעז ןעוװעג םזַאיזוהטנע רעד
 סע יו .ןעגנַאפעגנָא ןיוש ךיז טָאה עיצולָאװער עלַאיצַאס יד זַא ,טקנעדעג
 ןעבָאה ייז תעב ,ןעטסַאיזוהטנע עכלעזַא טימ לָאמעלַא רעבָא טריסַאּפ
 ,רעגנַאל א ָאד ךָאנ ןיא ,םוטעמוא יוװ טקנוּפ ,ךדנַאלגנע ןיא זא ןהעזרעד
 עלעיפ ךיז ןעבָאה ,טיײברַא-סגנוטיירגוצ ןופ גנַאג ףױרַא-גרַאב ,רערעווש
 ןופ ייז ןעהעטש רעטציא ןוא ,טייברַא רעגיטעהט ןופ ןעגיוצעגקירוצ ייז ןופ
 ,רעיושוצ עשיטַאּפמיס עכַאפנייא סלַא ןעסיורד

 צטדז

 ,גנוגעוועב רעגיזָאד רעד ןיא ?ײטנַא ןעטפַאהבעל ַא ןעמונעג בָאה ךיא
 ַא ךָאנ טעדנירגעג ךיא בָאה םירבח עשילגנע עכילטע טימ ןעמַאזוצ ןוא
 -םיזקע ןיוש ןעבָאה סָאװ ןעגנוטייצ עשיטסילַאיצַאס יירד יד וצ ,גנוטייצ

 "םָארירפ , יד ,טפירש-טָאנָאפ עשיטסינומָאק-שיטסיכרַאנַא ןַא ,טריט |
 ןעגיטנייה םוצ זיב ץנעטסיזקע רהיא טראפ טצעז עכלעוו ,("טייחיירפ,)
 קרעוו ןיימ ןעמונעגפיוא-רעדעיוו ךיא בָאה טייצ רענעגייא רעד ןיא .גָאט
 רעד ןיא ןעכערברעטנוא טזומעג בָאה ךיא ןעכלעוו ,םזיכרַאנַא ן'רעביא
 -טנעפערעפ זיא ןופרעד ?ייט רעשיטירק רעד .גנוטפַאהרעפ ןיימ ןופ םייצ
 טפַאשנעגנַאפעג ןיימ ןופ טייצ רעד ןיא ,ולקער עזילע ןופ ןערָאװעג טכיל
 בָאה טציא ,"עטלָאוװער ן'וד לָארַאּפ , ?עטיט םעד רעטנוא ,ָאוורעלק ןיא
 ןַא ןופ ?ייט ןעוויטקורטסנַאק םעד ןעטיײברַאוצסיױא ןעביוהעגנָא ךיוא ךיא
 סע טָאה ןעמ יו טייוו ױזַא --- ,טפַאשלעזעג רעשיטסינומַאק-שיטסיכרַאנַא
 ןיא טכילטנעפערעפ ,ןעלקיטרַא עירעס ַא ןיא --- ,ןעגָאזסיוארָאפ טנעקעג
 טנלָאפרעפ ,("עטלָאװער על ,) "?עגניא , רעזנוא ."טלָאװער אל, ןיא זירַאּפ
 ןעגנואווצעג ןעוועג זיא ,ַאדנַאנַאּפָארּפ רעשיטסירַאטילימיטנַא ןייז רַאפ
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 "ןעשלעדיימ , ַא רעטנוא ןענישרע זיא רע ןוא ,ןעמָאנ ןייז ןערעדנע וצ

