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פייגע.

זיין פרוי
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מעבלע
גיטעלע

זײיערע קינדער

בענזשעמען.

גיטעלעס געליעבטער

אביגדור.

דעם חו'ס נעפפע
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עֶרְשְׁטֶער אַקט.
א בּעל-הבּתּישׁ מעבּלורט ציַטעֶר בּײַ נחוּם עסטערין  .שבּת=
יצונאַכטם

עם אִין נאָר זואָסצאַבט

געװאָרעֶן  .אוֹיף דעֶר

בְּיִהנעָ אין דוּנקעָל ).

ו
מעכלע- :נוּ ימאַמעָניױּ מע מעָג שיין ז

:פיוגעץ :יאָ מײַן קינר ,מע זעָהט שׁוין װי די שמעָרעֶנדליף,
שײַנעָן אִין הְוַמעָל .דוּ העָרסט מעֲכלעָ ,אַז אִיך קוק דאָ
אויפ'ן היִמעָל ,װײַום זיך טור אױיס ,אַז מיר זעֶנעָן אִין

אוּנעֶר שעֲנץָ שטאָדט אֶרֹשׁעָ ,דֹעָר אֵייגעֶנעֶר .קלאָרעָר
היִמעָל ---די אֵייגעָנֹעָ +לוכטיגץ שטעָרן { -אוי מאַטע
פֿאָטעָר ,דוּ בֹּיָסט אוה דֹעֶר נאַנצעֶר װעָלט דעָר.
זעֶלבּעֶר העָר !
מעכלע :דעָרפאַר .מאַמעֲניוּ אַז מעָן קוקם נים אוֹיף דֹעָםהיִמעָל.נאָר אוֹיף דֹעֶר עֶרר ,דעֶרקעֶנט מעֶן שׁוֹין בּאַלר
אַז מעָן אִיז .אִין ניװיאָרק  .אוּן ניִשט אִין אֶרשץָ---
נצינדט אָן לוט  6אױ !:װײָ די -יאָהרעֶן

לוֹיפּעָן  ,שׁוֹין דעם

צװײַטעָן יאָהר'צײַט שטעָל אִיךְ נאָך מײַן מאַנן .

פַיינץ.:

אונז אַללע צוּ לאַנגע לעָכּענריגעָ יאֶהר  . . .װאָסושע

י.-
ָעמ--
עַנק
סבלי
מע
קריַש זאָגעֶן }

אִין ניִשׁם נעֲנאַנגעָן איַן שׁוּל אַרײַן

מעכלע: :נײַן !
פייגע: :נײַן :עָר שׁכּיעֶלט זיך נאָך נאָר מיִם די קיַנדעֶראִין /גאַס ,

7

-יר)

!

'

4
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יי

'

מעבלע:

עי

(עַפעֲנט

יי יצ

דאָס

ליביַן

יי

פֿעֲנסטעָט.

די געֲבּראכעֲנְעָ

עו אע יע וי יי

סעֲמיַ!

סעָמק;

שוֹין אַבּיִעָל צואַרבּײַטעֶן בּײַם

טהון ?

דעָנן -אַיימיִצעֶר געלעָרנט  1קײַנעֶר ניט ---עֶס פּעָהלט
נ-אָר זי זאָל זײַן אַבּיִסעֶלץָ געֲזונדעֶר ,װאָלט זי געָוועֶן
בּײַ .אונז אֵיין אֶמתֹעָ בּרכה פוּן זײַן ליעבּעֶן נאָמעָן ,נאָר
אִיךְ פאַרשמעָה ניִט פאַר װאָס זי זאָמט זיך הײַנט לעָנגעֶר
ם אִיז שין אַװי שֹׂפִּעָש אוּן זי אִיו נאָף
עידֶ 1
װי תמ
נישטאָ= ,װאָסזשע ימעָכליִנקע .זי אַרבּײַט אָפשר פּיַעֶר

אהַעה-

פֿײנע;

או ! שֹׂנאִי ציון זאָלעֶן דאָס האָבּעָן

פיינע:

הױז ---וואוּ לאעַָדיִגעָ געֲוועָלכּ מאַכט מען  שילעכליך

אוֹיף ימים ;נוראים אוּן מעָן פעֶרקויפט טיִקעָטם בּחצו
חנם .חוים פֹעֶהלעָן דאָך ,גאָט זײַ ראַנק ,ניִם....
ואוּ לאעַָדיַנגעָהעֶר װועָרט אחַון .
מעכלע :געָוואַלר װאָם טהוּ אִיךְ פאָרט מיִט דעָם +
פיינץ; װאָס אִיז שוין װײַטעָר }
מעכלע :שׁוֹין װיַעדעֶר אנײַַעֶר פאַסאָן ,אִיךְ הוֹיבּ אַפיְלוּ ניִשטט .

:

אָן צוּ װיִסעָן װי אַזוֹי אַרײַן צוּ קריעכען אִין דעָם--- .
שֿײינע; נאָ װאַרט אױם בֹּיַו גיְטעָלעָ ועָט קימעָן ---זי װועָם-
דיָר שוין זאָגעָן--- .ײ קעֶנן דאָך אֵלֹעָם און װײסשל
דאָך אַלֹעָם .געֲזֹנר און שטאַרק זאָל װַ נאָר זײַן---
און זאָג  :װעָר לעָרנט זי  1אִין אִיהרע בּיִכליִך האָט זי

אַרײַן !ָ (אביגדור

קוּמט

אַרײַן)

אבינדור ; אַלץ אֵיינס! אַ גוּם אִיווניַנק
א נום נאָװעָנט.
פײינץ:
מעבלע  :גוּם אִיווניִנק ! װאָס מאַכט שפּריִנצע ,אביגדור 1

װײַעָר-

לעֶבּעָן ,װאָס דוּ האָסט אִין נאַנצעָן פֿאַר דײַן אַרבּײַט.
בּעָט בּעֶסעָר בּײַם פאָטעָר אִין היִמעָל אַז עֶר זאָל שיַקען-
דעָם מאַמעָן אַנוּט יאָהר ,שוֹין בה  2װאָכען צוּ ראש:
השנה ,אוּן עֶם פּעָרקויפְט זיך זְעָהר וועָניַג טיקעָטם צום:
טאַטעָנם שׁוּל .דעֶר טאַטץָ נעָהט אַרוּם אֶהן אקאַָפּף.
עֶר זאָגט אַז די גבּאִים קענעָן נאָך צוּנעָמען איין אַנרעָרן-
חון אױף זַן אָרט-- .װעָנן עָם זאָלל זיך װעָנע.
טיִ
קעָטם פֿעָרקויפען ,רן בֹּעָוץָ שעה זאָל ניִט זײַן  ,.אויף:
װר
י
ִ
ש
ק
ײ
ַ
ט
קוקם מעָן דאָך דאָ ניִם --װאו אלע
ַָריג.

:

אַבעָנד  4נמֹעָ קלאַפּט ).

לאָמפּ ,װאָס זאָל מען

אוֹיף

העַרצעֶר

דיא

עָה!
|
|
ו
פֿײיגע :ואֶסוֹשׁץָ מעָכלינקץ ,געָהסט שוֹין ויִערעֶר בּלעֶנרעֶ
די אוֹנעָן בּײַם לאָמפּ} װעָניג אַרבּײַטסט דוּ גאַנצע
טעג ?
מעכלע :די טעָנ--מאַמץַ --װועָרעֶן שוין קְלעָנעָר ,מע מוּנ
4

?7

אבינדור } בּײַדעָ זעֶנעֶן קראַנק !
פֿיינץ;
*י

הװעֶר בּײַרץ?

אביגדור  :שפּרינצע אוּן דאָס פעָרד !
אוֹ װי דוּ רעָדסט ,שפּרינצץ אוּן דאָם פַעֶרר ועָנעֶן
פּײנע;
בּײַ דיַר גלײַך  װאָלסטוּ חאָטשע נעֲזאָגט להבדיל!
אבינדור ; להבדיל הײַנט להבדיל מאָרגעֶן עֶס אִיז ניִט גוּט ---
אַז -װאײַַבּ -אִיז קראַנק ,עָם אִיוֹ אויך בֹּיִטעֶר אַו דאָס
פעָרד אִיו קראַנק .
מעכלע; װאָסושע ,זי לינט 4
אבִּינדור ; בּײַדֹעַ לינעָן ---שפּרײַנצע

ליגט אין בּעֶט ,אוּן ראָס

פּעֶרד ליִגט אִין שטעֲלבעָל.
פֿײנץ; װאָם פּעָהלט שפּרונצעָן ?
אבינדור ; װעֶר

װײַסם

זײַ די

אוּגעֶרקְעָ  ,סמאָטשקעט

פּלײַש ,און . .+
פֿײנץ :אוב אַזֹי,

װײַבּעֶר,

ליַמעָנְץָ ,קעֶנן ניט קוּקעָן אוֹיף קײַן

װעָם ז .שון

משוגענער אביגדיר 

זי

אִיז

גרין װי אֵין

;ניך געֲוּנר וועָרעֶן,

8

ר

:

:

יי

יי

זל

יי

די געבּראבעַנעַ העַרצעֶר

יבוי וֹ

יי עי

עי

יי

יע

יע

אבינדור; געָוויִם ועָם  7געֲױּנד װעָרעֶן ,הלואי אוֹיף רעָם

אַרײַן קריִש זאָגעָן +אִיךְ האָב דאָך דַיר גָזאַגט אָז הײַנם

פַּעֶרר געָואָנט-,

אִיז דעֶר יאָהרצײַט נאָך דעם

מעפלע ; זאָג נאָר אביגדור .וי בּיסטוּ הײַנט אַרוֹים געָפאָהרעֶן
מיט גריִנם,
אבינדור;

אַז דײַן פערד אִיז אַזוֹי קראַנק ?

אִיף האָבּ געָדוּנגען אפַּיַרד

דע דעָװועָל :און געֲלר האָט
גנעָהאַם,..

או!

אִיז טאַקי

געֶקאָסט,

געֶוועֶן

טוּ

אוּן קײַן הנאה נים

אַ בּיִטעֶרעָ עין הרע.

פֿיינעץ ; בײַ ועָמעֶן עין הרע  1בּײַ שפּרונצץ ?
אבינדור

! נײַן  ,בּײם

הרע'ס אויך

פּעָרר .שפּרינצעֶן

ניט טרעֶפעָן --

װעָם

שוֹין קײַן  09

דאָס פֿעֶרדיל אִיו געװען

אַ

שְׁעָנִם האָט מעֶן זיף דרוֹיף פערקוקט ,האָט זיִך עֶס אַװעָק
געֶלעֶנְט  ---אײַ

נאָר װאָס

עֶטעֶר ?
אביגדור; אִיך האָבּ הײַנם
אַשְטיִקְעֶל געֲשעֶפט .

געָמאַכט

מיִר דאָס ? וואוּ אִיו דער

פאַר

דעָם

פַעֶמעֶר

מעכלע  :װאָס פאַר אַ געָשעֶפט ?
אבינדור;

אִיךְ האָכּ הײַנט

צוישעָן

פיינץ = ;

טאַמען .

אונז אַלעָ צוּ לאַנגץ יאָהר .

סעמ1י :אָ איך װײַם ,מעָן דאַװֹעָנט אָבֹּעֶר נאָך ניִם קײַן
מעריב .װדעַנקעֲנד)  מאַמץ ?

מעכלע ; װאָס אִיז מײַן קיִנד +
סעמי;

אִיז דאָס דֹעָר יאֶהרצײַט נאָך מײַן טאַטעֶן ?

מעבלע  :יאִי מײַן קיִנד !
עין

טויג

9

טײַן סחורה

פעֶרקוֹיפט

פאַּאָר טיַקעָטס צוּם פעֶטעָרם ציָרק !
מעכלע ; ציַרק }
פייגץ; 
צירק ? װאָס פאַר אצַיִרק ? אוֹי אביגדור! דוּ רעדסט
עָפֹּעָם הײַנט אִזֹ מאָרנץ אַן מעֶן פעָרשטעָהט דיך גאָר
נִיִם,
אביגדור
;
װ
א
ָ
ס
א
ִ
י
ז
דעֶר דיִפעֶרעֶנץ מומץ ,אַציָרק אשַׁוּל,

דעָטס אָנלוּ בּיַונעֶס און רעָטס אַלץ ---
טעטי,

סעמי ; האָסט מיך געֶרוּפעָן ,מאַמע '. 3
מעכלע ;ָיאָ מײַן קינד! פאַר װאָם געָהסטוּ ניִשט

סעמי:

נאָ געָה אִיך!

טעכלע ; האר אוֹים סעֶמעֶלָ! רוּ װעָסט מיננעמעָן רֹעָם
|
סִידוּר .
סעמי;  -אִיךְּ דאַרף ניִשט מאַמע ! אִיף קעָנן עֶס אוֹיסעֲנוועֲניִג,
אִיךְ .געָרעָנק נאָך פון פאַר איַאָהרעָן ,אָט העֶר מאַמע
יתנדל ויתקדש שמיה רבּא  ---װײַנט ).
מעכלע ; סעֲמעָלעָ ,מײַן קִיִנד ,דוּ װײַנמש נאָר ?
סעמי; אִיך װאָלט אַזױ געָװאָלט דעֶר טאַמץ זאָל לַעֶבַּעֶן .עִם
אִיז אַזױ נוּם ,אַז מעָן האָט אמאַַטעָן ,אִיך האָבּ הײנט
געֲזעָהן װי באַּוֹים טאַטעָ..-
מעכלע  :נעָה סעֲמעֶלְעָ ,נעָה אין שׁוּל אַרײַן ,דוּ װועָסט נאָף
פּערזאָמעָן דעָם מעריב !
אבינדור; סעָם קאָמם ,היִער אִיש אַ ניַקְעָל פאָר קעֲנרי !
:
סעמי; רעָנק יאָ! (אבּ).
מעכלע :אָרוּם יתומל מײַנעָר !
אבינדור ; ואוּ אִיז עֶרנעֶץ גִיְטעֶלעָ ,

מוּמץּ1

זי אַרבּײַם

פּײַעָראָבעָנרם ?
פיינע; װאָסושץ דְוּ לאַכסט אױף פון דֹעָר מוּמעָן! לאַך,
לאַך !.
אביגדור  :נײַן מוּמץ ,װעֶר לאַכט ? אָט געָהט דעֶר פעֲטעֶר .
ועכלע ; דעֶר טאַטְעָ געָהט }

אִין שוּל

אבֿינדור ; דעֶר פעטעֶר געָהט אוּן שלעַפּט מיַט זיך מיט אַ היַצעָל,..

|

01

זא ליבאין

:

דן נעבּראנעֲנעַ העֶרצעֶר

פּיינע;

אַ װאָסוּ

5

מעכלע :אַ װעָמעָן +

אביגדור  :גלאַטקיַן דֹעֶר שדכן נעָהט מיִט אַיָהֶם מיט.
פֿײנע; ואָסשׁץָ זאָגסטוּ אהיִַצעָל?
מעכלע  :משוּגענעֶר אַביָנְדוֹר .אשַרכן אוּן אהיִַצעָל אִיו בײַ
/
אִיחֶם .אַלץ אֵיינם ---פֿאַר װאָס אִיו דאָס +
אבינדור :װײַל בֹּיַרעָ האָבּעֶן אַ היִנטיִשע אַרבּײִט !
מעכליי * -בינדור ! זאָג מיר פאַר װאָס בּיְסְטוּ אַזוֹי בּעָז אויף דו
שדכנ '? װאָס האָבּעָן זײַ דיַר געָטהוּן +
אביגדור ; וײַל אַ שדכן האָט מיֶר אוּנטעֶר גערוּקט מײַן שפּריַנן
צֹעֶן אוּן דאָם אִיז מַזאַ שלאַק ,מיִט װאָס אִיךְ װעָל מיף

םי האַלטען אַלעָ מײַנעָ יאֶהועָן .אִין נאָך אשדַב.

האָט געֶהאָלפעֶן דיַך מיכלע פוּן מיַר אַװעָק צוּ נעָהטעָן 4
(מוּרמלעָרײַ )-

מעכלע  :נוּ אַביָגדור ,נאָר ניט קײַן נאַריַשקײַטעָן אִיך בֹּעָמּ
דיִך !
(נחוּם

עַסטעויִן אוּן גלאַטקין קוּמעָן אַרײַן)

נחום! נאָךָ ניִשטאָ גֹיטעֶלעָ  1זיַצט! יאָ פוּן װאָס האָבּעָן מיר
געֶרעָדט ,יאָ מאַקי פון מײַן גיִטעָלעָ ,אִיך זאָג אַייך מר,
גלאַטקין אַז דאָס אִיז אַ זעָלטעָן קיַנר  +אִיך ועָל אַייך נאָר
עָפֹּעָס דעֶרצעָהלעֶן וועָם אִיִהר שׁוֹין אַלײַן פעָרשטעָהן  .אַו
מײַן גיִטעֶלעָ אִיז נאָך געֶוועֶן אקַיִנד פֿון יאאֶַהר  01אִין
בּײַ אוּנז איִן הוֹיז געֲוועֶן דעֶר אָרשׁעֶר רב ר' ש:אור זלמן.
ז"ל אִין האָט געָהאַלטעֶן מיט איה אֵיין וכוח  .און דעָרנאָף
האָט .עֶר װעָנעֶן איהר געאָגט אַנאַנצע מאמר ---אָט
העֶרט אוֹיף ציַקאַװויִם דעָם מאמר  :וועָן מעָהאָט אוֹיסנעָי
רוּפּעָן אִין הֹיִמעָל אַז אִיהר נשמה זאָל אַראָכּ אוֹיף דעָר-
עָ:רד אִין דעָם גוף פוּן אַ בּשר-ודם  ,אִ.יז געֶווָ-:עֶן איַן דעָר-
פמליא של מעלה אַגרױס געֶטיִמעָל צי זאָל :געֶכּוירען
וועַרעַן אַבּתוּלה אֶדֹעָר אַזכר--האָנּעָן די מלאבים

1

לדיי
:

געָמאַכט אַ פּשרה  ---זײַ האָבּעֶן זי בּעֶטעֶנקט מיט דעָה.
שעָנהײַט .פון אַ יפת האר אוּן מיט דעֶר חכמה פון אַ זבה.:
גאאון  ---און נאָך דעָם מאמר אַלײַן קענט אֵיהר שוין.
:
פּעָרשטעָהן וועֶר מײַן גיַטעָלעָ אַיו!
נלאמקין ; אָבּעֶר צוּ װאָס טױג דאָס רעֲדעָן ,אִיך זאָג דאָף.
אַייךְ אַז דעֶר חתן װעָרט נאָךְ אִיהר די כּפרה ,אוּן
אֵיהר דאַרפט ניִט פעֶרגעֶסעֶן אַז עֶר אִיז ניִט קײַן נאַרר 4
נחום ;

װאָס דאַרפט .אֵיהר

טיה

דִעָרצעָהלעָן ,אִיף קענן.

ֹ העָרסט פּיַנץָ ,דֹעֶר װר אִיוֹ ,8
אֵיהם דעֶנן נידִםו3
שרכן אוּן אִיז געָקוּמעֶן רעֶרעֶן .אוּנזעָר גיַטעֶלעֶן שאיַָרוּך ,3
פיינץ  הלואי זאָל גאָט גַעֲבַּעֶן אין אַגוּטעָר אוּן אַ מזל,+
יָגעֶר שעה!
גבינדור ; זײַטושע מוחל ,װי אִיז אֵייעֶר נאָמעֶן 1

גלאמקין  :מײַן נאָמעָן אִיז גלאַטקין .
אבינדוד :יאָ  דאָס װײַם
נאָמעֶן -

אִיךְ -.אִיךְ מײַן דֹעָם עֶרשטעָן.

גלאמקין; מײַן עֶיִשטעֶר נאָמען .אִיוּ הֹבְ בּעָר .קַעֶגעֶן װאָס;

פּרעָנט אִיהױ עֶס ?
אבינדור ; מי שֹבּרךְ אֲבוֹתינוּ הוּא יבוך את רב דוֹב בֹּעָר
גלאַטקיַן! ...בַּעבוּר קאָפּ וועָהטיַג לראשף ,אוֹגעֶן
וועֶהטיג .לעיגיף.,אוֹיעֶרן װועָהטיַג לאזניף ,העֲנד וועָהטיג
לידיף ,בְּוֹיךְ וֹעָהטיג .לבטנף ,פּיִם הֹעָהטיָג לרגליף-
ונאמר אמן ,

+לעָהר מיר אוֹיך.
װאָס אִיז דעאֶָסרק
נחום;:
אביגדור ; גאָר ניִט פַעֲטעָרּ .װעָנן אִיך כּן נאָך

געֲועָן 84
העָמדעֶל נײַעָר ,האָט מעָן בּײַ און אִין שאַפּ אַו
רעָגעָל ,אַז עֶָם אִיז אָנגעֲקוּמעָן אֵיין נײַעָר אַפְּרעֶטעָר.
האָט מעֶן אִיהם מכבּד געָוועָן  מיִט אַײַן עָלִיה און אִיןֿ:
האָבּ געָמאַכט אַזאַ מי שבּרך !
נאָ ,װי אִיז דאָס שי אַ העָר ,האַזּ
נחום:

==

21-

די געַבּראבעֲנֹעַ העֲרצעָר--

רא ליבון

יע
יע
אבינדור; גאָר ניִט פעָט עֶר אִ
.יךְ האָבּ געַמײַנט אִיך האָבּ עָם
|
פעָרגעֶסעֶן  .האָכ .אִיךְ עִם .מיַר אִיבּעֶרגעָחור'ט .
*נחום; .
אִיך מוז דיַר זאָגען .אַבִינדוֹר אַז דוּ בּיִסט גארַויסעָר
י
שנ ץ און אַגראָכּעֶר ינג !נוּ פײַנץ ?

8

2

ע:

אִיך בּעֶט נאָר בּײַ גאָט אַז עֶרזאָל

אֵיהר 

צוּשיָקֶעֶן

אַזאַ
חתֵן װי זי פעַרדיֶענט .אִיךְ  זאָג אִייך 3מר .גלאאַַטטקקיין

אַז זי אִיוֹ זאעֶַלטעֶן קינר.

גלאמקין {;
אוּן אַזֹאַ יאֶהֹר אוֹן אַואַ מזל זאָל אִיךְ האָכּעָן װאָם
פאַר אַחתן אִיֹך שדכן אִיהר,
-פיינט *

נחוּם- ,װעֶר אִין
דעֶר חהן א?ִיךְ קעֶן אֵיהם ?

יגחום:
נעוּיִם קענסטּוּ אִיהם ! פּטאַשקין
פּטאַשקינס זוהן!
-פיינע :

פּטאַשקין -דעָר  פּרעֶזירעָנט .פֿון יי

 +פיונע !

אַ הוֹיקעֶר ט ויעֶר

קעַנסטו  +נאַ
:
שול 4

זײ

עָר

האָט

זוהן  אוֹי אַזאַ יאָהר זאָל אִיך האָבּ 5עִ,ם אִיז דאָך יו
אַגליִק פאַר אוּנו.
אביגדור ; אִיהר מײַנט  0א !=2עָר פּעָטעֶר ?
! חום ; = װאָס פאַר אַ הוֹיקעֶר פעֲטעֶר  ,װאָס אִיז }
גלאטקין ; װאָס .פֿאַר אַ הוֹיקעָר ?
האָט

דיָר

געזאָגט

אַז

אֵיי
ן הוֹיקעֶר ..עָר אִין אַבּיִמעֶלְעַ סטילוואַטע.

אַ הוֹיקער

גאָר 4
,
נחום
װאָס עָר רעָרם" ,עָר 'װײַסט װאָס עֶר רעד  1קימט

מר .גלאַטקין  ,זײַטוֹשעַ מוֹהל קומט אַרײַן מיִט מיר אִין

טײַן
הרר ועָלעֶן מיֵר נאָך דער -פון אִיבּעֶררעֶדְעֶן אוּן אִיךְ
װעֶל
יי אוים װײַזען כּײַ מיד אי ספר וועָנעֶן װאָס מיר
האָכּעָן זַך יגעֶשפּאַרט אִין שׁוּל---.זײַ.
אַװֹי  נום
פפּיײיַןגעֲניו

דניג

אוּן בּרעָנג אַרײַן אבַּיִסעֶלע בּראָנפעָן

אוּן אַ

פּאָר 
גלעָזעָליִךָ .אִיך האָבּ דיַר  001מאָל נעָזאָגט אַז רו
קוססם.אַרמַן יצו -מיר -אֵין .שטובּ  ---זאָלסטו ריך ניִשט

אי

1

א=ָרײַן מיִשעָן אִין מײהַאנץַ געאֶשעֶפְטעָן .אהַוֹקע
אַ ָ,
ל זײַן פּנים געֲָזרעָהןגאָ3ר -א-ב+י
מָסט
א

אבינדור ; וע1 1ק2עֶאןזעָהן זײַן פּנים,.דער הויקעֶר .לאָוט דעָן 4
(נחום

ָי
אי אָבּ .).װאָסזשעעא
און גלאַט

בּיִן גאָר קײַן מבין ניָ

אויף אהוַֹיקְעָר 1זאָל איך קרעָנקעָן .מעָכלע אוֹבּ מײַן
 5קעָן דעָרטראָגעַן אַזאַ הויקעָר! .
מעכלע :אָבּעָר אִיףָ פרעֶג .דיִך אַבינדור  ,צוּ .װאָס דאַרפסטוּ
דאָס װ4אָסּ דאַרפסמוּ .די אַינרײַסעָן מיִט דֹעָם טאַטעָן :4
אבינדור ; װײַל אִיך זעָה שוין אַז -דעֶר פַּעָטעֶר װיָל גיטעָלעָם;
יאהַרעָן אוֹיךְ פַערְקעֶרצעֶן  .אָבּעֶר װאָס אִיו מיט דיָף
מעבלע ,װאָס זעָהסטוּ הײַנט אַזֹי בּלאַס אוֹים }
מעבלע ; אוי אַביָדוֹר עֶס אִיז ניַשטאָ פוּן װאָס רוֹיט צוּ זײַן--
פון

אַרבּײַטען

נעֶקטײִַםס

קע

מען

וועֲניָג

כּוֹחות,

קלויהע

אבינדור :דוּ געָרלָנקסט -מעָבלעַ :וי מִיִם  01יאָהר צוּריִק האָמֿ,
מעָן דיַר אוֹיךְ שדוּכים געֲרעָרט ,+
מעכלע

א
 :יאָ

אבינדור;

ג/עֶרעֲנק!

