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ןיוכזלץוו^רט(^

.1907 ימנזאר 2 רע?8יו
א .לם־טוב נאצלאנאללשןןר נרויסער א אונז בא איז **לגט

 פאוב^נ; שלנער רער ,ליט^ראטור .אונזער פון דלמעט ד^ר !יום־טוב. 1■־

 גע^־ ילרלשזןר רער פון ולנגץר רזןר קונסט, ילדלשער רער פץ גלסט טער
יובללל., טאפעלטען זלן פלערט - ם י ר פ ם = ר כ ו ט ן ל ין ר נ זן גט

אלט. ער ווערט יאר 70
טעטלקלט^ ליטערארלשער זלן צו ווערט יא* 50
 בילו סלמבאללש אזא - פעלז ערנסטער און פעסטער ־וישער, ג א
 מוכר ,מענדעלי נאטען רעם מ׳דערמאנה ווען אייגען, די פאר זיף *שטעלט

 פי זלנע .פץלז •רע־ראזלנער איו נאטור טוטע־ דעו־ פון טלל א ספרים״.
 פ סירות אלבלגע ר? טיט צחאטעננעוואקסען באדען., אלן טיף ׳שטעקען

 :זעי ־־ ,ארלן וועלט ברלטע די אלן קוקט קאפ זלן .ערד טונקעלץר .דער
 •דע אלע פגים אנ־אפען טיט געיייקסען,-באגעגץגט לב:ה, וואלקען, ון,1

 וו׳אס אלץ׳ שגל. האגעל, רזןגץץ, זוינט, נאטירלעבען: רץם פ־ן שלנועען
 אים׳ אן דו שלאנט ^רר-אלץ דער אלן און ערר רער אף געש;יט

 באווץנוננץן. אלנערליכע די פון אפקלאגגען דל זיך אץ זאפט־ארלן ץר און
 ברויזזןנרעע איטפרעסיעס, פון אפגרעטץן גץדאנקץן, פון צמארץס •שווערזן

 דץר ברוסט שווערער הארטער, זלן אלן באהאלט - נץפללען פין •שטורמי^ן
 הלמ^ל, פון מלאך א געקוטען אלז אט נאר - פזןלז. •אלבלג־שוולגיןנדלג^ר

 צויבץר־- דץם פון שפלץ טלט׳ן אנגערירט פעלז דעם האט שליח, א :נאטם
 ברוסט זלן האט שטיין רער :געשעיען איז נם א אין שבעקץל,

 אנגץהויב׳^ האט סלטפאניע שלנע איבעראשענדיג אימנעהלער־רללע, א און
פעלז.. $דנםטץן און ןן7פןןסט גדויסען׳ רעם א־יט שאלע[ זצו



,ד כן צ דלן ר 8 בה

 אץ. דעה ס?טפ$נ?ע. ריראזינע שאלט גאס יירישער רער אין און
.געשענקט ווונרערקיואל א גאט האט גאס רישער יקר

 ד? , לירער ע5פלערל? ר? נגען קל נאם ייתשע- אר?םער רער אץ
 ,גאם י?ד?שער רער ן אן .כוואליעש מעלארישע אומבאגרעגצטע טי^ע

 אץ עם און גאם. י?ד?שער רער ן גע ע וו אץ גאם י?רישער רער אי6
 טובת טענדעל? וועגען זאל וואם ק?נד, קלן גאס י?ד?שער רער אץ נ?שטא
- ...נעהערט האבען ני.שט ספרים

ער ים ו א א~עם .לם־טרב א?ר א?ז ארעם אזוי גאם, '?תשע ד? וו?
 ,ווערען געמאלט גישט וועלען מאג?פעםטאצ?עם גראנר?עזישע קלן ך. ל?

 י?ד?שע. קלן ראך האבען מיר :נ?שט שילען־געוויס ד? •י.?ן פעסטען קלן
 נאף זיך האט לעבען נאצ?אנאלקילטורעל?ש אונזער - נ?שט. נאך ן ע ל ו ׳ט

 ד?דא־ ווו דארט, פארמעך־אץ קאנקרעטע אזעלכע אין אויסגעגאסען ג?שט
 ־4פאםענד?גז אץ נ?שט נאך ן?ך זל נעפ?נען שוין, אנטשטלען פארטען יגע

* הענט
 י?ם־ דער וועט - גללבען אונז ז?ך וו?ל אזרי - ך ? ל ר ע נ ? א אבער

ארעם. אזוי זלן נישט ב4
 אץ ווילען אין-מ?ר ב,1ידם־מ נאציאנאלישער א א־נז בא א?ז הלנט

 ־מ?ליאניגען10 גאנצען רעם פון הערצער ד? - צוולפלען נ?שט כאר רעם
 ט?מ׳ הארץ גרוים אלן וו? הארטאנ?ש קלאפען הלנט וועלען פאלק •יר?שען

 אונזער־ ין5 זלרע נרויסען צום ליבע פיך אנכצ:קוננ, אץ גללק פין גע£?לען
גלסט". שלנעם זלן צו דאנקבארשאפט אלב?גער פין און •יטעראטור,

!...נאם י?ד?שער רער פין זינגער רעם יארען לאנגע

(.1906 )י, 287 נום^ר וועג״ ,ד^ר



. •צ - וו' א ר-^ם32? יעקב ט* ו ש*

פלטעד. גאלדענע 8
.לץווארט(!2)י*

.1911 נו$ר8י 8 וו&רשזן,
טוכר־סצרים"!

 די>אנ;; אנרוצען מ׳דארף אוץ מ׳קאן ור^לכ^ן טיט כשוף־נאטען, א
 קול אין געזעלשאצטללכען - אלנערללצץץ אינזץר אין ;אויצלעבונגסעפאצע

לעבען. :טור^ללשען
 פרא שארצען טיט׳ן יסגץטרעטען1אר זןרשטער דער ראס איז ער

 בללדת; אז געטלינט, האט וואט אלנטעללגענץ, יירישער דער קענען טעסט
 עלענ ר? טיט כאצלוננען אלע א&נערלסען האט ,אסלטללאצלע נאר הללסט

 גץ£לל אנרץר קלין געהאט נלשט האט ,פאלקסטאסען יירישע טע
...פאראצטוגג אויסער וולרקללצקללט, ילדלשער טרויץריגער דץר

 ם£ריט יענע אפגע׳טשפט שטרץנג ץרשטער רזן* ראם האט ער
 גע א און עצות מלט רוז$רטער,6$שטר מלט ,אלץ געגאנגען זענען וואס

(1כילרונג!" געוואלט !אפגעלאזטקילט הכלים! ץ,6 פללדער:
 דל ון5 זללט דער אף געשטעלט זלך ערשטץר דער ראם האט ער
 די צו פארהאלטען איימצוטרדי מלט זלך האב^ן ויאס ,ילרען פראסטע

 רעב געווען מכריז האט אין - ,פלוירערללען און גערערערללען :משכלללשע
 אל; עצות און מום־ ,דאכען זלי באדאר&ען ברויט ,,כרויט אמת: נללעם

 אפ נלשט מען קאן פזמון א מלט אלם ,מאנען רעם צאר נלט סילוק קללן
פויל^ן, זלל צארוזאס טאשלנען., אווץקנעשטעלטע אף זלך קלאגען קיטי^ן.

 עי<!5 פ^לקספ*גרל^טעק ,י!ד:שער יעי )צ!ט:רט 5 ׳1 עגערל״6״וויגטש ׳(
— (.1 כאגי ,1888



,ך.. פ־ר־רל~רצ־ק מ־ : '5

 בעפעה־ נעמט געלעכטער, נאר א?ז ,אווינקעל אין ערנעץ רא־ט שי.םלען
 בא זד לאזען פ?ס, ד? אף זד שטעלט אריף, הענט אדערע טיט זד הי.יבט

 פנים. אנ׳אנדער גאר שימלען, נ?שט נ?שקשה זד מעלען ארבעטען, אי_יך
...ז* *האבק

-י- י.6 ז* דארטען, י( —דארט•^־.. *(

 שפאגעל• רעם פין פארשטדער ערשמער רער געווען ראם א?ז ער
 ווך (,־ *ראק־לי_יבםץרראק6 חסיד, טיט אונטערגעשלאגען רי_יטש " טין דיעם

 ב?לר. זיין מ־ט איים אלדן זיך דר?קט ש וולט א ט ברא א עקב לום־י ש
 יירי. סארט נעמדנעם רעם מ?ט זאל ,רי_יטש אז געפרעד?גט, - לשון, ק5ל?

 שטרא־ נישט נענג, נאר?שע זי_ינע פון לאצק נישט אדנס, ידן עולם שען
 גערעלט, אים נעבען נאף מימרות,-פארקערט, לאנגע טיט אים מוסרן פען,

 זענען א?בער?ג \ סכנות אהן אה סליחות זלנע , נעבעך רחמנות א :זאגען

...ק *להבדיל סליחות, בריה׳שע רי יענע, נאר
 - א ? צ א נ ר ע נ ר ע ר א ם ערשטער רער געווען דאס איז ער קורץ,-

 צי־ הדנםיו^לט?גער רער פון סינטעז צום געקומען איז וואם ר,לי?:א
יידענטוס. ה?פטארישען פון גרונטיסורות ד? טיט ו?ל?זאצ?ע
 ווינקע־ א?נט?מסטע רי געלערענט קענען ערשטען צרם דאס האט עי•
 פון קאלומבום רער נקיק ראם איז ץר פאלקסלעבען; י?תשק פון

 אונן ערשטער ד?ןר ראם האט ער ;רוסלאנד אץ לץבקסארט י?ד?שץר ץר
 טערט?רץראויםגעלי_י־ גאנצער א?ר אין פאלקסנשמה ייר?שץ ד? עוולזץן

 רחמנות\פון אומענדללכק פון לק?6גץ אעז אין נץווץקט זערטקדט,

...פאלקסמאסע יןתשער פארווארלאזטץר רץר צו ל?בץ סטץר6?1
 שפראך ץר?שער ארלטער דעך צו ערשטער רער ראם אח ער און <

 מ?ט איר כהן א וו? ,צונעגאנגען אוצר נאצ?אנאל?שען הדליגען א צו י?־
 ק?נםטלער?< מאג?שער זי_ץ דורך און גערינט, הארץ ודן טיט און מח דן

געקרדנם... ז? גלאנץ קענינליכען א מיט קראפט טעך
ם! י ספר מוכר־ מענדעלי

 אין, נאמען רער קליננט גלאק ז?לבערנער א וו? ,זים און פלערליך
 קולטור, זדן און פאלק זדן טדער איז א?ם וואס י?ר, יערען פון אוירען י?

 ווענען, טרוימט און הדנט נאציאנאל?שען מכח׳ן פארזארנט איז ער •ואס
...מארגען נאציאנאלישען ז

שנדיודטעך ט:טץ זקן רע~ ז?צען רידנט וועט פ?נור כיבל?שע א וו?



7 . אבר#ם*וויטמ שלום־יעקב

 וחןל# ג^?לץן ווונרץרל?צ^ און שטול, לישץר#5פאטר?אר זמן אף 6קא
 און זין מחנות די אף קוק^ן וו^ט ץר ויען ,ברוסט טעצט?נץ זמן ויינתן

 טןבץנטש־ זמן ון6 ברכה דער נ^ך קאפ ר^ם אן מעען וואם אי״ינלקלעך,
,האנט מי£תרינץר טי^ר

 ץר6קץמ נאצי$נ#ל?ש^ן א אר6 מתנה נר^סערזן א דין נאך קאן
עלטץר!?- ם:מב$ל}ש=נאלרענ^ אזא ווי

(1910 )י. 44 נ״ מאמעגט״ דער״



,י ק צ ו ל : ר 6 נח 8

אכראמאוווטש. ש^ם־יעקב
/ )נאט?צען(.

 אץ ל:גט לעבענסוועג רים׳ם6מוכר־ס לן נרע טע פון אנדדיב ^ער
 א־ ט א ר ב א שלרם־יעקב ווערט ראן ערשט אבער חשפלהעפאצע, דער 1

 גרףם דער צו ןז3 אוים ער וואקסט ראן ערשט אץ, ער וראש ראם, ש ט י נו
 ר? ער3טרעט־ארן ער ווען ,ר ע ל ט ם נ ן ק נאצןאנאלןשען א ון8

דיר. זמן פון נרענןץ
 זמעד געווען אץ וועלטאכשויונג טשכןלישער רער פון קר:יז רער

 אכראטאווןטשעם פון באג"פען טלןצע6פאליטיש־געזעלשא ד? שטאל;
 מזויגערופע רער פין היך אפ׳ן ומערער קוק רעד און פלאך, - צמטחכרים

.פריטיטיוו - יירענפראגע נער
 ען3$ה רוסלאנד, אין לעבען יןרןשע ראם באניצי צו ש&רעבענתג

 אונזער פון לאנע, קלאנעדיגער אומער פון סבה אמנאונאמנצןגע די זין
 רער אץ געזעיען עלענטקמט יתומריגער אונזער פון מעמד, שפלרןגען

 א*נ־ רץם און ,אפג^שטאנץנקלט און אפגעזונדערטקץט קולטורעל?שזןר
.ג נ ו ד ל : 3 אץ - גלות יטערק3 ד^ם פון אויסוו^ג אונאלונצינעי
 טאצטער' ,הןםל?ש^ רי ארלנלאזזןן קלנר^ר" ,יעקנם נאר זאלען

 א?טל?כץן אץ ווזךץן ללצטיג ווץט וטיד תיכף - ,נץצעלטען״ זייערע אץ
 הונגץרי־ רץר און באקיטץן, "בגדי־טלכות" וועט נאקעטער ר^ר וויבק^לץ,

ארלן... טייל אץ גלמך טויבען גזןבראטעג^ גץר
 ,ק^לט^נעם די אראפנ^ן קליאטשץ רז$ר טז^ן זאל כל ,קורם -

 סכסוכים סך א אויסצוטמר^ן בכרי רמנץר. אביסעל ווץדץן באטת ?1 ל^ז
 מען, טוז להבא, אף צושטאנר א?ר פארבעסערען צו און ענין רעם וועגען

 ט׳בארארף ,פארגרעבט אזיי זיין נישט זאל זן ,זעין ,טיינונג אוגזער ב^ך
 פוס א שטעלען צו ווי אויסלערנען, און בילרען גאננ-וי א שטעלען א?ר



9 .אבר#םאוי:טש שלום־יעקב

 איכקר מלט באנוצען זיך ז? לאז ערשט רעגסטטאל ,זאכען נאך אין
 מיט איכזערע אונט^דרלקער טארע^נע די תמיד טעגהען (,-אודי1 רחמנית"

 קירצזיב־ דל פרצוף-און אצזרייתדיגען ׳ן6א ליבץראלהם אין טאסקע •רער
 ,,רלכטלג - נאלגעבאטקעט: האבע■ השכלה דער §יץ £ארשטלי;ר טלגע

-יבטיגי"

 טען זאל וולט^ר אז ,מזל ר$ס פאריכטען רלר וולל הברה "רל -
 א אייך אבץר זלך ווזןנדט ראם נאר .באהאנרלען נישט שלעכט אזוי דלך
 אימן. ריר פון אפ פיל הענגט טערכה בעסערע דלן גללק, דלן רלר, אן סך

 גץ־ פון גענג ץאי פאסטעמפקעס, אלע אגנעמען פאלגען, וועסט רו ווען
 (-ווי2נוט״, ולן שפעטער ,אס״ירצה־השם רלר, וועט ,פערו־ לערנטע

 .קליאטשץ אלעגארישץר רער אלן רערט ר ע נ ע ג ו ש ר־ט ע ק־ד י ל $ ר ש י
ץט־ באפרלט האט זל ,באימהארצלג אה גוט, אה רעגירונג "ח - (

*

. 79 ז׳ טש£״4קליז ״ד? *(
(1872 הע ר ץ וו:לב נאך )ציטירט 80 מ:(־,ס'ך׳ ״די

 אונז, אייך גללק, איטלילען ווינטשט זי פויערן, טיללאן צווא,צ:ג אין ץ5לי
 צו־ אונזץר פארבעסערען צו •;ל ט מ אלץ זוצט זל גללק; זל ויינטשט ילרץן,

 האבען פכים א זאלען ,זלן געזונד זאלען נץבעך, יירען, וולל, זל שטאנר;
 רער אלן 6^ אבראמ^וולטשם זיך הלצט אזוי - מעכטשען״.., וול
־ .(3 ר ק ע וו ,-שלמה ע״ אקס ,ט

 - מאלט״ ,אללפג^קלערטער רער בפועל באוולזץן נאר מ׳רארף
 ון5 בלרנער געטרלע מ׳אלז אז - פראוולטעלסטווו״, ,פראסוויעשטשאכנאטו

 און דויערן, לאנג נלשט וועט טלולה,- דץר נוצליך מ׳אלז אז לאנר,
כלל־ישראל, אפ׳ן שיטען נעטען זיך חעלען נחטות טיט ישועות

 זאגאר ארער אפאטלש, גללככללטלג, פאלקסמאם^ דל ה^ט אין
 :טעטע רער אף גזירץדערלק רל צו פארהאלטען זלך פלנרללך אלראנלש,

 :פלוירערלען רל צו ;גללכבזןרעלטלגונג״ - רערנאך ,בללרונג - ״פרל;ר
 צי טען וועט ,ערדארב^ט צי ולך נעמט ,האנרעל רעם אוועק ,ווארפט

 נע־ נישט זיך אונזערע משכילים פך א האבען ,-האב;ן״ צוטרוי אלך
 שטלנץר: אנטיפעטיטישען עצטען אכין וועיטער הארבץ רץדען צו שז^טט

 אויפפירונג. אזא נאך אפגערופען שטארק געווען טלר בא אלז קליאטשע ,די
אייבלג, אף לעכע-;5אכ.ר ,פארפאלעכע א פ/ר ג^האלטען זי האב איך

 (,1889 ין6 אוישגאב #ר^סער נ^ך 76 ,חקלי^טשץ״ *(
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 טאקל׳ פנים, א זענען, שונאים .זללן משט לללט קבין אלר £ון שלין וועט עם
 *שללם א טאקל זל איו מסתמא משוגע, נלשט טאקי איו וועלט א נערעכט,

(,"*נאטען" ללבען זמן פון קרענק פארשלעפטע א מזל,

— . 85 ,ז קליאטי<ע״ ״ד: *(
— * 1809 געדרוקט מאל ?רשטןן צום י(
— ,ויןרק ד^ם פון אונצ^יט^ל *(

 ערך א אהן געווען טור נא אין אלו מוכר־ספרים מענדעלל
 דעם פון ארויסגעקרלגען זלך ער האט גיך ומער און דור׳ דין פון טלפער

 נשמה דן געווארען זענען געראנקען נמע און *וולקעלשנור, טשבלללשען

אנשויונגען. זבינע פון
 רער פון געשלכטע רער אלן שאפונג, זיין אין דאטע הלסטארלשע א
 לע־ געזעלשאפטליך אונוער פון צראנלק דער אלן און ללטעראטור ילרלשער

.(2 ע״ ם ק א ט ל ,ד אלו בען
 תהלים פון פסוק דעם - אקום״. _עתה אביונים מאנקת ״משר.ענלים,

 פון שער אפ״ן טאטא אלם אוועקגעשטעלט אבראמאוולטש י. ש, האט
 וואם בוך, דעם אלן און ,-(3 ת״ ו ב ו ט ־ י ל ע ב ־ ט ד א ט ש ע ר נ א ב ,דע"

 הערט פאלש, צום ללבע צאפעלדלנסטער רער מלט רורצגעררונגען אלו
 אומגללק־ סך א פון הערצער, צובראצענע סך א פון קול וולרקללך,-,א זלך,

 בעלי" פון נויטבאדערפטלגע, פון ארלמעלללט, פון קיל א ;ילרען ללצע
 און קעץ יי? זבי ט׳דושעט וואם מענטשען, דערשלאגענע פון אין ,מלאכות
 ווללבער פארוולסטע פון קול א ;אייפתלבען קאפ קבין נלשט די ט׳לאזט

 פאר־ נעבעך, טאטעם, זללערע מאנען, זללערע האט מען וואס פלנרער, און
 ,רערשלאגענע סך א פון קול א ;טורמעס דל אין אללנגעזעצט און שלקט

קלנדער"... ילרלשע פארוואגעלטע
 זוערק, ראם געשרלבען האט ער ווען ט־בר, פון שטלמונג דער פאר

 מעקער שלמה פון פראזען עטללכע סלמפטאמאטלש העצסט וענען
 משכיל, א וועקער, ץ, ל א לקה פ נרליה מיט שטים ערשטען בשעת׳ן

 זענען ראם בלצלעך, משביללשע יענע פין אללנם מסתטא בלצעל, א ללינט
 פלק־ גדליה ארבין קיטט עפאצע. יענער פאר צאראקטערלסטלש נעווען

 ,שטעטלל קליין א אלן רבנות דאם איועקגעווארפען האט וואם האלץ,
 שטאטתקיפים^ דל פין הענט דל אין ווערקצללג א ולין ווללענרלג נלשט

 וועקערן עפענט וועלצער אשמלם, חברים צוולל דל צוולשען זיך ס׳פארבלנרט



נ1 איר^מאדויטש שלום־יעקב

 ״6 גלו רער אין פארהעלטעגלשען שרעקללצע דל אף אייך אויגען דל

 אויפגעכראבטן זללער אין וועקער לעכט. ער ר;5וועל אין קהלה, !( ר פקע
 פאר־ פלקהאלצס אף און ,בלכעל ראם ער רללשט ענמת־נפש גרוים פאר

 גערלר< א מלט ער, שלמה?״-ענטפערט טוסטו, ,רואם פרעג: וווגרערטען
 אטאל געטון האבען עלטערן אונקרץ רואם ר^ם, טו ,איך - :שטלמע טער

 דארטען ויערבעס דל אף בבלם. טללצען דל אף רארטען חורןן בשעת
 גלם מער האבען זך פירלען, זללערע אייפגעהאנגען משוררים דל האבען

 זלנגען׳ גענוג .טרייערן און יאמערן קלאגען, נאד שפללען, זלנגען, געוואלט
 אונזער בשעת מליצות שירים עץ ללב ר ש ג ענו ג גדליה!

 גנילא־ טללך רער אף לפרט. פאלק ארעם אונזער אלק,6
 זענען ילרען . פירעל ילרלשער רער פון סטרלנעם דל איך צורללם פיאטקע

 אלן בעז א ה מ׳טוז שפללען... צו זלננען, צו געדוארען געבוירען נלט
...(2 זאכען״ ערנסטערע ן נע י ז

 ה^ט שטלמוגג, אזא אין גערראהען אנגעשרליען אין וואס מערק, ראם
 *איטפאר דל פון קאפ אפ׳ן אראפפאלען האמער שווערער א וול נעזאלט
 פאלקםמא־ דל אף גערלטען האבען וואש ,,שטארטפארזארגערם״ שעטטע

 לעצטע ראם ארערן, דל פון כלוט טראפען לעצטען רעם אויסנענאגט פען,
 אנ׳אויפגעצללצענטע איז טאקסע״-דאש ל ,ר בללנער. דל פון מארך בלסעל

 ווערט אלר אין .אללזען צונללט וול ברלען, בארארפט האט וו^ס פאטלרע,
 אומבאהאלפענע דל וולאזוי ה, ד. (,3גלות" לשער ,ילד רער געשללדערט
 שטארט־ ,באנדע רער בא גלות אלן זלך געפנלען פאלקסמאסען שוצלאזלגע

 מאלענרלג פארבען, שווארצע ן*ק נלשט קארגט מחבר רער .*בעלי־טובות
 זך פון שינדען ילרען, אנ׳ערה אלבער געמעלטלגען וואם אומענטשען, דל
חשבון. שטאדטם אף האנלג אלן און מללך אין זיך בארען אין הויט דל

— . ר ע מ ע ש ט : ד ר ן ב ה, ד. (1
— . מ;ר דורך שורות אייניג^ — .19 טאקשע״ ,ד: י(
— .73 ז' ועי *(

 וואס סאטלרע, אומברחמגיתדלגער דער אלן אפילו מערקיולרדלג. און
 רער פין פגי אלע פנים אלן פאטש אנ׳עפענטללצער זללן גערארפט האט

 האט וואס ווערק, פארנלצטענרלגען רעם אלן אפילו קהלה; ילרלשער אלטער
 פארכלל-כען■ ווללטערריגע ראם אוטעגללך געמאצט אכראמאוולטשען פאר
קלן־ ען“ארלבערצופא געצוויגגען אלם האט און בעררלטשעוו אין
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 נץנ< רער האט םפאמפלץט6קאמ מראלחנען רץם אין 1 י א - ■זשיטאמלר
 שטאנרפונקט, אה^צער^ן אף גץהויכען6אוי זיך מחבר ■אלןשזך

 £ון נאוולז א אח און ווערט, הץכערץ א צוג^געבען בוך דעם האט ייו^ס
 ט5אץנך זיין פון און ר*£קףט אינטזןלזןקטזעלישע אבראסאיויטשעס

• ס^ציאלישק ©רן £ארהעלטעגישען ארוויקץלס?ן6 ד? :אין
 מלנדעלי למגט ץ" קם א ט ,רער ק6 בלעטלעך זןרשטץ ר* אף באלר
 מ^רקוחררעץ אזץלצץ ארלן טויל אין ן ע צ ל א ה ק י פ ארמן :מיכר־ספרים

■־_ךטץר:

 ה^• דן הןרצןר, :ומן האפן! ויי שוידן:, נןשט צלןבןן זןנץן יןדןן"—
 קן• און פ^ק^רנן וןנןן וין אנ׳עסק, פארשטןןןן וין נןשןל, און שכל בטבע פןן
 נןשט ןך3נן ה$בןן זןן אז ןס, הן־פט ורו^ם נאר .אראפשלןנין; יל6 דיןר נןן
שטןקט שנים נטה ן ו 6 אז אוט:לןקלןך, ןבןך3 זןנןן זין אז מול, קיין

די ן וו , ט ר א ן ין א אין ם ן נ ןן א נ ן א אלן ף י ו נ ו צ ין ז ן ן ט
 ן ן נ ן ק און ט ל ן וו ן ןן ק ט ש ן נ ך ן ז ד א ש ן ן י ן ז ין ז ז א , ף א ש
 דאך^אפןר מוז טש : ן ט א . ט ש ו ל ן יי ר ש ן ןן ק ן ן ט ן ט א ט ם י ג
 ן יי ז אינטןרהאלטןן און ן ן ר ן נ ר ן ד ך ן ז ך א ד טוז ,ן ן ם ן

1 ן א ך א נ ך ן ז ט ג א ל ש ם ן זמן כל ןט,6לןבןן,כלזטןןרזן
דןם פון ר ן ןןנ א ע שש ןן ז זוכןן דאר?כןר—אנ׳ארער, אים

שלא ם ן ד דןרקווןטשןן ל ן וו ר ן ר ן ק ד א ט •ט ר ן ד ,ן ן ר ן ד נ א
צו י י ז א ן וו תחבולות, י נ י ט א כל ם י ו א ט ב א ר ט ,ן ן ר ן ש

 ד? דןרהאלטןן נו ווןאזיי , ט וי פר ל ן ק ן שט א דןרטאפןן
ווכט ד דך, סטארןט זן ,אןרם אדןרט6 ז? שנוארק, אץ נאטור דן . 0 ח מ ש 1

טודןיא• אןן אונז בא דא זע:ןי דארןבןר אט—דןרהאלטןן, צו זיך אטיטעל פל
 דא• אמ כןרןי־ט, ויי שין האבןן טיר וואש פארשוינןן, אפטן5 גאנצן דן דןווקן
 וי.ירןנן סך א זיןןר נאך דןרצו טןנטשןלןך, אוןלבן אונו בא דא זן:ןן ר?בןר
 טשן^ אזןלכן וכדומה שטיאפצןש גאמש מלמדים שדכנים, פאלקןן גאנצן יןרןן,

 נשטה א ן ן ב א ה איין ין ז ,ן ן ס ן ן ן ל ן וו אלן ין ז , נאיוגןקןס
 א הושיב אדן האבן! זין ,/! ; ן ט ל א ה ר ן ד צו זן ך זן סטארןן און
 בא. צו נישט זיך הןלשט טבע דןר אקןגן; !לןבןן ווןלןן זיי טןנטש;־־, פון טבע
(2 ;״ :ובר אלשרןנג ו אן זן חכמית, קיין עצות, היין נןשט ט6הןל א" אקענן! רןן,

,7צח׳ך מעי קענץנרע עשם ויעקור, רען ווזןרק, £-ן מיף צום

פון רט שפאצ



 עולות, די פארטראנען מער קענענרלג משט דך, טוט שטארט רער אין תאם
 און שרים אף פא־ אים ולך שטעלען וואט ע־, בילד שרעקליצע די פוץ סלד

 מער־ כארב א נאם, רע־ אף אדרים שלאף׳ אה; נאצט א נאך לויפט, טרלט,
 ,נ־ מ פלי א טיט אייים ברעצט או; צורללצטער, א אנ׳אויפגעבראכטער, טע*,

 ארווא־•5 ר? רופענדיג פאלקסאונטערררלקער, דל קענען פלללפלקע דלגער
 אויפשטאנדר צום פאלקסטאכע שמאצטענדלנע הוננער און טיט אין לאזטע,
 דל פון טארך רעם ארים אללך נאגען וואם בעלי־טובות, אללך טייג -,רואם
 ארלין? הרי־חשך דל אלן בלאטע, דער אלן אליך פארפלרען וואם ,בללנער

 פארעויע לאנגע מלט באהעלפערם האבען אליך אלבער אלד וועט וואנען בלו
*( רוארמעש?״.., ©ון מלטאג, או*אפ לאטנעגען וראם קעשענעס,

 זאנט און באשולרלגונגען פון ראר אלן בלוין נלשט דאך ער -פארבלללבט
 ש>לרלנ, רען איז ,ווער - :אלרליע אביעקסלווע פאלגענדלנע רל ארויס

 אועל־ פלרער, אזעלצע שטארטמענטשען, אזעלצע דא זענען אללך בא וואם
 זלל נלשט זלי. נלשט צלעבען מדן אלך פאפעטשיטעלעס? צע

 ס א וו ,ן ע ד נ ע ט ש מ ו א רל ן ע נ ץ ז נ ל ר ל ו ש !נ י ד ל ו ש ן ע נ ע ז
 א זללן אליך בא זאל עס דערצו, געבראצט פרלר האבען

 רל־ ו;ןנזןן לדלג ו ש פארארקץס; אזעלכץ יטה וכר ע ס ק א ט
 ,פ א ק רעם פארשלאגען ך * א ן ע ב א ה אם וו אוטשטענדען,

 רעם ן ע מ ו נ י; ג ו צ ,ן ר א נ צו גזןמאצט ך לל א י ן ע ב א ה ס א וו
(2 ץרט". עפ פארשל און ט ־בלעג פא אללך האבען ס א וו מוט,

 פלג• רער אלן נלשט שיין באשולרלגט טוכר־ספרים טענרעלל
 טאצט דל פאנאטלזם, רעללגלעזישען רעם בלויז לאגע יירלשער סטערער

 ער .בללרונג אין טאנגעל דעם און חסידות ראם בעלי־מופת, רל פון
 און ע לש ט לל א פ דל אף אויפמערקואמקילט געזעלשאפטללצע דל נקט ל;
 געווען טרם האבען וואם ,פא־העלטענישען ע אטלש נ א ק ־ע ל א צל א ם

פועל-יוצא, דין דערשללנויגען, אלע און דלות ילרלשען רעם
 חסרונות דל איים נישט זלל זעצט פאלקפטאסען, די נלשט מוסרט ער י

 פאד ,אפנעשטאנענקליט קולטורעללש ר^ם פאר נלשט וין זלרעלט זללערע,
 ,ילרען גאראר רעם אף אלץ ,מ׳שרלט .אבערגלויבענם אלטפרענקלשע דל

 ויי" די עקשנים, זענען ולי געזונט, נישט זענען ויי פויל, זענען ולל נעבעך,
ויעל ט! אל גערו פארברעצען. אזעלצע נאך וכדימה בללרען נלשט דך לען

—. טור פו; אצ?רט8ש *( — . 83 ד (1
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 מזן, נענעך זלי זאלען ויאס שולרלג, ,נעבעך ז" קנזן וואס שרללזןן, :אלך
 רופט: ר ע ק זן וו אזן - <ג ?״^פי^קץ פלנסטערער אזא אוגטעד זעגען זך אז

 שטללט־ גזןזןנרערט, הללנט הללף, נאטם טלט זלך, האבץ! אוטשטענדען ,דל
 פאר־ זמן צו גענוג שלאף! לאנגען רעם פון שטללט־אויף ילרץן, אייף, זשע

 טלט שכל, טלט מזןגטשזןן זללט נאראנלם!,.. זללן ג^נוג פארבלזןנרט, פלרט,
...*(מוט״

 גץ־ די אין אמונה גרוים גזןהאט האט ־ספרים ר כ טי לל זן נד ץ מ
 פראסטען פון ,פאלקסטאסזן ילרלשזןד רזןר פון קרעפטץן גללסטלגץ זונטזן

 פשוטער דזןר אלז זן" אקס ט ר זן ,ד פון הזןלד אטתער ר^ר ,נאראר".
 צאראקטזןרלזלרט פארשו־נען ד? פון צעטעל אץ וואם זאיקזן, ק ללול א

 ו,5 זןרללצקליט" זללן פאר קרבן ,א ווערטץר: די מלט מחבר רזןר -אלם
 אנ׳אומרזןרט-ר" אן עד הללבט אגלטאצלע ם ר זן ק זן וו פון אללנררוק אונטזןר׳ן

 ראם פארשטופזןן אים טיולל תקיפים. גלופסקער דל קץגץן קאטף זןן5לל
 אפ. פאראצטונג טלט ת^רפט קבצן ערללצער רער - גזןלט טלט מויל

 אן אלם מ׳קלאנט און וועקסעל לאנג־באצאלט א זיינם אוים טען ט ל ין ט ש
 תפיסה, אלן אללן אים מען זעצט באצאלזןן, צו נלשט האט ער נערלצט. אלן
 צו אילדזןר טיורמזן, ריןר אלן כלעבזןן, בע־בזןסזןר, ,בע זאנט: עד און

 מלט און גזןלען דזןם טזן״טע־מענרלל מלט טאן,5פ*ע-6״6 מיט דא שטלין
 נלש* זזןנען צלזןבען, טיורטע, רער אלן !...פא־פא־פארשוינען אזץלצע נאך
 דעם פון פראטאטלפ דער ...(4 טז^נטשץן״ אסנזן2^פא־פא* אז^לצין טא

 גאנצזןן זללן האט יואם ארבזןטיןר, ילרלשען באוווסטדנלגען שפעטזןררלנען
יאר... פיפצען לעצטזן דל אץ ארויסגזןוולזען זעלבסטאפזןרינג און מוט

 פאר־ שטץנויג נלשט פלנסטער, נאך פארלויפלג טאקי איז מאסע דל
ע פארטו גזןלאזט ערשט זלך זל האט אט פרלינט, אטתזן אלרזן זי שטללט

 • ויעקערען פין נזןווזןנדט6א זיך האט און שוולנדלערס פון קאפ רזןם לץ!
 אויעק, ראנען! פון אוועק שלטה! ,״נזןשיולנט אלם: צו זאנט פלקהאלץ

 וועקער (5 ילדען!" זןרללבזן דל פון פרוטע, דל פון ילרען, דל פון אוועק
 עטליצע אים פון אפ טרעט אראפ, בלז אויווען פון אן שאדף אלם קוקט
 דל פוץ ק זן וו א זאל אלך ז^גסט, ת" אויס; שרללט און טרלט

(6 יידץןד...
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15 .אבראמאועט^ ש״וש-יעקב

 מוכר• טץנרץל? נץץץן א?ז דאם (* פאלקסמאסץ! ר רץ צו
- .(8 אעטעלעץנץ י?חשץר דץר צו רוף ■ספריס׳ם

—.אארנרעסערט או; איבערגעאיבעט עש א:ך האב יעצש — ,1910 •״תבער

 באראקט^חסטוש איז געזינונג דעמאקראטושן אמאוויטשעם אבר אאר (1
י : (20 )ז' ע* אקס ט ר ע ,ד אץ שט^לן די *ויך

 אזא א^ — : ץ ל א ה ק ו פ זאגט —,ז: עט שטאנדהאאט וואס רבנות, אזא אע״—
 דארף א:ר אאר וואש טלוועל, דעם אארקויאען ז?ך מ^ן דארף אור אאר וואס לבנות,

 שוול• און זעיי^ן ה־^רען, מען מיז א־ר. פאר וואם כנעני, עבד אלן נכנע, א זלן מען
 וועש נאראד דער ווען רב, א ולן א:ך וועד דענשטמאל ! רבנות אוא אע אע, אע, !גען
שענקען מיר און מאבען מיך וועלען גילך רלך און ארעש אלע ווען ויעלען, מ;ך

 אאר נעפינען מיך וועט נעב-עך, איעמער, רער אפילו• א?טלןבער, ווען צוטרויען, *ץער
—״. שטעלע״ ד? פארטרעטען צו -ווערט

 דע• 30 און 37 נ׳ ט״ נ ע מ א אץ געררוקט געווען איו קאפןטעל דאם (2

 נאגר?נרונג און אויסלדגונג ץ5אנ׳אויםא?רלי ז?ך גץ?ינט תורה ני_יץ ■■י
 יאר 4 ררוק ון6 ארוים עיט וואס ץ/ ש אט י ל ,ק בארימטץר דץר אין 1

,טאקסץ", דץר באך
 אאומברחמנות־ רעווחיץ, ץ5אנר?גטלי איז קליאטשע״-ראס ,די

 גאר און ,אירעאלאעץ משכילישץר רער פון צושטערונג א קר?ט?ק, דעץ
פראבלעם. ילחשען ון6 איי&פאסונג ץ לאגיש ציא רדן־סא טיפץרץ, עיץ,8

 רי אין טאמינים ועלרץ גץווץן זענעץ עפאכץ יץנץר פון טוץר ד?
 גענוג געגלייבט: האבען די ץן. ל ל רו ן טע גו פון קראפט !וונרערבארץ

 ען׳-*ויע אנרערש זאל לעבען דיץר ן, ע על וו נאר זאלען יירען די איז,
 ווי - ארויפשפתיגען! פרעץ א רועט בעטלץר ון6 געשעין: ט ץ וו נס דער

לי_יט": ץ ים ,גרו דעדאעגץ ון6 חוזק טאלט שטן ץר1

 אלץ מען וועט וואנען ז*3 :מלמדים ד: אף גוואלט אלך בא שילט "אענער
 ומל• תלם?חפ זץערע פון מאצען וואם קאטשענעס, אזעלכע צו קינדער אפנעבען

 אלץ מען וועט וואנען יו3 : ליאיעמע איינ^ר נאך 1 יג^נ:כטםע[*כ 4?נטש?מ י?
 7נפשית צודן פ?ר^ן8צו:וי שדכמם ווןלען וואנען ט3 ז קונדור י:נג^ מאכזןן חתונה

 ? חתונה ד?ןר גאך ר:ז אנדער^ן דעם איינ^ר נלצט יוץסען און נישט ק^נזןן וואש
פאר און קרא־^ווץ גץ אלך בא וואקשי^ן וואם בטלנןם, די אף שולט דרןטער א
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 4י ווידער , עולם רעם נענג קיושע זייערע מיט זיוצען, נארישע זייערע ם:ט רען*6
 : גמרא רער אין נאר לעבען גאנק זיןער פארברעננען וואם יענע, אף שרלט פערדער

 א:דערע ארע פ^רגעסע; און אריק דערמיט נאר אפגעבען דך שען וועט וואנען בץ
 פרוצפעין זיך או:ז כא וועלעו וראנען ק3 ;שרייט טער1פי א ? זאצןן נקטעע
 פאר• מיני אזעלכע וצדומה שטאדטפארזארגער בעלי-טאקשעם, בערי-טיבית, אזויפןל
 און ןן?6וווו£ר8וועק4ן אלסדינג ראם צייט שוין ;פללרערן ,שרלען אלע — ? שמנען
.(1 גענןטער" געבולרעטער, קלןגער, ווערען

)שי^ציר^ 30 ׳5 —כ:ר(. ע:ן ז!צ:רמ9)ש 97•()[-- ז׳ז *( — .96 ז' 1*
— • בלי(

 פאר• דל מלט טער שוין זין רעצץנט מוכר־ספרים מענרעל?
כקלט: י ל רק ל וו אכיעקטלווער רער פון ה^לטענלשען
 כללכם אלסדלנג ארייסז עפעם שרללען זליער אכזן־יפין קומט “-,נא

 ארייפקימען. נישט גאר שרללען זללץר פון טאקל ק׳^ן עם פ־יער. וו: טאקל
 ז ע ג אלין חןרשט מעלט *דעי אלן מחמת .דץם מחמת אט פארוואסז

 קלל־ וואם געזעץ, א אז גלללך, מענטשען אלע פאר באשעפענלש, אלע פאר
 וואט ,ץן5ץרצומא3> עם אלמשטזנר נישט איז ,שיהיה מי יהיה ^ר,
 קרן. אזן דרשות קיין רערץן, קלין שרללען, קלין נישט העל&ט אלם אקע
 טזןר שטארק?, אל^ פון שטארקער איז וואם נעזעץ, אזא טיטי^ל; שום

 זיך^ ץןס ט5זו אקעגען׳ אלם זיך מ׳שטעלט אז מאס עקשנים, אליי פין עקשן
 פרי ,הסכרית אין המצאות טויזענט^ר ,עגען*ו אנדי^רע טויזענטער איים

 וואס ,ן*נץזץ נאקאנטען דעמראזיגען דא מללן אלך - דערהאלטען, צו זלך
 ץן,2לזן •זללן דערהאלטען צו וולל אלטללצער תאם ץסען׳ ווללען אלע

: (•* ז?ך״ יולל עם מלטייל וועלכע טיט איפן, וו^לצען אף זללן זיך ט^ג עם
 ,- קליאטשץ דל זאגט - ן, ע ר ץנ ט ש מ ו א די ן ע טש ע וו ק לך -״מ

 עסען, זוצען נלשט אלק טיר ווי^ל איך מען ט, וי נ דל צוולנגט מלך
 ד^ר אף צללן דל גץן*ל פי:ץן ווץל אלך נעבען. נישט טאקל טלר מען וועט

 וואדי נלשט טען ק?ן דרך־ארץ אף הונגער. פאר שטארמןן און פאליצ^
 מ!ה רען איך של וואם מע^£סץן. מ^ז ט, לעב ט׳ זמן כל טען;

׳ ?־־.י (8 ״< ״? ץץ0£ ימ

 הוננערלנע א פארטארעטע, א ט יל ט ש ר דל -,פאר ׳
 ארללן לעבען אלן וול ג ל ט ללי נ באדארף זל וואס קליאטשע,

 אכלני אבער, ה .אטעפטעל מנוחה, ל ע ס ל ב א טע נא ן ע האב
 און סידור 1אל לל ה א ן ע ללז וו א ב ר א נ ר ל א רו ט ם ל ל וו לל, ה ל ע ט



17 . אבראמאוחמש שלוס״יעקב

 ־ ו צ ם י ו א ך ל ז ז ל א ס ע ן יי ש ל וו ,ט ו ג י וי ,ן ע ג נ ל ר ר ם י ו א עלץ
 ישראליק-רעם־ שטן רער מוסרט - (1 קונצען!״ פעם ע ן ע לער:

. משיגענעם
 מען טאמענט,-םוז סאציאל־עקאנאמלשען רעם אכט אלן נעמענדלג

 אל ילרען צום קוטען עם וועלכע מלט טענות, דל אפווארפען עקעל טיט
 ראם טוט טוכר־ספרים טענדעלל אין - אללגץנע, אל ,§רעבדע

.טאקי
קליאטשע. דל זאגט - שולדלג" נישט נלשט גאר אלן בין ,אלך -

 • פאר אלנערללכע אין אליסערללצע דל וול אזוי, לעבט ילד דער
.אלם רערלויבען ן ע ש י נ ע ט ל ע ה

ווערטער! נרויסע אין ני_יע - צללט יענער פאר
 פאראנטווארטללצ• קיין טראנעץ נלשט ילר רער רארף און קען

 אלם מלט זיך מען *טא - פלנסטערקליט, און געפאלענקילט זללן פאר קליט
עמאנסלפאצלע. פון תנאים דל ויעגען דלננען ילשט אויך
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 מענטשללצע דערנאך - בללרונג "פרלעי־ :פארמעל רער מלט איועק
! רעכט"

 אלעגארלשע דל טענדט - לערנען, לאזען מלך זאל איך ,ט׳זאעט, -
 א ק רו ס ע מען ט ם הלל אס וו פאר ,ערשטענם אלך, פייעג - קליאטשע,

 געלערנטע נלשט שטייגעי, א וועל־ט, רער אלן רא זענען ווללנלג (2 מלר?
 פיני אין זאתאר, שום קיין אלן דערצויגען נלשט פ־אסטע, אמת טאקל פערד,

*(געווארען׳" געזאגט מלר אף לעבען אזא שארען, זללער חוץ רעסטווענען
 האט דלך, בעט אלך שייכות, א פאר ,וואם וולרער: און

 טיט (2בילרונג! מלט בארערפעניש נללטלגע דאם און עסען
 רי_י,6 אטעמען עסען, לאזען נלשט יענעם טען קען (2יושר א פיאר ראם

 באשעפעניש, אלטללכס ? קונצען עפעם אויסלערנען זיך וועט ע־ בלז סילדען
 רער פון פארזארגט זאך, לעבערלגע א קידם־כל אלז געבוירען, ווערט וואם

 פונזלינעטוועגען, נאר טאקל אברים, אלע טלט חושים, אלע מלט נאטור
 צום האכען נילטלג בארארף עם וואס אלסרלנג, באקיטען צו זלל דורך בכרי

 כדי נאז, א האט עם עסען, צו אף מייל א שטללגער, א האט, עס לעבען.
 טאנצען טאנצען. צו כרי נלשט נלין, צו כרי פלה, האט עס אטעמען, צי

 ראם מעשיות, אויסגעטראכטע נאר זענען ראם שטאכטעלללען, נאך מה יכר
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 געגעכען נאטץן א עם און שפעטער אויסגעטראכט אלץ מי^ן האט
. 0 נ נ ו ד ל י ב

 מ:ש בןלז־ונג ד? אויב חקירות, אץ ארי_ינלאזען נ?שט דא סןך וויל איך"
 , מ׳לערענט וואם ,סלסדינג דאס אויב ;שלעבש אדער נוט וענען קונצען אלע די

 דאם אויב נענומען, עם מ׳האט וואנען פון , צונויפגעשטעלט עם מ׳האט וזןאזוי
 אמאל וואש ,קונצען סך א ראך מ׳זעיט ווארען ,בןלרונג גאר הץשט אןנגאנצען

 ויי גי:ע; היינט אץ גענאלטען שטארק פראגראמע, רער אין נעשטאנען ויי זענען
 סי־ וייערע, אנהאלטענןש גאנצע דאש וואש ,קונצען נ^ך ווןרער אן; נישט מער

 באך :רער ו ;השערות יענעמם אף ,געשמאק יענעטש אף אץ ׳ שטץנסגעזאנט
 אף ,ווייען יענעמש אף געבויט זענען וואש קונצען, ערנסמע כלומרשט #זעלכע,

 מעשיות, אזעלכע אויך דא זענען עט ;מנהגים ארש:מעלטע6 אלטע אף קאפרץען,
 פאנטאזיע, רער אף פןסעל, הינערןש א אף נעשטעיש וץ מען האט לכתחלה וואט

 פאק• אף סיטך ז:ך וענען תאם מעשיות, אועל.ע אויך ווי פה־הדמץ; רעש אף
 ד? נאי־ ,שארלאפען ז:ך האט וועלט רער אץ וואט ; רעש אף היןשט דאס טען,

 אופן, אנ׳אנדער אף זין דערציןלט אןטלןכער פארדרייט, אבע־ זענען גו£א אאקטען
 אפגעש:לדערט וד׳עש-אץ זין ווערען רעם חוץ .אנדערש זין אף קוקט אןטליבער

 מען באדארף היינט זיך? טוט א:נוויןנןג וואם יודע מי אבער דרויסען, ־ן6 נאר
 ואך לאוען מעשיות עינסטע כלומרשט שוין יענע או פארגעשען, נןשט טאקי דאך

 אפוף, אינגאנצען ,קןנדערשפיל ,אנשטעלען ,שטוק^ם וון הערע; מער גישט
 דער אין אנט:ק שיןנע־קונגען המצאות, :וטע אדיין תוך אץ ,יענע פון אבער

 #אןך זאב נאבאמאל ... צ?מעם אזא נ:ש:ז עפעס מעשיות די <כען ם זין פון וועלט,
 אי-יערע נאט בןלדובג דן אויב הקירות, ט:פע אןן אריןן נןשט דא מ:ך לאו א:ך או

 :.ליק נעיראבט וועלט רער האבען ויי אויב נןשט, אדער ממשות א האבען קונצען
 נ:שט מ^ר וו:ל אןך אן, נ־שט אצ:נד מ:ך ג:ןען חקירות אוערבע אומנלןק, אדער

. 1־ בעואכען נאר זענען וץ אז ו^נען,

 נישט גאר די באשע§עניש ראם האט ווץרען געבוירען ,בשעת
 זיך און אטעמען עסען, געגלוסט זיך באלד טאק? א?ם האט ץם ג^וווסט,
 אוים־ יענע £ון ד־טיזה רמז א געהאט נאר האט עם אץדער נאך באוועגען

 די.שדנע געבען משט אם קענט איר מהילא־תיתי המצאות. גץטראכטע
 ציאצקעם נאך וביימה פליטע־לץ־ טיט אופראזשען טץערע רן נאשןינןקעס,

 ,קונצען מיני יענן פאר באשטלטט איןך פון זעגען וואם שפילכעלעך, און
 ס א ו* זאכען, מיגע נץ אלע און אטץמען פר? עסען׳ ^בער

 ט ש ני זיך עם קען עט ד ן אה ם א וו און נוף&ארערט ן ז?
האט ^ם נענ^ן׳ א-ט איר טווט אלםר?גג ראם - אג?ן,3
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 ט ש י נ ן פ ו א בשום אים בא ס ע ט נ ץ ק ר אל ,ט 5 ץ ר א ף וי ר א ■ר
 האלטען ש נל ע עפ אש ב ראם ט ש נ? קענט ר א? עי. מ ע קנ ע אוו

 דורך ם ארו וו ,ען ג ע וו א ב שט נ? ך זי זאל עם רט, א שפ פאר
 ראך ר אץ אפשטארבען־נעמט בלסלעלווללז עם מוז דעם

 ט ש ל נ אלרטארטעם ן; ע לעב ו צ ט 5 ע ר ס א ד ם י א א ב ו צ
נע אים מוז רעם דורך ם ארו וו ,ש#אגען ן, ע ג ץ נ י2 פ גלאט

 - ע ק ל ל א ק ע ר ע ט ל ב א ן ע ר ע וו ך א נ ן ע ק ם ע , ן ו ט ־ לי וו ו *ע 3
 און ן י_י ז צו ט נ ו ז ע ג ט 5 ע ר ראם אלם בא צו ראך ר אל מט ע נ

11 !״.״ ן ע ב ע ל רעם אלן ן ע ב א ה צו ה א נ ־ה

>—מ*ר. זן1 (2 — . סיר( פק שג^צירט ) 89 — 88 ו״ז *(

 וועגען יושר, וועגען טש ל וו א מ א ר ב א שוין רערט זעיען, מלר וול
לופט. אף און ט י ו ר ב אף ן ע מענטש פון ט 5 ע ר ן ע 5 ל ל ר ל ט א ;ג

 ,בארעט־ רער מלט אנטצלקט נאך זיך ער האט ע" אקס ,ט רער אין
 דליענלגע, קעגען ארוים ער טרעט דא רענלרונג". רער פון הערצלקליט

 קע־ אויך וול שטארקע, דל פון רחמניתגעפללען דל צו אפעללרען וואם
 נוצען- ברענגען מלר אז אלבערצללגען, צו שטרעכען וואם רליענלגע, *ען

מלולה. דער לאנר, דעם
קליאטשע: אומגללקלללע דל הערען אונז לאזט ווערטער גאלרענע

 זאלסט רו אז נלט, וולל אלך (2 רחמנותי ן דלל מוהל רלר בין -,אלך
 בא־ טללן געבען מלר ט׳זאל פלאגען, ארי נלשט מלך מ׳זאל יםארבעטען,1א

 42 רחמנות פאר גלאט נאר טאקל נשמה, רל דערהאלטעץ צו דערפענלש
בעלי־היים. צער א פשוט איז עם ורעל

 אלע מיר פאר (2 אויסבעטלען זאלסט רו ניט, *ל*אפ וילל ,איך
 ט׳קען וואס און ט׳האט רואם טעמא, מהאי אי לעבען צום זאכען ־!ילטלגע

 ללדלעך, אלטע מעשיות, אלטע זענען ראם - נוצען-־(. האבען מלי ון6־
 פארשלדענע אין זלנגען וועלט רער אין געהערט ן שוי זלי ה^ב איך וואס

.צללטען
 אלך נוצען. קילן רחמנות, קללן הערען נישט גאר וולל ,אלך

 *זלל וול האב, און באשעפענלש לעבעדלג א אנדערע, אלע תל לן,3■
 הללסם רחטגית> מלר אף יענער האט (.* לעבען צו ט רעל ראם פראווע, א

 צו רעכט ראם יא ה^ט ער זכות, זלין אין נאר לעב אלך וול אזויפלל, •עס
 זשלפע, אלך תאם מלך, האלט אלך וואם אלננאגצען נלט, אלך אוץ ילעכען,׳
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 בלרע: מיר אז צלט, רער אלן אלם, נאר אלם, פארראנקען צו עם אלך האב
 מלך ל$זט באדערפענלש. אלנערלל מיט באשעפענלש גללצע גאנץ זענען
 איז ער אזויפלל, עס הלסט נוצעי, אים ברענג איך וולל לעבען, יענער
 טויג דערמלט מחטת נאר, לעב איך און עיקר, רער תכלית, רער
 באשאפעץ גאר באדארפט נישט איך וואלט אללן מלר פאר י(, אלם איך

 אלך וולל גלאט אנדערע, ווי ך גלל לעבען אבער וולל איך ווערען.
.טלר״־( פאר באשעפענלש א אליך בין

 נאלווען רעם נלשט אבראטאוולטש שלין האט יאר ־טען1873 אלן
 אפ ער שפעט באוווסטזינלג לגמרי ליבעראליזם. אלראפעלשען צום ציטרלי

 פון העלרען דל אף מ׳ללגט וועלצע האפנונגען, סענטלמענטאללשע דל פון
פראזע. טאלעראנטישער כללמרשט קלינגענדלנער רער

 לרז ארימצוקוקען, זלך אן ערשט הלבט וועלט די אז ,געוולנטללך
 ,הומאנלזם פון ללדעל ראם מען זלנגט דענסטמאל ,באטראצטען צו

 שפע" באדמהארצלקלט; פון רחמנות, פון מענטשללצקלט, פון הלסט ראם
 ווערען, צו פראקטלשער פאמעללך אן הלבט וועלט דל אז ,אביסעל טער

 נוצ־ פון הלסט ראם אוטלללטארלזם, פוי לירעל יענץ שוין מען זלנגט
 האבען. יענעם פון רעם, פין קען מען וואם ,נוצען רעם פין ללצקלט,

 פאר־ און יושר, אל שכל, אל באקומט וועלט דל אז שפעטער, נאר ערשט
 באשעפענלש, אירע אלע מיט נאטור רער פון ג; ג רעם בעסער שטלט

 פון אמת, פון ללרעל בעסטע דאס לעצטע, ראם מען זינגט דענסטמאל
,(3 גערעצטלקלט"

 — קליאטשע״? וועלטם רער אשקאפע, זי_ין רו וועסט אך, וואנען, -,ביז
אים: ענטפערט זל און משיגענער, רער ישראללק פרעגט

 וואנען ביז קללנער, אין בעפער ווערען וועלען מענטשען וואנען ביז"-
 אי טובות, אי רעוית אי רחמנות, אל אכזריות אל אויפהערען וועט עם

 אללז גערעצטלק*ט און אמת נאר צוליב־זאצען, אל צו־להכעים
 צו אויפהערען וועט עם וואנען בלז רועלט; רער אף הערשען וועלען

 שאף, א מלט וווינען וועט וואלף א (,1 ען מענטש שען ל צוו חילוק א ן ל ז
 וול וועט ללב א און פלטערן, זיך אלנאלנעם וועלען קו א מלט בער א

 נלטגוטע רל אלדאסבלז, פעלק זלך וועט עם ויאנען בלז שטרל; עסען רינר
 פין טרערען. ווערען אפנעוזלשט וועט עם און כח, ולער פארללרען וועלען

♦( !״.״פנים אלטליצענם

— . 50 ז' (4 — . 89 ז׳ (3 — . 90—89 ז״ו (ג — . פיר ון.4 אצירט9ש
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וולט., נאך ־ר, ל״ר א:ז, צלם די און
אנדערש: אפילו מיעט ישראלןק־דער^משוגענער

 מ^דן ר^ר ן א שטו^רק און גיויס #די אי! רחמנות פון מדה ,דן —
 נאר נישט האבץ;, צו רחמנית אנמןהויבען האב^ן טענטשיןן או צכיטזןן, המטןגזן

 נישט , פכינןגזן! צו נישט ,האב^ן צו פיינט נ:שט וין :תיינו אליין, זןנטשזןן1נ אף
 א:ט• נאר י^ר^ן, אלט^ דן אין וון לזןבזן!, דיןם טיט קאפ דזןם די סארדרין׳;! צו

 שום קיין ו.אר פרלנט, א סאר חבר, א פאר בוור^ר, א צאר טןןן5באטרא צו לןכיןן
 ;וכץ וןך מעג זןר נאמנה ווזןלכין און און לאנד וו?ןיכזןר פון מאב^ן צו נישט חירוק
 צו וןך אננזןהויהץ! הפנט מ^ן האט ,אןך ואג ,אלןץ ט^נטש^ן טןט נאר .נןשט

 אפי״ו בהמות, טןט ילו6א מיןר נאך מזןנטשלןכקייט, טיט או; רחמנית טןט נאגןץ
 פאר ויי באטראבט מץן און בארטה^רצןקיןט טיט הפנט וןך מזןן באגיןט די טיט

 נ• כי ה ט כ זן ר טןט י ק א ט ט נ ן ד פאר זןר3דארן וואם און באש^צ^ניש, נאטם
, 0 ט״ ין ק כ ן ל ש ט נ ןן מ ן צו ט כי צ "דן :ן ע ט א נ ם זן ד ט כי צ זן ג ן ;ט

אריס: זי; לאכט קליאטשע די נאר
 האסט !קלט5מענטשל? שלנע דיער מליצה! מליצה, -,מליצה,

 ארחם אנרערן רעם בא אלנער נעטט הלנט אז צושטעלען, אחך •געמענט
 קלונע אין מקסלעך נוטע מ?ט באלר, און ג?ך נרעג, ולער לעבען ■דאם

 ט^נ־ ר? אר6 לטובה האט, דור בארמהארצץחגץר ר?ןר וואם המצאות,
'(י. אויסג^טראצט טשען,

 זיצט י. צ־לעכץן קאמעריץ, ריינע א פיריסשפיל, א נ^ר אח ,עם
 רחמנות׳ ון6 שמיטט דך, זארנט בעלי־חיים", ,צער חברה א פון אקאמ?ט/*ט“

 באשע־ אומגליקלוכע רי טאק? מען פלאגט רארט און טענטשלוצקץט, פון
 דיערןן איבער משא מיט פץרדלעך •די לאדט־אן ,•וחל עם ווי^ר פעחש.

 עם ווי נאר, די מ׳העלפט ארוים. נשטה די ?1־ ון6 זעצט און טזןן6קרע
 ריןן א נאר ם׳א?ז :קרעכץ א ז?£ץ, א מ?ט ,ווארט נוט א מ?ט קיט־אוים,

 נאמען: רעם רעצט מ?ט טאק? אררעט6 צלט הכנטןנע ן צלעבען טעאטר,
־( פלוירערץ!" פון פון־רעדען, קרעצצען, פון צלט .,ד?

 ,קליאטשך רער פון מחני־ .־דער זעיט אנ׳אויסוועג ון6 אנהי.יב ."רעם
.זעלבםטעט?קלט אין נאר

 א> ,צחעקנחג בלוט ראם איבץר מיד זיך ט5קא ,עם -
 ,ט^ן צו עפעס וועמען .מיט ארנז בא נישטא א:ז הרבים ?בעוניתינו

 - ערנסט!״ נישט מיןנט קיינער . .טאצען צו עפעס וועמען :טיט
,.צוקיקענדיג גאל ■ח .צוזעצט .ט?ר ווערט ,עם - : דך ער !קלאנט

— .מוה(.^ ון6)שפעצ-רט_ 87 '1 *( —.70 ז׳ /(



ק צי ר ךר ר 2 2>־

 פארט-אגעך אלז ער וו? ,שלאפט עולם אונזער הרבים בעונותינו ווי
 דיך נישט ודיסט ,נישט באטראצט ,נישט רעגקט ער - חלומית אלן

 כל־זמן־ נלשט פללט אין נלשט זארגט נישט, בארעכענט קלינער לאגע.
 וו^ס• אקסען, מחילה נאה טאקי נפשל. אילג־ען וכן נישט אים בארלרט עם

 מעלה־גרהן קללען, און אלברלגע די זיך שטילען אלינעם, מ׳קוילעט בשעת
...*(ציזעיענרלג" הארצען אלן לאף א טלר ווערט עם .רוהלג נאנץ

נעראנקען: אבראמאוויטשס ©רך שורה־ אינטערשטע דל
 עם וואס רערפאר, נאר לעבען פרלל א אף רעצט האט פאלק א (1

 עמיצעך עם גט ע בו צל רערויף, קוקענרלג ניט וועלט, רער אף עקזלסטירט
 צו רעצט ראם האט אין ולך פאר צלל א אלו פאלק א ניט; צי נוצען,

זיך. פאר לעבען
 ארגאנל־ דורך העלפען אלדן ולך דארף פ$לק אונטערררלקט א (2
קרעפטען. זללנע פון זאצלע

 דעמאקראטישעך טאדערנעם פון יסודות צוולל אריך זענען ראם
נאצלאנאליזם.