 -טנעפערעפ ןעלקיטרַא עגיזָאד יד ןענייז רעטעּפש .("טלָאװער אל ,) ןעמָאנ

 ַאל, ,ךֹוב ַא ןיא םרָאפ רעטײברַאעגסױא רהעמ ַא ןיא ןערָאװעג טכיל

 שידיא ןיא ןענעישרע) "טיורב ןופ גנורעבָארע יד , ----"ןעּפ יד טעקנַאק

 ,(.ביא -- "טייהיירפ ןוא טיורב , ןעמָאנ םעד רעטנוא

 לעיפ ןערידוטש וצ טכַארבעג ךימ ןעבָאה ןעגנושרָאפ עגיזָאד יד

 -יוויצ יד ןופ ןעבעל ןעשימָאנָאקע םעד ןיא ןעטקנוּפ עסיוועג רעכילדנירג

 זיב ןעטסילַאיצַאס עטסיימ יר .טייצ רעניטנייה ןופ ןענָאיצַאנ עטריזיל

 עטריזיליוויצ עניטרעוונעגעג ערעזנוא ןיא זַא ,טעטּפיױהעב ןעבָאה רעהַא

 "יונ זיא םע רעדייא רהעמ לעיפ ךילקריוו רימ ןעריצודָארּפ ןעטפַאשלעזעג

 זיולב זיא סע זַא } ןעמעלַא ןופ ןייזליואוו ןעלופ םעד ןערעכיזרעפ וצ גיט
 ןוא ; עגיטכיר ןייק טינ זיא סָאװ ,ןעטקודָארּפ יד ןופ גנולייטרעדנַאנופ יד

 טעוװ סָאװ סעלַא זיא ,ןעדניפטַאטש טעוו עיצולָאװער עלַאיצַאס א ביוא זַא

 -בַאּפ ןייז ןיא קירוצ ןערהעקמוא ךיז לָאז רעדעי ,ןייז טעוו ,ןערעדָאפ ךיז
 םעד ךיז רַאפ ןעמהענוצ טעוװ טפַאשלעזעג יד --- ,טַאטשקרעוװ רעדָא קיר

 ייּפַאק ן'רַאפ טציא ןעהעג עכלעוו ,ןעטיּפָארּפ יד רעדָא ,"הטרעוו רהעמ ,

 עניטנייה יד רעטנוא זַא ,טרהעקרעפ טַארוקַא טקנעדעג בָאה ךיא ,טסילַאט
 ןעמונעג אפוג עיצקודָארּפ יד טָאה םוטנענײא-טַאװירּפ ןופ ןעדנעטשוצ
 ןעלעטשוצנעדעירפוצ דנענינעג טינ טייוו זיא יז ןוא ,גנודנעוו עשלַאפ ַא

 עגיזָאד יד ןופ עניצנייא ןייק .ןעבעל ןופ ןעטייקנידנעווטיונ עמַאס יד וליפא
 טעטיטנַאוװק רערעסערג ַא ןיא טריצודָארּפ טינ ןערעוו ןעטייקגידנעווטיונ

 -ענלַא םעד ןערעכיזרעפ וצ ןעוועג גיטיונ טלָאװ סָאװ סָאװ יד רעדייא
 ןעמ רעכלעוו ןופ ,ןָאיצקודָארּפ-רעביא יד זַא ןוא ; ןייזליואוו םעניימ

 וצ ,םערָא-צ ןענייז ןעסַאמ יד זַא ,טושּפ רָאנ טניימ ,טפָא ױזַא טדער
 -טיונ סלַא טכַארטעב טציא טרעוו סע סָאװ ,םעד טימ וליפא ךיז ןעגרָאזעב

 "ווויצ עלַא ןיא ןָאיצקודָארּפ יד ,ץנעטסיזקע רענידנעטשנַא ןַא ראפ גידנעוו
 ,עירטסודניא רעד ןיא ייס ,רוטלוקירנַא רעד ןיא ייס ,רעדנעל עטריזיל