מיִם

געָהאַט 2
מעכלע:

אֵינעָם

פֿו די התנים

האָסטוּ

התונה;

דײַן טאַטעָ האָטאַזוֹי געװאָלט .

געֶגעֶן װאָםזאָגסטוּ

עָם ?

אבינדור ; דוּ האָסט דײַן מאַנן נישט ליַעבּ געָהאַט .
מעכלע ; שװײַג אַביָנדוֹר ,עֶר אִיז -געֶשטאָרכּעֶן ,דו זְעָהסם 4
װאָס דעָר*
א--
ּם -
ַר
פיהֶ
אָט .בּרעֶנט איַאָהרצײַט נאָך אֵ

מאַנסטוּ עֶס ? אִיךָ בּיִן יעָצט איין אַלמנה ,אַ מאַטע פון
 2קיִנרעָר .

2

אבינדור  :יאָ ,אוּן אִיך ביַן אַטאַטע פון  2קיִנדעָר אוּן איך בּיַן
שפּריַנציִס מאַן ,,אוּן פּעָריִל טיט גרַינם  .אֶבּעֶר מעָכלץ ,עָם
האָט געַקעֶנט אַנדעָרש זײַן .,דײַן טאַטץַ האָט זיַך צוּ פיעל
אַרײַנגעֶמיִשט; יאָ מעֶכלְעָ עֶס .האָט געֶקעֶנט .אַנרעָרש זײַן
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-טעכלע :אַ! אִיךְ

אַביְנְדוֹר רֹעֶר

ניִשט

אַזֹי ,דוּ

דאַרפסט יעֶצט
זײַן .גאוַּטער טאַטעָ
צוּ דײַנץָ קיַנדעָר אוּן
אַ
געֶטריַעֶר מאַן צוּ דײַן װײַבּ ,

אביג
דור; יא אִיך װײַם,
גיטעלעֵץ ,

מיַר

דאַכט

אִיך ואָג
זיך אַז

עָם נאָר עֶננעֶנעֶן

דעֶר פַעטע ֶ:ר

נו
וועָט :

וועֶלעֶן בַּעֶנזשעֶמעֶניִן פאַר זײַן אֵיירעָם.

טעכלע :אוֹי אַביָנדוֹר ! עֶס
אִיז אַצינדעָרט גאַנץ אַנדעֶרעָ צײַטעָן,
עֶרשטעָנס ועֶנעֶן
מיר נ;שט אִין אֶרִשׁעָ נאָר אִין גוידיאָרק,
אוּן דאָ האָבּעֶן קיַ
נדעֶר אִיכּעֶר זיִך אגאַַנץ אַנרעָרע דעה
אוּן אחַיץ דֹעָ
ם אִין גִיְטעָלע אַ סך מעָהר מעָנש פוֹן
מיר - ,מײַן שוועס
טעֶר וועָט שׁוֹין חתונה האָבעָן מיט דעָם
חתן װעָ
לכײָן ז האָט ליעבּ .קַעֶנסט .מיָר גלוי

וב יי

=

'

!ביגדור! נאָ געָה אִיך !
א
מעכלע ; אַ הײַם אַביָנרוֹר ?
אבינדור; נײַן איך גע
ָה אַרײַן צוּםפַעמעֶר ,איך װיֵל מיך מיִט
אֵיהם רײַצע
ֶן ,אִיךְ מוּו אִיהם געֶכֹּעֶן אַבּיִסעֶל רי נירעלם
עֶר זאָגם אִ
ימעֶר או אִיך בּון אַגראָבעָר ינג און אִיך
האָבּ אֵיהֶם אי אַרבּעָל ,פאַרשטעָהסטוּ מיך ,
טעכלע  :אי פֿאָלג
מיךְ אַביְגדוֹה ,געָה אַהײַם ,װאָס האָסטוּ צוּם
טאַמעֶן }

וְ

אבינדו
ר; אֶלרײַט ,אַז דוּ הײַסְט נעָה אִיך ,גוּר נײַד .
 :מעכלע ; נור נײַר אַביְגרור ,ועֶסט אַרֹיף קומעָן מאָרגעֶן +

:אבינדור; שור טייק  .אָ.

א ;-צִישׁוששיזי--

די געבּראכעֲנעַ העַרצעֲר

ז .ליבין

בֹּעָם דיִך

א

עע

טע

בר

שיאל

+

-טעכלע? אַיַי אַבִיְגדוֹר ,ליַנּעֶר גוּטעֶר .אַביָנְדוֹר! יאָ אִיךְ װאָלם

זעָהר געָװא
ָלט אַז גיִטעֶלְעָ זאָל זײַן גליקליכעַר פון מיר---
אֶה זי געָ
הט .שוין און טראָגט עָפּיִם בּאָנרעלעָף ,שוֹין
מסתּמא ע
ָפּיִם געָקויפט פאַר מײַנֹעָ .קלײַנע יתומימ'ליִך -
ויעֶדעָן מומװ
ואָך װעָן עֶס אִיו נאָר בּײַ איהר פּעְֲעָה ,מוּז

ז מײַנעָ קונרעָרליַך -בּרעֶנגעָן  פּרעָוענטע.

|
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נשעלע.

ניטעלע ; .גוּט אִיװוניָנק !
מעכלע ! גוּט אִיװניַנק!

ניטעלע ; װאוּ זעָנעָן עָרניִץ די קינרעָרליך מעָכלע +
מעכלע :רײַטשעַלץ שלאָפּט ,אוּן סעָמי אִיז אַוראי פוּן שׁוּהל
צוּגעָגאַנגעֶן צוּ אַביַנדּורן .

ניטעלע ; אַביגדור אִיז דאָ .געָוועָהן +

מעכלע ; עֶר אִיז געֲוועָהְן אִין אִיז שׁוֹין ויִרעֶר אַװועָק געָנאַנגעַן,
ניטעלע :די װאָלסט האָטשץ בּעָדאַרפּט זעָהן װאָס פאַר א
מציאות אִיךְ האָבּ אַיינגעָהאַנרעָלט .
מעכלע ; װאָס ? אִיך בּיַן שוין נײַגיעָרג !
נימעלע ; דאָס אִיז פאַר אוּנזעֶר רײַטשעָלע אַ געָזוּנר אִין אִיהח/ ,
מעבלע  :װאָלעָנץָ ,גיַטעָלץ ?
שטיפעֶר ? אִיךְ .װיָל אִיהם קושען.

מעכלע  :אויף װאָלעֶינאערָ +גיטעָאלשעיָ דאָס מוּו ד6אָך קאָסטעֶן אַסה
געָלֹד  ,זאָג ,דוּ משׁוּגעָנעָ ,װַפֿילהאָסטוּ רעָרפּאַר בּעָצאָהלם 4
גיטעלע :דאָס אִיז שוֹין מײַנץ בּיַונעָס!
מעכלע  :דײַנע בּיונעָם! (קוּשְט זי
גיטעלע ; װאָס אִיז דאָס ? װאָס קּוּשטוּ מוך אַזֹי ?

מעכלע ; זאָג מיר

גיטעָלעָ,

נאָר זאָג טייר

דעָם אמת

בּיסטג

גליקליך - +

מיַר ---און װאָס האָכּ אִיךְ ? נאָר װאָס אִיז
פּלוּציִם אַיינגעָפאַלעָן צוּ פרעֶנעֶן !

דַיַר יעֶטצט
'

מעכלע :אִיך װײַס ניִם ,נאָר אִיךְ װאָלט אַזוֹי געָװאָלט דוּ זאָלסש
גליקליף זײַן .
ליף
גיטע*ה
ע  ;+יו,אָ אִיך װײַס 6אַז דוּ .װ אאָלסט געֲװאָלט אִיךְ זאָל 5גליקליף

זײַן ,,נאָר ואוּ .אִיז עָרגיִץ דעֶר טאַטע מים דעֶר מאַמעָן 1

מעכלע { זײַ זעֶנעֶך בּײַ זיַך אִין ציִטעָר !

די

ול
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2

אט

;וּן וועֶר רעָדט עֶס דאָרט מיָט זײַ?
גיטעלע א

מעכלע ; דאָס אִיז צוּ דיָר געֲקוּמעֵן שאדַבן .
גיטעלע ; אשַדכן +

מעכלע ; יאָ אַ שרכן  .אוּן װײַסטוּ וועֶמעָן מעָן רעָרט ריר +
עלע :שאַ זאָג מיָר ניִט ,איִך װיַל ניַט װויַפעָן ,איך װעָל
ניט

הײַנט האָבּעָן מיטץ טאַטעֶן אײַן אַנדעֶר געֶשפּרעֶך  ,עֶר וועִם
זיף הײַנט דעֲרוויסעֶן וועָר מײַן ריַכטיגעָר חתן אט -
מעכלע; דוּ האָסט עֶס שוין לאַנג בּעֲדאַרפט טהון !
ניטעלע  :יאָאיִך װײַם אַז איך האָבּ עֶם כּעֶראַרפט מהון  ,איך
האָבּ עֶם אַלץ אָבּגעָלעֶגט !
מעכלע; דוּ בי אַלץ ניִם געֶוועָהן ויִכעֶר אַז עֶר האָט דיך
ליעב .
ציטעלע ; אֶה נײַן מעֶכלץ !קײַנעֶר  קעֶן אַװי ניט ליַעכּ האָבעַךװי מײַן בּעֶנושעָמַעְן ,עֶר קעָן אֶהן מיָר ניִם לעֶבּעָן ,אַז
עֶר זעָהט  מיך ניט אַ טאָג  ,אַזױ װועָרט עֶר משוּגע !
מעבֿע; פונקט וי דוּ נאָך איָהם ,שװועֶסטעֶר'ל !
גיטעלע ; יאָ מעָבלץ ,איך האָבּ אִיהם אויף זעָהר ליעבּ ,איַף האָב:
איָהם אַזױ ליעב  ,אַז איִך װײַס גאָר ניִם װי אַזױ איך האָבֿ:
געֶלַעֶבּט יִז איך האָבּ איָהם דעָרקעָנט ! מעכלע ! דוּ װײַסט:
ניִשט וי טײַעֶר ,וו זיִם ,וי ליִעבּ בּעָנושעמעְן אִיז .אוך
האָבּ אַלץ ניִט געָװאָלט רֹעדעֶן מיט'ן טאַטעָן ,מיר האָם
זיך אוֹסגעֲוויזען אַז איך װועֶל רעֶדעֶן דעָרפוּן  ,װעֶל איִך
װאָבעָנדיג .מאַכעֶן מײַן ליֶעבּעָ ,מײַן גליק -- ,אֶכּעֶר יעָעם
מוז איך רעֶרעֶן ,יאָ איִך מוּו!
טעכלע; װאָס הײַפט דוּ מוּום ?

קוּמם אַהעֶר מעֶבלע ,איִך װיֵל דיר פּעֶרטרויעָן אַ סוֹר,
ניטעלע:
מיַר שײַנט אַז איך װעֶל בּאַלד װעָרעֶן מוּטעֶר ,
אוי וועָה איַז מיָר ,װאָס האָסטוּ געֶזאָגט 2
מעכלע;

האָסֵט דיַך אַזױי דעָרשראָקען  +איִך און בּעֲנושְַׁ
ניטעלע; װאָס

געָבראבעָנע

1

העֶרצעֶר

ייד ידידי
עֶן זעָנעֶן ניִם .קײַן פּרעמדְעָ ,מיר האָבּעֶן זיִך אמת אוּן
מֵ
:
אויפריכמיג ליַעבּ ,
מעבלע ; אוי װועָה אִיז מיַר !

אוי איִך פעֶרשטעָה דוּ האָסט דיַף דעֶרשראָקעֶן װײַל
גיטעלע;
מיַר האָבּעֶן חתונה געְהאַט אֶהנעָ רעָר עֶרלוֹיבּניִם פון אַ
דזשאַזש .
ַז מיַר ,גיְטעֶלע ,זאָג מִיִר װײַסט עֶר שוין
מעכלע ; אױי ועָה אי
:
דעָרפוֹן ?
ניטעלע :נײַן'
מעכלע :וי הײַסט נײַןז

|

לע :אִיךְ האָבּ נאָך צײַם ,עֶר אַנְטלויפט ניִשט פוּן מִיר !
גיטע
ָ ! בּיסט נאָך גאָר אקֵַיַנר ,זאָג נאָר קענסטוּ
מעבלע :ניטעֶלע
איָהם חאָטש גוט ?

ע :װאָס פאַר אַ פראַנעַ צי איך קעֶן אֹיָהם ,איף קען
ניטעל

ּט ,אַז איִך װאָלט ניִשט מוֹרא געָהאַט אֹיָהם
איָהם אַזױ גו

מײַן לעבּעֶן מיט מײַן נשמה אַװעָק צו נעָבּעןי.

װועֶר איָז עֶר ,פוּן װאַנעָן קימט עֶר  +דוּ 'האָסט דאָף
טעכלע;
קײַן מאָל ניִם געזאָגט פון װאָס פאַר אַ שטאָרט עֶר
אַפּיִלוּ
איו.

גימעלע; איִך װײַס אַלײַן יט !

מעכלע; װי הײַסט דוּ װײַסט ניִם !
אוי לאָז מיך צוּרוה אי בּעֶט דיך ,מיר ועָנְלֶך נישט
ניטעלע:
אָסיע איִן איך בּיִן נישט קײַן אוּריאַרניִק איִן איִך ראַרף
איַן ר
ׂ
איָהם אויף זײַן פּאַספּאָרט ניִט פרעָנעֶן !
ָני ,שוועֶסטעֶר'ל טײַנס ,רֹעֶר מיט'ן טאַטעֶן האָב
טעבלע; ניטע
װאָס גיכעֶר ,װאָרעֶן מיַר שרעָקט מײַן האַרץי
חתוּנה

נחום עסטערין ,גלאמקין .פּיינע+

אָט איָהר גַעֲעָהן מר .גלאַטקין אַז איִך האָבּ רעָכם
נחום  :אִם ה
 -פײַנע ,זײַ אַזױ נוש אוּן נַעָה אַריִנטעָר און קלמיגעָהאט -
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הי ?יטפאשאשריקרי

די געַבוָאבֹעֶנעָ העֲרצעֶר

א

יי א

2

מעָל אַרײַן איַן נעָם עָפּיִם אַרױף אוֹיף וועֶטשְׁעָרעָ ,הײַנט

וועָלעֶן די טשוררים קוּמעֶן אַהעֶר .צוּם עֶרשטעָן מאָל ,װיל
איִך אַז זײַ זאָלעָן מיִט עֶסעֶן מיט אונו אַ גוטץ װעטשערץ---
איָהר העָרט מר .גלאַטקין ,הײַנטוגע ימים נוראים וועָלעֶן
מיַר האָבּעֶן כאאַָר צאאַַצקץָ ,איִך האָבּ אַרײַנגעקריַגעַן
עֶטליָבץָ כאָריסטעֶן זְעָהֶר נוּטע .אֶה ,אָם אִיז שׁוץ גְיְטעָלץ
אוֹיך דאָ!
עַן
גטע
גי
ולעּטא

נַחוּם:

אָבעָנד מאַטעָניּ

אַגוּמעֶן אֶבעָר

טאָכטעָר מײַנעָ ,בּיסט שױן לאַנג

דאָ?
גיטעלע :ניִט לאַנג !
פייגץ; װֹעָסם עָפֹּיִם עֶסעֶן טאָכטעֶר }
גיטעלע :נײַן מאַמעָניוּ ,,אִיךְ בּין ניִשט הונגעָריָג ,
פּייגע :אֶבֹּעָר אַגלעָועָלץָ טהץ }
גיטעלע; טֹהע װעָל איִך טרינקען !
פייגץ :אִט געָה איך ריָר בּאַלר אַרײַנבּרעָננעָן( ,אָבּ,.
נחום;
וו זעָהסט מאָכטעָר ,דעָר יּר אִיז געָקוּמעָן צו דירוּ
צוּ גאַסט !
ניטעלע :צו מיר +װאָס קעֶן איך טהון פאַר רֹעָם יּרעֶן
נחוֹם:
האַ האַ האַ! פאַר דֹעֶם יֹרעָן קעֲנסטוּ זעָהר וועָניג
טהוּן ,עֶר דאַרף ניִשט דײַן הילפֿץָ ,דוּ קעֶנסט אֶגְעֶר
זעָהר פּיעל טהוּן פאַר זיִך אוּן אויך פאַר אוּנו.
ניטעלע :אוֹיף װיִפיעל אי װײַם ,טאַטעָניוּ ,הו איך פאַר
אייך װאָס איף קעָן .
ָ
נחום; אוב אַזֹ מאָכטע ר װעָל איך רעֲרעֶן מים דיַר גאַנץ
אָפעָן .דֹעֶר יד הײַסט מר .גלאַמקין אוּן עֶר אי אַ
שרכן ,,איִךְ װיַל דיך טאָכטעָר פאַרשרכנען !
גיטעלע :מיך פאַרשדכנען ?אוֹיף װיִפיעל אי װײַם מאַטעָני
האַלסטוּ מיך ניט פאַר קײַן אָבּגעֶפאַלעֶנעָ סחורה ,אוּן
נשץָ סהורה האָגּ איך געֲהעָרְט זאָגעָן קעֶן זַך אויס.
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בּרעֶנגעֶן  אָהן די הילפע .פון  מאעַקלעֶר . ,צוּ .װאָסוֹשץ
דאַרפעָן מיָר דעֶן איַן גאַנצעָן האָכּעָן די שרכנים +
;נחום;  .יאָ ,מײַן קונד ,נאַנץ ריִכטוג { דאָ איו אֶבַּעֶר ניִשט רעֶר

פאַל ,דעָם שרכן שיקט מען צוּ אוּנו.
:גלאטקין ; און .אַ שרכן אִיז נישט קײַן מעֲקְלְעֶר ,פּרײַלײַן !
גיטעלע; אוב אַזױ מוּו דאָך דער שיקעֶר ניִשט זײַן קײַן גוּטעָ
סחורה װאָם עַר קעֶן זיַך אַלײַן נישט פּעָרואָרגעֶן אוּן מוּז
יאָנקוּמעֶן צוּ שאדַכן ,אַזאַ סחוֹרה טוג ניִשט פאַר טיָר .
גלאטקין אֵיהר זעָנט אַבּיסעָל אַ הײַנט װועֶלטיְגעָ טוּם עֶסטעֶריִן;
גיטעפן; נוּ יאָ אַז אִיךְ לע אין דעֶר הײַנטיגעֶר װעֶלט ,בּין
איִך -האײַַנטװעֶלטיָגעָ ,װי קעָן דעָן אַנדעָרשׁ זײַן?
פיינע.

נחום ; אָנֹּעֶר מאָכטער מײַנעָ ,װעֶן דוּ זאָלסט װיַעֶן וועָמעֶן
מעָן שדכנט דיר ,װאָלסטוּ נאָר אַנדעֶרעָ װעֶרטעָר
געָרעֶרט ,עָם איַז דאָך פּשוט אגַליק פאַר אונו,
-פיינע -:אַזאַ יאֶהר אַוא מול זאָל איִך האָבּעָן.

ניטעלע :אוּן איך רעֶכעֶן אַז אֵיעֶרעֶר טעָנש דאַרף זײַן גליק
אַלײַן אוֹיסגעֶפיִנעֶן .
איך זֹעָה אַז מײַן קינד
נחום:
נעַלעָגט ,מיר װעָלעֶן שוין
רעֶדעֶן ..איִך זאָג אייך אַז
ניִשט אַרױם.
נלאמקין ; אֶה אי װײַם ,איך

איז עָפּעֶס הײַנט ניִשט אוֹיפי
אײַן אַנדעָרם מאָל דעָרפוּן

זי װעָם פון אֵייעֶרץָ העָנר

װײַם ,איך בון שון אין
 אַלֹטעֶר פּראַקטיקאַנט ,עָם אי איִמעֶר אִװֹי ,דעָרנאָךוועֶרעְן זײַ בּעֶסעֶר ,נאָר זאָגען מוּז איִך אײַך גְיְעָלְעָ אַ
אַזעֶלכעַ חתנים װ! פּטאַשקינם זהן ,װאַלגעָרן זיך ניִשט
איִן נויײיאָרק !
ַ+ן אִיךְ זאָג
װאָם דאַרפּט אוָהר אַױ פּיֶעל .רעֶרעָן א
עחום;

02

די געָברֹאבעֶנעָ

ליבין

איה מֹיָר גלויבּעָן .

װײיַסען  .פֿון די אַלעָ בּויעֶם װאָס קומעֶן אַרײַן דאָ אין
4

אללע:

אַגּמעָ נאַכט.

נֹחום;.

אִיך זאָל אַזױ קײַן שלעָכטס ניִט האָבּעָן וו איַך װײַם

אױף דן טרעָפ אַז אֹוהר זאָלט נום

ניִם װאָס איז מיט אֹיָהר געֶװאָרעָן ,קומט אַרײַן אַ מָנשׁ
איִן שטוב  ,בּעֶליידיְגְסטוּ איָהם אין זיִרעֶלסט איָהם,
גיטעלע װ
:ײַל איִך האָבּ נוֶשט לְיַעבּ קײַן שרכניִם .
נחום;יאָ .דוּ האָפט ניִט לְיַעֵכּ קײַן שרכנים ;װײַסטוּ אֶבּעָר.
א
ו
ּ
ן פאַרשטעָהסטוּ װאָס עֶס הײַסט פאַר דוָר חתונה האָבּעֶן
פאַר פּטאַשקינם ,זוּהן 1
נ
יטעלע :אי פאַרִשמְעָה אֶבּעֶָר ניִשם צוּ װאָם דאַרף עֶר מיך +
ֶר איז דאָך ראײַַכעֶר חֶתן קְעָן עֶר דאָך קריַגעֶן אַ כּלת.
מיַט אַ סך נעָלר .
גחום:
אָבֹּלי שום ספק ,פון רֹעָם אי גאָר קײַן רעֶרעָ..
דוּ זעָהסט דאָף אֶכֹּעֶר אַן גראָר רוּ האָסט געֶפוּנעֶן חן אין
זײַנעָ אוינען .
ניטעלע :װ! אי אֶבַּעָר דעֶר דון אַז עֶר האָט ניִט געֶפוּנעְן קײַן
חן איִן מײַנץ אוֹיגעֶן }
עחום:
א טאָכטעֶר מײַנע רעֶד ניַט אַזֹי ,דוּ דאַרפסט:
ניִשט פעֶרגעֶסעֶן וועָר דוֹ בּיסט און װעָר מיר אַלֹץָ ועֶנעֶן.
דוי דאַרפסט ניִשט פעֲרגעֶסעָן אַז דוּ האָסט אשַװאַך
האַרץ אוּן דוּ קעָנסט איַן שאַפּ ניִשׂט לאַנג אַרבּײַטעָן און.
קײַן נדן פאַר דיַר האָכּען מיַר אויף ניִט ,קינר  מײַנם.
צימעלץ :אַז איך װיל אָבּעֶר קײַן מציאוֹת ניִט האַנרלעָן ,אַז
שֵין יאָ חתונה האָּעָן ,ונל איִך חתנה האָבּעָן טימ
מײַנס:גלײַבעָן ,
עחום;

2

0

שטוּ8בֿ. ,זעָה איִף קײַן אײַנע *ָם קײַן :רעָכטעָן

ני

נייִט

:

ניטעלע; זײַ זעָנעֶן אַלעַ בּראַועָ אָרעָנטליכע מעָנשען .

נלאמקין  :האָטוֹשץָ מיר אַלעָ אַגוּטעָ נאַכט.

צּ װעָר אין רײַן נלײַכען .װאָלט

העָרצעֶר

י
י  2יע
י
הי ו
על

אײַך אַז װ װֹעָם פון אײַעָרעָ הַעֲנֹד נים אַרױם קע

פײנץ :נִים אַכטונג
פֿאַלען  אָב ).
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איף געָואָלפ

אָל איך קרעָנקען! קבּצנים ,דלפֿנים ,,אַלעָ בּאַסניִקעָם
:נחום:
הוילעץ שטאַניוקעָס דאָם זענעֶן זײַ!
נימעלע :אַררממוומהטה איאיזז ק קײײַןן שאשַאַננדדעעָ נ נייט !
'
אָג נאָר אָפשר איז גאָר דעֶר דײַן חהן  +אָ דעֶר
נחום:
מיַט דעֶר פּאָלקע װי הײַסט עֶר דער פּאָלקץ יונג +
גיטעלע :עֶר הײַסט בּעֶנושעֶמעֶן !
נהום;?
גיטע/לע, :

נחום:

װי?
0עֶן י
בּ 6עֶנושעֶמ

בּעמּשׁעֶמעֶן  1שאַׁעַהנעֶר

נאָמעֶן

נאָמען אַלײַן געֶפעָלט מוָר  שוין .

בּענוֹשעֶטעָן,

דֹעָר

,

ניטעלע ! :+בּעעַננזוששעֶממעעֶןן אאיי א לבנַקעניביריי יגִעגעת מע נש מאַטעָנניוּ,
אוּן לאַכעָן איִז ניִשטאָ פוּן װאָס ,
װאָס טוג מיר אַז עֶר איַז לאיַַעבּעֶנסוויִרריְגעֶר מעָנש
נחום =:
אַז עֶר געָהט אין צעֶריִסעֶנעָ שיך !
ניטעל :ע: :אין :צעֶרִיִטעֶיניע שריף ? אאידך האגָארב עָם ג 4אָר ננייִששם
בּעַמעֶרְקט  ,עֶס אי מֿיַר קײַן מאָל ניִט אוֹיכגעָקוּמעָן צוּ
קיקען אוֹיף זײַנץ שיף .אַז איף קוק אוֹיף אמעֲַנשׂעֶן,
בּעטראַכט אי פּריַהעָר זײַן קאָפּ ,זײַן האַרץ אָבַּעֶר ניִם
זײַנעָ שיִף.
אוֹי? אַ8װֹי ? אוו עֶ5ר דײַן חתן ,איַף האָבּ  :עֶס גאָר
=
גניחום;: :
ניט געוואוסט ,זאָג נאָר אָפּשר האָסטוּ שׁוֹין מיט אֹיָהֶם
תּנאום .געֶשריֶעבַּעְן

אַ קשיא אוֹיף אַ מעַשֹׂה ,עֶם איִז דאָף

וע

אײַעֶר נוידיאָרק ,אײַעֶר אַמעָריִקאַ .
:
ניטעלע ; איך האַלט ניִט פון אוֹיסנעָהמעֶן הּנְאִים,
האָבּעָן .איַז ניִשם קײַן מסחר  ,די בַּעֶפטעַ תּנאים איו מעָ
האָט אײַנעַר דעָם צװײַטען לוַעבּ.
מעבלע :אָמַת שועֶסְטעֶר  ,זּעָהר אָמת !