 גאסי ילרלשער רער אין ערשטער דער געווען איו אבראמאוולטש
 וולנקעל־ אלם אוועקשטעלענדלג ארויסגץזאגט, ולי האט ראם רוסלאנד, אלן

 משכלללשער רער ון5 חורבות רל אף ,וו^לטאנשויונג נללי^ר א פון שבלין
• אלרעאלאנלע

 פון־ פאטז^ר גלסטלנער רער זאגען, דרליסט מען מעט אלזא, אלו, ער
 און ארויסרופער רער ,אלצט לעבען מיר וועלצער אלן ,עפאכע רער

 פראכט גאנצער זללן אלן אניף בללט רואם רענעסאנס, יידלשען פון הללבער
אויגען. אונזערע אף ערשט

 פון אלינם אבראטאוולטש שלום־יעקב פארנעמט אזעלכער, אלם
 געזעלשאפטללכען ילדלשען פון געשיכטע רעד אלן ערטזך בכנורשטע רל

.נעראנק

 איבער־ האט לטש יו א מ ברא א י. ש. ורעללע רעוואלוצלע, גיליהטיגע ^י
פא^גאננענעם: פון יארען אנהליב־זלבעצלנע- און סרף־ועצצלגער געלעבט ן

 37 ג׳ נש' ץ מ א ״ה אין נ^דרוקט געוו^ן א?ו קאפ?טער דאם /( — .60 ו׳ (1
 אע. צ?יטו:ג "ייגעגער דעי א?ן איבערנזןררוקט שפעטער און , 1910 ד^צעמב^ר 30 ון8
— .אארכרעטערט אביס^ל עס א:ן האב יעצט—. 1913 אפריל 21 ו;6 8+ נ׳



 אייסררוק ^פגעשלוסענעם איר געפונען דך האט וו״^לכע און יארהונרערט,
 אויך בא^וטונג אומגעהי_יערע א געהאט האט ,קליאששן/ רער אין

 דין פאר דהיינו: ,אזעללען א^ם שרלפטשטעלעת גרויטען אונזער פאר
.קינסטלער אלם וווקם דין פאר אנטועקלונג, ארטיםט:שער

 ך זי געפונען טוכר־ספיים מענרעל: האט "קליאטשע" *דע נאך
• ן וו ל א

 — לשון, טענדעלןם מ:ט אי־טרדיקען ו*ר *(ארב
מה ד י טשעש58ו$מס-םטר ן;2 ים4ירי.*שי * ,םוסרי*נןר 4

שמאל. על־פי־רוב א:ז זעיען סאט:ר:קערם תינעם פון קרי\ז רער
 בא־ שטעכווערטעלזאנער חוזקמאכער, אפשפעטער, אפלאכער, רער

 אויגען,- ד? אין אלוין זיך פט*ם׳רוא וואס ראם, נאד געווךנטל?ך, מערקט,
.קאר:קאטוראל:שע ראם א:בערגעטר:בענע, ראם גראבץ, ראם בולטע, ראם

 געווען אויסשל?םל?ך כמעט זענען שר?פטשטעלער משכ:לישע ח אז
 ארויסגע־ וואס נאר ערשט נאטורלוך. גאנץ אלגענטלוך, איז, םאט:ר:ק?ר,

 האבען ,ש?ן העלער א:ר פון פארבלענדט וועלט, ני_יע א אין עך ריסען
דך, טוט אדום וואם געזעיען, שלעצט זיי

 די?ר פון מדרגה ח וואם דאס, נאד געצאפט האט יליק זמער
 צו־ וואקץלרעער רער און אויפוואכונג אןנטעלעקטועליש^ר בחפזונדלגער

 דער־ דו האט ק?5פס? ט^ר6אויפגעש־וי אומנארמאל:ש זייער פון שטאנד
.לויבט

 קאלטעד, דער ארויפגעשווומען. פ:ם די אוגטז^ר פון זך איז ערר די
 ר? און פארטרעטען, אויפפאסונג לעבעריגע דל האט געראנק טדוקענער

 הארץ פון שטים אמתע ר־ - פדאזע געמלאכהעט־אונטע־געווארעמטע
.פארטויבט
 כחית פינסטעדע ד? וו: פארבל?בען, נישט מער זיו איז זכרון אין

 פארשטעלט פרי_יהי_יט צו וועג דעם זיו האבען וראם לעבען, ערישען §ון
געצויגען. חשך־מצרים אלן ?ק*צו נעוואלט מ:ט און

 יער §ון ?קלען גענומק די האט לעכען שענער א פון ט5ל: באם
עלענט. ייתשען גדויזאמען פון רעקאדאצ?ע

 אויסגע־ זך האכען פאראכטונג און פעם דיער פון פי״ילען אלע און
 ג^טם־ גאנצע ראם אף און ביוראקראט?ע"7 הךמ?ש?ר אתזע־ אף שאסען

׳(.״ קלאפע־געצלג פארכטיגע

 מוכיח, א מגיד, "פון
טשןבאוומקע© אז^לכע
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 ויסטרא־“א געבענט מען האט ליטץראטור, משמלישע די לרנענדיג
 גארעשט, מער טאקי אה גאם ילדישער רער אף אז איעררוק, דעם גען

 ־אר6 און צביעות פאראדטהם, בלוטדיגערץ, אויסץר רא, נארנישט ^בער
.גרץבטקי.יט
 ט־5גץועלשא דאם ווץן געווען: אזוי אויך אה אומות־־העולם די בא

 ל?• ד? און אויפצובאפען, אנגעהויבען די בא זיך האט באוווסטדין ליצע
 איר איז ,לץבץן רעאלען צוט צוגץגאנגען נ^ץנטץר אה ז?ץרץ טץראטור

 נאצ?אנאל?שץר דער פון מארגץגרעמץרונג ר? אקרוטץר. ב^יר^ן שפינעל
י ר אט? ם א גץטראגץן א?בעראל פץלקער איי^אפעישע ר? בא האט קונסט

 ווערטעל־ און אפשפץטץר פר?מ?ט?ווץ ד? נאך ץרשט צאראקטץר. ן ץ ש
 גע:?־ א און געזונטער א בר־יכולה, א שטארקער, א ,אץנץר קומט ואגער

 שבל ט?פץן דיצטץר,ט?ט׳ן נאצ?אנאלישזןר רץר ס׳קוטט - *(, "טץר
 פאר־ די אין ראיה שארפץר רער מיט נתיצט הארץ, גרויסץן מיט׳ן און

 בליק ברייטץן ט?ט׳ן נעטט־ארום פאלקסלץבץן, פון וו?נקץלעך בארגענםטץ
 ל?טץרא־ די הלבט־אייף און ווירקללצקלט, הי.יטישער דץר פון זי_יטץן אלץ
באטלטונג. אלנאציאנאל?שץר פון הלך רער אף אומה דין פון טור

 נאציאנא" ראם און פלעעל, שטארקע ר? ט?ט ארלער דץר ס׳קוטט
 רץר,?6 לץרער, וויערט ווא^קען, די אעטץר בה שווץבט־אויף ווארט ל?שץ

פאלק. פון באעיסטץרץר
 דעם אפ ערשט ווישט וואם ,זעלבסטבאיווסטדץ געזעלשאטפליצץ דאם

 אנט• און רץרצ?ץר אדיטטלטשץר, דין רערהאלט אויגען, די פון שלאף
וו?קלער.
 אפ דלטליצע דין אלק6 ראם דערזץיט בשופשפיגץל א א?ן ווי

 :ר. סב א באפער, # שילבע*•, קהל׳&ע; 8 ׳£(ם?ז, ט אץ ו.י_£^למ^נט^ן... די עורש^ן
 דעש ו:3 אנ׳אנכאפער בעל-טובה, א בעל-ע*ה, א דעפוטאט, << פאוויןרענע, 1< שטשןק,

 פץ קהל א'6בנו צ^:8נ ד? ובדישה םווןטשנאי-םבאר אץ יעש6 פון בעל-ט^קסע
 און ששולחים גבאים, טייוענטערלץ בטלנים, בדחנים, שרבנים, שייטדים, העלפער,4ב<

 ■ טאטענש ,שיען־עדען שןנטשןן, זעדענן לומדים, פרושים, ישיבהיבחורים, שתדלנים,
 דרעדל^כטאב^ר, שו&רבל^ר, בעלי-תאלות, משניוחלןרנער, תהלימזאנער, קינדןר,

 טוק^רענש, משגיחים, מנקרים, שוחטים, דיינים, די ביז שצחרעדלער, ורימשפןיער,3
 ),ד׳ .., בלי״קורש" ג^נצןן דאס ובדיטה אעלדמןסטןרץנם קנעטלעבלןיגערןנם,

— . .(52 ע״ ש ט י ל ק
— (.68 )״קיי־אטש׳ך מנ׳אויםררוק ם על: (מענך1



 לינץ שוואצקייט, און מאלט זץן ,העסליצקךט און שךגקךט זכין ,בילרונג
 אוים־ דין און וועג דין מארנון, דין א־ן הי_ינט דין חסרונית, און העלות

...ווזןג
 אבראמ$־ יעקב שלום אה פלע^ל שטא־קץ טיט $דל?ןר אונזזןר

.ש ט ? וו
 בלויז פארבלי_יבען קענען ז^ל ץר נאטור, פון טיף צו גץווען איז ץר

סאטירץ. בא
 ץן5טל?6געזעלשא נאצי$נאל?ש ער?שען פון וועקער ערשטע• הער

 י?דישץר רז^ר פון ץ* ד נ ר? ג דער ווערען געטוזט אויך האט געדאנק
 וגדזןן3ץנג־גץ איניגסט קנק זאצען בךדע לןטעיאטוי. נאציו^נאלישזןר

דך. צווישען
 "בלי־קידש" פארשיר^מן ר? אף סאטןרץ איז •ך ש ט א י ל "ק די^ר א?ן

 ג?זעיץן, אויווץן האבען ט?ר ווי זענען, הויפטטענרענצען די אטפל. בלויז
טיפי^. אנדץרע,
 אין ט ק נ ו ם ד נ א ם ש ר ע י_י נ א אויך איז דאס - ^״ ש ט א י ל "ק די

פאלקסמאסץ. שער די יי דץר צו באצלונג
 ,ליירץן ים1דריקץףא עם ווץללץ אויגען, פאר א קוקען מיר "אף -
 טאקי ס^5ע אנ׳עק. אהן גוטסקיוט און גז^בעט א מ?ט אעאיןנעם מ?דקךט

 גע־ באלגידעטץן, אוטדסט ען,5אומגל?קל? שלא:ץן, א פון אויגען נאר
 און שט?ל, שווי_יגענד?ג א:טל:כען אף קוקט וואס מענטשען, קרץנקטען

 א?טליצץר ווייטיגק; אינועיניגסטע דינע רערציילט דינץר קוק ע־5איטל?
 הארץ. שטלק א רי״יסט־אוים און רהטים בעט ט געוואי שרי״יט רערט/ בליק

 ג$ר איז ט?ר פאר קליאטשעי ווז^ן קליאטשע, וואם - קוק און קוק איך
 ץפעם טז^נטש, א פלוצלם וואנען פון ,וואם ווי, פנים, לך ל נטש ;ן מ א

!( פארז^י^ניש?ף אזא
 אנט־ משבילים אונזערע פון אךנציגע* רער האט אבראטאוויטש

מא רעם אין ם-און פני ע כ י ל נטש טע ראם קליאטשע רץ" אין רץקט
קונסט. ילרישע ד? נארמשט פון געווא״ען פען”ארויסנע איז מונם

 אנגעהוי־ האט לעבץן י?דןשץן ם נ׳ א? ץ 5 י ל נטש ע מ ראם
וואם און (,2 אבראמאוולטשץן א:נט^ס?רץן צו אטטזןרסטען בץן

בא׳ שידענע“אא־ צווע נ^ווען ט^נטש און ?ד י אזז השפיהללט די אר5 (2
— . 21 ז׳ *(
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 פאלקסטאסע, אונזער פץ נרעב די אלן אריעגעגאנגען אלז ער טיפער
 ארן ט^לערלשע- ,פען דין געווארען איו סובטעלער און אלידעלער ראם

 אטעם, זמן ־־ שטעקעדיגער און ללצטלגער ווארט, זי_ין - קלעגענדלגער
.ודלרקרנג ויין - אייבלגער אין בשופריגער

 א ער, ל סט נ קל ר נע וירע עב ג א איז לטש וו מא א אבר אז
 אלן שוין מען זעיט ראם - באגאבונגען, אויסערגעוולעללצע מלט ט ע פא

 אלן *(, ע״ על ענטש מ ,קלללנעם אלן ווערק: ילרלשע ערשטע זלינע
 רער אלן אויך .(2 * ל״ ר ע ג נ ל פ ש ט נ ל ״וו ©ון רעראקציע ערשטער רער
.ע״ ש ט א י ל ״ק רער אלן און (3 ע״ ם ק א ״ט

 רער . ט לי ק ל נ יי א וליער דערזעיען ערשטער רער האט לטש אוו אט מכר — ,טן6גרל
 נאצלאנאל־ילרלשער טארערנער רער פו; יסור רער געווארען אלו ן ע ט נ ל ם דערגרללכטער

—.וועלטמנשויונג
— . )?( 1860 ווארשע, (2 — . 1865 געדווקט *(

 נאטלרללכקליט לעבערלקללט, בולטקללט, רער מלט אויש ולך צללכענט וועל_ע (3
— .פלגורע; ד; £ון

— . 20 קליאטשע' ״דל (4
— . 90 .(1879 )ווילנע ע״1םע:ששע קלילנע .(״ראש5

 נעווען זענען ללטעראטור ילרלשער רער פאר נללעס באזונדער א
זללנע, נאטורבאשרללבונגען דל דערהויפט

בללד. נאנץ א געבען פראזע אללן אלן קען אבראמאוויטש
 הלמעל רער שטללער. א שילנער, א זליער געווען אלו אווענט ,רער -
 אלו אראפ, ולך לאזט ער ווו נלרערלג, גאנץ און אייסגעשטערענט, לויטער
 ווי רויט ,1לבנה דל אויפגענאנגען ערר רער פון ווי אווי

.(  ט' ו ל 3 45
רלצטלני וול פול, וול אבער קורץ,
 אגללרען וול אה און געשללנט האט לבנה האלנע -"דל

 לופט, רער פון ים בלויען גרויסען, רעם אלן יטען וו געש ולך עלע שלפ
(8 ...וולנטעלע״ שום א אהן שטלל רויג, נעווען אלו וואס

ש: וולט א אט אבר באשרלבט שטורם א

 און טען“געשפא ולך האש ד.?טעל דער וו? גלי.יך בלרן, א ג^טזן האש "עש
 דונער, א געגעבען ח:לך האש דארויף באיר . סלער טלט וועלט די אפנעשוקש

 טויזענשער אדן ווי ,קולות שרעקללכע מלט ארוש און רום8 אפגערושען דך און
 ׳גע£ללפט משונה האט ער . ששורמוולנט א אויפנעהרבען זלך האש עס .הארטאשען



 או*פ. זיך טאג דעש האבען עם וו? גלכיך יועלף, הוננערןגע וו? געהטלט נעוו?ץט,
 אויפגעבאפט זיך האט וואייד אנשלאפענער רער .מכשפים הונדערט געהאננען

 צווי.'־ א?טל?כם גרעזעלע, א?טל?כם אויפגעכאפט ז?ך ה^ט עם .דערשראקען שטארק
 אה געפלוירערט , געפילדערט , נערעשט האבען אלע , בלעטעלע א?טל?כם ,געלע

 טיט סאוועס און וואראנעם סאראקעם, .לשעות ארם?שטע6 און קולות אלערלץ
 יערער ,וו?ןנענר?גם א צוגעשפ?לט צוגעקרעכצט, אויך האבען פעקעל גאנץ ז?יעד

 גע.- מבלבל אנדערען רעש איעער געשריגען, ׳געו?פצט געקרעבצט, ה<^ט באזונדער
. ?( מעלער" ד? אישטאפט6 א?טליכען מ־טאמאל האט שלאקסרעגען א ב?ו ווען,

 וועט' - וו ע י נ ע ג ור ט - נאטורבאשרללבונגען פון מללסטער באם נאר
 קארנשאפט סטלל, פון צונויפגעפרעסטקללט אזא געמעל, אזא ג^פלנען אלר
 אויסדרלקען, פון אויסוואל אלן בארעכענטקליט שטרץנגץ ווערטער, אף

 מן־ אלר וועט אן□ בא נאר פראזע. רער פון צוגעמאסטענקללט פלנקטללכע
 וואלקען, שווארץ־נץרלכט^ר שטלק ,א ניואנס: פרעכטלג־צארטזן! אזא פלנען
אויויען"". רארט זיך טראגט קאנטען, ד? בא טלג 5ל? הקל

 קלנסטלזף פון פונקץן ט?קי_יט,5באאבא מץרקוולרריגער פון שטריצען
 שניי־ ת ווי "קליאטש^/ גאנצער רער אין בלאנקען שילדז^רונג רישער
 • ז? העלז^ר רז^ד פון שטראלען די אונטץר פעלר יען2ר5 אינ׳ם נארלען

 פובל?צ?םטיש א ווקרק. ש טל צלם ל ובל פ א דאב איז אלגץמילן אים נאר
פארפאסט. ץם האט קלנסטלץר געבויר^ר א וואס ווערק,

 אב* אבער׳ ווארפט, "אלרץאלאגלע משכלללשער רער מלט צוזאמען
 ענרגלל־ קץרט און פובללצלסט, רעם אויך אראפ זלך ון6 ראטאוולטש

 אפ^ם אין ארוים קענלגללך שוולמט געבלט, אללגענטליך זללן צו אום טלג
.(2 קונסט נרויסיער רז^ר פון ים

 וולאזוי ,שטארט מי_ין אלן טאג א פירג^שטעלט מלר זלך האט ^ם
 שטייי^ן זיל וואם מלט צו, אלם ברץננען מענטשץן וואם מלט ^י*און

.שלאפ^ך זלך ללגץן זלי וואס מלט און אליף
 הארץ, אבראטאוולטשס אין אויפנערלרט זענץן סטרלנעם טויזענט

רל. (8,קליאטשך דזןר אלן צללכץנט־אריף ז$ר ווץן שרללזןן, און וולינז^ן

— .48 קליאטשע״ ״די י(
 נ,. יאנו^ר 6 פון 43 נ׳ מו^מענט״/׳ אץ גערוען געדרוקט איו קאפ?טעל דאש ׳(

— .55 .(ז'3—.רערשט:4א?בערגע< אביסעל עם איז בוך רעש א?ן — .1911 ם,



,י ק צ ו ל : ר ■ נח 28•

 סך־הבל קרעפטלג־קאנצענטרלרטען א מאצט ער וועלצע אין שורות, -דאזלגע
נאם. ילרלשער רער אין פארהעלטענישען עקאנאמישע סאצלאל די §ון

 שטילען ילדען פרימארנען: א פירגעשטעלט טלר דך האט ,עט
 ון6 אן, הללבט טען •ואט טוט, טען וואט גלשט, ווללסען קרעכצען׳ און אויף

 שטע־ רער בלדר, זענען פנלמער זליערע דערנערען? זיך זאל טען וואנען
 ווי. גלללך זללטען, אלע אלן זיך ווארפען אויגען דל קנליטשען, טיט ול6 רען

 ען,”אנצושפא זלף וואט אן אנצוצאפען, זלך וואט אן עפעס, זוצען זלל
 דער־ נישט נעכעך, זלי, ן זע ל א ז טאג דעם פון צוואליעס דל
(...2שטערעך רעם קנללטשען און קרעכצען דל זלפצען, זלל . *( ץ זע ק ב ל ר ט

— . דארטע! *( — . ט;ר פון אצ:רט8ש *(
— . 55 ז' דאי־טץן (4 — , 56 ז׳ דארצזן! (3

 וואט בילד, דעם £ון ווארט אלטללצט פאלט קאפ אפ׳ן האמער א וול
.רלצטלג - פלנטעלע מלנרסטען אלן און שטרלך, יזעדזען אין נרויזאם אלז

 אוט־ אזא פון אליסדרוק - יוארט ספעציפלש א מענדעלים - ,נעכעך"
.זלך עקט לעבען ראם אז רחמנית, ענדללך

 אלן, ער וול אלנגאנצען מארק, רער פלרגעשטעלט זיף מיר האט ,עם -
 טלר האט עם ,מענטשען זללנע אלע טיט און געשע&טען דינע אלע מלט

 אללנגע־ צענטען אלן און טאנדעטנלקעם, דארע הונגערלגע, געראצט: זיף
 קוקען צרלת, אילנע אין אדום הער און הלן זלך דרללען טענדלער הויקערטע

 אנ׳אויג, האבען קללירעד, איטליצענם אפ זלך בא שאצען און צו ■דך
 בא ,הויזען דל - וועמען בא ,שטלוועל דל צורלטען זענען עם וועמען בא

 לאטע, קלענטטע דל שטאדט רער אלן רערצללען קאפאטע, דל - וועמען
 מענ־ טויטע ,בלליצע :געדאצט זלך מלר האט עם .שטאטע מלנדטטע ■די

 אומעטום שטעקען מללז, פארטמטע דל וול ארום ליפען נעבעך, טשען,
 שטלקעל א עפעם געפלנען זלל וועלען טאמער ,שמעקען און נאז די ארללן

 פאר• אלז אלטללצער .רערטאפען עפעם צאטש די וועלען טאמער ברויט,
 ׳ללפ א פארבללטט אלטללצער ׳קאפ דער זלך שפאלט אלטללצען טראגען,

 הלטעל, האט ארוץ. רוקט איטליצער ,זלך פארטראצט און פלאנען מאצט
(,..3התועה" עולם רעם אף וול אלז און לויפט

 אויסגעשריי:- בלטערער א ארוים מהבר כאם דך יללסט - ״אך, -
 אזויפלל ,קרעכצען אזויפלל שוין איז טאג, געווארען איז עם וואט קוים

,(4טרערען!״ טללצען אדיפלל ;הארציוללטלג,

י
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 פובלל־ קלנסטלערלשע אייסגעצייבענטץ בלץטלעך עטייצע דל ©רן
 רזןר פין אנשרלב^ן נאכ׳ן יאר ^טליצע מלט שפעטץר איז צלסטלק

 ד? ©רן אלנם - ווץרק, בעסט מזןנדעללס אויםג^וואקהען - ,קליאטשע״
 לנטש־ וו ,דאס - אטור,“ללט^ ילרישער נאנצזןר רץר אלן ביצ^ר שהנשבע

ק. ץרל" ג נ ל פ

 ולך שפירט ןג קינדער" ילדלשע ללבע די פא* ,טתנה אלן^דזןה אריך
הונגער, אלנגךוארצעלטען פון אטעם פראםטלגץר רץר

 גזן־ אלך §אר נלשט ,קנען בעלי־הבתים ר ק ס נ א צ ב א ק ,דל -
 צובראצעקם א זאגען, זאלט אלר נלשט, האבץן אביונים, גרוים? ראצט,

 נישטא זל פאר אלז אללן ק נס א צ אב ק אלן נשמה. רז^ר בא גראשען
 הל. רל אלן טארבע א מלט אנרערען צום אלנער פלרען פרנסה, שום קלי
(ג .איומצוגלין" •^ר

 דאם אפ נלשט מלנוט א אף אלך לאזט אן זלטץל ערשטען פונ׳ם
 הא־ץ ראם ;לעבזןן נעפלניגט אזא §ון ג^טעל אר׳ן5 טויטשרעק פון .עפיל

 דל וו^גען לללנ^נדלג ,צוואנגען אלז^רנץ אלן פארקלעטט רול צאפעלט,
 ארורך נו^דלען קאלטץ אלך ץן6לוי מאמענטענוולז יסירים; שטץנרלגץ

", הויט ד^ר אונטזך ללב גאנצען אלב^ר׳ן
 האט אלם נאך קלנץר און מץנדזןל?ימוכר־םפריס פאר קלנער

 פארווארלאזט• שוירע-האפטיגע דל געשללדערט נלשט קדאפט אזא טיט
פאלקסמאסען. ילרלשע דל ון6 קלט

 זאגען, טיען קען אזל, פראסט, אדי אומבאטערקט, אזי' שטלל, אווי
 אין באשרלבען וו^רט וואס ,הויזגיעזלגט ©ין טראגעדיע רל אלו וואכ^דלג

 ויאס ג4 ברלרערלעך׳ און ,שוועסט^רלעך דל פין - ,ל* ר נ נ ל פ ש ט נ ל ,וו
 וולל ,באצלט^נס 6א זיך טראגען *(, וועלט״ ד^ר פין יינגערהלט גלען

 שטארב^ וואם טאטע, זלץר פין און , /(בלבעל״ אין נ^בער ,גרלמט זל
 אהן־קונצק־אמת• אזוי יט,־־אבץר1ט הארצילסענרלג־אימעמלגען אזא מיט
...י ארויסגענעבען אלץ ראם אלז אומפארגללכללך־באהארצט אדי דלג,

(,-דעפ4טויט* בלסלץכוולזץר א אלז ברויט אוזן לזןבץן לאנג א ,

 ■־ — . 1865 ארום ע רה 8 וו אץ #רוים איז ויו^רק ד^ה און ;•מבייאן דער < *
פארקשנ:ב• \:ר:צ^ר הלום־עליצפס אץ— י' .־ < ג נ י א ש ט ג :,יו ד^ם

— (.1889— 1888 )קיעיו ליאטי^ק״
— . ירע־ק דץש און (2
— , !6 ן׳ , ן0 ז׳ (1 ביבי.״ )״א א״גזךי■״1£וךנט- ,דאם (ג
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 אפ׳ן ,טאטא" אלם ארויפשטעלען געקענט פללללצט, טען, וואלט א£ארלזם
 זענען מענטשען אלע "נלשט - נאר ל״ ער ג ?נ פ טש ?נ ,וו פון שער

 - , *( לעבען" דוקא אי_ין זלך "שפארען וואט אזעלכע, פאראן - , *( גלייך״
 יענץ דערווארבען שיין זיך צללט יענער צו האט מובר־טפרים טענרעלל

 אזויגערופענע יענע שאפונגטפלבער, פין אללנגעהאלטענקללט טלף
 תנאי ערשטער רער איז וואט אביעקטלוולטעט, קלנטטלערלשע

 העצער און ברייטער £לל ראריבער איז בוך זללן און זעיען, אלזללטלגען פון
.עפלגראף האלב־פראזאלשען רעם ■פון

 אין אונז פאר אנטפלעקט גערל" נ "תינטשפ? פון טהבר רער
 איי־ נאך וואט ווללזט, - וועלט, פארבארגענע נללע א געטעלער קלאסלשע

 זליער אין עקשנים מארבע די האבען הונגער, פון קרעמפען דל סער
 די צוללב אזוי אפצוקוטען אזש זלך לוינט די אז טערטלרערעקזלטטענץ,

ערד. זלנדלגער דער אף לעבען יאר עטללכע טארנע
 דורך מאל ערשטעץ צום ,עלענט ילדלשער אוטגעהללערער רער

 אפ־ רלכטלג אזוי אין באגרלפענער טלף אדי .מענדעלל־מלכר־ספרים
 קינטטלער גרויסער רער וועלכער אף , קאנווע ר? נאר את געמאלטער,

ע ה^ט !ץ אלעד ג א אייטגעהאפטען נארעל גאלרענער זי_ין ט?ט האט
 דער פון ר ע ר ל י ב ע ש י ט ם א ל פ ,ע נ ? ט פ ע ר ק ,ע ט ף ר ב יש ר
 פארגאנגע־ פון ם:ט רער אץ רוטלאנר אלן לעבענטארט שער דל יל

יארהונדערט. נעם
 הא־ צוג צאראקטערלסטלשער מלנרסטער דער ט$ן, אלר גי_יםט, אלר

 שארפ־ אבראטאוולטשם אלן אפגעשפיגעלט קלאר און רללטללך זלך ען3.
 טאבט ראם און - אויג, טלפשללנגענדלגען ,ברץטאפענעם זעיעוורלגען,

 דאקימענש, הלסט^רלשען טערקוולרדלגען א פאר ערל' ג נ ל שפ ט לנ ,וו דאם
 פין געשיכטע רער אלן עפאכע נאנצער א פון דענקטאל זעלטענעם ■א

טור.1 ;ו אלנטעלעקטועללשער און זיטללצער טאטערלעללשער, אונזער
 טפור־הטעשה דעטזעלבלנען פון וואלט שרללבער הללנטלגען א בא

 אלם פון אלז ן ל ל ע ד נ ע ט בא .,סקיצע' מלטעלטעסלנע א ארוים געווים
ווערק. מאניטעיטאללש א אליסגעוואקסען
 מחבר רער זעיט רערציללוע, רער פון ,העלרען" עטללכע רל אויטער

 נ־ סע א ט אלר טיט ערה ילרלשע נאנצע רל ל' ער גג שפל ט ,ודלג פון

— .יז



31 אבראמאוויטש

 זיך לאזט וואס ,ארערשלנתג ען3לץ פארבכעין נישט קען ער ץן.3לע
פארטרי^ט. ק?נסטלץרישץן אלר אראפלאפץן נישש תיכף זאל מאלען,

 מילע .לץן?3 טלט הץרשץלע רץמר6 רער אין זיך אגץגץנט3
 א־6 דץר טיט ראם האט זלך, דאלט וואם, שטעל. א אף אנקומק דארף

 ארו?גץן,3 ץר,.נ:ט3$ דך, קץן מץנדעלל דץרצמלונג? דץר ©רן ולץ3
ג ר א "ז דל פלשטשעווקץס אלץ טיט אפמשלץן נלט אליך ווץט ץר בלז

 ווץרט אט גורל,-און טלירץלם רץם אפ ס׳הץנגט ץי5ווץל פון רף׳ אב ב
:גץטעל קלאסלש א ץבוירץן1

 גורות אלערללל און אויסשלשענלש איין געטץ וירו א דך ה^ט ,,עם —
 וואיגעם, נעו, געשוואלענע און צוגעפיאטשטע פאנפעיואטע, :געשטאיטען און

 פנן• חניודלגע שללנע און שטערענם טווללשלג־גי־אנצענדלגע באפרלשטשעטע, לעפצען,
 אפגע• אפגערלסענע, און קאשע א ;גי_יט דער פאר געהנללטשט געעלטעיט, מער,

 יאטעם, שמאטעש, :מלשטללנשגעואנט מאדגלצעס, משונה-וולידע פון און שללםענע
 פ־נגער, איויסקוקענדלגע שיך צופאלענע און יוי־ע ללב, נאקעט ילפעם, צוהאקטע

 געניי• טאדע דער באך בלומרשט א״נעפארענע, אפגעבלאקעוועטע, מיט אלנאללנעם
 אייסגע. הויבע, אף שטלוועלעטלעך הגושמרלגע קרלנאללנעם, וול״רע קלילדלעך, טע

 , גראבע : געמבעם און לשונות פארמלשטע פון דור״הפלגה א ;קנעפעלעך קרלמטע
 איז דאם —קולות. זלנגענדלגע און כארכלענדלנע הללזעידלגע, קוולטשעדלגע, רינע,

 ברעקדעך מלט יוגענטעז ווללבלעך, מיידלעך, פון קאמאנרע ארעמלנקע נאנצע דל
 בלי דער און געטרלבען בעלי־הביתטעם, ^פגעקוסענע שללממזלדלגע, און קלנדער
 דלנשטען, קעבענס, אאר זלך פארהאנרלען צו יריד, רעם אף אהער נויט מערער

 א גערעדעריי, א אלו עם ,המזער נעל-הבתישע נגיד־שע אלן אמען און ניאגקעס
 ווערטלען ען,“סא שרויפען אף ממלער קלאפען, צלנג״עך געשי־לפענע :העפלוירעימ

 דל וולשען קרעבצען, אצען, בעלי־הביתטעס אפגעקוטענע בארעדען, שפעטען, זלך,
 ארבעל אללן אף ילפעש אין שאלען, אל; שעקלערע;ם ,א־יגע; דל ימבע; און גאז

 , עואות שט?יג דער פון ודל באפט, אילנע ,מלאכי־חבלות דל וול ארום ולך דרילען
 צורויפען קומט ציוללטע דל . איועק עיגל*ן זל פירט או; טילדעל א וומבעל, א ז^ויש

 טענהט, דרלטע ד; און .צוארלרען נלשט שטארק עמלצען מיט עפעס רוח, א וול ביין
 אין אפ״ויבעגדלג א־ט, אפ׳ן דא טאקל בעלי״הביתטעם מלט צוקער-זלם דעדט
 צום הע:ט גללדענע האט דל תלה״באקען, אף בריה א ו א די :סחורה אלר אריין

 וועלט, רער אין קעבנע אילן אלו יע:ע און אנמלק גאר קופערוואיג מעש, שעערען
 אלן — צער קילן או — קייגסאל נאך עסען, מלכות דעי טעג יש“מאכ אלרע

 9 - בעל׳הכיתטע א נעווע; ולך בא אללי; לליכען, בא געווע; נלשט ויש בר עםד
,(1 וועב״ א בטלום רעש ע צ נחום קאטאיועס

— .82 — 81 ז״ו (1
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 מץנדעל?־מוכ>־־ צ?לעוועט שנירעל א אף פאציץרקעם וו?
 ש־עטט אונז פאר אוי ,-אנדק־ען נאכ׳ן זשאנרבילרעל איין אן ספרים

 א?נט?ם־מענטש־ ראם אלגעמרן־מ^נטשל?כזן, ראם פארבי_י
. *( האלבץטאטענם קאבצאנסקער ד? פון לעבען אין וואם , % 5 י ל

 ?סט טזןן .אפ^ן ו^ן טוי?ןר און ט:ר . ליכט ק;ין נןשט גקןנע הלז^ר ד? ץ^4
 טורעש• ד? וו: ייך, וו^טש^רע ד^ר נאך לכנה. ד^ר פאר ^^וחלטשי^רן

 טלית־ איע^ די אץ , קא״אט^ם אהן ןל^ן3מאנם :הייזער ד? פון ארוים , ק^ם
 אויסיי^טון קינד^ר קליןדל^ך, אונט^רשט^ דן אין נאר צושפןל^ט, וולב^ר קטנם,

 אלט׳ און יונג אינדרויס^ן, איים דך ליןגען קופה גאנצע א שבנים . האיב־נאקעט
 דורך וןך שלאמן! יבבה ר^ר ון6 #אם*•] גןלד^ . אןנאץנ;ןם אי^ קייט, און קינד

 מ^ב• קופה דןןר אץ ןש6 איב^ר ׳ק<£ א'ב^ר עך צןה^ן ד^בל^ך, צווןש^ן ןןרגלן
 וולו^ן׳אן און פלץטזןן אף ווענט, אף טאנצ^נדע ,וולט^ר וולצ^ך, קיןב^ן טש^ן,

 אויסג^שטר^קט קן דארט ,ראך א אף נןשט^רט דך דראפעט וואש קאץ, א דא
 און ווץדלןן, דן טןט פאט^לןך ןך1 אונטןרשטלש^נדןג טעלה־גרהן, נאם ד^ר אף

בויך" אונ׳ם וו; עפי^ש כר;פ, א טןט דפצען קלכןןן,
ק, נם א צ אב ק א?ן זוטץראווענט א

 רים6מיבר*ס מענדעלי מאלט בלעטלעך צוו?? שטארקע אף
י12א?ר?ל^ ד?

 צו שטיי־ א *ער ל?ינט זאך, ד^ר £ון קענטשא§ט ז?צערער א ט?ט
.לעגרשאפט קל?ןנשטעדם^לר?נ^ן אראקטער?סט?שען5 רעם אין שטריך 8

.פי^נז^ל רו?גץר זי_*ן טר?£ט ט 6 א ש ב ? ל אין
 גנביש א דארט, און דא דורך זיך נל?טשט ^,שי״ענגעל םאט?ריש א

 איז אלגעמיין א;ם אבץר - שורות ר? צוו?שץן בלאנק א גיט שט?יב?ןל^
 צו־ א?נ?גםט^ר ג^וו?םץר ט?ט ז?ך שטעלט אויג מחברם רץם אז קע:טינ,

ב?לד. שטילען רעם אף אם פרירץנקדט
 גע־ ,אומללים קאבצאנםק^ר רי צו רחטנ*תגעם?לען אין אויסגייי^נריג

 פארמוטשעט^ ד? א״ך אז זזןיט, “ע. ווען נחמהאפרו, מינוט א ץר נט?6
 ,ל??טזעליק??ט רער ט?ט אדורכצינעמען ו?ך אמאל זן?נ6 זזןנ^ן ברוא?ם

 ז?ך ען5אויפגלי_י ,וו^לט נאטם פון שי.עקי?ט ד^ר א?ן צוגאסען א?ז וואס
 אי_יננע£אל^נער רער ט?ט אויפאטעמען די_י6 רוקק, אי_יננעד,ויקץרשען רעם

פא• און לעבענסראלת ד: ון5 אויסרערללזט גר?נג, דק־פ?לק ז?ך ברוסט,

 און 49 און 45 נ״ג ט׳ נ מן א ,ם אץ נץדרוקט נזןווןן איו ק^פיט^ל ד<^ש (ז
 ;£ון 86 ג׳ אץ אןב^דרוקט דןןרנ^ך און ,1911 ם. נ, יאנואר 13 און 9

— .46 — 45 ז״ז *( — . 1913



. אבראטאווןטש שלום־יעקב

 בלוי• אלן אללנגעטונקען ,גארנלשט־טון זלסען אלן צי_יט טראפען א גרענגען
 געבענטשטער דער אין עקןלכטענץ, אלגענער פון נעפיל בתל^גלשען זען

נאטירקלנדער... פין אומלטעלבארלשקליט
 בא* ער ווען פענזעל, ם ל על נד ע מ נעטט פארבען צארטכטע רל

 בטעט־ כמעט־גאנצע, אילנציגע ראם קלנדערוועלט, יידישע דל שרליבט
 וולנקעלע כמעט-לעבענסלוםטלגע ,כמעט־נאטלרללצע ,אומלטעלבארלשע

צללט. יענער פון נאם ילדלשער וולסטער רער אין

 קצב 8 ווי שלעפט, און טןט באהעלפ^ר א :נעדאכט זןך מןר האט ,עם—
 ?ר וו^ם קןנדערלעך, פןצלעך יוגגע צווןי שעשעלעך, יוננע צווןן לןןצעם,8 דן אף

 ער וו^ש שלאף, נעשטאקען א זןסען, א זיןעי א ון6 געוועקט6איי נעבעך ויי האש
 און טלאבים דן זין פרן צוטרןבען הלומות, פריןלןכע גוטע ויןערע צושטערט האט

 דןר עי3אן שרייען וין ווןינען, וין .געווןן! א אין געלענטע- ויןער אןכערגעקערט
 שטארק שרעקלןך נעבעך זיך צאפיען און ווארפען קול, ןטער3 א טןט גאם גאנצער

 פארנןםען און היןם דער צו אום רגע א״ע וןך קוקען פןסלעך, און הענטלעך טןט
 א אץ ערג־ץ באגראבען-צו-ווערען נ*שט ויי ויך גלופט עם .■טרערען קוואלען נ?יע

 די עין צוצו פניטער, פןנצטערע דארט ו^נצוקוקען נןשט ולן וןך גלוסט עם לאך,
 איןגלעך, דן געעפענט6אוי זןך ערשט וין האבען עם פלן, אין אכזריות ווילרע
 און שפרןנגען לעבען, ווללען פרי./ זיין ווןלען זין ןםלעך,6 דן צופןרט זןך ערשט

... !״ שפללען ןך1

 דל זענען 0 ,קליאטשע״ דער ץ6 שורות באהארצטע עטללצע דל
 אין אנטוולקעלט טלף און ברליט ווערט מאטלוו “אל און ,אוווערטיר

,ל״ ר ע ג נ י 5 ש ט נ ל וו״
 צו* זללנם הארץ ע5ינדלי5אויםערגעוויעללך־אנט גרויפע, גאנצע ד$ם

 • הער פין באשרללבונג דער אין ם י פר פ כר־ ו מ ל על ענד מ שטעלצט
קלנדערי^ען. עם שעל

 געוואל* א קאלט דא כוך. דעם אין צונויף זיך גלסען נעפילען צווני
 אומברחמנות* דל אף אם דר אד פ אללנגעהאלטענער נ^ר אויסערליך טלגער,

 אלידעלסטע דל טלט אכזריותדלג אזוי זלך באגללט וואס וולרקללצקלליט, דלגע
 הלופטע דל שענסטע, דל טלפסטע, דל צאפעלט רא בלומען,-אין ילרלשע

 צו־ דל פארבארגען ללגט עם וועלצע אלן נשמהלעך, ריינע דל צו ללבע
פאלק. פון קונפט

או*פ ולך גןט עם וון שןןנער, א זןןער געווען רענסטטאל אןו טאג ,א
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 גע" איר פון האט פרי גאנץ נאך ,טעג ט ק נ ע ש ץ ג ד? פוי איןנער א״ול אץ
 אץ, פנים ל;במןג אור טיט זו; די ארויםגעשיינט הןטעל עק באם דארט צעלט

 טוי• דן אין געשפןגעלט זיך טומא/ פרןש-קולבלוכען דעם בוסלעכיוייז צוטרי_יבענדןו.
 ברי• דו תו ,קאלורען אלערלין אין געשפןלט ג^פובק^לט, האבען וואם טראפענם,
 אין ,צוריק אלין טריט־בא׳טריט דרך־ארץ גיט זוך רוקען שאטענם דו .לואנטען

 ווארא• רו שווןשטשען פריןליך . ער“הע און העלער ווערט ווייטער, וויוטער רואם
 "”פל ד! אף דעכער, דו אף פןסלעך דינע דו טוט אונטערשפרןנגענדןג ביןטשיקעם,

 טען האטפערט עפעם אונאןןנעם, פעקלעכווייז זוך זיי צונויפלויפען — ראם ,טען
 וויכטוגע א דןערס וועגען אןבער קהל דא שמיסט עפעם קערנרעל, א אובער זוך

 אוטלוכער טאנצענדיג פארלעך, באזונדערע און זוך דן צולויפען דאם און זאך,
 פלאטערען צאפלען, זוך, ליובען ויך, האלזען 7זןך וויטען כאשערטער, ויין אקענען

 צן• ראפטאס לויפע; מעקענדיג ״, קעפעל און פ;ק ׳פןק און — פלןגעלעך דן טוט
 גייט דארט פון , טשערעדע דו זיך פארקלייבט עם ווו אהין, נעסלעך אלע ו;6 גען

 , שקצים ד? ,צינען פארשיוטע דן ;אדיין פעלד אן; אוועק טאג גאנצען אפ׳ן זי
 פא' זוך רןרען ני דו ; פארוים העט ווןירעלעך, דו פארןסען רעשענדןג, שפרינגען

 בעל• פיונע ווי קעפלעך, די טוט צו-נןןגענדןג געאיילט, בושט סטאטיק, מוט טעליך
 אריים לאזען און קעפ דן אהונטען פארדרווע; עטלוכע נאד שטול, "רוןג הביתטעם,

 אדי גלאט ע" "ט קיעש־נארןשען א ,הןיזערוגען א שופר צושפאלטענעם א פון ווי
 דן זיוגעזונר" "א אדער ,יודען שטעטעל נאנצען רעם פרכנטלוך גאר גיוס א זוך

 פורט ,אנדערער רער אף זייט אין; פון זוך שאקלענרע .קעלבלעך פארבלןבענע
 פעדערען, דן אין ארכן ערשט וואם גענזלעך, יונגע געזןנדעל גאנץ זיין גאנער דער

 פארווארפענדןג ,האלז דעם שטרעקט ,נאגאטשעט ,שרעק א זוך פון בלאזט
 — . וואסער צום אהון פ א אי קאטפאדע רער טיט זיך לאזט און קעפעי*, מוט׳ן

 ע על ש ער ה ,דארצען אפ׳ן ן ע 7 ע ש ר ע ר. ווי ,ליכטןג ,שוין איז טאג דער
 די כאפען הענט דו איים שטרעקט ;קאפאטקעלע ראם גןןענדי.ג, ,ה א שפילעט

 פאוון׳ דינע ווי לופט דער און אדום זוך טראגען וואט פעדעם, שנידוייסע לאננע
 הייך דער און העט זיך דרייען שוועבען, וואס טויבען, דן אף זוך פארקיקט טונע,

 און — זולבער און גאלו־ ,גלאנצענדןגע רןןן-קל^ר , פלןגעלעך אויסגעשפרוןטע מוט
 היינט אז פולט, ער נשמה, דער אף גרונג גוט, עפעם אום ס׳אוז הנאה, האט ער
 אפגעארבעט נאט, אוז געלייבט ער, האט זוינע געשעאטען דו .גלוקלוך ער איז
 ארום גוט יום־טובדוג פ׳אוז .פארט ער פריי, אוז ער ,נעיוונשען ווו בעסער גאך
 אום זוך באנעצען אדגען דן או; ,-ער טראכט "1 עולם של ״רבונו .ארוס און

 בא• טע; נו, . הסרים דיונע פאר דיר לויב און דור דאנק ,איך — פריוד פול פאר
 א זכן — געשמאק, דאוונען לערנען, זיין, פרום :דונסט רער צו נעטען זוך רארף
 , פרייד פול הארץ א מוט ,צופרורען שטארק , אויפגערויטט אדי ג גייענר —,יוד״

 פו! צורה לוכטוגע דן געשטאלט, טווערע ראם אויגען די צו פלוצלים אום קומט
. 1' ע;״ ל כןן
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־.15 .אבראטאוויטש שלים־יעקב

 ש$?טונגעןן און טענער פארבען, פץ גאמע מערקוו?רר?גע וואסער
 הץרבסט• גאלרענעם פון א?בזךגאנג רער א?ז ם?ג5אינ?גםט־ל? וו?

 שמע" נראצ?ץז, לופטיג, וו? אוי&רעגרנג; יום=טובר?גץר ה^רש^ם צו טאג
 ז?ך יאגץנד?גץ,5נא ז?ך ד? פין ל?6רץגץנכויגענש ר? א?ז זויבער און קץד?ג

 א?ן לען?6גע יטץנד?גץ?3פאד ז?ך און אויםמישענד?גע ז?ך •באנ#;ץנץנד?גע,
ברוסט... צארטער '?יגץלס
 אויפרעקרנג ד? א?ז אינטו?צ?^ גץנ?אל?ש^ר מחפר□ פון שטר?ך א

פיקאזש. פא^ט?ש־אויפגץניםענ^ם אזא פין פאן אפ׳ן נשמה יונגער רער פון
 צו בילד, זעלטענעם א?ן איבער טענד^ל? שטעגט אל?ין ז?ך נאר

 ,גלכיצען קלן געפונען נ?שט נאך ל?ט^ראטור אונזער אין צ׳האב וועלצען
 - סץנטןט^נט, פון קמט8ט? א?ן הן ,געימעל פין אלגענאדט?ק?ןט אין הן

:פרעטד די^ר א?ן ב?ןנקץנ?ש ה^רשעל^ס פון בילד א?ן .כ׳מי.ין

 מ אהן ברעם דער אץ־ לענג, דער אזן וועלט גרייסע נ^טם מך צזט "עם
 קליין א דא אץ ערר, קגילעכדעער רער אף וועלט, דערמ;ט אין ,עק אי_ין $הן סיף,

 דעטדא־ אזן , ק ם פ ו ל ג אץ ראם — אזבערנעי־אוט האט ל?ג6 א ייז פלעקעלע,
 ד# אץ פינטעלע דעה אזן . קלטועל א — פינטעלע א דא איו פלעקעלע ויגען
 א נאך לעט פעטעלע “ברעקעי רעם אזן און אנק,3 א — פעטעי״ע ברעקעל א ג^ך

 ראם . הערשעלע הזיסט וואם אווינם, באשעפענזש טין א — פינטעלע פזצינקעלע
 ראד גרייסען פונ׳ם דערמןט אין פונקט שפע א וו: לעט אשעפענ;ש3 פזצעקעלע
 יפע׳ דעע לאננע זמטען אלע אזן אדיש און ארוס וזך צזען א־ס פון . פאווזצעע
 מיני לופטיגע עפעם טיט אנדערען, באם איעם הארט אנגעזעצט, פול און פול ד^טלעך,

 "אטאטען" פזלוטופען די בא העיסען רואס איי.?, דעה פא' נ:ט נאר אזעלבע, פינטעלעך,
 ארוס, ווע־ט ך^י אץ אלסיזנג צו הזטעל, אזן שצערען רז צו ווייט העט-העט גיןען און

 פעדעטלעך ע לופצי דידאועע אף אייך. ק ם נ א צ ב א ק קיין זיך, פא־שטעט עם און,
 — אהין אהזן נעיאנקען זנינע אלע טןט ויך קאראבקעט נשטה, הערשעלעס קלעטערט

 אנר< דראט, טעלעגראפזשען רעם אין עלע״קטריציצעט די וון ;זך קאראבקעט זז , אהעם
 פע־ לופטעען לאנגען, פונ׳ם טעלבעל איזן נע-ילען ברענעגיזגע אזרע ם־ט דענדע
 טזזלבעל, ווי_יטערדעען דעה ברע; דעם א־בער זזך פון .?;ט צערבעל דאס דזטעל,

 א ווי טרעפט עם בזו ,ווניטער ווייטער געשוועט שרעקלזך עם פלזט אזיי און
 ראיין ,לעם הערש באלר דערפילען זיי .עלטערען ויזנע פון הערצער די אין בלזץ

 עלצערען די ...אונו״ דערטאנט זיי, זאגען ,הערשעלע, .סלוקערץ א טוען און
 קזנר, פארוואגעלצע עלענעע, ראם מך פירשטעלענדיג קרעבצען, אבען, זזפצען,

 טעלעגרא• געטזט בןטער זזזער און — הארץ ראם אזוי זין צזט עם וועלכען צו
 הארצען הערשעלעם אזן ,טאקי פעדעטלעך■ לופצעע ו־זא־עענע דורך ,מך פירט
 נשטה, א טיט נשטה א וזך שושקעט — הארץ א טזט הארץ א זיך סיועם עם . צויזק
 אהן שטזל אזנער וזך שטזסען אין איים אנדערער דער פאר איינע וזך גזסען

 • £אר שלאף, נעבעך, לעט, טא:י דער ,הערשעלען וזך ראבט עב ...ווערטע־
 איס שווענט עם וזך. צועץדע; באם ווי נעבעט, א ם:ט עם5ע קוקט שטאבט,
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 נע־ בשעת זיונע טןנע דסע נוטע יענע פנים, בלילך טאטענס רעם אויגען די פאר
 בא• שטןלעיהייט וויינט ער צוקאבט, אץ הערשעלע און — אןם מלט ולך זענענען

 עם, אץ ראם אט ... אערעק אלבערטראבטענדלנ געלענער, הארט זדן אף לאבט
*( ״. ט" ג א ז •ן ר א ה אם ״ד : עולם באם ד^ם הילסט געוולעטליך וואם

 חיש• שארפען און לויטערען אויסטערליש זי_ין מיט מ^נד^לן נאר
 געשפרזןך שטילען רעם אונטערהערען גענוי אזוי געקץנט האט השמיעה

...(2 קנזוצט אין גיי^ן־אוים וואט הע-צער׳ צושלירטע פון

ון6 6 און 49 ג״נ ,ט^טענט״ אין נעדרוקט געווען אץ קמפןטעל ראם (2
נ״ג אץ צעיטונג דעראיעענער אי; איבערנעררוקט און 1911 ימנואר 20 און 13
-- . 1913 רןל6א 27 און 25 ון6 87 און 8$

— .34 - 33 ז״ז (ב — . 33 ז׳ (< - . 42 ז' *(

 שט״געלע, א נעייען ש•8 פאר אלי 12ווזןל וולרקללכע פיאקטלשע ^^ונזער
 •6אוי נעל^זט נלשט אלה געפאננעז, טען“נעהא אלם האם נויט ד; ווו

 קללע׳ זי-ין שלאפקללט, זיין טרלט איטללכען אף אים באיועזענדיג קאם, רעם הללבען
 אנו.ע־ האט ער .צרות און צרות צרות, נאר נעזעיען ולך פאר האט ער ווו : קללט

 נן• א וועלט, ווונרערליבע $ הארצען א;ן אלנווענלנ דך בא באשאפען צו הויבען
 אפען אץ עם ווו ;ה^ניג און מללך פיייסט עם שטעקט, עם בללט, עם ווו עדן,
 פריונטללבע נוטע מלט ומנקין , ארוים קוקען טלאנים פון קעפלעך הלמעל, דעי

 עם ,רחמנות ,לןבשא£ט טרילסט, האפנונג, פון ללדער זיסע זינגע; און פנלטער
 , געשמאק אזוי גוט, אווי זיך לעבט עם און ,הארצען אפ׳ן נרלנג עפעם ווערט
... (* 3 מחיה

 פרט, ר^ם א־ן אה דזןרצךלט, יוי^רט ראם וועלכ^י פון הערשעלע,
סביבה. קאבצאנפקער הער פון קינד געטרי״י א אנרערע, פיל אין ווי

 מאלט וואם - מענרעל', זאגט - אלט, און יונג גרוים, און ״קלן.ין
קינדערי(... יידישע זעבען אלע אוים? עם

 במס זענען ,עולם אעוער אף דא פשוט דך 1לע'6ש דננלעך ״קליןנע
 פאר שטיוען וואם זאבען, אזעלכע אלן ארעננעטון קאפ גאנצען דעם מ:ט שטיפען

 צושפילען או קןגדער נרייסע . . המנט דער טןט אן זין ט2טא טע; או; אויגען דן
 מז>*י ווייט, העט העט, שטןפענדןג, פמרקרייען, אריין, הןטעל ;,א זין פלןע; ןןך,

...(5 שווינדעל א אן אזש באפט מז
 מ $הן ג^ר ווונדער או; טופתים וןן במ אנגעהערט דך האט "הערשעלע

טיט ו;ך, טוט נףעדן א:ן או; גיהנים אן; וואם וועלט, יענער פון מעשיות — צאל

.- 53 — 52 ז״ז !!, ״פ..ב.״ *(
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 און געקימען דארט פון ערשט ווא״מען וין וון גלכיך באזונדער, פןצעלע :כס ט א
 , מתים פון ,גלגולים ון5 מעשיות ;אוינען אןןנע:ע מןט אליןן געועיען אלסדעג

 • נןשט־נוטע און נוטע... דן פון מעשיות התועה; עולם אפ׳ן ארום ג:יען וואם
 ,וואגדרעוועףאוים וראם נ^ם־משולהים, אליהו־הנביא, או; מלאכים פון מעשיות

... 0 רחנקעלע״ אןטלןכם ול6 זענען או; אב׳עק, האט וועלט דן ווו

 ,גע־ הערשעלע האט גרליסע, די צרולשען פוס אלין מלט שטללענרלג
 בללבט ער און ערר, הי אלם אונטער פארשוולנט עם זול אמאל, פילט

...ג( אלנדערלופטעך וול עפעם הענגען
 אלן פארטראגענקללט מין אזא ,אינדע״ליפטען הענגען מלן אזא

 מוכר־ספרים, מענדעלל שמעקען איבריג געקענט ניט האט חללמות
 פאנטאסטי* די אז פארשטאנען, האט וואס ילד, מארערנעם ערשטען דעם
 צו פאסלווקללט, צו אפאטלע, צו נאר ברענגט ראמאנטלק שע

בטלנות.
 ם דע וואלט מעשיות די הן א אז געזעיען, אליך אבער, ה$ט, ער
 • אומדער געווען גאר לעבען ראם תושב קאבצאנסקער ארלמען

 צווולטיגטער, דער פאר מקום־טנוחה אללנציגע דאם זענען זיל טרעגללך:
 און רא, ארום זיך דרללט וואס ,״פאנלע דער פון נשמה פארמוטשעטער

 זל און בלוט, און פלליש איז וואס עולם; דעם אף דא נלשט פארט אלז
 זיל אהן ,-(2 גארנלשט״ זי איז עפעם ,אוים אלטללצען פארט זיך ט5דא

 גרונם צום גמן שטילן א וול געקענט ,אלנאמתען ייד, בידנער דער וואלט
...וולרקלללקליט ביטערער דער פון לוואליעס טרלבע דל אלן

 י•1טר קאיצאנסקער דל שללרערט אבראמ^וולטש ווו שטעלען, דל
 ט$ן* אליגענאהטיג־מילדען א אין אנגעשריבען דאריבער, ,זענען מערללען,

 ערנסט-דורלגעררונגען מיטגעפיל, מיט ארומגעפלאלטען - סאטלרע
...ט קלל ל ללט ד לל וו צ מללסטערהאפט״פארבאהאלטענער סלט

 קרויזראמאג" פאנטאסטלשער רער פון הלנטענארומער אפשפעטענדיג
 הער אלן אינגאנצען מוכר־ספרים מענרעלי אבער, זלך, געפינט טיק,

 בא> דעס אין און - ראמאנטלק, לשער עז גל רלין־־רעלל רער פון מאלט
 דל און אלם צווישען חילוק שאדפסטער און טיפסטער רער פיללללט שטללט

משבילים. טלפלשע
טלט האבען ,ראצלאנאללסטען אויבערפלעללללע אלם לעצטע, דל

 — . קליאטשע• •י , (ז — .34 ן׳ 0
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 איך .לעבענסארט יירישע אלטע גאנצע די אייעקגעמאצט האנט רדי
 חוש׳ רעם אנגעוווירען די האכען בללרונג גיצער נאך געיעג פלבערדלגען

 רער פון לעכען אלנטימען צום אייך ווי געשלצטע, אונזע* ©רץ עיסט צום
 אוך פארגרעבטקילט ,נארלשקייט פינסטערקילט, אלם מער .פאלקסמאסע

 באצלונג זייער .געזעיען נלשט פי־ומקללט ערישעד אין זלל האבען צביעות
 און ציניזם סך א ולך אין געהאט אפטימאל האט פראגען רעללגלעזלשע צו

.טפשית
 דערפללט, ערשטער דער האט ,וולנטשפינגערל" פון מהבר רער

 באטללטינג אמתע ח ,צאראקטער אמתען רעם אפגעשאצט און באגרלפען
 ערשט טען דערקענט רעם אין און - ,רעללגלעזלשקילט ילרישער רער §ון
גאונית. גאנץ זילן

 זיל §ראגע. דל פארשטעלערט באגאטעללזלרט, האבען משכילים דן
 געפלפולט זלך האבען זלל .שאלעצץ אלר מלט ברוח פארנומען געווען זענען
 פון פראבלעם ראם למשל, אח, זלל פון פיל בא פרטים. רראבנע וועגען
 ארעי שוועבעלע א אנצלנדען וועגען שאלה די אף אראפגעגאנגען שיתרו

.טאג הללללגען דעם אלן פאפיראם א רללצערען
 דער פון תוך רעם ג^טון נץם א האט מוכר־ספרים מ^נרץלן

 צוגע" איז בליק ט:פען און געראנק באפללג^לטק פון מץנטש רער זאך.
 רער פון ארעטעניש צו ווי רעללג^זלשקליט, ילדיש^ר רער צו גאנגען

 גענלאללשער רער נס: רעם געווען גורם האט ראם §אלקספםלכאלאגלע,-און
 אויסערגע" ראם נלשטלגען, אלן גרויםע ראם אנטדעקט האט קינסטלץר
 קאבצאנסקער אין היכלם קרישטאלענע קלללנללך־וואכעדלגען, אלן וויינללצע

 אין - סלמפאנלעם ללכטלגע צאלופקעלעך, אלנגעהוקערטע גלופסקער און
לעבען... הינטיש א פון טומעל ווללרען

 8אי_ינ פלנסטערע מנהגים, ווללדע צוגעודינטקילט, טויטע בלוח נלשט
 ללטעראטור, נאצלאנאללשער אונזער פון פאטער רער זעיט רערענלשען

 גללסטל* אאומגעהללערע אויך נאר רעללגיעזלשקללט, ילרלשער רער אלן
 רלינ= שענסטען, טיפסטען, אלן שלאגט קוואל כשופדלגער א קראפט: גע

 א פאלקסנשטה; רער פון קורש־קרשים אין וולנקעלע, ללכטלגסטען מטען,
 פ^לקפפסיציק, די ווללקט־ארורך בשמימפליסלקללט דורכזלצטלגע א לויטערע,
 קעמערל יערעם - פאלקסלעכען גאנצע ראם ,אירם פינטעלע איטללצם

 דין פאלקסא״גאנלזם, אינזער פון לעבענסעללקסלר רער איז דינם,-און
• אללבלקללט דין פון סור רער וולרערשטאנדסקראפט,

 אץ; געשפירט געזעיען׳ נאר נלט האט מובר־ספרים מענדעלל
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 אלדן דך האט ראטאנט?ק,-ער רעללעעדשע יירישע דל געויען משיג
 אל5 זעלטענעם רעם §אר זלף מיט שטעלט איר,-און מלט דורכגענומען

,ראטאנטיקער א זלין צליט דערזעלבלגער אין ז$ל וואס רץאללפט, א ון8
 רלר^נרלג" די רערהויבענסטע, דל הארטאנישסטע, די וודצסטע, דל

 ט־5שרל רער ווו דליעניגע, זעבען ינגערל"6"וועטש אלן בלעטלעך סטע
 יידם רעם מאלט הארץ גרויפען מלט׳ן און שבל יסען1גר מלט׳ן שטעלער
 שבתצונאכטלגע דל שטוב, יירישער געמץנער א אלן שבת דעם הפלות,
 בענק־ ילדישע צאפעלרלגע' ,זוהר",-דל מלט׳ן זלך קורקען ראם זמירות,

 דעם התלהבות, י?דישע דל דבקות, ייתשע דל השם־יתברך, צום שאפט
טרערען... יידישע הדלעע די ברען, ילדלשען

 דרלט־ א אלבערצוחזרן אויפגעקומען וואלט ,אויפשרללבען אלץ ווען
 אלם ברענגען וועלען טלר .ווערק ען6ליך־טל5אומפארגללל רעם פון חלק

 ילדלשע יעדע אין ארלינגלין בארארפען וואס שורות, עטללכע נאר בללשפלל
,,סליחות": טלטעל מלט׳ן צרעסטאמאטיע,

 וועלט נאנצע דל — שא אומעטרם , נ-<בט לנםטער,6שטאק אלו ,אלנדרויטען
 אויש קנאקען גענלצען, נעלענערם, דל §ון אר$פ זלך כאפען ילדען נ^ר .שלאפט

 און האלו אין ויי טרלקענט ברוסט, דער אף זיל לעט שלאף רער בילנער, דל
 וללער אוים דארט גלסען ,ארנין שול אלן פארשמאכט לריפ^ן ,זלך שטארקען זלל

 אלם פאר ,נעבעך זלך, קלאגען און הלמעל אלן גאט לעבעדעען דעם פ^ר הארץ
 ׳רי¥ אומגללקללך, פארוואגעלט, א ווי קול, ברוט?ןנרלג<קר?ןכצענדלי. צול?ןכצט, א אף

 אויסגע* אלו ל^ר ווזןלכע צרות, דל אף פאט־^ר רעם פאר ולך קלאגט קלנר שלאנץן
 כרלפענדלג-פאר-י צולעכצטי^ דאש . וו^לט ד^ר אין ולך ארומבלאנק^נדיג שטאנ^ן,
 / ברל ד^ר י^רשט ללגט דרלנ^ן הארצ^ן, באם רלרט ^רשט ראש אט קול, שטאבטץ

 אויף ולך באפט נ^בעך, קינר, שלאפע .ם?ד או ... רחמנות פון גי^פלל גאנצץ ראם
 קרזןכצט, £אט^ר, צום ^ך“הלןנט דל גל^בץט א מלט אויש שטר^קט אנאכט,3 הלין
 א אלן ולך פארגללעירלג ,קול הללז^ילנללך טרוק^ן א אף ווללטלג אר6 יאמ^רט

 אזן נשמה די ארוים זןם נעמט ,לי^ב^ר ד^ר בא אן עם כאפט — הוסטעלע
*( ,,, ר?פ״ זלבעטער רער אין שטעכט

 אברא־ שא&וגגען שטו־אלעגריגבטע די פון שענסטע, די ©רן איינער
 ויעלכען פאעט, אברהם,-רער ר׳ מקבל פון טיפ דעי* איז מאוייטשעס

 ווונרע־ללבע, ,דל אין פארללבט אח וועלכער הגרתות", צו עפעם ,ציט עם
זוהר' רעם אלן זאבען שךנע
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 ה״לעער, רן6 בארג ל^רשפי_יענד;ו.^ר6 א י, נ י ם א אץ דאם זוהר ,ד^ר
 , מלאכים הימילל, דעה טןט ז^רר ד: משדך ףך וןנ^ן ד^רט ;ליבשאפט רייניער
 אין־ ויך, קוש־^נדיג עב^ן, און טש?ן9טן מ;ט אעאיןני^ם אוים זיך טןשען שרפים

 לן• ון6 זלל פל^רדע^ר א איז דאה ;ןל?ן1גע גיעטלןה^ אבער אנדי^ן ד^ס נער
 די אין קןנדער יןרןשץ פאר ג^ג?ב׳ןן •עיין א מאל ערשט^ן צום אט ר וואם בע,

 פלנטשאפט, ווע; שטאקפינסטז^ר, ג^וו^ן אןז זןן ערום וו^ן יארדונר^רטע^ מיטי^ל^
 ן נ •.ן ט א ר ב ג ?ן 2 נןנרץג אננ^טון זין האכ^ן פארבליענדניןט אכזריות, ווןי־דן

 יןדןש^ר ^רשטער דער איז ד^ה — .ל^כ^ן דאה ני^בץך, זן./ ט^ט6פארגן און ליןד
0 ראמענ^ן״ אל?ן פון ראטאן דיער השירים/ ר י ״ש דןר ראט<זן,

 אינטץ־ ילרישע דל ארלבער, געבזיזט האביון יארען מלט צענדללגער
 אייסג^דרלקט איז וואס געראנק. דעם באגרי_י§ץן צו אנהללבען זאל ליגענק

מוכד־פפרים.- מ^נר^לי ון5 ווערטער דלראזלגע אלן

— .40 ן' דארטי^ן *(



אבראטארהטש ש־ום־יעקב

לדיש. מוכר־ספרלמס מורעלי
 יןריש־לשץ רעם §ון אויסדרןקע און שפראצע רער אץ ^עלבסט

 ער ווי וולזע, אץ ארט ר? ערקלערען צו זיך ווי נןט\ איך ^יוולס י

 האלטען און זלן פעדאנטןש אווי זאל ער ניט, גללב איך איס. געברויצט
 ווא-ט יערעס וואם ,י( שפראכע ע ט ל ע ט ש ע ג אלנע אלם לשון רעם
 און (,1ט לבם ע ז ץ ראי פ ש ער ד אין מקור און רש1ש איר האט

 וואם אלץ, אז ,אלנגענומען אזויפיל סקורים און שרשים די פיר איז ער
 אין געברויכען, צו מט ניט און הלליג ניט איז זל, אין ניט גע£ןנט ער

 פעראנט א העברלער מאנכעי וון (,1ש יידן לן ר דאריבער שרייבט
 ארער ביבלןש, רלן נאר שרלבען אויך זאלען אנדערע אז וויל, און שרלבט

 ,אונטערגראבען אים וויל אץ לנט6 א זשארגאן רעם לכתחילה אץ ער
 לך זאל ער צאיירארבענקלט, אץ פראכטקלט זלן ארויפצישטעלען בכרי

ללטעך. אר6 שעטען
 אין ן ע ש ט י יו א מ א ר ב א י. ש. וועגען ויערטער ס נ א ז ע נ ן ר י,

 א:רע אץ שפראכע יירישע "די ארטיקעל: אין ־(, נט" ,הויזפרל

.שרלבער״
 הל־ א - שרי£טשטעלער ב^קאנטער רער אץ שירות, די שרלביענדלג

 זלנע אלן איו זי אבער שפראך. "אפגעשטויסענער" דער פון רלנט6 סער
 סוף־כל־ מוז וואם זאך, צלטוולללגע א "זשארגאן", א ווי מער נישט אויגען