 -ערגרעפ קרַאטש ,טנעקעג טכייל ץנַאג ךיוא טָאה ןוא ,טפרַאדענ רָאג טָאה
 טָאה סָאד ,ןעמעלַא רַאפ גונעג ןייז ךילקריוו לָאז סע זַא ױזַא ,ןערעוו טרעס
 רענרעדָאמ רעד ןופ ןעטייקכילגעמ יד ןעכוזרעטנוא וצ טכַארבעג ךימ
 ןעדעי ןעבעג טלָאװ עכלעוו ,ננוהיצרע אזַא ןופ ךיוא יו ,רוטלוקירנַא
 יד טימ יא ,יילרעדייב טימ ןעבענוצבא ךיז ,טייקכילגעמ יד םענייא
 בָאה ןעעדיא עניזָאד יד .טײברַא-ּפָאק טימ יא ,טײברַא-דנַאה עמהענעגנַא
 ,"ירושטנעס הטניטניינ , רעד ןיא ןעלקיטרַא עירעס ַא ןיא טלעקיווטנע ךיא

 רעטנוא ךוב ַא ןיא ןערָאװעג טכילטנעפערעפ סנעטצעל ןענייז עכלעוו

 ."ןעטַאטשקרעוװ ןוא ןעקירבַאפ ,רעדלעפ , ןעמָאנ םעד
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 -קרעמפיוא ןיימ ןעניוצענוצ ךיוא טָאה עגַארפ עסיורג רעדנַא ןַא
 רעד , עלומרָאפ ס'ןיװרַאד עסילש ערעפָאװ וצ טסואוועב זיא סע ,טײקמַאז
 רעגלָאפכָאנ ענייז ןופ ןערָאװעג טלעקיווטנע זיא "ץנעטסיזקע רַאפ ףּפמַאק
 ,ּפעיּפשיײיב םוצ ילסקָאה יו ,ייז ןופ עטסטנענילעטניא יד ןופ וליפא ,ללכב
 רעדָא ,טפַאשלעזעג רעטריזיליוויצ רעד ןיא טייהניימעג ןייק םינ טיג סע
 ,ןעסַאר ערעגירעדעינ ענעפורעג ױזַא יד ֹוצ עסייוו יד ןופ ןעגנוהיצעב יד ןיא
 טינ ךיז רַאפ לָאז סָאװ ,עכאווש יד רעביאנעגעק עקרַאטש יד ןופ רעדָא
 ,עכומרָאפ רעניזָאד רעד ןיא גנוגידלושטנע ןַא ןעניפעג