ליבין

2
נחום;

די געַרבּאכעֲנעַ

װאָסזשץָ ,מעָכלעָ רעָרט אויך אַרײַן מ
+עָכלעָ  מישט

העָרצעָר

רעָדם זי אוֹיךְ ,אַסך האָבֿ איִף פוּן דײַן אַרבּײַט ( 4אָבּ .
פּיינע ; מעָכלע קום מיט מַיַר איָן גראָסעָריַע ,איך האָבּ אַה
זאַכעָן אַרוֹיף צוּ נעֶמעֶן  .וועֶסטוּ קוּמֵעֶן ?בּייִדעַ אָב

זיך אױך? ...יאָ טאָכטעָר ,דוּ דרשנסם זעָהר שעָהן =--
פּשוּט פַּעָרל פאַלעֶן פון רײַן מויל  ---אֶבּעָר װיִסעֶן זאָלסטוּ
טאָכטעֶר טײַנץ אַז דוֹ פּעָרל פאַלעָן וי אַשװעָרְץָ לאַסט
אוֹיף דײַן טאַטעֲנם האַרץ ,די זעָהסט דאָך מאָכטער אַן
אי בּין טיִם מײַן פרנסה ניִשט װיִכעָר ,איך קעָן שוין
מעָהר ניִם װַנגנען ,דאָס בּריִקעֶלעָ אויף װאָס איך געָה
קע
ָן יְעָרְעֶר טינוט זי אײַנבּרעָכעָן אין איך קע אַרײַן
פאַלעֶן  .דאָס הײַסט ניִשט נאָר איך אַלײַן ,נאָר די
סאַמץ ,די שװעֶסְטעֶר רי אֶרעָמעָ אַלמנה מיִם איְהרֹע
 2קינרעֶרליך , אַלעָ קעָנעָן מיִר פא
אַלע
ַָןל--ֹ,ע ָ-קעֶנעַן
מיר וינקען ,נאָר מיט דעָם װאָם דוֹ װעֶסְט חתונה;
האָכּעֶן טיט פּטאַשקינס זוהן ,קעָנסטוּ אוּנו אַלץָ העֶלפעָן,

גיִטעֲלעַ עַרשײַנט  ,מע הַעָרט ,פּײַפעָן* דעָם פּאָסטמאַן  ,זי
געָהט אכ צוּם פּאָסטטאַן,

קוּמט

צוריק

טיט בּריַעף אוּן

זעַטצט זיַך לײַעַנעֶן ).

ניטעלע :אַכּריֶעף צוֹ מיַר  9אוּן בּעֶנושעָמעָנם האַנדשריפט ?
װאָס קעֶן דאָס זײַן  4טי

עָפעֶנש

דֹעָם בּוְיַעף

אוּן לעָוש).

היַעָרְץָ .ליַעכּעָ ניִטעֲלעַ !אי מוּז דיַך יעֶשצט .שרײַבעֶן
דאָס װאָם פּרעָסט מײַן העֶרץ  .איף הזב דיַר שוֹין פּיִעל
מאָל געֶװאָלט זאָגעָן נאָר יַעֲדעָס מאָל װאָס אִיךְ  װיַל
אָנפאַנגעֶן ר.עֶדעֶן דעֶרְפוּן .,אַזוֹי בּלײַבּ אִיךְ שטום אוּן איף
קעֶן ניִם  .נאָר יעֶטצט קֶעֶן איִך לעֶנגעֶר ניִם שװײַנעָן  ,איף
מוז דיר עֶרקלעָרעֶן אַז מיִם יאָהרעֶן צוּריִק וועֶן איִך בּיִן
;אָט מְיִהְ דאָס שוְקזאָל צוזאַמען=
נאָך גאַנץ  יונג געֲוועֶן ה

אַלעָ רעֶטעָן.

גיט
עלע :נײַן טאַטעָניו ! איך קעָן עֶס נישט טהו  :מײַן גאַנץ
לעֶבַּעֶן קעָן איִך אײַך אָפּפּעָרן נאָר התונה האָבּעָן מיִמ
איָהם דאָס קעָן איִך ניִם.
טעכלע
; טאַטץ! מיך מיט מײַנע קיִנדעֶר זאָלסטו נישט אַרײַנ
רעֶכ
עֶנעָן אין כּלל ,דוּ העֶרסט ,אי װעָל ליעבּעַר מים
זײַ צוּ זאַמעָן  0001מאָל .פאַר ה
.ונגעֶר .שטאַרבעָן עֶהרעָר
גיְטעָלץָ
זאָל געָהן צוּ דעֶר חופּה מיט אמַאַן װאָס זי
קע
ֶן ניַם אוּן ויַל ניִם קעֶנעֶן ,איַך װײַס דעָם טעַם!

עָפיִהרט מיָט אַפרוֹי  ...און די אִיַן יעֶצט די מוּטעֶר
פון מײַנע צװײַ קיַנדעָר ! ...האַ! עוּ װײַנט זך).

בענזשעמען.
ן
ַ--
ײּ -
מֲזטו
בענזשעמען ; גִיִטעֶלעָ ,.גִוטעֶלעָ װאָס לַע

ניטעלע :יאִ!

בּרוֶעף ז

בענזשעמען  :וועָן האָסְטוּ אוָהם עֶרהאַלטעָן 4

נ;חום:
ועָה נאָר,
מעָכְלעַָ רעֶרט אוֹיך (קאווסטען קלאַפע,
ע
ֶ
רשינעְן +ניִטעֶל
עָ ,ביר !װועָלעַן נאָך רעָרעֶן דעָרפין

נימעלע  :נאָר װאָס !
בענזשעמען  :האָסטוּ איָהם שוֹין געֶלעָועֶן

ראָג
אַרײַן די נאָמעָן אין  אַנדעֶרְן ציִמעֶר ! געָהֶם זײַם
מוֹחל
אנן אַנדעָרן ציטעֶר .אַרײַן .אוּן גי זײַ דאָרטעָן דעָם
ט
אָן איִך קום באַלד (נטעלְעַ מיִם משוררום אבו .אײַ אי !-
אנדעֶרְעָ מעֶנשעָן און מײַנץַ יאָהרעֶן האָגעָן שיין נחת פון
ַעֶרְעָ
קינרעָר און איִך ,אױ גאָטעָני! מעכלץ רערט

אויך! ניִם
נעָנוּג װאָס איך האַלט זי מיַט די קינרעָר.,
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נימעלע :איך פאַנג איָהם נאָר װאָס אָן .
בענזשעמען  :גִיְטעָלעָ ,לֹעָז איָהֶם ניִם ,גיב איָהם מְיֶר צוּרַיָק.
ניטעלע :צוּ װאָס ,צוּ װאָס פיַר אַ צוועָק ? אום דוּ זאָנסט מיף
נאָך װײַטער נאַרעָן  +איַז דעָן ניט געֲנוּג װאָס .האָסט .מיף
בּעֶטראָגעֶן בּיַז יעֶטצט ,װיִלסטו מיף נֶאָךָ װײַטעָר גאַרעֶן 3
5

װאָס בּיִסטוּ געָקוּמעֶן אַהעֶר  װאָס .װויַלסטוּ ? װיַלסט דיך

42

דידי בין

די געַבּראבעֲנעָ העַרצעֶר
י
רא
:
5
שאט

געֶועֶנעֶנעֶן מיַט מיר  4דוּ פֿאָהרסט אַהײַם .צוּ דײַן פאַטיליעָ?
בענזש ; קים מיַט מיִר איִך װיָל מיט דיָר רֹעֶרעָן.
ניטעלע; װאָס ויִלסטוּ מיַר זאָגעֶן .,װאָס זאָל אִיךְ העָרעָן פון
דיָר?  װעָסט מיר נאָך נײַע ליָגעָן פאָרפּלוישעֶן ?
בענזש ' :גיִטעָלעָ ,פעָראַכטץ מיך ניִם ,איך בֿין קײַן פעֶרבּרעָי
כַעֶר .
ניטעלע; װאָס דעֶן בּיִסטוּ ?װאָס דֹעֶן }
בענזש , אײַן אוּננליקליכער,
נימעלע; פאַר װאָס האָסטו מין אַוֹי אָבּנעֲנאַרט  4פאַר
װײֿ5
װאָםס האָסטוּ מֿיך אַחֹי אוּנגליקליף געָמאַכט
איִך האָבּ דיף אֵוֹי ליעב נעְהאַם אוּן איף בּיַן דיַר
נגעָוועֶן אַזוֹ -איִבּעֶרגעֶבּעָן} -דוּ בּעֲנוּשׁעֶמעָן מײַן גאָט
מײַן קעֲניג ,דוּ האָסט מיף אַוֹי שרעָקליךְ בּעלוינט א וו
בּעֶטראָגעֶן 4
ניִטעֶלץָ דוּ האָסט רַעָכט ,איך בּיַן אֶבּעֶר אויך
בענזשעמען
ניִם שולריג ; דוּ האָסט מיך שכּוֹר געָמאַכט ,איף בּיַן געָוועֶן
דול ,משוּגע  .יעֶנֹעָ נאַכט ווֹעָן איך בּיִן אַהײַם געֶקוּמעָן האָב
איך עֶרֹשְׁט בּעֶרעֶבעֶנט .װי אוּנגעֶרעָכט אוּן געָמיִין איך
האָבּ געגעֶן דיר געֶהאֿנדעָלט ,איף בּיַן אַװעָק געלאָפּען
אין אײַן /סאַלאָן אוּן .האָב .מי אָנגעֶשּׁוֹרם  1ווֹעֶן איך װאָלט
עֶם ניִשט געֶטהוּן װאָלט איִך משוגע געָװאָרעָן:
ניטעלע :אֶבֹּעֶר פֿאַר װאָס האָסטוּ מיך די גאַנצע צײַט אָבּנע:
נאַרט  4פּאַר װאָס האָסטו מיר בּאַלר בײַ אוֹנזעֶר עֶרשטע
בּעקאַנטשאַפט ניִשם געָזאָגט אַז דוּ בּיִסט אײַן פּעָרהײַראַט.
העֶטעֶר מאַן }
בענזש : ,װײַל איִך האָבּ דין שוין פריְהעָר נעֲקעָנֹט ,איך בון
שוין פֿרוְהעֶר געֶוועָן משונע פאַר ליַעכּעָ צוּ דוָר.
נימעלע ; אוּן װאָס דעָנקסטוּ יעֶמצט צוּ מהוּן }
,

בענזש ! .איִך װיל בּלײַבּעֶן נעֶבּעֶן דֹיָר.
נימעלע :אוו דײַן פרוי }

52

אה

בענזש ! ,איָהר וועֶל איך שיקעָן אַ גי

גיטעלע :אן דײַנע קיִנדעֶר ?
; איך װעָל זײַ נים פעָרלאָועָן ,איף װעָל זײַ שיקען
בענזש.
געלר .דוּ זעהסט דאָס אִיז אַ נֶט פאַר מײַן פרו .
לע;-צוּ װאָס װײַוט עִם מיַר ? פאַר װאָם האַלסטוּ עַס אין
נימע
קעֶשׁעֶנעָ און שוקסט עָם נישט אַװעָק?
 ; ,װײַל יעָדעָם מאָל װועָן אי װיַל עֶם אַרײַן לעָנעֶן איַן
בענזש
אנװעלאָפֿ,

אַזױי הױכּט

מיר

אָן צוּ ציִטעָרן די הַעָנ

אין אוף קען ניִט  .איף מּוז דיַר זאָגעָן דעָם אמת גִיְטעֲלע
מײַן פרוי האָט עָם בּײַ מיר נִיִט פעָרדיִנט ,װעָן איף
אַז
האָּ טיט איָהר חתונה געָהאַט  ,בּין איִף  געֲוועֶן אַ האַלבּ
פּערװוילדעטעַר ישיבה בּחוּר אוֹן זי האָט מיך פאַר אַ מענש
געָמאַכט ,איף בּין געֲוועָן שװאַך אוּן קראַנק אוּן זי האָס
מיך טיט איָהר מרײַהײַט אוּן עֶרגעֶבּעָנהיים געָזוּנר נעָמאַכם*
אַמאָל , איאַָהר :נאָךָ אונזער חתונה

בּון איִך  שטאַרק

ק געָװאָרעֶן אוֹיף טיָפוּם ,מײַן אײַגעֶנע שׁוועֶסטעֶר איּן
קראַנ
בּריִדעֶר האָבּעָן זיִך פאַר מור געֶהיִט  ,מײַן אײַגעֶנעָ מאַמע
יז צוּ מיִר ניט צוּנעָגאַננעָן ,נאָר זי מײַן פרוי האָם פון
א
ַן גַעָפְאַהַר ניִם געָװאָלט װויִטען אוּן האָט מיך אָכּגעָהִיִם
קײ
די אויגען איַן קאָפּפ  ---הײַנט איָהרעָ בּריֶעף ,אֹיְהְרעָ
וי
זײַ מאַבעָן מיף משוגע ,זײַ מאַכעָן מיף װילר ; וועַן
בּריעף,
האָבּ .נעָנטעֶן אֵיָהר .לעֶצטעֶן בּריַעף עֶרהאַלמעֶן אוּן
אין:
.אָבּ .אי מיך באַלד אַנְיְרעָר געֶועֶשצט
איִבּערְגעֲלעָועֶן  ,ה
אָנגעֶשריֶעּעֶן דעָם בּריעף װאָס דו האָסט עֶבּעֶן עֶס
און
עֶרהאַלטעֶן .
און דוּ רעָכעֶנסט איָהר צוּ שיַקעָן אֵגָם  +יע
גיטעלע;
איַז אמת איֵף בּיִן איָהר  7דאַנק 8 :: :
בענזש } ,עִם
בּעָה נום ליעבּעֶן ,אִיך האָב זי אויף קײן 5
קען זי א
ניט

װײַל װעָן איך האָבּ מּֿיִט איָהר חתוּנה
געַליעבּט

'יך נאָך בּמעט אײַן קינר געַװעְן.
געָהאַט  ,בּין א
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געֶהעָרט ,עֶר האָם גאָר אַ פרוי אוּן קִינדעֶר  1גִיִטעָלעָ

נ
ימעלץ ;:און װאָס װעָסטוּ טהון אַז זי װעֶט דְעָם נִם נים
נ
ע
ֶ
מ
ע
ֶ
ן
א
ו
ּן וועֶט אַהעֶר קוּמעָן מיט רי קיַנדער }
בענוש : .זי װעָט עֶם נישט מהון!

ניטעלע :האָט זַ ריך ליעבּ?

עָרצעָהל מיר .װאָס איז דאָ .צװיִשעָן אײַך  9זעָה װ4
טױם ,װי בּלאַס דוּ בּיִסט געָװאָרעָן +

/

פיינץ

בענזש ; .צוּם אונגליק זעָהר ליעב !
ניטעלע:
אין װ! אַזוֹי בּיִסטו זיִכעֶר אַ זי וועֶט דְעָם גֵט אֶנְנעָה
מעָן}
בעֲנושׁ ; .װײ
ַל איף קעָן זי גוּט ,מים געָואַלר וועָט זי מיך

פיינץ;!

נחום;

נחום!
נֹעָה נאָר אַװעָק פוּן אֹי
װָהך
א-
ָ-ס
דאָ געֲשעָהן ,זאָג מיל }

בענזש ; װאָס פאַר אבַּריעף 1
נ
יטעלע :דֹעֶם בריַעף .װאָס דוּ האָסט ונעֶכטעֶן עֶרהאַלטען גיב

נחום ;

יננעָרמאַן װאָס איָו דאָ נעָשעָהן ,װאָס װײַנט עָפֹּעֶם

מײַן קיַנד +

זעֶר 3
 2אֵיהר דְעָם 'בּריעה  ,גיטעָלע לעָום  ,װײַנט ).
בענזש ; .דוּ װײַנסט גִיְטעָלעָ}

בענזש :מר .עֶפטעָריןיי.
:
ניטעלע :פרעָג איָהם ניִט
ט
א
ַ
מ
ע
ָ
נ
י
וּ ,פרעָג איִם ניִם !

ניטעל העאַ:נדושֹרעָיהִפטנאָר בעֶנושעעְן עֶס אי עָפִם אקינרעריִשע

פאָרהאַנג פּאַלט ,

וועֶר שרײַבּט דאָס?
בּענזשׁ ; .דאָס איִו מײַן עֶלטעֶר קינד !

שּ

װאָס אוג

=ר

בעֲנזֹשׁ ,דא
;ָם איז טײַן מײַרעָלע ,מײַן פרוי האָט אײַן געָטוּנקעֶן
אֵיהר
ק
ל
ײ
ַ
ן
פֿונגעָרל אין טינט.
נ
יטעלע( :װײַנם = +פאָהר  אַהײַם  בּעֶנושעָמַעָן !
בענזש ; .אַך װאָס רעֶדסטוּ גיְטעָלץָ 1

מעכ לע
ניטעלע :פאָהר .אַהײַם בּעֶנזשׁעָמְעֶן ! פֹאָהר אַהײַם צוּ  דײַן פרוי-

נימעָלְעָ! װאָם

איז ,װאָס אי

מעכלע; נאָר ניִט טאַמעָניוּ ,איַף װײַם ניִם !

אִיָהם מֹיִר ! ,איך וויֵל אֲיָהֶם זְעָהן !

האָב

װאָס אי דאָ ,װאָסּ אִיִן געָשׁעָהן?

מעכלע :גאָר ניָט !

מיר מוּזעָן זיך שײַדעָן וועָט זי .שװײַגען.
ניטעלע; וא אוו דעהבּריִעף +

ניטעל
ע :דײַן קונד כְּעֶם ריִך אַהײַס ,בּעֲנושׁעמעָן!
דאָס עָפֹּיִם פאַּלעָק פון טונט 4
:

װאָס איַז דאָ געֲשׁעָהן }

נחום

ניִשט
וועֶלעֶן האָלטעֶן  ,אַז איִך װועֶל אוְהר שרײַבַּעָן אַן

אוּן קיִנדעָר !
טעכלע :יס אי אומנעָשוט)
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ר

ל
י
עיד
ריי
ירי

ליבון

די געבראבעָנְעָ

צייטֶער אַקָט.

מישיייייקיק,

װײַסט דאָך .אַז אײַעֶר טאַטעָנם שטיַקעָל בּרויט העֶנגט אָבּ

פון די פּטאַשקינם ,װײַטעֶר -װאָלט מיָר טיט רײַן טאַטעֶן

(דן זעלבע העקאָרצַציע פוּן ערשטען אַקט .

|

געָוועָהן ליַעכּ צוּ געָהן אוֹיף די תּנאיִם }
ניטעלע :אָבעָר אָבּעֶסעֶן זיך דאָס העֶרץ איָו אויף ניִם נוּם..
פּיינץ; זֹעָהסטוּ װעֶן דוּ װאָלסט נַיִם געֲוִועָן אַואַ משוּגעָנץָ,
װאָלטעָן דאָך די הײַנטיְגעָ תּנֹאיִם געַוועָהן דײַנץָ .װי

ניטעלע ,מעבלע ,פייגע.

גיטעלע :אִיך זאָג דיָר מאַמעַני ,דוּ זעהסט הײַנט אוים װי
אײַן אָמה'ץָ מחותּנת'טע .
מעכלע; הײַנט דאָס װעָסטעֶלע  ,בּעטראַכט נאָר ראָס

לאַנג עֶרשט .פאַּאָר חדשׁיִם צוֹריִק האָט פּטאַשקיִנם געֶשיִקט

וועֶסְטעֶלעָ .איך ואָג דיַר אַן עִס פאַרנעהמט פּשׁום
די אויגען.
:
:

אַ שרדכן צוּ .דיַר  ,געֶרעֶנקסְט ?

ניטעלע :יאָ איך געֶדעָנק ,אֶכּעֶר זאָג טאַמץ דוּ בּיסט אַואַ
שטיּלינקעָ ;אוּן  אַואַ .גוּטעָטשקץָ , װאָס פאַר אשַֹׂמְחה.

גיט
עלץ :און דאָס זײַרעֶנעָ קלײַר ,אַכּפּרה אַלץַ פּאַרוער
מאָרעָם פאַר  הײַן זײַרעָן קלײַד .מאַמעַנײ .זאָג  װי אַלט
איז דאָס קלײַר 4
פייגע:
אוֹי קינדעָרליך! דאָס קלײַר אי עֶלטעֶר פון אײַף
כ
ד
ע
ָ
:
דאָס איז מײַן חתונה קְלְייר ,און דעָם האָט מעַן
מיך נְעֶפיְהְרט צוּ דער חופּה !
:
ג:יטעלע:
מעכלע בּעטראַכט נאָר אוּנועֶר מאַמע ,ז! זעהמ
אוֹים
װי .אִיונג װײַבעָלץְ .מאַמעֲניוּ גיב נאָר אַכטוּנג
דא
ָרט אויף ד! תנאים מעָן זאָל דיַך ניִם פערבײַטען
או
ֹ
י
ף
פ
ּ
טאַשקיִנם כּלה .ברע לאַבען)
7
פינץ;
אֹיָהר לאַכט קינדעָרליך ,לאַכט אַ דאגה איז מיר,
נ:יטעלע :װעֶר לאַבט ,איִך בּיִן צ
.וּפּריִערעָן מאַמץ װאָס רוּ
וועֶסט האָנּעֶן אַ נוטע צײַט !
לא
פיינעץ:

אֵלעַ װאָס  ויִנשען .אוּנו

שלעכטם,

:יָר וועֶן איִך װאָלט טיך ניִם
װאָלט דאָם נַעֲוועָהן בי ד

נעַפרעָהט אוֹיף מײַנע תּנֹאיִם 1
פיינץ; אוף אונז אי נָאֶר אַנ'אַנדעֶר אוֹנגליִק !מעָן האָט רוָר

געֶרעֶדְט פּטאַשקינם זוּהן ,האָפטוּ  איָהם ניָט געָװאָלט ,נאָ
איָז ניט ,אָבַּעֶר לאָן שוין אַרױס פוּן קאָפּ רעֶם בּעֶנְרוטעֶמעֶן ,

מעָן האָט זיִך דאָך דעֲרויסט או עֶר האָט אַ'פרוי מיַט

געֶפאָהרעֶן  .אַנעָק אַ סוֹף 1

קיַנדעֶר אוּן איז צוּ זײַ אַהײַם
ניטעלע :װאָס רעֶרסטוּ מאַמעָניו  3איִף דעֲנק גאָר ניָט פוּן איָהֶם 

װאָס איַז מיר בּעָנוּשׁעֶמעָן געָוועָהן  1אװַילר פרעָטרעֶר .+

אוּן דאָס איִז .אָלעָם *י.
פיינע ; װאָס איַז מיַט דיָר געֶשעָהן טאָכטעֶר מײַנץ +אַמַאֶל

בּיִסטוּ אַזױ פּרעָהליִף געֶוועָהן אוּן הײַנט קוק דיַך נאָר אָן
/
װאָס פון דיַר איו געָװאָרעָן
ניטעלע :עִם װײַזט זיך דיִר נאָר .אויס מאַמַעֲניוּ ,זאָל איִך אַזוֹיי
לעֶּעֶן אוּן געזוֹנר זײַן ,װי עֶס דאַכט זיך דיר אויס  .אוף.
בי דאָך פרעָהליִך װי תמיר ,אוּן בּענושעֶמעֶן  ---איף?
העָנֶק נאָר ניִם פון אוָהם -
פיינע  :הלואי װאָלט דאָם אַזוֹי געָוועָהן ,פאַר װאָס אֶבּעָר.
װיִלפטוּ נאָר נִיִט העֶרעֶן אַזּ מע רעֶד דיָר אַ שיָרוּך ז
נימעלע :װײַל איַך װויל נאָך ניִם תתונה האָבּעַן .

זאָלען  האָבּען

אַועֶלעָ גוּמעָ צײַטעָן וי איִך װעָל האָבעָן.
2
גיטעלע :װאָ
סוֹשעָ דוּ בּיִסט ניִם צופריַעדעָן מיִם פּטאַשקינס
שִירוּך ?
דע
8
?פיינע; װאָ
ס האָב איך צוּ זײַן צופריעדען אֶדעֶר אצוי
פריַעדעָן  .,זײַ קעֶהרעֶן זיך
פרע
ֶמרעָ מעָנשעָן ,נאָר גאָרניִשט

מיִם אונן

עֶפּיִם

העָרצעֶר

0

.9

אָן 1

מץָ מוו געָהן,

וויִלר
איָהר

ייט

02

ריר

פייגע;

יי

הי ליבין

יט

א אע

די געבּראכעֲנעַ הערצעַר

אע א

אֶב
ּעֶר לײַמען האָבּעָן בּײַזעָ ציִנגעָן .

מאַמע װעֶלעָן דאָס אַלֹעָס דאַרפעֶן זעֶהעֶן אוּן שװײַגען,

ניטעלע ינוּ אָל א
יך אָפֹשׁר חתונה האָבּעָן צוּ ליעב לײַטעָן 
פייגע :אוּנועֶרעָ ליַעב
ּעָ שכניִם  ... .שיין פּיִעל מאָל בִּיִן איך
אָננעֶקוּמעֶן װי
זײַ סודץ זיַך אוּן אַסך מאָל דעֶרמאַנעָן זײַ

איך וע זײַנאָך דאַרפעֶן זיַנגעָן ,איִך בּיִן דאָך אַ חון װיַלען
זײַ איך זאָל זײַ בּײִַם טיֵש פּרעָהליִך מְאַכעֶן .יאָ איִך װועָל
זיִנגעָן אָבּעֶר אין האַרצעָן װעֶל איך װײַנען ,יאָ ,בּיַטעָר
װײַגעָן .
ניטעלע :װײַנעָן? מאַטעָניו! איִךְ פאַרשטעָה ניִט װײ הײַסט װײַנעָן ?

דײַן
קיהל נאָמעֶן  ,אַז איִך פיִהל אַז מײַן בּלוּם ועָרר מיר פּעָר.
ט,

(נחום

אוּנטעָר די

12

קאָליְסעָן .שרײַם ! פיןגע ! פייגע !)