 דער טיט אוועקמאצען נישט ז? מען טאר עתה לעת נאר אינטערגלן^ ף1ם

 פןנםטע= דן יםצובןלרען1א אף מיטעל אויסגעצלכענט א איז זן רען האנט,

.<־ .קפטאסען”-א יירישע רע

— (.1*88 )ווארשע 1 באנד (2 —ט:ר, דורך — אצ:רט6ש ״(
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 בןלדינג, אליראפעישער צי אומוויפענקליט ילדןש ראם אין בריק א
 וועט עולם" יןרלשער סארט "געטללנער רער ווי אבער, ,טלנוט רער אין

 שפראך ילדלשע רן וועט לערנען, צו זיך אלז עם עיטלג וון דין, משיג שוין
 וואס אזוינם, עפעם וול אוועקווארפען קענען זי מ׳וועט און אןבערלג, ווערען

;ברענגען מט נוצען קיין מער קען אין זלינם אפגעטון האט
 "יןדןש־רליטש/ ©ון מער ן א נעז רן האלט - שטאנרפונקט רעם פין

 אליגע־ זלינע ,"האט קילטורשפראך, אלם העברעיש, לשין־הטרש. פון וון
 געווארען פארקויפט אים צו זענען פיל און פארלאנגטי(, ער פ א נע
 זליער "בא סוף־כל־םוף זענען און ־ ,(2עברים״ לעבדים זאגען: צו זא

 נלט אפער זאלכע האט דאגעגען, ׳(,-"יןרןש־דליטש, געבללבען" העברעיש
 גע־ נלט און גערערט נלט לשון רער האט זעלבסט דך פיר פארלאנגט,

 אים אלן האט מען תאם אלץ, איז דארלבער רערען*(, צו וואם האט
 א אנצוווליזען און ערקלערען צו וועקען, צו אף געוועזען נאר געשרלבען,

 זענען ^ןב^ה "ן ם$וו ׳ם$ד געפאלגט ה$בען וואם די, און וועג,
 משט זענען די העברליער". יענע אלם געקומען תכליתי( אבעסערן צו

 רער אלן זללן צו ,פר? אריבער זענען נ^ר ילרלש־רליטש, באם ;עבליבען
י(... לשון״הטדינה" דעם מלט וועלט,

 דלנעז^ן אלז שפראך, ילדלשער דער וועגען מלינונג אזא האבענדלג
ארעטענלש. פאר וון מוכר־-ספרים, מענדעלל פאר געשטאנען
 אף קונםט העכערע פארשטעלען געקענט משט זלך האט ער

.,זשארגאן״
 פאר־ אזוי געוועזען אין אבראמאוילטש ה׳ אויב ניט, גלליב "איך -

 שרללבם ער אז געשרלבען, ספרים דן האט ער ווען דאן גלליבען, צו נא־ט
 אלזא טןר בלללבט פארשטללן, זלי וועט הטון דער און המון רעם פאר עם
 געשרלבען "יןדעל" און "קליאטשע" דן ער האט וועמען ןר6 פראגע: די

 אז לבבי, ורגש עיני ראות לפי אלך באטערק אןבערהוי&ט זשארגאן? אין
 פון טרתמף ערשטען זללן נאך באלד אתפגעהערט האט אבראמאוולטש ה׳

 ערנםט און ללרןש־רליטש שרללבען זללן אלן זלין צו ערנכט "טאקסע", דער
 אלן ווערקע לעצטע זלינע אלע אלן .זעלבסט לשון רעם פין דענקען צו

 אלינפאצץ אין אללנגעוויקעלט ריק צו און פיל צו סאטירע און הומאר רער
פאר עם וועלצע ,ליצמת וולצלגע גאר נלט און נליטלגע מט אפט אזן

— . דארט (ג— מור, דורף שפאצי־ט י(



:ש

 זלינע לעזע איך רוען און (.1רעת און מיסר טראפען רעם שטעלען
 בע־ ,השלישי״ בנימין ,מסעות למשל, ויל ווערקע, ילדלש^רליטשע לעצטע

 קונסטגע־ ט5מא און זיך שפללט מחבר רער ווי נעפיל, א איך קאם
 זלינע פיר שטריק א אף טאנצט און ט,5לא און שפעט, און ברעכעי(,

 פאלק רעם אום ווללנלנ, זלך באקימערט און זעלבסט, מחברים אין חברים
♦ (2 כרענגען' צו נוצען וואס

 דינע־ דארף דעת", און מוסר טראפען ,רער איז עלקר רער אויב
 וועל- דלק, מאלר אליזיק פון האלטען ומלואו עולם ג^ר נאטלרללך, זאן,
*(, זלטענלערע" און ערנסט אלן "נרוים איז בער

 ,מסעות און קליאטשע" ,די ע", קם א ,ט דל זיך פאר האבענרלנ
 יענער אן זלפץ א מלט שרליבער רער זלך רערמאנט השללשל", בנימין

 צליט געדללהענרע און בללהענדע איינע נעוועזען וולרקליך אלז ,וואם צליט,
 העצערען פון געבללרעטע, מענטשען האבען ראן ילרלש־לשון, אונזער פלר

...(2 רעם״ מיט בעגעבען זלך שטאנד
 ילרישע פריעררינע דל פון סך א בא איז לשון" ילדלש רער אי,

 זעם ע טאקל נאר נעווען, נלשט ,שפראכע" קלין נאר נעבעך שריפטשטעלער
 רליטשמערישע, יסודות, פארשלדענע פון אויסמלשעצץ פארזעיעניש, מלן א

 עס האט ארטלקעל ציטירטען פון מחבר רעם - העברעלשע, און ילדלשע
 שאלעצץ,- רל נלשט יארער, רער ניס רער אין אלז וולכטלג געארט: קנאפ

 און פארם, דל נישט תוך, דץם גץשץצט דלנעזאן האט ללטעראטור אלן
 אזא אלן הארמאנלץ זוצען צו קאמלש אריסגץוולזען אלם דך האט □פעצלעל

 ,אהן״הענט״אהן״פלם־אהן־לליב־אהן־לעבען"- אזא אלן ,,אץ־קלצ״ך־לשון
 אף נלשט אויסזלפטען שום קלין האט וואם ,זשארגאן", רער וול שפראך,

 טאמענט, רעם אלן עקזלסטלרזןן צו אויפהערען וועט און צוקונפט א עמעם
 וווהין ווינקץלע, קלין זלין נישט שוין נאם ילרלשער דז^ר אלן ס׳וועט ווז^ן

 בינט^ל א ארלינגעווארפען האבען נלשט זאל השכלה פון זון ללצטלנע דל
שטראלען." ווארלמע

 דעמזי^לבל־ דורך זשארג^ן צום גץקומען איז אבראמאוולטש י. ש.
.רינעזאן וול געראנקענלויף, נען

 האט לערער, אלם - סאטירלקער, און מאראללסט ,-אלס משכיל אלם
 ארל. רעם כרענגען נוצען מיך וואס זאל פען זלין דערצו, געי^טרעבט ער

פאלק. ילדלשען מען

— . ד^רט (2 -- . מיר דורך שפא^:רט *(
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 רוקן גקלאזט נלט אים האט הקברקלש, גקשרלבקן האט קר ווקן
 דקר־ א־־ויש קפקם קומט ווקמקן האבקן? ראם רארף "ווקר גקדאנק: רקה

פון?"
 האבקן בארא*פט אבקר, מקן, האט ,זשארגאן", צום אלבקרצוגיין אף

מוט: נרויסקן
 פארוולסט א פארגקשטקלט זשא*גאן דקר האט צללט טללן ,אין -

 פוסטק גקשרלבקן שפראך רקר אלן האבקן טינטלקרם פארשירקנק .פקלר
 פאלק ראם .פדאסטאקקם און וחיבקה האבקן גקלילנט זאכקן. נארישק

 שריפט־ אונזקרק .ביכלקך" ,וריבקרישק דל ללינקן צו גקשקמט זלך ■האט
 זשארגאן צום פארהאלטקן זלך האבקן ווארט, פון קינסטלקר די שטקלקר,

 צו שפאם א רקרלויבט זיך האט אללנקר ווקן און פאראצטונג, גרוים טיט
 ט׳זאל נאטען, דין פארשטקלט קר האט לשון, מבוזהדלגקן רקם אלן טון

מאצקן",.. חיזק נלשט מ׳זאל און רקרקקנקן נלשט אלם
.אויטאביאגראפלק זללן אלן מקנדקלל דקרציללט אזוי

 גקזקל־ רקם גקווקן גובר אבקר, האט, פאלק צום ליבק שטארקק רל
 זלך בא גקפועלט גיך האט אבראמאוולטש און פאראורטללל, שאפטליצקן

.,דלנסטטויד" רקר בא משרת א ווקרקן צו
 האט, ילרלש, שרללבקן אנגקהויבקן האט טקנרקלי ווי נאצרקם

 ,דלנסט־ קילן מקר בלללבקן געקקנט נישט שוין אים פאר שפראך דל אבקר,
 חיכא־ כלוטרשט ראם אלז כשופמאבקר רקם פון הקנט דל אלן .מויר"

 גקווארקן פארוואנרקלט נאצט אלבקר ווי כמעט פארזקיקנלש וטלולארלג
בת־טלכה. בללרשיינק א אלן

 רקר־ נלשט אלם האט אבראמאוולטשקן אלן קלנשטלקר דקר
,פארם דקר פון אלנהאלט רקם שרללבקן אלן אפציטלללקן לליבט

 ,ווקרק זללנק שאפט קלנסטלקר א ווקלצקן פון ,טאטקרלאל רער
 רי נילטיגק, רל באקומט קם ווקן קונסט, אלן פארוואנרקלט ראן נאר ווקרט

פארם. .פאסקנריגק
 וואם שטארקקר, וואס מקר, וו^ם קונסטווקרק, א שטליט הקיקר ראם

פארקקרט. און - אינהאלט, צום צוגקפאסט איז אלם אין פארם דל טיפקר
 אר" גקזונטקן אללנגעבוירקנקם, מלט׳ן גקפללט ראם האט מקנרקלי

 אויסקרגק* זללן פון רללבקליט גאנצק דל האט אינסטעקט,-און טלסטישקן
 אלבקר• טאלקנט מקרקיולררלגקן זללן פון קראפט גאכצק די גללסט, ווללנטללבקן
דל אלן - ווקרק, גראנדלקזלשק זללנק פון מלבושים די אין •קטראגקן

שפראך. ע ש י ר ל * ■



45 .אבראמאויזטש ש"דכ-יעקב

 האבען זין .געשטיינט האבען מהכרים, איברןגע די חברים, זי_ינע
 שרןןבער רער :״קינסטגעברעכע״ פיפטע וון מער יןשט נעזעיען רעם אין

,שטריק״ א אף ,טאנצט נארןש, פשוט זיך מאכט
 צו באצןונג ארטןסטןשער רער א־ן אז שוין, אבער פאהשטיןען מיר

גרויסקלט. ם רימ ספ ר ים מ מענדעלן ליגט שפראך יןרןשער רער
 פון פאטער רער האט אנ׳עפאבעטאכער וון עיסטריז, אנ׳אמתער וון

 געבןט, דעמדאדגען אף לןטעראטור נאצןאנאלןשער מארערנער אינזער
דור, זמן אןבערגעשטןגען אנרערע, פןל אף וון

 רעם מןט גאט פון געווארען געבענטשט אןז ש ט מאוון א ר אב
אך, שפר רער פון חוש דך: רופט וואס גאב, זעלטענעם

 אויסגעדרוקט, אימע׳ן זיך האט מענטש', רער אץ דאס - ״סטןל
 שריפט־ אנטווןקעלטער און באגאבטער איטלןכער פארמ^גט זןן רעם אין

 לשון׳ זמן שרי_יבען, ארט זמן ה. ד. ,סטןל זמן טער>וןןנןגער, שטעלער,
.אינדיווידואליטעט זמן אפי זיך ס׳שפןגעלט וועלכען אין

 ון6 זץ ברןימערען אןן סטןלןסט אץ מוכר־ספרים מענרעלן
.שפראך דין פון דיט ר ע וו ן ט ק ע י ב א רער אןן אייך דהיינו, - ,ווארט

 אןך, זמן לעצטער דער אף שטעמפעלט־אפ ער וואט רעם, אייסזןר
 \ןרןשלשון" פון טען6אן.יגענשא ט:פםטע רן צונויף דארט ער זאמעלט
אזעלכען. אלם גופא,

 ע/ טש א י ל ק "דן ע', ל ע ש ט נ ע מ ע נ ין ל ק ס א "ד לןןנענרןג5רור
 האט , ובו חשלישי״ בנימין ״מסעות ווןנטשפןנגערל״, ״דאט

 ארוים־ דארט ווערען וואם ן, נע א רז ע פ די פון נשמה רן זןך: פאר אןר
 זןך האבץן דן וועלכער פין פאלקסמאסע, רער פין נשמה דן געפןרט;

 נשמה רן טיפען; אינרןווירו^לןשע אלם אפגעטןילט, אןנגאנצען נןשט נאך
 דך פון און אלנגעזאפט זיף אןן אלץ ראם האט וואס מחבר, רעם פון

 וועלכער אין אך, ר שפ רער פון נשמה דן אין ,אויסגעשטראלט צורןק
פארפאסט. אןז בוך ד*וש

 אבראמאווןטשעם וועגען ^נגעטערקט צלטלןן הלל האט טיף
:סטןל העברעןשען

 אגרה, הלכה, ,תנ״ך אויסגעמזשט אין לשין״קידש טענדעלים ״אע
 א:ן סטיל ןי_ין . מליצה און שירה שפי^טערר;;^ קבלה, חקירה, מוסר, דרוש, פיגט,

 אויסררוק ד^ר איו .לעבץן מרז^נטיאייגן; ערזש^ן גאגצען ת׳ם6 אנ׳אייסדרוק
, ר4קויב גאגצ^ר אונוער ן!9

 קומט■ ראן — מןיאנק ש<(ר€ן! קורצ;ן, 0 איימררזק^ן טין! ד<ןרף ״אמ^ל
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 דמן—געימנק פמרוו;קזןלמ^ן מ אויסדריקי^ן מ^ן דארף מלטמ הלנהסטלל; ד^י
 ־ט: מ אויסדחק^ן מ^ן דמרף ממאל • מפרשים ט:ט גמרא און סמ;ל ד^ר קומט

 מץן דימרף אט^ל ; הסמלל ר י ק ח ד^ר קומט דמן — גערמנק מלוו^לטל^כען פען
 דמן •— כלל-ישרמל פון לכידון אייב-ג? ראם און טרוי^ר אללבזנק דעם א׳ימדרלקען

 שטמרקע מען דארף מטאל ;טםט:ל ו י 6 דער ארער אגדהסטיל דער קוטט
 ספרי• פון סטיל דער אדער הסטיל נבוא דער קומט ימן — זאגען שטראפרץר
 גע׳ ט?ף באוונדער מ אבער, מען, דארף ממאל ;נאך ענין לויט׳ן מלץ יראים,

 אכער, ¥ו/ם ט,ז “מט^ ; ה:לף צו בלה ק די קומט דמן — אויסדרלקען דמנקענבילד
 ווי• קומט דמן — רעיען י״י עס'ז גוט?, גייעמען, טרללסטען, אץבלגליידענד?גע די

ונחמות"," ישועות פון נבואה די ווידער און אגדה, די ד^ר

 צונויפגע־ צעמלש נ^ר אויסגעטלשט, מעבאנלש משט און
.עלעטענטען אלץ דל זענען ן ע צ ל א ט ש

נוסח. ער לש ילד מענדעלים אלז טערקוולרדלגער נאך
וועג. א דורכשלאגען זיף זעלבפטשטענרלג געטוזט ער האט דא

 י^רהונדער• ון6 טשך אלן טאטערלאל, רויער געווען אלז אלם §אר
.אנגעהויפענטער יטער

 מאטערלאל פארשלרענארטלגסטען רעם פון :געווען איז אויפגאב דין
באשאפען. גאנצקללט ארגאנלש אלין

 פלא־ ד$ם ילרלש, זללן קאטטען געמוזט אלם האט אהבעט שווערע
 קרו־ רץ□ ,פלשקץ אין ילריש פולבליטיגע לילטלגע, הארטאנלשע, פטלשץ,

לנגעדל".5וולנטש" פון מען",
 אוצר, לעקסלשען מענדעללם אין אויפמץרקזאם זלך אללנקוקענדלג

 רער טיט באקאנט גרלנטללך אלז סטלללסט ערשטער אונזער אז מלר, זעיען
 און מופרספרים ילדלשע טללטשהומטלם, פון ליטעראטור אלטער .גרויפער

 טלם לעבענפארט ילרלשע דל קץן ער וול גענוי, אזוי תהלנית; וולבערלשץ
 ון6 און מאכלים ילרלשע דל פון נץטען דל בלז פלשטשץווקעם, אירע אלע

 די פון לשון אלן אריך ער אלז אויפגעכונרען אזוי - קעכגעשלר, ילרלשען
 אויסגעיואק־ און געבוירען אלז ער ווו ללטע, אין פאלקסמאסען,- ילרלשע

 לעבען זללן ון5 שטלק יאטללטענדלג א האט ער ווו וואללן, אלן און סען,
 ילרלשער רער פון אפקלאנגען טלט אויך נשמה זללן איז ול5 ^ארבראלט;

 שפרללווערטער מעשהלעך,-און און ללרעלעך אלרע פון אלקםפאעןלע,5
 בא• רעי" בא וול מער, שפראך זללן אין אלר געפלנט רערענסארטען מלט

 שרויפען אף מלללעכל א מיט ילרענע קלללנשטעטעלרלגער רערעוורלגסטער
.גאלמעסער א וול צלנגעל א און

 טלפגריולענרלג אבראטאוולטשם פאר זיך ה^ט ט ם גלל אללן
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 יירלשקר דקר פון קלקמקנטקן פארשלדקנארטלגק דיראזלגק אלן אליג
.אנטפלקקט שפראך

 גקזקצקן דל ,אונטקרגקוזקרט רלטם פארבארגקנקם אלר האט קר
 ,גקמאבט קלאר זלך און אנגקטאפט אנטוולקלונג און קקזלסטקנץ איר ©ון

 גקשטקלטק ,אילנק גקווקן ,ווירקללך ,אליגקן זילנק אלן אלז ילריש
 האט ווא~ט ילרלש ,יקרקס אז גקהאלטקן, וולרקללד, ה^ט, קר ;שפראצק"

 גק• וילרקליך, איז, קר ;}לבסט" ז שפראצק רקר אלן מקור און שורש דין
 קר וואם אלץ, אז אללנגקנומקן, אדיפלל מקלרים און שרשים דל ,פיר ווקן

 קר גקברויצקן"; צו גוט נלט און הליללג, נלט אלז זלל, אלן ניט גקפלנט
 מקן קקן ר, ק ט ש ר ק רקר ...,רללףילרלש" גקש^לבקן ,וולרקללך האט,
• *( זאגק

 ,זללן צו משיג גקווקן אלטשטאגד נלשט מקן אלז צורלק יאר 22 מלט
 ליטקרא־ פון גקבירט דל אלז ראם אז רקפאדם, גקניאללשק א איז ראם אז

 וואס פקלקר, "אזקלכק אלקם רקם אלן אללנגקפונקן ילדיש,-מ־האט רלשקן
 און לשון רקם אף יפה בקין קוקט וואם רקם, בא העגלה כקבלת זקנקן

...שרללבקן״ מהוגנים בלפנים וואם ספרים, דל אף
 ק ש של ט דיל דל ילדלש זילן פון אויסגקמקקט האט ל דקל נ מק
 אבקר שפיאך, אונזקר פארגאסקן האט ריק מ. א. ווקלכק מלט ווקרטקר,

 גראמאטיקאללשק דילטשמקרלשק די באגללן; אינגאנצקן זיך קקן זל ווקלצק אהן
 גללסט רקם וולדרלג זקנקן וואס זאץ, פון בלי רילטשלשקן דקם און פארמקן

 אליך האט קר טראדלצלק. הלסטארלשקר זילן פרקמר ,מאמקלשלן פון
 קלקמקנט סלאוולשקן און ן ק קלש ־הקבר רקם באגרקנקצט שטארק

שפראך. ילרישקר דקר אלן
 אייס־ און ווקרטער ד? בא בלליז ^פגקשטקלט זלך האט ל ל ק ר נ ק מ

 או־ פייללשקר, *וסלשקר, און לשלףקירשריגקר רילטשישקר, פון דרלקקן
 ילרלשק בללטק א רלרות פון שלין ס׳ללגט ווקלכק אף אפשטאמונג, קראלנקר
 גאס, ילרלשק דל אין ארללן יארהונרקרטקר פאר נאך זקנקן ווקלכק חתימה;

 ,פאררללט ,אלבקרגקקאצט ,גקווארקן אלבקיגקאנרקרשט ,אלבקרגקארבקט
 אינלווללנלגפטק באזונדק״ק לליט פסיצאלאגלק, ילרלשקר רקר פון אסלמלללרט

• גקז^ק

 דאש א־ש ס׳פעלט ;פר:מ:טיוו אב^ר ריין, אןן יידיש ם ד ל ק 6 נ ק ס ק א י,
 >ש ב ק וו״^ר ו?ב" האט ר ג נ ן ט ש.—ל, י ט ם ד^ש מאבט וו$ש קינסטל^רזש^,

— . ג^דרוקט נןשט לעב^ן
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 העברעלשע דל פון אילנעם בזוגעגענען נלשט אלם בא וועט אלר
 ם נ א ז ע נ ל ד יבענרערמאנטע(א דאס ,למשל , וועלצע טלט ,אויסררלקען

אנגעשטאפט. בכיון, וול נאר נללטלקללט, שום א אהן גאר אלז, ארטלקעל
 הלא* פון ווערטער 180 בלז פאראן אלן לנטשפלנגערל" ,וו אלן

 • אוג ע, רק גע ו א אפגעבליאקעוועט, זש, שרשים,-,א וולשע
 ,בארשטש ,בוירנעס ,בורטשעט ק, ל נר אל ,שען רט א רוו טע

 ־ עט ר ד ט, ע ט נ א מ ע ג ט, ע ט נ ע פ ע ג ק, ל נ א ג ע, ב מ ע ג ע, ט א ל ב
 די צו זין געהערען אללנם אין אלינפ וו.-כמעט א. א. וו" א. און ן/ ע ל

 פאר׳ן צאראקטערלסטלשע אדי ,אלגעטללן־געברויצללצע ,טלף־פארילרלשטע
 ^פשטאר־ רער טלט ענגיפארקנלפטע דלאלעקט, וואללנער און ללטווישען
 ־6א #לזללטלג אווי אלן וואס ,לעבענסארט אונזער אלן עפאצע בענרלגער
קלנסטלער. נאצלאנאללשען גרויסען אונזער פון ווערק רל אין געמאלט

 גרונטיסורות דל זענען אויסגעמאסטען פונקטללך אפגעווויגען, רלצטלג
 שטרענג־אויסגעהאלטענער א אלן צונויף זלל מלשט ער ;שפראך זללן אלן

 געשטערט נישט האר קילן אף זאל הארמאנלע די וואצענדלג, פראפארצלע,

• >ן יוער
 פון געבדויך און אויסוואל אין פארזלצטלקליט דל אף קוקענדלג נלשט

 פ$ל־ צו זלל. אין מאנגעל קילן נלשט קללנמאל מענרעלל פללט ווע-טעי*,
 אלם זאל עם אלר, אלן ער אלז פעסט צו שפראך, דל ער באזלצט קאם
אויסדרלקען! פעלען נען

 סטלל. אלן צושוולמענקליט פון נלטרללטליצקללט, פון זילער זיך הלט ער
 באגרלף, דעם ארומנעטען זאל וואס וו$רט, ראם אפזוצען תמלר וועט ער
 רעם רללף אללזערנע דל וול האנט, דל הענטשקע אויפגענילטע גיט א וול

.וואגען אלן ראר
 באגרלף,. פון ניואנס אנ׳אללרעלערען אויסדרלקען מען דארף און

 באשאפען צו ביבילת המלה מענרעלל אלז השגה, אנ׳אבסטראקטע ארער
 איז וו^רט נעגעבוירענע דאם שורש,-און אנ׳אלטען פון פארם נליע א

 מחמת מאמעלשון, פון ווערטער אלטבאקאנטע דל וול ילדלש, אדי פונקט
 ילרלשען צום צוצוגעבען ווליסט השללשל" בנימין ,מסעות פון מחבר רער

ענדינג. ילדלשע א און פרעפלקס ילרלשען א אתך וואיצעל
 מענ־ שרללבט ערנלדרלגט" ן, גע רצוי ע נד, רע ,בלעג ניט

 דערנלדערלגט״.-אוך דערצויגען, ג, רל נ ע רז נ ע ל ,ב נא': רעלל,
 אים דורך דל אויג פון אפ גלשט רגע קללן אף ער. לאזט סוף בלז אנהללב פון אזיי

עטלמאלאגלע. שער ל ילד רעי־ פון געזעצען רורצגעפללטע ערשטען צום אליין



 ,גערראנג", הויפטווארט ראש למשל, א?ז, באשמעקט ווי ט?ף, וו?
 "ררינגען״.-א צי_יטווארט פון ארויסבאקוטען האט מענרעלי וועלכעם

 הי_ינט?ג אונזער אין ארי_ין נ?שט איז טעימין לאגישער רער וואס שאר,
 ,רע־ א", צ יו ועל־ ,פ שרלבען: גזיר ממש! אונז ראך פעלט ער ייריש.

 רורצוים אבער נ?בען זיי עיט?נ, זענען ווערטער בי.ירע ד? - ,ט״ א ט ל ו ז
 נאך האט אבראמאוילטש וועלצען פאר באגרלף, יענעם איבער נ?שט

אויסרתק. גל?קל?כען אזא דערפונען יאה 40 ט?ט
 אפם־ קאקעטירט ארן א?ז, שפראך וכין הלך וו? וולסט, על? ענד מ

 ט?ג5ר? נאנק וואלט וואם ,ווארט איין אנשטאט .עשירות זי_ין מ?ט מאל
 א טון צו וו^רף א זעלטען נ?ט ל?ב ער האט באגריף, א א?בערגעגעבען

 אךנער £מגעל,-וו? ד? פאר וויק ווערטער,-ווי מ?ט זשמעניע גאנצע
!באווונרערט" ,נאט, :זאנט

 אי_יערע ך, ע ל תכשיט אלע אלערע וחייען ר:ר וועל "א?ך -
 אפוטרופס?מ־ אי״יערע אלע בעלי־טובותלעך, אלערע מיוחסימלעך,

 ווי_י־ ר?ר וועל ,א?ך -:״קליאטשע״ רער אין מרי אש רער ז$נט - ך״, ע ל
 ריר ויעל איך ך... ע ל ער נ א ?נ צ אי_יערע םפאר?קלעך, אי_יערע זען

 מה?רענלעך, אוכניאקעלעך, גערגעלעך, קעלעך,:?6 וויתען
 פוש־ פאטשץלעצלעך, ש?ך־און־זעקעלעך,פיאטקעלעך,

 איך קאילעפעלעך... און קאראפקעלעך קעסטעלעך, קעלעך,
 ,נראנערלעך עך, ל ער שריך דרלדלעך, אי_יערע וולזען ר?ר וועל

 ־ ר ע ר י פ ר א ק גי*ותל?צטלעך, ע נ ר א מ י_י נ ך, ע ל ר ע מ ע ה ע ק ר א מ ש
יו. בפרהה?נרלעך!" אי_יערע און אתרוגלמלעך

 בין מענטש, ישראליק־רער־משונענע^-איך, מענטש,-זאגט -,איך,
 נאר עניש;6באשע אלע פון אנט?ק רער צ?מעם, רער תכלית, רער

 לעבען פארגענינען מי_ין און בארערפעניש מי_ין צוליב תכשיט, ט?ר, צול?ב
 אךבערהאר רעי מלך, רער בין תכש?ט, א?ך, וועלט; רער אף אלע יי1

(,..2בהמות" אלע א?בער
:פראזע אזא אויך מיר נען?6גע ,קליאטשע״ רער א?ן

 $דראב, ווי_יםעחברהנ?ק, א שוטה, א יינגעל, א ,אפילו
(...3 ח" ל צ יו א־ ל א יגענ?צטם,1ט א

— .110 ז׳ קריאט׳אע״ ,ך >(
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 סןנאנ:מןשע פון אגהויפענען ראם יג1ט וואס זאגץן: אפשר ט׳וועט
ווערטער?
 באזוג־ א אויסדריקען אין לוקסוס רער אבער, האט, טענדעלןן בא

 ,בןלד ראם בולטער מאלט :אלאגןש5פסן עס ווירקט רערבע .טעם רער
.אי_ינררוק רעם פולער געדאנק, רעם אויסרריקלילער
 ניואנסען סיבטעלע אלע אןעענשאפטען, אויבענאנגעוויזענע ...אלע

 איבערגע־ מובר־ספרןם טענדעלן האט פטיל לשונקידשריגען ז?ן לון
 לארלילפאליגם דערטיט און ווערק, יירישע רעע פון לשון אין טראגעץ

טאטעלשון, פון קיןט5עיסטרןן דן גראצןע, דן בן.יגעוורןקןןט, דן

 צורי. דארט דארט, ארען6 בא״ד ם י א איך ועי אט י, גאט ער, א:ז אט"
 בא הע״־לעטע י וואלקען שווארצנערעטער שט:ק א ! כטארעס צור:םענע ד? שען

 גרוים טוראדןג א פון געשטאלט רער אץ אויווען דארט דך טיאגט ,קאנטען די
 די פון ,האלו טונקעל״געפלעקטע! דעם אף גר:ווע קלארוועיסע א מלט פערד,

 הין. צ:ק א ט:ט בל:צעז, פי_יערד?נע ב:םלעכרו?יו א:ם סליען טויל פונ׳ם נאולעכער,
 שרעק׳ א רי_יטענר:ג ו:צט עם וועדכען אף גרוב, דער —ער א:ז ראש ", און־הער

 י$קען נרלו-גיויע לאנגע ט:ט ,פורפערקלץד א אץ אגביר, העלד, גרייסער ליך
 צ:ט אים נאך .ז?יבער וו: ווי_יס ,ריין בארד, געגרלועלטער לאנגער א ם:ט און
 חיות, אלערלץ טיט ,גיג׳טגיג׳ן ,טלך-הבשן׳ם עוג ריזען, טחנה גאנצע א ז:ך

 אלע ט,3ארטרא6 עפעם אלע פנ:םער, ערנסטע טיט אלע . ט ל :וו א:י וועלבע
 ז:ך נאך ל^זען און - וווה?ן ווץסט יאר נוטער דער ,פל:נק ויך יאגען ,איילען
 ד: צוו:שען פון שטעקט לבנה די ש:׳־;־.. לויטעיע; בלויען, א ה:טעל אפ׳ן א:בער

 וו: אפשיי, ט:ט פונדערווטטענש נאך ו־י קוקט און קעפעל שט:ק א איוים וואי־קען
 ", א:ם פון פר:ץ גרעסעדער א ארט וי.ין אץ דורך פארט עם בשעת עלטסטער איין

 וו: פנים א האבען דרך־ארץ, גיוים ט:ט ן:ך בוקע? ,8קע ר: בץגע; ב:ןטער ד:
 קאפעט בלעטערטאנטעל גר:נעם פונ׳ם און !שא־שטןל תרבות, — אפנעשט:סענע ד:
. קאפ א£׳ן ם:ר קאפ ,6קא ערד, דער אף קאפ קאפ וואסער, טראפענם זץ

 אפ׳ן כורע:ם פאל און געשרץ א ארוים א:ך לז^ו — י נאט הץל:גער א,
— . 0 גיאו" נאסע; עבטען6

 דער פון פראגמענט מאיעסטעטישען רעם אין עט קלעגען
 ווןזןאנערןש׳־לןןרענ־ תהלים, פין טענער פאעטיש^שטארקע ,קליאטשע"

 פארצערטעלטע דן טןט אויסגעטןשט יחזקאל, פון אפקלאנגען שאפטלןלע
(...3 2 * דןכטער? טאדערנץם א פון פןלינגען
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1.^אבדאםאוו-יטששדים־׳

הרומער". דעך "פי^הע
 ד. ,*פללטערלעך אלע "טלט ראטאן א ,אן אט ד א עם אלז .^פלצלעל

.ללכץ א טיט - כל קודם דך, פארשטילט ^ה"

— .124 ו* (1888 )אר^ס קרוטער״ רער ,אושס? *(
— 125 — 124 דז דארט^י *(

 ,שרכנטע״ דל "ללבעלע אהויקער, און לרמץן א צווישען ראמאן א
 פארווארלאזטע קאללקעס, וולסטע צוולל צוולשען - ווארשע, אין מ׳זאגט רול

 נגזר ויי אף אויווען אלז געכלירעףווערען זללער £אר נאך וואם זןטלערם,2:
 טאר־ דל - לעבען גאנץ זללער ©רן ציל אלנהאלט, אויפגאכ, דעו־ :געווארען

 פרן גרענעץ רער אף ללטעראטור, ראמאנטלשע דל דערמאנט ראם ,- ע2:
 אויסטערללשע צו שוואצקילט אלר מיט יארהונדץרט, ־טען19 און ־טען18

 א־ן לעבען סאצלאללשען ©רן גרונט אפ׳ן נירערן אלר מלט סיוזשעטען,
 הלל־ הלמללשץ און ענגוטםקללט2טוי געפללען, מענטשללצע רלינע אנטפלעקץן

 די צר קוים דזןקען וואס שטאטעם, שמוצלגץ פוילע, דל “ארנטע ■ללקףט
 ארברענטע6 וואגלעניש ארן קעלט הונגער, ן*6 אויסגעווללטיגטע, כלרנן,
פארלזןר. ©רץ ־ירוסט

 אייג מללרעל הארבאטץ זללן מלט קררטזןר רער פלשקץ זלך ...זלצט
 שטיל. אלז אדום און אויפגעשטערענט איז הלמעל ,ד^ר באנאצט. מאל

 ,אי_ינ אלם. לעבען שטיין, א אף זי, (.* כאשעפעניש״ לעכעדלג קילן נלשטא
 גרומ־ ארן אייג^ן, דל פון זיך אלר גלסק טרערען אילנגעהויקערט, גץנררעט,

ללר^ל": יאקאנט איר אומעטיג שטארק דך פאר כעלט

 געקויל^ט, סיר האט טאטזן "ד^ר
. (* געגעסען״ סזן האט מאמע ד?
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 נ^ך תיד:-אט גוטע מיט אלן זי נעמט זי, טרליסט פישקע און
ווערעך/(, אויפגערלצט אם־לרצה־השם, מיד, וועלען *בלסעל,

אונזער פון ער,־־אגאנצען רערצלללט - איר מאך ״אלך
 ון6 בללרע הללף אליבערשטענם רעם טלט וועלען מלר אז שפעטער, לעבען
 אלצ= אויגען די פאר אנלרער איר שטעל איך ווערען. אויסגעלייזט צרות
 איט־ מלט באד געמויערטע גלופסקער רל אוים איר טאל לעבעריג, דלנג
 אז און ארללנדרמען, ווללטער אהלן מלך וועל איך ווי דארט, פלצעלע ליבם
 דארט באקומען צללט רער מלט אלך קען מזל, ראם דערהויבען ודי^ט גאט

 האבען צללט רער מיט אריך אפשר קען אלדן זל אהלטער, פון שטעלע א
 רען און .אזוינס אנרערש עפעם אדער טוקערין א זללן אטועכץ: דארט
 ארע־ פאר פרנסות. מיני אנדערע אויסזוכען גלופסק אין מען קען נישט,

 הללזער גרוים, עיףהרע אהן איז זי ארץ־ישראל, גלופסק אלז טעללט
!(,מיסט״ ווי דא, זענען

 מזל",-ער, ראם דערהרבען וועט גאט "אז מרחץ, אין הלטער א
 "רע־ סאציאללשע די אט אלדעאלן־און העכסטער ,-רער זי - טיקערקע א

 געשוואלענע, מיט בארווים, און "נאקעט לומער, רער - אזויצוזאגען, רים/
 צוימשטעקעל, א ווי ראי• איי זון דער פון פארברענט פיס, פארבלוטיגטע

 זשמעניע. א נפש׳ל, דערשלאגען א הארבאטע, דל און (,2 בללן" און חייט גאר
 ־5מע טיף, לללטיג, רלין, א מיט פארבונדען זענען - ,בליגרעלעך שויאכע

.ראמעא־דזשולל^־געפיל טלג
 "פאר ללבעם, סך א אלן פלשקץ,-וול מ$לט - איז אנהילב דער

!הליסט קוואל, לויט^רסטען פון - ,(3 רחמנות״ גרויס
 לעבעך צוגץקומען טלר ,געצויגען איר צו ץפץס טיך האט ״עם -

 אזוי גלאט גארנישטן וואסז... - אלנאילנעם אלר טיט אמאל זלצען פונ׳ם
 ראם אנדערען. רעם אלינער זיך אנקוקען שווללגענדיג אדער זלך־שמלסען,

 גע־ איז מיר אף אירס קיקען ראם פנים; אפ׳ן געללגען איר איז גיטסקילט
 אימגללקללכען איר אף קוקט שוועסטער געטרללע א וול ,נאר טאקל ווען

 אז, און גוט. נישט שטארק שלעכט, נעבעך, איז, אים בשעת ברורער,
 אץ טרערען געשטעלט אלר ולך האט צרות, מללנע הארצען צום נעטענרלג

 גללדער- אלע אין ווא*ם־טחיה גוט, עפעס געווארען מלר אלז אויגען, רי
רד ,פלשקע, נשטה: רער בא געגלעט געברלט, אלנווללנלג מלך האט עפעם

— .פ7 ז׳ י( — .■ 70 ו< י( —.. 125 ז׳ ד^רט 4•



כ3 אבראמאחץטש,. עדוס״יעקב

 א ווי עלענט מק־ נלשט כ־כט וועלט, יער אין אליין מער נישט בלסט
 טרק טראפק הייסע פין אוינען די זיף מיר באנעצען עם און - שטיין״

*(.״ רק"
 האט וואט ממזר", "רויטער רער ווען נאכט, שרעקללכער דער נאך

 שללל־ א כעם פאר זי האט מילרעל, אומגללקללכען צום "געטשעפעט" זלך
 אגט־ - ,געבללבען חלשות איז זי אז אווי ארויס, הקדש פון געטון דק־

 פון הערשט רער פארוואם און ווי ליטען, רעם געניי הארבאטע דל רעקט
 באלללדלגטע מענטשען און גאט פון רל זלן־צוולשען פללנלגט "קאנלצק דק־

 עם האט ,אינווללנלג .-סצענע אזא אפ ראן זיף שפילט כאשעפענלשלעך
 טלך האט פלשקק-עס גלט-אלבק־ אווארעם,- רול נענעסען געצופט, מיך

 ק ג זודלג הללס א ממזר, דעם אף כעס פון נעפלל ברענענרלג א נענעסען
 א אהן נאר אזעלצעם עפעם נאך און נעבעך, אלר, אף רחמנות פון פלל

 האר־ באם אנגעכאפט און נעצוינען ,נעצוינען מיך האט וואס ,נאמען
 הארץ ראם אז אזרי, צי, שטארקען א נענעבען טיר עם האט פלוצלים .צען
 וואם האנט, דק* בא אן זל נעם אלך ,ארויסגעפאלק נלשט שיר מיר אלז
 :קול מללן מלט נלשט עפעם זאג א טו און פנים איר אף געלעגען נאך אלז
 ,"אך - .אוועקנעבען" ריר פאר איך וועל לעבען ראם !טללנע ״נשמה -

 א*ן מלר צו נעענטער רוק א זיך טוט זיפץ, א טיט ד פלשקע!״-זאגט
 ללכטיג עפעם מלר ווץרט ליס .אקסעל אפ׳ן מלר שטק־ק רעם אל שפארט

 נק: אין רק־ איך נליר^ר. מללנץ אלע אלן ווארם־טהיה אויגק, דל אין
 נלש; זל: טרילסט ווערטער. נוטע טיט שווץסטץר געטרללע א וול אללן זי

 א זללן איר איך ווז^ל אללביג אז איר, שויק־ און ה^לפען! וועט נאט קשה,
 זיס א דערנאך טוט אויגען, די אין ארללן מיר קוקט זי בתריסר, געטרללער

 פאר־ נלשט, וולים קאפז-״אלך דעם אראפלאזץנדלג זאגט, און שטללצעלזן
 זלך גלוסט ץם הארצק. אפ׳ן גוט עפעם אצונר איז טיר פישקע. וואס,

...ליעבק״ טלר
 צום בלז גץקומק שוין אלז וואסק ראם ווען , אנדערסמאל א און

- :האלז
 - ארסצוהאלטען״, נישט כח קללן שיין האב אלך פלשקע! -״אך,

 זיך אנשפארענדיג ,הארצען פונ׳ם טלף זיפץ א טלט הארבאטע די ז$גט
פנלם רעם אף און אקסיןל, אפ׳ן - פלשקק דערצלללט - טלר, קאפ טלט׳ן
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 און וי טרלסט ז?" גלעט געבעט.-אלך א וו? עפעם געלעגען אלר איז
 מיר קוקט פרלללצער, אבלסעל יוערט זל האפנונגען. גוטע טלט וי שטארק

 — שטיל, זי זאגט - ״פלשקע;״ - לאצט. און ארלן אויגעי דל אין גללך
 מלן טאטע, מלן לסט ב וועלט, גאנצער דער אף אלנצלגער מלן ביסט ,דו

 און געטרל מלר זלל פלשקע, זעי, אלצרלנג. מלן פדלנט, מלן כרורער,
 אצונד ראוונען עם ווו שול, רער בא דא מיר שווער נלשט. מלך פארגעם

 טאטע, מלן אויך אפשר זלך געפינט עם וועלצץ צוולשען און מתים ח
 תמלר־ אז מלר, שוועד .ערות א אלז און געקענט, וולנלג האב איך וועלצען
.געטרל״...*( בללבען מיד וועסטו

 מלן בלסט וועלט, גאנצער דער אף אלגצלגער מלן ,בלסט
 אלבלגע ־-רל .אלצדלנג״ מלן פרלנט, מלן ברודער, טלן טאטע,
 דלאלגענע טלט ללבע. אוטענדליכער שטא־קער, לויטערער, פון שפראך

 אנרראטאצע זיך ווענרט אויסגעררלקט, אנרערש קוים־קוים נאר •זערטער,
 דער זלך געזעגענט פלס, בלז קאפ פון באוואפענט ווען, העקטאדען, צו

 אפץ טויער רורצ׳ן ארויסגלן פאר׳ן זון, זלן פון מוטער רער מלט העלו־
עם. יל אב אומבאזיגבארע* רער אים אף ווארט עם ווו שלאצטפעלר,

 צז "אבלסעל ציטאטען: געבראלטע דל וועג^ן זאגען וועט עטיצער
 וואם הלנטלגץ, רי אונו, פאר יא, - !״סענטלמענטאללש צו אביפעל זים!

 טא־ מיט פלנזן, טיט אויגען אונזערע שיין האבען בלבער נלץ סך א סך, א
 גץק־ גריבלץנלשץן פסיכאלאנלשע מאדערי־פארוולקעלטע ר^רן־פארטלפטץ,

 אפג?־ צו אלגעמלין, צו שוין רלד אויווענאויסג/ןשרלבענע דל ז^נען טלגט,
 קלג־ ווערט ראם ווארהאפטלג, וואם ראך: אבץר - פרלטלטלוו. צו ־לב^ן,

 אטת־האר־ - ווערט. ולן בא שטענדלג בללבט ראם חן, רז^ם אן נלשט טאל
 די^ר־ בללע און קרוטען דץם פלשקע צווישעי ליבע די איז אטת-וואדם ציג,

 גללך פללסען וואב ווזןרטער, רלצטלג•^ אבער פראסט^, אלן - ־ארבאטער.
 פלאצלג^ר רער נלשט ס׳איז - .געשללרערט זי איז האדצען, אונטער׳ן פין

 נלשט אייך ס׳איז וועלט", "גענארטע אקסענפעלדם י. פון •־אדעיוללטאן
 דער־ נאטירללכע, עדשטץ דל - ציון״. ״אהבת פון קאפליבע רל

 וועלכעס• נעפיל, רעם פון באשרלבונג טרלע וולרקללצקלט
 באוונגען,- השלדים׳ לי• "ש אלן האט דלצטער לצער גל י נ ע ק רער
ללטעדאטור.- י־לדלשער ר דע אין עם אלו
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 אבלשעל אלז ספור־המעשה נאנצער רער אז ,אנווללזען נ$ך מ׳קען
 פין לעכענסגעשיכטע די מערכענהאפטלג־שרעקללך צו - .מעלאדראמאטלש

 אכזריות רוצחלשע ראם ג־־יזאם צו .מללדעל הארבאטע אומגללקליכען דעם
 סענ־ א אין העלר א פאר געפאסט זלך וואלט וואס ממזר/ ,רויטען פין

 אלבער* דאם פללנליך אננעשט־ענגט צו .ראטאן סאצלאנעל־קרלמינעללשען
 ונעלמים/- "נאהבלם שללמשללטזלרלנע די פין אפקומענלש מענטשללצע

 ,אילביג לעבט וואם רער, דארף פונקט :,פורלם־נפלם" □ישער ראש הללנט
 אייסקומען טלירעל ארלטען רעם זאל צושללדונג, יאר א נאך אז, וועלען,

 אין ,וואלד גערלכטען גרויסען יענעם אין גראד ,פיללנלצעס" קלויבען צו
 טלפ־ "ארללן אין זוצענדלג, זי ארעם, לון וועג אפ׳ן געללבטער, איר יועלכען

 דל זיך פוי אראפגעווארפען פעקעל, דין מיט דארט זיך אפגעלללגט ללך,
 וואם גראז, הויך צוולשען ביים, א אונטער אויסגעשטרעקט זיך און קאפאטע

 *(. אדום" און אדום פארשטעלט אים בלעטער ברללטע גרויסע די מלט האבען
 אלטלטשקען/ רעם מלט ממזר ,רעם ברענגען צופאל דער חמ קאדו ןאו -

 לומער אומגליקלילער דע־ ווו חו־בהלע, ראש אלן מלאבי־חבלה, צוולל פישקעס
 זל, רופט ער ווי ,שטע־ענרעל" ״אלינציג זלין אף ווארטענרלג פארשטעקט, אלז

 "פאציא־ צו עפעם רא־ט □וירעש, אפ׳ן ארויף זלי דארלען להבעלם, צו אף -וול
 פלאש־ ,הלנקעדלגען רעש טצלאה/ ,טליע־ע דל אף אנטרעלען און פעף,

 אפרללשען מאל צווליט א און בלנרען מכות־רצח, שלאגען אלם קעדרלגע/
 ר׳ רערצלילט טענדעלל ר׳ וול נאלרעם, אקוראט -און ,נשטה/ זללן פץ

 אנ׳א־ט פאר וואס אף דעם, ווענען מעשה מארנע-משונה דל אלטערען
 אף קאנדלראט אליבינען פארנעשעגעש רעם מ׳האט אופן אוישטערללשען

 חתינה הימעל!- פון ישועה א - אומגערללט נאר ענדליך, כאלערעחתן,
 מוכר־ספריט־ □יידע צולקחענען "בוירקבצנלם" □אנרע דל רא־ף - ,נעמאלט

 נעפענטע־ דעם געפינען און זוכען גלין זלי דארף אלטער ,ארלערס"; שע
 ,פלאי־ וולינלג פלשקע.-נאך פאראורטלילטען טויט הונגערלגען אף טען,

 זלל־ טאקל איז יתומה א־למע דל אז אויפשווימען, סוף צום דארף פלאים",
 רעד* אץ ווללב; גענטען פון טאצטער לללבלנע יקנה״ו׳ס, אלטער ,ר נע,
 9 דל מלט זיך געאלללט נלט קדשים, צאן ,יידען מוסר־השכל: א פון

 קלנרער־ דל מלט וואס זלנען, אלן האט - קאפרלז, בלויזען אויש שורהלעך,
- ווערען! סוף רער קען יררטלם, לעבערלגע דל נעבעך, לעך,
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 פאש בלליבט פא-פאלען ווונרערללצע אלע נאך שפלץ: רער און
- .ראך א ארן שטוב א ווי ברומה :דערענדיגט נלשט ווי מעשה ד?

 צו ארויף קריצט ערד, רער אף אראפ געשווינט "שפרינגט אלטער
 פונדערווללטענס, מלטפארערם דל מלט זיך געזעגענענדיג און וואגען אפ׳ן ולך

 דין פארט און שקאפע דל שמיץ א טוט דלשעל, רעם אויס ער דרללט
 קוקען פלשקען מלט "אלך - מענרעלל, ווללטער שרללבט און, ץ.- וועגם"

 רער־ ווארט, קלין ריידען צו ניט נאך, הלנטען פון צללט אהלבשע אלם מיר
 זליער זלך גליען שטערען און לבנה די הלמעל, צום בללק א אלך גלב נאך

 ווללט האפ^רדלג, הייך, שטארק פרלעד, ווי פנלם ראם נלשט גאר גאנג,
 אפ׳ן פרללללך נלשט אומעטלג, עפעם ווערט עם מענטשעלעך. אונז £ון ווללט

 ווליך, אדי ררלקט ראם אק^רר, עלעגלשער פראצטפאלער א - הארצעך",
 רראמאטלשען געשלררערטען וואם נאר פון שטלמונג דל אויס צארט אדי

 רער פאר אנ׳אייסלאו באטראבט, פלוג אין ראם, אלו צל נאד מאמענט.-
- עם? מ׳רופט וול "ללבעאינטרלגע/

 אף דלך רלצפט אענרע. אהן איו - ״ענדע״ א אהן מילא: אבער
 א טו "אלך צו: נאך מענדעלי ר׳ אליך גלט נלין, - שלוספלנטעל. ראם

 און - גלצער אביסעל שלעפען זיך זלין מוהל זאל ער אדלער, מילן שמלץ
 פון גאסען גילבערדלגע די איבער בללרעל מללן פארט באנאצט שפעטללך

 ווי־ דיט הנה עולם: רעם אנזאגענרלג געשרלי, א געקלאפערלל, א מלט גלופסק
 מלט *( גלופסקיי״.״ קלין אננעקומען וענען ילרען פדלשע צוולי נאך סק,
 או־ אנגעשפאנטען רעם אפגעיאגט אומישנע, וול ארללנפאר, רעשריגען רעם
 אונטערגעשטרא־ נאך בכיון ויל און געשיצטע, ניטפרללללכער רער פון מעט
 ט5זללן!-הלל נלשט וועט המשך קיץ וועג, אללער גללטם ונשלם! הם כען:
 עכט־מענ־ דלראזיגע אין אויסעך אלך בלן ראם "נלשט גרויסער אלין נלשט

- שורות? מללר-ביטער־שטעכעדלגע רעללשע,
 די אליין זאנאר ווליפט אבראמאוולטש י. ש. אז רעבט, פ׳אץ

 רער פון טעכניק רער אלן פאבעל, רער פון אנטוולקלונג רער אין הכרונית
 זלי.- צו נישט אים לינט קאפ רעי נישט. אלם ארען ולי נאר צלללונג.“רע
 איטליצס באמערקען לעזער, מיד, :אויסערגעווללנטללכער נאך וואם און

 אונז נא* ,געשלכטע רער פון זייט אליסערללצער רער אף שפרענקעלע
פאלקא־ א אלז ווערק פון גענום עסטעטישע־ רער נלשט: אויך זלי שטערען



 איז ראם און - שטעקט פאקט זעלטענעם רעם פין פור רער - טענע*.
 לגמ״י טרנט פאי־פאסער רער תאם רעם, א?ן - פא״שטיין צו וו?בט?ג דיער
 אים גרען זר עפעקטען. אויכע־ליכע ר? טיט פאראי:טערעס?רען צי משט
 "טערניש-גארניש", - .לעבע:ראל א כוך אין שפ?לען זר אן. קנאפ אלרן

 מען אח זר נישט ,דין די זאלען - דא זענען זאגט,-די ער אלט רו?
- אויסען!

 ל?טעראר?־ פון ז?ן גאנצען א?ן ראטאן, פאלשטע:ר?גער קרן ווארום
 טאקי נישט. קרט,5וו?רקל? רער א?ן געשילטע, פ?שקעם א?ז באגריף, שען

 ון6 ארנער - אנ׳עפ?זאד, וו? מער :?שט דאך אבער זיך, פאר מעשה א
 בא רעם פ?צעלעך, און קלרנינקע “גא און קלענערע, און גרעסערע ד?,

 וועל־ פון ,שטיקלעך", וווילע מוכר־ספרימם ר׳מענדעל? רערעווריגען
בוך. מערקוו?רר?גע ראם אויפגעשטעלט האט אבראמאוויטש י. ש. ע 5

 ,העלפט מענדעלי נאר אלרן. לומער רער דערצרלט קלאמפערשט
 פאלט איבער, שלאגט .-שפדיגער״ דין אף איים בעסערט אונטער, א?ם

 נא: שפיצלעך,-דער פי_ינע דעע מישט־אררן גיט־צו, ררר, ר? א?ן אירן
 ספור- דער נישט און - מע:רעלין. ר׳ טיט פארפלרצט איז עפ?זאד צער

 גאר נאר עיקר, רער געשילטע פישקעם אין אים פאר א?ז גופא המעשה
:שמה. ן יי ז , - אלרן קרימער רער :א:דערש עפעם

 הערט טע:רעל? און געשיכטע, טרויער?ו.ע דיי פ?שקע רערצרלט
ווערטער. קאל?קעס רעם אין ווי געשעיענ?שען, ד? א?ן אזרי ניט א?ץ ז?ך

 ך "א?ן אזא גוט. געגא:גען טא: רעם פ?שקען א?ז "עסק" רער
 י^ר". הערערט א?ן ארנטאל ז?ך "טרעפט דעמאלט, וו? ארומגרן", היחער

 אנגעלאדע אים טען האט ארי_ינגעפאלען, גראד איז ער וווה?ן בר?ת, א אף
 רוי־ א טלכותברייטעל, א לעקעך, שט?ק גרויסען א ט?טגעגענען טוב, מכל

 קין אפילו פארזוכען צי נ?שט "אי_י:געהאלטען זיך האט ער זענבולקעלע.
 צ כיזעם, רעם אין ווי_יט זאצען גוטע אלע ר? באהאלטען און ברעקעל,
 באדא־פט האט טרדעל.-״מען הארבאטע דין אמתנה" עם ברענגען

 געגא:גען עם בין איך פררר א פא* וואם ער,-טיט דערצרלט ,-זעין
 דער אז בא:אלט, הלנט טיר: בא געטראצט אל*ן וועג. נאנצען דעט

 אויך נעבעך, זי, לאז געבען, ראם איר איך וועל ,שלאפען וועט עולם
 מיט פול הארץ א האט פארוואגעלט, פארוו?סט, נעבעך, א?ז, ז? האבען. הנאה
><...- ט?:יט״ דסע קרן לעבען א?ר א?ן געהאט נישט געבעך, האט, ז? מכות.
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 אינאיי־ הארבאטע רע־ טןט כאליאסטרע, גאגצע רי נןטא - אהלמגעקוטען
 פןנסטעי* אויגען, ר? אץ געווארען מיר איז פןנסטער און -עסי־,חושך

 איד געשלנט, מןר האט וואם שטערענדל, אלגצןגע ראם וועלט. מיין אח
 טרלסטו טי_ין נישטא טןר, אח וויי נישטא, .געווארען פא־־שווונדען פלוצים
 אל־ שטלן, א ווי עלענט ווןדער בץ אץ־ נעבעך!.,. הארפאטע, ר: נישטא

 נעבעך, טוט, וואם ז?, איז ווו זיו און ירעלט. גאנצער רער אין אללן נער
 אייסגי־ אויבוולנען, אמאל, צאטש קענען, זן וועט וועמען פאר זן?.,. זן,

 ויל־ א מןר ס׳אח וולטיג. א יןדען! איי, הארץ. פןטער שוועו־ איר טען
 ער ויען און העקעריגער, רער קלאגט אזוי - (1 !״ צוולען אין טאקי מיג

 פארפלןבענע ראם טרערען טןט כאגאסען האט ער ,וון רערנאך/ שילדע־ט
 נאצ׳ן איבער כללבט וואט וכר, א זאך, א עפעם ,וון לעקעך, שטןקעל

 גע־ דארויף, געקוקט ,-קןנד״ אנ׳אלנצןג פון ׳קןנד געלןבט א פין טויט
 כאהאל־ און אנ׳אנן־טוב, וון ,,אלנגעווןקעלט עם דערנאך און עם, קושט

 עס צוקוועטשענדןג און אפט עם טאפענדןג פוזעם, אן! ווןדער עם טען
 ווערט ער אמרה־שחורה, אן מענדעלין אף -פאלט*(, הארצעך יום

 גע־ פארשידענע פון שפיל דן זעין צו אח אינטערעסאנט און ,-צודרלט״
 רער אןן אונז וויחט אכראטאווןטש י. ש. וועלכע געדאנקען, און ׳ילען
 שטארק. האט געשןצטע פישקעם וועלכען ׳יןר גאטם£ארלטןגען פין מטה

"געקאטע-ט". איים, זיך דרןקט ער ן

 ה$ב ? רל'אפי^ט^6 זי_ין <<!יינש, ראש א:>־ וואש ! עולש של ״רכינו —
 טח טיין האט א?ז, דאם וואס נאר אועלבעס, אמאל זיך ט6טרן עש נעהערט איך

 ם'א?ן :זאגען געווענטאך זאיען אועלכע אף טען פלעגט אונו בא .גענושען נ?שט
 עפעש דערצו, רא א?ו פלעשעלע טץ אזא עס6ע כ?שוף, א ואך, אפגעטאנענע א
. 1? טכשפהטע״ א גויה, אלטער א פון קיכטעכץ טין א

פארווונרערונג. מלא ן, על ד נ טע ר׳ איים רופט אזוי
 געהלםעך ה$ט זלן "פארליאפעט - נאם יןרןשער רער אןן תארים,

 ,מאנקאליע א דביק. א ,“שטלגע א קדחת, ווי שלאפקלט, מץ אזא עפעם
 ,“ארע פעל־שם א נא־ טאקי איז דעיצו רואם זאך, שלעצטע דן פ$,5ני ו-

 אוים•׳ מאל זןפען מען פלעגט רערפון אשמים בא טאטער. רער להבדיל,
 פא־- א מיט רעיפל מאבען און פ-עטען, די בא דך אננעמענדןג שפלען,
 קןנרע* יןדןשע קלן פאר נישט געראבט, רא ,משם פנימעל: פרים לךיסם
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09 ,אבראמאורטש שלום־יעקב

 ארייא־ענץ5 יענע אוים לאצץן צו גץווען מצוה א אלו ,..אייך ם!5גץדא
 א אוים לאכען צו אלו שטללגץר רץי ווי געלעכטער, גרעסטען דעם

. !(משיגענעם"
 רעם ין6 גערארען בארוישט - אלז", ראם ,וואם דערזעק, אט, נאר

 רער ,מלט ילר רער נאך ונדעםשוו;ןגען,6 ולך, אמפערט - מעשה, לומ^נם
 שא גרעסטע דין נאר חלילה, אבראט^וולטש, י. ש. בארד"-עט גרויסער

 גנבישע ם,-ראם פרי ־ם וכר מ מ^נדץלי ר׳ ללבהארצעדלגער וננ-אונז^ר6
 ער אין פקח, דעם ון6 ליפען דלנע דל אף צורלק געויעלטלגט שמיילעלע

 שטאך, עארבאהאלטענ^ם גץוולינטלללץן ולין מלט וולדער שוין זיך חקרנט
,פזמונים": קרנעלגץ זענזן ון6 אלינעם £לעכט

 האט געפאצט, זיך האט 0? רו^ן איך, נעדענק אבער, שלאשקיזט, 8"אי
קבצנים גרויסע די בא אדער נגזרים, גרוימע ח בא נאר שנידען נעמאבט עם זיך

 טריג• עשען, אלצדינג, האבען גוט, צו וועלט דער אף את נמדזם ,גרויסע
 אש ויי געט עם קאפדרייעניש, אהן וארג, אהן בעסטע ראם טייערםטע, דאם קען
 , ערנסט .קוצעניו־מוצעניו מא_ען צו וינען אין זע ליגט דערזבער—קדחת נ^ר

 נרוישע ד: ווזדער־ושע , סויד זייער •טיין את דאש ? ששזלכען א אווי גלאט אדער
 האב^ן .ווט שטעגער, זעער אף ארך, את זע ועט, אנד^ר^ר ד^ר ון6 קבצנ:ם

 קאפדא אוזן וו^לט ד^ר בא קעסט ^ס;ןן ,אי.ינצושטןלןןן וואם קדחת נארנעצט,
 זע ז?ך גלוסט דארזב^ר ! זניט ץר1 אין בושה .נרעט^ן אפ׳ן קומ^ן און ר^מש
 איז חתונות ם:ני און וזך דרייץ; פון עסקנם שטןנרזגע .מעשיות אזעלכע אויך

.שטאנד נת־ערזגען דעם אזן און הויבען ד^ש אזן נאי -גןווןזנטלזך
 מי• אפילו גןווושט גזשט מען האט אק^ג^ן, נראד, בעל־הבתזש^ן ,אזן

.(1 ״ןם עשט מען ודאם

 רער מלשט ולך, ס׳ז^גט וול שטץלזן", און ^רט ,אף גלעך, רא נאר
 שללד^רט - צורלק״, בלץטז}לץ ,ראם ל^נען ילרישען ון6 קענער גרויטץר

בללר: טלג6טי_יםט^רהא אוא

 תמיד אזו טןנטשען, סארט ם;טעלןן $ונ׳ם אונוערער, עולם איבעריגןר ,רער
 ברויט^ שטיקעל רעם £אר 2קא דער דארט אזם ,ב^רשטש דעושע אזן •ארטראגען

 חתונה . געשעפש — אלצדינג , געשעפט חכמה ראשית איו אזם בא . רגסה8 זובט
 פריער וזך דזנגט ב, ?י וו א ן ני א ־ ט ל ע ד ג א ה ער . געשעשט א אויך אזו האנען

 אלצ• באזונדער, שיצעלע איט״זצם וועגען נדן, וזעגען מקח, דעם וועגען איים גוט
 בוו קא״אטע שבתדיגע ד: או; שטרכימעל א אפילו . אויסגעיעבענט שינקטלזך דזנג
 דעם; בשי געווארען, דער^ילט תנאזם דז וענען , תנאזם ד: אזן בפירוש שטיין אייך
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 בדחן ר^ם מ;ט שדבן, דעם מןט חופה דעו■ אונטער ,3לע כלה קוס-זשע, סדובר,
 . כיינדעל 2א געשעאט פונ׳ם לעקען רואם בלי׳קודש, עקןל6 נאנצען דעם ב?*

 אןנאיינעם מיד טיט שויארצט א!6 וועד אוי קרןעה דנים קןנדער, האב ווניב, א זני
 שטארבען משט , לעבען מך גלוסט דןר אויב ,יאר צוואנצןג או; הונדערט ב:ז

 אין ראם נאר, א א־ער נ־,לוג במאום, ארעד עיין, 8בןם דו אויב .צניט דעו־ פאי
 , יומתטע8 א איו פלומיזטע א ,אלצאיעם א;ז פונםנינעטרוענען עסק, דני; •מוין
 ןא< אועלכע צו זיך צוקוקען צי.יצ קיץ מעט האבע; ריצןם,2 קן? בןשט וענען טןר

 — !פרנסה רער אין טרוד קרעמער, מעקלער, סוחרים, מיר, זענען יןדען ,ען5
 משט עסען משט, במעט רעדען רואם יודען, נראו־ מנין פון דא זענען פןל מיער

 ביירע . רעכט נאמן ס׳איז און אן, ומעןג זין קוקען ווניבער, דן ט;ט טןש איין בא
 לעבען אזא הלואי אמאל, אוים קומט עם היען וועטעען, און צופרןדען זעגע! צרדןס

 א;ןנעם בא שטארבט !נעווארען געואגט קינרער זןיערע אף און ללט נוטע אלע אף
 האנדעלט או; יןדןשלעך נאמן •טבעה איר נאך זיצט זן, ער באניאבט וולב, ראם

 אזא אף און .שלשןם פאר אמאל, נאך, פרןעי■ צוועמע, א אלן טאקן באלר
 רייעלבע יןדענע, אלטער רער ביז ... פינשטע רן סערנ-ע, דן דרןטע, דן אויך שטיינער

 נע• אויסריןר, רער אונטער יארען, נעשענקטע אלטע רן אין לעצט צום נעמט ער
••• פאר?!" צו ארנין ארץ״ישראל אןן אןר מןט ווןןנטי־ןך,

 טלגץן6גל מלט שטארקען, טיט פאררראם, בי_יםלגען מיט ץן,5טל טיט
שורות. די אנגעזאפט זענען !ר^טעסט
 ליפען קלוגץ ד? אף טערל5$גזןלז איראנ?ש^ן רעם אוזן שוין או;

 זיך חירושט קץן. יש 6 צי בארד גרויסער רער טיט עד דץר זיך ווענדט
 שטענ־ רעם ווללע א אף אווץקגץווארפען מקנא. איו זיך, ס׳שפלרם און,

 רעם און אלען זיך אויםט?טשען, דך טאן,-נץטט שטעצץדעען ריגען
 זאל ויעלט רערהויבענע אזא גץווץן, מעגליך א:ז ומארומער ערץן, עולם

 גלופ־ ץלענטסטען נירריגסטץן, לץצטען, רעם §ון ברוסט אין אויסוואקסען
- באר. גץטויץרטץר רער £ון תושב רעם באשעפעעשץל, סקער

 זע ולך גלוסט לערלגעץרע איים וואם קבצנים, סארט יענץם פון נלט
לשקץ.6 אלז ,ללבץנלשץן/ אין זיך שפילץן צו

 דאם אןז געשונען, ויך הז^ט ער רעלכער אןן לאגע, עלעכטער זיין אןן"
 אלץ ונין לעבען, זיין ,טרן.יסט זיין , גל;ק א נעווען אןם פאר מיידעל הארבאסע

 הלנט ,שטרוי א אר6 אן זןך טען אפט5 ׳זיך טרענקט מען אז ,םןטאי_ינאנרער
 האר. רער אץ ט8א5אנגע זןך האט ע ;שק 6 או ווונרער, א פאי איו ודאסיזשע

 או ? געווארען צוגעזאטען איר צו איז און לעהען און לניב נאנץ זיין ם;ט באטער
אענע רערט פוריים, הארץ, ראם שרניט רענסטסאל נשמה, דעך בא אן רןרט עם
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. אבראטאוחט׳א שרום־יעקב

 פ^ר לשון איק איו הארק פונ׳ם לשין ראש .נללך מ?גטש/ק אל? #3 וזץרטער
 וו^ם• — םע:טש?ן גראב?ן ד^ם פאר און ?ר?:ט?ן*גע דעה פאר קל״ן, און נרוים
 •7אז< אין אויםג?גאםען וא זיך האט הארק נישק?ם אז ווו:ד?ר, א פאי איו ?*ו
— .(1 ?״ וו?רטקר ם?נטשל?כ? רקנק געפ:ל?ן, הקם? כע
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 זי_ינע האבק - מענרעלי, רערקליךט - ,טאקי ,דארלבער
 רי^דט, וואס אפידעלע, ווי צונומען טיך גערירט, ווערטער

(.2שטייגער" אומעט?נע שפילט
 ש ?מ אוו ט א אב• י. ש. אץ מובר־ספרים, רער צו גיט וו?טץר, און

 האבען א?נא?עעם מוסרספרים אין בעלי־דרשנס "אלע אים: דורך רעדט
 א וו? ,פרום אין גוט , ודיך געמאכט ,געד?רט נישט אזרי מיך קיינמ^ל
ץ," פ?רעלע' אפץ שפ?ל א בלי־-זמרם רץ□ וו? הארץ, צובראכען א פון קרעכץ

 ר? אין פל?געל אדלערישע ר? מ?ט גי_יםט גרויסען רעם איו ענג
 א?ן ,גאסען קאכצאנסקער טונעיאדעווקער, ,גלובסקער פארדוטוטע

 וועגעט?רען זעמרעלעך, וי? מענטשען, ווו מדבר, וו?םטען אומענדל?כען רעם
 אהן ...נפשות! "געפגרטע - לעבען, אפאטיש א?נערט, טעכאניש, טויט, א

 אהן ריח, אהן טשאלענט!." אץ פארר?קטע נשמות לעבען... אהן ל?יב,
[3 הושענות"!... אפגעשלאגענע פאררא־טע צושאטענע!.,. דראפאטשעס ...טעם

 אין איינמאל כאטש נ?שט זיך טאכט אונז פון וועלכען אמת,-"בא
 מייל, א ז?ך עפענט רענסטמאל וו^ם שעה, גוטע ליכטיגע, אזא לעבען

 שטראם א ווי ארוים, אים זיך גיסען געפ?לען םענטשל?לע אמתע ר?ינע, און
ץ בארג?" ערשפ?ןענריגען?6 א פון גאזען וור?גע הץפע

 און מחבר רער אויף כאפט ,נאך וולט רא^שט ברענענר?גען מ?ט
 פין יענעם אין רעם, אין ווען ,מינוט ווינרערבארע ר? ,קליאטשע״ רער

 פינק געטלןכע ד? אייך• צאנקט גילמס לךמענע ב?ינער', "טרוקענע ד?
 שאפענד?" ©ין פלאם ימל:גער רער פלאקערט-אויף ען,5הויףמענטשל? פ־ן

.באגי_יםטערונג גער
 איו אט ש,-אין ט אווי ראט ב א שילרערט בעשפילען עטל?כע

 נאר ויאם טי_יםטערשט?ק, א ,טערקוו?רר?גסטער רער ד, פון לעצטער רער
 פראמעטעום־ געיוירענעם אונזער פון וו? ,האנט גאטגעבענטשטע אזא

:באשאפען צו געווען איטשטאנר עם האט ק?נכטלעי

די ורו^ם ,דרוק קרישער א אין נןק?נט א?ך הו^ג דרייעי־ קדקן ,צוו??
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 ק6 ר$ד ד? דרדען צי נאכט ידי ט$ג דרינען, צ^שטאנזלן א?ז זדערע ארבעט גאנזע
 נ$ר אנדערען, יזם לעגען אדנער זייט, דער אין איר צא שטדענדיג מאש?נע, דער
 אף אלץ עק, אדן אהן שטענד?ג, דריי און דריי בילמם. אנגעמאלטע ד? וו? אזוי
 אין אונטערגעטראגען וו? עפעם זד עם האט םלוצל?ם שטדגער. אדן ארט,אף אדן

 צאגדססערט• שטארק ל,?6גע מ?ט געשמאק ראד ד? דרייען געטון נעם א זיך האגען
 געחרען וואלטען זד ווי תענוג, אזא מ?ט דרדען זד אין פלאקערען, צרענען, יגען1א די
 א?טל?כען מ?ט האבען אין וועלטען, געדרדט וואלטען זד וו? ה?מעל, ז?בעסען ן'6א

 ־א?נוודניג זד דרדט וואם געפ?ל, א עפעס געדאנק, א עפעס םגעדר?קטי,1א דרד
 אדנער פארווונדערט זד האצען נאכגעלאזט, האט צרען דער אז וודלע, א שפעטער

 פארדרדט אויםגעשפ?גען, אנגעקוקט, יג;ן1א גלעזערנע פאר א מ?ט אנדערען דעם
 גן־ פנים א וודטער און געודדנטל?ך ווי געדרדס זדט, זדן א?ן א?טל?כער קעפ, די

*(. גולמס" לדמענע די וו? האט

 אברא־ אץ שטעלען דורכדחנגל?כסטע ט?פסטע די רן5 א?ינס

! ווערק עאוויטשס
 גיך י1אז דערוואכונג, פון מןנוטען די זענען זעלטען אזוי ...נאר

!... אויס זיי לעשען
 באגץסטערונג ד? וואס ווארעם, א אבינעם אנגעטראפען און

 גע־ גן־עין, פון גרוס א ווי גופעל, "געפגרט" זיין אץ אויך האט
 מענטש- דעם אץ ח?לכט מעכט?ג י1אז דויערהאפט?ג, אזוי און—נ?דערט,

 הארץ צובראכען א פון קרעכצען די—ל?ד, געטללכע דאס חורבהלע ל:כען
 —הארצענסטרונעס, ט?פסטע ח פון טענער צארטע ד? מ?ט יסגעמ:שט1א

 סגה פלאקערנחגען פון נס דעם פאר ווי ש, ט ? וו א מ א בר א ינט1שט
 מך קווץקט פראכט, אנטפלעקטער דער אין זיך שפ?געלט מדבר, אץ
 אומגע-, גערטענדעל, בל?ענד?ג גחן א אין וואנדערער מ?דער א וו?