 . ףךיא בָאה ָאוורעלק ןיא טכַארברעפ בָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ןיא ךָאנ
 עלומרָאפ יד ןערידיווער וצ גידנעטשלָאפ ,טייקגידנעווטיונ יד ןהעזעגנייא
 יד ,ןעטייהנענעלעגנַא עכילשנעמ וצ עגונב גנודנעוונא רהיא ןוא אפוג
 ןיא ןעטסילַאיצַאס עגינייא ןופ ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז עכלעוו ,ןעבָארּפ
 בָאה ךיא ,טלעטשעגנעדעירפוצ טינ ךימ ןעבָאה ,גנוטכיר רעגיזָאד רעד
 ףפמַאק ם'נופ ץעזעג םעד ןופ גנושטייטסיוא עניטכיר ַא ןענופעג רעבָא
 ,רעלססעק רָאסעּפָארּפ ,גָאלָאאז ןעשיסור ַא ןופ עיצקעל ַא ןיא ןעבעל ן'רַאּפ
 טקנוּפ ןיא ; ,טגָאזעג עיצקעל רענעי ןיא רע טָאה ,"ףליח עגיטייזנעגעג,
 -ַא ר 8 רעד ראפ רעבָא ; וּפמַאק רעגיטייזנעגעג יו ץעזעגירוטַאנ ַאזַא
 רהעמ לעיפ רעטשרע רעד זיא םינימ יד ןופ גנולקיוטנע רעוויפערג
 ןערעיודעב םוצ -- רעטרעוו עכילטע יד טָא ."רעטצעל רעד יװ גיטכיוו
 -עיס עכלעוו וצ) סעיצַארטסוליא רָאּפ ַא ןופ יו רהעמ םינ טגיטעטשעב
 ןעגידרעהירפ ַא ןיא טדערעג בָאה ךיא ןעמעוו ןופ גָאלָאאז רעד ,ףָאשטרעוו
 רימ רַאפ ןעבָאה --- (ייווצ רעדָא םענייא ְךֶאֹנ ןעבענעגוצ טָאה ,לעטיּפַאק
 ןיא טָאה ילסקָאה ןעוו ,םעלבָארּפ ןעצנַאנ םעד וצ ֿפעסילש םעד ןעטלַאהטנע
 רַאפ ףפמַאק רעד, ,?עקיטרַא ןעכילײשבַא ןייז טכילטנעפערעפ 8
 עניימ ןעביירשוצפיוא ןעסָאלשעב ךיא בָאה ,"םַארגָארּפ ַא ; ץנעטסיזקע
 ן'רַאפ המחלמ יד טהעטשרעפ רע ױזַא יוװ ןפוא םעד ןעגעק ןעגנוצעזסיוא
 בָאה ךיא עכלעוו רַאפ ,ןעשנעמ ןעשיווצ יו םוג ױזַא תויח ןעשיווצ ,ןעבעל
 םעד ןעגעוו בָאה ךיא .רהָאי ייווצ עטצעל יד לַאירעטַאמ טלעמַאזעג ןיוש
 יד זַא ,ןענופעגסיוא רעבָא בָאה ךיא ,דניירפ עניימ טימ טדערעגרעביא
 ףור-סגעירק ַא ןופ ןיז םעד ןיא "ןעבעל ן'רַאפ הּפמַאק , ןופ גנושטייטסיוא
 הגרדמ רעד וצ ןערָאװעג ןעביוחרעד זיא סָאװ ,"ןעכַאווש םעד וצ העוו, ןופ
 ףעיט ױזַא זיא ,טפַאשנעסיװ רעד ןופ טקעלּפטנע ,טָאבעג-רוטַאנ ַא ןופ
 טעמכ ןיא סע זַא ,דנַאל ןעגיזָאד םעד ןיא ןערָאװעג טלעצרָאװעגניײא
 -רעטנוא ךימ ןעבָאה זיולב ןענָאזרעּפ ייווצ ,ךַאז-סנָאינילער ַא ןערָאװעג
 -סיוא רעשלַאפ רעגיזָאד רעד ןענעקטנַא טירטסױרַא ןיימ ןיא םציטש
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 רעד ןופ רָאטקַאדער רעד .;רוטַאנ רעד ןופ ןעטקַאפ יד ןופ גנושטייט
 ןעראברעדנואוו ןייז טימ ,סלעָאנ סמיישזד ,רמ ,"ירושטנעס הטניטניינ,
 תמא ןַא טימ ןוא ,ןינע םעד ןופ רקיע םעד טּפַאכעג רלַאב טָאה ןיז-פרַאש
 ןעמהענ ךיז לָאז ךיא טגיהטומרע ךימ רע טָאה עיגרענע רעכילדנענוי

 רענעברָאטשרעּפ רעד ןעוועג זיא רעציטשרעטנוא רעטייווצ רעד .וצרעד

 -ייצעב "עיפַארגָאיבָאטױא , ןייז ןיא טָאה ןיװרַאד ןעמעוו ,סטייב .וװ .ה
 טָאה רע סָאװ ,ןעשנעמ עטנעגילעטניא טסכעה יד ןופ םענייא סלַא טנעכ
 רעשיפַארגָאעג רעד ןופ רעטערקעס רעד ןעוועג זיא רע .טנעגעגעב ןעוו
 םהיא טימ רעבירעד בָאה ךיא } טנַאקעג םהיא בָאה ךיא ןוא טפַאשלעזעג