איך געָה שו
ין ! איך געָה שוין ! אוי וועָה ! מײַנץ צרות
זאָלעֶן זײַ נור
אָנקוּמעֶן  .טאַטץָ זוִסעֶר !---אי נעָה שוין !
װאָס שרײַמטו ? (אָב)
כיטעלע ; דוּ האָסט געֶהעָרט מעכלע; די װײַבּעריִשץָ צוּנגעָן ,,זײַ
שפּריִצעֶן שוי
ן מֹיִם גיִפט ,װאָסזשע זהאָט מעֶן עֶפּעֶס עֶרפאֵה-
רעָן 4אֶדעֶר
דעֶרקעֶנט מעָן שוין אוֹיף מיר  ...+אֶה איך
װועָל מיר ד
א
ָ
ס
לעֶכּעֶן נעָמעֶן! (וי װײַנש)
מעכלע :איִך
מײַן אַז זײַ װײַפען אַלײַן ניָט װאָס זײַ זאָגעֶן -װײַן
ניִט גְיִמעָ
לץָ ,דעָר מאַטץָ טיִם דעֶר מאַמץ  .זײַ געָהעְן
אַרײַן ,זײַ וו
עֶלעֶן דאָך דעֶרקעֶנעֶן אַו דוּ בּיִסט פאַרװײַנט,

נחום;

 !ַ8טאָכמעָר! נְלוֹיבּ מיַר אַז עֶס װאָלט מיַר  0001מאָל

בּעֶסעֶר געָוועָהן אַז מעָן זאָל נאָכגעהן נאָך מײַן לױה
עָדעֶר מיר זאָלעָן נעָהעֶן צוּ די פּטאַשקינס .אוֹיף הנאיִם,
מעכלע ; איך בּון שוין פאַרטיג מאַטע.
וִיעֲלעָ! עֶס װאָלט אָפּשר נעָוועָהן בּדאַי אַז דוּ זאָלסט
נחום:
אוֹיך מיט אונז מיִטגעָהעֶן .
ניטעלע; איִך ,טאַטעַני  4װאָס האָכּ איִך דאָרט צוּ מהוּן ?
װאָלסטוּ געֶזעָהן װי מעֶן וװעָט פֿעֶרגיֶעסעֶן אוּנזעֶר בּלוּם
נחום;:
װיַ מעָן װועָם פוּן אונז נקמה נֹעָהמעֶן איַן נאָר דערפּאַר
װאָס דוּ האָסט זיך אָבּגעָזאָגט פון דֹעָם שִיָדוֹך .
גיטעלע :אֶה טאַטעניו ! פוּן זײַעֶר נקמה װאָלט זיך אוֹיסגעָלאָט אַ
הויך װועֶן דוּ װאָלסט זיך אַזי שטאַרק נאָר ניִם געֲנוּמעֶן
צוּם האַרצען .
װי אָל איך עֶס מיר נִיִט נעָהמעָן צוּם האַרצעֶן אַז
עחום:
דאָס גליַק ,דאָס רײַכקײַט װאָם איִך זעָה בּײַ יעָנעֶם װאָלם

נחוּם אוּן פייגץ.
נחום:
נאָךְ ניִ געָקוּמעֶן די משוררים }
מעכלע :זײַ וועָלעָן אַוראי בּאַלר  קיּמעָן !
*צחוּם
מענלעָ ס'אִיו מיַר אָבּגעֶריְסעֶן .אַ קנעֶפּעָל אוִן ראָק , זײַ
אַזױ גוּם און נעָה עִם צו  .נוּ פּײַנעָ אַנשטאַט מיר זאָלען
האָכּעֶן נחת פון אוּנזעֶר אײַג עֶןקיר  ,דאַרפעֶן מיָר זיך גאָר
פרעָהן אוֹיף אַ פּרעמע שטחה .דוּ האָסט שעָהן אויסגעֶפיהרט!
דו' בּיסט געֶבּליִענּעָן אין .שאַפּ אַרבּײַטעָן ,אוּן לענסט
דאָרם אַװעָק דײַן רעֶשט בּיָסְעַל כּוֹחוֹת און דאָרט בּײַ
פּטאַשקינם פּרײַט מעָן זיך אוּן נחת אוּן אין גליק- .דוּ
האָסט האָטש בּעָדאַרפט זעָקן וי עֶר האָט זי אוֹיסגעֶפּוּצט
! יט ' אַזאַ טהײַער ציערונג דאָ .אוּן דאָ .,אוּן איך און די

.,+

געקענט זײַן בּײַ טיר איַן שטובּ  ,מײַן קיר זאָל עֶם האָבּעָן.

ניטעלע; מאַטעניּ ,רײַכקײַט אוּן גליִק זעֶנעֶן צװײַ פעֶרשוֶערעָנעָ
זאַכעָן .פּטאַשקיגס זוהן יו טאַקע רײַך ,איך צװײַפעָל
אֶבּעֶר אויבּ עֶר איָו גליקליך  .גליִקליבץ .מעֶנשעָן זוּכעָן ניט
נקמה צוּ נעָהמעָן .+
צחום ; אַגאַנצע פּילאָזאָפּקע געָװאָרעֶן אונזעָר טאָכטעָר .איִך
װײַם אֶכּעָר -ניט קינד מײַנס װאָס דוּ האָסט מיִט רײַן גאַנץ
פּילאָזאָפיִשקײַט אויסגעפּיִהרט .דּעֶר בּעֶנרושעָמעָן ,דאָס
דסזכאטיזאחאהישתטוטיר=-י/מ-.
יסבזא
דאסע
יסזו
דח
רטנא
יה
יאזפ
דר
דסוו
וזא

:
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הַעֲרִצעֶר

אײַבּערשטע פוּניִם שטײַסעָל ,דֹעֶר אוו נאָר אַהעָר נעקוּמעָן
דיִך צוּ פערפּיהרעֶן .
ניטעלע  :עֶס איז ניִם אָמת מאַטעֲניוּ עֶר האָט מיַך קײַן מאָהל
ניִם .נעָזוּכט צוּ פעֶרפּיִהרעֶן , קײַנמאָהל ניִם ( .אָב
(טעַן קלאַפּט אוֹיפטריט קאָהה) /
אַ איֵהר זעָנט דאָ? אַבּ:י איַך האָבּ געמינט אוהר
נחום:

זעָנט גלײַך געָגאַנגעָן צוּ די פּטאַשקינס .איִהר װײַפט דאָף-
זײַ װיַלען אַז איִך זאָל פֿאַר זײַ עֶפעָם זינגעֶן האָבּ איִה
געָמאַכט ,---נאָט -אוּן זײַן משפּט איַן געָרעָכט' ---וועָט
איָהר עֶס מיַט מיַר דאָ איִבּעֶרויננעָן.
1:
דעֶר יוּר האָט אין זײַן לעֶבּעֶן
טארַײַסטװאָרט צוּ .זײַן בּראָך
אוּן דאָס האָט אֹיָהם געֶגעֶבּען
זײַן אַלטעֶר זײַדעָ נאָף.
אוּן װאָס פאַר שֹׁלעֶכטס עֶס טרעֶפט העָם יּרלָן,
װואם זאָל אִיָהס ניִם געֶשׁעָהעֶן.
מראָגט עֶר אַלץ דוּרך שטיל צוּ פריערען

דעָר יוּר איַז קײַנמאָל גליקליף ,
פּעֶרפֿאָלגט פֿון אײַבּיג אָן!
צוּריִסעָן איִן שטיק שטיקלאַה

איז די ײדישע נאַציאָן:
ַ,ן פרײַנד גי
עָר האָט קײן הײַם  ,קײַן לאַנד קײ
קײַן טרײַסטענט װאָרט
די שאָנע זון ,פאַר איָהם זי שײַנט ניָם
מעֶן יאָגט איָהם דאָ .אוּן ראָרט!
אַ פאַרשאָלטעֶנעֶר נר
אַ פּרעָמדעֶר איָו עֶר
איִנַּעָראֵל װעָרט עֶר געָפּלאָגט

עֶר האָט צרות פּיעל

דאָף לײַדעָט עֶר שטול
עֶר װײַנט זיך גוּם  אויס אוּן עֶר זאָגט
גאָט אוּן זײַן משפּט א .ז .װ.

נלײַך װי ס'װאָלט גאָר נישט געֲוועְן,

זײַן פּניִם וועָרט בּלאַס,
זײַנע אוֹיגעֶן גאַנץ נאַס,
זײַן האַרץ װעֶרט פּעֶרנאָסעָן מיִט בְּלוּט! :
צוּ שטיִלעֶן זײַן שמעָרץ,
צוּ הײַלען זײַן העָרץ
נעָהמט עֶר זוך טרײַסטען דאַמיִט:
גאָט אין זײַן משפּט אין געֶרעָכט !
מעָן טאָר קײַן מאָל ניִט זאָגען או גאָט טהוט שלעָכמג
װײַל גאָט װײַסט װאָס עֶר טהוט,
אוּמזוסט שטראָפט עֶר קײַנעֶם ניָם,
נאָס און זײַן משפט איז געַרעַכט !

*.

4.

כּימעט אין אַלעָ הּוֹרוֹת

שטעָהט אַ המן אויף
אוּן זיִכט מיט כל המוראוֹת
עָם שוואַכעָן יר כוֹף
אויף יעָצם איַן צװאָנגסטן יְאֶהר היִנדעֶרט
פּרײַנד עָראיִנעֶרְט אײַף
װײַ מעָן האָט דֹעָם יור געָרױיבּט נעֶפלינדְעָרט
דאָרט

איַן ר עִם

אט

אַ שלעָכטעָר .מאַן
אַ היִנר אַ טיִראַן

42
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ר

האָט פץ יע

דאָם בּלוּט פוּן דֹעָם יּר

אאַכּלוטינעַן ים
האָט געָמאַכט ידעֶר פּאָגראָם
אוּן דעֶר יוּר זיַנגם זיִך װײַטעָר זײַן ליֶער
גאָם ..+

=+

נטעָן קלאַפּט אביגדור קוּמט אַרײַן)

אבינדור; אַ א פראָסט ! װאָסושע? איָהר פעָרפּיצט וי מאַקץ צ
פּמאַשקינס אוֹיף תּנאיִם ?
פיינעץ; יאָ מיַר געָהעֶן צוּ די פּטאַשקינם !
אבינדור ; אֹיָהר זאָלט זײַן פאָרזיִכטיָג פעֶטעֶר אוּן אַכמוּנג געֶבּעָן,
נחום ; װאָסושע דוּ בּיִסט שויןגעָקוּמעֶן זיך װיַטצלען .
אבינדור ; פאַרהיִם אוַך בּ.ײַ ד! פּטאַשקיַנם איִז אַזוֹי גליטשעק
אַז מעָן קעָן געָהרג'ם װעֶרעֶן געָהעֶנדיָג ,די מחוּהניִם
ציִהעֶן זיַך אוֹים װי סאָסנעָם איַן דער בּלאָטעָ.
איִך בּעָט דיך זײַ ניִם מײַן פּעָרזאָרגעֶר ; װי פּיִעל עִם
נחום;

איַז מיר נאָך בּעֶשׁעֶרט צוּ

אי
ייע
ד

איָהר בּאַנאַנעֶן  .אָבּעֶר

פעָרזאָרגעֶן .
אבינדור :װעֶר
ל
ַ
י
װ
ך
ַ
ײ
א
ן
ֶ
ע
ד
ן
ֶ
ע
ג
ר
ָ
א
ז
ר
ָ
ע
ֿ
פ
?
ך
ִ
י
א
זאָג אײַך נאָר
אָן אַיָהר זאָלט אַכטוּנג געֲבּעֶן אַז איָהר זאָלט ניִשט פאַלעָן,
נחום!:

צעֶהלעֶן אמַשל פוּן  9קאַטאָפּלעָם

איַך װעָל ניִם

אבינדור ; װײַסט

טג

אַ שפּיצעָל איִך האָג

ן

װאָס האָסטוּ שוין נעָמהון מ' עָטנגֹעֶר .אַביָנדוּר ?

לויפּעָרם זײַ -זאָלעָן מאַבעָן אגַליטש בּײַ פּטאַשקינס הויז,

 = 2האָבּעָן זײַ נעָמאַכט

אַזֹשׁאָבּ זאָל איִך האָבּעָן אַואַ מול

קוּם מעכלע אוּן זעָה! זעָהסט  1טראַסק ! אַ מחותן ה

פון  9קאַטאָפ לֹעָס

האָסט דוּ ניִט?

אבינדור :איך האָבּ צוטײַלט עֶטלוָכע סעֶנט .מײַנע בּעֶקאַנטעָ
:

דיָר

גיַטעֶלעָ ,װאָס

הר מענט עִם העֲרעֶן ס איַז נאָראווַיַץ+
אבינדור :נישקאשהיָ,

נאַכט ! אָבּ)
איָהר

קינדעֶר

װאָס

אי

מיַט

:אָסזשע אײַן בּעֶסעָרן א וי
-מעבלע װ

פּאַלעֶן אוּ
.ן װײַסטוּ פאַרװאָס } װוײַל איִך בין שוין געֶפאַלעֶן,
איִך בּין שון געֶפאַלעֶן !אַ.גוּטעָ נאַכט אײַך אַלץ ,אגַוטע
װא צָֹס פאַר

אֵיִבּעֶרגעָקעָהרט ,אָט דוּװועָהסט ? חיים בּאַס האָט זיַך איִבּעֶרגעַ
ּ.
קױיקעָלט חַ חַח ! אֶה זעָהסטוּ? אָט נעָהט דער פעטעֶר דו
זעהסט עֶר היִם זיף .זֹעָה װי עֶר האָט אוּנגעֶנעָהטעָן ד
מוּמע אוּנטער דעָם אָרם ,גאאַַנצעֶר זשעַנטעָלמאַן  .אָ רי
אַסקוּדסטװע מוױר האָט זיךגעֶנעָהמעָן זאעֶַקְעָל אֵשׁ אוּן
פּ
בַּעָוואַרפט דעָם נליטש ! אַזאַקורנאָסץ מויד ! אָבּעֶר ניִשקשה
ֶטלוִכע מחוהניִם װועֶלעֶן שוין ניט פעָרגעֶסעֶן פּטאַשקינם
ע
הּנאיִם ,
אַביִגדוּר ,זאָג  ,זאָלסט אַזוֹי לעֶכּעֶן ,װאָס האָבּעֶן דיר
טעכלע:
די פּטאַשקינס געֶמוּהן ?װאָס האָסטוּ צוּ זײַ!
ָר נים ,איִך האָב גלאַט פײַנט די ציִלינדעֶרס ,פוּן
?אבינדור! גא
ומען אַרויס אַלעָ צרות  .װעָסט עֶסעֶן בּאַנאַנעָם (+ני
זײַ ק
ט דוּ .מיר עָפֹּעֶס אַזוױ אַראָבּ געָלאָוט דאָם געועלע +
זיטצ
ה איִך פאַרשטעָה  ,דיף מיַז אַורא! פּערדריִםעֶן װאָס הײַנט
אֶ
איז בּײַ די פּטאַשקיַנם תּנאיִם .
אַז ניִם װאָלט דאָך רי הײַנטיגץָ שמחה מײַנע
ציטעלע ; נ יאָנעָוועָהן !
גיטעָלע אַז דוּ װיַלסט װעָל איִך דיַר דעָר*
-אבינדור ; זעָהס?טוּ

לַעכבּעָן קְעֶן .איה מִיִף אַלײַן

איך ָל ניִם פאַלעָן דוּ נאַרעָלעָ,

די געַבּוּאכעֶנעָ העַרצעֶר
אי יי יא

ר
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ָהן  9קאָרטאָפּלעָם א.ין אײַןגאָרטעָן האָבּעֶן
אַמאָל איז ג עָווע
א,יַן אײַן בּעָט געֶלעָגעגֶן .איַןאײַן קאַרטאָפיל
זײַ געואַקסעָן
עֶן רעֶר געָרטנעֶר ,א,ון האָט זי געַלאָום
האָט זי פאַרגעֶס
ער עָרֶר ,אוּן די אַנדעֶרעָ װו געְהעָריָג איז
ליעגעֶן איַן ד
געֲנעָהטעֶן אוֹיף דעָר פרײַעֶר ליִכטיְגעָר
האָט עֶר אַרֹיס
ך אַנּאוּנגליק נעַטראָפּעָן  :אין דער מימקָן
װעָלט  .האָט זי

דַעָר אַרויסגעֶנעָהטעֶנעֶר קאַרטאָפּלץ האָט ויך יט
פון
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:ניטעלע  :דוּ װײַסט טעָכלץ  .איִך האָכּ שוין אָנגעואַמעָלט 02
דאָלאַר אוּן -איך 'רעֶכעֶן אַן פאַר מיָר אי שוין געַקוּמען
די צײַט אַװעֶק צוּ פאָהרְעָן ,יאָ איִך מוּז פּאָהרעָן אוּם דעָר
מאַטעָ אוּן די מאַמע זאָלעָן ניִם עֶרפּאַהרעָן .זײַ זעָנען
שוין .אַזױי אוֹיך געָנוּג -אוּנגליקליך --= .
א
ו
'מעכלע :יאָ גיְטעֶלעָ ,עָם איַז ארַחמנות ֹיף ריָר ,עָם איז
אָבּעֶר .נאָך מעָהר רחמנות אוֹיף זײַ !
;גיטעלע :איך װײַם אֶכֹּעָר ניִט װאָס מיט מיַר איז ,עָס הַעֲבּט
מיִר אָן צוּ פּעָהלעֶן מוּמה ,די װיַרקליַכקײַט צײַגט מיר
איָהר אײַוקאַלטעָם נעֲזיִכֶם .פּאָהרעָן  1װאוּ אַהין ? צוּ
װעֶמעֶן? פון די װאָס זעֶנעֶן מיַר טרײַ ,פון די װאָס
זעָנעֶן מיִר ליעב מוז איִך אװעָק ,װאָס האָבּ איך דעֶן
עֶמהוֹן  4איִך האָבּ בּײַ קײַנעָם ניִם געֲנוּמעֶן ,איִך האָבּ
בּײַ קײַנעָם נֹיִם פּעָרלאַנגט אִיָף האָב קיַנעָם ניִט
בּעֶטראָגעֶן ,איך האָכּ נוּר עֶרנסְט געֶליֶעכּט ,אוּן האָבּ
ניט געָװאָלטאַװעָק נעָמעָן אטַאַטץָ פוּן  2קֵיִנדעָר ,מוּז
אִיִך יעֶצט אַנטלױיפעָן פון מײַן מאַטעָן ,פון מײַן מאַטע
פון  מײַן שװעָסְטעָר מיִם אֹיהרעָ  9קינדעָרליך אױ!
אוי! אוי !
:מעכהללעען ;:ניטעלע ! גיְטעָלעָ! אָפִשר װאָלט דאָך געֲווֹעָהן אַסברא .

איַן האַרצעֶן בּיו עֶר זאָל אוֹיך אָנהעכּעֶן צוּ פוילען ! אֶה
אַביָגדוֹר נ:שם תּמידקעָן .מען דעָם װאָרעָם אױסרײַטען.
אבינדור ; דוּ מוזט אױסשנײַדעָן .דו בּיִום נאָך איוַנג קינד  ,רב
מווט כַּעֶרגעֶסעֶן אַן:בּעֶנזשעָמעָן .,אוי װאָס האָבּ איִך דעָר=
פוּן מעעֶכלע גיב מוַר דעָם קרוּג .

איִך האָבּ געָהעָרט זאָגעֶן אַו מעָן קעֶן אַפִילו. ..
ניטעלע; שװײַג מעָכלץָ איך װײַם װאָס די װילסט זאָגעָן איִך
װײַם . ..אָבֹּעֶר איִך האָבּ אױף אַרֹעֶכט צוּ זײַן מאַמע

מעכלע ; צוּ װאָס דאַרפסטוּ דעָם קרוג ?
אבינדור;

ניב

מיר

דעָם

בַּיֶער  ..בּײַ  +די.

רוג

פּונקם וי אַלץָ אַנדעָרעָ װײַבּעֶר !

ויפ אַרוֹיף כאַפּען אַבּיִעָל'

פּטאַשקינס היליעט

מעָן הײַנ
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מעכלע ; װאָס טהוסטו גִיטעָלץְ ?

אוּן דֹעֶר װאָרעם קעֶן זיַךאַזוֹ װײַט אַרײַן דרַעֶנגעָנָי

איִך

א

טריִנקעֶן דעָרפאַר 'װאָס מיָר װעָרעֶן פטוּר דעָם הוֹיקעָר
און דעֶר פעֶטעֶר זאָל לעֶכּעֶן וועָם אוֹיפּהעֶרעֶן צוּ דיַלעָן
דעָם קאָפּ מיַט אֹיָהם ! איִך קום בַּאַלד אַרוֹיף ! ואָכ

איז עָרגעֶר  1דעֶר איִן דֹעֶר עָרר  ,אֶדעֶר דעֶר אַרוֹיסגעֲריִסעָי
נעֶר  3דאָס איז די פראַנעָ.
מעכלע ;עֶס איִז אֶך אוּן וועָה צוּ בּיַדְעָ רײַנע קאַרטאָפּלעָס משו.
גענעֶר אַביָגדוּר .
אבינדור; נאָ פעָר  ,אֶה ,נאָ סעֶר !עֶס איָז גארוַֹיסעֶר אוּנטעָרשיעף-
די איִבּעֶרנעֶבּיִלבּעֶנעָ קאַרטאָפּלץ האָט מעָן געָלאָעש ליענעֶן
איַן דער עָרד בּיַז זו איז איַן גאַנצעֶן .פעָרפּוילט געָואָרעֶן.
דעֶר אַרױסגעֶנוּמעֶנעֶר האָט מעֶן אויפגעָשניִטעָן דעָם װאָרם-
אַרוֹיסגעָנוּמעֶן אוּן ר .קאַטאָפּלץ געֶנעֶסעָן.
גיטעלע; געָנעֶן װאָס איִז ראָס טשל  1אַבוָנדוֹר =.
אבינדור ; טאַקץָ געָגעֶן דיַר אַלײַן ;1
גיטעלע :געָנעֶן מיר +
אבינדור  :יאָ אין דײַן העָרצעֲלעָ .איז .אַרײַן װאאַָרעָם עַס אינּ:
טאַקץָ ניִט גוּט ,אֶבּעֶר נאָך עָרֹנעֶר װאָלט געָוועָהן ,װעֶך
דוּ זאָלסט געֶוועָהן אַרײַנפאַלעֶן;צוּ די פּטאַשקיַנם ,דאָס װאָלט
געֲהיסעֶן אַז דוּ בּיִסט די קאַרטאָפּלעָ װאָס איַז געֶבּליַעבּעֶָ
איַן דעֶר עֶרר בּיזי זי איז איַן גאַנצעֶן פערפוילט געָװאָרעֶן-.
מעכלע :יאָ אַביָגדור רי פעֶרגעֶסעֶנעָ קאַרטאָפּלץ ליענט טאַקעָ:
איִן דעָר עֶרר אוּן פוילט .
גיטעלע:

וי

יו געַבראבעֲנעַ הערצעַר

.ײַנט זאָגט מיַר קיִנדערליָ וועָלכעָ קאַרטאָפּעָל
פּעָרקליבּעֶן ה
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דעָם בֹּיַעֶר ,דוּ װײַסט דאָף אַז איִך טרינק בֹּיְעֶר טהוט:
מיָר בּאַלד וועָה דעֶר קאָפּ ,

ניטעלע :אֶה! װעָן איך װאָלט נאָר ניט געָפיְהלֶם קײַן קינד
אוּנטעָר 

מײַן

6

װאָלט

איך

אוֹיךְ ניִם

נעָהאַם

װאָס צוֹ לַעֶכּעָן ,אֶבּעֶר יעֶצט װיל איך לעֶבַּעֶן

צוּ

אבינדור; נאָר דעֶרפּאַר .װײַל דוּ האָסט קאאַָפּ פון האיִַנדעֶלעזִי

צוליעבּ.

מײַן קיִנד !

שפרינצע  ,קימט אַרײט

מעכלע; פאַר װאָס שרײַבסטו נִיִם צוּ בּעֶנושׁעָמעָן! פאַר װאָסז
זאָל עֶר אוֹיך דאָס אַלעָם ניִט װיִסעָן! אֶהשׁוועֶסטעָר װײי

שפרינצע:

אבינדור זְשָה נאָר אַגאַסט מײַן רב שפּרינצץ איז דאָ1
שפּרינצע ; נוּ אוּן אַז איַף בּיַן דאָ געֶפעָל איך ריר נים !
אביגדור ; פּאַר װאָס זאָלסטוּ מיר ניִט געֶפעֶלעֶן ,אַדרכּא אַז דוּ
בּיסט דאָ טריֵנק אוֹיךְ אגלַעָועֶלעָ בּיֵעָר .
שפּרינצע :איִך דאַרף ניִם קײַן בֹּיְעֶר ,איִך האָבּ אַהיִָם אוּן
אַז איִף װיָל מריָנקען בּיֵעֶר ,קעָן איך אין דער הײַם 1
מעכלע; ניִט איָהם ,ניִט איָהם שפּרינצעָ ,אַמִצְוָה אױף
איָהם ,איִך האָבּ אֹיָהם אֶבּעֶר געָאָגט אַזּ עֶר זאָל ניט

מיַר שײַנט האָט עֶר דיִך שׁוֹין לאַנג פַעֶרגעֶסעָן .
גיטעלע ; אנֶײהַן! בּעֶנושעָמעֶן האָט מיך ניט פַעֶרגעֶסעֶן! מיִט

אֵיָהֶם האָט געמוּוט עָפֹּעָם פאַסיִרעָן ,אוּן דאַן װאוּ זאָל
!ײַן קאָפּ !/בּיַדעָ װײַנען)
איך איָהם שרײַבּען  3אֶה מײַן קאָפּ מ
(אביגדור

קוּמט אריין

אביגדור ; -משיגעָנץ א

מיִט

אַ קרוג

בֹּיַעֶר)

קרײַעָן ! װאַט איָז מיִט אײַך 4

װאָס איִן ראָ געָשֹׁעָה
מעכלע :װאָס פאַלטדיַר  0וועֶר װײַנט
אבינדור; איָהר וועט מיך נישט נאַררעֶן א ועָה דעֶן ניִשט !
מעכלע; זײַ ניִשט קײַן נאַרר !
אבינדור ט;רינק בֹּעֶסעָר נִיַטעֶלעָ אגלַעָעלעַ בּיֵעֶר ,דו זעָהסטי
ּיֵעֶר װן סמעטענץָ ,װײַנען נאָר! נוּ אוּן ר מעָכלע;
טרינק אוֹיך.
מעכלע :איך װיַל ניִם טריַנקען !
אבינדור :דוּ מוזט ,אֶה איך װײַם ! דוּ מײַנסט אַז דאָם:
איִז פּראָסטץ בּיֵעֶר ,דאָס קאָסט  81סעָנט אפַֿלאַש! נר
מריִנק שוֹין ! נוּ יי װיִלסט נאָך אַנֹלעָועָלְעָ? אֶה דוּ
װאַרטסט אוים .נוּ וועֲלעֶן כיַר אַלעָ מרינקען צוּואַמעָן.
לחיים קיַנדעֶרליִך  ,א מיַר אַלעָ זײַן געֲזוֹנר .אוּן גאָמ:

ברעֶנגעֶן קײַן בּיָעֶר .