געפונען, וועג זאמדלגען שווערען, לאנגען, אפ׳ן חכט
 א?ינצ?- דער הארץ. דאס אפ זץ■ ס׳רוט יג.1א דאס אפ ז?ך ס׳רוט

 פאר- צוווכרלען קען מענדעל? וועלכען אף ביה אץ עפץאי גער
 בלוטי- אץגענע זי_ין קודס-פל שטעכט וואס סארקאזם, דעם אן' געסען

 ^נצו- און ה?נטערמץגען ד? אהן פראסט, רעדען און—נשמה, גענדלגע
— ווערטער. באלזאמ?גע ווייכע, ווארימע, מ?ט — הערענ?שען,
 עפ?זאי• דעם אץ טאק? פעלט גל?ק פון אטעם לי_יכטער דער

ספעצן- הייטעל-איןדי טונקעל-מלפערן אנזעיעווהג קוים־קוים דין, א אץ
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 אענג^• גץשיכטע רלרץנריגע ד? אלז - "גלות״־טרויערלקילט ילרלשע לש־>3
 צאר• מלט ערטזןרווללס ,-אלדלללע אנ׳ץצטץ כמעט ראש אלז ראך - .הללט

 - !(.^נגעשרלבען פאשטץל£ארבץן טע

 בוך, אין שטעלען אנרערע סך א אויך ווי זללטלץך, 69 טע ערש ממי
 רעם צוולשען ללבע רער פון מעשה ד!ןר צו שייכות קנאפ א האבען 1

.הארבאטע רער אוץ לוטען
 פארמאגט אלנגאנצען - דיטלעך 69 דלראזיגע באט-אצטען מען ואל

 "ראמאן״ז- צום "ציפור" אלם - 1צ8 פון סך־הפל אקימאלן ווערק ראם
גי י ד ם ו קם י ל ־ ו צ - און לאנג צו

 פארברענגען זדער אלטערן, ,ר מלט באגעגעגלש טענדעללת ר׳
 אלם גאלר, עכט - ״ג^שעפטק״ זליערע און שמיסיען דיערץ צוזאמען,

עטיוד.- קינסטלערלשער זעלבסטשטענדלגער
 פארפאלען־געווארענעם רעם זופ^נדלג וואלר, אלן טענדעלל ר׳

 מענרעלי ר׳ גארטען; פרעמרען אלן בגילופנדלג, מענדעלי, ,ר חכר;
 עטליכע פאה״,-דל גרוי־אלטע "ד? אנווערענרלג "סטאנ^יואי", פאר׳ן

 ,נאוועלץ פסלצאלאגלשע ט£אלע5פרא א - זלך" פאר און קאפיטלעך-,אן
 י. ש. וואלט ,זאכען אנרערע קךן שרניבענתג נ:שט ,אלדן אלר מלט וואס

ל?ט,ראשור.- ילרלשער דעי אלן דין קוגה־שם גץקץנט זיך אגראמ^וולטש
 טללשטערווערק קללין א - קר^טשטץ ילדישיער רער אין וויזלט דץר

קלאשל־ אין ,רענקטאל ק'לטו,'היםטארלשער עאלאגישער,5אר א ,זלך §אר
- .אלנ^רגי>יעכ־ען ללנלען עפלשז* ,

 ו"6 אללנדרוקץן און אלען6אר6 מלט ר?ןם פון שלוסאקארר ד^ר און
 אל־ קדץטשטערם פון פזןנסטער באם באנאכט, סצענע; ט$ג,-דל לץן

 דעיהויבענסטזן ,גץ£ללטסטע5דור ,טערקוולררלגסטע דל פון אילנע - ,קזןרל
 ,קליאטשע",- רער צו ן)6ת^<ת1 ,ליטעראט״ר ילדלשער רץר אין שטץלען

 ר^רגלרערונג, רל ג^ר ר^רשפלרט - הל-ריץ ילרלש רערוואכט פון שטים רי
על^נט.- ר׳^ם גאר ^פקימענלש, ד$ס ג^ר

פארמי^ן ללט^רארלשזן באקאנטע אלע פון טין וואסץרן ♦,.צי

פק 96 און 90 נ״נ אמענט״ ,.י !:,געוו יעררוקט איז קאפלט^ל יאם *(
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 - פאררעצעגען? מערק קאמפאנלרט אליגענארטלג אווי דאם מען ז$ל
 פאיטען. אללגענע בי*ענגעףמלט טאלענטען גרויסע !-קילנעם צו

ר נטע ״או געמען: מאלט מערק רעם פאר גאטען רעצטער רער
 ־ ר כ ו ם ל ל ע ר נ ע מ מסעות ר ו צ ל "ק :פללליכט ארער, - .ם״ נ ג ץ וו
- .ים״ פר ם

 גע־ סך א האט וואם ,קינסטלער א פון אנ׳אלבאם - אלז בוך ראם
 סקי־ ,עטיודען ,פארטרעטען בללרער, געמעלער, מיט רליזט.-אטעקע

 רער פאר וואלט ,טאטא" פאסלג א און - .טיניאטיורען ,צללצנונגען ,צען
געזעיען". ם א "וו געווען: קאלעקציע רללצער

 מאטענט היסטארלשען פון פאדערונג די געווען אלו ראם ועין!
 פון אויפגאב הלסטארלשער רער ילרען,-און רוסלשע רל פון לעבען אין

אונזערן. קינסטלער נאצלאנאללשען ערשטען
 פארגלליוערטע אלטע אין ,ם ג* ילרלשע רי געמען ראן אלז בללנר

 השגות, און באגרלפען אלטפעטע-לשע פאישלמעלטע טיט לעבענספארטען
 וועגעטלרט, יארען, רונדערטער הונדערטער, פאר פין איטפעט טויטען אלן
 רעללגלעזלשער דער פין טרוימערללען פאנטאסטישע די אין פארטראגען -

 אוט־ רעאלע די וועגען פארשטעלונג טינדפטער רער אהן ראטאנטלק,
 נא׳ נלצטערנעם א ארע ,ווירקללכקילט געגענויערטלגער רער פון שטענרען

.חשבון־הנפש ציו^נאל־געזעלשאפטללכען
 רע• אנגעהויבען שוין ולך ה$ט אליערבראך ער5ארמי_ידלי6אומ דער

 רער• גהיסער א פון אנפאנג רער געיוירען ה^ט עם .אנצוצייכענען מאלט
 "רעאליס• דורך און דורך כלומרשט - שוואלבען ערשטע רל נאר יואלינג.

 עם־6 רעם פלסעלעך שוואבע דל טיט אנגעטאפט רעכט נישט נאך !-טען״
 מעוט אותה די האבען - ווירקללכקליט געדנטער רער פון באדען טעי

 אוטפרוצטבארען זאפטלאזלגען, פון רויטען פיסטע די אין אוועקגעשיועבט
 קאג• קאטפליצירט דאס פאר פארשטענרענלש וועלצען אין ראציאנאליום,

 בית״המררש, קאבצאנסקער אלן וול מער, נישט געווען איז לעבען קרעט
 אויבערפלעצללצ־ טשבלללשער רער פון נעפע^ אין און .-אייווען הלנטערן

 ־5קורצזל געווען גללק רער איז לללצטגלויבלקליט און לללכטזינלקייט קליט,
.-מטושטש און אלינזללטלג וולעלג, שלעבט, געןעיען טיג,

 גרעסטער דער און ערשטער רער איו אבראמ^וולטש י. ש.
ועין. פון גאון רער ער". י ע "ז ילרלשער

 פעלקליט די באזלצט אויגען, אר6 א פארטאגט מאם יערער׳ נישט
צו־ רעם תיפס נלשט בלוט און אלינצעלהליטען, באטערקסט .זלי טלט זעין צו
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 דיעד אץ פרטלם דל אייף נישט פאסט ,זילערען תוך רעם זאמענהאנג,
 וואם ,דזים אץ רעכנונג אפגץבען זלך אץ וץין אמנץקילט. ארגאנלשער

.ן ע נ ק טע ד&רף זעיסט,
 ר^גט- דורכררלגגללכץן טלפק, א מלט אויג, ברייט־-אפץן גרוים, אלין

 אויסצוררלקץן, זלך אזוי דרליסטקליט לץקסיש א נלשט ס׳אלז אויב גענבללק,
.ש ט ל וו א ט א ר ב א י. ש. אץ -

 פלל־ א ד^ס איז צל - תעלט אויסי^רללכער דז$ר אלן דןרשללנונג קמן
 גלאט צל אל,5אר6א בהמה, א צל טזןנטש א זשאנרסצענע, א צל זאזש,
 גארנישטזאגץג־ לילדלג, א נלשט אים פאר אץ - גץגענשטאנר א אווי ז^פעם

 גללכט, זללן צו רץדט אלץ אלץ, .פל^ק גלללצגללטלגץר טויט^ר, א ארט, דיג
 דאם פרט, דער און כלל רץר .פושקלנם וול וואך, תמלד איז וואם

 אויסט^ר" ד$ם און ^5גץווללנטלל ראם כאראקטערלסטלש^, ראם און טיפלש^
.נלשטיגץ ראם און גרויסע ראם מלאום^, ראם אוי שיעץ ראם לישץ,

 אבראטאוולטשץן אומעגליך, שוין אלז זעין, צו וואם דא, אלז און
 דץם אוועקקץרען א&ללו ער מעג .ארצן אויג אלן ארענפאלץן נלשט 0ץ זאל

 דל אוי&רללסען אים וועט ט6קרא גץהללמץ א - ,אויגץן דל צומאצץן ק$פ,
־ "?י? : צוולנגץ! - וולץם

 קלג־ זלין פון אללגעגשיזפט דלראולגע האט אבראטאוולטש י. ש.
 מץרק> אלגץנדלגץר6 רץר אלן געשילרערט רלצטלג זייע• נאטור סטלץרלשץר

ווערק: זללן פון שטעלץ וולרדלגץר

 #ף ם:ר א:ך רץ פר:, גענץ בממוו, שבעה״עשר איינמאל, "אונטערווענענס
 רער א־ן בלטש !־•ך־ ט:ט טל?ת-אוףתפ:לין אץ ילדעל3 טיל; פץ קעלניע רער

 אנצוקוק^ן נ?שצ בכדי ,מיר ז^ג^ן אויג^ן ד? .יץ־״מלץ־ נאנץ ה&נט,
 הץסט וו: ועטור, ד? ר, א?ז אב^ר, מעשה״שטן, . וו^לט ל?כטץ^ ד: דאיונ^ן באם
 ווי ג^צוינזן!, טיך האט אץ בילד, א נ^ר ותנרערשיץ, נ^ווי^י י^ס, מןן]

 מיר מיט ג^ראנגעלט טץ־ צלט הרביצי א האב איך ,ט$ן צו קוק א , כשוף א
,אקץגען , יצר-הרע !־?}ר — !״ נ?שט טאר מען י. : ואגט יצר־טיב דער ,אלץן

 אייף טאק? דעיבץ ט?ר עפענט און — !״ נארעלע הנאה, העב ! ״נןשקשה :טער^ט
 א־6 ב?לדשץנע א עם6ע אף־צו׳להיע?ם, וו: נער שי.ין, א ם:ר עוט עם ,אויג א?ץ

 לעבען שנץ, וו: ווייס רעטיצק^ בל:ענדיגע ם:ט געשגרענקעלט עלדער6 :נאראטע
 הויצנעוואקסענע טאט-גרץל:^ און ווץץ פון אםען8 ראצעטארענע נעלגיי־דענע

 נ:ם• וועלדלעך ט:ט זילטען ץדע3 ון6 בארעקט טאל, גר:נער שץנער א ; קוקורוזעם
 טו׳ עם וועלכען אץ קר:שטאל, וו: קלאר ר:ין, טילבעל, א ייצט“פ אונטען ; בץטער

 ג:לדע:ע נקעלד:גע:6 ט:ט עם באלץגען און זון דער פו; שטראלען ד: ז:ך קען
 אוים פונדערהילטענם זעיען דארט פא־צע דער אף ק: ד: און שאף ך: . פל:עערלעך

רער טיך טוסרט — ! ע6 פע,״ — , נטעלעך:0 עקטע“געפ , רויטע ,טונקעלע מי
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 מ•!:? א:ז ער אי אונטערוועגענס, יוד א פרק: ונ׳ם6 תערטער ם;ט יצר־טיב
 גלי-יך א?ז מילד, דא: שיין ווי א:י, בוים דער שץ; "וו; :זאגט אדן ד^ר^ן דאם

 ט:ר נארטראגט , אבער יצר״הרע, רער —. אן״ מעשה א אלץ; דך טוט ער וו;
 ,קרייטעכצער או; גערדרץ ,הץ סטערטעם פון ריהיוז מח־הדיגע גאו רער אעטער

 אל^ר־ פון נ;גונ;ם קונציגע אין דך צוגים* ער , אברים אלע א;ן דך צנייעי וואס
 ם־ן אף פ;יע; שיך לאוט ער , נשמה רער בא ק;צלען וואש לםץגעלעך,;9ש לץ

 איי• ד; אץ ט;ר שושקעט אית,6 ד: ם;ר נרי״יזעלט וואש , וועשעלע תארה א פנ;ם
 בעבע, א;ך— ! אץנער עד נאר״פער דו מענטש, א זכי און הנאה האב קוק, רען:

— (.ג בעבע״ איך וואס הערען, צו רעכט ניט אלץ! ם;שצץנםגעזאגט, ׳ם;ר םר;קע
 גרויסאר־ דץם אין £רישקייט און זאפטיקלט ,עקספרעפיע ןל6ווי

 וקלצען טיט הומאר, גוטמיטיגער לןכטיגץר רער וו^ס געמעל, שחקן
!פיקאנטקייט באזונרער א צו אים עט צוקווירצט, ס׳איז

 אף־צו־ ווי און, אפקח, תלטיר־חכם, א ייר, א !-אלנ^אל רער
 מיט׳ן טאקי, ראריבער און, נשטה, פאעטישער שןינער א ט?ט להנעים,

 זה!"-און אילן נאה ,מה מכח׳ן התראה די האלטען זינען אין שטענריגען
 נישט - ,נסיון טין אזא אנשחקן אץבץרשטץר רער אים אף דארף דוקא

 א דאך נאר ,חלילה ,ן נ א ט נ א הללינען רעם אף וואם ,דעמאלגץקם
 און וולנען "ווען תענית?ם, גרעסטץ דל ון6 אץנז^ם אין :טסוכנתגען גענוג

 וואם צרות, גרייסע רן אף חורבן, גרויסץן רעם אף מען באדארף קלאגץן
 איבערבללבץן בתמוז ^,-שבעה־ז^שר געטראפען" האט ישראל קינרזןר די

 ,נאטור״שמא׳ יפת־תואר, חיצענדעץר רער טיט אויגען, ןר6 אף ביחידות,
פארלזןגענהלטן- שטיק^ל שןין א שיכור... מאלט ציט, לאקט, וראם טור",

 אופן, איעענארטיגען דעם אף אויף. דעקט בלעטעל ארטיסטןשע ראם
 פסיכאלאעץ,- :ם ל רע נ ע ט ד׳ איז שטריך טיף־כאראקטערןםטןשץן א

 אלרן, אבראמאיויטשען אף אנצוהערץניש א גלי_יכצי_יטיג אבזןר, ם׳אןז,
 ־ ו צ נ ע א ־ ט ש ן ג ,ן ץ ג ן ט ש ר ו ר ג ן נ ? א זק טיט - קעסטלץר, אלם

- .ק ? ל ב האלטען־נץגיריגען
 י. ש. - ,קונצען״ שים קיין דעלפען ,נישט וועט עפ^ם, רערדעין

 ביז קוקען, לא:ג אזיי און אויבתן, די אנשטי^לען טוז אבראטאווןטש
 וועט ציגץצויגען, אויפמערקזאטקךט דין זיף אף האט וואם אביזןקט, וקר
 קינסט^רןשק אין ,פןשטשעיוקעם״ אלע ,טיט גענוי, אפבןלדען, ניט זיך

שרי_-בער. קעאלןשק ין6 זכרון
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געוואלטוגען. א ער האט זיריון א און
 באאבאכטונגען פון שאצקאמער אומרערשעפלוכע גאגצע א ס׳איז

 פארפאלען, און מעשות עובדות, און געשעיענושן —:אי_ינדרוקען און
 טאטוווען פאעטישע סצענעס, און בילדער ,פארשוינעף, און מענטשען

 און "שטוקלעך" קלמנוקניטען, און קוריאזען פרטים, מאלערושע און
 פרוש• און לעבעדוקניט גאגצער זו.יער און דארט. דרימלען—,שפיצלעך"

טאג". זניער קומען "ס׳וועט ביז — אפגעהוט, און אנוגגעזאפט :קו.יט
 בא• און מעבטוגע די ארוים כאפט אט און — געלעגענהייט, א
 פח• תיכען אין פארשטעלוגגען און בולדער פון אסאצואצוע וועגליבע

 אובעראשענדיג אומגעריפט, קינפטלער, גאטגעבענטשטען פון הדמיון
 אג׳אג• דא און אזא דא סיורפרוז, קאפטבארען רעט מיט לעזער רעם
 פארמאגט עם וועלכע אוצרות, קעניגלופע דו פון שמוק שטיק רער
געדעכענוש. יםערגעווו.ינטלוכע1א ראם

 — • פענסטערלעך" "קלוינע האט חדר״ "הובש קרעטשמערס דעם
 צונויפ׳ פון געלאטעט אטו.יל צושפאלטען, אטו.יל זענען טאפלעס "דו

 ער• נאר :א־ויסגעשלאגען אונגאנצען אטו.יל און שטיקלעך, געקלעפטע
 שיל• — גלאז", שטוקעל איבערגעבליבען א שטעקט ווונקעל א און גוץ

 און אבראמאוווטש, י. מענדעלו־ש, ר׳ אלץ׳זעיענדוגער רער דערט
 —פארגלי-יכעניש: גענואליש מין אזא ארוים אומדערווארט אונז ווארפט

— ה״. נ ק ז א בא צאן ר ע ג ו צ נ ו ו א נ ו ו א רער "ווו
 —.פארגלמפעניש דאם איז געטראפען אזוי :זיך אויפער זענען מור

 פון ארום אונז נעמט געפול אומהיימליך א עפעס רגע: א נאך ־און
 לעצט-אובערגעבלובענעם דעם — זקנה״, א פון צאן ״או.ינאו.ינצוגען דעם

 אינגאני אונז טרעפט שרויבער גרויפער רער און — קבר, צום שרוט
 "אובערגעבלי• רעם ווענען גיט-צו ער ווען שטימונג, רער צו צו צען

 עם, זוך שאקעלט ווונטעל א עפעם נאר ,בא :גלאר שטיקעל בענעם
—.ג״ ו ט ע מ ו א ר ע ו.י ז זים־זים־זים, געבעבעט: שטול

 פון פפוכאלאניע רער און פרט א דערקלערט אונז איז אגב,
 בילדער-אפאצי• רער פון פור רער אויפגעדעקט שאפען, קונסטלערס

 א• ר ב א אין האט עם וואס אט — ,זום-זים-זום״ אומעטיגע ראם :אצוע
 טוף שטולער׳שטולער, טוט די ארויפנערופען פאנטאזוע מאוווטשעם

— • £6 ז׳ 0
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י. ק צ ו• ל י ר ם ח ג

 וועגען פארשטעלונג פארצויגענע טרויערוגלוכקמט פארבאהאלטענער

.זקנה״ א בא צאן ,אמנאמנצוגען דעם
 געשוווצט"׳ "משונה׳שטארק האט ער ווו עלו, ענד מ ר׳ דערצמלט

 נאנץ "דערפון און זומערזון, ברוענדונער׳בראטענדוגער דער אונטער
 שעה׳ן• קען און שוווצען צו "ליב האט ער מחמת געהאט", הנאה
 באנק,. אמבערשטער רער אף העט־העט באד אין אוועקלוגען לאנג

 אום האט מוען", זוך זאל טאטע, זמן הוץ: גרעסטער דער בשעת
 פאר• ווארט, צום אמך, ער מאלט — געוומנט, דערצו קונדוומז׳אויף פון

פארטרעט: אזא אפ גלמך במגמענדוג,

 פלערדוגער ברענענדיגער, א געבראטעבער, הי.יםער, א געווען אוז ער"
 דערמיט און שוו?צען צו פארען, צו זוך געהאט לוב שטארק האט ער יוד.

 עם .עולם יודושען באם געמאבט באליבט שטארק זיך וועלט, די אפגענומען
 האט מען און ברען רעם מוט יודושקייט פינטעלע דאס דרעען געשטעקט האט

 דרך׳ מיט געטאכט יודען, באגאטושען שוינעם, א אף ווו געקוקט אים אף
 ענין, דעם פארשטויש ער למדן.מופלג, א ער אוז שמי_יםען׳זוך און \א, :ארץ

— . 0 חרופות״ א גאר שוווצען קען ער קען, ער .מרחץ

 קרניז און באדבעזעמעל פון קינסטלער דער —!גרויסארטיג נישט
 פון פאן אפ׳ן טיפ ארוגונעלער דער פארערער, טיפזיניגע זמנע פון

 — געביוירען! אים האט וואם קלמגשטעטעלדיקווט, פארקריפעלמער דער
 שמוי. מעפופטאפעלושע דאס סאטירע, קונצוג-פארמאסקירטע דו און

 טיסטושער“א א פון רעמעל אין שורות עטליכע און — אלץ — !כעלע

— .מיניאטיור
 אומפארזוכטוג א מיט ארויסגעבאפט זוך האט ו ל ע ד ג ע מ ר׳

 —רופ, זיבעטער דער אין געשטאכען ן ר ע ט ל א ר׳ האט וואס ווארט,
 און הארצען און זיך שטראפט ער באנג, שרעקלוך אים טוט עס און

 קוטען צי_יט שזיין מענדול, מענדול, ,געוואלט, :<2 טוסר אלמן זיך זאגט
 בוסט יונגעל! א ווו אמת, דעט יעגעם ארויסזאגען נושט שכל, צום

 זמן׳ צמט שוין בארד. נרויסער א מיט יוד א שזיין ברוך׳השם, דאך,
 גוט ער — .*(גוט״ און נוצליך איז זוך וואם פארשטמן, מענטש, א

 הערען,. ווארט, א טיט הוטען צו זוך ,וומטער נדר, א הארצען אין זוך

— . 106 (ג —. 22 ז׳ *(
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אבראמאוווטש. ב ק ע י • ם ו ל ש

 וואם למט, פמנע קלוגע, אלע פון מדה גוטע דו — שוומגען און עעין
 באליבט לויבען, גאר ער וועט אוטלוכען לעפעף. און נמטיג יאיז
 האט -- ער דערצמלט — אט און — .עולם באם דערמיט זוך מאכען צו

 מענטשעלעך, נוטע אוגזערע מחניות גאנצע ט ל ע ט ש ע ג ר ו פ "זוך אים
 גלעג• א אין אמך פאר און — פגימלעך*. שמנענדוגע מיט פעטערם
 אונטערלעקערם, פראפעפיאנעלושע דו פון כאראקטעריסטוק צענדיגע
 קלאכי יעדען און געזעלשאפט, יערער אין גושט פעילט עס .וועלכע

נראד: יעדען ;אין

 טאגצע! יענעם, מיט דעם, מוט חבר ׳אהער און אהין זוך דרןןען "די
 וואט אוטלוכען, מוט זוך קושען הנאה, נאר שטענדיג האבען חתונות, אלע אף
 דון פון יענעם מוט רעדענדוג פרויד, פאר פשוט צוגץען אויווען, פון אוז ער

 שמץ־ זום א טיט און אויגען דו און טרערען מוט צו אום ווונטשעווען ׳גלוק
 גובען און גוטסקייט יענעטם טעלערלעך אף צולייגען לופעלעך, דו אף בעלע

 זוך געפונען ׳בשורות אנזאגען לויפען ן האנט פולער דער מוט עולם־הבא אים
 איי• דו זיו שיונען תמוד ,שמחה א קערמושול, א ערגוץ גאר ווו אומעטום,

 מוט פווכט נאז דו פארפארבם, בעקעלעך דו גלאנצט, שטערען דער געלעך,
 ווויל אז ". אן גאר קוועלען און פרוולוך, צופרודען, זענען די .זויומפערלעך

0 — .׳״ פעטערם איוך, איז

 גאנצע דאם המסט אום נאך וואם קאלוקע, וויסטען דעם אן
 דער בעת אפולו — מעגדעלו, ר׳ דערצמלט — קהל, האט ?זוערק,

 — !מזל פונסטער אזא טרעפט מילא, — .פארגעפען כאלערע צוומטער
 דערמא• געלעגענהמט, דו אדם קונסטלער גריויסער דער אבער, גוצט,

 גענואלושע אזא שטעלע דער אף ארמנצופלעכטען דעם, וועגען גענדיג

:אדפגעפאסט שטרוכען קורצע פאר א און •זשאנרצמכנוגג,

 אץ זוך העצקען צו אוז שטויגער אור וואם נאז, א אהן מומע ..."דו
 פורעלע, מון א עפעט אף סקרופעט כלי׳זמר׳ל אור בשעת גאס, דער סוטען

 בכדי נדבות, טעלערעל א אף נעמט־צונויף בייקולכען, אפ׳ן דערצו צודגנענדוג
 זאלען, מוידלעך ארוטע קבצנום, קאלוקעם, טאנצען, גוון זאלען מתים צורי

— ...(2 פארזוצזף נושט חלולה,
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ו ק צ ו ל ו ר פ נח

 פטרפז אלטער ר׳ און קשיות, הארבע פרעגט מענדעלו ר׳

 פנים/ פונסטער א מיט זוך טענדיג "פארקעיט —,ע״ ״ב א טיט 2א אים
 דער מוט מאך א פאה, דער און זיך געבעידוג קראץ א לשון, ,אהן

 "ענצוקלאפע׳ א נאט־זשע — /1הארצעף פוג׳ם טיף זופץ א און האנט
 שנורעל א אין — "בע" יודישען דעם פון אנאלוז אז;ייצוזאגען, רישעף

:בלוצבילדלעך געטאקטע

 פול דיער האט וואם ווארט, ער ני ט א יודען, אונז, בא אוז — "בע" —
 אלע געברויכען מען קען "בע" .קשיות אלע אף תוררץ א אוז און טייטשען

 תמוד זוך "בע" מוט קען יוד א .פאסען תמוד זאל עם און שטועם א און צניט
 מיט שמאל. שטעט און קלעם דער און נעבעך, איז, ער ווען אויסדרייען,

 טיט צו- טרעטען בעלי־הובות דו אז אנזעצער, א שווונדלער, א סלוקט "בע"
 באוונוזט עם ווען נויט, דע" און ביי יודען א שטויט "בע" .טענות שטארקע

 יענעם, אפעגטפערען מען קען ע" "ב מוט .לוגנער א נעבעך אוז ער אז זוך,
 אפולו פארשטוין צו• נושם הערען, צו נושט שעה, צוויי קאפ א אן דולט וואם
 צובראבע• מיעער, א אפ קומט "בע" מוט . שמועם גאנצען פונ׳ם ווארט איין
 ער ווען שיינע־מורנו, א •, בום א שטילערה/יט דערלאנגט ער ווען יוד, נער
 לאזט עם ווען הבמות, אהן מענטשעל, דומענטוג א 5 מעשה מואוסע א אפ טוט
 הכלל, ,נאז רער און פלי.י פול האט - געמלאכהט, אוז ער אוים, נאד זוך

 מוך רוף :שטיעער א ווו פירושום, ווולדע משונה טעטום, אלערליי האט ״בע״
 גע־ קוממיות, מהיבא-תית/ ף, ק תו ונתנה׳ צום מיך לאד קנאקנוסעל,

— ...(2 צאל״ א אהן טנוטשען נאך און פארפול, דור סמאהע

 דאם פארתיכערט — מעשה, זמן איבער האקט ר ע ט ל א ר׳
 "פראזאושען", מער א נישטוווכצעען, מער א מען דארף — ליולקעלע,

 זעיט קרומען", רעם "פישקע פין מחבר דער און — ? פרט אזויצו-זאגען,
גערובט": גאנץ "א קלמנוקמט געוומנטלוכער רער פון מאכט איר,

 פון שוויים רעם אפ העטד פונ׳ם ארבעל עק טיט׳ן ווושט "."אלטער
 מוט פיפקעלע פארצאלניען זנין ארוים בוזעמקעשענע דער פון נעטט ;פנים זיין

 הענגט וואם דרעטעל, א מוט מאבט׳אויס דארויף; אויסגעמאלט יפה׳פה א עפעם
>1קור ד;^ם ;•ולקעלע,. דער פון דעקעל טעמבאקאווען באם קעטעלע א

 _ ,27 ז׳ *( — .26 ז׳ 0
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ש. ט י ו ו א מ א ר ב א ב ק ע י • ש ו ל ש

 דע* אריך ווי מו-נדשט*קעל, אויסגעבויגענע ד:נע ראם וועלכם פץ צובעכעל,
 מ:טעלשט:קעל דאם אץ ביינדלעך, גרוי-שווארצלוכע זענען ט;יל אונטערשטער

 דערנאך פארריוכערט זאמדפאטשערקעםן מיט ארום אויסגעהעפט ווייסעם, א
 ז;ך צ:ט און יפה-פה דער אף קוקעלע קליין א דערבי_י טוט פיפקעלע, דאם

*( בוים"... דעם או-נטער אוז, ער גרויס ווו אוים,

 פראצעדור דו און זיונע "מכשורום" אלע מיט פופקעלע דאם
 א:• און גענוייקויט קלאסישער טיט לעבעדוג, ווו — פאררווכערן פון
 אף "קוקעלע גנבושע דאם פראבטפאל אוז דערהיויפט — .;וודוקויט 2טא

 רוו• אלע פאר כאראקטערוסטוש אוז וואס דעטאל, א — יפה-פה", דער
— ס׳צוט. צו זמט, רער פון דעקעל אפ׳ן בלוק א כערער:

 געטעל אגאנץ אראפ פען רער פון זוך גלוטשט אמאל
פארגלמכענוש. אלם

 וווו, "ס׳טוט פענסטער: באם באיאכט, שרויט מענדעלו ר׳
 ׳ ר ע ד א ב שלאף ם נ׳ ו פ ף י ו א ך י ז ט פ א כ י ו ז "א — ״. וויי״ וווו,

 ן ע צ ר א ה ם נ׳ ו פ ט ר ע מ א י ך, ע ב ע נ ד, נ ו ק ק נ א ר ק א ט כ א נ
 בעטענדוג ך ע על ג וו א דו מוט ט ק קו ן, וו אל זוך פאר

<.2 ם" ו מ ח ר

 זע• צוהערער דו — ,געשיכטע ביטערע זמן דערציולט ע ק ש ו פ
 "אדלער" ס ו ל ע ד נ ע מ ר׳ זוך טוט דערוווול און — פארטראכט, נען

 צו• זוך שטעלט תבואה, דער לעבען זמט דער אין "פארקרוכט וו־ויל,
 אוז שקאפע "שמנע ערם ט אל ר׳ .גראז״ שטשיפעט און אפ וומלען

 ם׳ א "ד —.קוו״ א א־ויך כאפט און נאך אים טוט אום, פון בעסער ניט
ר א פ רבי ר ע ד ז א חדר, און אם וו ו ק א ט ע נ ע ג וו א
 ס א ד ט ג ו וו ר א פ ט, וי ז ר ע ד און ל א מ א זוך ט ק ו ק

 ן, צו רבי רער מוט זיך ט ר ע פ מ א ה ר ע ד א קינד,
 פאלשעווען און תלמודים דו ך י 1 א ך ו ז ן ע ק ו ק ר א פ

- .(3 ן״ ע רנ ע ל ם ע ד און

 נעהאט ליב ל אנא ג האט שרויבער, בארומטע רוסושע די פון
 ע5בולרלי זעלבסטשטענדינע פון פארם אין פארגלויכענישען, אזעלכע

.עפוזאדלעך

*) 131. —— . 33 ז׳ 0 — . 61 ז׳ (ג
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 פון אניגבילתנגפקראפט דער אץ א־ויפגעשווומען איינמאל אין
 העל• נישט גאר שוין וועט — שרמבעץ אין האלט ער ווען קיגסטלער,

 אבראמא׳ בוזוואנען אפטרעטען, נישט וועט געמעל דאס —פען:
 אוז, עם ווו אזוי אוגגאנצען אובערטראגען, נושט עם וועט ש ט ווי
.פאפיר פץ א

 דו נאך עם, מ׳רופט ווו קונצעף, ,אהן גענומען, פראסט־פשוט
 אויסווי-י• אמאל זוך קען — בעלעטריסט, מיטעלמעסוגען א פון השגות

 דאס לאנטוך, יעגער אדער דער זשאנרסצענע, יעגע אדער דו :דען
 גאגג אין איבערוג/ ולגמרי אווגענטלוך, איז, בלוצבולדעל יעגץ אדער

 דו נאד "פארלעגגערט עיטיג", גושט ,לחלוטין דערצוילוגג דער פון
 "דראמאטושען דעם פון אויפוווקלוגג נאטורלוכע די אפ האלט זאך",

 "דער — ליטעראטור״ ״שי״יגער דער אין תוך, אין איז, וואס פאדעם/

.עיקר״
 צר מען באדארף — ן, ר ע ט ל א ר׳ זופען עיט י ל ע ד ג ע מ ר׳

— קרעטשמע? רער פון באשרנובינג אויספירלוכע די האבען

:דרויסען פון

 ורע• און ורלעך6 מוט איג־־יישען באלאנערט נעווען אוז קרעטשמע ,די
 פאדנוטע• אטייל שט־וי, אבושעל טיט נאר ליידוגע אטייל .א"ע־לץ נעלזך

 געקויפטע שיו פארקויפטע, קוון נושט שיי הפצוש, און זאבין מיג־ מוט נע
 ארויסנעשטעקט חזיר, א זאק א אין לוגט פירעל אוון אף .מארק אפ׳ן דארט

 משונה שריוענדו: ,8קא אין לעבע־ מאבט און פישקזל שוון זיין לאך א פין
 מיט לאפטיעש, נייע טוט אננעלוונט וואנען, א הינטער קול. נרילצענדיג א אף

 רויטינע• א צונעבונדען שטיוט טאקערטעם, און טעפלעך טעה, לייטענע נייע
 באפ־ווען, צו זוך פחות אלע מוט זוך ריוסט און הארן איין טיט קי סל^קטע

 נוש• בשורה: דער טוט שטאל און חברטעם אלטע אירע צו קוטען גיפער
 ר, ו ב ה ׳ ר ו ש דע־ נעלויפט געורארען, פטור נישט נאך אירעו־ איז מען קשר,

 :עי שטייען אקשען פוונע בריוטבויצונע, גרויע פאר א געזונט!... זוך זע־ט מען
 גע. מ:לה.:־הן און מויל רעב מוט ערנשט אזוי טאבען יאך, רעם און שפאנט
 פארטופט זענען זיי ווי נלייך זיין, צו טפשוק נישט חלילה, טונוט, קיין שמאד,

 נרוי. א עפעש אויף 6קע אקשעגע זייערע טוט טוען און זאך וריבטייער א אין
 הי:טע־. שטזקט .יואנען, אפ׳ן דע־,־.•■ויל שטיוט ציג א־ענרארש רעש שבל. מען
 סיט ארוים אום באלד נעטט דארט, זעקעלע א אין דעם אריון יענה וויי

 באקען, דו מוט טאבט קייט, שיוענצעל, דאש דרייענדוג שירקעט, טויל, פ־ל $
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אבראמאוולטש, ב ק ע י ׳ ט ו ל ש

 י זייטען אלע אין דך ארומקוקענדיג געשווינט, ניך, בערדעל דאם טרעסעט
 קצבה, פון עלטער דער אף לעבט דאר&סהונט, אויסנעדארטער אלטער, איין
 אים דך ענדינ“באמב קאלטון, א און פלםעל הינקעדיג 8 טיט שטעלע, א $הן
 רער• קומט דרך־ארץ, טיט קוקט וואכען, צים נאענט שארט-זיך־צו עק, אפ׳ן
דערטאפט כאז, דער טיט זוכט שמעקט, טריט, עטליצע אף נעעכטער צו נאך

 אבלסעל אפ מצ-אד דע־ בלט לויפט ביינרעל, אפגעלעקט 'קען,טר א
 ביין, רעם קכאקען דך נעמט אין ערד דער אף אויש דך שטרעקט ודיטע־,

 __ . לאפעם פאדעדשטע ד• אף זייט דער אין 6קא דעם דערביי האלטענדיג
 צייט לאכנע א אים, ווערעכדיג כמאט וואנען, יעכעש אין דארט פערדעל דאם

 דער טיט מאצען ען,“דרעט נאר טאן, צו נארכישט ארט, איין אף שטיין צו
 פאר א "ודט א אפצושטעקען מישר. דך איז אוירען, די שאקלען און מארדע

 אין פ/לאווע, זעקעל א איבער ווויל דך טוען וואט אקשלעך, איינגעשיאנטע
 זיין פון אקט די פארדאקט כללן באם נאד .וועטשע־ע אף אורה דיער זיין

 פע־׳ •עכין .עט אומצוווארפען שיר פורעל, אכיאנדע־ פון רעדעל א אין וואגען
 אכדער איין טרעט׳אן האלאבלעם, דך פון א־ויששפרתנעכדיג דארט, דעל

 דע־־ ציג די .דיבאש דך שטעלט און דירזשע א טוט עם פוט, א&׳ן סערד
 וויי• אם׳! דארפסהוכט דעט אן טרעט און שפרונג א ניכע־ ט־ט דך, שרעקט

 קוויטש א אף היילענדיג פיס, דריי אף אוועק דע־ש־אקען שט־עגט ע־ .מדע
— שלשלת״.*( צעדא־עכדעען א .טיט

אונוועגוג: און
איך דערפול דך, טוט קרעטשמע אין א:נווענ:ג וואם אלצחנג, "דאם
ער• דעם .מאל איין אף נ:שט בסדר, אנדערע דאם נאך אי.ינם ביסלעכוויוז,

דער אף נאך אריונקומען, באפ באלד .באז מיין האט דארט כבוד שטען
פון ריח צאפענשטןנקענדיגער ביטערער שארף א זעץ א ט:ר טוט שוועל,

 א:ר אפ נ:םט באז דן אז .אינאלנעם מענטשענשודים און מאכארקע בראנפען,
 שטייגער, אלן זלך צוגיסענדלג הללך, א מלט ברוףהבא אזא פון טובו•" מה"

 אינאילנעם אויסגעמלשטע פון געפללדער א רעש, א .אוירען דל סמלק צום גליען
 ארי-ין זלך קלקלען קולות כרלפעדלגע און צורלפעטע הייזערלגע, גראבע, דלנע,

 אוירען די מלט נאז דל אז .ווערען צו טויב באר גרללצען, א מלט זלי אלן
 זענען אויסקומענלש, ערללך זייער געהאט אפנענומען, זללערם שוין האבען

 זלך בלאנקען זלל וול נאגדעם .אויגען דל נעבעך, ארבעט, דער אלן שטארק

— • 53—52 ז״ז *(
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ק צ ו ל ו ר פ נח ______________

 צונויפ- מענטשען, עולה געדןכטען א צווןשק טונקעלניש וער אין ארום פריער
 זאך, א עפעם פון סיכון פןצעל א האבען צו• נןשט אןנאי.ינעם, געשמאלצען

 ליכטעל חלבדןג א טוש הןלצערנעם לאננען א אף פונדערווי_יטענם זין דערזעיען
 ארומ• פלאם, שטעכענדןגען רויטען א טיט ברענט וואס לויכטערל, לץמען א אין

 הייסער דער פון רעגענבויגענם וון רעדער, ;על׳גרןן׳בלוי-גרויע טןט גערןגגעלט
 ערשט .ארוס שטוב דער אןבער זוך שלעפען וואם רייך, זיילען און פארע

 בערד, נעז, :כסדר טומאן טונקעלען פונ׳ם ארויסצושווןמען הייבק׳אן דערנאך
 נקבות. און מאנסבןלען פון צורות און פנןמער גאנצע טשופרןנעס, בעררלעך,

 ערשט פוס, דן אף זןך האלטען אטןיל מענטשען, רעדלעך ארוים שווןמען עם
 צוררי זןך האלזען זניט דער אץ .בראנפען טרונק פיפטען פערדען, גאכ׳ן

 לעבען ווערטער. מןאוסע טןט לןבשאפט גרוים פאר זןך זןדלען שכורןמלעך,
 העמד געשטןקט א טןט קליידעל קורץ א אץ בארווןם פלוגןתטע א שט:ןט ך•

רו אפ׳ן אנדערען דעם ׳א;ינעם פאטשט הנאה, האט און ווייט אויסגעשנןטען
 ־שןכודע דאם — אהיןם אהיים, ,גענוג, :דערבי-י מאכענדןג נוטען, טיט קק

 שטייפער זןך נעמען לןבשאפט, פאר מער נאך זןך שמעלצען אבער פאיפאלק
 פלעשלעך לעבען בענק לאנגע אף זןצען אטן.יל ווןדער פאלען. און ארום

 לחיים אנדערען צום איעער טרןנקען בעלי׳הגופן צווןן .פארבכיסען מןט משקה
 לןבהאבער שטארקער א אן.ינער, .בגןלופץ זאגט, מען וון בן.ידע, זענען און

 ווןטעט מקוס׳מנוחה, זיין שטענדיג אןז דא וואם און טראפען בןטערען פונ׳ם
 לייט, צווץ דןדאזןגע מןט דאם ליולקעלע, זיין רן.יכערעגדןג פונדערווייטענם, זץ-

 לחיים!" ,לחיים, ווןנטשעוועט׳צו: און אנדערען איין מןט דאם יעגעם, טןט דאם
 שווימט לעצט צו• גאר און אום. נןשט אןם אף אפןלו זןך קוקט מען כאטש
 אפ- מןט זשוואווע, א רןרענדןגע, א יןדענע, א פון געשטאלט דעם אין ארוים

 דעם קאפ, אפ׳ן טןכעל מץ א עפעם און מושקעם פעלענע געבלאקעוועטע

 קעלןשקעלעך, פלעשער, פעפלעך, לעבען אלןץ, כבוד איר מיט ווויב שענקערם
 שטיקלעך און פןשלעך דארע איןער, געקאכטע ביןגעל, קרענצלעך גלעזלעך,

 די צו,' נןשט רגע קיץ זץ־ אןר מאכט מויל דאס לעבער. פארהאיטעוועטע

 באזונדער, איטלןכען טןט רעדען טענהן, פונ׳ם נישט אויך רוק אןרע הענע
 א מיט אדער משכנות אדער מזומן, געלט גרייט נעמען, און געבען פונ׳ם

 אוו פאסקעלעך חשבץ יענעמם אף דעמם, אף אנשרייבען קריידעל
, רןנגעלעך״
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אבראמאוויטש, ב ק ע י • ם ו ל ע

 שטמן אין ווו רעליעפע, פראכטפאלע, די איבער לו.יענםט נאד
 ם ע ש ט ו וו א מ א ר ב א זון אין האלטענדוג שולדערונגען, געקרוצטע

 זכיער און שפירסטו — בוך, פון שניט גאנצען דעם און בכלל נוסה
 דעם אין וואלט גענומען, ענין דעם פסוכאלאגוש — :שארף
 וואלט עפעם לאך. א געווען באשרכיבונג, קלאסושער דער $הן ארט,

 גי_יםט ׳רעם דערווודער געווען וואלט אובערהופערונג מין אזא .געפעלט
 קינסטלערושער אווגענארטוגער מאלערם גרויסען אונזער און ווערק פון

.ע ר ע נ א מ
 שטו.יט בולד יעגץ אדער דאם וואס מונוט, דער אין

 פון צענטר דער אים פאר עם אוז אויגען, קונסטלערס אונזער פאר
 דו קאנצענטרורט עי וועלכער אף נקודה, דו אויפמערקזאמקווט, זכרן

 ארויס׳ נוט הגם —קראפט, ארטיסטישער זכרן פון אנשטרענגונג גאנצע
 פלאן, זכרן מיט גאגצען, אום ווערק דאם זונען פון דערביר לאזענדוג
אודלע. און אינהאלט

 טיט — אפצופטרן, אבו וועגען, ■ יוצא-זנון פון כאפ־לאפ, נישט
 טופ׳ טיט׳ן לובע, שטארקסטער דער מוט ערפורכט, הכיליגסטער דער

 געוווסענהאפטיקווט, העכסטער דער מוט אחריות, פון געפול סטען

 —פארזוכטוקייט שטרענגסטער דער טיט און ערנסט גרעסטען דעם מוט
 — שטרוך אוטלוכער — .באזונדער עפוזאד יעדער אויסגעשרובען איז

 בא׳ געשלופען, און נעפכילט און געטאקט געוו־ויגען, און נעמאסטען
 חתימה דער מוט אפגעשטעמפעלט׳■ באגווסטערונג, אמתער מוט והויכט

גאונות. פון
 ארבעט, דער בעת — .אינטעלעקט רוזוגער דער איז וואך תמיד

 פסיבישע אלע ט ר ו ז ו ל ו ב א מ אומדערמודליך און אומאויפהערלוך

 אסא- דו און זכרון דער ;כח-הדמיון דער און געדאנק דער :קרעפטען
 דער איראניע, די געפולען< און פארשטעלונגען אותיען, פון צואצוע

 מערקווירדוגער אין ווירקענדיג — ליריזם, דער הומאר, דער סארקאזם,

.אוונוקויט
 שא׳ פון האנט געהוימע דו רוקט דארט און דא פלוצים, און

 או• הערשען זאל ער יסוד, יענעם דא דעם, דא ארוים פונגספראצעם
 דאם, זוך נעמט דערפון און — קאמבונאצוע, אלגעמיונער דער בער
 זכרן זוך האט בוך זעלטענעם דעם אין עפיזאד יערער כמעט וואם

פרצוף. אכיגענעם
 אוט׳י ארכינמראנען ש ט ו וו א מ א ר ב א קען בולד אוטליכם אין
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ל ק צ ו• ל ? ר פ נח

 הע׳ אויף הגיב א מ״טאמאל עט טוט וואט אקארד, מין אזא עעריכט
 דעם צוגעבעגדיג — רעמעל, ענג אפגעשלאסען, פרווואט, זגין פון יצער

.באטגיטונג שטארקערע אלגעמייגערע, ברגיטערע, א .
 נעמיויערטע גלופסקער דו למשל" שילדערט, ו ל ע ד נ ע מ ר׳

;באד:

 ם־. א יידע; זה אדום עריעצהנ,5קל; דעש מלט רופאים זלצען ודעקעל אה; "אי;
 פלהצעש, צוקאדראשעט ברלשווע א מים ריפא אנדערער רער ,6קע נאלט ריפא אה;

 בליש יידיש און יענעם, בא באגקנם געשטזלשע 8אדא באפים ,8דע באנקעם שהעלם
 •1 ע ב מלט איגאהגעם פא־טלשם מעגטשען, אינטער •אל, רעם אה פה-ענווהז זיך ניסה

 שמע־צפ ללנשעל ברענענדלנ ריפאה דעש — האר. א&גענאלטע אין בעועמער פון לעך .
 פלאש״פהער א הלט בהזער, א הלם ברהגעה שפרלצם, קנויט, ציפלאנטענעם א מיט זלך
*( ...ראללר' טיתה־משינה א שין

:ווגיטער און
 גרעשסזן דעה אי; ווי העננען, איירען לעבען סהעליע, דער אך ודענט, די "אף

 סארהען אלע להבצידאקען, בל״אטיני זו^קען, העמדער, :קלהדער ״לערלה מאגאזין"
י( .היטלע;־ עגנ8שעל קהלעבדיגע אריך קאפאטעם, קאשטענם, חח־יעש,
גאך: און

 טהל א .קולית שרעקליכע הע־ען זיך לאזען באנק אהבזרשטער רער ,פו;
 מיט געיואפענם ז״נען מהל א קרעבצען, אי; דפצ׳נן ביחיוז, אתן דארט לינען •יידע;

 ! געדואלש • רחסגות האם געיואלה, 1 קעדער יזחשע נעוואלט, :שרהען און בעזעמלעך
... (2 !' פארי? געוואלט,

ז נאך און
 האגם, א איים גישם ששרעקש אהנעד אי; שרהען, אלע קאלט, וזערט באר ,א:ן
 שאנס אין וודש״חברהניק א עמעם זלך נעפיגט סיף צום בת שטה;" אפ׳ן .אויפצונישען

*( .וזערען׳ צו דערששיקט אף ניחנים, אין ווי הלץ אזא אן

נאך: אץ
 אייסרהשענדיג ראשקעלע, א אר6 דארט זיך שלאגען יידע; אויסנעחהקשע .צזה

 בלאנקזט וואס מלמד, דארער א שרעק. א זלדלערה מ;ט הענש אנדערענס פוג׳ם אלינער
 אלג און — פשי־ה א טאכט שליש, אין ארה; זיך להנט געצהג, אהן אדום דא זיך

 • דאא אה; פי; דך וואשען או; פאפ׳פהלכענם •ארשמאלצמיעמע יהערע סוגקען דרה
— (נ . קעלע״
 גיבען ציזאמען אלע .צגיכנונגע! מגיסטערהאפטיגע בינטעל א

גע ,בולד עפיש ווארט פון זין פולען אין חאמעריש, אנ׳עכט אעז -זגי
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ראמאוו!טש, אב ב ק ע י • ם 1 ל ש

 מענגע א :דאדורך און — ,גענזיוקניט און אזיספורליכקי״יט וואלטוגע
. ר ג א ש ז

 יידישע אלטע דו בלזיז זוך פאר איר האט מאמענט רעם בוז
 אזעלכע, אלם באד, דו פארשזינען, אלטפעטערישע אירע מיט באד,
 ט/ ל א ט ש נ א ן ע ש י נ ע י ג י ש-ה י ר א ט י ג א "ם אלם מרחץ, אלם

.אזזיצוזאגען
 אויפגע• עטלוכע נאך צו ש ט ו וו א מ א ר ב א גיט אט גאר
:צייכגדנגען צניכענטע

 אי; מעגטשען לרטישע נגןדןם, מיוחסים, זןצען קופקעלע, א אי; ,אויווענאן
 דעם מנח עזוקפטמער, הרנטיגע מכח טאקסע, דן טבח ;תיך־זאבען פין זןסק, עטיסען
 טבח או; דר?יצען און אכטצען מבח רב, א אין גלאסנעם, אף ווןבארעם דן מכח נאבאד,

. פאלןצמרסטער נרעם דעם
 שטועם א מאבש או; יןד שייגעו* א עפעם קעצעלע, א וון צו, ז;ך שארם ז* ,צו

 י- ער ד רוימש און ששאדם אן; חטאן□ סבה גזרות, נרע די טבח תלמודיתירה, רער טבח
... אויער אן; סירות ארן אןטלןכע; בר

ילאהגע אף צדן די שארים וואם יונג, וווילער א ארגער קומט־צו ,פלוצלןט
יחסן גרעסטען רעש באנק ארבערששער רער אף חגןפהשטרכעלע א כ:ט פארבעם און
אלרן. בבור זר; טיט טמאקענדןג אויספאדען אבןסייל וויל ער וועלכע; בעל־דעה, און

אילע? ווןל און התמנות א עפעם אף קוק א אייך האש וואס יןד, שץגער ,דער
חגןפהלע א טןט ברג א ז:ך טוט המצאה, רערארגעגער אף דעסגלר^ען יאלם בןין, א קען
. טאג׳ן גוש יחש; א אייך פארבעם און

 דך און זןך, הרבען ב׳נזעטלעך דן באנק, רער אף אויודען ארויף קרןכען ,אלע
.. *( איגצמאבש' זעגען נעשעפטען
 דאכט אינגאנצען, גופא בילד דעם פאר מאטיוו, פרישער א גאר

 צורוקט — און זוך ארי_יגגעריםען גאר פונדחיפעי ווו ^רעמדער, א זיך,

. רעם דו
 אזעלבער, אלם מרחץ, יידישער אלטער דער בלויז נישט שזין

 — ,אינסטוטוצוע״ ״סאנוטארוש׳היגוענושע יידושע אלטפרעגקישע די
 ר ט ג ע צ א ר ע נ ו.י א :אלך פאר איז וווכטיגערס גרעטערם, עפעס

 מון א כלל׳לעבען, שען יודו פוןאלטפעטערושען
 קהלישע די פון לאבאראטאריום א "קלוב/ פאלוטיש־געזעלשאפטלוכער

 יעצט• און אוטעטום אמאל בית-הטררש, דאם להבדיל, ווי, געש/־־טען,
שטעטלעך. קלי.יגע די אין נאך
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י. ק צ ו• ל ן ר פ נח

 דא פלענעת פארווירקליכט אין צונעגרניט געבוירען, ווערען דא
 אץ בלאט מ׳שלןסט אינטריגעס, מ׳פארפןרט נעצען, מען פארווארפט

 אמאלן" פון הויפטפןגורען דן —,געשעפטען וויכטינסטע דן אפ מ׳מאבט
 גרע• דער גופא, דאדורך און, יחסן גרויסער דער :רעדעלפירערני ג^ן

 נף,1ח דער יןד, שיינער רער 5 זעלבסטהערשער במעט בעל־דעה, סטער
 גלאפנע, א אף פרעטעגדענט דער וווילער־יונג, דער 5ניבול׳פהנןק און

 אני׳ מ׳פארקויפט ... נאטירליך הענט, לויווןטשער מיט גפש׳ל מגושם א
 געשמאק מ׳שערט און — שעפעלע, קהלןשע דאם אגדערן דעם גער

...צאףקדשינז שטומע דן
 דאס איז צניכנונגען, צוגעקוטענע לעצטע דן אדאנק וואר, נישט

 באד א בל־ויז נישט שוין — באד דן — ? איויסגעוואקסען מיטאמאל בילד
 גאנצען פון אפשפןגלוגג אנ׳אןןגענארטןגע :עפעס נאך נאר זןך, פאר

 נ• ע ג ני א און טאו סדר, זמן מיט צניט, יעגער אין לעבען יןדישען
 מ• ן ם געניאלישער א מאם געווןסער א אץ — ;ן ע ט ני ק כ ן ל מ ן ט

 א אהן און — 5 פארקריפלונג איר און כנסת׳ישראל דער פון באל
... ע ט כ י ש ע ג ר ו ט ל ו ק ע ש ן ד ן י ק ן ט ש ץ נ א ג א—ספק שום

 בילדער, רי_יבגלןדערדןגע ,רוגדע מיט רעדען צו מאגיערע זנין
 פון העלדען דן יך1א איבער אבראמאווימש גיט מינןאטיורען, סקןצען

בוך. דעם
 פארשן• אזוי דרני — שקע פן ר, ע ט ל א ר׳ ר׳מענדעלי,

 ארט זמן זאגאר זיך האט זני פון יעדער טעמפעראמענטען. דענע
 גריויסען דעם בא אנגעגשאפט6גע אין ד.י זענען אלע נאר רעדען.