 ץנַאנ ,אי, .ןופרעד טקיצטנע ןעוועג זיא רע .טכיזבַא ןיימ ןענעוו טדערעג
 ר'תמא רעד זיא סָאד טָא , ,טגָאזעג רע טָאה ,"םעד ןענעוו טביירש ,סיוועג
 / ןופ טכַאמעג ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעקנעד וצ הּפרח ַא זיא סע .םזיניוורַאד
 -רעפ ןעבָאה סע טעוװו רהיא ןעוו ןוא ,ףיוא סע טביירש .ןעעדיא ס'ןיוורַאד
 ,ףעירב-סנָאיצַאדנעמַאקער א ךייא וצ ןעביירש ךיא לעװו ,טכילטנעפע
 ןעגנוגיהטומרע ערעסעב ןייק ."ןעכילטנעפערעפ ןענעק טעוװ רהיא ןעכלעוו

 ,טײברַא יד ןעגנַאפעגנָא בָאה ךיא ןוא ,ןעבָאה טנעקעג טינ ךיא בָאה

 "ירושטנעס הטניטנַײנ רעד ןיא ןערָאװעג טכילטנעפערעפ זיא עכלעוו
 ייב , ,"ערליוו ייב , ,"תויח ייב ףליה עגיטייזנעגעג , ןעלטיט יד רעטנוא

 ."אמונ זנוא ייב , ןוא "טדָאטש-רעטלַאלעטימ רעד ןיא ,, ,"ןערַאברַאב
 ייוצ עטשרע יד סטייב וצ ןעקישוצוצ טניסעלכַאנרעפ ךיא בָאה רעדייק

 ,תויח ייב ףליה רעניטייזנעגעג רעד ןעגעוו ,עירעס רעד ןופ ןעלסיטרַא |
 ךיא ;טבעלעג ךָאנ טָאה רע תעב ןערָאװעג טכילטנעפערעפ ןענייז עכלעוו !

 ,קרעוו ןופ ?ייט ןעטייווצ םעד טימ גיטרַאפ ןייז וצ ןעכיג ןיא טפָאהעג בָאה

 עכילטע ןעמונעג רעבָא רימ טָאה סע ; "ןעשנעמ ייב ףליה עגיטייזנענעג,
 .ןעברָאטשעג טטייב זיא ל?ייוורעד ןוא ,טײברַא יד ןעגידנערעפ וצ רחָאי

 טייצ רעד ןיא ןעכַאמ טפרַאדעג בָאה ךיא עכלעוו ,ןעגנוכוזרעטנוא יד

 ןופ סעיצוטיטסניא יד טימ ןענעקעב וצ ךיז ידכ ,ןעגנושרָאפ יד טָא ןופ
 ,טרעטש עיירפ עכילרעטלַאלעטימ יד ןופ ןוא עדָאירעּפ רעשירַאברַאב רעד

 טַאַאטש רעד סָאװ עלָאר יד : גנושרָאפ רעדנַא ןַא וצ טרהיפעג ךימ ןעבַאה
 -םיוא עטצעל ענייז ןופ ףיולרעפ ןיא עטכישעג רעד ןיא טלעיּפשעג טָאה
 רעד ןופ .ןעטרעדנוהרהָאי יירד עטצעל יד ןיא ,ַאּפָאריײא ןיא ןעגנואוחט
 -סגנוציטשרעטנוא עניטייזנענעג יד ןופ םוידוטש סָאד ,רעדעיוו טייז רעדנַא
 ךימ טָאה ,עיצַאזיליוויצ ןופ ןעפוטש ענעדיישרעפ יד ףיוא סעיצוטיטסניא
 ןופ ןעלחיפעג יד ןופ ןעטנורג-סגנולקיווטנע יד ןעכוזרעטנוא וצ םרהיפענ
 ,ןעשנעמ ייב טעטילַארָאמ ןוא טייקגיטכערעג
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 -ננע ןיא םזילַאיצַאס ןופ סקואוו רעד טָאה רהֶאי ןהעצ עטצעל יד ןיא
 להָאצ רעד ןופ רָאנ ןעלייטרוא סָאװ יד ,ןהעזסיוא םעיינ ַא ןעמונעגנָא דנַאל