אבינדור; שפּרינצע איִך האָבּ דיך איַן אַרבּעָל!

שפּרינצע ; איִך װײַם אַז דוּ קעָהרסט ניִט פאַר מיר ,איה
קעָהר אֶבּעֶר פאַר דיַר אויך ניִם .מײַנעַטװועֶגעֶן .מעַנסטוּ
באָטש קײַנמאָל אהײַַם קוּמעֶן  ,מײַנעטוועָגעֶן קעֶנסטוּ דײַן
.יַז ריר ליַעבּ
גאַנץ לעֶבּעֶן פעֶרבּרעֶנגעֶן טיט װעָמעָן עָם א
און ניחאָ .
אביגדור  :אוּן פון דעֶסטוועֶנעֶן אַזאיך געָה נאָר אַװעָק אויף
 2מינום לויפסט דוּ בּאַלר זעָהן וי איך בּיִן.
שפּרינצע :איִך לויף דיָר נאָך  4דײַן נאַרעָשין קאָפּ זאָלסטוּ
אַזוֹי האָבּעָן א.יף בּין גאָר ניִט געָקוּמעָן צוּ דיָר ,איִף
.יְטעֶלעָ. ,דוּ װײַסט גִיְטעֶלץָ איף
בּיִן נאָה  געָקוּמען צוּ ג
האָבּ פאַר דיִר גאוַּטעָ בּשׂודה  דוּ װײַסט ,בּעֶנושעֶמעֶן איי
דאָך דאָ ! נעָכטין אין עָר פּריָה איז עָר געָקוּמעֶן ,
גיטעלע; נוּ װאָס }
שפּרינצע :נעָכטין איַן דעָר פּריָה איַז עֶר געָקוּמעֶן.

זאָל נַעֶבּעֶן אַז פון הײַנט אָן זאָל בּײַי פּטאַשקין צנר
װאַקסען דעֶר הוֹיקעֶר ! לחיים ! שריַנְקט)
=מ'עע-כלדעע;

גוּד איָווניג

אֶה איך װײַם גאָר ניִם װאָס דוּ װיַלסט .פון מיר-מיִם;
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עלעג
פאַרבּעֶנקט  ,איך האָבּ אײַך שײן אַנאַנצעָ
געֲזעָהן ,ניט אײַך ניִם אײַעֲרֹעַ קיַנדעָרליִך ,
איהר  4װאָס מאַכעֶן די קיִנדעָרליך ?
שפרינצע; זײַ זענען אָללרײַט .
ע אה הש שפּרינצעָ אַז מיר זעֶנעֶן
א
שמחה'ס .

=

י יש

ש

גיטעלע; פון װאַנען װײַסט איִהר דאָס }
שפּרינצע; זאָג נאָר װאָם האָסְטוּ דיך אזוֹי דעָרשראָקעַן ?

מְעֲבּלע ;.גיטעָלְעָ!
גיטעלע; חַחֵחַ !:איך האָבּ מיך דעֶרשראָקעָן ,װאָס פאַלם
אײַך אײַן .אַזױ? איז בּענזשׂעָמעֶן דאָ? זעָהר איִנטערעָסאַנט.
איָהר אַלײַן האָט איָהם געָועָהן }

|

שו

שפּרינצע; װאָס פֿאַר אשַמחה

שפּרינצע :נאָ! אוה אַלײַן ניִם ,נאָר איך האָב געֶטראָפּען מר.
ְיִסעֶן העֶמדַעֶלנעֲהעֶר האָט עֶר מיר געאָגט אַו עֶר איז
ְּ
גלײַך צוּ איָהם פּעֶרפאָהרעֶן..

דער

גאַנצעֶר פאַמיָלִיעָ ,
גימטעלע :נוּ געָוויִס האָט עֶר געָראַרפּט קוּמעָן מיט דעֶר גאַנצעֶר
פּאַמילִיעָ וי קעֶן דעֶן אַנדעָרש זײַן .
אבינדור; אוי גיִטעֲלעָ טרונק בַּעָמעֶר גאלַעָועָלעָ בַּיֵעֶר,

וועֶטשעֶרעָ קוּם !
:אבינדור :אֶה װעָן װעָט שוין נאָט מיף

ן  ,דאָס אִיִז פּורים אוּן שׂמחת תּורה ,הײַנ=
װײַבּ טריַנקע
שׂמחת תּוֹרה ,אָט עֶס זאָגט זך אַװייי*
איז בּײַ מיַר
גיְטעֶלעַ איַן דעֶר הײַם שׂמחת תורה וי
דוּ געֶרעֶגנקסט
עָהטעֶן די תּוֹרה איַן די העֲנד אוּן די גאַנצע
איִך פלעָג נ
לעָגט זיך אַרוּם נעֶמעֶן אַרעֶרעֶל אוּן מיַר
משפּחה פּ
ן דײַן טאַטעַנם שֹׂישׂוּ ושֹׂמחוּ כּשמחת הּורה,
פּלעֶגעֶן זיַנגעֶ

דוּ געָרעֶנקסט עָם .,דעָרטאַן עֶם מיך .+
(זיִגגט

איז דאָ װיָל אִיִך אֹיָהם זעָהן .

געהען

אָבּ  ,בּענזשעטען קוּמט אַריין)

:
בּענזש ; האָסט זי רעֶרשראָקעֶן גיְטעָלץָ ז
מערט; דעָרשראָקעֶן  +נײַן! נאָר עָפע 4עט כַפּּלוּצֹים 0
ש
ידיאָרק ,װאָס  בּעָדײַטעָט דײַן פּלעֶצליִכעָם צורוקקימע
נו

מעכלע; װעָסט דוּ אֹיָהם זאָגעָן }
ביטעלע  :איִך װײַם ניִם ,אוף װיַל אוָהֶם טור זְעָהן א-יָ-הר
װײַסט שפרינצע איך האָבּ טיך שון פּשום נאָך אײַה

יי

בּעֶפריַעֶן

פון רי

טעג ! אָט .צװוײַ מאָהל אין יאר לאָוט מיף מײַן
טרויריגץָ

נעָזוּנד! אֹיָהר זעָהם שפּריַנצע וי אײַעֶר מאָן זעָהם מיך צוּ,
איָהר זענט בּרוֹגו דעָרְפאַר ?
שִׁפּרינצַע; איִך בּרונז דעֶרְפאַר ?
פ
ּ
א
ַ
ר
װ
א
ָ
ס
?
ד
א
ָ
ס
איַז עֶר נאָר בּײַ
אײַך אַזאַ גרויסץ מציאה בּײַ מיִר איַז עֶר אַ קנאַפּעָר אוֹצֶר ,
אבינדור  :מץ האָט דיך איַן אַרבּעֶל שפּרינצץָ.
שפרינצע :זאָג נאָר דוּ וועֶן וועָסטוּ אוֹיפהעָרעָן
צ
ו
ּ
ז
ש
ל
א
ָ
קען און
עָהעֶן האײַַם }
מעכלע ; נוּ גיַטעלעָ װאָס װועֶסטוּ יעֶָצם מוהן }
ניטעלע! װאָס איך .װעָל מהון ? איך װײַם ניט ,נאָר אַו עֶר

י

זעֶנעֶן

עֶפאַלט אֹיָהֶם אַ מרה שהורה .שי שוין אַהײִַם עֶסען
בּ

לחיים  ,לאָמיַר זײַן

ישי .יא 7יי :ישר {.

אַהיִן געָגאַנגעֶן

און

דעֶרפּאַר האָט טאַקץ אַבינדוֹר געקויפט בֹּיעֶר .
ישקשה איך װעָל קױפען נאָך אַ קריגעָל בּיְעָר,
אבינדור; נ
! = איך האָבּ הינטעָן אוֹיף געטריִנקעֶן ,ניטקשה!
,ויף יעֶרעֶנס
שפּרינצע :דעָרפאַר איז מײַן אַביגדור אל א
ּרײַט זיף מײַן מאַן ,נאָר װעֶן עֶר קימט אַהײַם
שמחה פ

איִז פּאָרם געֲוועָהן אַ גוּטעֶר פרײַנד .
שפּרינצע; דו װײַסט גְיִטעָלְעָ עֶר איִן דאָך געקוּמעֶן מיִט דעָר

גימעלע; יאָ .אַביגדור.

טאַטעַ

אוּן

הײַנט בּעַל

איז דאָך הײַנט תּנאים .

אַמע

רי

װאָך ניִם
װאָס טהום

איז בּײַאײַף ?

גימעלע; פטײַטש בּײַ די ר

ניטעלע; אַזױ ,אַזױ } איז בּעֶנוּשעָמעָן שייןאוֹיךְ דאָ? און עָר

לאָמיַר .מרינקעָן 
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בענזש : ,עֶס איז נאָר ניִט פּלוּצוּם ,עָם אי שון געֶוועָהן
אָבּנעֶמאַבט בּײַ מיָר גאַנץ לאַנג ,זײַט איך האָבּ
פּעָרלאָסט נוידיאָרק .
ניטעלע :גאנץ לאַנג ? װיַ לאַנג אי עִם דעֶן} איִנגאַנצען נים

מעָהר װי  4חרשים .
בענזשעמען :יאָ אָבּעֶר די  4חדשים האָבּעֶן זיך בּײַ מיֶר גאַנץ
לאַנג אוּן מרויריג געֶצוֹינעָן .

ניטעלע  :דוּ האָסט געֶבּעֶנקְט נאָך נויייאָרק וּ
בענזש ; נאָר װײַל דוּ בּיוט ראָ פּעָרבּליֶעבּעָן.
ניטעלע; נוּ פאַר װאָס האָסְטוּ מיָר נישט געֶשריִעבּעֶן 1
בענזש ; ,איִך האָבּ דיַר יאָ געֶשריֶעבּעָן באַּריֶעף.

ניטעלע; א בּרוֶעף  +נײַן ,אַוא קלײַן בּריֶעפעָלעָ .אֶה בּעֶנושעמעָן,
האָבּ
דאָ
װײַס
דײַן

איִך דעֶן ניִשט מעָהר בּײַ דיר פּעָרדיענט ? איך בּיַך
שיעוּר משׁוּנעָ נעָװאָרעָן ,איִך האָבּ געָמײַנט גאָם
װאָס מים דיר אי געשעָהן .ט זאָג װאָס מאַכט
פּאַמיְלִיעָ ,װאָס מאַכסטוּ ?

ענוש : .מײַן

קלײַן

מײַדעָלעָ,

טײַן פּרעָהליך

רחלע

איז'

געָשטאָרבּעֶן .
גימטעלע  :אוי וועָה איָז מיר !

בענזש ; .סאיז פּלוּצוּם קראַנק געֶװאָרעָן ,אוּן יעֶצט האָב איה
אין דעָר הײַם צוּריַקנעָלאָם אקַלײַן פריש קבריל .וועֶן
דאָם אוּנגליק זאָל נִיִם נעָועָהן געָשׂעָה ,װאָלם איִך
געָוועָן אַלײַן צוריקגעֲקוּטעָן .אֶבּעֶר מײַן קינרס טױט
האָט מײַן פרוי איָנגאַנצעָן צוּ שיטעָרט .זי איִבּעֶרלאָועֶן
אַלײַן האָכּ איך ניִט געֶקְעָנט ,איף זאָל ראָרט בלײַבּעָך
האָבּ איך ניִם געוװאָלֹם ,אַזֹי זעָנעֶן מיַר אַלץָ אהַעָר
געֶקוּמעֶן .
ניטעלע :אוּן ר 2ו =  31עֲ1
בענזש : ,עֶר איז אָללרײַט .

 = 4צין
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ניטעלע; אוּן דײַן פרוי }
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מוּז זעָהן אֹיָהר'

ענזש : ,זי איז ועָהר נים נַעֲזוּנר ,אי
ריִעפען  ,אַ דאָקטאָר .
גיטעלע; אוּן װי בּעֶפנדעֶט זי זיך יעֶצט +
בּענזש ; .בּײַ מײַנעָם אלאַַנדסמאַן  .אײדעֶר איִך .בּיִן אַװועָק.
איז עֶר נעֲוועֶן פעֶרמַעָנלִיךְ יעֶצט האָט!ֹעֶר  ניָטּ.קײַן אַרבּײַם
עֶס איז איָהם זְעָהר שׁלעָכט  9 .קיַנדעֶר  -זעָנעֶן בּײַ אֹיָהם
קראַנק  ,איך זאָג דיִר גיַטעלעָ עָם  איַז .גאאַָטסמיַטלײַר
אוֹיף איָהם .פּײַ אֹיָהם אוּן שטובּ אי אפאַָלשטעָנדיָג.
האָספּיַטאַל .
ניטעלע; פאַר .װאָס דיִנגסטוּ ניִם קײַן דְיָרה ?
בענזש ; .איך מוו זעָהן עֶרשט אַרבּײַט געֶפונעָן ,װאָס קיקםם,
אַזױי אויף .מיָר גִיְטעָלעָ 4

ניטעלע  :איף זְעָה אַז דוּ האָסט זיף זעָהר פִיִעל פּעֲרעֶנרעָרם.,
זײַט מיר האָבּעֶן זיף ניִט געֲועָהן .

בענזשעמען ; איִך האָבּ דיַד שוין פּריְהעֶר געאָגט אַז די צײַם;
האָט זיף פאַר מיֶר זעָהר לאַנג אוּן טרויריג געֶצוֹיגעֶן =
אַציַנד נלײַבּסטוּ מיָר שוין ?

ניטעלע :וועֶן האָבּ איך דיָר ניט :געָנקויכּט  1אֶה ,אֶה װאָס :3

איִך זעָה בּײַ דיָר גרויעָ האָר ,אֶה איִך האָבּ בּײַ דיָר
פריָהעֶר דאָם ניט געָועָהן ,

נזש : .דוּװײַסט גומ פון װאָס מײַנע האָר זעָנעֶן גרוי געֶוואָרען +
בע

ניטעלע :פון װאָס +

בענזש ;.דוּ געָדעֶנקסט

ניַטעֶלעָ,

װי מיר האָבּעָן זף

דאָס

לעֶצטעָ מאָהל געָועָהן 1

ניטעלע  :יאָ אזא מאָמעַנט פּעֶרגעֶסט מעֶן ניט אַוֹי לאַנג;
מעָן לעֶבֹּט.
ענזשעמען ; דוּ האָסט דעָמאָלם מײַן קאָפּ אַרומגקָימעַן
מיִט דײַנץ העֲנד ,אוּן פאַּאָר טרעֶרעָן זעָנעָן פוּן רײַנע
שעהנעָ אױיגען .אויף מײַן קאָפּ אַראָבּנעפאַלעָן ,אָט די
מרעָהרעָן פּיָהל אי װי זײ פֹעֲרצעָהעָן דֹעָם מאַרף

א

יי ייב יט

יד

44
יי

שש

אט

הי ליבון
קע יע

טנ

א

ינע

און אַלט ,

אֵליַעֶנעֶן ,יאֶהרעֶן אוין גליִק זאָלעָן זײַ אַװֹי האָבּעָן;

מעכלע ; װאָס איַז מאַמץ ,װאָס איו געָשׁעָהן }
דוּ װעָסט שוין װיָסעָן ,דוּ װעֶסט שוין בּאַלד אַלריַנג,
נחום:

װיָסעֶן  .איף האָבּ וְעָהר שעֶהנע נײַעם געֶהעֶרט פון ריר
מאָכטעָר מײַנע ,װיַ הײַסט עֶר דֹעֶר . . .דעֶר אַמאָליגעֶר-
קאַסיטש דײַנעָר ,עֶר איַז שױן װיַעדעֶר נעֲקוּמעֶן נאָך
ניו-יאָרק .
נימעלע ; מן הסתמה האָסט דוּ עֶס פוּן עֶמיציִן געֶהעֶרט  ,געָוויִם,
װײַסט יעָנעֶר װאָס  +רעָד.
פון עֶמיִציִן געֶהעֶרט ,יעָנעֶר װײַסט ,נוּ אוּן דוּ װײַסם
נחוּם;:
פון נאָר ניִט !4
ניטעללע :אֶבֹּעֶר צוּ װאָס טוינען די אַלץָ פראַנעָן װאָלט איף .-
עֶװאָלם װיַסעָן 1
איף װעָל דיך בּעָטעֶן אײַן זאַך .אַז איך פרעָג דיף.
נחום;
עָפֹּעָם מן הסתּם װײַם איִך צוּ װאָס איִך פרעָג  .דֹעֶר מאַן -
האָט מיר נאָך עָפֹּעָם געָזאָגט ...זאָג נאָר איַז דאָס אֶמת מעָן .
האָט מיר געֶזאָנט אַז דוּ בּיִסט מיִם אֹיָהם אין װײַטעַ וועֶגעָן.
ִ,טעֶלעָ דוּ זאָלסט מיָר יעָצט אױסואָגעֶן:
אַרײַנגעקראָכעָן גי
דֹעָם גאַנצען אֶמת ! זאָג מיַר נאָר אַז :דאָס איז אַ ליַעגעֶן .
אַחוֹי געָה איַך בּאַלד צוריק צוּי דיי פקי ,די מעָנ-

ניטעלע :רײַן לעכּעֶן ,נוּ אוּן מײַן לַעֲבּעֶן+
בענזש ; דוּ װײַנקט ניִטעֶלֹץָז

מעכלע ; עֶרשיינט) !גיְטעָלעָ ,דֹעֶר טאַטע אוּן דן מאַמע געָהן
שׁוֹין אַהײַם.
ַ
ניטעלע :געָה א הײָם בּעָנושׁעַמעָן .איך װיָל ניט אַן מײַנץ

עֶלטעֶרן זאָלעָן דיך דוּ טרעֶפעָן.

בענזשעמען; נוּר נײַט גִיְמְעֶלעָ!
גיטעלע;װאַרט אוים אַ מינום ,נאַ בַּענושׁעֶמעֶן דֵאָ האָסטוּ
 03 .דאָלאַר געָה זְעָה דיר אַדיָרה בֹּיִן דוּ װעָסט זיך
זעֶטצעָן אַרבּײַטעָן .
בענזש 1 ,גיִטעָלעָ ,גְיְט
ע
ָ
ל
ע
ָ
!
װ
אָס װיִלסטוּ טהוּן } װאָס װיִלסטוּ
טהון  1איִך קעֶן ניִט אוּן  װיִל דאָס געָלר נִיָט נעָהטעָן ,עָם
איַן אֶמת  ,איִך האָבּ געָאײַלט צוּ דיָר ,װײַל איִך האָבּ
נַעָפיָהלֹם אַן אִיִךְ פאַל ,אַז איך געָה אוּנטעָר ,נאָר דןּ
מיט דײיַנעָ זיִסץ רײַר קעֶנסט מי? וויַערעָר בּעֶלְעֶבּעָן,
װילסטו יעֶצט פוּן מײַן קומעֶן אוּןרעָרעָן מאַכעָן אײַן. . .
גוּם נײַט גימעָלעָ ,נוּם נײַם! אב
ע :נוּ װאָס האָט עֶר ריר געֶעָנט פעָרֶם ,דו האָסט אֹיָהם

עִ װאָס

האָבּעָן מיַר

דאָרט

דאָס 37לוט

פעָרצאַפּט

אכעֶןְ

נאָך דאָרט ,זאָג מיַר נאָר אַז דאָס אי אליַענען  ,אַזױ:
װועָל איף זײַ דעָרהרגנען ,די צינגעָן פוּן זײַעֶר טול װועָל*
איך זײַ אַרױס שלעֶפּעֶן ( .דעָרוװײַל -געָהט סעֲכְלעָ צוּ דעָר מאַטע).

אַלעֶס געָואָגט }

אֵלֹעָם אָמת.

;ֶה לאָז מיך ,לאָז מיך צוּריָה!
נימעלע:א
מעכלע{; אי װאָסשץַ דוּ האָסט װײַטעָר געֲשׁװוִנעָן ,װאָס

אל אי

אע וי וט

:

בר עי
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אוֹיכּ דאָס איַן אָמת ,

יגיטעלע; װאָס איָז מוט ריר בּעֲנושׁעָמעָן זּ
בענזשעמען :דאָס עַרנסטע דאַכײַ או ,אַז איף האָבּ אין
גאַנצעָן מײַן מומה פֹעֲרלאָהרעָן ,מײַנץ העֲנר לעָנעֶן
זיך צוּ קײַן זאַך ניִם ,און מײן לעֲכּעֶן אין דאַדוּרך
פעֶרלאָרעָן .

אי

די

געֲבראבעֶנעָ

העֲרצעָר

די יט אל
אֶה אַ מאַמץ דאַרף היַטעָן.
נהוֹם;

אין מײַן קאָפּ ,אוּן דו פאָר טרעָהרעָן מאַכעָן מיך נרוי

רעָדעֶן נחום אוּן פייגע קוּמען אריין)

א

ער

עי יי

װעָט זײַן דעֶר סוֹף ,ניְטעָלְעָ דעֶר טאַטעָ .,.ומע העָרט

בר

םי

אי

:

2

יי

א

א

ן

מעכלע ; מאַמץ לאָז אֹיָהם ניִט געָהן עָם א
(בּיַַדעַ .װײַגעַן)
װאָס אי דאָס  1װאָס װײַנט אֹיָהר ,װאָס זעֶנעֶן ראָם.
נחום:
פאַר אַ . . ..עֶס איז אָמת ,,עָס איָו !א.מותעָה:מײַן קאָפ =

08:

א

על
עי ר

יצע

ריט

חי

נו פּײַנץָ ,נוּ מאַמע! דוּ ז אאָנסטָ

2נֹ 2ש 8

אַז איך זאָל נַיִם שרײַעָן -

נוּ װאָם זאָגסטוּ אויף אוּנועֶר טאָכטעֶר ,געָוועָהן אוּנזעֶר
טרײַסט  ,אונזעָר גליק אוּנזעֶר האָפּנונג אויף דער עֶלְטְעֶר ,
װאָלט ניִט בּעֲסעֶר געָוועָהן אַז מיַר װאָלטעָן זי געֶוועָהן

בּעֲנראָבּעֶן אַלם קיר אײַדעָר פון אֹיָהר אַזאַ שאַנעָ צוּ
דעֶרלעֶבֹּעֶן !אֶה .װעָה מיל! זי האָט אוּנז אונגליקליף
געָמאַכט ,זי האָט דאָך אוּנו געָקילעָט ,געְקִוילעֶם אָן
אַ מעֶסעֶר ! געָקוילעָם!

פיינע ;  -אֶבּעֶר װאָס איִז זי שולריג 1מֹע האָט זי פעָרפּיָהרט ,
מע האָט זי אוּנגליִקליך געָמאַכט ,מץ האָט אָבּגעֲקִוילעֶט
אוּנזעֶר קינד ! נעֶר לאָוש זיַך געָהן)

מעכלע; װי געֶהסטוּ ,װי -אַהיִן גַעָהסְטוּ'?פייגע ; וי געָהסטו?
נַהוֹם; שֲוֹיסְעָר זוף) װאָס פרעֶנט אֹיְהֹר מיך װוי אַהיַן זאָל איךגעָהן ? איִך װויַל געָהן צוּ איָהֶם  ,צוּ איָהר פעֶרפּיְהרעֶר  ,אי װויָל
איָהם אַזוֹי װיַסט אוּן פּינסמעֶר מאַכעָן זײַן לעֶבּעֶן ,װי עֶר
האָט װיִסט .אוּן פּינסטער געָמאַכט אוּנועָר לעָבּעָן.
ביטעלע; טאַטעָניו! געָה ניִם , דוּוועֶסט דיִר-אומזיסטיגץָ שׁמעָר-
צעֶן פּעָרשאַפֹעֶן .
זֹעָה נאָר ,זעָהַ טדאיָכטעָר אי בּעזאָרגט אַז דעָר
/נחום;
טאַטע וועָט האָבּעֶן שמעֶרצעֶן אוּן יסוּריִם .אַ ליַענעָן ,מרשעַת!
איַן דײַן העֶרצעֶן איִז אױיסגעָלאשעֶן ייעֶרעֶר פונק רחמנות .
װאָסזשע : ,װעָה אי מיר ,האָסט דוּ גאָר ניט טארַאַכט
געֶגעֶבּעֶן וועָנעֶן דעָם אַלמעָן מאַטעָן? װאָס וועָם טהוּן די
אַלטע שװאַכעָ מאַטץ ? װי װעָט קוּמעֶן די יאָרמעָ אלמנה
מ-יַט די  2פּיִצעֲנקעָליךְ יתומיִם  װאָס וועָלעָן מיַר  אַלעָ
ט|הון  4וי וועלעֶן  מֹיָר  אַהיִנקומעָן } אֶה ,אֶה די בּיַום אַ
גזלנטע אוּן איַך 'וועֶל איִבּעָר דיָר ניִט האָבּעֶן קײַן מנוּחה

אוֹיף דעֶר װעָלט אין ניִט אויף יעֶנעֶר 'װועָלט! הו בּיִסט  אַ
--שטן- ,אַ משחית דוּ  -בּיסּט אקַללה ..++

בער דירי

ענובירט שרד ור אט עבט שי

געֲבּראבעֲנעָ

א

הַּעֲרצעָר
דירי

:.