 אלע און כח׳הדבור. ווונדערלןכען זמן פון היפנאטיזןרט קינפטלער,
 נוסח, אבראמאווןטשעם מיט ווןלעגדיג־ניטווילענדיג, זני׳ רעדען

צווונילען. שפראך ונין מיט שטניגער, זמן אף
 ס׳קען וון פעלער, גרויסער א זנין זאל דאס ז.עגען, צו שווער ס׳איז און

 —סך א דערפון געוויגט ווערק דאם פארקערט, אויסדאכטען. פלוג, אץ דך,
 אייגיקןןט. ארגאגןשער פון זין אין אויסגעהאלטעגקניט, איגטימער פון זןן אין

 האבען קרומען" דעם "פישקע אין טראפ. דער — ״ ר ע ש י ג א ג ר ״א אף
 געקןג• דניטלןך מעריוועגוגער אויבערפלעכליכע, דן בלויז ניט דוקא מיר

 צוזאמעני גרונטאידןןע א מיט הנם מעכאנןש, א פון אניניקניט צעלטע
 צו פאל דןזען און געווען העבט ס׳וואלט וון מוזני, געשטעלטען

 אוט" איז דאם און — אוים זיך צניכענט ווערק דאם — דערווארטען.
טופער דער מיט — זניגע, גרויכקניט דן שטעקט דערץ פיל, .געוזייער
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ש. ט נ ו ו א מ א ר ב א ב ק ע י • ם ו ל ש

 ווונדערלוכער דער מיט , ט וו ק ו נ וו א ר ע ט ם ג ו נ וו ו ו ו נ ו א
 ,ע מ ע א פ מעבטוגע געוואלטיג א אוז דאם הארמאנוע: אוגוווכינוגכטער

 דער איר אף לוגט לעצטער דער בוז שורה ערשטער דו פון וואם
 פון זי האט וועלכער גכיסט, אויסדערווכילטען רעם פון יבערגלאנץ1צ

 פלאקערדיגע שטראם רוזוגען א בארג פכיערשפכיענדוגער א ווו זוך,
.אויפגעהויכט לאווע,

 און שריט אף זוך, שפירט " ן ע מ ו ר ק ם ע ד ע ק ש י פ , ^^ין
 ווערק אויסנאם, אהן כמעט אכיגענטליך, אלע, און ווו — טרוט, 5^

 , ר ע ג א ז ר ם ו מ דער שטארק זכיער — אבראמאוווטשעם,
זוטעגלערער. דער

 צווייטע די באוווסט, ווו שדן, אוז לערנען דאס שטראפען, דאס
 ליטערארישע זכרן האט וואס שריפטשטעלער, גרויפען אונזער פון נאטור

 מיט און דערציונג וועגען אנ׳ארטוקעל מיט אנגעהויבען קאריערע
קאמפילאציעם. פאפולער־וויסענשאפטליכע

 עלע• פרעמדער א נישט איז בוך דעם אין מוסר דער אבער

 הארמאניע די צושטערענדיג פוגדרויפעך ארמן זיך רכיסט וואס מענט,
 האט קרומען" דעם "פושקע אין — גאנצען. קינסטלערושען פון

 אונטער• און באזוגט ענדגולטיג ר ע ל ט ם ג ו ק דער אבראמאוווטש
 איז מוסר דער — ט. ס ו ל א ר א מ דעם אבראמאוווטשען יאכט

 ר ע ש ו נ א ג ר א נ׳ א באשטאנדטמל, נאטורלוכער א בלויז געווארען
 אנשטרענגוגג, איויסערליכער אהן פארבען. די פון ט נ ע ו ד ע ר ג נ ו .א

 גע- דו פון סעגטענציע מאראלושע דו שפרוצט ך ו ל ר ע נ ו א רוין
. ש ו ר ע ל א מ — אליין איז און מעלער,

 "לאנגע די פאר "בלק" אלמן זיך מוט לערגט ו ל ע ד ג ע מ ר׳
 —פזמון. רוגדען ברגיטען, א פארפירט שטמגער, זכרן ווו און, —צוגג״,
דער און — !״ איך מכין שנור, דוך, — ,איך שטראף טאכטער, ^דוך,

 114 .103 ,102 ג־ג .ראמעגמ׳ אין מגדרוקם געו־וק איז קאפןהעל דאה *(
— .מליא־ה כים איבערגעדרוקט עם וועדט דא —■ .1913 מאי 30 ,23 ,16?
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? ק צ ו• ל ? ד ם נח

 קנאפ א פון שטח רעם אף אמך, דערלאנגט פקח, דער מופר״ספרים
 ו פ א ז א ל ו פ נ ע ט ו ז אלמענטשלוכע שטיק גאנץ א - בלעטעל,

 — ."בעלן אזא שטענדונ איז ש ט ו וו א מ א ר ב א י. ש. וועלכע אף

 פון קלאץ׳לשון מיט׳ן נישט קאפ: מיט׳ן רוועק נישט אבער, דרמט,
 קמן נושט זמט !"רבותי :גערעדט דא ווערט בעל־דרשן קעלביגען א

 קמ• איטלוכען, אונטערבאמקען נושט מ׳טאר צולעקערם! קמן ח׳ונפים,

 אזוי און זאנענדוגר... נושט א־ויגען דו און ווארט אמת קמן נעם
 פראכמפאלע די אוז אמך פאר נמן! — .וומטער אזוי און וומטער,
(,"פעטערס'. די וועגען שטעלע

 - י פ א ק א איז דאס :זמן נישט ספק קמן איר מבח קען עס
 אט ד טערקווורדוג: אבער — .אז־ויצוזאגען ד, מ אפר שטר על ט

 זוך בעטען עס — .ן ע ל א מ זוך ט ז א ל מוסר בלעטעל
 שמנען. "תמיד — וואם "פעטערם/ ליבהארצעדינע דו פענזעל אונטער׳ן

 דו פארפארבט, בעקעלעך די גלאנצט, שטערען דער אמגעלעך, די זמ
 אויסנעדרוקט איז מוסר־השבל דער — ...ווימטפערלעך" מוט פמכט נאז
 דו גישט זעיט וואם מאלעד, א פון עקספרעסוע גאנצער דער מוט
 אג• שולדערן נושט זו קען און טרעגער, איר פון אפגעטמלט מדה

 אמגענשאפטצוגען פסיכאפיזואלאנישע און פוזושע דו און ווו דערש,
— פארקערפערט. איז זו וועלכע אין למטלעך, דו פון

 א- סמר לו י א נרויסע קמן נישמא אוז אונז בא וואס אנ׳עולה,
 צו ווארט פון פאעזיע די טאלענט, זעלטענעם דע□ מוט — ן ע ר א ט

 אלעק• געזעיען האט ווער —פארב. פון פאעזיע אין אובערדוכטען
 י" "פ פושקונם צו בולדערקאמענטאר גרויסארטונען ם א ו נ ע ב סאנדער

 פרוווען אווי זאל מאלעד יודושער א ווען — ? א״ מ א ד א י א וו א ק
 ס ע ש ט ו וו א מ א ר ב א י. ש. צו פארבענברעט דער מיט צוגמן
 דען זוך וואלט - נ קרומען״ דעם ״פושקע צו — ספעציעל - 5 ווערק
 אומדערשעפליכער א בליק באגמסטערטען זמן פאר אנטפלעקט נישט

 ע ט מ ר ג — טיעמעס נישט — !מאטערואל קאסטבארכטען פון מטמון
 גאנצע׳ א — !למווענט אפ׳ן טראג-אובער און — נעם — :ר ע ל ע מ ע ג

 — באטמטונג, קולטורהוסטארושער יודושער פון בלויז נושט—נאלעתי,
— ווערט. עפטעטושען אלמענטשלוכען, אמביגען, פון אויך נאר
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 אסך נישטא בכלל, און - אונז, בא שרנובער צווניטער א נישטא
 וועלטליטע׳ דער אין נאוועלוכטען און ראמאנוסטען פאעטען, אזעלפע

 אזוי דורך־אוףדורך, אזוי - זמן זאלען שאפונגען זניערע וואט ראטור,
 אף אווי לעצטען, בוז׳ן בלעטעל ערשטען פונ׳ם סוף, בוז אנהניב פין

 אויס׳ —,טין עפען א ביך דאס גאר מ׳וועט ווו שטעלע, איטליכער
מאלערוש-בולדל'וך. דרוקלוך

א מ א ר ב א י• ש. איז ק3ת 6xו^^€16^ת פענזעל-קינסטלער דער
 זין ליטערארישען אין נישט, ער "באשרניבט" קנינמאל — .ש ט י וו

 שטניט וואס זאך, דער ן ע ג ע וו נישט דערצוילט ער .באגרוף פון

 —קיקט!״ ״נאט, אניך: זי ער ט ז נו וו תמוד —אויג. גנוסטוג זמן פאר
 מיט שטענדיג .בולט אומער גענוי, אימער .ש ו ט ם א ל פ ווניזט

זוכערקויט. איויטארוטעטושער טיט האנט, פעפטער
 וועלכע אף שטעלע, אזא קרומען" רעם "פישקע אין ניט זוכט

 צו- פאן רער נוטדנוטלוך; אוז צניכנונג "די זאגען: קענען זאלט איר

 תניסט ש ט ו ו ו א מ א ר ב א י. ש. — צורונעף. אומרוסען דו שווימעך,
 רוכטיג ניט ,געדענקען פינקטליך ניט זעיען, ניט גוט הנוסט: וואט ניט,

 לעבען, און האנט, זיין פירט קראפט געהנימניספולע א — איבערגעבען.
—באשאפען. פינגער זנונע אונטער ווערט לעבען אטעמענדיג צאפעלדוג,
 ב$רד, גרזיסער דער מיט יוד דער געמעל פראבטוג א נוט אוז

 רער מוט טלות׳און׳תפילון, אין ספרומבנודעל, זנון פון קעלניע דער אף

 וועג, א&׳ן טאג, זומערדיגען הויסען א אין האנט, דער און בניטש
 וונוס רעטשקע, בליענדיגער מיט געשפרענקעלט פעלדער, צווושען

 אין ווניץ פון פאסען ראצעמארעגע געלגולדענע לעבען שנו? ווי
? — קיקורוזעם יך-געוואקםענע1ה מאטגרינלובע,

 דרייסטע, פעסטע, עטלוכע :אים אף און — לאנטוך גרויס א
 אויסדריק, מוט פול פענזעלשמורען, גלאנציגע זאפטיגע, געדעבטע,

 פארבעני רענענבויגענדוגער לוכטיגער, דער און לעבען פערטפעקטיוו,
— !שפיל

 הומאר און קאמיזם מיט דו — מוך!״ ״מאל :נישט זוך בעט
אל ר' ,מוט באגעגעניש ס ו ל ע ד נ ע מ ר׳ פון סצענע דורכגעדרונגענע

: — ? ן ר ע ט

 בעל׳העגלהשען דעם אף וואם קאליזשע, אץ ארמן איז במדעל ,כמן—...
 אמן עש9פארט־שע איז רעדעל העטערשטע; דעש א;ן טינטערנל׳. ,א עס המסט ל׳טין
 וווגיען געהאקטע ; א שטמט כמגש ל״.רדעל דאש במדעל. אנדער אמן עם6ע שין <קס
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,י ק צ ־ ל : ר פ נח

 • גאני א ווי עש,6שא או; למשען די אין פארדרמט האלאבלע, דער איבער פוס אדן סיס
 במטש די ייד, א םלןת--אק>תפןלין אי; פארצלאנטערש לןגס וואנע; (* אונפער־ן דארט

—(.2 אייסצודדמעך דך בהית אלע טיט ארבעט ארן עלש5צא רציעית, די טיט פארדרמט

—. 18 ז' (4 -—. 18—17 ז״ז (8 — . 17 ז׳ י( — . צוריטק *(

— זשאנרבולדעל: דאם אדער
 •א־ם צו בטל א;ך !• טפלפז ש׳טמשש, ,— ער ,ס׳שמפש!" שרר: ״.,איך—

 פנים. אגדערענם רעם א״גער ןצנצוקוקע; נישט מיד, צו טלם3 ער חלימית, אלע אוים
 א עש אפש8 ,ירי :צזריק ער ״ !י;ד א דארענען אין עם שלאפט ,ווי פןלדער: אלך
 •"■־•יש איך ארמן! טאפען דער א־ן צדגןןב א ט־ש ער כאהען, אדן איש ניב א?ך ׳ ! ייד
 פערדרעך במדע ;פעריעל מלן ששמשש או; לייפש דך, אויספלאנטענדןג ער, פערדעל, זמן

 דך אגדערען רעם צו מנצר* לאזע־ אגגעצהדען, שטארק מןר, או; דןבאש, זיך שפעלע;
 פאית. די פאר דך אנצייעסען דעה דער טיט ה?געד, דן וון הענדוסיפענדום, צו

... (3 אנרער;' דעש אלנער אנקוקענדיג שארף שטיל, מיר ששמען רגע א אקענען
 אין זוך חודוש׳ט—באהערשען נוט זוך קען אלדן אויטאר דער

: זוך קוווקט
 חן: זיבעטען דעש האבען ששונה־ווןלד, אי־סזעיען דך געמוום האש .,.,עם

 באוומזען צו גרמם אגגעדרודעלה, שפמען שלןת-או;־־פילין אי; גבירים יןדישע ציימ
 להבדןל!... םדרש,*■בית א אי; ודן פעלד, פרמ׳ע; אפ׳ן פאששע; דך און גבורה ימעד

(4 זעיעך. גמן •.-ש ־־•דו אף געטעגש באמת מען האש אזעלבם
 מיט פווזאזש קלאסושער דער ארזים רעם א פון גלדך ניט איז

 ארז הומעל ,רער — ווען צענטר, אין זשאגרפוגור פראכטפאלער דער
 עם פמאלעט, בראט, זין דו ן וואלקען פיצעל א אהן י-ער1ל בלוי,

 די לופטעלע, קוון גישס כולם מען וווגכעלע, קוון נישט וווועט
 ווי שטיל, שטווען וועלדער דו אין ביימער די פעלדער, דו אף תבואה

 פאשע די אף קי טון־, צו נישט זיך אפולו שאקעל קוון צוגעקאוועט,
 אזיערען, דו צווווולען שאקלען העלזער, דו אויסגעשטרעקט מיד, לוגען
 מיט ערד דו זיך אוגטער גראבען אבדערע מעלה-גרהן, און קגיען

 פון שרויען רעווען, און קאפיטעם דו מוט שארען הערנער, זניערע
 הוץ גרויס פאר זיך ,לוגט — ו ל ע ד נ ע מ ר׳ און — <4 היץ״, גרוים
 טלות-קטן, דעם מיט מחולה, העמד, און וואנען דעם אף צולווגט פשוט

 הוטעל פעלפענע געשטעפטע דאס קאפ שפיץ אפ׳ן אונטערגעהויבען
 ברעפלער אוגטערנענויטע זוינע פיאטעם דו בוז אראפגעלאזען און

 אפילו, זוסער און הרבים, בעוגותנו טראגט, ער וואס זאקען, וואלענע
— <6 געשוווצט/,.? משונה׳שטארק האט און

— , 22 ,ז (* — . 21 ר ״(
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ש. ם י ו ו א מ א ר ב א ב ק ע י •• ם 1 ל ע

 בוים, אונטער׳ן -יקעם“מוכר-פפר" בללדע גוטעפרליגט, צוולי דל
 די וועלכע אף געטליזעבץ,' א און פעלדער שליגע ,וואלד, צוולשען

 שוולצענדלג שטאט, פליגעם זמן אלן יעדער—פליער, מלט האגעלט •זון

 — זאכען, אנדערע און ,געשעפט" ווענען שמלסענדלג און .געשמאק
— ? זשאנרלפט ילדלשען א פאר פיוזשעט דאנקבארער א .ניט

 — ן ר ע י נ ע ט יידישען דעם אף נלשט דען ווארטען און
 פיר ראגאזשעס, צורלפענע אלטע ,פון — בויד ם ר ע ט ל א יר׳

 א און שטרלקלעך מלט געקרעמפעוועט גלגיכע, קלין נלשט רעדלעך
 זליער ,הויכע, זלין און —(1פלעקלעך/ דל צוולשען קרעמפעלעץ

 אייטער, גאלע רוקען, אנגעבלפענעם קרעצלגען, א מלט שקאפע דארע
 הלי מיט פארפלאנטעט גרלווע, קאלמענעוואטע א און אזיירען גר־ויפע

 דעם — ?— (כאמוט" אלטען פוג׳ם אר־וים קרלבען וואם קלאטשע, און
 קללינשטעטעלדל• רער — ? באד נלופפקער די — ? שטוב שענקערם

 ארלמעלליט דל — ? בית־עולם אפ׳ן חאלערעחופות דל — ? הקדש גער
 פלעטען טלילט וואס שמש, דעם ארום פרליטלגצונאכטם, בית-מדרש, :אלן
 א—אויפצורעכענען. גישט אלץ — נאך, און גאך, און—? שבת אף

 אנ׳אפ• .־ואם—געמעל. א נאך געמעל א—בלעטעל א גאך בלעטעל
— מעדאליאן. א צליצגוע, א בללד, א דאם—:זאץ

 אלטללכע — לעבען. פון דיפק דער קלאפט שורה יערער אין
 —ווארט, פון זין פולען אלן אלז, קרומען' דעם ״פלשקע אין שללדערונג

 " א ר ו ט א נ— געזאגט: וואלט איך—מער, זאגאר ; ש ל ט ם ל ל א ע :ר
 —אלז, זל וול אזוי —ן, לי ל א ט לי ק כ ל ל ק ר ל ו ו דל—ש, לפטל יל

 אלר מלט און דופט אלר מיט קויט, איר מלט און גאלד אלר מלט
 מיט — וואנצען, אירע מיט און שפילפליגעלעך אירע מיט שטלנקעבץ,

 ש״נם שלעבטם, און גוטם פון פלאגטער און מלשמאש סטלבלשען דעם
 לעכערללכס, און ערנפטם פלגצטערם, און ללכטיגס העפללכס, .און

 געניאלישען דעם אין אונז צו רעדט — נלשטלגם, און דערהויבענס

—.ביך.
 גישט איז קונפט—:פאטאגראפלעס קלין ניט האט איר

 די געמעל, דאס — פארמען, ^'ויפערללכע פון קאפלרוגג ■שקלאפישע
 —זלן, טלט פול און טיף :נ ג ו ר ע ג לי ט ע ג ל א ר א פ—דא איז מלגלאטיור

— . 20 י (1
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פר־רלרצק־ך. ה נ

 אמנצעלנע,־~ מענגע גאגצער דער פון סינטעז העכערער — ל, א ב מ ו ס
 דערשמ- — ענליכע, מון אין נאר פארשודענע, פילמכט, דעטאלען, אין

 גאגצער דער און — לעבען. רע׳אלען אין געגענשטאנדען און גוגגען
 פוך סך א וועט אויסדרוקלוכקמט און אפגעעיגולטקמט דערענדיגמקמט,

 טיפען, און זשאגרבולדער לאנדשאפטען, אבראמאוווטשעם י. ש.
 ורורקלוכקייט,- טאגטעגלוכער דער אין באגעגעגען צו זמן שווער פולמבט,

 פאג- קונסטלערם דעם וועלכע פון ן, ע ל מ ט ד ג א ט ש א ב דו אבער
 גע׳ לעבען דעם פון ך גלוי זעגען קאמפאגירט, זי״י האט טאזוע

 דו׳ מיט אנטאפען זוך לאזען און גאר, בוז ט ע ר ק נ א ס — ן< ע מ ו ג

פונגער.

 דעם באשטומען אמנצעלהמטען דו פון אייגענשאפטען די און
 זענען גלודער, קאנקרעטע פון באשטמענדוג גאנצע. דאס פון אגבליק

 בוז — לעבעדוג קאנקרעט, דורך און דורך גופא שילדערונגען די
 רמץ, געוואלטיגען זמער פון סוד דער שטעקט דערין און — אילוזיע.

 דו ווו אמביג, און טעבטוג זעגען זמ — ווורקוגג. טיפער זמער פון
 גיבען זו.י וועלכע און גענומען, זענען זמ וועלכער פון אלמן, נאטור

 פון בוך דאם אוועק למגסט — אובער. צויבערווארהאפטוקמט אזא טיט

 אויף טויכט בח־הדמיון אין ווען ארוס, צמט א אין און האנט, רער
 גע• דעם וועגען האסטו :פארלעגענהמט א אין ביסטו — געמעל, א

 א אין אדער לעבעץ, אין אמאל, געזעיען דאם האסט דו ליינט,-צי
 וומגוגער וואם סומבאל, א איז העכער דאס שטארקער, דאס — ? רעם
 אמנפאכוגער, נואם —■ נעפעלדוגס. אבסטראקטם, זיך אין האט ע־

— איז. ער אוגטיטעלבארישער רעאלישער,

 במדע פון ט ק ע ד א ב ל, א ט ר ע ג ו ר ג שמנער, א ....
 א■ דען וואלט — ,נוסבממער*.. וועלדלעך טיט טען מ ז

 ממסטערהאפמוגען פון ווונקעל דעם אין מאם, קלענערער פון מאלער
 בא• ווויניגער דעם מוט זמן יוצא מעגליך פאר געפונען ניט לאנדשאפט,

 "בא׳ אדער:... ״..., ך ע ל ד ל ע ו ו מיט ,באדעקט א־ויסדרוק:... שטימטען

 דאה שוין אוז דאם — ער" מ מ ""נוסב — ?— בממער״.,. מיט דעקט
 דער—פעוג, זעגען גאונום נאר וועלכעם אף געגומקמט, אידעאלישסטע

 דאס — באלעבט און — דערענדיגט ואס ו שמור, גליקליכער לעצטער
 נשמה,- אנ׳אייגענע ארמן דעם און למגט נאך: און-5געמעל גאגצע

גוסבוומעץ מיט טאלען, גרונע ג עם ט ר י ז י ל א ו ד ו ו ו ו ד נ ו *
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 ספעצועל דעטאל כאראקטערנסטושע אזא ד^ך ארז דאם—:בעוואקסען,
— י פווזאזש דרומרוסלענדושען דעם ;סאד

 סתם־ קורן נושט בטבע דערלנידט ש ט י ו ו א מ א ר ב א י. ש.

 צוגעבונדען שטייט קרעטשמע דער פאר וואגען רעם בא שטריכען.
 א — אזויצוזאגען, בהמות/ אלע ווו בהמה "א—קו, א גלאט .ביט

 ט• י 1 ר "א נאר: — .הערנער, צוווו און הניטער א מיט פורפיפוגם
 קוון נוט און אזא, גראד / ן ע ר א ה ן וו א מוט ע ט ק ע ל פ ע ג

 גוט ווען ם ו ר פ ם ־ ר כ 1 מ ו ל ע ד נ ע מ האט מסתמא, ?:רע,
 —.אפגעכילדט זכרון אין זוך בא און געזעיען, לעבען זיין אין אוז

 קוילשווארצע א גאו־ זיין געמאלט געקענט ארט דעם אף פ׳וואלט
 גרוי• א הארן אנין מיט גרויגעפלעקטע א אדער הערנער, אהן לגמרי

 — פארדרניטען, א און קורצען א צווניטען א און גלניכען א אוי סען
 פאר" באאבאכטונגען זנינע פון שאץ אין וואלט קינסטלער רער .אויב

 • א ב א נאר אבו אבער — דו, פון •אמנע גאו־ יענע, גושט מאגט
בא לאגושער תיגעו־ דער נישט עקזעמפלאר, ר ע ט ט ו ט ש

 —ערדקויל. גאנצער דער פון בהמות אלע כולל איז וואם "קו/ גרוף .

 ם• פ ר א ד א סתם נוט ארום זוך דרניט וואגעגם דו צווושען און
 רארפם• ר ע ט ר א ד ע ג ס י ו א אלטער, "אנין גאו־— יהונט,

 א מיט שטעלע, א אהן קצבה, פון עלטער דער אף לעבט הונט,
 באמבלעגדיג .ן ו אלט ק א און על ם פו הוגקעדוג

— ק״... ע ן פ׳ א ך ו 1:
 קענצני׳ דו גאר מוט זאך איטליבע זעיט אבראמאוויטש *

 אלע מיט — :ווערק אין ארנין טאקי זו מוז אזוי און — אירע, :ענס
פארבען. אלע מיט און טומנים

 אף פארפארען אוז כאליאסטרע די וווהון ש, ד ק ה דער ;
 *(, פעגסטעת צוגעשטאנעגע גוט נושט שמאלע, ״קלנינע, האט אכסניה,

 קרו• דעם פושקע דורך קונסטלער, גרויסער רער אניך שילדערט—און
 אויסגע׳ זענען שויבען "אטניל — ווארט, אפ׳ן פויל נישט מויל, •מענם

 א מיט פארשטעקט אדער צוקערפאפיר, מוט פארקלעפט און שלאגען
 בארעקט ווונקעלעך דו אין שמוצוג, שטארק זענען אטניל שמאטע,

 אובערגעצויגען אלטקניט פאר זענען אטניל ו^דער און שומעל, :מוט

— . 99 ד
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,ו ק צ ו• ל ו ר פ ה נ

 שטעכט גלאגץ דער און קאלנרען, משוגדרגלאנצעדננע געל־נרננע טיט
 דו אין ווילד גרנלצט גלאז אף קריין א ווו :ל?יך אויגען, די עפעס

— "<* אוירען".

— .100 — 93 ז״ז — . 99 ז׳ *(

$ מוט געעפענט זיך האט הזיז זניט לננקער דער ,אין ...
 אלט, ארנון"... שטוב א אין טיר פארשמאלצעוועטע א ר ע ז יו ב

 —ט" ,פארשמאלצעווע ברוגז...—און פארמאטערט אפגעלעבט,
 זויבערקווט אין גיט פרננדען, אין גוט נחת, אין ניט זאגט: ראם

 אזר דער ניט ניט פארנאננען... הקדשטור דער פון יארען דו דעגען
 שארף און קאנצענטרנרט גוואלטוג ר ע ז וו ב אויפגעכאפטער גענואלוש

... !?ארט דעם פון גרזיעל נאנצען דעם איבער

 :עפעם מוט ווענט, גלויכע קיין נושט אויסגעקרומטע, מוט חורבה "א
 פא. פון פאררוסען קאפעלושעל, צוקמיטשט א ווו מושטיונסגעזאגט, דעכעל, א

 האט מען .ערד רער ב״ז במעט הינטק, פון אנגעבויגען נודערוג און רענט
 און א״נפאלען ווול חלשט, נעבעך, הקדש, דער אז געזעיען, באשכינפערלעך

 העני פטעליע שווארצער דער פון ...ערד דער אף מיסט בארג א ווו לוגען
 מידע דו בא זוך האלט עם וועלכע און פעטלעם, מוט שטרוקלעך אראם גען

 פארהאנגען זענען שטאנג דעם מוט פלעקלעך דו .שטאנג לאנגער א עקען
 טארבעם און הפעים אלערליי מיט קליידלעך און קאפטענם פארדרופעטע טיט
 צושלעי זיך קומען ארעד ברדלעך, און צופארען קומען וואם ארעמעלגיט, פדן
 ווייבער אוו מאנסבילען אלט, און יונג איין, דארט שטויען און צופום פען
 .אויך בקור׳חולום א באך רעם חוץ א איז הקדש רער ...אוגא/ינעם אלע

 און קבצנום טואוסע ק־אנקע פאר שטארבען צו אף ארט ראם אוז דארט
 באג- שטעלט :מעגליך נאר וואם אלצדונג, טוט רופא דער .שטעטעל דעט

 הוצאות, קהלשע אף צאפט, און אדער רער צו לאזט פיאווקעם, קעם,
 וואם הקדשמאן, דער און אוים, זץ גויט נשמה כשרע דו ביז בלוט, קבצנום

 אומי מקבר באלד טאקו זץ אוז שטעטעל, פוג׳ם הברותיוד דער צוגלייך איז
...(2 זימט״

 דער אין גרילץ א טוט עם ר"... ע ז מ ב א סנט עעפענט ...,נ
 און אויפגעבליצט פלוצנם וואלט פמער ויכרם יס1גר א ווי ...נשמה

 אף׳ ה־ויט טרוקענע בנלד: ש נירי ריב דאם באלויכטען שרעקליך
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ש, ט ? ו ר א מ א ר ב א ב ק ע •י מלים

 גאלע ווינדען אפענע האר, קאלטענעוואטע גלודער, אויסגעדארטע
 שמא• צווושען מוסטבערג, אף — טויט וומטיג, פמן, למדען, אייטער,

— ...טעם
 אין געוונינטלוך, ש, ט י וו א מ א ר ב א פיקסירט קענצמכענם דו

 כמעט כאלמטען וואם ,כפל־שמונהדוגע/ אפטטאל ן, ע ט ע ט י פ ע רו
געגענשטאנד. דעם תמוד

 צו• פשוט הוץ גרויס פאר לוגט ער ווו מאלט, ו ל ע ד נ ע מ ר׳
 צו בושט ער פארפעלט — מחילה, העמד, אין וואגען רעם אף למגט

 שפיץ אפ׳ן אונטערגעהויבען האט ער וואם היטעל, דאם דערטאנען
 זאקען, דו און היטעל, פעלפענע ע ט עפ שט ע ג דאס — קאפ,
 • אונטערנענני דו —פיאטעס, די בוז אראפגעלאזט האט ער וואם
 — ? גענויער געבען נאך קען — .זאקען ע נ ע ל א וו ר ע ל ם ע ר ב טע

 אפשטא• דו צושטאנד, דער הוטעל; פין פאשאן דער און צמג דאם
 דו צו הוטעל דאם גישט און —זאקען. דו פון שטאף דער און מוגג

— עיקר. דער דא דאך זענען זאקען
 רעטש• בלוענדוגער מיט "געשפרענקעלט זעגען פעלדער דו

 פא• ראצעמארענע געל׳גולדעגע לעכען שיני, ווו ם מ וו קע,
 ע נ ע ס ק א וו ע נ • ך י 1 ה מאט-גרונליכע, און וומץ פון שען

...קוקורוזעם"
 צוגע• פארזוכטיג באקלערט, גוט שטענדוג זענען עפיטעטען די

 — הקדש פון פאדערהויז אין — .אגגעמאשטען טרעפלוך און קלובען
 געוואל• אומעטום זוך האבען שטרוי ע ט ל י רפו פא נע ע ב ,צורי
 טאר• ע נ ע ס י ר ו צ :שמאטעם מיני אלערלני מיט אויסגעמושט גערט,
 שוך, פון ווערכלעך פארדארטע ראנאזשעס, קטע הא ו צ בעם,
 שטרוי — ...י( אפזאצעך מטע נעדר ם אוי און פאדאשיועס ע אלט

מ ר — ך מ וו זענען טארבעס 3זוך עם ט ב מ ר — ן ע ק ו ר ט איז
 ווערכלעך ;זיך די ן ע ק א ה :ף מ ט ש — ראגאזשעס ;זיך זו.י ן ע ם

 זענען פאדעשוועם ;ט ר א ד ר א פ זמ ווערען :נ ו נ מ ב — שיך פון
 גע• אלט זענען זמ אז זאגען, נאר זני ווענען מען קען — ט ר א ה

— .-ווארען

גע• א:ז קאפזטעל דעם פרן ׳ב:זאהער וואם טייל, *(דע־ — .99 ז׳ י(
—.1913 דג? 27 ,20 ,13 פץ 136 ,130 ,124 נ״ג ט* ־. ע ט א ,מ אין געירען דריקט



וואס. אט איז טערקוולרדלג אץ
 ט׳ם ל ר פ ר-ם כ ן מ ל ל ע ד ג ע ט "בארעדעוודלקללט" בארלמטע דל
 מ׳וואלט וואס דערצו, ן ע ש ט י וו א מ א ר ב א גלשט קללגמאל ברעגגט
 0116ז 6£ס גאונם מאדערנעם אוגזער —.״פלוידערני״ אגרופען; געקעגט

 ז י 1 ל ב ט ר ע ד ל ל ש ר ע — : סך קללן נלשט אללגעגטללך, רעדט,
 אלנדעראמתן, ער, אלז שללדערוגג, יעדער אלן איניווללגיג, — ־. ל ל פ

 ער —.פינטעלע מלנדסטען טיט׳ן אפגעהיטען קלנסטלער, אנ׳עכטער ווי
 בלנישטיפטצליב• פאסטעלען, און אץלמאלערכי טיט שיט נישט, קארגט
 אין באזונדער עקזעמפלאר יערער נאר — ן קוילסקלצען און גוגגען

 אידעאלישער רער טיט אוים זיך צללכענט זאמלוגג גרויסארטיגער רער
 — פשטות. געטללך איז: גרוגטאידללע אלר וואם ארכלטעקטאנלק,

 לערל" ט נס קל פון גע£יל מיט׳ן דורכגעדרונגען איז בוך גאגצע ראש

 זילט: אלין פון—ניט. זאמק שפאר ארטיסטיש און אס ט שער
 נויט• דאה נאר ווארטל גישס-גייטלג קילן שטרלך; אלבעריגער "קילן

 1ח1ת1זטות1ו אין איגהאלט רת6x1 רתטוח :אגרערער רער פון ווענדיגע";

— מיטלען.
 ער נעגענשטאנד. צום צוצוגללן ווי ווללסט, אבראמאוויטש

 "פיש־ פון באשעפער רער הערנער". די בא אקס דעם "אגכאפען קען
 פון גשמה דל תוך, דעם אן מיטאמאל טאפט קרומען" דעם קע

 —ע ט ל לל צ ע ג אין מנלסטערהאפטלג אים רעפראדוצלרט און — אביעקט
ליגיעם. גענלאליש־געקליבעגע

 אב• פון מעלה אגגעוולזעגע דל אפ זיך שפיגעלט איבערהויפט
 אוטפארגלי-לכללכע זילנע אין — טאגערע קלגסטלערישער ראמאוויטשעס

.מעגטשעגפארטרעטען
 באזוגדער א פארמאגט גורל ביטערען פלשקעם פון זיגגער רער

 מיסטישע דל דלן שפירט — ב, י_ל ל מעגטשליכען דעם פאר חוש מין

 זייער פון ד ו ס דעם און — ה מ ש ג און ף ו ג ן ו פ •ן ע ג ע ר ג
 רער אין אללגצעלהליטען יעגע פאר אג׳אויג האט — באהעפטוגג,

 דער זעגען וועלכע פערזאן, דער פון זניט פלזיאלאגישער און פיזישער
 טעט• און כאראקטער איר פון — גאטור, פסלכלשער איר פון שליסעל

א ט א ר ב א —"איך". עטלשען און איגטעלעקטועלישען — פעראמעגט,
 — ״טאדעל״: דעם פון קעגצניכענם אלע גישט על־פי-רוב שללדערט ש ט י וו

 י ע ז ס י ו ר, ע פ ר ע ק אין ע ש ל ל ר ע ט ם י ו א דאס כאפט־ארויס ער
די אין אדער שטריך אייגעס דעם אין און ן, \ר ג א מ ר ע ד $
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ב ק ע י • ם לו ש

 ב^. ׳טיפ דעם פאר אמבאראקטערוסטושסטען זענען וואס פרטים, עטלוכע
 רער _,בילך ריכטיג זמן מענטשען, גאנצען דעם געבען ~צו ער וומזט
 רער אין זיך טרעפט לוטעראטור יודושער נמער דער פדן ער גרו□

 וו ע ל פארשטארבענעם רעם מוט רוז, אנ׳אנדער מוט אמגענשאפט
י. א ט ם ל א ט

 א טיט געשפוקעוווטער א יודעל, יאדערדוג א איז יקגה״ז ער "אלט
 פץ האר, שנ^צע׳געלע טיט באוואקסען געדוכט אוז פגום זכין פייכעל. דוק

 פאר או וואנצעם אף אץ בארד א אף פאות, אף גענו-ג דא ס׳אוז וועלכע
 ווים׳ א לוגט יש׳האר דעט און .באטץלען צו יודען עטלוכע נאך אף אי זוך,
 שום א אהן פארלויגט יאר רוב ראם אוז וראם באז, פלוושוגע ברץטע א—פע

 אוב• פארענדערוגג, א עפים אמאל אור אין זוך מאכט עם ווען נאד ,התמנות
 קריי, דו גייט עם אומעטוש, לאזט עם בשעת שטווגער, א פארפסח, א טעד
 פיג• פונף אלע מוט ארבעט דער און זו נעמט אירעו־ בעל׳הבות דער און

 קלונגט דענסטמאל ן שופר א ווו תקיעות, הולכענדוגע זי בלאזט דענסטמאל גער,
 זו גוט דארט אינדוקעם דו מוט אעאועעם .טונעיאדעווקע גאנץ איר מוט

 שוטען עם אוו פארגאפט בלויבען שטעטעל און אלע .קאנצערט רענסטמאל
 אהן יקנה״ז׳ן ווונטשעוואניעם מוט זייטען אלע פון שמעקטאבאקע אור זוך

י( — אסים אסים, ן צאל א

 ארויס זעגען וואם פארטרעטען, ווורטואזושכטע דו פון איינער
 לע׳ זמן פון מוכטער קלאסישער א פען, ומשעם וו א מ א ר ב א פון

קוגמט. פלאסמושער סקולפטורושקמט בוז במעט בעדיגער,
 פארראט מאנסבול א בא — :ז א נ ע ג ו ש ו״י ל פ ע, ט י_י ר ב א ...

 אלגעממגע די אויך — ליידענשאפטליכקמט, סעקסועלע געוומנטליך, זי,
 " ו פ ש ע ג איאדערדיגער, — .נאטור דער פון ווולגארושקמט

 האט אים אין ווען אומנאטירלוך, נושם ס׳אוז — גוף: קעוועטער
 בא זנון צו ס׳דארף ווו זאגען, צו מער עטוואם יצר׳הרע דער אמאל

 מענטש, דער — :ל ע כ מ ב אדוק — . גראד דעם פון יוד בשרן א
 אנצוטון, הנאה א זיך •ל ליב זיך האט אובערגעשפוצט, שטארק גושט

 לעבען יענעמס אפילו, דאם באמערקענדוג נישט אומשטאנד, ער איז
 נו• זו.י — :ע ל ע ג • נ ו צ ו מ ש דערצו האר, ים א — .צוטרעטען

- . 18 ל
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י ק צ ו■ ל ? ר פח נ

 דאסאמגע• גושט זאגאר זעגען וואס נניגונגען, דעספאטישע ים1א בען
 ערגערע צו גאך זעלטען ניט אבער, ברעננען, — שלעכטוקניט, וואם נע,

 ר ע ד פון ט ני ק ט נ ני ל ר א פ ע ש ן נ א ר כ ו ד — .זו ווו פאלגען,
 צארנליי און אנגעדרודעלטקניט שטענדוגע דו אף טניט-אן זי — :ז א ג

 איז פארשוין דער ־, שווניגעדוקניט פאראומערטע דו אף יך1א ווו קניט,
 מרה• שטומער דער הונטער ;אלמן זוך אף און וועלט דער אף ברוגז

 פון פלוסען וואס געוווסענבוסען, און חרטה זוך שפירט שח־ורהדוקניט

 און עקשנות דורך מאמענטען געוווסע אין נאר בטבעדוגער, דער
גוטסקניט. דערדרוקטער קאפרוזושקניט

 פון ר ע ט ל א ר׳ זני אין און — ,ז א נ — ר א ה - ך י 1 ב :אלזא
 לעבענסדראמע: זמן —,אונוווניגוג זמן און דרויסען זמן —,פוס בוז קאפ

— פרוכטען. אירע און ווארצלען אירע
 בכלל איז ר ע אלט ר׳ אז ווערען, אנגעמערקט דא זאל אגב,

 גע• צווני —.טיפען געלוננענסטע אבראמאוווטשעס פון אנינער
 ע׳ ענד מ ר׳ בוך: גאנצע דאם דורך צוזאמען דורך גניען גענזאצען

 אוג" א און פקח א תלמור׳חכם, א :פאך פון ארוסטאקראט דער — ו ל
 א י, נ 1 י ר ב דער הבר: זמן 5 פנינגעפול סך א מיט דערצו, טעלוגענט
 שטעקט פאראלעל דער און —(1זוך". פאר מענטשעל "א "בעל-גוף",

 אוג* און ארוגונעלושקניט קרומענם" דעם "פישקע פון חלק גרויסער א

— .טערעסאנטקניט

ג י" א אוו נ א "סט דער
 קנעפ, מעשענע מיט קאלנער רויטער א שטייט שטוב מוטען ..,"אזן —

 ד? מ:ט גלאנצט .פנים אננעבלאזען א און בויך א מוט מענטש מין א עפעם
 קו-קט שווארצאפעלע, דאם אום זוך פארווארפט עם בשעת או-ן אויגען קלוןנע
(2 — .בלוט״ מוט פארלאפען אויג פון וו״סעלכען דאם ארוים

 א פעם "ע —ווו אוראנוע, בניסונער מער א נעבען נאך קען
 עיקר, דער געזוכט דאס נישט — ך? וי אב מוט מענטש טין
 — .פ ע נ ק ע נ ע ש ע מ דו מוט ר ע נ ל א ק ר ע ט י 1 ר דער — נאר
 "■ —קיקעו ארט דו און—קלנין.־—אויגען די און גרוים,—בויך דער

—- ווניסעלכער דו און — נ זוך״ פארווארפט שווארצאפעלע ״דאם אז

.— ,50 ר ״( — .18 ז׳
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אבראמאוויטש. יעקב ם לוי ש

 מהאף מענטש א :מיטאנינאנדער אלץ — בלוט. טיט פארלאפען
 נאוה טפשישע פארשטאנד, מענטשליכער ווי באם, בהמהישער מער

— .ארומיגע ראם באנעמען באוווסטזוניג אנשטאט
 אנגעבוי• מוט פארשוינען "צווני — ״שררה״ דערדאזיגער לעבען

 א ט י מ ר ע כ י ו ה א אנינער טיר. דער פון זניט דער אין קעפ נענע
ל זו א און ז ל א ה דער קארק,אונטערגעגאלט נעזונטען

 דער יער.1פונ׳םלוגקעןא איןלעפעל לע ע פ ני ר בערן
 אפ׳ן בערדעל, ט ם א צ ו פ ש א אדארערמיט אנדערער
 נ• ו ל ב הענט, בנידע מיט שטעקען, לאנגען א האלט בלעך, א הארצען

 ע. כ ו ל ט ו א ך ר ז ט ק ו ב ן ו א דואנינעלעך צעלטמום
(1רגע.׳

 בא דוקא — אוירונגעל דאם — ! באאבאכטונגסקראפט מין א
 בלינצעלט אריגען דו מיט און קארק; געגאלטען מיט׳ן געזונטען דעם
 עם פאר, זוך איר שטעלט — ציגענבערדעל, מיט׳ן מאגערער דער —
— ? ט ר ע ק ר א 6 זיין געמאלט קענען זאל

 א ט י מ ד ו י א אוז מאן "חיה׳טרניגעם — ר ע ק נ ע ש דער
 און פאות דו בערדעל, שיטערע דאם ז. נא ר ע ג ג א ל

 שווניגען בשעת . ם ק א ל פ ו וו ד, נ א ל ב - ל ע ה ברעמען דו
 • א ב רעדען צו זיך קלויבט ער אנידער און ג נ ו צ דו ער ט ני ק

(2 —.״ ר ע ו ר פ זוך ער לעקט
 פארשטייט — לו, ע ד נ ע מ ר׳ גיט-צו— אנקוקענדיג, ״אום

 אג• נישט און אזוי ווורקלוך, און — .ש״ ו ק ע ל טניטש וואט מען,
 לע• א אויסזעין דארף — זאגען, זובערקניט מיט זוך ווילט ,— דערש

 — !ן ע ט ו ב ו ר ט א דו אויפגעכאפט זענען טרעפליך ווי — .קיש
 וונוס אינגאנצען זנין מענטש אשטארקער און ר ע ג ו ל ק א קען
 מויל ראם עפענען פאר׳ן זוך באלעקען און צוגג דו קניען פלאקס, ווו

— ? רעדען צום
:ר ע ט כ א ט ס ר ע ק נ ע ש דעם און

 האראפאשגע א ליטש גר א ריקע א ארוס ך ז! דר/יט שטוב "און—
 וויי.• זייער 6קא אפין פאמגושקעס, דו ווו ן אקע ב אפאר טיט סויד

הענט דן ן* ע ט נ י ה פון, ך ע ל ם ע צ 7 ג יו ל ק ץ וו צ און האר ג ו ב

— . 55 ז׳ *( — . 50 ז׳ ($

— 91



,ן מ צ ו ל ל ר פ נח

 ע• נ ם י ו א ארעם די ן, ע ט ני ז דע לי ב צו ף נל ט ש עלענבוינענם דל ז בל זי
 וועלבע צוולשען ם, ע י ל ב א ל א ה לן ו ו צ ל וו ט נ ע ר א פ ך ני ל ג ט ק ע ר ט ש

 ם ל פ ן לי ק ן ע ב לי ה צו• ט ש ל נ ך ל ז ט ל ע ט י ל ש ך, ל ז ט ק ו• ר ל ז
(*—ר״. ל א פאר ער פדל אבלסעל קאם עם ד ארויסשלקענדלג

 נ 1913 יוני געווארען אננעשרלבען איז קאפלטעל רעם פון טייל דער *(
— .מאל ערשטען צום געדרוקט אבער, ■ווערט,

 איר קענש נו, .פיעשע די צו גענעדם האבען ווייב מנין מיט ״אלך—־ (3
 זללער שלעפען זלך מיר פלעגען פיטלעך קראנקע מנלנע מיט ווי זנין, משער י^טך

— . 80 ז' (4 — .ראקעם״ דל וון קרלכען ן!אטעלען/

 קניט,5וויובלו און מאגגעל מוט פארבונדען — האר ג ו נ וו וו
 דער—ארימקיוט. גנוסטיגער פון סימן—מאם, געוווסער א אין און

 באשע• שטוס א אג׳ארבעטפוך, — זוך ן ע ג ע וו א ב גער וי שט
 — (2שקלאווון. אונטערטעגיגע שטולע, .פענושעל,

 שטוו• דער אבראמאוווטשען בא פארעגדוגט פארטרעט עם”ך
 קוג- גענואלושען רעם פון פוגור א "מאדעל". פוג׳ם רעדען גער |

 בלוין גושט אז אזויפול, אף אויגען אונזערע פאר לעבען מוז סטלער
 רעם אויך נאר שפורען, מיר זאלען הויט אור פון ווארומקווט דאם

 אנטשטווונגספראצעם דעם שפראך, רער פון הויך רעם אורען, אטעם
 און מויל, צום בוז דורך מאכען זוו וואם וועג, דעם ווערטער, דו פון
רעדער. פוג׳ם אמגענארט פסוכאפוזושער דער מוט פארבוגדוגג ויון

: 1 קי״ין און ז קרן ארוים גישט רעדט ע ק ש ו פ

 זאן, משאעה אך קענטי נל פלשע צל קעגעט אבען וואב מאן מלט עך"
 פאמעיעך זילע שיעפען זעך מי פיעגען פלסיעך קיאנקע מאנע מיט רון

 טען 14 אלן דערצלללונג זנין אן זיך הליבם אורי — יאקעם* די רול קילכלן
,(4 קאפלטעל

 אג• גישט דאם זאל ש ט ווו א אמ בר א געווען, מעגליך וואלט

מערקען?

— . 57 ז׳ *(
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ש. ט ו ו ו א מ א ר ב א : ק ע י ■ ש לו 9

 אנדערע אלע וו: פושקע, א באשעפענוש, א ארוס דך דרייט עם"
 יודושע אונז, בא רומז א זיך גיבען וואם גלנובק, זנין נפשות, פארווארלאזטע

 מיט מוטאמאל, פארטוג גרובעם, די ווי הויט, העלער רער פון עפעם קינדער,
 ־ גע• בוסלעבוונים האבק זיי ווי זעיק, אנהייבק עם מ׳זאל חנדלעך, אלע די

סימן!'( א עפעם פרוער די פון האבק כאטש שפראצט,
 ער' .אנרופק משט פושקען מען קק פארשוין גרויסק שטארק "קיין

 ציין. קרומע געלע מיט מדל גרוים ברייט א קאפ, פלאטשוקען גרויסען א האט
 . א ז ם י ו ר א ף ר א ש "ר" ן יי ק ט ש ו נ ן ע ק ע, וו א ל ן ם י ש ט ש ט ד ע ר
. 0 פוס״ א אף שטארק הונקט און ן ע ג

 האט ער אז אן, שהן וומזט שקעס פו שטעלונג סאצואלע דו
 יודושע איטלוכע וואס ם", י נ א ר א ,נ אזויגערופענע דו צו באלאגגט

.אזעלכע מיט געבענטשט זמן מוז קהלה-קרושה

 נאר קאפאטע, א אהן בארווים, געודינטלוך געווק אוז גאנג ,פושקעם
 ארבע׳בנפות פארשמאלצעוועטען לאנגען א מוט העמד, געלאטעט גראב א אין
.(2 פאלרען סך א טוט ליינוואנט גראבע פון תחתונים און

 "בעלי׳הבתים :נאם דער אף דופק מיק צו געווען אין ארבעט ,דנן
 .— .מיטוואך ארנין", באד און ״וומבערלעך און פריוטוג, אדיין!״, און-באד

 יודו• דער און האט גארטענווארג, ווייזק אנהייבק זיך פלעגט עם ווען זו-מער,
 אהערי — ,יודעלעך :שלייק א פון תו קול זיין הערען געלאזט זוך נאם שער

 אוב• אנטאן, ראם הוטק ער פלעגט באד אין — !״ יורעלעך קנאבעל, ״׳ונגער
 ארבעל רעם און העמד קויטוג א אריינלאזען וואסער, שעפעלע א טערטראגען

 וואר• פניער, קדל א דערלאנגען מי_יםטער, א ווו אונוודינוג, קנופ א מוט ארנין
 • צוגאר-טוטון, א פאררייכערן צו אנדערער רער אין האנט אוון םון עם פענדוג

, 1* דרנוער״ א אדער צותיער, הארטען א מוטאמאל דערפאר כאפק און

— .35 (ז׳4 —.•35 — 34 ז״ז *( — . 34 ז׳ ״( — . 33 ז׳ *(

 גע• נוט גאר איו ער" אים: וועגען זאגט עלו ד עב מ ר׳ אמת,
 אנט• און — /4 א׳ויסגעזעיען״ האט ער ווי שוטה, מיאוסער אזא ווען

 באשעפעגי• אומגלוקלוכען פארווארלאזטען דעם אין ווירקליך דעקט
 געזעל• מענטשלוכער דער פון מיטגליד נודריגסטען דעם אין שעל,

 נושט האט פוילער א נאר וועלכעם אף ווערימעל, דעם אין שאפט,
.מעגטשליבע דערהויבענסטע און תיגסטע דו — פוס, מוט׳ן אנגעטרעטען

— נ<3 —



י ק צ ר ל ן ר 6 נח

 — לובע. צארטסטער דער צי פעוקכיט הארץ, גוט ווייך א :געפולען,
 דעם דערוואבען זאגאר ן ע ק ש י פ אין ער לאזט ווערק דעם פון ס־וף צום

 דרבים דו מיט זיך מואוסען דאם לעבען, אגשטעגדוגער א צו דראגג
 און בעטלערפראפעסוע אכיגעגער זכרן מיט און כאליאסטרע דער פון

 דאך שטעקען ווערטען גכיסטוגע אלע דו אבער —(.,געגג פכיגע אורע
 א ס׳אוז פסיכוק. צוקוועטשטער א אין און גוף פארקרופעלטען א אין

 .מענטש גאגצען א פון אובערבלכיבעבץ רעשטעל, גפשעל, דערשלאגען
 גורל פון כחות פארבארגעגע דו בא שפולעכעל א אויף קוגדווכים פון
 און פאסווו טענטשען. שלעכטע אדער נארושע פון העגט דו אין און

 אברא׳ ווען און — ,ווולען פון שאטען א טיט בלוין אומבאהאלפען,
 ון1 ארכיגווארפען צכיט צו צכיט פון ן עלו ד עג מ לאזט ש ט ווו א מ

 אוב ,אקורנק אדער קיוכעף^ פיעגען "טו וועגען: פושקעם
 הומא׳ צולוב בלויז נישט ראם ער טוט — /*!״ ע י נ כי ב דו און

 נושט קען ער :נויטוועגדוקכיט אג׳ארטוסטושע אום בא ס׳אוז ריסטיק.
 אג׳• אוז רואם רעדען, ארט פושקעם פארגעסען לעזער דעם לאזען

 דער דערדרוקטקכיט. פסוצישער און קערפערלוכער זכרן פון אפשפוגלוגג
 טיפ, פון גאגצקכיט דאם אולוזוע, דו איגטערהאלטען מוז קונסטלער

 צוגג וואסער פץ גופעל, וואסער פון צנוט, צו צכיט פון דערמאגענדוג
 דורב׳ צארטקורט און געפול מעגטשלוך אזויפול טיט דו פלכיצען עם

.דערצכילוגגען געזאפטע

 טאג א ,אנטלויפען גןכסשען צוש ווי אנטלויטען, ״מ׳פאדארף : 122 ז׳ *(
 דאך זעבען דאם .גאט פאר דגר א איז גנבים אזעלגע צוולשען א?בערעער איון

 האנט קרן נישט טוען וואם ;הארצען אץ גאט קרן נישט האבען וואם מענטשען,
 ודלען יאך, רעם א:נגאגצען דך פון אראפגעווארפען אררן, וואשיר קאלטע אץ

 אנגעוואר• אנדערע אף זיך און הפרנסת דאגת פון ארבעט, קרן פון ווןסען נישט
 בון אלוון איך .דס׳שונאים די נאך זענען און בלוט יוחש זייגען נאגען, .פען,

 רער און גענג אלע מרגע באטראכטענדוג אראפגעפאלען, מיאום א־יך מור בא
 דעראיו• נוט נאר .מעגששען שלעבטע פעקול רעמדאךגען צודשען צרט גאנצער
 שיונע קרן נושט פול צוגעקלעפט זוך טיר צו• האט עש .פי־וער וואט גענער
— ...זיי* פון זאכען

— . 82 ז׳
— .אן״ י א ע י נ •י ב דו ן ו ,...א ; אדער — ,82 ז *(
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אבראמאוויטש.׳יעקבשלום

 מוט קאפיטעל ־טען11 און זוך באגעגענט עלו ענד מ ר׳ בשעת
 • אזי מענדעלו, ר' אמך, האב "איך :לעצטער דער זאגט ן, ע ק ש י פ

 קומט־פאר ווערק דעם אין מאל ערשטען צום — .דערקענט" בעט
 מונד׳ יידישען, אין וואקשט וואש "־עט", זולב נושטא׳ורנאנושע דו

 ווימטער אויך און .אדווערבען צו און אונפוניטיוו צום צו ארטלוך,
מויל> פישקעם אין נאר דערשמנונג דואלעקטאלאגושע רו מיר הערען

 אץ און ארט אץן אף עט פ א צניט גאנצע דו דאך זיצט "זי —
 רער פון העלד רער דערציילט — ,פרנסה״ דער אץ פארטראנען שטארק
 האש איבער, עד ניט זנננם, ווננב דאס — .(2 ארמעלננט״ יץ־ושע פון ״מעשה
 לעכשתער רעד אף עט ם י ארו מוך פור פושקע, "נעם, אום: צו■ געזאנט
ימי גערענק זעיען, דו• וועסט ארנון, מקומות יענע און לניט, צווישען וועלט,

 שוין אץ פלאץ רעם אף דא .גאלד און גץען וועלען מור אז ווערטער, גע
 ניט, צ לאננע א עט פ א אמאל מ׳זיצט ,צוטאנעט וואם נישטא גאר כמעט

...(3 גראשען״ א גוט און זוך דערבארומט אויגער בוז

 באקאנט פענאמען, פאלקסטימלוכער טיף א אוז ט" "•ע דער
 ן. ע ל י ו פ אין טמלוומז דרומרוסלאגד, און יך1א ע, ט ו ל און
 נאך רעדען וואם פערזאנען, פון מיויל אין רוב ראם אום הערען מור

 :)ריבטיגע־ אלטער רער צו געהערען אדער — און דואלעקט, רמנעם
 פרימיטיווע זענען )עפטער!( אדער וועלט, אלטפעטערושער(

 אשתע אנטוווקעלט, קנאפ גמסטוג און געבילדעט גישט גאטורען,
 וועלבעם ווערק, דעם אין .באגרוף פון זין ענגערען אין פאלקסמאסע

 רעדען ארט ס ע ק ש ו פ אפ ט" "־ע רער שמדט דא, אנאלוזירען מיר
 באזונדע• א צו איר גיט ס, ער ^ט א ר׳ און ם ו ל ע ד נ ע מ ר׳ פון
 לינט וואש טהלך, דעם אף אן גלמבצמטוג טי_יט און קאלארוט, רען

 שטאר• געזונטען, רעם בעל-גוף, רעם ן, ע ר ע ט ל א ר׳ צווישען אפילו
 אין שטויבעלע רעם ן, ע ק ש ו פ און דעשפאט, דעם מענטש, קען

אפ" זוך האט וואש צוונוגעלע, פארדארטען רעם נעשטאלט, מענטשלוך

_ . 75 ,ז י( — . 69 ז״ •(
,77 ז״י אף — ט״ ע כ י ו ״א ; 75 ז׳ אף — ט״ ע נ א ט ע ג ם א — . 76 ז׳ (י

!96 —עט״ ראם ״•א ;158 ,134 ,117 ,97 ,91 ם.,82 ,77 — ט״ ע ם ,־א ;9!
— . 132 ם.,123 ,114 ,110 •9£ •85 זז' ע נ
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י. ק צ ו ל : ר פ נח

 דער־ איבער געקגיקעלט וווגט פדן ווערט און מוטערבוים פון נעריפען
...וועלט גרויסער

 דערמאנט, שוין ווו איז, חיה-טרגינעם ...חיים־חגא
:רעדען שטגיגער זמן ז או אט און ש". ו ק ע "ר א

 גאוורולען צו• געשיקט מוך דו• האסט אלץן, מוך דאך האסט "דו• —
'( < געשיקט מוך קארטאפליעש זאק א נאך *

— . 91 ז׳ *( — . ציטאטע טע ערש דו *( —55 ז' *(

— .152 ז׳ (5 — .״דערהרגעט״ ה. ד. *(

 •ערושטע דו אפפירען רבו, דער גענאנגען, ראך אוז רבו "דער —
י( אפפורען!" פעלד אין קעלבול רעש מוט קו

 אובערחזרן בארעצטוגטע משט פסוכאלאגוש און לאגוש ראם
 דער• סינטאקסושע איגטערעסאנטע א בכלל אוז זאצטגילען געוויסע פון

 בא• גרענעצען געוווסע אין .מוגדארטען יודושע אגינוגע אין שגינונג
 אבער אונטעלוגענטען. פון רעדען ארט אין אפולו זו מור נעגענען

 כאראקטע• פענאמעך פאלקסטימלוכער אנ׳עכט דאס איז אלגעטגין אים
 נודערוגער נאר א אף שטמען וואט פאלקסספערען, יעגע פאר ריסטיש
 אגיגפאכיגסטען פאר׳ן אנטוווקלונג, אינטעלעקטועלישער פון שטופע

.וכדומה מוילוכערס, וואסערטרעגערם, קגילערם, בעלי־עגלות, פאר המון,

 דו איבער אבער שפרגיזט עם נ טרגי ה• חי חיים־חנא
 קור• אגין אין דערשגיגונג. פאלקסטימלוכער דער פון מאם נעווגינטלוכע

 אנין און מאל צווגי צו ווערטער דרגי איבער ער חזרט פראזע צער
 און ארעמקמט גגיסטוג זגין פערראט דאם (.2כאל דרגי זאגאר ווארט

 אויסגעצגיכענט אלזו, דערגאגצט, זגינער ל י ט ם דער דערשלאגענקגיט.
. ציטירט (3 אויווען האבען מיר וועלכען פארטרעט, מגיסטערושען דעם

 בעטלערבאג• דער פון הערשט דער ממזר", ר ע ט י ו "ר דער

# :רעדט טערדער, און נגב דע,

 טונופתל, טון דוך, דא האב אליין איך וואש ל/יד, זייער טור טוט "עש —
 מזלי טרפהנע דאש געשפולט האט ־־ור אויב נאר .(4 געבעל־דברט נושט

 דאך בינה, א ווו צוקרועטשען גושט נפשל, פארששונקען דיך, זאל איך דנינש,
...(5 נישט״ דו• ווע©ט העגט מוינע פו-ן ארויש טרוקען איננאנצען

 גיש^ דור פון טען זאל •ארע קנון איעער, הו-נט שטול, דא "ליג-זשע —
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 געדגנק׳זשע, גאר קו-מען. דיר אף דא וועט דיינע הגורה די ביז ליג הערען!
 קבר און תונע באבע א עפעם נם, א דור זיך טרעפט טאמור פלאשקעדרוגע,

 זאלסט אתים, לעבעדויער א פונדאנען גייסט און מוען, דיר פאר זיך וועט
 פלו-ט• באלד ווארו-ם וויוזק, צו בושט זוך אויגען דו פאר מיר הוטען, זוך דו■

*(.״ כוק״ מאך ארן תך אוך פעל

 גראבע דו אין סטיל, דעם אין דא, איז פארשוין גאגצער דער
— אכזריות. מגושמדוגען רעם אין און וודעלווערטער

דערצוולט: שקע פי

 איר צו■ זיך צו-שארענתג ווויב, מיין צו• זאג א איך גוב - !״בתיה —
 שטועם א און געוואלט און אליין געווען זענען מור אז איינמאל, נוטען מוט
?״ מור צו• בתיה, דו, האסט וואם — :גט וועגען טאן טאפ א איר מיט

 קורצע א אור פון אוך באקום — !״ ע ק ש י ם כפרה, דו ר ע ״וו —
.תשובה

 טיט איך — ן זוך אנגעברוגזט ווו איך, מאך — .׳ דור דו■ האסט אט —
 פוש. כהרה, די "ווער :קודער־ווודער אלץ זו און ואדרבה אדרבה אלץ אור
? פארוואם !״ קע

 פנים, קרום א טוט זו זאגט — !״ א פ כ נ דו ע ש ז • ם ו ק א ״ב —
.מור פון זוך אוועקרוקענדוג

 גו. מוט אגעט מוך איך רוף — !בתיה זיין, געזונט מור זאלסט —
 נאם ווו לעבען לאמיר אין נארעשקייטען תונע אוועק כ׳לעבען ווארף — :טען

.געבאטען האט
 ע ק וי ט ל ו ה ר ע ד טיט ו, י נ ע ק ש ו ם בפרה, דו ר ע "וו —

— .(2 ם ע נ •י א נ ו א ר ע נ יי ר

 תשובות געטאקטע קאטעגאהשע, דו אין דואלאג, קורצען דעם אין
 אי׳ פעטע, "יארערדוגע, די אוז, זו ווו אזוי אוגגאנצען, בתיה איז

 "פיסק א מיט ענערגיש, דאך און בלינד */ יודענע״ פלוושוגע טערע,
 און, ווערען, בטל מוזען פלעגען אלע וועלכען פאר <,4 שרויפען" אף
— .שלעכט און עגאוסטוש בלונדע, סך א ווי

 — ווערק דעם פון ווונקעלע ערשטיבארורטען דעם אין אויך ״.
פון הולף דער טיט טענטשענפארטרעטען דו דערגאנצען דעם אין

 .-~88^ז׳ — . 84 ז׳ (ג 124 — 123 ז״ז (ג — . 152 ז׳ (1
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 שמריך גרונט דער ארזים בזלט טרעט — רעדען חרט איינענער כיער
 הזיפסמערה, דו מאנערע, קונסטלערושער ס ע ש ט ווי א מ א בר א פון

 קאנסטאטורען צו געהאט מעגלובקויט דו שזין האבען מיר וועלכע
מאם. פון פול ע ג אס ד :געלעגענהויט אנ׳גנדער בא אזיוזען,

 מחבר דער זיך היט העלדען זי״ינע פון שפראך דער אין אזיך
 אלעס פון אנה־ויפענישען, פון אובערחזרונגען, פון איבערטרניבוגנען, פון

 קלויגלובקדט, באנאלישקויט, מיט שמעקען געקענט וואלט וואס עם, ד
 צו ברעגגען געהאנטווערקט, געמלאבהט, אזיסזעין באנרענצטקדט,

 וועלכען אהן גזיטווענדוגסטען, דעם מוט בלזיז יוצא אוז ער .שארזש
 געווען נישט וואלט קונסט, דער פון עיקר-זין דער אט אולוזוע, דו

 אין געפעלט עפעס וואלט עס וועלכען אהן פאלקאמען, דערנתיבט

גאנצען• דעס
 רעדט און 1 קיין אץ ת קיין ארטוקולירען גישט קען ע פושק

 מאכט ווו אבער נישט. דאם פארזעיט ו על נד ע מ און "•עט/ מיט׳ן
 דו אף ? לשון פישקעס און פרסום דו אט אף אזיפמערקזאם אוגז ער
 דער• קאלוקעם אומגלוקלוכען רעם זיך צוט עם וועלכע אף זכרטלעך, 79

 אזיווען צווגי דו פון ערשטע דו מאל 1 דורך זוך ווארפט צנילונג,
 21 ענדליך צווןיטע, דו מאל 12 און פראזען, צוטורטע שזין 94 ז׳ אף

ג ע ם ק א י. און — ענדוננסזולב. גישטאזרגאגושע דערמאנטע דו מאל
 טזיבע דו רעדט 0 רובלאנד" אין רעקרוט יודושען "ערשטען ם ד ל ע ם

 ארזים ״□״ וונוב, חודשם פרנס דעם יכיאיאכעס, שלמה ברבה,
 אירס זעיט-אזים עס ווו אט און פארקערט, און "ש" ווי
מאנאלאג: א

 עלון צען באגראבין חך וועל איך מ. ם ו נ גאר ש א ד הער "אוך —
 יויון, אף גזירה חא חשמהנןן ט עש וו חא אז ארנין ערד רער אין

 זאלון יודון ש א וו נ:ט, לעבין קרן אוי לעבין חין סלטה דו הערשט
 השמד איינסטעלון. א:ם איך זאל יחיד בן 1 האב א:ך חד. אף וחנון

 דון וועל אוך ,סעלטון פאר מוך זאלען יודון ש א וו שטו, ער ה נ:ט
.״ (2 אפען״ אנרורון נאר ט ש ע וו דו אז ן ו ש א ר ש י 1 א

 גארנישט ווערק דעם און אויסשפראך איר ווערט אנדערש און
—פאנאגראף. א פון הולף דער מיט ווו געטרי./ אז׳וי נאר איבערגעגעבען,

— .7 — 6 ז״ז (י — . !862 לייפציג *(
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 וועג, דעמזעלביגען טיט ננין לאזען זיך זאל !אבראמאוויטש
 אג־ ) מוט געווען פארפלניצט ר״ ע מ ו ר ק ר ע ד ע ק ש י "פ וואלט ,

 פ׳וואלט ? געווען שמן דאם וואלט "־עט״ץ. מיט און 1 און י! שמאט
 שארען טיט שווער, י,1נר טרוקען, —פאטאגראפיע, געווען
ווערק. פון זניט ארטופטושער דער גפאר

 פון פארפורען נושט אבער זוך לאזט אבראמאוווטש
 נאטו־ אדער רעאלוזם פארשטאנענעם פרוטיטיוו אץ פלאך טין אזא

 געפיל דאם פארמאגט —אפצושמעלעי, זוך ווו ווניפט, ער ראלוזם.
 גאר גרעגוץ. אומבאדונגט־גויטוועגדוגער קוגסט דער און דער פון

 1 און י! אנשטאט ) מוט פראזע א פאלען ער לאזט אגב בדרך
 א — בלעטלעך, עטליכע אף מאל צווני מאל, אנין "־עט", א אדער

 אגצו־ א וווגק, א שמיר דעלוקאטער א פענזעל, טיט׳ן צוריר לניכטער
 אני־ דער אדער לוקווודען דו אהן זאץ אניגער דער נאר הערעגיש.