 -עגבֶא ןערעוו עכלעוו ,ןעגנולמַאזרעפ עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאיצַאס
 -רעפ יד וצ ןעניוצעגנוצ ןערעוו סָאװ סרערעהוצ יד ןוא דנַאל ןיא ןעטלַאה
 עשיטסילַאיצַאס יד זַא ,ןופרעד ןעסילש וצ טניינעגנ ןענייז ,ןעגנולמַאז

 ןעגעוו ןעלייטרוא עכלעוו ,יד ןוא ,טרענעלקרעפ ץלַא טרעוו ַאדנַאגַאּפָארּפ

 ןערעוו סָאװ ,ןעמיטש ?הָאצ רעד טיול גנונעוועב רעד ןופ סעדנָארּפ םעד
 ,טנעמַאלרַאּפ ןיא םזילַאיצַאס םעד ןעטערטרעפ סָאװ יד רַאפ ןעבענענבָא

 כילַאיצָאס ןייק רָאנ טעמכ טרעוו ןעטייצ עניטציא זַא ,סולש םוצ ןעמוק
 -ברוד ןוא טייקפעיט יד רעבָא ,דנַאלננע ןיא ןָאהטענ טינ טייברַא עשיט

 -רואעג טינ ץענרע ןיא ןעק ןעעדיא עשיטסילַאיצַאפ יד ןופ טייקכילגנירד

 ןעטסנוג וצ ןעבעגענבָא ןערעוו סָאװ ,ןעמיטש להָאצ רעד ןופ ןערעוו טלייט
 ערעייז ןיא םזילַאיצַאס רענינעוו רעדָא רהעמ ןיירַא ןעמהענ עכלעוו ,יד ןופ
 רעד ,דנַאלגנע ןיא לַאפ רעד סָאד זיא ךילכעזטּפױה ,ןעמַארגָארּפ-להַאװ

 ןענייז עכלעוו ,םזילַאיצַאס ם'נופ ןעמעטסיס יירד יד ןופ זַא ,זיא טקַאפ
 -סיזקע ,ןעווֶא טרעבָאר ןוא ןָאמיס-ןעס ,רעירופ ךרוד ןערָאװעג טרילומרָאפ
 טינ ןעמ זומ ךיִלנלֶאֹפ ,רעטצעל רעד רונ דנַאלטָאש ןוא דנַאלגנע ןיא טריט

 -מַאזרעפ ןופ ?הָאצ רעד טיול גנונעוועב רעד ןופ טייקרַאטש יד ןעלייטרוא

 ןופ ןעגנירדנייא םעד טיול רָאנ ,ןעמיטש עשיטסילַאיצַאס רעדָא ןעננול

 ןעויטַארעּפָאָאק יד ,סנָאינוי-דיירט יד ןיא טקנוּפדנַאטש ןעשיטסילַאיצַאס
 יו ,ןעננונעוועב עשיטסילַאיצַאס עלַאּפיצינומ ענעפורעג ױזַא יד ןיא ןוא