ילע

רעטיר עריא

רישי

דירי שיקל

פאק
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לייט ידידי

שיינץ :אֶה שעָלם זי ניִט!
יטעלע ; שעלט מיך ניט מאַמעָניו .
נחום;

ִט טאַמעֲניוּ איף װעָל דיף דעָרהרגנן איף .
אָג מיָר ני

בי ניִט דײַן טאַטץ ,לאָזט מיף נעָהן ,לאָש מיך געָהן !!
ביידע; דוּ וועֶסט ניִט נעָהן !
ביטעלע :טאַטעֲניּ דוּ האָסט מיף שלעָכט פערשטאַנ;ן,
בּענשׁעָמעָן .װײַסט פון קײַן זאַף ניַט ,בַּעֶנושעֶמעְן האָט
גאָר ניִם דעָרמיִט צוּ טהון .*+
אוֹי? ניַט עֶר +נוּ וואושץ געָה איִך און דעֶר אָמהן,
פחום;!
איך אַלמּעֶר נאַר? אַן ניִט עֶר ,װערוֹשעָ דעָן +אַו נַיִם
עָר  ..+אֶה איִך װֹעָל מיַר אַ מעשׂה אָנטהוּן !איִך װעֶָל מיַר
אמעַשׂה אָנטהוּן !איִף װעֶל מיַר דאָס לעֶבּעֶן נעָהמעֶן  .וי
וועֶלעֶן מיַר קענעֶן דאָס פּנים װײַזעֶן ,װי װעָל איך קעֶנעָן
אין אַ שוהל אַרײַנקימעֶן !אַזױ  ,אַזױי  ,אַרְויס פוּן הויו!
נחום װאָס רעֶדסטוּ?
פפיונטץ:
מעבלע :מאַמע  ,װאָס װיִלסטוּ מהוּן ?
אַרֹים פוּן הױו!
נחום:

; יאָ איִך נעָה ,איִך געָה .

ובבליע:א; מאַטעָניו .,װאָס טהוּסט דוּ אֶבּ ? האָכּ רחמנוּת אויף
יש בי
איָהר וי וועָם זי נעָהן 4האָבּ רחמנות !
; רחמנות ? האָט זי דעֶן רחמנות נעְהאַט אוֹיף אוּנז 1זאָל די
נחום
נאַנץ וועָלט וויסעֶן אַז נחוּם עֶסְטעֶרִין האָט געָהאַט אַ שלעָכטעָ
+ױבּ זי יויֵל
טאָכטעֶר  ,האָט עֶר זי פּעָרטריִעבּעֶן  .זאָל זי געָהן א
אַז איך זאָל זי דאָ אויף רעֶר שטעָלע דעָר'הרגנעְן -
ניט
גיטעלע :מעֶבלעָ זײַ געָויַנ ! (אִבּ
8 4ש

פיינע;

נחום!

גיִטעֶלעַ מײַן קִיָגר ! (לאַבגע פּויזע)

רבּונוּ של עולם פאַר װאָס קוּמט עֶס מיָר ,פאַר װאָם

קומט עָם מיַר ז

נענדע צווייטער אקט).
אק קיתע ישאר
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געבּראָבעֲנעַ
ט
רדנע
י רוט בא
יי
ק
יצאנ

אַז איך זאָל זײַ שלעָפּעַן מיט אשטַריִק,

(איניאָרעָם ציִמעָר בנ אבינדורן .שפרינצְע ויִצט אוּן אַרבּײַט עָפעָס. ,
אביגדור קומט אָן ).

אביגדור; שפּרינצע!
שפּרינצץ; װאָס איַן 1
אבינדור ; דוּ קענסט גאָר ,נַיִם װײַזעָן דײַן לעָבטיג פּנים.
שפרינצע;

איִך האָבּ דיך איַן דעֶר עָרר !

אבינדור; איִך האָבּ דיַך אין אַרבּעָל !

נאָר אָן! דוּ האָסט

עי

ריר

דור ; װאָסזשעַ עֶס שמעָהט ניִם אָן מײַן צװוילוּנגם מאַטעָן
אבינ

דרימער אקט.

|

העֲרצעֶר
טע
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ייר אאעשטאטטעמק -מקרמט

ריר פֹעֲרשוֹירעֶך

שפּרינצע; אֶה קוק
דעָם בּאָרר.
אבינדור ; זעָה איִף עָפּיִם בּעֶסעֶר אוים ?
שפרינצע; איּן אַנְײַעֶן ראק האָסטוּ דיָר אי געְקויפט .
אבינדור ; יאָ מײַן טהײַערעָיי.

שפּרינצע; דאָס אַלֹעָם האָסטוּ געֶטהוּן צוּ ליַעכּ דײַן גאַסט.
אבינדור; נוּ װאָס וֹשׁץָ +איו עָם שׁעָן?
שפרינצע :געָה וְגעָה בַּעֶסְעֶר אַרײַן אוּן װיַעג צוּ די קינרעָר,
זײַ האָבּעֶן זיִך אויפגעָכאַפּט .
ו
אבינדור :אַ שׁעָנעָ אַרבַּט! אַז דוּ װילסם איך זאָל צוּ
װײַענעֶן רי קינדעָר ,װעָל איַך דאָם װיִענעֶלעָ אַרײַני
:
בּרעֶנגעֶן דאָ אַהעֶר .
שפרינצע :אִיך װיַל ניִט אַז דוּ זאָלכט זײַ דאָ אַרײַנבּרעֶננעָן,

אבינדור ; װאָסזשע +די טאָועָלן זעַנעֶן דאָך שוין פאָריִבּעָר ,
שפּרינצע :שעֲהנעָר טאַטע שטײַנס געֲזאָגט ,דוּ װײַסט דעָן
ניט אַן רו קינדעֶר דאַרפעָן נאָך ט8אָג נים ועָהן
די לעָכט.
אבינדור ; כֹינד אששריק בּאַלד ! בּאַלד !
שפּרינצץ; װאָס טהּסטוּ! דוּ סטראָעָסט שוין װיַערעָר רײַנע
מאַשונאַציעָם 4

נאָר איף זאָל

זיטצעַן מיִט זײַ דאָרט איַן פּיִנסטעָרן אַלקעֶר+
ּרינצע; הלואַי זאָל אוך לֶיֶענעָן זאָגעָן ,דוּ װעֶסט נאָך אוּני
שפ
מאַבעָן אײַן אוּנגליק מּיִט דײַנע קיִנדעֶר *
ניטקשה ,איִך האָבּ עֶס שוין גוּט צוּ געֶבּוּנדעֶן (ויני
אבינדור ;
אי לן ,ל

2

ּרינצע; װאָסזשץ האָסטו אלץ אַוועָק  געָוואָרפעֶן און געָק
שפ
מעָן +אוֹיִם פעָרלעֶן !דוּ האָפט דאָף נאָף צִײַטּ געָהאם
די צוּ .זעָהן מיִט די טהיַעֲרְָ נעָסט י
דור .:נײַן! איך מוּז גיַטעֶלעָ זְעָהְן בּאַלר װי זי וועֶט קוּמְעֶןי
אביג
נצע ; מײַנעַטװעֶגעֶן װאָלט זי אִיִן גאַנצעֶן ניִט בּעֶראַרפּט
שפרי
עֶן
ינד קוורּמ ; א *וי בּיסטוּ אָ שלעָכט מעָנֹשׁ +אָהן אַ בּרעֲקעֶל האַרץ,
אב
6אָהר וי מיַר האֶכּעֶ
אֶהן אַ דעָף פון .אַנִשׁמָה  עָם אִיַז שוין י
גיִטעַלעֶן ניט געעָהן ,װאָס רעֶד איך .עָם איָז שׁוין מעָהר .
ינצע ; אַזזי קומט שוין האָט זי װעָנינסטעֶנס בּעֶראַרפט
שפּר
קוּמעֶן אַלײַן  ,ניט מיַטבּרעֶנגען דאָם  קיגר .
אבינדור:

פאַר װאָס

לײַן  ,פאַר װאָס זאָל זֹיַ ניִט מיִטבּרעָני
אַ

געָן דאָם קינד +
שפּרינצע ; מעֶן וועָט זיַך דאַרפעֶן געְנוּג בּעֶגראָבּעָן פאַר בּיָשה י
אבינדור :אֶה! אַז דוּ װילסט זִיִך בּעֶנראָבּעָן ,מהכא תִּיְהֹא .
אין מײַנע אוינעָן איִז גוטעֶלעֶם קֵיִנד פונקט אַזי
אֶבַּעֶר.
כֹּשר װי אוּנזעֶר צװיַלינג ,אַלְע קיִנדעָר ועָרעֶן אויף אײַן
אופן נעֲבּוירעֶן .
ע ; דוּ גראָבער עֶקספּרעֶסמאָנן !מײַנע קיִנדעָר ועֶנעָן ניִם
שפּרינצ
קײַן .ממזריִם! דוּ העָרסט ?!

אבינדור  :װאָס אי מיט ריר עֶפּעֶם פאַר אַואַ נְליִק ,װײַל
אָרט  אין  אָרשע האָט מעָן אונז בּײַדעָ אַרונטעֶרגעָרוּקם
ד
אוּנטעַר  4שטאַנגעָן ,אוּן דער אָרשעֶר רב האָט נעָהאַלטעֶן
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געבּראַכעֲנעָ הַעֲרצעֶר
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;ורך אפַרוי ? װי אַװי?
-שפּרינצע ד

איִבּעֶר אוּנז אַ שפּרוך ה?אַ? װעָן איך זאָל אֹיָהם יעָצם
רעֶרטאַפּעֶן װאָלט איִך מיף מיט אֹיָהם אָבּנעָרעֶבעֶנט .
שפּרינצע :איך האָבּ דיִך אִין דר'עָרֹר דוּ גראָבּעֶר עֶקספּרעָסי
מאַן .אי פאַרשטעָה ניט פאַר װאָס פֿאָהרם זי צו אוּנו,
ניַט צוּ איהרעָ עֶלטעֶרן !
אביגדור; װײַל :עֶרשטעָנם ,װאַהנעָן זײַ בּײַ רי' פּטאַשקינם אין

אבינדור ; זי איַז גענאַנגעָן אוּן טארַאַמװײַ אי אוֹיף איָהר
אַדױף אוּן אֹיָהַר צוּשפּאָלטעַן דעָם קאָפּ .אוּן דעֶר מאַן
קריענט  0001ראָלאַר .

'שפּרינצע ; איִך האָבּ דיַך טיעף איַן דער עֶרר!

אבינדור ; איך זאָל אַזוֹי לעֶבּעֶן אוּן געֲזוּנד זײַן ,װי איַך מאַף
ן קלטפט) אַרײַן .
עָם פאַר ( ! 008שפּרינצע אָמבּע,
מעכלע :גור אוניִנג ! זי איַז נאָך ניִשטאָ ז

הױז און צװײַטעָנם ,װי? דֹעָר פעֶטעָר פון אֹיָהר נֹיִם

ויסען ,אוּן דריַטעָנם ,האָבּ איך געֶרעֶעֶנט וי װעָט דאָ
זײַן ,װעֶלעֶן מיַר ועָהעֶן צוּ מאַכען שלום .האָבּ קײַן
מורא רײַנם װועָט זי גאָר ניָט צוּנעָהמעֶן .

אביגדור :נײַן!
:מעכלע ; װאָס איַו עָפּעָם מיט שפּריִנצעֶן 1

שפּרינצע :ז האָט דאָך אֶבֹּעֶר שוין קײַנמאָל ניַט געֶרעֶכעֶנט

אַהײַם צוּ קוּמעָן ?
אבינדור ; זי איִז זעָהר קראַנק,דוּ האָסט ראָך געָהעֶרטלעָועָן דעָם
בּריעף אַז זי איַז זעָהר קראַנק .
שפרינצע :אָבּעֶר װעֶר קעֶנן אֹיָהר דאָ העֶלפעֶן !דער טאַטע
דעֶר קכּצן? װאָם װועֶן פֿטאַשקיִנם 'גיִט אֹיָהֶם ניִט ,װאָלם
עֶר געָשטאָרבּעָן פאַר הוּנגעֶר  3אֶדעֶר איַחר שוועֶסְטעֶר
טעָכלץַ װאָם זי האָט שוֹין ניִט קײַן כּח אַרוּמצוּגעָהן 1אוֹי
אַביָנדוּר א?יך װועָל דיר זאָגעֶן דעָם אָמת אַז עָם איָו גאָר
קײַן רחמנות ניִט אוֹיף אוָהר ,זי האָט זיַך אַלײַן געֲנוּמעָן
די צרוֹת ,לאָז זי זיך האַלמעָן מיִם זײַ.
,אָסטוּ אַ בּראַנדיגעֶן פִּסק ! מיט אַואַ מויל װאָלט
אבינדור; אוי ה
איך דיר געָוואוּנשעָן צוּ לעֶבּעֶן  01יאָהר נאָר אֶהן אַ קאָפּ,

שפּרינצע ; איך האָכּ ריך אין עָר עֶרר !

אבינדור ; אַצינר זֹעָה איך ,אַן איך האָבּ נִיִׁ קײַן גליק,
אַנֹדעָרעָ מעָנעֶר האָבּעָן טאַקעַ מול אוּן איך ליִעג מאַקע
אין דעֶר'עֶרד מיט דֹעָם קאָפּ,

אײַַטוּנג אוּן רעָד
וקוקט אין צ

שפרינצע ; װאָס אי +
אבינדור ; קים אַהעֶר וועֶסטוּ זעָהן  ,אויף שטיִקעָניִשׁ ,ראָ אין
,פּאָרוועֶרטס' וי אַ מאַן איִז גליקליך געָװואָרעֶן דורך אַ פרוי.

אביגדור  זי איז עֶפֹּעָם ניִשט געֲזוּנֶר .
מעכלע ; װאָס װאַרפט זי זיף אַװו?

נבינדור; דאָס האָט זי געֶקריַעגעֶן אַזאַ קרחת ,
:מעבלע  :אַבּי איִך האָבּ געָמײַנט אַז זי איַו עָפּעָם ברוגו אויף

,

מיַר ,וואוּ איז זי אַװעֶקגעָנאַנגעֶן }
:אבינדור ;.װאוּ זי איז .אַװעֶקגעָנאַנגעָן , װעָט זי בּאַלד צוְּיִק
קוּמעָן ,איִבּעֶרהויפּט אַז זי װײַסט אַן דוּ בוט ראָ .אָם
האָבּ איִך

,444::1::5
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דייר געואָגט ?

(שפּרינצע קוּמט

צוריק אַרײַןי

:מעכלע :א ,װאָלט איך שוין געװאָלט זעָהן גִיְטעֶלעֶן! דוּ
העָרסט אַבינדור ,איך האָבּ סיף אַצונר דעֶרמאַנט אי
עֶטליבעָ וועֶרטעֶר װאָס גיטעֶלץָ האָט יָר געָזאָנט אַיירעֶר זי איז
 ַ.גרוים אוננליק ---האָט זי געזאָגט---
אַוועָק געָפאָהרעֶן :א
מרײַבּט זי אַװועָק פוּן אונז ,אבּעֶר נאָך גארַעֶסעָר אוּנגליק
קעָן .זי צוּריקבּרעֶנְגען .אֶה !מײַן העֶרץ אין מיַר ועָהר
שועָר ( .טען קלאַפט)

אַרײַן ! (ניטעָלע מיטן קינר) ,גִיטעָלץָ!

שװעֶסטעָר .מײַנע } אומאַרמונט .קום אַרײַן ,װאָם בֹּיָסטוּ
ו
שטעָהן געֶבּליִעבּעֶן בּײַ דער טהיר +
;ניטעלע; װאָם -מאַכסטוּ ?װאָס מאַכט דעֶר טאַטץ 1רן מאַטץוּ

איַן דײַנעַ קינדעָרלעֶף +

'

:

א

8

מעכלע :גאָט זײַ דאַנק

ערע

לביף

לוֹיף שוֹין ( ,אביגדור טיט גיטעלען קוּמען צוריק)

אביגדור; האָסט געֲזעָהן גיִטעָלעָ +אָט דאָם קינר טיט דֹעָם
רויטעָן .בּעֶנרעָלע .איַז עֶלטעֶר מיט  41מִיָנוּם .
גיטעלע; װאָס איַז דאָם פאַר אשַטריק בײַ אײַך+
שפּרינצע; דאָס איז מײַן אַבינדוּרם מאַשיַנאַציעָ.
אבינדור ; אײַן אײַנעֲנעָה פּאַטעָנט  .אַזױ זיִטץ איִך מיר אין
דעָם ציִמעֶר ,ציָה מין דאָס שטּריקעָל ,זנג מיַר אַ

מאַכסטוּ ?
ניטעלע; װאָס אָל איך מאַכעָן ,איך האָבּ אַואַ שעָך
טעכטעֶרל.
מעכלע :נאָר אַ שֹׁעָן קינד .אוּן װי רופט מעָן דײַך
מאָכְטעֶר ?
ניטעלע;  .איך װײַם אַלײַן אוֹיך ניִם ,איִך רוּף זי מיט פעָר-.
שיֶערעָנעָ נעֲמְעַן .
קינד  :מײַן נאָמעָן איִז נעטי .
מעכלע ; קים צוּ מיר שעָנץָ נעָטי ,לאָמיִך דיך אָנקוּקעָן.
ניטעלע; אַבינדוֹר ,שפּרינצץ! װאָס מאַכט אֹיָהר ( 1אומאַרמוג).
װאָס טהוט איָהר ?
אבינדור ; בּײַ מיר געָהם אַלֹעָם פּאָסטאַראָמוּ / :אוף האַנרעָל
!אָס פּערר-
נאָך מיִט גרינם  -דאָם װײַבּ ראָס אֵייגעֶנעָ ,ר
װאָס מאַכסמוּ
דאָס אֵייגעָנֹעָ  אַלעָם פּאָסטאַראָמאָ

ליֶעדְעֶלע אוּן מהוּ טײַן אַרבּיַט ,

נְעֲברְאַכֶם

ניטעלע; שוּ טענלען) פאַר װאָם האָסטו נישט מיט
דײַנעָ קינדעָרליִך ?
מעכלע  :איִך װיַל דאָך אַז דוּ זאָלסט נעָהן אַהיִם מיָט מיר,
ניטעלע; אַהײַם? נוּ אוּן דעֶר מאַטץ ?

מעכלע ; אַז דוּ װעָסט ,נאַרעָלעָ ,אהַײַם קוּמעֶן ,װעָם עָר

דיַך ניִט אַרױסװאַרפּעָן.
גיטעלע אֶה נײַן מעכלע ,איַף װיל אין דעָם ויכּעֶר װײַן .איף
װאָלט וְעָהר געָװאָלט געהן אהַײַם זעָהן דעָם טאַטעָן ,ר
מעֶן און דײַנע קינדעָר .אָכּעֶר װײַסשוּ װאָס  1אַ
מאַ
גוּטעַר געֶראַנק  :איך װעָל שריַבּעֶן דעָם טאַטעֶן פאּאָר
ועֶרטעֶר  ,אֶפּשר װעָט עִם װײַנעָר מאַכעָן זײַן העָרץ.

גִיטעָלץ ?
ניטעלע; דו װײַסט דאָך אַבִּינדוֹר ! אַמעֶנש האָט פעָרשיעדעֲנעִ
ַ:מאָל .איַז גוּט ,אַמאָל איִן שלעָכט  .װאָס מאַבעָך
צײַמעֶן א

אֵייעֶרעָ קינדעֶרלעֶךְ !

יקונד :מאַמעַני איף .װיַל אטַריַנק.+

שפּרינצע :די קיִנדעֶרלעָךְ .מאָועָלן ,אֶבּעֶר ,דאַנקעָן נאָט ,זעָנעֶך-

מעכלע :אבַּיסעלעָ װאַסער .

:אבינדור;

וִעֶן איךי

זאָל האָבּעֶן אַסך געָלֹר ,װאָלט איף זײַ נְעָשׁיִקְט נאָך
סענט לֹאיִם אויף דֹעֶר .אױסשטעָלונג! אַז דוּ װיַלסט
גִיטעֶלעָ קוּם אַרײַן אין אַלקעֶר - ,װועָל  איִך דיָר װײַזעָן די
מהנה װאָס שפּרינצע .האָט .מיָר .געֶשׁעָנקְם  .איִך ראַנק
אוּן לױֹבּ גאָט װאָס ױ האָט מיר ניט געָשׂעֲנקְט אײַך
דרילונג ! (אָבּ מיט גִימעָלץָ אִין אַלקער)
צזעכלע ; שפרינצע! אָפֹשׁר זעֶנעֶן זײַ הונגעָרוְג  1געָה אַראָבּ .איך
בּאַזאַר ארײַן אוּן האַפּ שָפֹּעָס אַרֹױף ,איף בֹּעָם דיך-

געבראָבעֲנעָ העֲרצעֶר
ר 0שצע ענע  בר ימ
שטעט

'שפרינצע  :איך

זײַ זעֶנעָן אַלעָ געֲוּנר .אוֹן װאָם:

שוין בַּעֶסעֶר.
אבינדור; אוֹי אצװַויַלונג ! איִך זאָג דיר גימעֲלעָ,
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קיבּעָל האָסמוּ מוֹראָ צוּ דעָרלאַנגעֶן אַ בּיסעָל װאַסעֶר 3
דעֶר
אוֹי ועָה איַז מיַר!זי קען דאָס װאַסעֶר ניִט טריַנקען 1
ניטעלע;
י איָהר זעָהט ,איַן זי נאָר געֶװאָהגט בּײַ מיֶר
אַזױ װ
ָטעֶן װאַסעֶר  -צוּ טריָנקעָן .אֶה ! װאָם איַן דוּ פאַר
געָזא
אצוַּק בּײַ אײַך.
:מעכלע  :אַ .צוּק  1אָפשר -איַז עָרניִץ אמַהיר אָפעֶן ,
 :נײַן! עֶס איַז פון פעָנסטעֶר  .שוין  8װאָכען איַז
אביגדורט שאוַיבּ ,אוּן איך בּעָם מיך בּײַ איָהר  :לאָי
אויסנעָהאַק

!
/
ן
0
,

|

:
2
יי

װאַסעֶר ? (לויפט אוּן רעדט צוּ שפּוינצען)| שׁטעָהסט בּײַ

:

העיי-.

ושי

יי
 2א

,יי

יי

עי

דג

ער
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געבראָכּעַנע .העָרצעָר

יע
אַרײַנשטעֶלעַן ש
אוַֹיבּ !

פעָרשטיִפּ

באָטש

מיִט

אַ בּיִסעֲלְעָ פּעָרראָסטעָט  ,װײַל מֹיַר נוצעֶן זײַ זעָהר ועָלטעֶן
מעכלע ; װאָס שרײַבּסטוּ דעָם טאַמעֶן +

אַקֵיַשׁעָן -+

שפּרינצע; אַבינדוֹר ! איִך דאַרף אַינטעָר גלָהן אין דעם:
בּאַזאַר .אַרײַן , דוּ זאָלסט זעָהן אַז די קאַוֹעָ זאָל ניט

ניטעלע:

העֶרסט ? (אָבּ
ֶ
ר
אבינדור ; אי הע  .שעֲנעָ =מלאכות גִיִט זי מיר  +גִיטעָלעָ:
װאָס װעֶסט דוּ טרינקעָן +קאַװעַ ,מֹּתעַ אֶדעָר גאָר
אַרופּנעָהמעֶן קארַיְגעֶל בּיעֶר }
מעכלו עמ;עֶן

(װײַנט ),

גיטעלע; אַביָנדוּר איִך האָבּ ריַך געָװאָלט עֶפּעס בּעֶטעֶן .
אבינדור ; .אודאִי .,אַװעֶקטראָגעָן דאָם בּריַעפעֲלעָ?
מעכלע  :נײַן .איך .װעָל אַלײַן געָהן .אַבינדוּר ,איף װול
דעָם מאַמעֶן אַלײַן בּעֶטעֶן .ניִבּ מיַר דעָם בּריֶעף.
גיטעלע :נײַן מעכלעָ .דוּ בּלײַבּ דאָ איִך װיָל מיט דיר עָפֹּעָם

ניְטעֲלץָ װועָט בַּאַלר אַי

הײַם געָהן  .װאָס איִז גיְטעָלץָ? דאָס קֵינר איז אַזוֹי שלץ-
פערוָג,
ניטעלע; ועָה מיר! זי אי נַעָבּעָךמְיִער 2 .טאָג שׁוין אַו זי
שלאָפּט איִן די קלײַדעֲלעָךְ .אַביגדוּר זײַט אַװי נוּט ,גוט.
מיַר אקֵַיִשׁעֶלעָ פאַר דעָם קינר.

רעָדעֶן'
אבינדור ; נוּ װעָל איה געָהן .מעָכלעָ איָף װיָל דיַף עֶפּעֶס
בּעֶטעֶן :זאָלסט אַזוֹי גוּט זײַן און אַכמנוּג געֶבּעֶן אויף רעֶר

אביגדור :אֶה! איך קען ניִם נעֶמעָן פון דאָרטעָן ,װײַל ר

.יִ אויסלויפען װײַל .מאָמַיִר .לויפט זי אוים,
קאַװעָ .זאָל נ
װועָל איִך דאַרפען אַנטלױפעָן אוֹיף יעֶנעֶר זײַט סמבּטיון .

קיִנדעָרליִך מאָזלעָן ,איִךוועֶל געֶבּעֶן פון מײַן בּעָט  .זעָה! זי
אי שוין טאַקְעָ .אַיינגעָשלאָפעָן .
ניטעלע :אַבינדוּר זײַט אַװי גוֹם ,ניָם מיר טינם און פַעֶרעָר
טי

אוּן דאָרט ליענעֶן מײַנץ  ,9מיִט מול געֶמאָועֶלטעַ פּרַיִנצע
לֹעָהָ .אָפֹּשר כאַפּט זיף אפַּרינץ אויף נעָם אָן  די מאַשי
.ײַן .װײַב רופש עָס ,אוּן נִוָבּ צאוַָה ,אֶבּעֶר
נאַצִיע ,וי מ
,יף בּעֶט דיך א,יִך קום .בּאַלד צוּריִק !
ניִם אַ שטאַרקען א
(אָבּ).
ניטעלע :זי איז אײַנגעָשלאָפּעָן ,וי שׁעָן זי איַז?  /און װעֶר

זעצט וַיִך און הוט שטאַרק),

מעכלע װ
;אָס אי דיר גיְטעָלץָ! װאָס הוֹסם דוּ אַזױ } רו'
אָסט זיך פּעָרקיִהלט. +
ניטעלע:

נײַן ,גאָרניִם.

איך

האָבּ מיָר די לַעֶצטץ צײַט אֶבֹּנעִ-+

שפּאַרט אַ בּיִסעָל שטעֶכעָניִשׁ,
מעכלע ; װועָה מיר ! פאַר .װאָס פ
ּ
ר
ע
ג
ע
ס
ט
ו
ּ
ניִם אַדאָקטאָר 
גיטעלע; װאָס קעָנן מיַר שׁוין אַ דאָקטאָר העלפען 
אצצטט ,אֶה די דאָקטאָריִם !מאָטקע פּעָלרשער אַ דאָקטאָר .,
נֹשֹעָ לאַמומניק אין דעֶר הײַם

אוּן דאָ אי עָר אגַאַנצעֶר
אין שעֶפעָן אַז פאַרשעֶפּעֶם
גיְטעָלעָ בס האָסטוּ טינט

נעֲװעָהן אַ בּעל

אַ פּאָר וועֶרטעֶר נוּר  ,פפעֶרהוּםט זי טיט בּלוּט)

;אָס איַז דאָס גִיִטעֶלעָ ,בּלוּט נאָר +
מעכלע װ
ניטעלץ! גאָר ניִט! דוּ װעָסט אויפוועֶקעֶן דאָס קינד !
מעבלע ; אַביגדוּר דאָס טיכעֲלעָ איִז מיַט בַּלוּט וועָה איָז מיר!