 ווען ווו ווירקוגג, גרעפערע א האט זניטלעך עטליכע אף "־עט" נער
 אניגענטומלוכקניטען גראמאטוקאלושע און פוגעטישע דידאזיגע מ׳זאל
 א נאר אבער בליץ, א גיט לעזער פאר׳ן פויסטען. פולע טיט שיטען
 דער וועלכע אף לשון, פושקעם פון אניגעגשאפט דו טאקו, בלוץ

 פליפט ווניטער און אויפטערקזאמקניט. אונזער לענקען ווול טחבר
 מיר שפראך. לוטערארושער קארעקטער און דערצנילונג דו ווודער
 מיר ווול, קיגסטלער דער וואס ראם, פארגעפען נישט שזין וועלען
 איט- דערבני בלניבט גענום עפטעטישער דער און געדעגקען. זאלען

 וואלט "־עט", דעם צו ) דעם איבערהזרן עפטערען בא געשטערט.
 אויסטעד־ דער צו איז וואס לעזער, דער : היפוך דער פונקט געווען
 גע־ גושט דערשניגונג מונדארטלוכער דער צו און אויפשפראך לושער
 מגיעה, די אף אנגעשטויפען שורה איטליכער אין זיך וואלט ווניגט,

 אויפמערק־ דו אפגעצויגען אבפארבירט, שטארק צו אום וואלט עם
 אויטאביא־ פושקעם פון אוגהאלט פון — עיקר דעם פון זאטקניט
 און יעמעלער דו פון געפולען, און אובערלעבוגגען זניגע פון גראפיע,
 אגגעהויבען פוף־כל־סוף וואלט און —טיפען, און סצענעם סקיצעו,

געגום. עסטעטישען דעם שטערעגדיג דענערווירען, צו
 "פוש־ אין פאר קומען וואס פערזאגען, דו פון שפראך ...דו

 ווערק, גאגצען פון שפראך דו אניגעגטלוך, איז, קרומען", דעם קע
 ר׳ אין אן שורה ערשטער דער פון גניט דערצנילונג די וועלבען אין

און טאקי א־ויפפאסונג מעגדעלים ר׳ דורך 5 גאטען מעגדעלוס
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 פון דערצוולוגגען די און רמד די דורכגעזופט ווערען מויל זמן דורך
 ממסטער" דעם פון שפראך דער אין אט און "העלדען/ איבערוגע דו

 אבראמא־ קרעאצוע גרעסטע דידאזיגע עלו,•- ענד מ ר׳ איז ווערק
 א־ויווען אנדערע, דו אין ווי פוגקט — ,31 (6ין 6^0 זמן וויטשעם,

 זון אמתן אין מאלעד ראנאן, דעם פון זמטען אגאלוזירטע שוין
 פון מזיל אין ארמן גערן למגט און ליב אלמן האט ער ווארט. פון
 עלעמעג־ מאלערישסטע דו דערצמלט, ער וועלכע פון מעגטשען, דו

 און יאדערדוגע פרושע, אומיטעלבארושע, דו שפראך, דער פון טען
 אוגומאט־ופז" מוט איבערפולט איז קרומער" דער "פישקע זאפטיגע.

 כאראק־ זעגען וואס אויסדרוקען, "קלאנגמאלענדוגע/ ה. ד. עטושע,
 און שפראך איטלוכער אין שטול פאלקסטיטליכען פאר׳ן טערוסטיש

 אברא" אין האט וועלכער פאלקססטול, יודושען דעם פאר מער גאך
קלאסוקער, גרויסען זמן געפונען מאוויטשען
 צו־ אונז האבען אבראמאוווטשעם ווערק אגדערע שוין

 קודם־ — ס, ע ו צ ק ע י ר ע ט ג ו א פון געברויך רמצען דעם צו געוומנט
 און ל, ו עפ ג ך לו גער י א פון אויסדרוק זענען וואס דו, פון כל

 צוגעבעג־ דערצמלונג, גאגצע א זאץ, גאגצען א אפטמאל פארטרעטען

 ק־ א "ט דו ב. צ. —עקספאנסוווושקמט. באזוגדער א שפראך דער דיג
 אזעלכע צאל גרויסער דער מיט אוים ספעציעל זוך צמכעגט ע" ם

 טיט אן זוך המבט סצעגע ערשטע דו באלד איגטעריעקציעם,
מאנאלאג: ם ק ו ד א פ ם

פאר• )ער אמאל, נאך ? א ה געזאגט... מאיר ר׳ האט טרפון״. ר׳ אםר"
נאך אז גוזאגט, האט ער אלמף זוך צו רערט או-ן וואגט רער אף מך טראכט

 קאט דער סולוקון. דארפון וועט מק גוזאגט... ער האט טערמין רער איו שבת
האב איך געלט! קיין נושטא שלעכט, שלעבט, ך, א מור. זוך שפאלט חלעבון

אויש פוסט. איז קאסע דוא אנששריסק. נוט באלר חללה זוך זאל מען מורא
 חלילה וועט עש באש דרייען צו• הערון אויף זוך וועלען רעדער דו געט־וקענט,

 )ער צרט אשלעכטע היער ך, א איך. מיון געלד וואסער, קיין קופען צו■ נים
 צווט, בוטערע א זויער א, י חדר( דעם איבער ארוס גיוט אוב אויף ששייט

 צר חתונה גוהערט אויף היונט נאך מען האט זעצענעש צו• אויף ווו עש5ע
 ניט שלושות-געלד, קיק גופאלון אריין נןט מור איז צויט לאגגע א שיין האבין.

 פלעגט דאם שלישית־געלד, עפעם אקאטאוועם סביבה. דער םון נוט היא, טק
 חברהש אביסול נאך זוך דרייט וואש חלעבין נם א פול,.. מיער איאר מאכון אויש
 ווע- וווסק צו• מחויב דאש אוז ווער נארישקייט, ט ע וואש?." י ן געלד.
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.ל ק צ ו• ל ל ר פ ח ג

 באר ע פ גוט, נלט אויך אפילו רעם מלט איז עש באר אן? עש בייט מען
וו. א. א. וו. א. א. (,גוט!" נים

 "עט׳ "אי/ לא/ "אך/ "הא/ שורות: קטע ־ר. גע 13 אין
 ביסיל א חדר און 4ארי_יגגו.יענדי ט, פ א ה ד נ א ט "ש — ע/׳ ״ב און

לוסטוג":
 (4 3 2 *שלאפט!" ער ?ע, אור שוורנט וואם א ה זאבען? איר וועט וואם אהרן ,נואר׳

 גע־ צוט ן לו ע ענד מ ר׳ ן/ טע רו ק עם ד שקע "פו און
 זיך האט וואם וועלט/ "לוצטוגע דו אף טאן צו קוק א וואלדוג
 דער אים צו זאגט צויבער, און פראכט מיט פול אדום, צולויגט

 קאקעטיש דא אוז ע" "פ דער—נושט! ט׳טאר ע!". "פ ■יצר־טוב:
 דערגעג־ אין אוראנוע, גוטמוטיגער טיט פ/רפארבט שטופערוש, .און

 איג־ א דעם צונעבעגדוג לעזער, צום געמגל גאנצע דאם ז:יער טערט
 ממזר, "דער ווו דערצוילט, ע ק ש ו פ — טאן. ווארעמלוכען טומישען,

 האר־ די אמאל קגניפען פלעגט איאן, מיגיע דו אין אים קיינק א

 זענען דאם — איבער, ער גיט — געמיינט, האב ״איך נעבעך״: .באטע,
 א'מןנטשען, שלאגט׳־מיגיגט רשע^וואם א פון קנופ אזיוי גלאט זוך

 פאר דענסטמאל קלאגען־זיך איר פין זיך האט עם ווו נאר געבעך.
 האט עם קיום. טיגי אגדערע גאר געווען דאם זענען דערוווזען, מיר

 דא יצר־הרע־קנופ..\( פעי טעם... אגדער אנין גאר עפעש ,געהאט
 דאם פארב. און טאן איגהאלט, אנ׳אגדער גאר ע" "פ רער האט

 מיט׳ן אויסגעמישט צגיעות^געפול, אויפגעבראכטע דאם ים א שופט
 איגטעריעקציע דיאניגעגע — גשמה• ליבהאבענדוגער א פון פארדראם

 אף זאלבעדרוט, זאגאר אדער געטאפעלט ענצעלט, פאר, גאך קויט

—.166 ,162 ,161 ,158 ,140 ,95 ,89 ,51 ,45 ,43 ,21 ז/ :!־.י

—(.1872 אויסבאב ר ע נ ל ל וו לויט צלטלרט} 8 ז׳ *(
— .38 ז׳ ״(

----9 ז׳ ,1913 אויםנאב וו.ערשעווער רעם 1לי ציטירט (3
-----128 ז׳ (4

— הארב^יטער. דער ט ם 14

 מיט שקע ל ם מאכט — מענדעלל! ר׳ מער, נלשט ארך פ־עג ״אלך
 וולדער (5איר מלט מלך באדארפט ג$ט עם האט ו,־אם צו — געמיט: בלטער א

 שנין ¥ פלוצללך אוגז ז^ל עם צו-שיידען? אוגז טאקל באלד בכדי צונויפפלרען,
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ש. ט י ו ו א מ א ר ב א ב ק ע י ה ו ל ע

 אין ווערען פינסטער ערגער גאך ארגז זאל טאקל באלד בכדי מזל, דאם טין
 עולם,. של רבונו געוואלט, און להכעיס! צו א וו: נאר עפעם ס׳אלז אויגען?," ד:

 איידער וראם קאללקעם, בלטערע אומגליקליכע, צורי אקעגען וועמען, אקעגען
 געווען גלטכער פלל זלל פאר וואלט ווללטלק, אלן יסורים, אלן לעבען וולסט אזא
ווערען!"".*( *צו■ געבוירען גלט נאד

 שאקלענדלג ,,און — מענדעלל: ר׳ דערציילט —פנימיל״, פרום א מאך אלך״
 נישט טאר מען געהליסען: פיל אזוי האט וואם טע־טע־טכי! איך זאג קאפ מלט׳ן

 גוטער א מלר בא אלז ראש ווליל נלשט עם, אלך האב געזאגט אזוינם!... רעדען
 וועלט דער אלן שטייגער רער ווליל אזוי, גלאט נאד קשיא, דער אף ענטפער

 אנדע. רער מרז קשיות, שטארקע צרות פאר פרעגט איינער אז אזוי, שוין אלז
טע־טע־טיי!..."'( מלט כאטש אים אפשלאגען מרם!*, זאגען רער

 האב (2 *ע" "ב יידישען פון כאראקטערוסטוק א־ויסגעצויבעגטע די

 דעם אין באגענענען מור —. 70 ז׳ אף א־ויווען ציטירט ש־וין איך
 (>* 10 * 8 !״ ו ,,א 5 <ז ״ ו.י וו י 1 ״א ,(* 6 ״ י ן א׳׳ ;(5א"" (4י״; ,א ;(3א"" : ווערק

 ע׳ ג וויי ה ה א ה, ,ה ן י(* * 2!״ א ה ״א !״"/ א ,ה ך ,א ; ך!"^ ,א
ט!"*'/ ע הע ן <15• ע־הע־ה;" ה# ד"/ ע ה ־ ע ,ה ן ע ג ו ר ש

—181 ז׳ *(
 ,29 ,28 ,23 ,21 ז״ז דל אף מלר טרעפען אלנטעריעקצלע דלראזלגע (ג

41, 45, 182.—
—.144 ,94 ,29 ,20 ,11 ז״ז אף (נ
—.138 ,137 ,126 ,120 ,89 ,72 ,51 ,30 ,26 ,22 ,18 ז״ז אף (4

—.42 ,34 ,20 ז״ז אף *(
— .117 ,94 ,84 ,66 ,37 ,30 ,13 ז״ז אף (4
— .110 ז״ אף (ז

— .16 ז׳ אף *(

— .164 ,157 ,129 ,124 ,110 ז״ז אף 1*
— .146 ז' אף (10

— .106 ,105 ,96 ,91 ,89 ,64 ,58 ,51 ,20 ,10 ז״ז אף "(
— .144 ,69 ז״ז אף י(2
— .42 ז׳ אף (“

------22 ז׳ אף *( _ .140 ,38 ז״ז אף י(4

— .108 ,47 ,21 ז״ז אף (“
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ש. ט ו וו א מ א ר ב א ב ק ע י ׳ ם 1 ל ש

 * *( ו■״ ״נ ;(5 4א!" "נ /3ע" צ ע־ צ ט ־ ע צ "ט <ן2 * ו!״ פ "ט >א" ,מ
 קומען אונטעריעקציעס דידאזיגע —.""( א "ש ; <* 9 * 7״ ט "ע ;(6ר ע ה "ע

 פארשידענער אין איבערגעחזרט, מאל דרני צי מאל צווני אדער אלוון,

ניואנסען. פארשידענע מיט אין אנווענדונג

 "טא !.״•; מהיכא׳תיתי א... )״ט 58 ?״/ נ.יט פארוואם א, )״ט 29 ז״ז *(
— אזר״.,.(. זי״ין לאז — מיר: אץ־ טראיט — עולם! של רבונו

— .51 זץ (2
 קנאקענדגיג אלטער, מאכט — כלעבען!״ מצואה, גרויסע א״ — :91 ז׳ (3

 גע. נושט אפילו• די מעגען פונדעסטוועגען !ע צ ׳ ע צ ט . ע צ ט״ צו-נג: דער מוט
— ווערען״. דאכט

— .135 ,94 ,84 ,66 ,51 ,37 ,19 ז״ז (4
̂ 160 ,127 ,84 ,83 ,78 ,76 ,54 ,41 ,38 ,34 ,28 ,20 ז״ז (5

166, 176. —
— .74 ז׳ ($
־ .167 ,166 ,162 ,149 ,111 ,50 ,45 ז״ז (ז

 ,174 ,162 ,132 ,110 ,109 ,107 ,97 ,94 ,89 ,66 ,51 ,17 ז״ז "(

178. —
— .47 ז׳ (9
— .108 ז׳ י(0
— .17 ז׳ (״ — .21 ז׳ (“

 ביימלעך מיני און טשערעט מיט באוואקסען איז טאל "־ער
 שליאך, צום *ניט אנין מיט זיך צוט און דערנער, ווי שטעבעדיגע

 אלדי צו ט ני ו ו ־ ט ע ה אנדערש, ערגוץ אנדערער רער מיט
 —ט״.״ ני ו ו ־ ט ע ״ה נאר "ווניט", פשוט נישט ; (9יאר״ שווארצע

 רער אין ט ע פ ש העט געזעסען נעבעך, שלוממזלדוגע, זו, איז "אזוי
 צום בוז ט ע ה ־ ט ע ה וואלד א ציען אן זוך הניבט עם ,ווו—(,0נאכט"...

 דער — ר" ע ני ״ז לוטערארושען בלאסען דעם אנשטאט (11שליאך״״.
 שטארקען מיט א־ויסגעשפראבען ווערט וואם ט", ע "ה נאטורליויט
 זכרן מוט מאלענדוג "ע׳/ געצוינענעם מוט און ווארט־אנין הויכלויט

 וועג גאנצען דעם "אף—ארנין,״ אינדערווניט זיך ציען דאם קלאנג
 א שארך, א ערגוץ הערען ראם זאל מען ל, ו ט א־ש ש איז

שטול׳/ ר ע ו ו "ז נושט אויך ל", י ט "ש גלאט נושט (:12פופם"."
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י. ק צ ו• ל ז ר פ ;ז נ

 דער מוט שמוק א כאפען טאקו זו פלעגט "אמאל—ל"." י ט א-ש "ש נאד
 אראפ• נעבעך, עם, פלעגט זו נאר קעלגיע, רער אף שמניסער פונ׳ם בניטש

 און בנידלעך דו אף ארויף מור "קרוכען-----------ש״...'( ט קו שא, שלונגען
 זוך לאזען מור "און :פראזאוש נושט (;2ארמן״ וועג אין א ד ני ה

 אין א ד נו "ה ;קלאנגמאלענדיג עקספאנסווו, נאר פארען׳/ ווניטער
 לעבעדוקניט׳ ראם איבער דא ניט אונטעריעקצוע דו ; !״ ארנין וועג
 ן ר ע ט אל ר׳ מוט ו ל ע ד נ ע מ ר׳ וועלכען מיט צופרודענקניט, דאם

 דו מיט אונצודענט נאכ׳ן ארנין וועג אין ווניטער געלאזט זוך האבען
 — (,3שפראכע" דער מוט ארוים פושקע! הנורא, "נו, — פויערן.

 אונטעריא• מונטערענדוג, פושקען, אלטער ר׳ און מענדעלי ר׳ בעטען
 "ס׳איז----------זוך... שעמט זוך, קווענקעלט וואם קאלוקע, דעם גענדיג

 האלטען שטניגער, א ווו, —: יאנטעל זאגט י— ,(4פיל זניער דא דא,

 מאיר־בעל-הנם• ארום זוך רניבען חברות, אין גבאי א זנין טאקסע, דו

 זמן בריות, פמנע דו ארום שטאדטזאכען, ארום זיך דרמען פושקעם,
 נאר, פרנסות. נוטע זמער דעסגלמכען און קאכלעפעל א כל-ולך, א

 א!" אט ק "א מיט (6דור"... פאר נושט זענען אזעלכע אקאטא!
 גע• קאטאוועס אף ;קאץ א אוועק דרומרוסלאנד אין מען טרניבט

 המסט דא מענטשען; צו בנוגע אויך אינטעריעקציע דו מען ברוינט
 וואס נישט אפילו דעם וועגען האסט ו ד ברודערל, "ננין, : !״ "אקאטא

 ר׳----------!״ פונדנינעטוועגען נישט איז שטרמטעל דאם חלומען! צו
 י, "א :גארטען פרעמדען אין באנאכט, פארלעקט, אביסעל עלו, ענד מ
 !...א־ויגען מיט נאז א !לבנה אדעסער שנינע א באקדניזשע, א לבנה, א
 שלוט — !שלום עליבם — ? שלוס׳עליבם !לבנה דו זנין מקדש א, ש

 אג• און שפרינג דור אקעגען איך ווו אזוי !שלום עליכם — ? עליכם
 ץ, א ה ץ, א ה — !פעטער שפרינג-זשע, איך... קען נושט דיך רורען

 דער מאלט אינטעריעקצוע איבערגעחזרטער דער מוט (6האץ!"...
 די "אהא,-------לבנה... דער אקעגען אונטערשפרינגען זנין דערצנילער
 עניי צ הא און ווניב דאם פטרן זוכער אום! זוך גלוסט הולטאיקע

 ערגערט (,זעם!״ אור זאלט דערלעבען נישט א דראבקע! דער מוט
 *( דער מיט "אוועק :זנין געקענט ס׳וואלט סלוניתטע. פישקעס זוך

— ׳164 ז׳ (5 — פרנסות. (4 — .83 ז׳ *(—!6 ז׳ (2—.110 ז׳ *(

— •144 ז׳ (ז — .51 ז׳ 0
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 "האץ" —עניו" צ "הא לעבעדוגז געווען איויך ס׳וואלט און דראבקע!",
 די שפרונגען, מיט אוועקעין א שילדערט — דומונוטוווסופוקס מוט

 גלי.יכ• און אוועקעיענדונען, פון אנילענוש האס גלוק, דאס ישמחה,
 שנאה, די אינטעריעקציע געברויכטער דא דער אין שטעקט צי_יטיג

 *רע דעם פון פאראכטונג די און נישטפארגינען האס כעס, דער
 ווער• אהן אזוי גלאט הארצען אפ׳ן גוט מיר אוז "עפעס-------דער.
 איז דערבי-י מי_ינס צוטרימקען דאם —:מענדעלו ,ר דערצי.ילט — טער,

 די שארפען צו ארעד קאנצערט, געבען צו כוונה א מיט נישט יך1א
— (ם״...' ו ר ט - ם ו ר ב ם, ו ר ב • ם י ר ט א זוך אזוי גלאט נאר כלי,

 (4 — .50 ,49 ז״ז *( — .37 ז׳ ״( — .78 ז׳ *(
— .53 ז׳ (7 —.65 ז׳ (8 — .60:

 אונטער• יענער פון לובהאבער א־ויך איז ש ט י ו ו א מ א ר ב א
 נ׳ ו נ וי ש ר ע ד ע כ ו ל ר ע ס י 'ו א צו שייכות א האט וואס יעקציע,

 אדער חוש-השמיעה פון רווץ פלוצימדוגען אף רעאקציע אה ן, ע ג
 אן זוך דערמאנען בא געבר־ויכט געוווינטליך ווערט און חוש-הראיה,

ארוים. רו.יץ פלוצימדוגען אזא רופען וואס דערשמנוננען, ..דו

 פוף־פוף־ — פלפקעלע זכין אפדאסניל ,פאררילבערט ר ע ט ל א ר'
 —(״.2 רויך וואלקען גאנצען א קוימען א פון וון ארויסגעלאזט און — פוף
 רעם מלט צרות, פאר שמועס׳אלבער, רענצעלע, צום נערן מיך נעם ,איך

 מלט טיך געזעגען אריין... מויל אלן גלליך בול־בול־בול בראנפען, פלעשיל
 גע- ארבעטען לעפעל צען א" — (3בול־בול־בול"... נאכאמאל פלעשלל, דעם

 מלילער, צען אלן געשוולנד דארטען פון פללען און שיסעל אילן אלן שמאק
 זו• א בהלה, א כאפענלש, א ס׳איז שטייגער. זללן אף אלטללכם זופען, זואם

 אלץ מלך טרליבען קרובים נליגעפונענע מלינע הופ״פופי ווופ־הופ, פעריי:
 מלין אף ! וווויפ־פפיפ ז אלך און !בעטען ניט זיך לאזט עסט, אונטער:
 ערגלץ שטעקט וואם (נלאז שטלקעל אלבערגעבללבענע ראם — — (4גוסח״...

 זקנה, א בא צאן אילנאללנצלגער דער וול פענסטער, פון ווינקעל א אלן
 (5זום"*"זום׳זום שטיל: בעבעט און וולנטעל א עפעם נאר בא זלך שאקעלט

 ללי■ ראם ן אום פאלט פלסלעך דרלי אף בענקעל הלנקעדלנע "דאם----------
 קאלנעו רויטער ,רער--------(6טראך־טראך"׳.. נעגעלוואסער מלט קרלגעל מענע
— — (7יונית״.,. אף ווארט הארבען רעם מיט מלר אף נעטון היק א האט

ז (ג — .62 ז׳
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 פוי• א קונדס א "עפעם — — (,כיק"... מאך ארן דןך אלך פלומפעל ,באלר
 ער וו? קוקו-קוקו, מאכט: אנדערען, צום בוים איין פון פלןט שטןפט, נעל,

 קארן און וחיץ צורןשען פון אפ ענטפערט אןם באהעלטעמש; אין זןך שפןלט
 גערעדם: וון ,י פוק־בער־וווק פיק־בער־וויק, : עפעם פויגעל מין אנדער אכין

 עק, אפ׳ן זאלץ אן מןר שןט באטש כאפען, נישש דא מןך וועסטו איןבןק
 שטארק מןר, "...און — — (2 *!" אוועק אוועק, און ווייטער קרוב, ר׳ זןך, פאקט

 וו? הענדום־פענדום, צו ז?ך אנדערען דעם צו• איינער לאזען אנגעצעדען,
— (3הענער"... דן

— (.78 >ז׳ האלז״ רעם איבער דיר ״שנויד ה.: ד. *(
— .75 ז׳ *( - .19 ז׳ (5 — .10 ז׳ (4 — .12 ז׳ (3 — .45 ז׳ (2

— .65 ז׳ (9 — .45 ז׳ (8 — .17 ז׳ ״(

 אבראמאוווטש באנוצט — ארט אפ׳ן שטענדוג און — גערן
אונ דעם אנטשפרעכט פורם דו וועלכע בא ר, טע ר ע וו ט נו צ דו
געדאנק. דעם מאלט קלאנג דער אלט, ה

 הערען, צו• רעכט נןט אליין משטיינסגעזאגט מןר מרוקע בעבע, "אןך
 אוג־ און מסחר פון געטראכט מיר האב אןך"--------(4בעבע״... אןך וואם

 געוויעטלןך "אזרי---------(5גינונדעל"... תשעה-באב א עפעם טערגעברומעלט
 דאגות דן ווען געדאנק, שום א אהן ווערטער, אהן יןד א טרימקעט

 צווןשען הי./ צווןשען גרןלען דן"--------(6נאך״... אביסעל אןם לאזען הפרנסה
 ד! פון אפילו ,זשאבעם — — (זצןמבלען״.״ זומיען, שמוצערן, תבואות
 רי־ מןר אונטער טאפטשאן דער"---------טערעלויקען״..."( ערגןץ טויכלעך

— (9פעט־םקריפעט״...

"פוש אין שפראך רער וועגען געזאגט איצט ביז וואם ...ראם,
 וואס ך, ו ב דעם פאר קאפיטעל אנין נאר איז מען", ו קר רעם ע ק

 אבראמאוויטשעם איבער ווערען אנגעשרובען אמאל דארף
 ביז קנינער מעליות. קינפטלערישע זנינע און □טיל פאלקסטימליבען

 דו אווי געקענט■ נושט האט ווארט יודישען פון מניסטער דעמדאזיגען
 באהא- אווי געווען נישט אוצרות, אירע אלע מיט שפראך יודושע
 אניגענטומלוכקניטען, און אניגענארטוקניטען אורע אלע אין ווענט

 ווונקע• ווניטסטע דו אין ארנינצודרינגען טיף אזוי געווען פעיג נישט
"פישקע פון מחבר דער קוועלברונעמפ. טיפסטע די אין אירע, לעך

מוזוקער־ א ווו שפראך, יודושער דער איבער הערשט קרומען" דעם
אינסטרומענט. זנין איבער ווירטואז

106



ש, ט ו ו ו א מ א ר ב א כ ק ע י • ם י ל ש

 ער׳ ווווסט קאלוזשע, א און ארנין בנידעל מענדעליס ר׳ פאלט
 שילרערט-------.(,ל״ ו ר ע ט ג ו ״ט א עם הווסט לשון בעל־עגלוש אף אז
 ארט זניער אויסגעצניכעגט ער קען בוידארעמעלניט, באגדע דו ער

 ספעצופושער דער אין (3ל" ב ק "מ און (2"נגיד" ווערטער דו רעדען:
 בניסוג־צארענדוגע אלם ם" יו ד כאליאסטריע; דער פון אנוועגדונג
 און זוך" "צויאכמערען י1שטאדכ געוווסער א פון באצניכנונג

 שען י וו צ טעלעמעטשע א ן נגע רלא "דע <ן5 "פלאנכענען"
 (>״זאבא־5לאפאטקעם״ ו ד ר ע ב ו א ב י_י ר א ס, ע ק ט ז ל דו

 ט נ ח׳ ק ל ע "ג (,7 ע" ק צ ו נ ה ר פ כ א ט ר ע ב א ל א "ז (6ל, אקרע רען
 טרעפט — — וו. א א. (9ד״, ל א י א "געבעלדברט (8ס״, ר ע ג נ ו ל ק

 בניטען ה. ד. זני, ן" ע וו ע עם ט "ם אלטערן, ר׳ מוט מעגדעלו ר׳ זוך
 ארוים לניגט ער ווו מעגדעלע, ר׳ דערצוולט-------(.10בוכער מוט זוך

 באשרניבט מון, אוון צו "צוגעזאטען" ווערט אלטער ר׳ ווו און רומול,
 כל־א־מיני פון בלעטלעך דו אנטיק. גאר געווען באמת "ס׳איז געג־וי: ער

 פון מטושטש אבוסעל אותיות דו גרנים. אוון פון נושט און קאלורען,
 קום, פר א, צער צו פעריל, דומענט, "י, ש ר שרופט: אלערלני

 און פאסט, מענדעלע ר׳--------(“ש״... עלו וו ן וו ל ק און ם י רו ג
 טור רעכעגט—ער דערצוולט—אן ווניטער מיך נעמט יצר־הרע ״דער
 לעד• געבראטענע א מאכלים: יודושע צעטעל גאנצע דאם אויס

 ונעל שענק ק לא א אראסעלפלוושעל, ע, ש א ק מוט ע צ ו ו ו
 פארפעלעך — איגווענוג העלזעל אגגעפילט אנין — ב נ ג א ט י מ
 אברים, אלע מוט טויט בון איך ן. ע וו ו ר ג ט י מ ט ל ע ג ע ר פ ע ג נ ני א

 כרעמזעל, ווניטער: טאקו אלץ ער און שרעק, א איז אפעטיט דער
 רעטוך לעבערלעך, פענוצלעך, מיט פעטשע ס, ע פראק

יאפאסטאר און אונדוק פון אקראפ ציבעלע, מוט

—.98 ז׳ (ג —.12 ז׳ י(

—.101 ז׳ *( —98 ז׳ (4 —.104 ז׳ *(

הין/-• א ,נעננבים :98 ז׳ (ז — אבריים/ ,ועגנב׳ט •98 ז׳ *(

—געלפד. ,אויסנעכאפט :98 ז׳ (8

—קיגד/ בעל׳הבתיש א ארנעם געשלאגע; ט, ,געהרג :98 ז׳ *(
—(.42 אייסגאג: דעסער )אןן 43 ז׳ (״ —.44 ,42 ז״ז (1״
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י. ק צ ו• ל ו ר פ ח נ

שענקער, צום ארמן פאלט מענדעלי *ר----------,(צומעם״... • ק א ;נ

—(.22 אייסנאג: אדעסעד ואין 18 ז' *(

—.108 י׳ (נ
צוש נעדרוקש יעצם יוערט אין ,1913 געוואדען אננעשריבען איז קא״יטעל דאם י(

—פאר□. איבערגקארבעמער אץ מאל •.ערשבע;

 אוים, זוך רעכענען זו.י שענקערקע, דער מוט ברמטלוך זוך צושמוסט
 חיה־טרמנע, המסט ,זי קרובים: שטוקלעך במדע גאר זענען זמ אז

 --------זמט"... באבעם רער פון מומע ער אלט ק א ממנם נאך
 פון פאלקסלעבען. יודושען פון פינטעלע וואסער ווונקעלע, וואסער

 בארורען, גישט זאל אבראמאוויטש לעבעיסארט יידושער רער
 נאמענקלאטור, די גענוי אייך קען אויסנעצמכענט, עם ער קען

 זיכער• גרעסטען מיט׳ן געברויכט ער וועלכע טערמינאלאניע, דו
 —סטיל, גאנצען זמן צמכענט־אוים וואס פרעצוזוע, יענער מיט און קמט

 מור ווען שטוינען, אין ארמן אונז ברענגט וואם פרעציזיע, יענער מיט
 רעגענדיל אסענדוג קאלט ,א זאץ: מין אזא אשטמגער למענען

 ט/ ל א ,פ :נושט ;(2במגער' דו דורך איר געצט און שפרענקעלט
 נישט און בלאס שאבלאנוש, געווען וואלט דאם — ,גוסט/ איער
 לאנגזאם, טרופט ה. ד. ט", על ענק ר פ "ש בפירוש: נאר — גענוי,
(*—מאן... א ווו גרוים טראפענדלעך, מיט פויל,

 גע" אנאמען בוך דעם אבראמאוויטש האט העברעיש
 פיאפעסיאנעלוש־ פון וועלט די —הקבצנים". "ספר ^§געבען

 ערב• דמטשלאנד,.דער אין ד.י" מ׳רופט ווי לויטע׳/ ,פאהרענדע בעטלערם,
 סאציאלער דער געזעלשאפט, דער פון מויערן דו אויסער ווומעלט וואס רב,

 מיט מען רעדט קרמזען בורגערלוכע דו אין וועלכען פון אפגרוגט,
 דער האט לוטעראטור אמראפעישער דער אין — פהד. און עקעל

א ר דער אנגעבוינען זיך ברונעם פארשאלטענעם דעט צו ערשטער
 דער — אויסנאמלוכקמטען. כלערלמ צו גמגיר זמן מיט ם, ז ו ט נ א ט

 ט" כ א ל ם א ו ו ,מענטש, זמן מיט הונא וווקטאר אן זיך מיר מאנען

 פראנצמזישער בארימטער דער נאר פארו". דע ם א ד נוטר׳ און
 אומגעוומנליבקמט ע ב לו ער ס י או די אף געקוקט מער האט רוכטער
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אבראמאוווטש. עקב ,לום• ש

 פאגטאסטושע, די געזוכט לעבען, דעמדאזיגען פון משוגהדוקמט און
 ווי קלוגגען קאמפראטשיקאבען זמגע לוגיען. אינטערעפאגטע פאעטיש
 אמננעהולט באלאדע, מיטעלאלטערישע א ווו לעגעגדע, וומטע אנ׳אלטע

 מעלאג־ און עפעקטישקמט ראמאגטישער פון שלמער ראזע דעם אין
 פוך המסט דאס ווו ווידער, גט/ גרו פ "א פארוזער רער כאליע;

 א ווי י" ג א נ ר ,ע פון אויטאר דעם בא איוים זעט אן, ן ו ק ר א ג
 און אפלאמיגען אין אשדום־טאגץ ווו אכימערע, ווו חלום, ווולדער
 דערוועגט זוך האט גאטוראלוזם דער גאר— געפעל. רויכוגען

 דעה צו געגטער צוגמן א־ויבערפלעך, די ווו וומטער, גרמכען צו
 פאדשען כוואליעס, טרובע זמגע און טיפער גודערן זומפ, מעגטשלוכען

 באהאג־ בעטלערוועלט יודושע דו אוז אזוי — ציאלאגוש. סא אים

—קרומען/ עם ד ע ק ,פוש און אויך דעלט
 האבע יוגעגד דער אין וואגדערוגגען דו — טיף. און ברמט

 ר• ע ד צו גוט געלעגענהמט דו ן ע ש ט ו ו ו א מ א ר ב א גענעבען
 סאמע דו אין ארמנדרוגגען געבוט, אויסטערלושע דאסדאזוגע קעגען

 פי־ און פסוכוק זמן אין עצם, סאציאלען זמן אין זמנע, טיפעגושען
 אט און באגרופען. און וועלטאגשויונגען קולטור, און עטיק לאזאפיע,

 געגואלושען דעם באווונדערן צו גאבאמאל אוברוג גוט ס׳איז ווו
 דעם דורך קיגסטלער גרויסען אוגזער דערלויבט האט וואס זכרון,

 זמגע דורכצוטראגען צאפעלדיג און פרוש אזוי יארען פון קארודאר
 דער און ערשטער דער איז ער אמגדרוקען. און באאבאכטוגגען

 צו געגומען זוך האט וואם ליטע־אטור, יודושער דער אין אמגצוגער
 דאס האט און טעמעם סאציאלושע שווערע אלע פון שווערסטער דער

 זוכערקמט. געוומנטלוכער זמן מוט געשילדערט לעבען .אויסטערלושע

 געמעלער, ברמטע גרויסע, באשאפעגדוג זאפטוקמט, גענויוקמט,
 דער פאר און קולטורגעשוכטע יודושער דער פאר פאראמבוגענדוג

 גע= אין פאגטאסטושער, דער פון בילדער די וועלטקולטורגעשוכטע
וועלט. פארגאגגעגער שוין לוניעם ווופע

 מם ע אל וז ער י עלזא אטומעל ארויסגערופען האט לאגג גיט
 פראסטוטוציעוועלט. דו מאלט וואס ראמאן, א—סקאראבעום/ ,המלוגער

 געזאגט האט שרופטשטעלערין דמטשישע דו וואם ווארט, גמע דאס
 אין אט באשטמט טעמע, דו אף לוטעראטור רמכער אזוי דער אין

 וועלט יעגע איז—זעלבסט אומגלוקליכע דו פאר און—א׳גז פאר וואם.
אויוועגדערמאגטע דו מצורעים. פון מחיה א שמוץ, פון אנ׳אפגרונט —
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• ק צ ו• ל ו ר פ נח

 אץ געווארען געבוירען ארז וואס אמוודעל, א־נז ווכיזט פארפאסערון
 — אויסגעוואקבען, טאקי דארטען און אהפקרפרוי, בא אשאנדהויז,

 נארמאלישע, א נעסט פארעופושטע דו אוז איר פאר קלרג. שוון, געראטען,
 ניט האט זו אנדערער. קוון פון ניט ווווסט זי וועלט. אור וועלט.

 גוט זוך פילט גאכענפרוי דער פון טאכטער דו פארגאנגענהמט. קוון

 געזעצען, אורע מוט —ספערע געבוירענע איר איז וואם שאנדהיויז, אין
 געזונט, פרוולוך, פרי_י, איז זו — השגיות. באגריפען, מנהגום, מדות,

 אפיום, בראנפען, קוון ניט דארף פסיכיק. גארמאלער אגעזונטער מוט
 פארטויבען זוו, מ׳רופט ווו שקלאווונם, ווויסע דו וועלכען מיט גאשוש,

 מענטשענווערדע, צוטרעטענע באלוודוגטע, די וווו, דעם זוך אין
 לעבען צווושען דוסאנאגס דעם צושפאלטענקווט, אינערלוכע ראם

אגשויונג. און
 בעט• א קראנקהווט. א ווו אנ׳אומגלוק, אוז טור, דענקען בעטלערוי,

 שפריב• יידישע דאם במת". חשוב "עני מענטש. צובראבענער א — לער
 אברא׳ —אופנים. הונדערטערלוו אף מאטווו דעם חזרט־איבער ווארט

 מיט געלונגען אונז בא אוונצוגען און ערשטען רעם איז מאוויטשען
 אלם נישט בעטלערוועלט יידישע דו אויפצופאסען חוש געניאלושען זי_ין

 אלע ווו א״פשתז, "©שת!, אכאציאלוש אלם נור אויסטערלושקווט,
זוך. און און ך זי פאר וועלט באזונדערע א מיליע׳ס,

 א לעבעדונער" ער ד ע הל ח מ "ש אוז א־ייגען אונזערע אין
 מענטש קוון "גאר אזעלכער, אלם און בעטלער, פראפעסיאנעלושער

 נוצלאזינז אומפראדוקטווו, קולטור דער פאר לעבען, דעם פאר בושט",
 ווירקלוך, און משא. שווערע אנ׳איבריגע געזעלשאפט, דער אף עול א

 לעבען, אמענטשלוך פון זעלבכטווערדע, פון וויפען אז׳וינס קען וואם
 שטרעבונגען, אידעאלען, נעזעלשאפטליכע פון אידעאלעך מענטשלוכע פון

 ט, ש ר פו א גאר ער איז אויגען זוונע אין און — !קולטורבאדערפענושען
צונש. נעמט ער וועלכע פון וואסאלען, עדה א זוך אונטער האט ראם

הכיזער אלע פארשרובען שטעמן וך3 באזונדער א און אום בא"
 הויז אוטלוכם יאר דורכ׳ן אום באדארף הכנסה ווופול $פגעטאקםורט,

גאנץ צונש טור צאלען טיינע, זענען ער, זאגט השער, "דו אטנברעננען.
 גע׳ א און גוון צו טאג אוטלוכען אוז, שטעגער זיין קאנטאר". מכין אוז גלופסק
ברעטקווט, מוט לעבעדוג, שטוב א און אריין קומט ער הייזער. טעל וויסען

ונוטען ער: זאגט נושט, ורען גוט, אוז גרבה, די באלר אום טען גים
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אבראמאוווטש. שלום־יעקב

 לויפש און — חוב״, א אויך אף פארשר״בען וועל איך גושקשה, מאג!
(.1 ארוים" געשווונט לעבעדוג,

 המזער די ארמן נדן "אין ער גיט אקינד, חתונה מאכט ער
זמן אף ווי גלופסק אף קוקט "שמחהלע ווארום י(, גלופסק" אין

 וגיל, ער וואם טון קען ער וועלכע מיט (,2המזער" זמנע און שטאדט
גיטער. רוזינע זמנע מיט פרוץ גרויסער יערער ווו

 באגרופען א״געיע לויט זיך, פורט לעבען" פירשטלוך "אנ׳אמת
 עבט פאלגענדוגע אין דאס מאלט ער ווו וומב, בלונדען מיט׳ן פושקע

שורות: אורולושע
זיון, צו געהער עם ווי זי, איך פלעג אונדערפרו מאג "אלע

 אוז דארט וואס בית-עולש, אלטען דעם לעבען ארט אור אף ארויספירען
 נדבות בעטען און שטרוי בוסעל א אף זיצען צו■ געווען אורער שטץגער רער
 דעש בא גערורט אוטלוכען האט עם וועלכער קיג׳ת, דו פין ניגון א טוט

הארצען,
 טעפיל א דאם אהון, צוטראגען איך פלעג טאג און מאל "עטלוכע

 קוווק נא, קוסליצע. א או-גערקע, זויערע א באבקעלע, ה־יסע א דאם געקעבטץ,
 שטארק איז און ארט איין אף אפעט ציוט גאנצע די דאך זוצט זו !זיך

 גע• קימען אזוי גלאט מור איך פלעג מאל פול פרנסה. דער און פזרטראגען
 דעם אין אבוסעל אור אעטערחעלפען אויך זו, מאכט וואם ווערען, וואר

 זעק. א פון דרויער, א פ־ן רעשט אנדערען דעם איינעם, ארויסגעבען פדיון:
 א*ר האבען וואם בעלי-הבתים, פ־ו חובות אלטע און זו דערטאנען ,סער

 שפעטער, אף אפגעלייגט גור במדמנים, באלד געסול-־קט נושם פארבויניוענדוג
 שפא׳ זי.יער אף געגלוסט, זוך האט זיו וואם ציג, א קץ א אפטרויבען אדער

 טויל פול א געזעם דעם אונטער פון אור ארויסבאפען גאסען, דו און צור
שברוי, מוט

 ארוים ירוד, גרויסען אפ׳ן געפירט זו איך האב אלול הדש "און
 נישט געמאכט עם האט זי בית׳עולם. דעם אף דארט שטאדט, דער פון

 שבש׳שעם שמשיח, :דארט בלי-קודש פעקעל אובערוגען רעם פון ערגער
 ווץ קנויםלעך׳ליוג;רנם, גבאיטעם, תהלים־זאגערם, מקבלים, זאגערינם, הזנים,
קלאגערונם. א־ן גערונם

געווען, ס׳אוז י קינדער יודושע געמאלקען, עם זוך האט אזוי "אט

 — .82 ז׳ (2 —.81 ז׳ (1888) אויסגאב §רעםער י(
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(.1 לעבען* צו פגגוואגעט ג:שקשה,

— . 76 ז׳ (2 — ם׳. 75 ז׳ (1

 גישט לעבען דעם טיט געווארען פלוצום אוז בתיה אויב און

 גוט, ס׳אוז "אז ויבעט": ישורון "וישמן מחמת גור איז צופרידען,
 אויך (.2קמלעטש" מען ודיל ברויט, מ׳האט אז בעסערם גאך מען וגיל
 און בעסערע, נאך און קאריערעם גוטע זמן קעגען וועלט רער אין
 פלגי"־ ל־ויטערע, פעטע, "יאררוגע, דו האבען השגות וואסערע אט

 און נעבוירענשטאדט איר פסק, גלו פון געטרובען יודעגע שוגע
שמאלצגרוב:
 צוטאנ׳עט. וואם נ:שטא גאר במעט שוין א:ז פלאץ דעט אף "דא—

 ג:ט און ז:ך דערבארעמט א:עער ב:ז צמט, לאנגע א אפעט אמאל ז:צט מען
נראשען. א

 לעק:ש, וואט גל:ק, גרויסען דעם פון אב:םעל עם דערצץלען "לייט
 זץ געמאכט. וומב זמן פערלען מ:ט וועלט דער אץ האט כאלערעחתן, דער

עין• אהן מזל, דאם און אוועקגעלאזט, ז:ך התוגה דער נאך באלד האבען
באגעגענט, ז:ך ק:ש:נעוו א:ן ז:: מ:ט האט מקבל מאטעל !זיי גי.יט הרע,

פול זענען ער, דערצץלט טארבעם, זץערע המזער. ד: אץ ארומג:יענד:ג
מען וו: גרעטערע, קוילעטש, שט:קער מ:ט — נוטען אלעס מ:ט אנגעשטאפט

 ט:ט שאפענפל:יש, גערייבערטע טיט מאמאל:גע, מ:ט שבת-גוי, דעט דא ג:ט
 אין א:ר ם׳א:ז זון, לעכטיגע ד: וו: שמבט פערלע קאדע. און ק:שקעם דארע
 א גאר פ:םקעס מ:ט בר:יט און ד:ק פעט, א:ז ז: ארמגצוקוקען. נ:שט פנים

 אפיל^ עם א:ר זאל מען קענען, ג:שט מער ז: וו:ל גלופסק גראפ:נע.

—שעגקען.
 אפוונדע• נישט גאר זיך קענען אדעם פין קומען וואם "מענטשען,

 געטרא• האט כאלערעהתן, אנדערען דעם יאנטלען, וואם נל:ק, רעם פון רען
 דר צווישען נזעם אפן דארט רוקענדיג ז:ך /עזען אים האבען זיי פען,

 קען עולם דער נוט, נאנין עם מאכט ער צו. אים ש:קט נאט און קלייטען
 עפים דאך האט זץ, זאנען אדעם, אנקוקען. זאט ניט נאר זיף אים אף

 אהין זיך רייסט קאלעקע א וועלט דע־ אין ערניץ ווו קאלעקעם, נענוב
 צו אלע זי: קומען וו: נאר נעוויינט, אזעלכע טיט שוין איז טען און אפעט

 או־ך אפילו עבגלאנד קען ארויפעט, ניט גלופםק ווי אזעלצע נלופטקער,
דער־ אין קליננט טענטשמן, דערצדלען אזוי נלופםק, ארויםגעבען. נישט

— 112 —



אבראמאוווטש. עקב י ליש• ש

 ווינדער.,. בייז א אף ווי >ן, קרק טען לויפט מדען נלופטקער א אף וועדט.
 :אך ט׳איז בל־זמן אט פארלאזען. נחטט אויך נאט וועט כ׳לעבען, א.־נז,

 אויך און כ׳לעבען, טאג, א נישט, האיע אוזעקלאזען. זוך, לאמיר קום זומער,
(1עבירה/ איין

 וואם יאנטעל, ד^ר רוו שרעקליכערם, עפעם זמן נאך קען
 וומב פושקעס פאר און קלמטען/ דו צווושען געזעם אפ׳ן זוך ,רוקט

 וועלט, דער און — קאריערע! שפוץ גלוק, העכסט אודעאל, עם אוז
 ארמעלמט/ יודושע פון "מעשה דער און אונז מ׳פורט וועלכע דורך
 אזא נישט גאר דארט ארז קאלוקע א אנדעדע. באגרופען דו זענען

 צו אט פרנסה, דער צו העלפט־צו עם ק! ו ל ג א פארקערט, אומגלוק.
.לעבען פון אקס דערראזוגער

 מלן און איך שטיינער, א ווו קאלעקעם, נעמלאבטע נושט "אטתע,
 דערצוילט — ווערט/ נרויסען א נאר נעהאט זיו בא האט דאש וולב,

 אונזערע ווי פעדער אזעלכע אז נעזאנט, אפט זיוער האבען "זיו — פישקע:
 זיוער קענען זיי נ$טען. לובען זיין פון טוענה א שאץ, א ארטעללט פאר איז
(2 אלנטראנען/ פיל

 מען האט פעלער, אמגענעם קמן געהאט גושט מ׳האט אז און
 א פאר אנדערער דער המקערוגען, א פאר אמנער פארשטעלט: ,זוך

 פאר דו נעלוומטען, א פאר יענער בלינדען, א פאר דער הונקעדוגען,
 זענען קונץ דערדאזוגער אין — (3 קרומע״. א פאר יענע און שטומע, א

 "רויטער דער למשל — ווירטואזען, ארטיסטען, אמתע געווען אוונוגע
 פאם־ דער צו פאכקולטור, דער צו געהערט האט דאם —(4 ממזר/

 המזער דו אין פון דינים "דו צו (5 "הלכות־ארומאן", דו צו בילדונג,
 און זמן, נישט בעטלער קמן גאר מ׳קען וועלכע אהן (5 ארומגמן",

 אלע מיט וווילקענערדוגע "א געווען איז וומי פושקעס וועלכע אין
עקזוסטענץ פאר קאמף פון פארם א אריך ס׳אוז — (5 אפשגיצלעך/

- .6 76 ז׳ (1
-----88 ז׳ (2
__•88 ז׳ (3
•—(.83 >ז׳ שילהויף לעבען בצענע קלאבושע דו זעי <4

רר>- ד <5
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 אאנארכוסטושע ,באליאסטרע' דו איז יםערליך1א כאטש אץ
 געלעגענהדט בא געזעצען, שוס קניין נושט אנערקענט וואס באגדע,

 אין דערפאר-אוז טאקי אפשר און — א.א.וו., ראבעוועט גנבעט,
 געזעל- איטליבער און ווו דארט, פאראן ט. כקד נו ל ג קוון גושטא א־ר

 און טיראגען געזדגטע, און זדגער שוואכע, און שטארקע שאפט,
 שלעפט עס וועלכע מיט בדדקבצנום, חברה דער און געפייניגטע.

 הפקר־ א ר", ז מ ט ר ע ט י ו "ר דער - ראש דער איז פושקע, ארום זוך
 ארשע אלטוטשקער, דער — האנט רעכטע זיין רוצח, א יונג,

 די ניוגקעלע. א פון רחמגות׳פנומעל מיט׳ן "נאטקע-גנב" א מרושע,

געפדנוגטע:
— הארבאטע דו

 שטאדט, א אין ערניץ קיטענדוג נעווען, (1 זייערעד איד שטיינער ״דעי
 זי און כידען, טענטשען ווו נאש, דער אף בארוויש און נאקעט זי ^נידערצוזעצען

 אויך און ניגון א טיט קול וויינענדיג א אף נדבות בעטען נן, לופ5 באדארפט האט
 קאמעדוע די נעשפילט נישט אמ$ל אבער זו האט פאלעש. די בא ריישען

 מען פלענט נעלט, ווייניג נעמאבט און אנשטעלען אלע טיט טשאקענחג
 ־8ב זי ארוישווארפען טויטשלעג, זי שלאנען חתונה: נוטע א #פשפולען יד

 שרייען־ נעבעך, הוננעריג, נאקעט, פלעגט, ז: ווו אינדיויסען, ערנאכט
(3וב׳, (2טאקע״.., אמת רעכטען פ־ן8 ווייגען

פושקע: דערצוולט אלדן זוך וועגען
 געיייזערט טיך אמאל א־ך האב כפרההינדעל, האש נערען בון "איך

 מען האט נאר, ,זעט אונטעיטר^נען: ען5איטלי עש פלענט צרות, אר5
 באלד שוין וועט עד ט, ר ע ם 5 א י ו צ זיך האט נגיד דער ווו נעמאבט,

 ד: פון ווייטוג פאר טרערען טוט באוואשען אמאל מיך איך האב פלאנכענען",
 דיר טיט איז \ואש זאנען: טען פלענט אריין, איז מור אין וועלכע קלעם,

 טוט צולאנט אזיי עפים זיך דו האסט וואש פיעקע? שמהה, די אווי דא
 ג יידיש אום, ,דעדלאננט — לאכט!״ פושקע ווי עולש, נור, זעט ציי;?

 א נעבעך, אום, "דעילאננט קול, טטזרש דעם הערען זיך פלעגט קונדע־",
 לאפאטקעם׳ די איבער ב יי ר א דיליטקעש, צווישען טעלעטעטשע

 בא׳ העלפען, נ־שט וועט עש "־,,,חל אויב, ען.5לא צום רפואר. א איז ראש
אום אוינרויטען און אויער באם אננעטען האר, די גלעטען איש טען דארף

—פ. 101 ש., 96 ז״ז דעי 3 .-96 ז׳ <2נרע,_8ב רער פון <1
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אב־אמאוווטש, *עקב ם• שלו

 ודי •ד יזא טרעיען שטעלען שוין אום זוך וועט דערפיין סיד, א
 מען פלענט אמאל — ראטעזען". יודען א דאך מוז טען מרור. כזית א ץ6

 פיש קראנקע די מוט בין איך אז און בויד, דער פון ארוים־וארפען מוך
 די מיט נעמאכט און נעקענט, האב איך נאר ווי וואנען, דעם נ$ך געלאפען

 נעש־ינען און הענט די מוט צונעפאטשט צונעפליעסקעט, מען האט דיטען,
 טאנקק אבןפעל, טאנץ פושקע, אזוי, אט פישקעי "בראווא, געלעכטער: א טיט
 ער עק״הרע, אהן שיין, ווו פיסלעך, היובט פישקע ווי עולם, נאר, קיקט

 אים זאל אויב ביוז קוון טאנצען. חתונות אלע אף מעג ער טאנצט!
(1וו, א. א. שאטען" שט נו

 קלא" זיין מוט ם, לא ק סאצואלער באזונרערער א איז ס ...
ס. א ה ג ע ם א ל ק זמן .מיט און ף גי ז ט ס ו וו א ב נ ע .ס

 אזוי גלאט שטווט, וועלט דו וואם אף שעלטען מען פלענט "נגודום
 __קיטעל, אין אי־ן טלית אין שווערען אייך קען איך נארנושט. פאר זוך,

 ת ווו פיינט, מער סך א ננורום דו האבען זוו אז — פושקע, דערצוולט
 צו. פיאווקע, ווו: אזויפול, עפעם נעהיוסען זוו בא האט ננוד א זוו. ננודים

 פארשינט הערצעלע, פארשטאקט אין קאפ פארשטאפטער קושקע, ■שטאפטע
 טאטען, זיוער ווווסט שווארציאר דער און שטערען קופערנער בן־יחידעל,

 פאר נעווען פאררעכענט זוו בא מ׳אוז צונעטעניש. טיאוסע א פאר נאך וואם
 פלענען דוו מעגליך. באר וויבאלד שפוצעל, א עפעם אפצוטאן נגיד א טצוה, א

 א כל און לווה יסורו□, שטעכענוש, בויכווווטוג, ננידום דו צו ^פשוקען
(2צרה״. א עפעם אמאל בשעת קרענק, :מיני

 פרוצום די ווו זיצען, זוך זאלען ננידום רו עם, קומט וואם "פאר —
 "רויטער דער זוך הוצט — הארעווען?״ זיו אף זאלען אנדערע און ;רווג,

יענעמם מי, יענעמם נושט דען א.יז נוטס ר ע וי "ז — .ממזר״:
 מעג- אפנעפיינטע זוך בא זוו זענען אליון ם? וו וו ש ם מ ע נ ע י ע, צ א ר פ

 א א־בעטען. זאל יענער אלם, ווולען און נפשעל זווער אפעט הוטען ■שלעך,
 נרעמער את ביוכע^ זיין מער וואס אוז, ער נעזונט דוק, מער וואם נגיד,

 מוז אקעגען, איינער, אונזער פיינע-בריה. מער פארנעם, מער אלק ער אוז
 איטליכער גנם. א ווי שעמען, זיך באהאלטען נעבעך, ז־ך, נעזונט זיין טיט

 עם ארבעטען! נושט געז..טער אזא נווט וואט פא־ ציוץ, דו אף שרייט
 די לאזען יוצרות: דו איבערצוביוטען כ׳לעבען, נעווען, רעכט שוק וואלט
(3__זוו?״ זענען קראנק אוז, ראם ארבעטען, אבוסעל פרוווען ננודום

—.83 ז׳ (3 —.87 ז׳ <2 —פ89 ז׳ <1
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 דר און ארנינגעדרונגען נישט איז ש ט ו וו א מ א ר ב א טיף ווי ...
 דער־ מוט אירע, ווונקעלעך געהנימסטע די אין בעטלערוועלט, יידושע

 ע ק ש ו "פ וואלט — (,1אפולו שפראך דער מיט לעבעגסארט, גאנצער

 גע* נושט אוז, ער וואם דאם, געווען גישט דאך קרומער" דער
 נניער אונזער פון געשוכטע דער און באטניטונג גוואלטיגע דו האט

 געדאנק,, געזעלשאפטלוכען יודושען פון געשוכטע רער אין לוטעראטור,

 בלגי"- געווען ווערק דעמיאזוגען און זאל קונסטלער גרויפער דער ווען
 האט ער וועלכע קבצניס-מלוכה, דער פון אמות ד׳ דו אין נאר בען
 בעטלערוועלט פראפעסיאנעלושע דו — געשולדערט. מניפטערוש אזוי

 אלם און קלאם, סאצואלען באזונדערען מין א פאר זיך מיט שטעלט
 אן זוך הו.יבט קוגפט גרויסע דו אבער פרווואטע. ראם אזעלכער,

 אלגעמנינע. דאם געוורען ווערט פרווואטען און ווו דארט, ערשט
 אפגערופען פרווואטע ראם נישט זעיט וואם דער, אוז וועלטקונסטלער

 ער פארלורט פרווואטע, ראם מאלען בשעת וואם, אלגעמנינעם; פון
 אבראטאוווטש. און אלגעמנינע. דאס אויג פון גישט

אזעלכער! דאך איז

ד *וי^ען זעי (1

 דר און לעבענסארט דו געשילדערט זענען עכט־קינכטלערוש
 גע־ דו און נאר —בעטלערם, פראפעפיאנעלושע יורושע די פון זיטען

 שדעקלו• א ר, גרויפע א באהאלטען קוגצוג טיף, שטעקט מעלער
 פוף אפפאל באנדעם, אנארכיפטישע ווו מער מוסר-השכל. ער כ

 בעט־ דודאזוגע ומשען וו אבראמא פאר זענען געזעלשאפט, דער
 האט דאםםאלק,וועלכעס ני ז ערזעיטאון לערשאיקעם:

 פון־ סומבאל סומבאל, א אים אר6 זענען זני ארויפגעגבען. זני
 שרעקלי* און גורל הופטארושען איר מיט אזעלכע, אלם אומה, דער
משמע". "תרתי — הקבצנים״ ״ספר טוטעל רער געגענווארט. בער

 ווערט. איז עם ווו קבצנום, אזעלכע האט פאלק איטלובס
 גאציע. דער פון לעבען גאנצע ראם אפ שפיגעלט "אפגרונט" דער
 הניבען דארט לניטער. סאצואלער דער שטניט דארט — ״אפגרונט״ דער
 מאם געוויכער א אין איז ש-פקניט זניער און שטיגען, דו אן זוך

 שפארט• אונטערשטע דאס וועלבען אף באדען, דעם פון אפהעננוג

אן• דך

— ו1€ —



ש, ט ו ו ו מ א ר ב א • ם ו ל ש

 ער ארומעלניט מיגים וואכערע אועצ־רעכענען, פרוווט פישקע
 ׳(:1אתים" נושט "קען זוך", "כארדתט און גאס, יודושער ער ד אין קען

 פלאנטעניש א סארטען, הונרערטער פון פארדתיעניש א דא איז "עפעם
 דראלען, וואס ארמעלווט, צונעמענישען. און נעמען שווערע פון

 ארימעלניט וווסען! זי.י זאל יאר שווארץ דער רגלים... דו מיט הזלכין
 אביונים, דארט, און דא קבצנים אזוינע, און אזוינע עפעם מיכט, ווו

 בעטלער, וועלט. דער און שלעפערם פירושים, אלע מיט דלפנום
 גאר אלערלר שטאדט. דער און טעלערלעקער און מקבלום בטלנום,

 וומטער פלעכט און ארוים אום העלפט עלי ד מעב ר׳ (2צאל!״... א אהן
 דו נאר דערמאנט האט פושקע וועלבער פון קויט, אומענדלוכע ■דו

רונגעלעך: .אונטערשטע
עשק פי אזוי; איין זיך טוולען אונז בא ארומעלייט מוני .ע א "דו

אדער קאנוצע און צופוש, זוך שלעפען וואס די פופארומעלייט, ארעד
ביידלעך. אין ארוס זיך שלעשען וואש די, ט, יי ל ע ם ו ר א ד י ו ב

 ו• ר א ט ד א ט ש מינים: אין אייננעטיילט נאך זיו ווערען דעם ,אחוץ
 שטאדט, א און ערניץ געווארען געבוירען זענען ■וואם אזעלכע, ט, יי על ט

 ווערען וראש דו, ט, יי ל ע מ ו ר א ד ל ע פ און ליטע, ■דער אין ערנוץ נעוווונטלוך
 עלטערען עלטערענם זייערע בויד, א און פעלד דעם אף פשוט געבוירען

 יודושע זענען ארימעליוט דידאזונע ארומגעשלעפט. זוך אן אייבוג פון האבען
 זיי אנדערען, צום וועלט עק איין פון זוי וואנדרערען שטענדוג צוניונער.

 און זיך פרוצפערן חתונה, האבען אויפנעוואקשען, א־ן נעבוירען ווערען
אלע פון פטור מענטשען, פרייע זענען זיו אונטערווענענס, אלץ שטארבען

 יודושקייט. נאנצען רע׳ם פטור אייך ובדומה, טאקשעם נתינות, פון ■זאכען:
אויבערהאר. קוין גנושטא

 שטעדטושע אלערליי נעהערען שטאדטארומעליוט טייל דעם צו"
 יודענעש, יודען, ע. שוט פ קבצנים סארטען: דוראזינע פון קבצנום

 ראש. אלע הייזער די און טא־בעם מוט נייען וואם בחורום, און מיודלעך
 שטוקלעך און נראשענם נעמען און וואך דער מוטען און אויך חודש,
 אמאל לויפען דוד^זונע, פון מיידלעך אין יוננלעך טוול נרויסער א ברויט,

 דך מוז מען בוז פ^לעם, דו בא ריובען אין נאש דער אף אוטלוכען נאך
נדבה, א עפעם ט .ם אויסקו־פען די ון6.

—ם. 77 ׳2 —.78 ו׳ (15
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 איטלוכען אין בטלנום, מקבלים, זענען ראם בלי־קודש. ,קבצנים
 היי• אש׳ן און בר-מינן א בא קדיש זאגען און משניות זופען וואש קלייזעל,

 מזוזות. שופר.בלאזער, אויך רעכנען זיי צו מעג מען יארצייט, א צו ארט ליגען
לייט. אזעלבע קאפיטעל גאנצען דעם טיט אובערקוקער

 וואר־ וואש פרושים, שטייגער א ווי טצוה־קבצנים. "תורה־און
 און ערגוץ קלייזעד א אין זיך באגראבען קונדער, און ווייבער אוועק פען

 ישיבהבחורום, רעכענונג, עולמם דעם אף ,ביצה" לערנען און פרעמד דער
 עסען און אויווען אונטער׳ן זיך קראצען שלוננאונשלאנג, ארוס נייען וואם
 מישטיינם• גבאים, טוני אדער הענט, ד: אין פאטשיילכענם מוט יודען ט#נ,

טצוהזאך א עפעם אף קלאמפערשט נדבות זאטלען וואם נעזאנט,
 קצבה נעמען וראם בעלי-הבתים, פון קבצנים, ,באהאלטענע

שטילערהץט. נדבות און
 פיל אין תלמוד-תורה־טלמדים שטץנער א ווי קבצנים. ע ב ל א ,ה

 אויך דעםגלייכען און בעטלער, האלב מלמדים, האלב זענען וואם שטעדט,
 איז, ער וואס דאס, האלב איז זיו פון איטליכער רבנים, דיינום, שמשים,

זענען. טארבעם טיט וידען אנדערע אלע וואם דאם, האלב און
 נעוויינטלוך קבצנען וואש אזעלבע, קבצנים, ע נ י ד ב ו ט מ ו ,י

 גרוים פאר זוך לאזען און הארץ זוך מאכען בכלל יודען בשעת פורים,
 א אונטער אויך אמאל אדער הייזער, די אין קומפאנועסוועם נייען חדוה

 אנדערע, פאר קבצענען זיי קלאטפערשט, ער הייסט הייסען און יוס-טוב,

נעבעך.
 לעבען נאנץ זויער נעמען וואם אזעלכע, קבצנים. חסד ,נטילות

 מארנען היינט, קלאטפערשט, השד נטילות אויפרייד איין אונטער נדבות

אפ״...ס צוריק דאנק א טיט עש זיו ניבען
 פון אידלע באהאלטענע די לינענדיג. נעמט־ארום שיוידער א

 31(6י! 6£0 אבראמאוווטשעם אייפצווווקלען. אן זיך המבט ווערק
 בעטלערוועלט דער פון גרענעצען די ארובערגעטרעטען שדין האט
 שטיגעל, אף שטיגעל פון שטכיגט ער באגרוף, פון זין ענגען אץ

 פארכאפט למטער, סאציאלען יידישען אפ׳ן העכער אלץ העכער, אלץ
 אוז נאך און פאלק. יודושען גאנצען פון העלפט דו ווו טער אפשר

פרושע און פרושע אלץ זוך דערמאגט מענדעלו ר׳ גישט. ף1ס קמן
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אבראמאוויטש. עקב ׳י שלום

אויגעף אונזערע פאר זד פארבמיאגעגדיג ת,1בת
 מערי־ שלאפע, נש־פים, ׳ארץ-ישראל-יידען ירושלמים, ,איוניקלעך,

 אלמנות, מוני אלערליי ענוגות, דאקטוירים, פון כתבים מיט דענדינע
 דער נישקשה, הובורים. מאנס דעם מוט טחברטעם נכיכאדישע מהברים,

 שטארק נאנץ מעג מ׳ גענוטען. נושט אויך אלטער, ר' אונז, האט רוה
 טאקי רופט׳זשע אדוי, יא שוין ס׳איז אז און ספרים, מוכרי אויך רעכענען

 ארע טיט זיי רעדאקטע־ם, מיני אלע און דרוקער אוגזערע אויך אויף
 ־- קארעמפאניענטען שילבער, בעלי׳מניה׳עם, זעצער, ארבעטער, זלערע
(1 הקבצנים!״,.. כל עם יעמוד

פוש שטערט מענדעלו ר׳ וואס פארדרוסט, ן ער אלט ר׳

מעשה: אונטערעסאנטושע זמן דערצמלען צו ן ע ק
 הויבט און אויפגעבראכט אלטער ט5מא — טענדעלי! ר׳ סע, ,אי, —

 בייסט עש קבצנים. אייערע טוט כ׳לעבען, בענוג, — קראצען צו אן זוך
 וואלט טיינעטווענע; פון אפגעשוט. מוך וואלטען פליי ווי לייב, ראם אזש מור
קבצן״,..ס איין —ישראל כל בקיצור: מאכען נעקענט עם אור

 נישט זאל עם אויסרעכנונג, עסטעטושער פמנער אוים בכוון,

 אוג• גאר אפשר אדער —אוגטערגעשטראכען, אומוסטען, אויסקומען
 פקח, רעם מענדעלון, ר׳ ניטט אבראמאוויטש לאזט— סטונקטווו

 נוט• אלם בדרך-אגב, ווי זיך, אווי תם, רעם אלטערן, ,ר דוקא נאר
 ראם ווארט, ע כ לו ק ע שר ראם ^רט, וו ראם זאגען וווץ, געממנטען

וואק ווערטער, גרויכע אלע פון ווארט שרעקלוכסטע
 ווערק, זגינע אין געזאגט האט דענקער געניאלושער אונזער

 שרעקליכפטע אם ד - לעבען, ני_י אונזער פון באגונען אין
 לי• שער יודו נער רער א מ גאגצער ער ד און ט ר א ו ו

טור: א מער
— ן!״ צ ב ק ן מ א — ל א ר ש י ל ^כ -
 אליין אבראמאוווטש גיט אפארוזם רעם צו קאמענטאר א

 במתנה ספר דעמדאזוגען ,ברענגט ער וועלכען און בריף, רעם אין
 מרגלית". מנשה פריינט ,טווערען זיין הארצען" נאנצען פונ׳ם

— דארט: שרמבט ער

—פ, 79 (י —.79
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ל. ק צ ■ ל :ר פ נח

 ל:טע־ דער אין ארבעט אינזער אנגעה״בען האבע! ביידע מיר \א,
 א?ר נלייך. ניט איו אונזערם מזל ראם נאד צייט, אי.ין אין בידייך ראטור

 דארט האנדעלט איר פענבטעח הויכע די אין אויווען, ארויף דאדט זענט
 שטנלט איר היסטאריען יידישער דער פון חמאנטען און בריליאנטען טיט

 בעפטע, דאם פארצייטענש, פאלק אונזער פון צורונג שענסטע דאם ארוים
 הלל, טןט עסקים, איבערנעהאט האט איר ן,בעלע זי-ין אין טייערסטע דאם

 ם י ם ה ו י מ לייט, נרוישע אנדערע יאך מיט און א ב י ק י.ע ב ר מאיר, ר׳
 אראפצו• דיך נעווען באשערט ארז אקענען טיר טענטשען. סא־ט הויכען פון

 קע־ די אין אמטען לעבען יידושען פון טרעפעל נידערינען אפ׳ן לאזען
 האב איך פתורה, וילע6 און שטאטעם איז: ,יש-בכאן" מיין לערס.