 ן'רעביא ןעעדיא עשיטסילַאיצַאס ןופ גנוטיירּפשרעפ עניײמעגלַא יד ךיוא

 יד לעיפיוו ףיוא דַארנ רעד זיא טקנוּפדנַאטש םעד ןופ .דנַאל ןעצנַאג |

 ךיילנרעפ ןיא ,רעייהעגנוא ,ןעגננורדעגנייא ןענייז ןעננוניימ עשיטסילַאיצַאס

 ,ןענָאז וצ בא טינ ךיז ?עטש ךיא ןוא ; 1886 ןיא ןעוועג זיא סע סָאװ טימ

 ןעוועג ןיא רע סָאװ טימ ךיילנרעפ ןיא ,לַאסָאלַאק ךַאפנייא ןזיא רע זַא

 -ימעב עגידנעטש יד זַא ,ןעבעגוצ ךיוא ןעק ךיא .1876--82 ןערהָאי יד ןיא

 ַא ןיב ,ןעגָארטעניײב ןעבָאה ןעּפורג עשיטסיכרַאנַא עניילק יד ןופ ןעגנוה
 טדנעוושרעפ טינ ןעבָאה רימ זַא ןעלהיפ זנוא טְכַאמ סָאװ ,דַארג ןעסיוועג
 -בער יד ןופ ,גנורעיגער-ןייק ןופ ןעעדיא יד ןעטײרּפשרעפ וצ טייצ רעזנוא

 ,ךַאמבָא ןעיירפ ןוא טייקגיטעהט עלַאקָאל ןופ ,םענלעצנייא םעד ןופ ןעט

 עיצַאזילַארטנעצ ,טבַאמרעבױא-טַאַאטש ןופ ןעעדיא יד וצ ץַאזנעגעג ןיא
 ,קירוצ רהֶאי גיצנַאװצ טימ טשרעהעג ןעבָאה עכלעוו ,ןילּפיצסיד ןוא

 -טנע ןופ עזַאמ עטכעלש רהעז ַא ךרוד טציא טכַאמס ַאּפָאריײא ץנַאנ
 רעכילדיימרעפנוא ןא זיא סָאד .טסיינ ןעשירעטילימ םעד ןופ גנולקיוו



 5 ַאּפָארייא-ברעמ
 טימ ,עירעּפמיא עשירעטילימ עשטייד יד סָאװ ,געיז םעד ןופ טַאטלוזער
 רעביא ןענואוועג טָאה ,םעטסיס טסנעיד-רעטילימ םעניײמעגלַא רהיא
 טגָאזעגסיױארָאפ ןוא ןהעזעגסיוארָאפ זיא סע יו ,1871 ןיא ךיירקנַארפ
 רעבָא ,ןע'ןינוקַאב ןופ לופסקורדנייא סרעדנוזעב ןוא ,עלעיפ ןופ ןערָאװעג
 םעגרעדָאמ ןיא רַאבלהיפ ןעכַאמ וצ ןָא ןיוש ךיז טגנַאפ םָארטש-נעגעג רעד
 .ןעבעל

| 
 -כרוד ןעבָאה ,םרָאפ-ריטסַאנָאמ רעייז ןהֶא ,ןעעדיא .עשיטסינומָאק

 ןיא דארג ןערעייהעגנוא ןַא זיב ַאקירעמא ןוא ַאּפָאריײא ןיא ןעגנורדעג
 ןעמונעג בָאה ךיא עכלעוו ןיא ,רהָאי גיצנאווצ-ןוא-ןעבעיז יד ןופ ףיולרעפ
 טנעקעג בָאה ןוא גנוגעוועב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא לײטנַא ןעוויטקַא ןַא
 ,עטלעמוטוצ ,ערָאלקנוא יד ןופ קנעד ךיא ןעוו .ןעסקַאװ רעייז ןעטכַאבָאעב
 -יברַא יד ןופ ןערָאװעג ןעכַארּפשעגסױא ןענייז סָאװ ,ןעעדיא ערעכיז-טינ
 'םרעטיײברַא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ ןעסערגנָאק עטשרע יד ףיוא רעט
 טייצ רעד ןיא זירַאּפ ןיא ןעגנַאגעגמורַא ןענייז סָאװ רעדָא ,עיצַאיצַאסַא
 יד ןופ עטסנענָאזעב יד ןעשיווצ וליפא ,דנַאטשפיוא-ענומָאק םעד ןופ
 5הָאצ עסיורג ַא עכלעוו וצ ,ןעעדיא יד טימ ייז ךיילגרעפ ךיא ןוא ,רערהיפ
 ןעהעז ייז זַא ,ןעגָאז ךיא זומ ,טנייה ןעמוקעג ןיוש ןענייז רעטײברַא
 ,ןעטלעוו ענעדיישרעפ ץנַאג ייווצ ֹוצ ןערעהעג ןעטנָאװ ייז יו סיוא רימ