אויסלויפען אוּן זאָלסט אַכטונג געָבּען אויף די קיַנדעָר ,רוּ"

דאַרף ניִט אַביגדוּר.
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װײַסט װאָס פאַר אײַן אונגלוק זי עֶרְואַרטעָט! װאָם
זאָגסטוּ צוּ מײַן טאָכטעֶר  1אַ יאָ אַ שׁעֶן קיִנר ?
מעכלע

יאָ,

זְעָהֶר אַ שעֶן קיִנר ָ

ניטעלע :אוי שװעָכטעֶר וועָן מײַן קיד זאָל געֲבּוֹירעֶןועֶרעֶןְ
אויף דעָם כּשׁרעֶן יוריִשעָן שטײַגעֶר װאָלסטוּ אַנרעָרש אוֹיף:

הענלה,

פּראָפּעָסאָר .נוּר זײַ שעפּען:
ואֶלעָן זײַ שון װעָרעֶן .נױ
אוןפַעֲרעֶר .די פַעֲרעֶר א

איָהר געָקוּקְט .
מעכלע; װאָס פאַלט דיַר אײַן גִיְטעָלֹץָ+

2.
+ר.

:

ר

גע טעג

יי
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יי
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וין

די געבראָכעֲנעָ
אטא

א

ניטעלע :אִין רײַן קוקעָן אױף מײַן קינד וָה איף נִיש קײַן
ליִעכּע ,טור רחמנטת ' .דוּ האָסט מײַן קיִנד נאָר אױַנמאָל
אַקש נעֲנעֲבּעְן ,אוּן דער קוּשׁ אי אוֹףּ געְוֹעָהן
אוֹיס מיַטלײַ  .אֶה שוועֶפְטעֶר ! איִך האָבּ דיַנעָ קינדער
גאַנץ אַנדעָרש ליִעבּ .נעָהאַט ,,אַנדעֶרש .נעֶקוּשט !פאַר װאָם
קומט עָם מיר }
מעכלע ; װאָס רעֶרסטוּ  4גְיִטעֶלעָ ,איִך האָבּ קײַן זאַך ניִם אוּן
ג

זיִנעֶן געָהאַט .
:
ניטעלע; בּעטראַכט נור דאָם אוּנשוּלהוגע קינד אוּן זאָג װאָס

!וּקט
פּאַר' פאעַָרבּרעכעֶן  אוו זו בּעָגאַנגעֶן  ,װאָס .מעָן ק
אויף אֹיָהר מיט אַזעָלבעָ שטעָבענדיגע .אוּן נַיִפטינעָ

ּליִקעֶן .

מעבלע ; איִך זאָל אַזוֹי קײַן שלעכטס ניִט האָבּעֶן ,גיִטעָלְעָ ,אויבּ
איך האָבּ עָפֹּעֶם געֶדעֶנקְט דעָרפִן .
ניטעלע! איִך מײַן גראַרע ניִשט די איף מײַן 'אֲפילוּ ניִט
שפּרינצעֶן ,װאָס זי האָט מײַן קינד אַזוֹי קרום אָנְגעְקיּקט ,
אי מײַן אַלעָ אַנדעֶרעָ מעֶנשעֶן ..איִן ר  6אֶהר האָבּ
איך בּאַנעֶנעֶנט אַסך אַועֶלנץָ 'בּלְיִקְעֶן ..אַנפּאַנגם האָט .עָם
מיך ניִט געהאַרט ,יעֶצט אָבֹּעָר הױבּט עָס מיף אָן צֹ
שרעֶקעֶן !עֶס קיִהלט איַן מיר 'מײַן בּלוּט .אהעָמעָם קינר ,
וועֶר וועָם אוֹיף דיָר אַכטוּנג געֶכַּעֶן ועָן דײַן מאַמע .װועֶט
ניִם זײַן }
מעכלע ; װאָס איז מיִט דיִר ?'װאָם מײַנסטו  װאָס זאָגסטוּ מיַר
ניִט װאָס איַן מיט דיָר }
ניטעלע; שאַ! דוּ װעֶסט אױפֿוועָקעֶן מײַן קינד! קוֹם ועֶמץ
דיַך אַניַערעֶר איך װיל מיִט ריר עֶפֹּעֶס רעֶרֹעָן .
מעכלע ; װאָס װיִלסטוּ ?

נימעלע :זאָג מיִר .טעָכלץ .,װײַסטוּ עָפֹעָם פוּן בּעֲנושׁעָמְעָן +
מעכלע; פון בּעֶמשעֶמעֶן זְעָהר װעָניַג ,שֶׁר האַלט אַמֹילך
געוועלב.

העֲרצעֶר
רעמאט
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ציטעלע; זעָהסט אֹיָהם אַ מאָל +
מעכלע  :זעָהר זעֶלמעֶן .
גיטעלע; וי געהט עֶס אוָהם ?
מעכלע  :אגַרױסעָר אָרעָמאַן !
ניטעלע :װיַפיעל קיַנדעָר האָט עֶר ?
מעכלע;

שײַנט טיר :יי

גימטעלע; װי זעָהם עֶר אוֹים ?
ט=2עעכלע; עִם אי אֹוָהם וְעָהר שועֶר
אַלטעֶר מאַן געֶװאָרעָן,

גאָר ניִם

צוּ דעֶרקעֶנעָן ,אײַן
דעֶר

װאָס מיָר האָבעַךְ

אַ מאָל געָקענט .
גיטעלע; װעֶן האָסטוּ אֹיָהם דְאָס לעצטע מאָל געזעָהְן ?
מעכלע; הײַנטוגעָן װויִנטעֶר  בּון אי מאאַָל  פאַרבּיַג עָנאַנגעָן
זײַן געָוועלבּ האָט עֶר מיף אַרײַנגעְרוּפעֶן.
ניטעלע; אוּן װאָס האָט עֶר דיַך געֶפהעֲנט +
מעכלע } עֶטליִכעָ געֶצעָהלְטעָ װועֶרטעֶר !
ניטעלע :איז עֶר באָטש געְזוּנך 4

מעכלע; עֶר װײַזט אוֹיִם קראַנק ,צוּ בּרְאָכעֶן.
ניטעלע :אוּן װי אַזוֹי בּעָואָהנט עֶר זיך ?
:מעכלע ; אוי .גִיטעָלץָ ! ;אַשרעָק +אוּנצוקוּקען ,אוּנטעֶר .רֹעָם
געֲוועלבּל איז דאָ קאלַײַן פּינסטעָר .ציִמַעֶרל אוּן דאָרט

װאָהנט עֶר מיִט די גאַנצע פּאַמיליע  .דער דלות פּײַפט
איַן אַלעָ װיָנקעֶלעֶף ,די קינדעֶר געָהן אַרוּם אוּבּגעָריִסעַן
אוּן אָבּנעשליְסען ,דאָס װײַבּ שאװַאַכץ ,אַקראַנקץ .,בּליְָ
װ! דעֶר טוידט .פאַר דעָם װײַבּ אוּן הי קֵיִנדעֶר האָט עָר
אַפּנּים ניִט געֶװאָלט רַעָהעֶן מיט מיַר ,נאָר מיר ועָנעֶן
אויף אײַן מינוּט נַעֶבּליֶענּעֶן .אַלײַן האָט עֶר מיך .בּאָלֶר
געֶפּרעָגט אוֹיף דיַר .דעָרנאָך האָט עֶר אנגעָיווועֵן אויף
דעָם ציִמעָר אוּן האָט געָזאָגט :אֹיָהר ועָהט טעָכלעָ? אָט
ודאָ װעָל איִך שמאַרבּעָן אַ לאַנגזאַמעֶן ,אֶבּעֶר זיִבעָרן טוירט,
ואין דֹעָם פּינסטעָרן פּריַדעָן! איך ואָג ריר ניטעָלְעָ אַו

יע
הע 2

טיט

יי
ערהע יק

א
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ײז געַברַאְכְעָנֵעָ .העַרצער

לנבין

דאָס העֶרץ איז מיָר צוּבּראָכעָן געָװאָרעָן ,עֶס איִז אַגרוֹיס
;
רחמנות אוֹיף איָהם,
ניטעלץ :די װײַסט ,מעֶכלץָ? איך האָבּ

איהם

02

בּריעף.

געֶשריֶעבּעָן .
ניטעלע ; װעֶר  1דוּ בּעֶנושעָמעָן פ בּריעֶף +

ביטעלע :פ בּריעף.
מעכלע ; װאָס האָסטוּ איָהם געֶשׁריֶעבּעֶן 4
ניטעלע; איִן צװײַטעָן בּריֶעם האָבּ .איִך אִיָהם .געֶשׁריִבּעֶן אַז
איִך פאָהר אַרוֹים אוּן װועָל אַהעֶר פערפּאָהרעֶן.
מעכלע ; נו אוּן איַן עֶרשטעֶן +
נימעלע; דאָס איז געָוועָהן אַאַ בּריִעף װאָס בּעָנושׂעָמעָן האָמ
מיַר .בּעָדאַרפּט אַנטװאָרטעָן ,עֶר האָט מיֶר אֶכַּעֶר נאָר
ניִט געֶעֶנפעֶרְט ,מײַן העֶרץ שרעֲקט מיך זעָהר .
מעכלע :גִיטעָלעָ מעָג איִך אווך װיַסעָן װאָס דוּ .האָסט !איָהם.
געֶשריעבּעֶן 4
ניטעלע :יאָ .פאַר װאָס ניִט .איך האָבּ אֹיָהם געֶשריֶעבּעָן אַז
מײַן עטנ דאַרף האָבּעֶן אמאַַטעָן װײַל די מאַמע
שטאַרבּט ,
מעכלע :אַ! װעָה מיר! פאַר װאָס האָסטוּ מור עָם נִיִם
געשריעכּעָן איִך װאָלט דאָך געָועָהן געֶקוּמְעֶן צוּ דיִר,
(נבענזשעמען

קוּמט אַרײַן אַ צוּכּראָכעֲנעֶר ) -

ניטעלץ :שאַ ,מעבלע שׁאַ ...אַ!
מעכלע; װאָס איִז דיָר  (ועָהט בעֲנושׁעֶמעַן) אוו װעָה מיר ! ):5
ענזש :ניטעלץ דאָס בּיִסט דו ?
גיטעלע :אֶה בּעֶנושעֶמעָן איך האָבּ דיַך נאָר ניַט דעָרקעֶנט

בּיִסט אאַלטעָר מאַן געָװאָרעֶן .

בענזש:

אַ!

ייטעָלץָ,

ראָס

איו נֹיִם בְּעֶנוּשׁעמעְן ,ראָם

װאַנדעָרט אַרוּם אשַאָטעָן .בּעָנוֹשׁעֶמעֶן אי לאַנג נעָ
געָשטאָרכעָן . ..בּיִט הײַנט נעָקוּמעֶן 1
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ניטעלע :גאָ=ר ניִט .לאַנג,

גענזשעמען ; און צוּ ועָם כּיסְטוּ פּעָרפאָהרעָן +
יימעלע; צוּ מײַן שוועָסטעָרקיִנד  ,צוּ אַבֿיגדורן  . ..דאָם .איז
דאָך אוּנזעֶר געטעֲניוּ  אוּנוער קינר  1ובעַנוֹשׁעֶען קוּשטְ עו
דאָס איז אַן אָמת'ר אװַאַרטעָר

פַעֶטעָרליִכעֶר קוּש .אַ

יאָ מיָר האָבּעָן שאַׁעָנץָ טאָכטעֶר  1ױ אוו אֶבֹּעֶר גים
תּמיד אַזױ שעָן נעֲוועָן .זְעָהר שועֶר אִיַז טור נעֵויעְן
ַּיִן איִף האָבּ זי עֶרצוֹיגעֶן .תמיד קראַנק געֶװאָרעָן אויף
פּערשיֶערעֶנעָ קראַנקהײַטען .פ מאָהל דיִפּטעָריעָ נעָהֵאַט ?

מאָזעָלן = ,סקאַרלאַטין ,אײַנמאָל האָט מִעָן ױ אין
האָספּיטאַל צוּגעָנוּמעָן ,מעֶן .האָם מיף צוּ איֵהר ניט
צוּנעָלאָש .עָם איַן געֲוועָן װיִנטעֶר ,רער שֹנע אי
געֶלעָנעֶן אוֹיף דעָר עֶרד ,אין אִיף ביַן אַרוּמגעָנאַנגען
גאַנצץ נעָכט פאַרץ האָספּימאַל און .דאָ .איַן ניַשטאָ מיִם
וועֶטעֶן צוּ רעָרעָן ,ניִם דאָ פאַר װעָמעָן דאָםס העָרץ צוּ
עָפנעָן .אָ! ניִם אומוסט אי מײַן נעֲוֹנר אַװי שנעָל
ציבּראָכעָן געֶװאָרעֶן .דוּ .װײַנסט בּעֶנושׁעָמעֶן .זײַט  מיר
האָכּעֶן זיִך עֶרקעֶנט האָבּ איִך דיִר שוין עֶטליִכץָ מאָל געְֶעָהן
װײַנעָן .אַמאָהל האָכּעָן מיף דײַנע מרעָרעָן געָאָרט ,זײַ
האָכּעָןמיִך געָשראָקעָן ,אֶבּעָר יעֶצט פרְעָהן זײַ מיך  .איה
פיה װי דײַנץ מרעֲרעָן װאַשעָן אַרְאָבּ  די גאַנצע
בּיְטעָרקײַט פון מײַן הַעָרֶץ טי צו הוּסט זיף)
נענזש ; ,װאָס איז דיָר ניטעָלעָ? דוּ בי אַזוֹי קראַנק ! ניְטעֶלץָ

פאַר װאָס האָסטוּ אַזױ לאַנג געֶשוויֶענעֶן 4טיט װאָס קע
איִך דיַר יעֶצט העֶלפעָן ?

נימעלע; פאַר װאָס האָסטוּ אויף מִַנץָ בּריעף ניִט געֶעֶנפעֶרְט
בענזש , אַ! גִיטעָלץָ 03 ,מאָהל האָבּ .איך אָנגעפאַנגען צו ריר
צוּ שרײַבּעָן ,אָכּעֶר װאָס האָבּ איִך געֶקעֶנט שרײַבעָן +
מיט װאָס האָבּ אִיךָ דיר געָקעֶנט העָלפעָן  1אוּם דיר צוּ
העָלפעֶןדאַרף איַף זײַן .אפַּרײַעֶר מעֶנש ,אוּן איף בּין

06
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 6לייץ

דו! בעַבּראבענעַ

אַ קאַטאָרזשניק נעֶשמיֶעדעֶט איַן שׁוועֶרעָקעָטעָן ,מײַן שטוּבּ
איַז מײַן קאַטאָרנעָ ,מײַן פרוי ,מײַנץ קֵיַנדעֶר הי זעֶנעֶן די
קִעֶמעָן' ,וי אַזוֹי קְעֶן איִך דיר יעֶצט העֶלפעָן? זאָג װאָס
איִך זאָל טהוּן 4הײַם מיָר אין פּײַעֶר שפּריִנגעֶן אוּן איִך
װועָל עֶס מהוּן,
ציטעלע; נעֶדעֶנקפטוּ בּעֶנושעָמעָן ,אַז איַך בּיַן אַװעָק האָבּ איך
דיָר געֶשריֶעבּעֶן}

בּענזשעמ ; ,יאָ איִך געֶדעָנק.
ניטעלע; נעדעֶנקסטוּ װאָם איִך האָבּ ריר געָשריַעבּעָן ז
בּענוֹשׁ :יאָ ר האָסט מיַר געֶשריֶעבּעֶן אַז מיִר מוּזעָן אוּנזעֶר
ליֶעבּעָ בּעֶנראָבּעֶן אוּן אויפשטעלעָן אויף אֹיָהר אמַצבה
מיָט דעֶר אויפשריפט פֿליכט .דֹעֶר קבר האָט זיף אָבּעֶר
אױיפּגעָמאַכט אוּן אוּנזעָר ליַעבּעָ איז אַהוֹיס אוּן אוּנזעֶר

לַעֶבּעֶן איָו דאַרורך ייי.
ביטעלע; פּערלאָרען בּעֶנזשעֶמעֶן? פּערלאָרעֶן } איך האָבּ ריָר
נאָך עֶפֹּעָם געֶשריִעבּעֶן :אַז איִך בּיַן שטאַרקעֶר אַלם דײַן
פרוי .אוּן דעֶרפאַר מוּ איַך לײַרעֶן .יעָצט אבַּעֶר בּיִן איִך
קראַנק ,צעֶבּראָכעָן אוּן בּין געָקוּמעֶן צוּ ריר בּעֶנושעֶמעֶן
אַז דוּ זאָלסט מיר העֶלפעָ.-+
צּענזשעמען; זאָג מיֶר װאָס איִך זאָל טהון ,װ! אַזוֹי זאָל איך
דיָר העֶלפעֶן 4
 -ניטעלע :בּעֶנושעמעֶן גיב מיַר דײַנץָ האָנר ! פּאַר װאָס דרעָהסט

דוּ אַװעֶק דעֶם קאָפּ ,פאַר װאָס קוקסטוּ מיף ניִט אָן?
צּענזש ; .איִך קעֶן ניִט ! איִך פּיָהל מיך אַזױ שולריג געֶנעֶן ריָר!

העֲרצעָ

אָרּמעֶר יְהוֹמה .אוּן אַז זי וועֶם נרויס װעָרעֶן ,זאָלסטוּ זי
נעָהמעָן אױף טײַן קבר; דוּ זאָלסט איָהר עֶרצעָהלעֶן
אוּנעֶר טרויריַנעָן סוף אוּן דוֹ ואָלסט זי בַּעֶטעֶן וי זאָל
מוחל זײַן איִהר אוּנגליַקליַכעָר מאַמע נּיִדעָ װײַנען שטאַרק)

בּענזש ; ,אוי וועָה איָז מיר ,װאָס זאָל איך יעֶצט טהון 1
נושעלע :יעצט געָה אַהײִם בּעֶנזֹשׁעָמעָן  .איִה עֶרואַרטעָ בּאַלף-
מײַנע עָלטעֶרן  .דוּ װײַסט דאָף אַז איִך װעָל שוין יעָצם

דאַרפּעָן אוּנקוּמעָן צוּ מײַן טאַטעָן ,געָה ! בּעֲנוטעָמעֶן נעָה:+
(בּעַנושעמען

אָבּ)

פיינע;
ניטעלע;

פיינע:

מאַמעָניו !

גיטעָלע } (אַוּטאַרמונג) ווֹעָה מיר ! װאָס איַז געֶװאָרעְן פין

מײַן שעֶנעֶר טאָכטעֶר !
ניטעלע :װאוּ איַו דעָר טאַטץָ  1עֶר איִז נאָך אַלץ בּרוֹנוז
פיינע; דער מאַטץ זיִצט אין דֵעֶר הײַם אוּן װײַנט ,עָם איז
אוּנז זעָהר בּיִטעֶר ,טאָכטעֶר מײַנע  .װאָלטעָן מיִר ניט נֹעַ
װאָהנט בּײַ דן פּטאַשקיִנם אין הױז װאָלט די צרה ניִם'
אַזוֹי גרוים גְעֲוועָהן  -אָכֹּעֶר װאָס מהום מֹעֶן וְעֶעט  ,וב
עֶנט מען אַװועָק דײַן קראַנקעָן קאָפּ?
קינד! מאַמאַ!
גיטעלע :װאָס איז נעַטעֲנווּ 5װאָס װיַלכטוֹ  שטעָה .אוֹיף טרינק,

אַ בּיִסעֶלעָ מילף .
א װעָה מיר } (שפרינצע לוֹיפט אַרײַן)

גיטעלע; איך בּעָשׁוּלריג ריך ניִט בּעֶנושעָמעָן ,װײַל איך זְעָה

דײַן העֶרץ דוּרך אוּן דוּרך ...אַו איִך װועָל שמאַרבּעֶן .-.
בענזש  :אַ! גיְמעֶלעָ װאָס רעֶרסטוּ 1

שפּרינצע; גיִטעֶלעָ דעָר טאַטעָ געָהט אַהעֶר *,

שטאַרבּעָן ,זאָלסטו ניִט פעָרגעֶסעֶן אַז רוּ בּיוט נעָטעָנייּם
מאַטע ,.װי װײַט מעָנליך זאָלסטוּ אַכטונג געֶבּעֶן אויף דעָר

טאאב
*:

י
ייאיייעל..
יארי
באב
אאט
...

יי

'

װאוּ איִז מײַן קיִנד  ,מײַן ניְטעָלעָ ,ווא ז

פּיינע;

יניטעלע; לאָז מיך אַרױם רעֶרעָן בּעֶנושעָמעֶן  :אַז איך װועָל

16

ניטעלע:

רעָר טאַמע  ,אוי ! עחום קוּמט אַרײַן .פּעַרװויַנט) טאַטע+

ניו  ,ט,אַטעָניו !
אַ! װאָס איך האָבּ דערלעֶכּט .צוּ זעָהן ! װאָלט העֶן
נחום;:
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נחום:

גִימעֲלעָ!

אָ! (געָהט צוּ און קושט איהו ד! האָגד) אף {

גאָטט װײַסט ,דאָםהעָרץ איַן מיֶר  פעֶרגאָסעֶן מיט בּלוּט
וועָן איִך זעָה װאָם פון מײַן קִינר אין געָװאָרעֶן .זאָג מיָר
װאָס קעֶן איִך יעֶצט פאַר דיָר מהוּן ,מיִם װאָס קעָן איִך
דיַר העלפעֶן 4
פיינץ :בֹּאַלֹר מוּועָן מיר נֹעֶמעֶן אוּנעֶר קֵינד אַהײַם .ס'אִיו
קראַנק ! זי איַז צוּבּראָכעָן ,וועָה איִז צוּ מײַנץ אַלטץ יאָהר!
נחום; װאָס רעָדסטוּ! װאָס צאַפּסטוּ מיַר נאָך דאָם בּלוּם! ז
נעָמעָן אַהײִם! קוק דאָס אָן אוּן זאָג צוּ מעֶן קען ײ
אַהײַמנעָמעֶן .האָסטוּ פעֶרג עֶסעֶן בּײַ זועָמעֶן מיַר װאָהנעָן 1
אוּן אִין װאָס פאַר אַ װעָלט מיר לעֶבּעָן אָ ! אָ! אָ!פאַר װאָס

בּיִסטוּ צוּריִקנעֶקוּמעָן ? פאַר װאָם  4איִז נאָך װועָניָג געָוועָהן
די צרות װאָס מיַר האָבּעֶן פריָהעֶר געָהאַט  1רי שאַנדע
װאָס מעֶן האָט אַבּיִטעָל פערנעֶסעֶן !בּיִסטוּ אַהעֶר געָקוּמעֶן
דעָם מאַטעָנס העֶרץ אַרױסרײַסעֶן  .װיַערעֶר בּאַדעֶקעֶן זײַן
אַלטען קאָפּ מיָט שאַנדע ! צוּ װאָם בּיִסטוּ געָקוּמעֶן 1װאָלט
איִך געֶװאָלט װויִסעֶן  .צוּ װאָס !
גיטעלע; איך בּיַן געָקיטעָן שטאַרבּעֶן נעֶבּעֶן מײַן טאַטעָן ,נעָבּעֶ
מיין מאַמע אוּן נַעֶכּעֶן מײַן שוועֶסטעֶר } װילסטוּ מיַך יעֶצט
אוֹיךְ אַרױסטרײַבּעָן  (אַלעָ װוײַנען)
נחום; נּ ,שאַ! נוּ שאַ! װעֶן אַזֹי האָבּ איך אגוַּטעָן פּלאַן :
איף װעָל אַהיַן געָהן ,דוּ  װײַסט שוֹין װאָאַהין פײַגץָ? איִך
וועָל מיט מיַר מימנעָמעָן ראָס קינר ,אוּן װעָל זײַ בע

:

מעָן ,איִך װעָל פאַר זײַ װײַנעֶן ,איך װעָל זײַ צוּ רי פּיִם

1

:

די געבּרַאנעֶנעָ העַרצ
אעָר א שא
אט
טמ
ן באַּית יתומים ,אוּן זי װעֶלעֶן מיר
עַם אַװעַקגעֶבּעֶן אי

לאכביץ

ניט בַּעֶסעֶר געֶוועָהן  ,וועָן מײַנע אוינעָן װאָלטעָן נעֶוועָהן
מיִם שׁעֶרבּעֶלעֶךּ בּעֶדעֶקְט ,אײַדְעֶר צוּ זעָהן װאָס פוּן מײַן
:
קינד איָז נעֶװאָרעֶן !
ניטעלע :אַ' װײַנט ניט ! װײַנט ניִם איך בֹּעָם אייך ז איִך קע
אַייעֶרעָ טרעָהרעֶן ניט איִבּעֶרמראָנעֶן .

4
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פאַלעָן ,װעֶלעֶן זײַ אָפֿשר נַעָמעֶן דאָס אָ ...אוּן װעָלעָן

ו

'
|

0

ַם !