 אויך נעבעך אומנליקליבע, קבצנים, אביונים, טיט צוטאן שטענדיג נ^ר
 קלוי. נפשות, טיני אזעלפע וכדומה פאקיסניקעם דראבעם, מענטשעלעך טיט

 מייגע פאר בעטלעדם, נאר זוך חלוט׳ט מיר פארשוינען. נידערונע ניטשקע,
 טארבע גרויפע יודישע אלטע די — טאייבע, א תמיד שוועבט אויגען
 דער אף לוננ׳און׳לעבער א מרה־שחורה׳ניק יענעם ווי תמיד, סיר העננט

 א סיר פאר איך זעי ווענדען, און קערען נושט טיך זאל א:ך וווהין נאז.
 קומט זאגען, אדער דערציילען עפ:ם וועלען נישט זאל איך וואם ט^רבע;

טי^רבע!,.. די אפיר סיר
טא־בע!"...!( יידישע די טארבע, ד? אלץ ,אוי,

 אויך איז דאס —טארבע" יידושע גרויסע אלטע ,די
 סאציאל- דאם לעבען: יידישע גאגצע דאס מארבע א סימבאל. א

געזעלשאפטלוך-קולטורעלושע... דאס עקאגאמושע,

: — ים!1זעיט-א ווי גאס יידישע די
 וואש טאק? הייזער, דא זענען שטעדט יידישע די און אונז ,בא

 דער צו טירען די טיט קונצען, אהן הכמות, אהן נידערונע, הייסען, הייזער
 אריין. שטוב אין נלייך קומפט׳דו טיר, די שטוסעלע קליין איין נ^ט.

 בעל• נאנצע דאם איז אט צערעטאניעם, גרויסע קיין טאכען נישט ברויכפט
 באדאדפכט שלאפען. צום עפען, צום איז נייטינ וו^ם אלצדונג הבתישקלט,

 ווא׳מ דא, זי איז פאטלעצע, די באדארפשט עם, דו האסט וואפער, אביםעל
 דער איז $ט גלושט. ה^רץ דען וויפעל אשר-יצר, דיר ז$נ און הענט די

—ש. 13 (1
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אפראמאוווטש. שלום•יעקב

 שטרעק העלף! נאט זאג: הויזנעזונד, דאש בעל׳הבית׳טע, די בעל.הבית,
 דיר ניי און מזוזה די קרש א נדבה, דיין דיר דו באקומפט האנט, דו אוים

 דער־ צו נרונג דרוישען פון נאד טאקו ארז היינט — וויוטער. געזונטערהייט
 פענצטעד, די רונשטאקעל, האם מוסט, בערגעלע דאש הויז. יודענם א קענען

 אלייז ריח דעם און הויז. יידיש א אח דאס שריוען: דאך דער ווענט, די
(1...ייד״ א זיצט דא אז איר, דערקענט

ירוד: א אט —פרנסזת!... יודושע דו
 ע סאב יודען גרוים, איז עולם הער קאכט. עם יתד, א — יריד ״א

לעבען... זח פשוט פארטראנען, שטארק געשעפטען,
 איין אף איין נושט שטייען האנדלען, לויפען ירידעווען, "יודען

 יודעל, א לויפט איך, זעי דארט, קאכעניש. א טאראראם, א פ׳אח ארט...
 מוצעל ראם ארק, שט פארשוווצט פארלעך, אויך דריטער, א צוויוטער, א

 אהער, מאך א אהין, מאך א טאפ, א דארט טאפ, א דא קאפ, שפוץ אפ׳ן
 נעפאלען, בעדדעל, שפוצעל דאם קיו א און פוננער גראבען מיט׳ן דריו א
 שדכנים מעקלער, נשמה א אהן נאר לויפען עם המצאה. א אף פנים, א

 יודען קוישען, מוט יודענעם קורלאפנוצעם, מאצליארקעש, טאנרעטנוקעם,
 בעלי• שטעקלעך, טיט בעל-הבית׳לעך פונגער, פונף מוט טארבעם, טיט

 א צייט, קוון נושטא פנים, דאם פלאמט איטלובען בייכלעך, מוט בתים
(.2נלוק״ דאם זח צאפען אט אויפגעזעין, האט עם טונוט". א רענדעל

 עם איך בין אי, אי" גיט־צו: און ער אלט ר׳ דערציילט אזר
(3מזל!״ דאס גו.יט אוטלוכען ווו מקנא,

 זוך מ׳נארט ,געשעפט". הניסען אולוזיעם ווונט. פון לעבט ,ט

, _ , אל״ן.
 מאכט — שאפעל! אח דערווייל אח, מעשה דו ווי בקיצור מ־לא״ —

 גרוישע און פאראומערט באטרובט, ץ,5קרע א טוט זוך, צו אלוון ווו אלטער,
 או-גען, דו הייבט־אויף ער פנים. אפ׳ן ארוים אום טרעטען שוווום טראפען

 אזא טיט קנייטשעלע, רורענ־ע אזא מוט עפעם בלוק, א מור אף דערלאננט
 עם בשעת מאסע, רער אף קוקט קינד זיינענדיג א ווו רהטנותשנימעל,

ה. ש ר: 8 חנט נעם האט נעבעך אלטער, ברופט. דער נאך לעבצט

.-28 ז׳ <2 !.__32 ז׳
—מענדעלו. ר׳ דערצחלט $
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פרולוצקו. בה

 אנע עפעם מיר טיט מאכען צו נעצוינען אום האט עם
ל״...ו( ע ט ם ע ש

 ..געשעפט" ן עלו ד מענ ר׳ מוט ר טע אל ר׳ מאכען אט און
 רער* — פעקעל, זיין אלטער בחורה, פעקעל מיין אפור נעם _״איך

 סור עסק. צום נעשטאק קנעלען, זוך נעמען און — טענדעלו, ר׳ צוולט
 טויזענד• אף טענה־לשונם בבא-טעשיות, אף תחינות ביוטען". כטעכעווען,

 סליחות זשיטאמורער מאה א קטיעלעך,., אף שיר-הטעלותן נאכט, און׳אוון
 אף חנוכהלעמפלעך שופרות, אף קינות ווילנער טלותיקטנם, בערשעדער אף

 קינדערשע און הבדלות אף טער5לך מעשענע שבתדונע וואיפציונדלעך,
(2יארמולקעלעך״.״ בלוטשקענע

— אדן צמט, ביסעל שפאר א פארנעמט ,ארבעט״ דו

 גראשען קוון טשא׳ומתן נאנצען פונ׳ם דערווינל האבען צדדים "בוירע
 פונ׳ם נלאט צופרירען, שטארק געבליבען און געזעיען נישט אויגען דו אין

 נושט געשעפטען, נעמאכט נעהאנדעלט, געטאן, דאך מ׳האט אליין. האנדעל
ליידיג. נעזעסען

 אום ס׳ארז נעווארען, פארשווונדען רויך א ווי את מרה-שהורה "אלטערם
 זיון טיט יריד יארמעלוניצער דער אז פנים, דעם און דערקענען צו נעווען

 שטי־* עפעם רעכענט ער ארויסנענאננען. זונען פונ׳ם אים את טזל פונצטער
 אננעבויי* אויער לונקען דעם האלטענדוג פינגער, די אף זוך פאר לערהיוט

 ט5ד,אר ער וועלכען צו בוכהאלטער, א חשבונט קאפ און ווו נלייך נען,
 אם־ירצה• פארדינסטעל, א אויף ווייזט חשבון רער פנים, א און, צו, נוט זוך

 ון6 און בחוט נאנצער הער און אום זיך שפאלט מויל דאם ווייל השם,
שמווכעלע/*( אדם בלוצט-ארוים וואנצעם טע5נעדי זיונע צווישען

 אין מעכטוג און בריוט הערשט ר ע ג נ ו ה דער צא:1עליי1פ רער
גאם. יודושער רער

 תאוח טיאובע רו בראך א נענעבען מאל איון האט ער אבי יוד "א
 נאנצע דאם קען און ים,1א נושט אזוי אכילה די שוין אים ט5מא עסען, פון

אונזערע: און נאך, הוונט או נאתישט. טוט כטעט אפקומען זיינם לעבען

—.41 ז׳ יי
—ם. 42 12
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 מן סי א נאר דא שיא•־ וועלכע בא יידען, פיל זיוער ך ז נעפונען צייטען,
 האפנונג, נרוישע א דא ס׳איז און כזית. א וו: עטוואש, טאק? מאנענש, פין
 נאר לאזען דעסנללבען און בות1בעלי-ט טאקשע, די — צלט דעי מיט אז

דך מער מער א/ץ עשען פונ׳ם זיו ווע/ען— ווערען פארשטערט נישט
שפעטערדונע די אין יודען בא אז דערצו, קיטען וועט עם בוז אפגעוווונען,

זיין, ניט מאנען קוון פון סימן קוון אויך אפילי מערודען, חוץ וועט, דורות
—האבען״.״!( פנים שוון א זייער וועלט דער און דענשטמאל וועלען יודען

 און לעבען, אפרנו לעבען, אגני שוין קלוימערשט אדעם.

דארט יך1א
 אלערלוו ין6 מחנות נאנצע נלושט, האיץ דאש ווופעל ,ארימעלויט...

 וואם אזעלכע, טארבעם, אהן ארימעלייט טארבעם, מוט איומעלייט סארטען:
 פערסי. און טערקישע פריינקען, ירושלמיים, אדעם. און נאר נישט$ ערגיץ

 ווייבער׳ מוט קבצנים יודען, אלטע לשון־קודש; פלאפלען וואם יידען, שע
 ארץ. אין שטארבען עלטער דער אף ארען5 ויאם ווייבער, אהן אויך

 וועלטם דער אף לעבען קינדלען, קעשט, דארט דערווייל עסען און ישראל
 מ־חוש׳ן, מיט געבראכענע יודען ספאזמעם, מוט יודענעם עגונות, רעבענונג,

 וואם אלט-פעגערישע, מקבלים ליטאן. דעם אין היילען זוך קומען וואם
 פון מקבלים און בתי־מדרשים, די אין יודען פראסטע ארום זיך רייבען

 בראדער דו ארוס זוך רייבען וואס בערד, נענאלטע מיט וועלט היינטינער
 ארם• אפנעפיינטע, אביונים טראקטורען. און קא&וונעם די אין מראנצויזען

 און נישט, נאר לחלוטין טאקו האבען וואם אזעלכע, נגידים, דו ווי נעפוצטע
 מוא־שע דלפניש, נרויסע ד$ך און הייזער זוך, דאכט האבען, וואם אזעלבע,
(2״ קבצנים״

 רע א זעיען־אוים ווו און לנטעראטור, ננוע א לעבען, גני א
 דניטט", "געקלנידט מחבר, אדעסער מיט׳ן המצאה די ארשטניער?5

 וועל־ און אוז, אלנין ער ווי בעטלער, א פאר האלט פושקע וועלכען
 אין גופא, ער ווי מחבר, א פאר פישקען האלט זניט זנין פון כער

 סוויפטי־ עכט ביטערער, גאל ווו געגיאלישער, א אנ׳אויסגעצייכעגטער,
אויפגעשרובען... בניסיקניט סוויפטישער מיט אניגפאל, שער

 עטגאגראפישען פון פאראלגעמייגערוגג דו מאמענט, דער אט "
:דעם ,פושקע הניבט-אויף נאציאגאלישען, ביז סאציאלושען און

— .23 (1
—.136 (2
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>ר:לוצקי. נח

 עטע פא א איז דאס הדך, קונסטלערישע געראלטיגע א אף .יקרומען"
 נפשות" ,טויטע זדגע האט אגאל ג וועלכען אין זין, דעם אין

 רוסי- דער פון אנערקעגוגג די דערנאך באגעגעגענדיג אנגערופען, אזוי
 פעלערען די וועגען ארימקדט, דעם וועגען געזאנג א קריטיק. שער
 דורצ־ געזאנג, א — פאלק, געלובטען הדס אדגענעם פון אומגליקען און

------------ו(גדסט רוזיגען א פון געפולען מעצטוגע מוט געדרונגען .

 אברא• שרדבט זיך, דאכט פאראכטונג, קאלטער ^יט
 אומ• דער וועלכער טיט כאליאסמרע, דער וועגען ^!מאוווטש

 ממזר", ,רויטען דעם וועגען ארוס, זיך שלאנדעיט פישקע גלוקליכער
חברותא. פדנער זדער און ,אלטוטשקעף וועגען

 אונז, ער גוט לעבען זדער פון זשאנרבולדלעך פראצטוגע צווד
לדווענט: דאס אף זוך בעטען וואם בולדלעך,—

 נאנק 8 ,אום ארום ערד, דער צי א״עבוינען לינט בפדעל איין
 אפנעריםענע, קויט, און קינד אלט, און יוני וופבער, טאנזבילען, פעקול:

 אנדערער דער עצות, ניט איינער קלאפט, יענער האקט, דער אפנעשליסענע.
 ס׳איז פושטשען. שרפען, קינדער אק קווימשען, וופבער זידעלט. פלוכט,

 א און נעוויין א טיט לעריי5אר5 א פאטשעריי, א נעביתעריי, א נעשעלטעריי, א
איז שולחג קולות: זיך הערען רעש העם צווישען אינאיינעם. בעלעבטער

 גאנצען דעם פליאנע, אזא ״ ווערען עם זאל פארברענט פערדעל, נייע דאם
 דער אין אלק אף־צו-להכעים פט, ז דער אין אלין נעצוינען עם האט וועג
 שה5 פפווושקעם !עם זאל פנרן קרענק, פארשלעפטע א עפעם ... זפט

 שטרוי, קוליעם שטונקעעסלעך, פוסקאטשעם, — !אים אף כאליערע א מציאה,
 אפנעה דדע־׳טזרך י דחכנע׳ רעסען,6 נור נא־נישט, איינען, אהן הענט, $הן

 איטליכל דערבפ וולוט און פלייצעם ברייטע מ:ט יוננאטש ארויטער
*( קולאק״. א

 צום געדרוקם ווערש ,1913 געווארען אנגעשי־יבען אוז קאפיטעל דאס 11
— מאל. ׳ערשטען

— ,67 (188^ ואדעם ר״ ע ט ו ר ק ער ד ע ק ש : ״פ (2



אבראמאוווטש, עקב •י ם ו של

 זיך" אבעןה כאליאסטרע שיינער רער פון מוידלעך ן א .ווייבער ..."
 נע. נעריקט, געשארט, טעפלעך, צזנעשטעלט פייער, דעם לעבין נעפארעט

 זיי מ:ט זוך שפזלען און שצייען־צי בחוחם טייל א קארטאפליעש. באקט
 נלייצווערמלעך. דערביי זאנענדיג און קנים א זעץ, א דערלאעענדיג אונטער,

 זידלען, אריגען, די אויסצורייסען נרייט בייז, קלאמפערשט זענען ווייבער די
 ווי־ כאפען זיך לאזען נעלעצטער, פאר באלד טאק? קייכען און שעלטען

 אראפגעלאזענע, טיט אנ׳אייגעל איר אף ווארפט ער ווען האן, ונ׳ש6 הון א
 איר טוט ער וועלכען פיק, דעם באהבה טקבל אה און פלינעל, צוששיווטע

 לינט איינער וואלד. אין צושפרץט צודיט, זענען אט*ל ווידער קעפעל, און
 קאפטען, א עפעם לאטעט אנדערער דער כראפעט, און ארויף רוקען דעש טיט

 פנום. ערענסט שטארק א טיט עשעם זובט און זיך טאפט זיך, קראצט יענער
 קאכט עם בייקומען. וועט וועמען ווער פרוווען, זיך, שלאנען עטליכע נאך
— (1 !״ לעבט חברה זוך, רעשט עם זוך,

 ער וועלט! דערראזוגער צו מחבר רער איז פרעמד ווו אבער

 פערסאגאזשען. דו מוט ים5א נישט זוך מושט פוגדערוונוטעגם. שטויט
עקעלט. אום לעבען. ארט רעם מוט זיך מיא־סט

 שטאפלען. נודרוגסטע דו פון אנעם גור איז בעטלערבאגדע ,"די
 עלו גד ע מ ר׳ וואס לייטער, שרעקליכען דעם געזען האבען מיר

 וואם ווארט, שוירערליכע דאם געהערט האבען מיר (2 אויף, שטעלט
 :לעבער״ קאלטער א ״מיט עם, מ׳רופט ווו געווארען, אררסגעזאגט אוז
קבצן!" אנין—ישראל "כל—

 פארבלעגט וואס פארדראס, אומגעהניערען פון אאויסדרוק ס׳איז

 אגאגץ קרבן. קניגע•—ת,1םב די קויגען שטאט אפעקט, דעם רוכט און
 רענט^־ דאם בראט. און ברענט דאם בעטלער. גריויסעד אנין — פאלק
 יונגע די אין איז אלוין אבראמאוווטש—משוגעת. בוז אויף

 אום האט דאם אבער ווארעמס, און קאל־טם אויסגעשטאגען יארען

 דם־שיגא.- א געווען איר איז ער גויט. דער מים איבערגעבעטען גישט
 גמם- קוין לעבען, מזנטשליך נארמאלוש קוון זיין גישט קען—גויט ווו

 וועגעטאציע,. טויטע שמוץ, גור ,שאפוגג קולטורעלישע קיין לעבען, טיג

אפקומעגיש.

—.148 דארטען י<
 פז 117 אהבען

ו < י



 בער אי זן גמט טריט און שרוט אף וואם אוראניע, פמנער טיט
 פארנובטענ• אין שפאט, אומדערבארעמדונען אין מעפע-פארקאזם, •און
 האבען טור ווו דורכגעדרונגען, אוז אויפלאכען, און אפלאכען דיג

בוך. גאנצע ראם געזען, שוין
 קונפט• גרויסען אונזער פון אוגטעלעקש רער אוז טיף צו אבער

 נושט איו פאראכטונג באצוונג. אזא בא שטמן בלמבען זאל ער לער,
 יודושען צום און לעבען יורושען צום בנוגע זמנם ווארט לעצטע ראם

 וומקען וואס געפילען, און שטימונגען נאמע רמכע דו דורך פאלק.
 בלעטעל אוטלוכם באלעבענדוג ווערק, מערקווירדיגע דאם ,אדורך

 ציט געוועב, ממסטערהאפטוגען דעם אין פעדעטעל אוטלוכם אם, .אין
 אויבער• דו אף זוך ארויפרמסענדוג דאיט און דא טיף, דער אין זיך

 דו אוז דאם שטראם: פארפארבטעד בלוט טיט הווסער, א בלעך,
 דו וווו, גרויסער דער צער, און מיטגעפיל אוים ע ב לו שמערצלוכע

 נאציאנא• באלוירוגטען אונערלוך און דערוואכטען פון יסירום שווערע
באוווסטזמן. ■לושען

 הארץ. אבראמאוווטשם רורט בעטלערבאנדע מיאוסע דו אפולו
 רחמנות. ער האט לת1פם געזעלשאפטלוכע דאסדאזוגע אף אפולו

 דערנודערונט, וואס רחמנות, וומבלוך תמך יעגץ נישט ס׳אוז און

 פאר־ רמפען פון אמנזעענוש, טופען פון רחמנות דאם ס׳אוז
נושט 0 נאבטלעגער! ומער 1 לעבען הונטוש זמער—ש. ענו נד ע שט

אהין אננעקומען אוז יאטטרע“בא אונזער ,ווען ן דערציילט ע ק ש ו 6 (1
 בענק די ערד, דו ,.,אורחים טיט נענו: אננעזעצט נעווען ער איז הקדש, ■און
 זוך ט׳האט טענטשען. טיט נעווען באלאנערט באנאכט זענען אויווען דע־ און

 קאניצע ארט, שטיקעל א פאר נעשאלטען ארן נעקרינט נעקוועטשט, געשטופט,
 ארויטגעוויזען אנדערען דעם איינער נעארבעט, שטארק האבען פיעשע .און

 מהומה, נרויסער דער אין הענט. דו טיט זייערע נבורה די און שנאה שטארקע
 ייד, א,טעד קיאנקער א ווינקעלע א אין געקרעכצט האט נישט־דא-נעדאבט,

 קינד, פוצעל א און נעבראבט, אהער קוראציע אף נעצטען מ׳האט וועלבען
 נעקוחטשעט, האט פיטעל, א צוגעקלעטט שטושעניש דעם און מ׳האט וועיצען

שדריענדינ. 6קא אין לעבער נעמאכט
 ארך האב איבערגעניטען, זוך האט מהומה בייזע דן אז שפעטער, "ערשט

 אביבעל, אוישצירוען וון׳ט׳איז געלוינט זוך און ווונקעל א ערעץ כט $פ:עז :קור
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ש. ט * ו ו א מ א ר ב א ב ק ע * • ם ־ ל ש

 אי־ חזזק גיפטיגען דעם ארמן מזיל אין ארמן זמ ער למגט אומזיכט
 (,2הקדש פון באשרמבונג דו אובערצולמנען גענוג י,1 גגידום דו בער
 א־משטמנסגע־ "קוראציע" אף חולאים ארומע מ׳ברעגגט וועלכען אין

 אזעלבע אין שטעקט עס אמת ביטערער ווופעל באגרמפען, צו זאגט,
 קאפ פארשטאפטער קישקע, צושטאפטע "פיאווקע, ווו רעפיניציעס,

 פאלקסמעגמש, דער אביאמאוווטש .(3 וב׳ הערצעלע" פארשטאקט און
 "טא:,סע״> דער פון מהבר דער אבראמאוויטש, דעמאקראטן דער

 אומגערעכטיקמט, סאציאלושע קמגען פראטעסטירער דער אבראמאוווטש,
 ם וו,. שאלה, הארבע די ארמן מויל און באנדע דער ארמן עם למגט

 זא־ גגודום דו עם, קומט "פארוואם מוליאנען: פון לופען דו אף איז
 הא־ זמ אף זאלען אגדערע ן א רווג, פריצום, דו ווי זוצען, זוך לען

 פראצע, יענעמם מי, יעגעמם גושט דען אוז גוטם זמער רעווען?
 אורע און שטעלונג יענעמם פארשטמט עם ווער—(3 שווייםז״ *ענעמם
 קלענערע אדער אגרעסערע זמן פרעמר נישט שזין קען דעם בבות,

 פון פורטען דו פון אייגע אוז וואם מוטגעפול, מאס
מעגטשענלובע.

—.115 ז׳ אויבען זע (1
.86 ז׳ אויבען זע (2

.115 ז' אויבען זע (5׳
—מענדעלין. ר׳

—.42 ,פישקע״... (5

 ארז במלען צו און פושקען צו באציונג אבראטאוויטשעם וועגען
 אפילו עטיוד. דעם פון קאפיטעל ערשטען און רמד דו געווען שזין

 מיט קיגבטלער אונזער זיך באגייט ער אלט ר׳ מגושמדוגען מיט׳ן
 ארזים בולט גושט דאס טרעט צי סומפאטיע. געוווסער און ■רחמנות

 "אלטער—? פ. 121 ז׳ אף אויבען צוטירט ארז וועלכע סצענע, דער אין
מעלתו בא זיך געפיגט וואס :(5 4 געטון פרעג א טאקו באלד האט

 מאמע ווי: געהמסען, פול אזוי האט עם ? במרעל אין עפעם המנט
 דער פון םוף-כל-סזף טרופט צערטלוכקמט ווופיעל צ( ... !״ ע ט ו ט

—!פארגלמכונג

 פרייסען, חילות נאנצע באפאלע! מיך זענען נעלענט, מיך איך דאב קוים גור
 אוים. לעבעדינערהייט נעוואלט כדך האבען און בערען די ווי פלוי :ען, נ ווו

—(.100 )ז׳—,,,"■עסען
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ק?. צ לו פר? נח

 דעם. פאר אויג אנ׳אפען אט געה האט אבראמאוויטש
 בא• גלענצענדוגפטער דער זגינע ,קליאטשע" דו פאן. אביעקמיווען

 פאלוטוש• יורושע או-סטערלושע דו אז געזעען, קלאר האט ער ייז. וו
 אויסענוועלט דער פון באצוונג פאראכטלוכע דו אז לאגע, רעבטלוכע

 פון גרוגטסבה דו לוניע, לעצטער דער אין אוז פאלק יורישען צום
 גנוסטוגער, דער פון אויך דאדורך און דלות עקאנאמושען יודושען

 יידושער דער און פארווארלאזטקמט געזעלשאפטליכער און קולטורעלושער

 זוך האט אבראמאוווטשס אובערצנוגונג דויאזיגע און—גאס.
 דו אין און הקבצנים/ "ספר דעם אין אויך אויסדרוק דעם געפוגען

 חוזק פון גיפט מיט דער דורך זוך רי_יםט געשעט, דאם ווו שטעלען,
 דאם וועלכען אין שלווער, שווארצער דורכגעזאפטער פאראכטונג און

 אג׳אויפבלוק בלאנקט-אויף לעזער פאר׳ן און אגינגעהולט, <.יו ווערק
 פאר" פוך דאם פאראוידעלט וואס פערספעקטוווע, אווכיטערע און

אים. אף גאונושקויט פון גלאנץ דעם שטארקענדוג
 פאלגענדוגע דו ווערען אויסגעשרובען מוז ארט דעם אף

פצענע:
 נראבע די זענען פדיי, נעוואיען איז ווענ דער נור באלר ווו ,...

 אלץ אונן, צו פארצעם די אויפדרץענדיג ווענם, זייער נעפ^רען דרך כאמולעם
 פערף־ די לעבין לדבדיל נלחים ווי אנגעטון נייען מור וואם נעשפעט, נעלאצט,

 טייל א האנט... דער אק בלטש ךער מ:ט בורא רעם חנק און .ירעב, אין
 געשרי. ,חזיר־אויערעל/ א ווי אלע,6 אנ׳עק מ^ט אונז אף טייטענדיג דאבען,

 סיר אויך נעארט. אזוי נושט עם האט אלטערען—1 כאלאטיי זשיד :נען
 ט׳האט מושטלנשנעזאנט, וועמען, פאר קניוטשעל, א מוט ער מאכט !לייט
 זייערם ן ע עט שפ ראם האט אבער ך י מ !...שעמען צו דא דך
פאר ואם? ו שאר ־של.עולם,1נ1רב ט, ל א ו ו ע נ ט. ר א ע נ יא

(1 ?,..״ פארוואס ? ם א ו ו
 וויי• נאציאנאלושען פארפלמצענדוגען פון אנ׳אויסגעשרני ס׳איז

 לי״ידענשאפ"• פון אונגאנצען זוך, דאפט אויסערליך, דער עפוקער, דער
 שילדערער און טער5בא1בא פלוופיגער רווגער, אויפגעטוענער, טען

 אונטערמעצא,. אלורושען מוט זוך ארויסגעכאפט פארגעסען, זיך האט
צוס< גויט־איבער :פארבאפט זוך צורוק טאקו באלד----און

—ש. 19 ז׳ (1
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ש. ט י י ו א מ א ר ב א ב ק ע י .ם ו* ל מ

 פין אויפמערקזאמקץט דו אפצווועגדען ווו—תחינות־פאראדיע שטוקעל
 קען וואס אינצידענט, דעם פאררצבען רוכטונג, אנ׳אנדער און לעזער

 פארשענט• אויגענע דו אויפלווזען סענטומענטאלוש, א־ריסזען עמיצען
 און געפולא־ויסבראך אוטגערוכטען אבוסעל און הווסען דעם פאר קייט

 אגעלעכטער הארץ". מאכען "זלך א־ויך: הגיסט דאם הלצה. פי_ינער א
טרערען. דורך

 צווי״יטער דער אויך דוערען דירכגעלאזען נושט דא קען עם
 דעם, נאך ו על ענד מ ר׳ עפוזאד: אויםערגעווו.יגטלוך׳קוגםטלערישער

פאה. דו אפגעשערט אים האט סטאג־ווווי דער ווו
 פאה, מיין ערד הער אף קוקעגדיג טרערען, מלט מלך באוואש ך א:—

 בלז קלנדוויים־או־ף פון מלר מלט געויאקסען האט וואט פאה, נרוי׳אלטע מיין
 לולד און פרייר סיר מלט איבערגעהאט האט ולאש ,יאדען אלטע מייגע אלן

 נעצוואנען, נענלעט, יוגענד רער אלן האט מאסע דל לעבען. מיין אלן נענוב
 נרייזעלעך שללנע שווארצע, דל אף זלך אנקוקען זאט געקענט נלשט נאר

 בלן אלך ווען טעג, נוטע מילנע אלן פנלם מלין צלרוננ א געלוען ז אל זל אלרע.
 פאר געווארען גרוי צייט דער פאר פרל אל־ זל שטארק, און פרלש געווען
 בושה. קללן נעמאכט נלשט חלליה מיי האט נרויקללט אלר און נעבעך, צרות
 גרלזאטע, עלענט, נויט, פורענלות, פאר געעלטערט פרל זלך טלר האבען בללדע

 זר האט חלילה וועמען וועלט. דער אלן רדלפות און פילנטשאפט אומולמטע
 — ? נעטון שלעכטם עפעם האר נרויע מיינע האבען חלילה וועמען ? נעשאט

 ארויסצוברענגען נלשט שטלל, נעוואלט שרילט הארץ, האם מלר אלן ווללנט עם
 באשוי. באם שעפעלע א וול שווייגענדלג קוק איך ווארט. קללן ללפען דל אף
— (1 באב״.., ווי טרערען ׳קאפ קאפ, או־נען דל פון און עם, רען

 מויל אין ארגיגגעלווגט פראזע, אין געדלכט מערקווורדוגע דאם

 שטארקען אאומגעהנוער מאבט "אלך", צתווטען אבראמאוווטשם פין
 וועלכען פון פאעזיע, שטוק אצאפעלדיג ס׳איז טיף. רורט אי-ינדרוק,

 טראקטאט: סאציאל־פאלוטושער גאגצער א א־ויסוואקסען געקעגט ס׳וואלט
 אויגענע אף אייגענארט, עטנאגראפישע אף אפאלק פין רעכט וועגען

 נישט קוונעם שטערען וואם—קולט, און קלוידונג ברויכען, און מנהגים
 און באעווליגג באלוודוגונג, צו א־ויכתיד קיין זי.ין נושט דארפען און

מי מהטת ווערען, צו געאכט און טאלערורט פאררונען נור רדופות,

— ם.50 ז׳ (1



י. ק צ ו• ל ו ר מ נח

 אץ נרופע, עכנישער דער פון נשמה דער מיט צונ^יפגעוואקבען זענען
—...בלוט טרופט אן, זיי מ׳רורט ווען

 ן, ע ש ט י ו ו א מ א ר ב א פאר עם איז באראקטערוסטיש שטארק ווו
 דער צו זוך אומצוקערען נאכאמאל מענדעלין ר׳ צווונגט ער וואס

 "קליאטשע" דער פון מחבר דעם האבען טיף־טוף פאה. אפגעשיוירענער

 טרעטען דאס רדופות, גזרות, דו אפקומעניש, יודושע דאס גענאגט
 יודושע הווליגבטע דו באשפמען דאס נשמה, יודושע די פוס דו מיט

—געפולען.
 מיד וואגצען. דו איבער שלאפען נושט קען ו על נד ע מ ...ר

 צורובענע טרוונעם היה פון באוווינער דו מיט האלטען צו מלחמה
 פענצטער, צום שפרונגט׳אראפ געלעגער, זכרן ער פארלאזט קושענס,

 נאטם אף אונדרויסען, קוק א טוט און פרבר אבוסעל עטעמען צו
:וועלט

 שיי. אור לבנה, נילדענע די נווט רויג שטול הימעל בלויען אפ׳ן
 און ארוס שא, פארטראבט. שטארק עפעם ערענטט, זווער אוז פנים נענדוג

 זי מרה׳שהורה, זוסע א אן סיר אף ווארפט פארטראבטקייט איר !... ארום
 אור טיט ארוים מןר זי נעטט מיינע נשטה די הארץ, מיין צו עפעם רעט

 טראטט עט און געפילען, ים א ארוים מיר אין רופט זי בלוק, אוטליבען
 ביטע׳ דעה פץ זיך טראבט עב אליין. זוך פון גאר עפעט זיך ט־אבט זיך,
 פלאנען, פול באלוודונשג; מוט ליידען ע־ליי“א קרענקונב, פול לעבען רען

 שלאף א ווי איר פא־ מוך צופיעטטע און נייע, אויך אלטע אנשיקענישען,
 ווערט אוי, וויי!.,. טוט עם מאטע, אוי, מוטער. הער פאר נעבעך קינד
 בויב׳ קאפ־דרייעניש, קארנ אפי.,. עם מען קומט פארשווארצט, עם מען

 ווינ־ען, און מבות ארנענע קארג ;אוינען די אין גרוים נאך מען איז ויוטוג,
 ט׳זיפעט, וואט קו־ם קוים ;לייד געבראטענע אהטצושטוון נאך מען האט

 עם מאמע, אוי לעבען. געפלאנטע שטיקעל דאט נישט נאך מען פארנינט
 ליבטי־ א:ר מוט טיר אה קוקט לבנה די וויו!... טוט עט אוי, שטא־צט,

 :אוון מוך נעמט זו זיך, דאבט און, פארטראבט ערענבט, אלץ צורה, גער
און וווונט האיץ דאם .........טון? מען זאל וואט !שיא קינד, בידנע שא,
איך אויגען, די און ארוים מיר טרעטען טרערען הייטע מער. נאך מור

 פאה אפגעשוירענער הער טוט זיוט דו ארעם, מיין אף קאפ דעם אן שפאר
 עפענט עפעם !...זען באטש זי זאל זען, זי זאל נא, :אקיינען לבנה דער
 פארפלייצען דארצען, באם מוך צופען געפילען, פין 1קייאי א מור אין זיך
דער אין קוקען באנקעס, די ווו אנגעקוואלענע אוינען, די נעדאנקען. דו שור
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אבראמאוון־טש קב ע ׳י שלום

 עם ! רחמנות האט העלפט, נעוואלט, :געבעט רירענדיג א טיט איכן וועלט
 ק־אנק8 כט8נ8ב שלאף פונ׳ם אויף זוך כאפט אזוי ...תיי וויי, וויי, טוט

 אייגעלעך, די טיט קיקט אליין, זיך פאר הארצען פונ׳ם יאטערט געבעך, קינד,
 לע8 משט! הערט קיינער קיינערי נישטא — רחמום. בעטענדיג

 דער ך,8וו ם8נ דער אף שטייט נור הינטעל א ...י שא (1 ן, ע ם א ל -ש
 אקאלטער טיט בולט און הויך פארריסען קאפ דעו־ •ים, די צווישען וויידעל
 אהונטם פון פארטראכט, רווג, וועג איר נייט זו לבנה, רער א"ינען •לעבער
(2...מאבען" צו נישט גאר זוך בילען

פירושום, קמן נישט פארלאננט לירוק בלעטעל דאם
 פונאל לוכטוגער זוסער, מייכער,, רער אוז באטמטונג טיט פול

סצעגע: קלאסושער וער !פון
 ע׳. אומתי.׳ ן כ; ווארעמט עפעם נרינגער. מיר ווערט האוצען "אפ׳ן

 ייד 8 וואם נעפיל, אזא י, וועי־טער אהן טרייסט און האפנונג פון נעם:ל א
 וואט גע&יל, אזא ;צרות זיינע אף נאט פאר אוים זוך וויינט ער אז פולט,
 איטלינען נרייט ברע:, א אהן גוט טיע, א ווי■ ווייך טענטשען דעם מאכט

 טאן צו קוש 8 זו און וועלט נאנצע די ארומצונעמען נשטה, די .אוועקצוגעבען
ליבשאפט". גרוים פאר

 א און גלויבען עכט׳יוד־ישער ן. חיו ט ב עכט־יודושער
 עכט־יורושער ם. ז ימו פט א עכט׳יודושער מארגען, ן ע סער גע

ם. ז ו ל א ע ד ו א
 דארף דאס —ט, ס י מ ו ט פ א אג׳ בטבע איז ש ט י ו ו א מ א ר ב א

 פאלשטענ־ א זיודע" ד;ר/׳ איז פרט רעם אין מאכען. קלאר זוך מען
 אבראמאוווטש — ם. כ י ל ע • ם ו ל ש—״אוינוקעל״ זמן צו געגענזאץ דוגער
 לעבען. פון פרמדען רו פאר ל;בען, אין שמנעם רעם פאר אזין האט

 אפשפעטען, און סארקאזם זמן איראניע, גאנצע זמן כעס, גאנצער זמן
 דער• טאקו מאס אגריויסער אין זיך נעמען צער און עגמת־נפש זמן
 ע ש ו ד ו י ראם אוז פארוואס וומ, טוט אים פארדרוסט, אום וואס .פון,

 ראך אוז וועלט דו טרזירוג. אזוי שמוציג, אזוי ארעם, אזוי לעבען
 —קאליע! זו מענטשען דו מאבען פארוואס—רמך, און פרעכטוג אזוי

ל.יכ" א בלוק אדלערושען זיין פון וואנרערינג דער אף אן ער טרעפט

ארוגינאל.־־• אין ט ר י צ א פ ש (1
—פ.63 ז׳ (2
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קי, צ לו ר? פ נח

 זוך־ שפילט דערפון, אפרמסען גושט שוין זוך ער קען פינטעל, טוג
 דעם, און זוך שפוגעלט מתנה, מאמעם דער מיט אקונד ווו דערמיט,

0 נחת. שעפט זוך, קוווקט
 ווען שמש, און געפול מענטשלוך אוומך בלוצט־אויף אט

 "הער אפלעט: פאר אזעקפער האנט רער אין אום שטופט פושקע
 צען און קבצן א מסתמא אלמן שמש, רער אן זיך רופט—דו/ נאר

 געלט "דיין :,מתנת״יד׳ען״ אזעלכע פון אפשר לעבט וואם פאלעם,
 נע־י אום זאל פלעט, אוון נאך האט ער 12 נושט״.,. אוך באדארף

 גישט הארבאטע. דו אדער קרומער דער במדע: זיי פון אמנער מען
 אנדערען. דעם אפ טרעט אמנער נעמען, ווילען זו נישט און ער

 דאם געגלעט האט ער געטון; הנאה עפעס זאך דו האט שמש "דעם
 א• מ א ר ב א און (2 * פרמנטליך/ גאר זיי אף נעקוקט און בערדעל

 סצענע צערטלוכער דער פון או צופרודען, קענטיק, איז, ש ט ווו
 בית■ דער וואס דערפון, אי קאליקעם, פארליבטע צוומ די צווושען

 א־ויך אוז כלי־קודש, שטיקעל א בארד, א מיט איור המדרש־שמש,

גערורט...

■ ליבע(. פושקעש. צו בוזציוננ )אבר$מאץיטשש 63—60 ז״ז אויבען זע ן(

—.107 ז׳ (2
—ה^רבאטע. די און ישקען6 (5
.-10* ז׳ (4

 סוט־ סענטומענטאלושער במעט נושטבאהאלטענער, וואסער מיט
 ווען וואם, בעלי־הבתום, צווי״י דו אבראמאוווטש ש-לדערט פאטיע

 הארץ קמן שוין בלעבען האב "אוך :זמ צו זיך ווענט שמש דער
 נושט אמך לאז אוך פלעטען. המנט אמך שיקען צו• געהאט נישט
 אט נעמט אוז, ווילען נוטער אמער אויב נדר וואך. אלע כמעט אויס

 1"אך קול: אמן אין אן במדע זוך זיי רופען —,(3 ארמעלמט" דוראזיגע

 טאג אמן ? שבת אף אנ׳אורח פון אפ עס זוך זאגט יוד וועלכער
 פאר" עטמען, אבופעל כאטש קען ייד א וואס דא, איז וואך רער אין

 נויטבא• זמן מחיה נישט אויך טאג המלוגען דעם און ער ז$ל וואם
 ? געגעבען האט גאט וואם דערמיט, זוך טיילען און נעבעך דערפטיגע

 און אור זאלט טאקו וואך אלע וואך, אלע שמש, אמך, בעטען מיר

מענדע- די פון אמנע גמט וומטער און —(4 / פארגעפען נישט אוגז
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אבראמאוויטש, שלוס-יעקב

אודוליעפ: :לושע

 קרני די ארום כארוים, נענאננען זענען (1 בעלי־הבתים ביודע "דו
 איע שבתדיג. אננעטון און אויפנעצוואנענע בהירים, יוננעלעך, — דערלעך

 באשי_ינ• נעזעען מ׳האט פריילוך. זיך צווישען געשמיסט און געשיינט האבען
 שבתדיגע צווייטע יידענם דעם נשטה.יתרה, דו דא אין זיי און $ז פערלוך,

...נשמה
 געזאנט שטוב, אין אריינקוטענדונ בעל.הבית, מיין האט—י ,גוט״שבת

 און אננעטון קלאר ריין, בענקעל א אף געזעסען איז וואם ווייב, דעם פרייליך
 קליין א נעשפילט זוך האט איר בא שוים אפ׳ן פרינצעסין. א ווי נעלויבטען

 שיינע צוויי נעשפרוננען האבען זייטען דו בא און ליאלקע א נאד קינד
 זיפט, שבת. אף אנ׳אורח באשערט מור האט "נאט—מץדעלעך. אויסגעפוצטע

 אוים ער לאזט ארייננעלאזט", נישט שטוב אין מוך דאך וואלפטו ווייב, מיין
 !״ "שלום־עליבס קול א אף הויך זאגען דיך נעכט און שמייכעלע א מוט

 ער האט חיל" ,אשת בא אהעי. און אהון שטוב דער איבער נייענדיג
 נע“קל אם ד גענומען ווייב, דעם אקיינען ניגון, א טיט זיננענדיג געשטעלט, זוך

 אובערונע דו בשעת געהאלדט, געקי־שט, עם און הענט די אף זיך צו קינד
 פריילוך. לעבעדיג, זייטען אלע פון געהאננען אים זוך האבען קונדער יונע“ק

 הוולינע נוטע די נעקוטען טאקו זענען שטוב און אז גע־אכט, זוך האט עם
(2—״שלום-עליבם/ פון מלאבים

 פון אינגערעם ווארימער דער און קוק קלארער דער ...ס׳אין

 בא• ווי דאך, האט אבראמאוווטש אין גאטורפארשער. ־.א
 געמיענט סך א נאטורפארשונג, צו נמגונג שטארקע א געהאט קאנט,

 ת1לד1,ת בענדער 3 אנגעשריבען אלמן און געבוט דעם אף

;.הטבע".
 ווערט און פענצטער, באם או״ם זוך וומגט מענדעלו ,ר ווען

(3 2 1 וועגצעלעך, דו זר.י, "און :פולאזאפורען אן המבט—טמג״׳ א ווו .וומך

—פושקע. דערציולט (1
—.108 ז׳ (2
 זץ מענטשען, שלעבטע דו ווערען געטיונט ט.5נעברוי אלעגארוש (3

 פטא^ו. דער 5 טובר־ספרומנוקעם דו פון געטאכט חוזק האבען וואם .״כאמולעם״,
 שונאום יידישע אלע גכלל פאהי; דו אפנעשוירען טענדעלין ר׳ האט וואם -וווי,
— פוונוגלך. :און



 זין־ אז שולדיג, זכי זענען וואס באשעפעניש? גאטס נושט דען זענען
 דער אין אזוי שזיין ליגט אז טון, זין זאלען וואם ? נעבעך שטינקען,

 שנאה פאר שלעכטם, פאר נישט עם טוען טען? בי. צו זוןערע טבע
 נעבעך ווולען זין פרנסה: שטיקעל דעם פאר נור צו־להכעים, אף און

 דעם אין שטעקט—בלוט״,.. יענעמם טיט זיך אנזעטיגען טרינקען,
 א• ל טורפו א נ ס׳איז מוסר-השכל: העכערער א משל אמת-משבילישען

 דער־ מיט פירען־אן וואם געזעצען, דו וועגען אודוןע די ע, י אפ ז
 מענטש, דער אז אידויע, דו ;דערשנינונגען אירע אלע מיט און וועלט

 פון הענט דו אין שפילעכעל א *זענען געזעלשאפט מענטשלוכע די און
 דערונטער, מענטש דער באשעפעניש, אוטלוכס ;נאטורגעזעצען די

 נטיות אזנסטינקטען, באשטימטע מיט וועלט דער אף באשאפען ווערט
 או־ און קולטור; ווולען, עטיק, ווו שטארקער זענען וואס וו., א. א.

 פון פונראמענט דער איז וואם געזעץ, גרויסע דאם שטןיט אלץ בער
עקזוסטעגץ... פאר קאמף וועגען געזעץ דאם לעבען,

 מוט זוך באשעפטיגען דאם אז זכין, נושט ספק קנין ס׳קען
 וועלט" אבראמאוווטשם באאיןנפלוסט שטארק האט נאטורוווסענשאפט

 מען מעג ווודער, זי_יט, אנדערער דער פון געזונונג. זי_ין און אנשויונג
 אבראמא׳ איז נאטורוווסענשאפט דער צו אז זוכער, פאר האלטען

 אנ׳אוןגענעם דורך נזיר ל, בו ש מ אלם בלויז נישט געקומען וויטש
ג. נ א ר ד ן ע כ י ל ר ע נ ו א

 ווי נאטור, דו געהאט ליב און נעפילט האט אבראטאוויטש
 נא" זנינע אז הערען, צו אוים מיר ס׳קומט מענטשען. אנדערע וולניג

 אומפרעסיא־ נישט לגמרי און איןנפאכיג, צו זענען טורבאשרלביננען
 מאנערע, קונסטלערושער פון פראגע א ש־וין איז אבער דאם ניבטיש.

 אינטערעסורט מאמענט דעם אין שולע. לוטערארושער פון גראגע א
 ם׳אוז נאטור. דער צו באצוונג פערזענליכע אבראמאוווטשם מיך

 פאר־־ פון צוגעבונדענקוןט, אומגעהמערער פון באצוונג דו געווען
 שטולער־ א אין דוקא וואס עם, איז צופאל קנין נישט געטערונג.

 שטיל. נווט הומעל בלויען אפ׳ן ווען פענצטער, אפענעם באם נאכט,
 זקן דער און הארץ, מענדעליס ר׳ זיך עפענט לבנה, גולדענע די רווג

 פון פאלק, זי_ין פון לאגע ביטערער דער איבער קינד א ווו ווןינט
גליד. צאפעלדיג סטרונע א ווו א איז ער וועלכען

 וועלטאנטפינ זכין :בעסער—וועלטאנש־ויונג, אבראמאוווטשס
 גע^ א פ׳אוז לוכטוגם. פאנטעיסטישם, עפעם זוך און האט דונג

— 134 —



ש ט ק ע י שלום

 גאר מוט צוזאמענהאנג דעם שפירט וואם נאטור, זרגרגע בענטעטע
 אזר זוך ער שפוגעלט אומזוסט נישט יש. דעם גאר מיט וועלט, דער
 פוצעל א אהן ל־ויטער, "בלא, איז לעצטער דער ווען הומעל, אין

 אינטערעס, דעמאייגענעם מיט ער מאלט אומזוסט נושט <1 וואלקען"
 חנה-טרנינעס צו פניזאזש, הערלוכען א צו ערענסט דעמאנוגענעם מיט

 גלופסקער און פארע דו צי מלאכי-שליום" "שרוס-עליכם דעם וואנצען,
 "ווונט וואם סאראקע, דו צי מזל ביטער קרומענס דעם פושקע באד,

 אני ווו פוגדערוונוטענס ארסזעענדוג אונרערהניך, צוונונעל א אף זיך
 דאווענט, און פארענט, תכלת פאסען מוט טלית׳ל וונוס א געטאן

 שפרונגט קעפעל, מוטץ תחנון פאלט זיך, בוקט זו זוך; שאקלענדוג
 בלנובט מאל, פאר א געבענדיג קראקעלע קלוון א אונטער, אבוסעל
 און העלזעל ראם שטרעקט־א׳ויס לשון, אהן שטוין ווניטער דערגאך

 פארשלאפענע מיט ארנון וועלט דער און אזר גלאט קוקט
י( אנוגעלעך".
 פון טנול א אבראמאוווטש זעט דערשנונונג אוטליכער און
 זע אט י גאט ער אוז "אט נשמה. זנין פון פונק א מוט וועלט־אל

 (2 1 "קליאטשע". דער אין אבראמאוויטש שרניט-אויס אום!..." איך
 אבראמאוווטשס באצוונג דו אט און מליצה. א ווו מער איז דאם און
 דו אלנין, אבראמאוויטש גענויער: ווערק; זנונע פון אונהאלט צום

 סוב• די עם אוז אלומפיער דעם פון פערזענלוכקייט שטראלענדונע
 גאנצע די קרומען" דעם ,פושקע אין ארך פאראנונונט וואס סטאנץ,
 הומא• סאטורען, טיפען, בילדער, מעשות, בתוך מעשות פון מאזאוק

 צונויפ־ גלרכווערטלעך, מונואטיורען, עלעגיעס, פניזאזשען, רעכקעם,
—אמאלגאמע ווונדערבארע אוון אין זנו שמעלצענדוג

— .21 ז׳ (1
— .50 ז׳ אויבען זע (2

 ווע־מ ,1914 יאר און נעווארען אננעשחבען איד 1קאפ-טע- דאה *(
— מאל. ערשהען ציה ״קט נע־
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• ק צ ו “ : ר פ ה ג

 קינסטלערישע אבראמאוולטשם
אויטאביאגראפיע.

חיימ׳ם"(. ר׳ )"שלטה

לעי ס ש ט י וו א מ א ר ב א יעקב שלום מלט באקאנט איז עם ן<ץער
 יישט האט דער — ין, נ ללב באשר כארשלדענע ד? מך בען, • )

 אץ זלך האט וואס היימ׳ס*, ר׳ "שלמה אין אז באמערקען, נישט געקענט
 זיך שפלרט ירד/ "דער וואכענבלאט אלן דרוקען אנגעהויבען 1899 יאר

 ער• אלן — עלעמענט. אויטאבלאגראפלשער דער שטארק
 סוד דער ווערט ,רק וו אלע מענדעלל״מוכר־ספרלנס פרן באגד שטען

 לצלול. נ אוו ר ח. .י ה׳ פון ארטלקעל אלן — אויפגעדעקט אפלצלעל
 קלנסטלערלשיבאאר• "א אלז ח־ימט" ר־ "שלמה •— דערקלערט: דועלכער

 דלב• מלט צוזאמען אנטהאלט, ארן תג3אשריי3ענס3זעלבהטל; בעטע
 יער אלן לעבען אוולטשס אבראב פרן ט לל ה ר א וו פלל זללער עונג,

 רלז אלטיינגער ער ד האט באוווסט, וול אלצט, — 2ד". ע יו; ־שטעו־ ע
 גאלדע• דעם שפלנען צר ווללטער יענומען ללטעראטרר ילדלשער זע־ פון

 זלך האט וועלכל דערצלללונג, אויסגעצללכע.טער דער פרן פאדעט בעם

 שוין ארלללקענט5 ארן — קאפלטעל, •טען 17 אפ׳ן אפגעהאקט געהאט
. ן ע ב ע ל ן ע ג לל א ן י_י ז באשרללבט ער אז נלשט, אלללן

 וועל• א־יטאבלאגיאפלעס, רקוולררלגסטע מ דל פרן אללנע אלז דאס
 זי_ין 1שללרע- מחב־ דער — נאר: פארמ^גט וועלטללטעראטור דל כע

 א'ג - פ זלך ע־ באפלט גופא ברך אלן נאר — לעבע.סוועג אללגע־עם

 האט וואם לערער. יענעם פאר ארן — ארויסצוווללזען, נלשט דאס הותכ
שלמה אז נלשט, אריך גראר ווללסט און בלאגראפלעס זללנע געזען גלשט

•— .£1 ז׳ (2 — (.1913 )יוא-שע ״מאמגגט״ פץ פ>ל.ןשאר-שנאכ (ג

- 136 -



 פסערודא• דורכזןכטןגער ז.־ןער-־זןןער א ווי נןשט מער אן? ס ׳ מ יי ח ר׳
 א דאס איז — , ס ׳ ה ש מ י ם יי ח ר״ ב ק ע י " ם ו ל ש פון עם

 לאמיר גיהערט, סס וועלכער צו קאטעגאויןע, א^גענער דער פון ווערק
 י— ןנגערל",6ווןנטש "דאס אדער תענטשעלע" נע”קל "דאס אנכאפען,

אן. מ א ר ר ע ש ן ט ע נ ע ג אןנטערעסאנטער א
 אבראמאווןטשען, י. ש. פאר דאם אןז כצראקטערןסטןש יו?

 בא־ לעכען, אןיגען זי_ין מאלענרןג — ער!1שרןפטשטע און מענטש א־יס
 צום וון אנדערש עשט אביעקט, פרעמדען א צו וון דעם, צו זןך ער צ:ט

 עס באהאנדעלט * 2הערשעלע א פון צן 1יצחק־אבררם א פון לעבען
 אין אויסנאמלןכס עפעס וון עשט זאך, רןווןלעגןרטע3 א עפעס וון נןשט

 דאס, — סיוזשעט. א:ד;רלן יעדען רון גלי_יך נר אויסערגעווןןנלןכס,
 לער14ק.נ דעם ג:ןט זי_יבס, אןז דערצןןלט, ער וועלכעם לעבען, דאס וואס

0x61101100 כמעט זןך, דאכט שאפונג, דער פון מאמענט דעם אןן ן,)31י 
 פאנטא־ זי_ין געטון ש;ופ א האט לעבען שלמה׳ם — אן. נןשט לחלוטין

 נאך נור לעבען, אןןגען זי_ין אןז עס וואס דעם, מחמת בלויז משט זןע
 אלענפאלם, יארצענדלןגער, ערשטע דן אץ אץ, עס וו._ס דעם, מחמת מער
 כל-ימין האט ער וועלכע לעבענס. יןדןשע יענע צי עיליך סך א —

 פאר חוט-השדרה אלם דןנען קען ארן — חיבורים, זי_ינע אץ באשרןבלן
 אןנ< דעם גאר מןט גאס יןדןשע אלטע דן ארום נעמט וואס ספר, א

אןרען. האלט

־- טסנטשעלע". "קליינעם דעם יס1א *(
—״ווינטשפוגגערל״. דעם אוים (2
 ווידער גענוטען, זייט אויסערליכער דער פרן הנם, (5

 לובהארצעחגען פון בלוין משט זוך אפטיילענדוג — אופן,
— שלמה. •פיקטוווען פון אריך

 ,קלאר גאנץ דאס זאגט אלן.ין ש ט ן וו א מ א ר ב א י. ש.
 בןן אןך יב א מאל, ערשטען צום אןז, וועלכע הקדמה, דער אןן ארויס

 פון אויסגאב אץ — ווערק דעם צו צוגעגעבען טועה, נןשט מןך
 ג>ה:ןמנןס, דער פון זוים דן אונטערהןןבענדןג — ״מענדעלן׳/ פערלאג

שא£ונג. שרי_יבערס גענןאלען דעם פון פסןכאלאגןע די פארהןלט רואם
 פון פ^יפאסער דעם געטרןבען האבען קאלעגען דן ארומןגע. דן
 זיין יפשרי_יבען1א פוילען עשט זןך זאל ער — קרומען״, דעם ,פן?ק:

 אווי אונו בא ווערט א־וואס5פ געקרענקט, האט זין — לעבענסגעשןכטע,

 פארשט?יטען א אף
גור / יי ע ר ג ע ט ר'
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ו ק צ ו ל ו ר פ ח ג

 מ׳האט — קולטורגעשלכטע. ילדלשער דער געזארגט ווללנלג
 אונזערע אלן געשעענלשען "..דל שמועס: פרללנטללכען ?,:ן געקלאגט זלך

 פאר- נלשט ווע־ען געשעזנלשען פלל חלום. א וול פארשוולנדען צללטען
 נארלשקללט, א אלין מ׳רעטזלך יואס נור, דערלב>ר צללט אונזער אלן שרלבען

 שפעטער" דעם אלן געשלכטעשרללבער דעם פאר ארבעט א אלז דאס אז
 רללנער דער וול זאכען דל צונעמען קענק ערשט וועט ער דור, דלגען
 זללן, וועט דאט וואנען בלז דערווללל, נור פניות. שום קללן אהן אמת,

 העט, העט. און, פארלוירען גללען צללט אונזער פון געשעענלשען פלל אלז
 אלטערטומספאר• א אונז בא אויפשטללן וועט עס אז ארום, צללט א אלן

 צוווארן אלבערגעבלל•ענע דל פון בנין א אויפבויען וועלען וועט און שער
 פעלע" מער אלם וועט — מלשטללנסגעזאגט, מאטערלאל, שטלקלעך פענע

 הלנערשע אף בנין א זללן עס וועט אלנגאנצען און האבען, וועט ;ר וול
 זענען געשלכטעשרללבער ילדלשע אז גלללבען, מ׳זאל אז סללדען פלסלעך.
 פון מאכען און געשעען, אלז אמאל וואס דאס, בנביאה זעען נביאים,

 לע- דאה געבען זלל מ׳זאל אז גענוג, אלז ווללנלגסטענס זאך. א גארנלשט
 וועלען אלם דורכ״ובלרען אף העלפאנט דעם און נאדעל, א פון כעל

 גאר וועלען אזעלכע אויב ווללס, גאט אבער גאשאפען, אלללן שוין זלל
 מענטש" א מלט הלסטארלקער א אבער נור דורות. שפעטערדלגע אלן זללן

 שרללבער ילדלשע דל באשולדלגען וועט ער שפעטער, כארשטאנד ללכען
 געברויכט נלשט האבען זלל פארוואס שלמתען, זלל און צי_יט. אונזער אלן

 גענוג אנגרללטענדלג נלשט ספ־ים, זללערע אלן פאלק נונ׳ם לעבען דאס
 מ• א און זלל... נאך קומען וועלען וואס יענע, פאר בויען צו אף שטאף

 ווערען געשענקט נלשט ס א ד עט וו מללנסטען
 צללט, אלצטלגער אונזער פון ס ר ע ב לל ר ש יענע

 ן ע ד נ ו ב גע ס י ו א , ק ל א פ ס א ד גוט קענען ס א וו
 ג נ ע ג ע ל א ן ע ס לל וו און ס י ו ר ג ז ל ב ן לל ל ק פון

 ־ ו צ נ א ס א ד ט ל י ו פ ע ג זלך ן ע ב א ה און זללערע.
— (.1״ !ן ע ב לל ר ש

- — מור. פון שפאצורט שוררת לעצטע דו - ,5x11 ז' 11 באגד (1

 צו געווען גילנג נלשט אבער, אלז, אבראמאוולטשען
 אלן — דעמאלט זלך האט ער נארערער. זללנע כו! ווונטש דעם דערפללען

געפונען גראד — יארהוידערט פארגאנגענעם פון יארען נללנצלגער דל
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אבראמאותצש שלום-יעקב

 קחי ערנסטען א אןבערגעלעבט צושטאנד, אןנערלןכען שווערען א אץ
לעבען. שרןפטשטעלערןשען זיין אץ זןס

 ס ה נ? ל ש ר* דורך דאן ער דערצץלט—צי_יט, ע נ5ל א יץש"
 פארשידענע צוויי צרוישען זןך געפינט מי_ינע פען די אז — מויל,

 ארון דער ווי א־דערער, דער פרן אץנע קאפויר פונקט דעות
 מאגנעטען. צוויי צווןשען זאגט, מ וין לויט הענגט, מחמד׳ן ץ5

 בא• צו אהץ זל ציט דעות די פון אץנע וואס צי_יט, דער אץ
 האלט אקץגען, וראם דן, אץ רןער,5 וואס זאכען אלטע שיכיבען

 צי_יס אונזער אץ וואט באשרצבען צר אהער ז? צןענדןג אפ, ?ז
 צווץ וון מיר, אץ זיך שפארען צווץ דןדאזןגע ארן פאר. גץט

 דערבץ צונןשט־מאכענדןג קונה, אץן אןבער זןך קרןגען קרעמער
סחורה. אנדערענס דעם אץנער

 1 מאדנער דער פרן אפהןטען זאל גאט זאגט: אץנע"
 אלץ׳ יןדען! בא צי_יט היינטןגע תכשיטים שןינע די פון און סדורה

 אוי־ א און שווןנדעל פורע נור מער משט אץ זעסט, דו ייאס
 אץ, אויכגעבלאזטע א שערבלעך, פארזןלבערטע גענפארבלענדענןש,

 אןנעיוץ־ פון פע, שמוצ;ג, און דרויסען פון פארפארבט צוגעפוצט,
 זי-ין מןט ווןלען, א ד_ינס מןט טןפ עכטער קץן נןשטא ס׳אץ מג.

 מןשטץנס• גולמ׳ם, אנגעשטעלטע נור עפזס כאראקטער. אץגענעם
 לןפעלעך׳ עפענען עך, דאכט — אדיגע, קוקלעס ווי געזאגט,
 עשט קול א ארוים דך פון מבען און קלץגען בלאזען, פויקען,

 כ׳לע־ פרןזעקעלע. א עפעס דורך מר נשמה, לעבעדןגער א וןם
 אלטפאטערשע׳ אנטןקען בעסער אייך נאט און ׳אפ זץ לאזט בען,
ווערט... אץגענעם א האט עס און לעבט עס וואס

 מי_ין אן קוקט מ:ר, צו קומט שרי_יט: דן זשע "אקץגען
 קברות* מןט שוי! שמעקט רואם יענץ, אף משט ?קט אץ סחורה

 אף — זאכען? פארשןמעלטע ןד,י רב אי_יך, טרג וואס בלעטלעך.
 מ-:ןכ• יןדען אז וועלט, דער אץ טאקן דאך מען שרי_יט דערויף

 דער און וועלט, דער אץ אןצטןגען פונים אפ דך רי_יסען טענס
 זן: 5פארגאנגענהץט דער אץ העט־העט זץ לןגט קאפ

וועג דעס זןך פאר זען צו נןשט אהןנטער, פנים טןט׳ן ארמגעקערט

ע. נ י_י מ - ציטאטע דער אץ איבעראל ווערטער יוארפענע צ די
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י ק צ ו ל ו ר פ

 ז:ך בא — הנהגות זץערע אלע אץ פאלען. און ז:ך שטהיכלען
 ך: זענען זץערער, ל:טעראטור דער אץ ארן שול אץ שטוב, אץ
 מץנץ לעבען און לעבען באש זץ זענעץ טויטע טויטע, ד? וו:
 גארעשט, וו: גערעכענט אץ לעבש, ער אז י:ד, א טויט. נאכ׳ן ז:י

 — מצבה שץנער א מ:ט געהויבען ער ווערט טויט נאכץ ע־שט
 רע׳ ח:ש. א נדיב, א וישר, תש ט:טעל דעם באקומען מתים אלע
 אפ׳ן לו־תן א — פלאמע א צלדערבץמער, ווערען צ.בעלע ט:ך,

 אץ גארנלשש. ז:: בא אץ ט נ י_י ה דער הכלל, בית׳עולם.
 אין אך נ טאקע פארט לעבען עיקר דער ד$ך אץ אבער, אמת׳ען,

 מענטש, דער ז:ך. מ׳געפ:נט ריעלכער אץ מ:נוט, הץסער דער
 בא* אדיפי.ל אץ ענ:ש,8באשע לעבעד:ג א וו: ז:ך, נ::ט:גט וואס

 מ?• אזוינע אויכצוזובען מעגל:ך ווי_יט וו: מחויב אץ דערפענ:ש,
 דאם א:ם זאל דעם דורך אז אזו/ פארבעסערן צו ז:: און טעל

 וז נ ער אז עם, דאך ה::סט זי_ין, ניחא וועלט דער אף לעבען
 .ןצי_יט״ זי_ין אץ מענטשעו אלע מ:ט א:נא::נעם ארבעטען דערעען

 ז א: ני_ים אזויפ:ל געענדערט, אזוי ז:ך האט לעבען י:ד:שע דאס
 פר:שע פארש:דענע זענען לישעראטור י:ד:שער דער אץ צוגעקומען.