 -סיוא רעד טימ --- עטכישעג רעד ןיא עדָאירעּפ ןייק ַאטינ זיא סע
 ןעטפלעווצ םעד ןופ עדנעטשפיוא יד ןופ עדָאירעּפ רעד ןופ טכייליפ עמהַאנ
 טרובעג רעד וצ טרהיפעג ןעבָאה עכלעוו ,טרעדנוחרחָאי ןעטנהעציירד ןוא
 עכילנהע ןַא עכלעוו ןופ ףיולרעפ ןיא --- ןענומָאק עכילרעטלַאלעטימ יד ןופ
 ןופ ןעפירגעב עניימעגלַא יד ןיא ןענופעגטַאטש טָאה גנורעדנע עפעיט
 ןיב ,רהָאי ןעטסגיצפופ-ןוא-ןעבעיז ןיימ ןיא ,טציא ןוא .טפאשלעזעג רעד
 גיצנַאװצ-ןוא-ףניפ טימ ןעוועג ןיב ךיא יװ טגייצרעביא רחעמ ךָאנ ךיא
 ןעק ןעדנעטשמוא עגילעפוצ ןופ עיצַאניבמָאק ענילעפוצ ַא זַא ,קירוצ רהָאי
 טיירּפשרעפ ױזַא ןייז טעוװ סָאװ ,עיצולָאװער א ַאּפָאריײא ןיא ןעפורסיורַא
 ןופ ןיז םעד ןיא טינ .ערעגיטכיוו לעיפ ַא ןוא ,1848 ןֹופ עיצולָאװער יד יו
 ןופ ןיז םעד ןיא רָאנ ,ןעײטרַאּפ ענעדיישרעפ יד ןעשיווצ עפּפמעק עזיולב
 ,טגייצרעביא ןיב ךיא ןוא ,גנואיוברעביא עלַאיצַאס עלענש ןוא עכילדנירג ַא
 -רעפ ןיא ןעמהעננָא טינ לָאז גנוגעוועב ַאזַא רעטקַארַאכ 8 רַאפ סָאװ זַא
 רערעפעיט לעיפ ַא ןעזײװסױרַא לַארעביא ךיז טעוו ,רעדנעל ענעדייש
 -סיױרַא זיא סע ןעוו ךיז טָאה סע רעדייא ,ןעגנורעדנע עגיטיוג יד ןופ ףירגעב
 ,דנַאטשרעדיװ רעד תעב ;רהָאי טרעדנוה סקעז עטצעל יד ןיא ןעזיוועג
 טעוװ ,ןעסַאלק עטריגעליווירּפ יד ןיא ןעפערט טעװ גנוגעוועב יד ןעכלעוו
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  טָאה ּסָאװ ,תונשקע עשירַאנ ןופ רעטקַארַאכ םעד ןענָארט טינ רעכיז

 ,םַאזדלַאװעג ױזַא ןעטייצ ענעגנַאגרעפ יד ןופ סעיצולָאװער יד טכַאמעג
 יד הטרעוו רעכיז זיא ןעטַאטלוזער עסיורנ יד טָא ןעכיירגרעד וצ ידּכ

 עֶלַא ןופ ןעיורפ ןוא רענעמ רעדנעזיוט ?עיפ ױזַא עכלעוו ,גנוגנערטשנָא
 ,רהֶאי גיסיירד עטצע?ל יד ןיא טכַאמעג ןעבָאה ןעסַאלק עֶלַא ןוא ןענָאיצַאנ
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