נַעָמעַן אַהײ
ַן קינד דאַרף קײַן כּית יתומים  ,מײַן
ניטעלע :נײַן טאַטעָניּ ,מײ
=מײַן קֵינד איַז ניִם איתַומה ,מײַן
קינד דאַרף אַהײַם,
ע און מאאַַמעָ . װעָן שֹעֶהמעְן,
קינד האָט אַטאַט
יָף שעָהמען

מײַט

מײַן

אָבּעֶר ניַט מיט

מיַר,

דאַררסטו ד
נעָן מעָנשעָן טײַטלען טיט ר! פיננעֶר
קיִנד  .אויף מיַר קע
ינ קעֶנעֶן נוּר טײַטלעָן די מעָנשעֶן
אָכּעָר אויף טײַן ק
קײַן נַעָפְהל !דוּ העָרסט טאַטעָני
װאָס זײַ האָבּעָן ניִט
אַז מײַן קינד :איָז אונשולריג  ,מײַן
יעד מענסטוּ זאָגען
!אַרום כץ
קײַן פעֶרבּרעֶכעֶן  ניט' בּעָנאַנגעֶן ר
קיִנד איז
:

ש

?5

צ

3

צ

5

:

מיך ? אוֹיף וועמען ואָל איאיִךִף רחמנות
ום ! 6װאָס בּעטסטוּ
צח
נר אָויי .פון דעָם קינד װיַל איך
האָבּעֶן ? אויף דעָם קי
ל ניִט העָרעֶן דעָרפּן ,איך װיָל עָם
ניש װיסען  ,איך װיָ
וי
ניִם זעהעֶן י
ט ִיטעֶלעָ מיִט דֹעָם קינר בּלײַבעָן
אבינדור :װעֶן אַזי? װעָ
בּײַ מיַר !
 :אויף עֶטליִץָ װאָכעָן גיב אַװעָק
עכלע :גיטעָלעָ פֿאָלג .מיך
2עֶלעֶן:
װעלעֶן דיף אהײַַויםם נעָמעַן מיר ו
ראָס קינדי,סמיַר
ר וועָלעֶ דיך ראַטעָוועֶן ,רעָרנאָ
ריִפעָן דאָקטאָרעֶן ,מי
עֶן מיר ריר אָבּ בּרעֶנגעֶן דאָס קיַנד
ועֶל
=יאָ טאָכטעֶר מײַנע טהּ דיַר אַן '
פיינע ;
2

יֹ

*

'

רינצֵץ :פאָלג דעָם מאַטעָן נישעָלץָ ,עֶר מײַגם נאָר רײַן
שפּ
:
הפ

*

מובה .
שוין אַלע .האָפּנונגעֶן פעָרלאָרעָן ! 02
גיטעלע; װאָסזשץ  +זעֶנעֶן
ַלְעָ שטריק צעָריִסעָן +נעֶטעָניוּ מיר
וועָנעֶן פּערמאַכט  +א

ן ,די מאַמץ קעֶן דיָף ניט האַלטען,

מוזען זיך שיַרעָ
פון אֹיָהר! נעָה מײַן קינר ,ר;
דוּ מיַזט אַוֹעָק געָהן
2

2

ש

3

:

יע

די .געבּראכעֲנץ העֲרצנר

ליבין

קסע א הור ועֶדעֶן טג היה ברַעֲננעֶגָ
מאטע )העש
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פִירְטֶער אַקט.

שׁעָנעָ זאַכעָן ,זײַ געֲזוּנד מײַן קיִנר !.נעָה !

נחום; פּיַנץָ! האַר אוֹים דאָ ,איך קוּם בּאַלר צוּריִק ! (צופי,,
קונד) קוּם מִיִט ;טיָר .
קינד; מאַמץ !

(שאפַּיטאַל,,

פערשיִדעֲנעָ קראַנקע,

גיְטעֶלעָ און אַבּעָט,

ֶבּעָן איהר אַ טיִשעָל מיט פיעָל ועֶצעֶפּטין).
נע

גיטעלע :אַ!
קינד:

מאַמע !

ניטעלע :אָ ! לאָוט מיך! למום מוף
װיַלט איָהר פון מיַר  4איך קעֶן
שײַדעֶן  ,בּיִז ,אין מײַן מוודם װול
אללע גיַטעֶלעָ!!! נטעלְעַ פאַלם נעֶבּעָן

:דאקטאר;

צוּ מײַן קינך ! װאָם
זיף מיִם אֹיָהר נים
איה זײַן מיט אֹיָהר}
קונט,

פּעֶרשטעֶלעֶן מיט אַ שפּאַנירִש וועֶנְטעֶל .

רין  :איַן עִם זאָ שלעכט מיִט אֹיָהר?
מועכטע

האַלבּעַ

יאָ זי קען העֶכסטענם לעֶבּעֶ נאָך אײַן
דאקטאר:
שוּנרּע.
ָר ! אי װעָל עֶס נִיִט קעָנעֶן צוּ ועָהן *
וועכטערין  :דאאָקטא

פארהאנג פאלט,

:דאקטאר;,

ער
ע
ע
ר
ט
ע
א
ע
רט
טע
אט

6

אין אײַנעֶר

האַלבּעֶן שטוּנדעַ זאָלען ױ דאָס

בּעָם

אַף איָהר זעָנט אַו,.

נײַץ ,עִם איז איִמעֶר אַזוֹי שלעֶכט

געֲקוּמעֶנעַ וועָכטעֶרנם  ,געבּעָן זי איָהר אַבּיְסעָל
טיט רי צוּ
וּן דעָם רױטען פֿלעֶשׁעָל .אַלעָ װאָס .פיִהלעָן
מעֶריִציִן פ
קענעֶן אויף אײַן האַלבּעָ שטונדע שפּאַ.:רעָן
זיך .בּעֶסעֶר
געָהן ! (אִבּ
דאָקטויריִם ! זײַ האָבּעָן גאָר קײַן העֶרץ ! זײַ
י
ד
;װועכטערין  :אֶה
ניטעֲללעעָ באַפּ5ט
ן געהע
! וַאַלְ:עַ פּאשאַציוַעינטְטעעָן געַהעָן אַב) גִיטע
פּיָה :לעַן גאָר ניט

אוֹיף) נוּ ליַעבּע פרוֹי פִיִהְלעֶן זי זיך בּעֶסעָר +
זיך
מערצעֶן זעֶנעֶן פון מיַר אַװעָק ,אוּן איך
ניטעלע :יאָ אֵלעַ ש
 .האָט מעַן געֲשיקְט נאָך מײַנע עֶלטעֶרן +
פיהל מיף בֹּעֶסֹעֶר
(געָואַנג פוּן היִנְטעָר דעָר סצעָנע)

*

5

א'

וועכטערין { אס אַז מעֶן װעָם זײַ אומזיוהסתט האהָאכבעָן א?-.
ניטעלע ; איה מײַן
:
געַשראָקען .
אַז זעָהן זיך מ ייָט אײאײַַעָרץָ עֶלטעעֶַרן
וועכטער ןין  :איף דעָנק
װועָם אײַף גוּט מאַכעֶן !
גיטעלע; װעֶר זיַנגט ראָרט ז
איכער:
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יו

אל

וועכטערין ; דאָס זיַנגעֶן די וועָכטעָריְגם *-
נימעלע ;:ואוּ זיַנגעֶן זײַ ?

ַ.לט
פיָֿהרא,
 ,אַמאָל זעָהן די זוּן װועָכטעָרין העָלפט אֵ

צוריק) א ז:

איך קען ניִם ! מיָר איַז אַזֹ .קואַעלֶט;כט!ע!ָריִן גים איהו
מעֲדיִציִ) .אָ ! װאָס איַז דאָס ,עֶס איז אַזוֹיי בּיִטעֶר ?
װועכטערין :דאָס איז װײַן ,פּיִהלעֶן זי זיַך שׁוין .בּעֶסעֶר ז

גיטעלע :יאָ .עִם איַז מיר בֹּעֶסעֶר ,עֶס איִז מיַר  . ..אַזױי װאַרם-
אײַן עֶס קוּמעַן אַרײַן אבינדוֹר אוּן שפּרינצע).

וועכטערין  :שמיל ! רוהיג ! זי שלאָפט !
שפּרינצע :אַבינדוּר װאָס און דאָס  4איִך האָכּ מוראָ אַז דאָם:

איָז אַ שלעָכטעֶר סימן .
װועכטערין :וואוּ זעֶנעֶן איְהרעָ עֶלטעָרן +
שפּרינצע :יאָ ,װאוּ זעֶנעָן זײַ? זײַ האָבּעָן ראָך נעָנוּמעֶן אַי
דראָשקע פּאַר אוּנזעָרעָ אויגעָן .
אבינדור :זײַ האָבּעֶן אַוראי געָמוּזט אָבְּ .טרעֶטעֶן איַן שאוַּהל'
אײַנרײַסעָן איַן ארון קירש.
שפרינצע :זאָג נוּר האָסטוּ נעֲזאָנט דֹעָם ...װי זי האַלט 4
אביגדור; יאָ ,איִך האָבּ איָהם געָאָגט .שׁאַ! שאַ! אָם וי
געָהעֶן -שוין !
(עֶס קנמען

אן נחוּם,

עחום:
שאַ! פּײַנץ ,שיין לאַנג אַז זישלופט }
"שפּר
י
נ
צ
ע
:
װײַם ניִם ,אַז מיר ועֶנעֶן אָנגעָקומעָן איַז ײ
שוין געָשלאָפען .
:

װועכטערין ; בּײַם בּרעָג פוץ טײַך!

פּיוגעָ אוּן

יי יי א עי

0

ניטעלע :עָם איז אַזױ פּינסטעָר! די זּן איַז .שױן אוּנטעֶר+
געָגאַנגעֶן ! פּיִהרט מיך צוּ צוּם פעֶנסְטעָר .,איִך װיל נאָף

(שלאָפֿט

די געבּראכעֶנעַ העֲרצעָר

7

6

טעָכלע) .

מעכלע :נוּ װאָס העֶרט זיִך 1
וועכטערין; רוֹהיַג ! זי שלאָפט !
מעכלע; א װעָה! װי זי האָט זיִך פּעֶרעֶנדעָרט ! אוי טאַטעֲניצ
:
עָם איַז שלעָכט .

פיינע  :װועָה איז מיַר ! אַזאַ מיַן מאָרנץ שלאָף נ
!ו יאָ דן אַלמעָ

:אבינדור  :אָפּשר װועָט גאָט העָלפעַן אַז דעֶר שלאָף װעָט איָהר

גוּם טהוּן!
על
ופייגץ; נחום ,דוּ האָסט אַװעָק געָטראָגעֶן די ליבט איַן שוּהל;

נחום :יאָ!

פייגע :דו האָסט געָדאַרפט אַועֶקִועֶצעְן אַפאָר מעָנטעֶן
תּהלים זאָגעָן ,
8
ת
אבינדור; געֶה זיִך ּהלים.זאָגעָרס .איַן ניײיאָרק.
נחום;
די קראַנקע מאַנסבּילעָן פון דאַנעֶן האָכּעָן מיַר צוּנעזאָגט
אַז זײַ װעֶלעֶן תּהלים זאָגעָן פאַר מײַן קונר.
:פייגע ; וועֶן אַזאַ אונגליק טרעֶפט זיָך בּײַ אונז אין דעֶר הײַם ,אין
אָרשע ,לױיפט מעָן אוֹיף דעָם הײַליַגעָן אָרט { מעָן רײַסט
קר
ויעאהו!ּ זאָל איִך דאָ געָהן וו1אוּ זאָל איִך דאָ לויפען +
אַז אי װײַם אַפיְלוּ ניִם וואוּ אַ בּית עלם װאַקסט. .
נחום;:
ט אַביָנדור ,חכם מײַנעָר! שעֶן האָט אֹיָהר אוֹים.
געָפִיִהרט ! יעֶצט זֹעָה רעָם סוֹף !
;
אבינדור ; דֹעֶר סוֹף אין זְעָהר טרוֹרוג ,אֶנּעֶר װאָס מײַנט
א
י
ָ
ה
ר
עָפֹּעֶם טיט דעָם װאָרט אֹיָהר }
נחום:
איף פײַן דוּ ,זײַ! אַלעָ װאָס האָבּעֶן געָהאַט אַ האַנר
אוּן מײַן קינדם אונגליק .מע אי געָנאַנגעֶן װיַ מץ האָט
ניִשט געָדאַרפט ,מע האָט געֶטהון װאָס מע האָט נִיט געָ.
דאַרפט  ,יעָצט זעָה װאָס איז געָװאָרעֶן 1זְעָה דעָם סוף !
/אביגדור; יאָ דעֶר סוף איָז זְעָהר טארַויריְגעֶר !
שפרינצע  :אֶה אַזאַ סוֹף קעֶנעָן

ניט אַ טאַטעָן .

האָבעֶן אַלֹץְ די װאָס פאָלנעָן

:אביגדור  :אָכּעֶר ניִם איך בּין שילריג אין גיטעָלעָם סוף ,שולריג
0

דיַ געָבּראכעֲנעַ :העָרְצעֲרֹי

זל
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בין

דעֶסטוועֶנעֶן אַז גאָט האָט געַװאָלט האָט עֶר  ריר געֶשיִק;
ארַפואה שלימה אוּן דוּ ביוט געֶזּנד געֶװאָרעֶן .בּיַז אין-
לעֶצטעֶן אױגענבּליָק דאַרף מען דאַנקען אוּן לוױיבּעֶן גאָט };

זעָנט אִיָהר אוּן נאָך אַ זעָלכע מענשען וי איָהר זײַט ! מיב?
אײַעָרע דיָניִם מיט אײַעֶרעָ מנהגיִם  .מע האָט אֹיָהר פַּעֲרי-
קעַרצט איְהרעָ טעָג ,פּעֶרטריענּעֶן פוּן דעֶם הײַם ,או;
פעָדװיִסט איִהרץָ יאָהרעֶן

=אי

עַָר וֹעָד נאָך!
נחום:
שפּרינצע ; עֶר װײַסט דעָן װאָס עֶר רֹעֶר !
מעכלע :אָֹּעֶר צוּ װאָס טוֹיגעֶן אינגאַנצעֶן .אײַעֶרְעָ רײַר +װאָלט?
איַך געָװאָלט וויִסעֶן .מיַט אײַעֶר רעָדעֶן קעָנט איָהר יעֶצט
עָפֹעָם העֶלפֿעָן אוּנזעָר גִיטעָלעָן! אֶה מאַמעָניוּ זעָה ונ
האָט זיך אויפג עָכאַפּט ! גיַטעָניוּ ! ---
פיינעץ } גיִטעָניוּ טאָכטעָר מײַנץ ,מיַר זעָנען אַלֹעָ דאָ!
ניטעֲלעָ ,דעָר טאַטע אי אוֹךְ דאָ .דאָ בּין איף'
נחום:
וואוּ אַ הין קוּקסטו'/ +
ניטעלע; איָהר זעָהט מע האָט מיף שױן אָבּגעֶשיטעֶן פו"
אַלעָ ,איִך שטאַרבּ שוין ! מאַמעָני בּעָג דיִך אָן איִך װיָל:
:
דיָר געֶבּעֶן אַ קִיִש.
פּײינע :אױ נאָטעֲניּ נעָם מיך בעֶסעֶר צוּ פאַר מײַן קינר .
גיטעלע; האָט מעֶן געָשיִקְט נאָך מײַן קינר +
וועכטערין  :בּעֶרוּהיגַן זי זייך ,איך האָבּ יעֶצט טעלעפאָניִשׁי
אָנגעֶפּראָגט אוּן מאָן האָט מיר געֶזאָגט אַז דאָס קינד אינ
שוין אויף דֹעָם -װעָג אַהעֶר .
נחום ; גיַטעָניױּ! טאָכטער איך בּיִן עֶם דעֶר טאַמץָ ,דעָרקעֶנסטט
מיך ?
:

נאָר גיִטעָניוּ יעֶצט איז פאַר אוּנוּ אַלעָ

נחום :תבא!
4

יע

איז שוין געֲוועָהן

אַז

נחום; לפניך }
קינד ! מאַמעָניוּ איִך װיַל בּלײַבּעֶן מיִט דיר !

גיטעלע ; אֶה טאַטעָניוּ האָבּ רחמנות אוֹיף מיאַרוּ,ן אויף מײַן:
קיִנד ! נעָם צוּ זיך דאָס קינד .פאַרװאָס זאָל דאָס אוֹנ.
גליַקליַכץ קיִנד בּלײַבּעֶן אױיף דֹעֶר װעָלט אויף פַּרעֶמדעַ
האָנד  .צוויַשעֶן פרעַמדעָ מעָנשעָן .בבּעֲנוֹשׁעַמעֶן כוּזט אַרײַן
אַ צוּנואָכענעָר) העָר רי בּקשה פוּן אַ שְׁטעֶרבּעֲנדעֶר טאָב:
טעֶר :נעָם צוּ זיך מײַן קֵיִנר 4זי בּלײַבט אָהן אמַאַטץ 3
אוּן אֶהן אַ מאַמץ !
בענזש :איָהר טאַטץ אי דאָ!

בּיִסט שוֹין אַסך מָאֶהל געָועָהן בּײַ מיַר אַזוֹי קראַנק .עֶס
מען

ניטעלע! תבא

(דאָס קינד .לוֹיפט -אַיין)

גיטעלע :יאָ ,יאָ!

איז

אַנ'עֶרנסְטץָ שעה;

געָקוּמעֶן  ,אוּן איִך װיָל מיט דיָר זאָגעֶן ורױ' ,מײַן קינר ,
מעכלע ; אי טאַטעָניו!
גיטעלע :געָדעֶנקסט טאַטעֲניוּ אַז :פוּן .דעָם סירוּר האָפט דוּ מיף:
געֶלעָרנט דאַװעֶנעָן נאָך דאָרם איַן אָרשע ,וועָן איך בי
געֲוועָהן אַ קלײַן קיִנד .
אָ פון דעָם סִידוּר האָבּ אִיִך היַך געֲלעֶרנט דאַװעֶנע
נחום;
אוּן יעָצט מוז איִך פוּן דעָם זַעֶלבַּעֶן סירוּר מיט דיַר זאָגעֶך
וירוּי .גאָט איָו געָרעָכט אוּן זײַן משפט איז געֶרעָכט .
ניטעלע; הײַנט טאַטעניו װעָל איך דיָר קײַן זאַך אָבּואָגעֶן .
נחום :אוּן זאָג מיר נאָך טאָכטעָר מײַנץַ װאָרט בּײַ װאָרט;
אנא...
גיטעלץ :אנא !

נחום ; א דעֶר רבּש"ע אין היַמעָל איַז זְעָהר אַ גוּטעֶר  .דעָרי
מעֶנש דאַרף קײַנמאָהל זײַן האָפּנונג ניט אוֹיפּגעֶבּען .דוּ
צַײַם
א
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שוין געֶשטאַנעָן..

מיִם לעָכט אַרוּם דיַר ,דוֹ געָרעָנקסט פײַגץָ! אין פוןן
= א"י
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עֶר איז נעָקוּמעֶן דעֶר רוֹצח ,יעצט וועָן זי שטאַרבּט !

נַחוֹם:

בּענוש : .גיִטעָלע !
גיטעלע :בּעֲנושׁעֶמעֶן איַך שטאַרב !

4

:

בענוֹשׁ 1 .ניטעֶלעָ דאָס קיִנד נעָם איִך צוּ מיר !

ה 'י ֹ

נ'יטעלע; אַזֹי! שטאַרבּ .איִך אנלַיקליכע ...
אָקטאָר !
טעכלע :אָ! זעָה! װײ זי האָט זיִך פּעֶרענדעָרט ,אָ! דא
א : 2
א
א
יי ר

רעַקעֶן ;וו אין .געַשטאָרען).
נחום :בּרוך דיין האָמת ! 6
ְיִו

אוּנזעֶר קינד

ר

א

יי

:פֿון דעָם ,הוֹיז פֿרײַנד" איז שוין לאַנג ניט געֲווען צוּ

בּעַקוּמעְן אַלע בּעֲנדעֶר ,אוּן פֿיר די עֶרשטע צוויי בּעַנדער
אַלײַן האָט מען געַצאָהלט ר9ובּל  .יעצט האָט די פֿערלאַג

ֶ

פּראָגרעס' אָפּגעדרוקט די בּעפטע ליטעראַטוּר פֿון אַלע
 5בּעַנדעֶר  :עָס עַנטהאַלט
מגעפֿעָהר

עה יק

אוּ

:פארהאנג פאלט,

=.

 0051זײַטען אוֹיף

שעהן פְאף ער

|

איִן דֹעָם אוצר פֿוּן דן קלאַסישע ליטעָראַטוּר ,הוֹין פריינד" קומט אַרײַן היסטאָרישע

אוּן װיַסענשאפֿטליכֿע אַרטיקלען ,רײַועֶכּעשרײַבונגען ,עֶרצעָהלוּנגעֶן פֿוּן דער נאַטוּר געָ-
שיכֿטע ,ידיעות װאָם יֹעָדעָר טעֶנש דאַרף וויִסעֶן { לַעֶבּעֲםבּעֶשרײַבּוּנג פֿוּן נדויסע לײַש,

:

ז

:
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רעֶראַני
ארט פֿיןפֿון מ ,מ ,ס ספפעּקעמקטאארר,

 1געֶבּראָכעָן זעָנעֶן אונזעֶרעָ העֶרצעָר .

ענרע.

9

אַלץ  5בּאָנדעַר פֿון

:
צ

4:

אַבּואַמאָויטש נמעָנרעֶלעָ מוֹכר ספרים){

:

5

ַ,נעֶקדאָטעֶן ,שעֲנעַ מעשוֹת  ,גלײכֿע װעָרטליַך ,שכל'דיגע ריר פוּן
נײַַ עֶרפֿנדוּנגעֶן א
גרוימעָ לײַט ,עָרצעָהלוּנגעֶן ,ראָטאַנען ,פָּעָו! פֿון פֿאָלגענדע ליְטעָרַאטעֶן אוּן רכֿטער 3

;2

אוזאַבּעֲללא; אייזעָנ=

שטאַרט {; אמת { בּעַרנשטײַן  בּרוֹידעָס ר { ,נאָלדפֿאַרעֶן {
גאָרדאָן י ,ל ; ,גאָרדאָן מ { ,גוידא ; דאָליַצקי; דאמארעֶצקי?

;רוּקעָר; האָכֿבּעָרג ; האָפֿפֿמאַן; װײַסבּעָרנ; וועָכּעֶר}
דיַנעָזאָהן ד
זאַטאָשטײן { זוּסמאַנאָװיטש; .זײַפֿעָרט; זאַטילאָווסקי; זאַנאָראָר.
סקי ; יאָנאַטזאָהן { יְהוֹאשׂ ; כהן ; ליְלעֲנכּלוּם ; ליטינסקי {
לעָרנעֶר }=סמאָלעָנסקי פ .{ ,ספּעֶקטאָר { עֶטיִנגעֶר; פּינסקי 1
פֿרונ} פּרץ  פֿריַשמאַן; פֿריערבּעָרג ; פֿרעָנק { פֿרײַד; צװײ,
פֿצָל; צוּנזעֶר ;ציטראָן|} קײַזער { ראַבּיַנאָװויִטש; רִבּי קצין;

רײַזבּעֶרג; שלוֹם:עליכם; שר של ים .אוּן נאָך אַנדעֶרעָ שרײַבּעָר,

אוּם אַלֹעָ זאָלעָן קעֶנען פֿעָרשאַפֿעָן דעָם אוצר פֿוּן קלאַסיִשעָ לִיְטעָרְאַמוּר
האָבּעֶן מיר געשטעָלט דעָם פּרײַן פֿוֶר דאָם נְאַנצעָ וועָרק -ר'וּבל ט,יט פּאָרטא ,05.2
געָנוּנדעָן איַן  2פּראַכֿט-בעֲנרעָר .נאָך ,1רּבּל.
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בּיכֿער פֿון היזיגע אוּנד אויסלענרישע אױפנאַבּען7 ,
אין מיין בובֿהאַנדלוג איז צובּעקומען

שי

א
{|

! דער גרעסטער אויסוואהל
זשארנאנישע ,וויסענשאפטליכּע אונד בעללעטריסטישע ביכער.
פֿון
אונר עננלישע אױסגאַבּען ,אַללע /ר |
/הויפט-אג ענט פֿון אַללע אַמעריקאַנישע
צוּ ערלערנען העבּראָיש ,רוסיש ,דייטש ,ענגליש
?פאָרטען! לעהר ביכער  ,מעמאדעםנאטץן (מוזיק) פֿיר פּיאַנא אונר פֿירעל ,פֿוּן ריא
יפֿראַנצײ} אוּנד .שפּאַניש .אידישץ

אידישע אָפּעראם אוּן סקאַרבּאָװוע נגונים ;
פֿאָפולערסטע

פיללע סארטען מהעאטער שטיקע אונר פאלקס ליערער.
*

פֿערשיעדענע סאָרטען אידישע בילדער אוּנד אנזיכטען
פֿיעלע נייע מוּסטערן אנזיכטם
ארויסער אוסװואַהל פֿון
:ביללינסטען פרייז + .איינינע סאָרטען ודישע אלבומם .ג
פאסט קארטען שאַנסמער אינהאַלט ,צוּם

פֿוּן  05קאָפ' פֿיר 001 .שטיק בי  97קאָפּ' אַ שטיק .
שוינש קארטען בּיי מיר .בעקומען אָלעם װאָס אַנבּעלאַננט צוּם ספרים געשעפֿט.
אויך קען מען

אַלעם צוּא דיא בּילליגסטע פרייוען .

בעשטעלונגען װוערען רעיעל און פינקטליך ערפילט=4- .ץ !
יש
געשיקט.
 8קאַטאַלאָג פזֿשואןַרגאָנישע

 53.װ,-880128

בּיבֿער ווערם אויף פֿערלאַנג פֿרײ

מ8נ  811עואסהם

 04פחגזהא (צוהמאמע

פֿערלאַג  8,ר אנֶר עס" װאַרשא
האָט אָב געדרוקט
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ערק כּיז רעם בּעליעבּסטען פאלקס יריכטער
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אברהם רייזען.

|

גרויסע בענדע פרּראַכֿטפֿאָהל שעהן געדרוקט
אין צוויי

פאַפּיער לוט די לעאל מאָדערּנע אױספֿיהרונג
אויףנוט
אַזױ שעהן ניט נעררוקט
ואָס ביז יעצט איז נאָך אין
געװאָרען ,מיט דעם ביל  4דעם דיבֿטער,
ערשטער

באַנד;

ערצעהלוננען ,בילדער ,סקיצען ,הומאָרעסקעם,
און דראַמעס פֿון דעם אַלנעמיינעם לעבען.

צווייטער באַנר;
פּאָלעויע.
ביידע -בענדער

ענטהאַלשען עֶרך  005זייטען,

יר יעדען באַנד  1רובל  52קאָפ' ,סע
פֿרײַז פֿ

סע

52
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52

'עבונדען איןפֿראַכֿט בַאַנֹר צו  .04קאָפ' פֿיר אבאַַנר
סע ג

מיט בעשטעלוננען זיך ווענדען :
0 ,,004210,1חע1ס 1810 8:קח 61
4מי
 6זאמסננ 11 גמגוגץ 82עעסג1ח8 1
 .16- 96מיס8. )6261
ק פֿון א .רײַועֶן :,װוערט .איבערגעגעבען צום ררוק.
די איבעריגע ווער
מען אין בע זאָנדערע אַנאָנטען .בעקאַנטטאַפֿען .
בײַם ערשײַנען װעט