 מ:טצוארבעשען, יעדען רופט געגענווארט ד: אויסגעשפראצט. שלרעמונגען
 כ׳ נא — ווערען. שענער גר:נגער, זאל לעבען דאם אז מ;טצוהעלפען,

 ם א ב ן ע ב י_י ל ב ט ס ע פ ר ע ד א ? ס א ר • ש ׳ן ט מ: ן ץ ג
— ץ ן ע ט ל א

 אבראמא׳ אץ און — קשיא, טיפע א הארבע, א געווען אץ דאס
ארט. וו:כט:ג א פארנומען ז: האט ב:אגראפ:ע אעערל:כער וו:טשס

 טר::ם• פארלעגענהץט זי_ין אץ גאון גרי_יזען דעם געקענט טזמ׳ה
 דעות בץדע ד? פון א::נע נ:שט א.ן גענומען ז:ך פאר "אלץן טעי:

 פון וי_יט א:ץ וו: מער נ:שט דאך אץ ז:ך פאר א:טל:כע ויי_יל .ר:כט.ג,
 האט וועלט דער אץ אלגד.ינג דך. רעט עס וועלכער א:בער זאך, דער
 ד: אניעמען ם נו: ארויבקומען באדארף אמת דער און זי_יטען, צווץ

— 2א:נאץנעפ״. ב:.ידע
 ז, א דאס אז אבער, ווץסעו, מ:ר — שלמה, ר׳ ענטפערט

גר קלן אזוינס אבער "נור אלץן: יעקב שלום ר׳ _אץגענטל?ך,

 £1X111. — 1 ז׳(01x11. — 2 ז׳ ׳(
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אבראמאוורץ יעקר עלים

 וואר" א פארקערט, אדע/ מענטש, געזעצטער א דכם, גרויסער א אדער
 א וו? רעכט, א?ז א?מ פאר און זי_יטען אלע א?ן ז?ך ווארפט וואט יאט׳

 האנט, דער צר א?ם קומט וואט ארבעט, ץ מ א?טל?כס טאגארגעטער,
 בויען, צום צ?געל ל;?ם, שט.?נער, אנטראגען — א?בערצוקלי_יבען. נ?שט
 א ר??נ?גען און מ?סט א?ן גראבען רואנט, א פאנאנרערווארפען אדער

 גע• באקומען און געארבעט אב? אריס, א?ם דאם מאכט וראם — שטאל,
 ־ נ ע מ ע ל ע ט ? מ ד? פרן ן ? ב אבער, , ך י א — צאלט.

ר ע כ ? ל ט ? א צו ט ש ? נ ז?ך ן ע פ א כ ם א וו ,ן ע ש ט
ן י_י ר א ן י ו ש ך ? ז ז?? ן ע מ ע נ און — , ט ע ב ר א

דערמ?ט ז?ך מען האלט זאך, א עפעס קאפ א?ן
האר א אף ן ו פ ר ע ד פ א ר א ט ש ? נ , ג ? ד נ ע ט ש
— (.1״ ט י_י ז ר ע ד ן ? א

 פאר מודה אך אלך בין — באך דערצו ״און צו: נאך ניע עלמה ר'1
 טו. איך ווי מער, טראכט ארך — ל, י פו בטבע איך ברן — אייך,

 זררער ארד פון מרך איך באתרני מרד, עכוב שט;קעל א ניר ירך טרעפט עם אבר
 ארז שרריבען ךאם" י: ל ע ד נ ע ט ר׳ באמערקט פררער נאך — (.xx1¥ )ז׳ נערן״
ר ו ט דע־ציילט ענלרכם — (.x )ז׳ שיאפקייט" מרן א שגעון, א וור מער ניעט

 רייף זאך דר ארז אט נרד פויל. זררער געווען אריך א.יז ער זרך: פון ניערו גע
אים האט עפעם ארומגעכאפט, פרבער א וור ארם האט — אים, ארן געווארען

 געמ-זט ער האט — שרייבטרש צום אווע־געזעצט און קאלגער באם אנגענוטגן
 וורדער־ און — אויפגעאטעמט, ■ריי געזו-גט, וורדער — געענדרנט גיר שרלבען;

— האנש. דר אין פע; ^רין —-

 צו לענגער געלוינט ז?ך ס׳וואלט וועלכע אף ווערטער, ט?פז?נ?גע
 £אר , ר ע ל ט ס נ ? ק עכטען א פון תשובה א פארהאלטען.

 י.שט1 צי_יטפארברענגען, לי_יכטז?נ?ג ק??ן נ?שט א?ז שאפונג ד? וועלכען
 עבודה. ן יי ז ,ט א ט ס נ ע ב ע ל זי_ין — נור .שפ?לעכעל, ק?ץ

 פרעכטעער א א?ז אונז פאר גרויסק??ט. מ?ט אטעמען שורות פאר ד?
 א?ן נאטור. ק?נסטלער?שער ס ש ט ? וו א מ א ר ב א פון גרונטשטר?ך

 אויסגעהאלטענקןןט, מערקוו?רד?גער דער כרן סוד דער שטעקט א?ם
 אויס זיך צ??כענען עם וועלכע מ?ט הארמאנ?שק??ט, אויסגעטראגענק??ט,

 א??גענ׳ ד? ד;כטער. נאצ?אנאלען ערשטעו אונזער פון מי_יטםערווערה ד?
 נר^^ען" צ?ט?רטע פאר ד? א?ן גערעדט ווערט א?ר פון וואס שאפט,
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י ק צ ו ל ו ר פ ה נ

 ני?6"וולנטש פץ מחבר דער וועלכען מלט עקשנות דאס אויך דערקלערט
 הע•6אוי נלט זללנע, ורערק געוולסע צר צורלק מ^ל אזויפלל קערט ג;רל"

 א אויס וואקסט סקלצע קורצער א פרן אז אזוי אלבערצרארבעטען, זלל רענדלג
 אוט• אץ אלנהאלט אללבלגען מלט דלכטרנג, מאנרמענטאלע א קלאסלשע,

— ווערט. פארגעסללכער

 פאר כאראקטלרלהטלש אזויפלל אף אויך אלז עי" — צרפאל, א
 ז.ך אלם אף זיין ארממעגללך וועט עס אז פערזענללכקללט, אבראמאיולטשס

 לעבענסגעשלב• שלוס־יעקב׳ס ר׳ באשרללבענדלג גענויער, אפצרשטעלען בלשט
 דער צו צורלק עטץ1 דרלל "א פלרצלם אלם האט צופאל א — טע,

(2פ^רגאנגענהללט".

— ווערק. רעם פון או-נטערטיפעל רער (2
— .11 ד (3

 צייט, יענער אץ אלנגאנצען מלר ללגט קאפ דער ה אציג —
 מלט זאט אלט, יוגענד. דער אץ געלעבט האב אלך ווו דארט
 פללענרלגע פרן פארווינדעט אץ אנגעפלאגט הארץ א מלט צרות,

 יסררים, שווערע בלטערע מלט געבררבט לעבענסקאמף. אלן נלללען
אץ אמאל, וואס וועלטעל מי_ץ צר אומגעקערט מלך אלך האב

 זי_ין ערר רער ארנטער פרן א־וף מלר ברענגט .:רמה כח-ר ער ד
 עין-דוה אץ שארל׳ן פאר כשרפמאכערץ יענע וול צויבער,

 אלטע משונה מיני נאך מלט צררות, אץ בללרער פארשלדענע
(1יארע;". אמאללגע פרן זאכען

 אויסגע־ זלך האט האנט דל אררמגעוומען, האט "פלבער" דאם
 וואנען בלז געווארען, איועקגעלללגט אלז וואט פען, דער צר שטרעקט

— קומען״. וועט משיח

 ארומלקללט דל רול אללץ, זלך אזוי נלשט געווען: אלז כונה דל ארן
 לנסטלערלשען א*ק פרן פארם אלן מעמרארען — באשאפען שללדערן. צר

.2ללטא" דער אלן לעבען ילדלשען פץ בללד "א — גאנצען,
 אויש זלך ס׳דרלקט וול — (,3רולסען״... קלנדער קלנדס ״...לאזען

חיימ׳ם/ ר׳ "שלמה פון קאפלטעל צוו\טען אלן זקן וורנדערבארער דער

— .xx1¥ ז׳ *(
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אבראטאיויטש שי״וס-יעקב

 זיך יטש וו א נ? אברא י. ש. האט שרללבען, צר ^נהללבענדלג $^וין
 געשטעלט אלם אנדערע יך1א האבען פללללכט, ארן, געפרעגט, נאך

 י?• ען אל אלן צללטען, זללנע אין מענללך אלז באמת, וואס, פראגע: דל
 זא־ ן7קענ מען זאל דערויף אף אז געפלנען, צי אזיינס ען,3ל? דישען

 ׳?!ן אלנטערעסאנט וועט עס זיין, צו געשללדערט ווערט איז עם גען:
— לללענען? צר דעם פון

 זאכען ווונדערללכל גרייסע מלט וועלט ד? אלבעראשט —
 גרא- קללן — אויס, זלך דרלקט שלמה ר׳ וול — נלשט, מלר האבען

 גע• נלשט מלר זענען שלסערס און יענעראלען און פריצים פען,
 געשפללט. נלשט מלר האבען יגיפיה׳ס מלט ראמאנען קללן ווען,

 צוקו־ עדות וול זללן אדער בעק, דל וול דועלען אף זלך שלאגען
 גע• נלשט מלר האבען בלוט, דאס זלך פארגלס;ן צוולל תל קען,

 מלר מאבען בעלער אף נקבות- מלט קאררללען טאנצען אין פרוווט,
 צו וועלדער אלן פעלוער, אלן געיעג אף זון געקענט. נלשט

 אללגענע אף גערילזט געגאנגעז. נלשט מלר זענען בערען, הפעןכ

 מלר האבען אלנזלען נללע אויפצודעקען ימ׳ען אלבער שלפען
 געשעם• קללן מלר האבען אקטרלסעס ארן טענצערלנס מלט נלשט.

 זלך אנטאן און פרלמח־אנעם אלבעי און געהאט, נלשט לע!
 בקיצור אויסגעבראכט. נלשט זלך מלר האבסן פארגענלגענס גרויסע דל

ספור׳המעשה, צום צלמעסלעך ע אל דל אט
ם ע ד ן ע מ ע נ און ק א מ ש ע ג י לל ז ל א ז ער

נלשטא אלז אלצדלנג דאס אט — עולם
מלט מלמד, א מלר ואבען זעם אזעכצט און — 1ז נ ו א בא

 ווללבער, מלט כלות, חתנים, שדכנים, בעהעלפער, א מ.ט חרר, א
 נשרפים, יתומים, ארן אלמנות עגונות, און חלוצות קלללנווארג,
 ארומגלל• ארלמעלללט, סארטען אלע אפגעקר־ענע, און געפאלענע

 חודש ראש טוב, יום ערב ערב-שנת, הללוער דל אלבע־ ל ;נדלג
 גבאים, בטלנים, דאיעי-שטלג, ארן מאנטלג זלך אזוי גלאט און

פורעניות מיני אלע צדקה־פושקעם, און מקבלים,
 • משונה מיני אלעריללל און קבצנות דלות, ־

 • לע אונזער אלז ס א ד אט — פרנסות, דלגע
• ע ל א !ז נ ו א צו ז ל א לל וו ארן אך אז ,ן ע ב

רו $ ן ה א נחת, הן א ,מלשטללנסגעזחגט ,בען

— מור. פרן עפאצורט (1
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;■ ק צ ו ל ר פ ז; ג

 אל ר שט א ן ה א ס ר ע ט צ נ י פ א ...ט ? מ ע ג ג ?
א וו? טעם א האט ס א וו ,ן ע ב ע ל א ; ט כ ? ל

(.1ץ אל ז הן א און אהן״פעפער כץ ע ק גע

^גץם.(. )ז' טור פון שפאצורט (ג
— טור. פון שפגציוט (2

 שאלה ד; אף "וו?נטשפ:נגערל" פון מחבר דער האט אזוי און

געענטפערט:

 דעב א?ן אז זאגט, א?ר ווי אפילו זי_ין שוין "לאז —
 ז?ר א?ן ער האט דערפאר אבער געוו?רץ, פעלט לעבען י?דענם

 דא ס׳א?ז גלי_יכען. זי_ין נ?ששא ס׳א?ז וואס טעם, י?ד?שען מין א
 וואס מבינים, ד? און ווער?ם, מ?ט *?ז ער רואם קעו, מין א

 אי-! טאג א?ן דערפאר צאלען אכילה, דער אף ז?ך פארשט??ען
 וואט ב?טערקץט, ד? אש אפעט?ט. מאדנעם א מ?ט האס עסען און
 חשיבות גאנצע ד? טאקע א;ז דאט אט לעבען, אונזער א?ן א?ז

 יענער פון מער פיל מבין דעם געשמאקער א?ז עס און זי_ינע,
 ברע• צום ניר אמאל נודזעט עס וועלכער פון ז?סק.ץט, פריקרע

 ק?נדער. קל.ןנע פאר מאכל א נור א?ז דאס לעקעכלעך, כען.
עס כאטש ישראל כנסת ד? פון לעבען דאס

 עם ?ז א ן ץ ש אבער דרויטען, פון מאוס שטארק אויס .ט ז
 רעם אין ט ג ? ל אשטארקערגי_יסט — א?נוו??נ?ג.

ס א וו ,ר ע כ ? ל ט ע ג א ט ס י_י ג א לעבען. ן ע ש י ד י י
נ• ע ב ?? ה פ י ו א ,ג ? ד נ ע ט ש ער ט ?? וו ט נ י וו א י וו
 ן ע ג ? נ ?ן ר צו כדי ,ם ע י ל א וו כ א?ם אין ג ? ד
ארן דעער;ן ד? 2ט. ?ן ק ל י ו פ ארן מוץ ש פון ?ן ז

זץ אמאל, ז?ך אף קומען וואס שטירעמס, און פאגראמען בל?צען,

 יןד?שע דאס קראפש. ני_יע א צו זץ ען3ג? און ז?י, לי_יטערען
 ד?גענעס, פ?לאזאף גר?כ:שער פארצי_יט?גער דער וו? א?ז פאלק

גרוים• נאטם דערקענט ה?מעל, א:ן א?ם פל?ט זי_ינער קאפ דער
 אומות ד? צוו?שען דא ער וווינט אל??ן און סוף, א אהן ק?:ט

 א א?ן צונויפגעשט?קט פעסעל( זי_ין א?ן אמאל יענער )וו? העולם"

 חדה א?ן מ?סט בערגלעך ד? אונטער ארט. ענג באשט?מט
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אי״אמאוויטש. עקב שלוב'י

 פארברללט תורה, פון פי_יערל דאס גללט מדרשים פתל און ישיבות
 ק:נ־ אונזערע אלע פאלק. גאנצלן צוולשען ווארעמקללט און ללכט
 אץ קענען אין לערנען גרוים, ן א קלידן רי_יך׳ און ;רלם דער,

 עס און רעכט אץ מלר, זאגען ץ, לעב אזא אט אותיות. קלללנע ד?
— 1לדורות". ווערען פארשרלבען ס׳זאל אז טאקע, פאסט

 שאלה, אללן נאך געווען גורם האט תשובה פראכטפאלע דלדאזלגע
:אזו פארמוללרט קלנסטלער גרגיזער דער וועלכע

דעם אקללגען נור געווארען גערעדט דאך אץ "דאס>—
 ן, לל ל א ן ע ב ע ל מנין אבער בכלל, פאלק גאנצען פון לעבען

 א פאר וואס און פארדלנט עם האט וואס מלט גענומען, זלך פאר
 באשרללבען? עם מ׳זאל זללן, ווערט ס׳זאל דא, אלם אץ אץ נייעס

 טויזענטער מלט וואס דאסאללגענע, מלר מלט פאסלרט זיך האם עם
 דא דען אץ זאכען. געווללנטללכע גאנץ אונז. בא אנדערע

 לעבען שטללגער גאנצער דער וואס וועלט דער אף אומה א נאך
 יוערען געבוירען פונ׳ם צלען זלך זאל באוונדער אלטללכען פון
 ילדלשע אונז בא וון ,2ח נוס ן ץ א אף שטארבען דעם בץ

 ניגון דער און דאיונען, דאם לערנען, דאס דערצלונג, ד: קלנדער?
 צו פיוט, שטלקעל יעדען צו פזמון, יעדען צו תפילה, יעדער צו

 עסען אפילו נוסח, געוולסען געשטעלטען, זי_ין האט סליחה, יעדער
 געהערט ווו דען עם אץ נוסח. אץן אויך האבען טרלנקען און

 שטץגער, א פרי_יטןגצונאכטס. שעה, געווןסער א אץ אז געווארען,
 אינ• שבת צןמעס? און לאקשען פלש, עסען יידען §אלק א זאל

 אץער מלט צלבעלעס און לעבער פעטשא, מלט רעטלך—דערפרל.
 אץ דרלנעף מארכבל:ן גרויסען א מלט קאשע אויסגעפרלעטע א

 טאג יענעם אלן קרעפלעך, עסען מען זאל טאג דעם און דעם
 זאפרען? מלט קוילעטש געלען א טאג דעם אלן און המן-טאשען

 וקיט" "חי שרי_יען אדער מקדש" כל" זאגען צו אן אללנער הללבט
 דאסאללגענע און ניגון דעראללגענער זלך הערט בערדלטשעוו, אלן
 זע• ר ל מ וועלט. עק אלן וואס ארגענטלנע, אלן אויך קול

 דל אזוי אללנע, וול וואס ,2ן ע ב ל ל מ ן ו ם ה ד ע א ן ע נ

— מיר. פון שפאצירט (2 — גצ.¥1 ד (1
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 ווערט זאאלאג?ע, נאטורגעש?כטע, דער א?ן גלי_יך. אלע ,רע, אגד
 וועגעי נ?שט אבער ,1בכלל מ?לבען מין' וועגען גערעדט

באזונדער"? מ?לב ,ר ע כ ל? ט ? א

—צץ.¥11 ז׳ (2 - מור. פון שפאצירט (1

אנ׳ענטפער: דערויף

 א??ן מ?ט ווי אויס טאקע זעט לעבען י?ד?שע "דאס—
 דא זיי צווישען א?ז אמת׳ן אץ אבער 5מ?לבען ד? בא וו? נוסח,

 אזוינס, טאן נאטור דער פון מוז מ?לב ד? ח?לוק: גרויסער א
 נ?שט מ?לבעז, מין גאנצען פאר׳ן געווארען געשטעלט א?ז וואט

 אזוי:א?.ין נ?שט אגע־־, א?ז, מענטשעץ בא האר. א אף קר?מען צר
 כלל א בא טבע דער ן ? א ט ג ? ל ס א וו ך, א ז
 א ז?? פון יעדערען א ב ט מ ו ק א ב ן, ע ש ט נ ע מ

 שטץגער, זי_ין אף ז?ך טוט יעדערער ;,פנים ר ע ד אב ץ נ גא
 בא• ז?ך לאזט מענטשען א?טל?כען בא צוו??טעת דער וו? אנדערש
 דעם אץ רעדען, דעם אץ כאראקטער באזונדער א מערקען

 אץ גאנג, דעם אץ אויגען, ד? מ?ט וחנקען דעס אץ שמ??כעל,
 זענען זאכען אלע ד? כאטש טר?נקען, און עסען שט??גער דעם

—מענטשעי.״ אלע בא גאט פון מתנה א

 ש ט ? וו א מ א ר ב א ג?ט "שאלות-ותשובות" א??גענארט?גע ד? אץ
 טעט?ק??ט, ל?טעראר?שער גאנצער זי_ין פון אויסטי_יטשונג ד? א??גענטל׳.ך,

 פון א?ד??ענא?נהאלט דעם מ?ר געפ?נען שטעלען אויםגעשר?בענע ד? אץ
 פון הכל סך דעם שט?מונגען, ז??ערע פון תמצית דעם ווערק, זי_ינע אלע
 א?ן געש?לדערט א?ז וועלכער מאטער?אל, צום באצ?ונג אויטארס דעם

ב?כער. זי״ינע
 די_יטל?כ. א?בע־מענטשל?כער מ?ט לעבען, י?ד?שע דאס ...געמאלט

 גע• זי_ין אויםטערל?שק??ט, זי_ין עלענט, און ארעמק??ט זי_ין געזען ק??ט.
 אומנאט?ר• צובראכ;נק:?ט, זי_ץ פון געמאכט חוזק ב?טער שפענסט?שק??ט,

 פלאס דער מ?ט געמ?אוסט ז?ך עקעל ב?ז תאר?קאטוראל?שק??ט. ל?כק??ט,
 וו?רקל?כ־ י?ד?שער דער פון נ?שט?ק??ש א??נטאנ?ק??ט, קל??נל?כק??ט, ק??ט,
 געב?םען ל?פען ד?— געווען, פאראומערט באטר?בט, צי_יטען; זי_ינע אץ ק??ט
 אויפגענרמען גלי_יכצי.יט?ג און — געשאלטען. כמעט — וו?ןט?ג, .פאר
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 אלל• דאם כשוף, אלנערללכען דעם שללן, אלנווללנלגסטע ווונדערבארע ד?
 טרויערלגען פון ז ל וחנק אלטללכען אלן וראם גללסטלקללט, פון פללער ביגע

 פון טרערען מלט געווללנט — זלך, געחידושט און — לעבען, ילדלשען
 רער געזונגען דלפלראמבען — געללבט, — פרללד, און הכבוד יראת

גוף. הלנטלשען אלן נשמה פלרשטל.כער
 אללנצעלנע אונטערשללדט מאסע אללנפארבלגער גרויער, דער אלן

 מאדנע א אף ליבע, און פאראכי.ו.ג זלף. פאר וועלטען — פנימער
 - באזונדער יחיד אלטללכען צו קיבוץ־ צום — אחסגעמלשט, שטללגער

ללבע. אומבאגרענצטסטע דל בלויז
 מחברם דעם אויך זענען ענטפערען ציולל דל מלט פראגען צוולל דל
 גאנצע אכראמאוולטשס שללסט וואס חיימ׳ם׳/ ר׳ "שלמה פאר סראגראם

טעמפעל. א פון ווענט דל קופעל א וול ארבעט, ללטערארלשע
 בנוגע הן אלנהאלט, צום בנוגע הן זלך, אלן פאראללנלגט בוך דאם

 בעסטע דלכטערס נאצלאנאלען אונזער פון מעלות אלע פארם, דער צו
 שלמות, ע ט כס ע ה דאס דעם: אויסלר באזלצט, און — ווערק,

 שוין ווללסט וואס טלער, נ ; א נור דערהללבען זלך קלן עם וועלכען צו
 און — מאכט, זללן מלטלען, זיינע בארוף, אמזען זללן פעסט און קלאר

 ללב" מללדע דל געלאסענקללט, ע ש ל פ מ ל ל א דל
 פון ווללזהללט דל וואס גאבען, צוולל — ,ן א ט פון ט לל ק ל ט

 זל אז בארלמען, ולך קען געמלט אליננעשטעלטען און האר זללבערנע
ר. ה זללער דערווארבען ולך און אנטפללקט האט

 ער אבער צללט. אלטע דל דא שללדערט אבראמאוולטש
 אללראפעי א נון אנטשטללען דאס בללגעוווינט האט ער ני_יע. דל שחן קען

 ברללטע דל פון דערוואכען דאס אלנטעללגענץ, ילדלשער לש*געבללדעטער
 נאצלאנאלע ילדלשע דל נון אויסוואקסען דאס פאלקסמאסע/ ילדלשע

 געדארפט אויך האט דאם און געשטאלט. מאדערנעם זללער אלן שטרענונגען
טאן. זללן פון בלטערקללט דל אפשוואכען ווללטלג, זללן ללנדערן אבלסעל

 נאכאמאל לעבט מענדעללס ר׳ שטעטעל ילדלשע אלטיאקאנטע דאס
 אבלסעלע אנדערש עפעס נור חיימ׳ם". ר׳ "שלמה אלן אונז פאר אחף
 זאנ־ שפראך דל און ווללכער, עפעס זענען ללנלעס דל אוים. דא עם זעט

 אויס׳ פאשרללבונגען דל אף ללגט יוגענד אויטארם פון אטלם ־ע־ פטער.
פלל אפ וולשט ׳אראפ וולנקלען שארפע סך א ייבעט און — געג^סלן,

עפ.צען. שמ;_ר_ענילגע
מ׳האט וועלכע אףפארמען, אלטע דל אפמאלענדלגוואס:נאך אין
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י ק צ ר ל ר ר פ ה נ ____

 קינסט* דעך האט בראכווארג, אפגעלעבט אף וו? בלויז געקוקט ר?ער5
 אש ו באטי_יטונג, פאז?ט?ווער דער פון באוווסמזטן דאס דאסמאל לער

 האבע• אונזערער פארגאנגענה??ט נאענטער דער פון רעשטען ד?דאז?גע
 י?ד?שער דער פאר קרלטררגעש?כטע, י?ד?שער דער פאר

 גיל• צו אויסדרוק אזא דערלויבט ס׳א?ז אויב ארכעאלאג?ע, סאצ?אלער
 ?שער פלאם דער צי אריג זי_ין צו מער באך צ?ט דאס און — ברויכעי׳

 גאס י?ד?שער אלטער דער א?ן ראל ז?ןער צו און אביעקטען ד? זי_יט
 זאכען סך א צו זי_יןבאצ?ונג ברטים: פ?ל אף לענגער ז?ך פארהאלט פען זי_ין

 דער?בער, טרעט, ווערק מערקוו?רד?גען דעם א?ן און ווארעמער, ווערט
 דו? ארוים, בולטער און שטארקער עלעמענט ר ע ש ? ל ? ד ? א דער
אבראמאוו?טשס. ב?כער פר?ער?גע ד? א?ן

1אנ'א?ד?ל?ע. מ?ט ז.ך עפענט בוך אס

— קאפוטעל. ערשטע ראם (1

 ל?טע דער א?ן ק. שטעטעל ו:׳ם5 וויערסטלעך צען "א
 מ?ט ארומגער?וגעלט עפעס, דערפעל מין א !?ך געפ?נט ערג?ץ,
 ש??' א שער,3ה? א ל?ןצט6 עס וועלכע צוו?שען וועלדער, גרויסע

 ר??שט דער?בער און מ?ל, א שט?ךט אים לעבען וואס טי_יך" נער
 ארויס קוקען טי_יך זגיט א״ן אף . א צ ? נ ? ל מ דערפעל דאס
 פאר הי_יזלעך קל??נע דרי_י א ־?מער,3 ארן גר?יווארג צוו?שען פון

 אף און דארט, אי_ינוווינער נצ;געיא?. ד? ׳פאמ?'?עס פויערשע דר*
 א??נצ?־ א??ן וואלד לעבען הארט שט?יט טי_יך זייט אנדערער דער

 א אןו פענצטער קל??נע מ?ט ברעוונעם קי_ילעכד?גע פון שטוב גע
 הויזגע־ זי_ין מ?ט מל?נ?צער חבא ז?צט דארט דאך. אלטען הויכען,

 לגדע ר ז דער אף חזקה ד? וואס מ?ל, דער ארענדארפון דער ז?נט,
 צען א?בגא ק?נדער. צר טאטעס פרן משפחה זי_ין א?ן א?בער ג??ט
 א א?ן פארבארגען ל?גט וואס נעסט, א וו? אוים מל?נ?צא זעט

 פוג׳ם ארן לן מענטש פון ווי_יש וועלט. דער פון אפגער?סען וד?נקעל,
 ד;ם דורך ז?ך שלענגלען וועגלעך שמאלע קל??נע נור טראקט,

 וואס דערפער, צו פ?רען און בערגלעך און טאלען דורך וואלד
 זעל־ דא זענען מענטשען ויען און ארום. און ארוס נרו??ט ל?גען
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אבראמאוויטש. שליס-יעקב

 ד?רפאף שטעט, אץ וו? נ?שט קאכט ס 7 נ?שט, רעש׳ט עס טען,
 און זומפען ד? אץ וועלדער, ד? אץ דא גר?ב;לט און שוו?בעלט

 לאזט דערפאו־ ^ופותן און חיות באשעפענ?ש, אלערלץ עלדער5

 קראקען, א פץגעל. פון געזאנג א קולות: אלערלץ הערען דא זיך
 הי_ילען א ווא־ען, א זומער, גר?לצעד א שמוצערן, א :ן, ק קוו; א

 ר פ. א פון ברומען א אמאל און וו?נטער וועלף הונגער?גע פון
 פאו קאנצערט דעמדאז?גען אץ און — אויך בער בלאנדזעטען

 רע׳ ד? אף אראפפאלען באם וואסער פונ׳ם רוישען א ז?ך טראגט
מ?ל". דער פון מאלען א קלאפען, א דעה

 וועכנע* ווארמער א ה ש?'נ א — כסח ל 7 אהרון "ס׳איז
 יםעך1א?גדר א?צט א:ז ארענדארם דעם הויזגעזינט גאנצע "דאס — ■מאג״.

 גאגס אף קוקט שטוב, דער לעבען באנק דער אף צושפ?ליעט ז?צט ;חנא
 ארן שטץען א?ם ארום ק?נדער "ד? — גענעצט"... רן ז וועלטעל שץן

 ווי-יס נ?שט ערג?ץ הזם וואט גרעבליע, א וועגען מובזאכען: שמרעסען
 ן מא־ג שטעטעל אץ אהץ פארען דעם וועגען 5אפגער?סען :רגדאנען

 זאי נ?יט?גע ז?ך כאר אויך און פריץ דעם פאר דארט אצגצוקדיפען פר?,
 באשעפטעט: שטארק זענעץ און פרי_י ארום לויגען יונגערע "ד? —בען".

 וואסער דאם וו? קוקען, מ?ל, דער לעבען בר?קעל אפ׳ן שט??ען כ?יל א
 שטיק איין תי גום, א?ץ אץ פאלט זאכטאווקעס, אפענע ד? דורך לויפט
 אץ :ושפר?ננט און גערויש, מ:ט א?מפעט, מ?ט אונטען ט?ף אראם ׳גלאז,

 אלערל״י אץ זון דער אק??גען לעגד?ג?3ש עפ־:צלעך, קל??נע טויזענט
 שןסעלעך שטעלעףאהטער ט?ןל א וו.רער בר?ליאנטען. וו? קאל?רען,

 שפעל־ געמאכט א דורך ר?נט, עס וועלכע פון ב??נעה בערעזענע לעב>ן
 זקנה א שקאפע, "ד? — זאפט״. קלארער געשמאקעה א ז??, אץ טעל
 אפ׳ן צולץגט מחילה, ל?גט. אב?סעל, בל?נדלעך דרי_יס?ג, יאר א פון

 אלטע ד? אויס ז?ך גלי_יכט ארן ז?ך קייקעלט אק??גען, גראז גר?נעם
 ע צ קו. מ?ט ד?קבי_יכ?גער א הונט, דער "צוצי.ק, — ב??נער". קראנקע

 פאררי_יסט פעל,... ווי_יטער שמוצ?גער דער אף פלעקען שווארצע און ס?8
 ארנטערפ?" אהץ, אהער, משוגענערותיז שפר?נגט טאנצט, וו??דעל, דעם

 זע. "אלע הקיצור: — קול״. העט.ש מעונה מין א אף עפעס שטעענד?ג
יום-טוב'ד,ג". אויס זעען פר?.ילעך, גען

 וו, מעדאל/ פון זניט צוו??טע ד?ע — שטוב״ דער ״ה?נטער זו!
 כאס?ל?ענדרא• שטי.לע א אפ ז?ך שפ?לט זאגען, דעם וועגען דא ■מ׳קען

 שט?ק א אף ,ז?צט וואלד", אץ פלאץ פרי_י..רי,נעם א "אף דארט, — מע.
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קך צ ל'ו ?יז ניח

 י— ווייב". מל?נ?צערס חנא סאסנע אומגעפאיענער גרייסער א פון קלאץ
 וואס טויבע־טאסיע, יאדערדעע ד: בר??טב??נערדיגע, "די נ?שט א?ז דאס

 פארבראשען כארברענט, מגושם: עפעס זענען פנים א?ר ה;נט, א?רע
 שטעלט זי אז געגצנגען,מ'פ?לט. א?ז — ז? "ג??ט און: — זון" דער פון

 דאס — געמבע". דער אף לעפצען, מיט גערעט א;ז — ז? רעט פוס; א
 קל;?נע^ "האט מאס שוואכע", ד? ועלע,”א "ד? — שרה, א?ז

 מ?ט פנים בל??ך ארפוומט5 א עדורלעך, בלויע ד?נע מ?ט הענט ומיסע
 ז?ך. דאכט ג??ט, ז? אז זון רודניות. א עפעס א?נגאנ^ען — ל?פען ד?נע

 וועלט*- ד;ר פון אויעק יינגעוה״יט א:ז חיים ר׳ — שוועבט". ז?

 ׳"אי_יזען ברעכט וואס נויט, ד? און — אנ׳אלמן, געבל?בען איז א נ ח
 ארעב• ד;ט וו;רלן צו מאמע צארטע ש:עע, שלמהלעס געטר?בען האט

 עטליכע פון וו??בעל ,א טאכטער, ד? לאה, — .3ווי_י צמ?יט וארס

 א?ן שלעכט א?ז א?ר פסח. אף צוגאסט מען געק א?ז י^ר", צויאנצע (ו 1
 נ?שט רעט זל הארצען. אפ׳ן גר?נג ,טזנ אי.ר א?ז דא אויך גור טטאט,

 הארץ מאמעס ,דאס אבער משט, לאזט סראקטער ועל?קאטער דער
 ז? שפןלקעס. אף רו? דא ז?צט ז? שויער. א?ז טאכט;ר ד>ר אז — נ?לט

 שנאך. א .זזא בל:ק א?טל?כער רעדען, ?רע ז אויגען ד? און שווי_יגט,
 שרר און — גאל״. וו? ר7ט?3 כארדראס, מ?ט פול א?ז מ?נע א?טל?כע
 עס ׳יס1א משט עס דאלט א?ך "געוואלט, טרערען: מ?ט ז?ך בןוו\.שט

 האט וואס מאמע, רער א?ז וו?? ר?פ. ז?בעטער דער א?ן ב?ז מ?ר שנכידט
 אויסגעקונען מ?ר ס׳א?ז מאכען? בעסער טאן, געקענט מאמע וו?סטע ד?

 או הונגער. פאר אויםג??ן שטארבען, און ציון, שונא ז?ך, ל??גען כאטש
— ק:נדער?״. ברעקלעך ד. פון געווארען מאלט וואס

 געשפרעך דורכגעוו??.קטע טרערען און צער מ?ט אימעט?גע, דאס
 אבראמא׳ י. ש. האט ווו — נאט?רלעך. שט?ל,. ז?ך, ק??ט;לט

 לשון? באהארצטען לעבעד?גען, פראסטען, דעם אונטערגעהערט ש ט ? וו
 און א??נפאכ?גען, לגיכטען, פון סוד רעם אויפגעדעקט א?ם האט מער

 און געגאסענעם מטבעות גאלדענע וו? נטר?רטען,7קאנצ געוח_.לט?ג ך?ד
 ען3א?בערצוגע מערטער א?ן אוממע.ל;ך ם׳א?ז — ד?אל^ג? עז?געלטעןג

 נאמ?ל?ענםצענע ד? וועלכען א?ן סט?ל, דעם פון צויבער גאנצק רעם
פ?לען. מען דארף דאס — אויפגעשר?בען. א?ז

 שמארקסטען דעם אף ראך אבער הכל, סך בלעטלעך צוו?? אף
 שטובי חיימ׳ם ר׳ פון חורבן שרעקל?כער דער געש?לדערט א?ז ץ,3או

איך טראגענד?ג בחור, יער?גער-17 א שלמה׳לע, שט??ט עס וועלכען פאר
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טע במאירי בר א שלוש׳יעקב

 טרויער בללסלגען א — ווונד טלפע א זללנע, שוועסטער ד? ור? הארצען,
 עט צורלק ש;ין רועט און אוועק אומגערלכט אזוי אלז וואם דעם, נאך

ט^ן. צר זלך מלט פיל זללער דעם, אויטער האבענדלג* ארן — אומקערען,
 ארן חרפות אויסנעשטא:;־ן ישיבות. דל אלן זלך ...ארומגעוואלגערט

 גאנצעץ א — שטלפפאטער. צום מאמען... רער צו געלומען ברשות.
 לערנען פארטאג, אויפשטללן "פלעגט לערבען. אלן פארבראכט וולנטער

 לעצטע דל "נור — קלנדער". דל מלט — באטאג ארן זלך פאר •גמרא
 תמיר זללט, דער אלן גמרא דל בעווארען. אלבערגעבלטען עפעס ויל צללט

 לאה׳ן. פאר דערצלללט שרה וול — טענטעלט/ שרי_יבט, פארטראכט"
 אומעטרם אנגעהויבען האט עס געווארען, ווארעם ס־אלז "זלנט דערהויפט,

 אלן אל״ין אללנער שטענדלג זלך ער בלאגקעט שפראצען, צו וואקסען, צו
פאו־פלאמט". כארטראגען, אלץ ארום. וואלד

 דאס האט ש ט ל ו ו א מ א אבר וואס עס, אלז פרט טלפער א
 לן וו צללט, דער אפגעגעבען לעבענסנעשלכטע "ץ נר קאפלטעל ערשטע
 דאם ר. ע ל ע ט ש ט פ ל ר ש ר׳ דע דערוואכט אלם אלן ס׳האט

 - בחורעל, יעדען כרן פ^לכלק דער פאר -יאר קרלטלט א — יאר ־טע 17
 דאס פללללכט, געווען, דאס אלז לעבען אלנערללך !ס״יעקבם ש אלן און

 בלזהעיילגעץ זללן פון פאלשקללט דל דערזען — יאר. ע ט ס ש ל ט ל ר ק
 באנל, דל געקרועטשט טעג, געגעסען פנים, דאס געשווארצט "גענרג וועג:

 אויסרללבען מלך וועל אלך בלז דארם ורללטער זלך רללבען זלך. גערלבען
 אונז בא שמאט>ט אויסגערלבע^ע גענוג פע! — שמאטע א ווערען און
 ארמגעקערט זך סך אומבאוווסטולנלג בללנד, — א)יך״.,. מלר אהן

 זללן צר לעבענסצלל, אמת׳ן זללן צר וועג, ר;כטלגען זללן צו געולכט מלט׳ן
בארוף. ■:וולרקללכען
 שלום׳ - שלמהלע, יואס עס, אלז גראר העכסטען אפין סלמבאללש ארן

 — גרויסער דערדאזלגע* אלן .אינז פאר זלך ווללזט —■ עס. הללסט ■יעקב,
 פין פאן אפ׳ן — מלנרט — הללללגער, ללטעראטרר ■ילדלשער דער פאר

 פ׳יאו ארן רווילגערוכען יערענרלגע דל צוולשען לאנדשאפט, גרלכטלגען א
פרלללנגטאג. שללנעס א פון שאפונגסגערןישען גגערעגטע

 די צוטרלבעו צורלסען, אויסגללן באם תאט זץ גללדעגע "דל
 אראפ■ ם פג ללכטלג אלר מלט און לופט דער אלן וואלקענם גרויע

 ערד. רער אף ־י_י:טללך6 מללד, הלמעל יען בלו פרני׳ם געקוקט
 אויפכאפענ־ :ן האב קלללן, בלז גרויס פון אלע באשעפענלש, אטסג

גענומען זלך פרללללך לעבעדלג .ורנטערשלאף, לאנגען גונ׳ם ז;ך ד.ג
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: ק צ ו• ל י ר 6 ח >

 דך ארוים שטעקען בלומען צ־ריש״געלע זאך. זכרן צו אלטללכער
 מא־ און ארוים לוקען גראז. גרלנע יונגע דל צוולשען סרן קעפלעך

 ע3ני_י-גרל זללער אנטאן זלך כאפען טי_יך באס ווערבעס חן. כען
 זללבער. וול קלאר רללן וואסער דעה אלן עך שפלגלענדלג זופלצע,

 קומען פרעמד, ד;ר אלן דארט לענדער, ווארעמע ווללטע דל בון
 ווילדע ארילן. רו זללער אלן אהער צורלק טשאטעסווילז עופות

 ווללדע טמך. אלן דא וולסנסם צוולשען ערגעץ זלך פללסקען גענז
 מלט ^רטן, ארויס, טשערעט, דעם ארוס זיך דרליען קאטשקעס

 אהלן,. שוועבען פלאטערען, שוועלבעלעך געשוולשטש. א געהללך, א
 פאר. בויען, דעם אלן פארטראגען שטארק לופט, דער אלן אהער

 באקאנטע אלטע דאס הבא, ברוך נעטטער. אלטע און נביע רלכשען
 שעה.. גוטער א אלן דא, למול אויך אלז בושעלס פארפאלק

 זי_יט, דער אלן קעפעל דאס בוס, אללן אף שטללט בושעללכע, דל זל,
 אף■ ער, און בוים, שפלץ א אף נעסט אלטע אלר באנראבט שטללט,

 דגרט,. זומם דעם אף האפנדלג זלך שפאצלרט שטעלצען, לאנגע דל
 זשא• קיואקען שפרלנגען, עם ווו קאללזשע, א צו זלך צוקוקענדלג

 פלסק ווללטען יטען ה דעם אלן כאם א פלק״פיק, פלוצלם און בעם,
 גע• א זוושענלש. א פללענלש, א פרללד, א לעבען, א ס׳אלז ארללן...
אומעטים". געשוולשטשערלל א זלנגערלי

 הא• פאעט געבוירענעם ון6 נשמה יויגער דער אלן אייך און
 טרוי"• און דלכטונג, פון בלומען דופמלגע שפראצען צו אנג;פא:גען בען

 — צוולטשערן, געהללמנלספול א מלט פללגעל, שללנע טשאטעס וול מען,

בויען. צו נעסטען

 פאר דלרעקט. רעם וועגען נלשט דערצלללט אבראמאוולטש
 האלט, ער אללין. זלך פון ז:ך ס׳פארשטללט וואס זאך, א דאם אלז אלם

 אני- ער האט דען וואס צו אלנערלג. זענען פירושים גענויע אז קענטלג,
 דורב׳ פרלללנג, פון ש^לדערונג קלאסלשער דער מלט יוערק האם יבען1געד

 און שטערען הויכען א האר, געגרללזעלטע מלט על "בחר־ ראס פל־ענדלג
 אלך גיפא דערמלט פללזאזש? זעלטענעם דעם דורך אויגען" בועוענדלגע

 ־ נ י_י א ע ג ל ט כ ל ר דל — זל אלז אט געזאגט: אלץ וין ש דאך
.ן לל ט ש ל ע ד לל א דעם פאר ג נ ו ס א 5

 יוצא* מ׳אלז ווען באצלונג, אויבערנלעכללכער פון סימן א ס׳אלז
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אבראמאוווטש. שלוםייעקב

 — נאכור״. ד: ללבט ארן פללט "אבראמאוולטש פראזע: בלויזער ער ד מלט
 אונזער פרן פסלכלק דער אף געהאט האט ורעלט גאטס וראם וולרקונג, ד?

 דורב• ארן טלף מעכטלג, א*מגעהי_יער אאי געווען אלז דלכטער, גרייסען
 זלך אלז עס וו? פארקנעכטענדיג, און דערשלטערענדלג אזוי דרלנגללך

 "פלשקע פרן מחבר דעם כאראקטערלזלרענדלג אויסצומאלען. שווער גאר
 ארויסגללן מען מרז קינסטלער, אלס צ? מענטש, אלס צ? קרומען״ דעם

 רעללגיע• כמעט מלסטלשען, כמעט אויסערגעווללנטללכען, זי_ין פרן קודס׳כל
 אבראמא• פרן ווארצלען טלפסטע ד? נאטרר. דער מלט צוזאמענבונד זלשען

 פערזענללכקללט, אבגרלנטללך־ווללזער פללקאנטלגער, שטאקרללכער, וויטשס
 צרזא■־ ארן צוזאמענלעבען מערקוולרדלגען דעם אט אץ זרכען מען דארף

 ארן באשאפען ז? האט רר^ס דעם׳ מלט ארץ וועלט גאטס מלט מענפללען
אן. ז? פלרט

 אנאללזל׳ "אלך" זללן אלן זלך אללנקרקענדלג אללין, אבראמאוולטש
 נר וועגען געהללמע דל נאכשפלרענדלג וועלטעל, אלנערללך זללן רענדלג

 געדאנק דעם אכוועניען נלשט קען — אנטוולקלונג, גייסטלגער זללן
 דל וואס ראלע, אנטשלידעגדלגער דער פרן געיואלטלגער, דער פרן זללנעם
 זללן פרן געשטאלטרנג דער אלן געשפללט האט כשופען אלרע מלט נאטור
 בא־ זיין פון פארמלרונג דער אלן און דערוואכויג דער אלן וועזען,

8 וווסטזללן.
 צלטלרטער, און דערמאנטער שוין מאל אללנלגע אויווען דער, אלן

 מלר געפלנעו חיימ׳ם", ר׳ "שלמה צו — מענדעלל" ״אמר — הקדמה
 יעקב שלום ר׳ וועלכער אלן שטעלע, וולכטלגע זללער׳זללער פאלגענדלגע דל

 ע ב י ו ה ע ג נ א מאל ע ט ש ר ן ס א ד האט ער וול דערצלללט,
:ן ע נ ע ק ר ע ד צר זלך

 ארן כמארע א ווערט פלרצללנג פרלללנגסצללט. "ס׳אלו —
 ילנגעלע א זלך לויפט גראז פרלש־גרלנעם אף גערטנער צוולשען
 גע• לויפט קאפ, אפ׳ן הלטעלע א מלט העמדעל אללן אלן בארוילס
 זל■ ווארפען אללגעלעך דל צווולללעך זלך אפשטעלענדלג שוולנט,

 בא וול אויפגעשטעלט הערען־צר אויערלעך דל און זללטען, אלע אלן
 אלללן. כבוד מי_ין מלט אלך בלן דאס — קלבד יענץ העזעלע. א
שטען ער צום מלר זלך עפענט ל א מ ס א ו

אלךאנט׳ און , ע נ י_י מ ן ע ג י 1 א דל אויף מאל
ל וו ן ע צ נ א > נ ל א ן לל ל א מלר צו מלך פלעק

 אף פארגאפט בלללב און מלך אנטפלעק אלך — בלן ■לך
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ו ק צ ו ל .י ר פ ה ג

 מיך אןך געהין אליין נער-,א מ?ר< רפא שטייט וואס בןלד, דעם
 ערד. און הןמעל גור נןשטא. ארום באשעפענןש לעבעדןג קןץ דא,

 א גןט אט זי_יט. אנדערער דער פון פלויט א זי_יט, א?ךן כרן פלויט א
 א?ן זןך, קייקעלט קול דאס אןנדערהןןך. אויויען קלאפ א זעץ,

 ארן דארט, קולות שטארקע סך א אף זןך צופאלענדןג וועלט ענדע
 דאס אט הןמעל. אץ צוק א מןט םל?ען שלאנגען י_יערדןגע5

 גאט מית בא אןך טראכט רי_יטוואגען, גאטס פון רעדער קלאפען
 אזש בי_יטש דער מןט טראסקעט הןמעל, אץ דארט עם פארט

 עם דרערד, פון אויף זיך ה:ןבט שטויב פון זי_יל א פלןען. פונקען
 גאס א גיט באלד ניר דרץדעל. א ווי זיך דרץט עס דך, יאגט

 גרוי• דערקוחקעמש. א גאו־ רעגען ווארעמער לבער א רעגען, א
 רעטעכ• גערטנער: די אץ גרןנווארג אף אזש פחקען טראפענס סע

 ווי קעפעלעך, ד: אי_ין בץגען יונגעטשקע, קנאבעל, ציבעלע, לעך,
 פארגענןגען. מ.ט זיך צוואגען און שויס, אץ מאמען באם קןגדער

 נ>• ך,5רעעל קליינע ערטער הונדערטער ©רן לויפען אעדרויסען
 זוזענדןג ווי_יטער, ווי_יטער, פלןסענדןג צונויף, וועג אפ׳ן ז?ך מען
 רי_יט■ זי_ין פון ראד דן ווי_יז א ז:ך טוט אט און אוירץ. דן אץ

 האלבע א אבער נור הןמעל. אץ דארט גרויסע א ראד וואגעך״א
 קוקען, צו פארגענןגען א געפאי־בט, וווידערש;ןן ארוים זןך זעט

 אונטער פון ט דאר ארויס גןןט זו; דן אנטק־ןגען. שי_ץ לןכטןגע א אוןעפעס
 רער צו קוק א גןט דופה, דעו־ א־יטער פון חתן א וון ראד, דער
רויט... זץ ווערען — וואלקענס דן צו ווונק א זן, שי_ינט — ערד,

 דער* ם ׳ נ ו פ ב ן ן ה נ א דער ז ן א ס א ד "
 ט ל ע רו דן און גאט ,ן ץ ל א ך ן מ קענען

 אנט• אלצדעי דאס מןר א.ז בלןצען און דינערן מןט . ע נ י_יז
ש ט נ ע מ ס א ד און מאל, ערשטען צום געווארען פלעקט

 ן _יי ש א ר ן מ ן ן א האט פארשטאנד ע כ ן ל
 ויו-• ד$ס אט שטירעם. דעם דורך געגעבען

 א.ןבןג הארצען, אץ אי_ינגעשנןטען מןר זןך האט בןלד דע־לןכע
 • א פ ע צ נ א ג דן ,ן. פארגעס נןשט עס אןך ווןל אןך, וועל

פון לשון דעם ארן מיו, פאר נאראמע
 דאמאל&ט אןך האב מןר ארום נאטור דער

ן ׳ ט ן מ ט ל ן פ ע ג עם האב ארן ן ע נ א ט ש ר א פ

 2 ה אןך . ד נ ן ק ג ן ך ל ו ש מ ו א א בון הארץ
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 פון געוועקסען אץ ר קרילטענצ דל פון לשון דעם פארשטאנעם
 וראם אץ פלאפלען, וואסער רעעלעך דל וראם ללד, דאס גארטען,

 אויסשטעלעני האלז, בלז׳ן בלאטע אלן ללגענדלג קוואקעט, פראש
 אלך פארשטאנען, גוש אלך האב — אויגען גרליסע פאר א דלג

 זל. וול ק׳־ל א אף או־ך קיואקענדלג אפגעענשפערט אלר דאך האב
 ארזים אלז הויז, אונזער כרן הויף אלן געקרמען בלן אלך אז ארן

 אראגל< בללנער. דל אריסגלללכענדלג שטאל, פונ׳ם קעלבעל דאס
 אין געמלקעט, ארן עק, דעם אויפהללבענדלג אץ קאפ דעם זענדלג
 אלן געפלקט ארן קלנדערלעך אלרע מלט הרן דל ארויס אויך ס׳אלז
 זללער קוממיות פארזיס גללטימלט האן דער אץ פלשצענדלג, מלסט

 גללט זל וול אלך, זע יאץ דל אריך קוקערלקו. מאכט און ה^פערדלג
 מיאוקעט. ארן וראנט ן אפ זלך קאראפאקעט דאך, פרנ׳ם אראפ
,און ,ן ע ל ל וו לל ז ס א וו , ט ס ו וו ע ג אלך האב
געמיאו" געמעקעט, לשון: זללן אף אפגעענהפעוט אלטללכען ועב
1— קול״. אפ׳ן הויך געפלשצעט קעט,

— מ,־. פץ עש ארז שפאצורש, ווו• — \\.1ו — \\ ז״ז (1

 אלן — כשופמאכער! גרויסער דער פרלללנג, דער אלץ
 דער• זללנע וועלט רל ארן גאט באמערקט, מאל ערשטען צום זלך פרלללבג
 אלבעיגעלעבט, שאפונגספלבער ערשטען זעם — פרלללנג אלן — שפלרט.

 אפ׳ן ווללט, און אויפגעשוועבש הויך פאנטאזלע דער פץ פללגעל דל אף
— אנטדלקט. שטערען זללן הארלזאנט,

 דל אלז דאס — חיימ׳ם״ ר׳ ״שלמה אלן קאפלטעל ערשטע .,.דאס
 ששלל, א פארם. גרלכלשער אורשפרלנגללכער אלר אלן אלדלללע, אמתע

 מלנלא־ געמעל דעם אלן און - נאטרר דער ון5 שויס אפ׳ן בלן ל; פראסט
 — לללדען. פללן, צרות, א.נהאלט: זללער וואט אללנגעשגרענקעלט, טורען

 גע• דעם אלן ורוילבאששאגד מללנלצערס ח:א כון רעש דער אלן
 - וועלט״, דער פון ״אפגערלשען וואלד״, לעבען ״דארט וולנקעלע, .בענטשטען

 חיימ׳ס ר׳ פארשטארבענעם דעם פרן דראמע דל עפלזאד: נאלערלשער א
 צורלקגע׳ אפגערלסען, גלללך ארן — פארבללגללענרלג. וול — הויזגעזלנט.

 שטללער, נאכט. דל צו "פאלט עם — בללדער. שטללע דל צו קערט
 נאך אללנה א־רם. און ארום גע־ולמעל דאט גערויש, דאס ווערט ■שטללער

און וואלד הלמגל. אלן שטערענרלעך אץ זלך צלנדען אנדערע דאס
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 דאם זיי פארותגס זץ, גלעט עס רוט. דארט אלצדץג שווי_יגט. עלד5
 ל?יעל׳ ש:?) א זץ ז?נגט סאלאווץ דער וועסנעווץטעל. ווארעמע מ;לדע

 בא* גאטם און — מעשיות אלטע זץערע דערציילען קוואקען, זשאבעס
 טשערעט און בץמער פון שאטען דעם אונטע- ט6עסשלא שלאפט. ?ש שעפע
 אמאל וואס נור שטיל, שא, טומאן. מ?ט א?בערגעדעקט טגיך, רער אויך

— פאטש/ א איש דערלאנגט און יש5 א אונטען פון ווארף א ז:ך טוט

 וואגען, א געלאזט ז:ך מלץ?צא פון האט פרי גאנץ ,מארגען און
 •— שקאפעי. אלטע ד: אלץ! כבוד איר מ?ט געשלעפט האט עס וועלצען
ט ? מ ן ע כ א ז ך ע ל ק ע פ ף א ן ע ג א וו ן ? א ן ע וו ״אוי

 פראזע חדאזיגע — לאה". ט צ ן ז ן ע ש ? ק ן ע ס י ו ר ג א
 נעכטען־פארגע* די אף בילד דעם אץ אנצוהערענ?ש אץנצ?גע דאס אץ

 א פץ רויקץט העלעניש אמת מ?ט — סצעב־. דראמאטישע לומענע
 פס?כישען צום צוריקגעקומען שוין אבראמאועטש אץ קץסטלער ווארען

 אומגליקליכער דער פון אפגעווענט שוין זיף האט אויג זי_ין גלי_יכגעוו?כט.
 מוז און מאלעריש ?ו ן וועלכע סביבה, ער ד פון צוגעצויגען — פרוי,

 זין חנאם פון "א:ע;ר ליץוענט: אכ׳ן יוערען ארויפגענומען
 האנט, דער אץ בגיטשעל א מ?ט קעלניע׳ דער אף ז?צט

 חלילה, דערמ?ט, באלץד?גען צו משט וועגען, לצא פון עך, אזוי גלאט

 האט און א?ם פון עלטער צווץמאל ט ע כי אץ וואם נעבעך, זקנה, ד?
 גע" וועג אץ• זיך גץט ז? געפץ־ט. עליו־השלום, זי_ינעם, זץדען דעם נאך

 דער צוצעק און אן. שטץט איר ווי פיין, ש:ץ, זץ• העצקענדץ לאסען,
 א?ר ז?ך ער דרץט דא אפ: נ?שט זי געזעלען, טרי_יער א וו: לאזט, הונד

 זיך ער הענגט דא פ:ס; ד: צועשען ז:ך א:ר פלאנטעט אקץגען,
 אוירען, פולע א?ר אנהאווקענד:ג און אונטערשפרעגענדץ לו,3ה אפין

 תעג דעם אץ־ פארלויפט יאג, א הענדוש״פענדום ז:ך ער טוט דערנאך
 ארויסשטעלענדלג דארט, אץ■ אף וואי־טען זץ■ שטעלט און העט׳ומיט

— זי_יטען״. ד: מ?ט מאכענדיג און צונג א

 אנ׳אויסגע• זענען קאפ?טעל ערשטען פון דרוקזי_יטלעך ז?בען ד:
 אץ שרי_יבען צו מאנערע אבראמאועטשה נון א?לוסטראצ:ע צץכענטע

 מוס• לנד:גסטער1גל>: דעה דאס אץ גלי_יכצי_יט:ג — חיימ׳ס״. ד׳ ,שלמה
 שרם קץן אץ פעלען נ?שט טאר און פראזע באר?מטער זי_ין ץ5 טייר

אנטאלאגלע. אדער כרעסטאמאט?ע ל:טעראר:שער יץץשער אנשטענדןגער



אבראטא"־טש שלוי

 אין פלאץ שענצטער דער מארק, ׳ן5א הגיזער רןנג דעם ותשען
 כמעט גאנןקעל, א מןט שטוב הןלצערנע א שטןןט ,ק... שטעטעל דעם
 משט דארט, הייזער אנדערע אלע די מלט געשטאלט אץן פאכאן, אןךן

 דער אף 1פאר;נ אפגעשמןרט ותיס אפגעטןנקעוועט, אה ך וואט מער,
 אןבערהויפט לעבען אלטפעטערןשע קלץנשטעטעלדןגע, דאס ארוים. גאס
 און לעבען דאס וון זאגען, מען קען אה, הייזער דן פון געפי_י דאס און

 פאר שלט אןןן שטןןגער, אןןן פראכט, פןןגעל, בא נעסטען בויען דאס
 1א״ אפצומאלען וועגען, זכר א פרן זי_ין, גענרג וועט עס גלי_יך. אלע

דורותיכם"..,. ידעו למען ק... שטעטעל אץ הייזער רןנג פונ׳ם הויז
 אה עם וועלכען אץ קאפןטעל, צווןןטע ד$ס אן זןך הןןבט אזוי

 ־— כוונה, קולטורגעשןכטלןכע זי_ין אנגעווןזען די_יטלןך
 אמאלןגען דעם פון שןלרעררנג פראכטפרלע א קומט שורות דן נאך און

 מןט קאמערץ, אלקערלעך, חדרים, ,""סטןל זי_ין מןט באוווינעכץ, יןדןשען
 זי-ין מןט בענק, זי_ינע מןט קוימענדעל, פרןפןטשעק, רובע, אויווען, זי_ין

 קוקען עם וועלכע "פון טןרלעך, געגלןןזטע האט וואס ווןנקעלשאפעלע,
 א דראטארבעט, פרן הדס׳ל א קידושגלעזלעך, מןט בעכער א ארויס

 אף מןיערקעפעל א פרכות, אתרוג דעם פאר פושקעלע א חנרכהלעמפעל,
 און טעמבעקאווע אי_ינגעמאכטס, אף שעלכלעך מןט טאץ א חידושים,

 א:ן ווןסען, קןנדס-קןנדער "לאזען — לעפעל/.. ווארשעווער-דלבעריע
 וןןערע אבגעלעבט האבען און געזעסען זענען זןןדעס דן היןזער וועלכע
 אף לקען^5פאו ארן גרויסע, און קלןןנע קןנדער, מןט אןנאץנעם יארען

— קעסט!״
צ?ןטפארברענג: ז׳״יער געווען א?ז אזוי און

 "לרטש* אפ׳ן הבדלה, נאך שיתצרנאכטם, ווןנטער, "ס׳אה —
 פון וואס פי_יערל, א נר.ןלןך ברענט קוימענדעל, אונטער׳ן גןק"
 טרוקענע דןנע מןט אונטערגעהאלשען עם ווערט צן!ט צו צי_יט

 דער צו צוגערוקט טןש, א בא אקן.יגען, פי_יערל דעם שפענדלעך.
 צווץ׳ דער פרן שכנה א הוהגעזעט. דאם זןצט רובע, ווא״עמער

 מ׳ווארפט דא. אריך א?ז פויק, א וון ני_יעס מןט פול שטוב, טער
 טאקע דערבי_י פעדערען. מ׳פלןקט און ווארט א מןט איבער זןך

 מןט הצדיק יוסף פרן מעשה דן פאר קעדער דן פרן אןןנס לןןענט
 אף ז?ך מ׳וורנדערט הגאה, מ׳האט עברי-טי_יטש. אף ברןדער, דן

 נןעט; שןר וו>רט געשרי״י א זלנעם פון — •יהודה פון גבורה דער

157 -



י ק צ ו ל ו ר פ ה נ

 אוי• צום זלך צושארענדלג זלצט קאץ די מצרים; גאנץ פון תל א
 וו? ד.אט, און אויערעלעך ד? מלט מאכט קאפקעלע, א לעקם דועך

 זיך קאכט עס זלך, הללצט אויווען אלן הנאה. אייך אויס, זילט עס
 אף קארטאפלעס, טעפעל א ט דאו זלט קודם־כל נור וועטשערע,

 דער אלבער צורלק און הלן גללט חיים ר׳ דערווצל. אלבערצוכאפען
 "אליהו" ולך זלננט און קאפאטע שבתדלגער דער אלן נאך שטוב,

 סוף דעם אויס לאזט ער רול און געפלל. גרויס מלט דנביא"
 עפענט אונו, צו ער קומט באלט און גלך אלינו", יבוא "במהרה

 - ארללן קומען שטעטעל פונ׳ם מענטשען לילטלשע און טלר דל זלך
— יאר!" גוט א וואך, גוטע א

 ווערט עם וועלכען אלן קאפלטעל, דרלטען פון התחלה דל אלז דאס
 "סצענע* א — אן עס רופט אלללן פארפאסער דער וול— פארגלשטעלט,

 דל פין שמועס שברצונאכטלגער א — שטוב. טאטענם שלהמהללס אלן
 פאר כפרה א "וואס — "שפעצלעם" זלעזעל א בא בעלי־בתים, ק...־ער

 הילנטלגער דערפאר כפרה א וואם קאנדעלצוקער, שטלקלעך מלט טלל/ זלל
 ילדען קלללדער: דל פון "גזרה שפאגעליללע דל ערמ1מ׳באק צוקער"...

 זללן קען וואס — דאשלק"... א מלט קארטרז א דללכש: אנטרן זלך זאלען
 זלך שארפען בערד מלט ילדען פללנע — אויפטו? דעם פון "שפלץ" ד,ר

 מעשיות, גאנצע דערצלללען סברות, און השערות ארוים זאגען מוחות, דל
א מ א בר א — געפלויגען. נלשט געשטויגען, נלשט וואס נאטלרללך,

 "מללדישטעכענדלג געווללנטללך זללן מלט אלבער אלץ דאס גלט לטש וו
 פון "סמעטענע" דער אלן — בטלנות וולפעל ללכען. דל אף 1שמללכעלע"

 אוי• דער מלט אומבאקאנטשאפט וואסער — קלנדער!. גרויסע — שטאט!
 פאב" דער אלן און באגרלפען דל אלן נאלווקללט וולפעל וועלט! סערללכער

 שטעכע־ ווללגלגער שמללכעלע בארלמטע דאס אלז דאסמ;.ל ניר — טאזלע!
 אלז אויטאר דעם דערקענעך ז.ך ג׳לתט תמלד. וול מללד, מער און דלג

 קרללטעכצער, געקהכטע דל פין פארע דער אלן געמלטללך אנגענעם, דאך
 דעקלעך זללבערנע מלט לולקעלעך כארצ>לי_יענע דל פון רויך דעם אלן
 ש.לנלם, דעם טאטעגס, דעם פארט — צלבלקעס• געפלאכטענע לאנגע און

 • פארגאנגעג — פארט .און— שכוב! טאטענס ללכטלגען גוטען,
 נלשט קללנמאל שוין וועט ארן פארשרוונד^ן אללבלג אף ואס — ט הלל

; 1 ווערק אלע (1



? ק צ ו• ל ו ר פ ח ג

 דער פון וונ־עלע אלנטערע־אנט א נאך: און — צורלקגע־ען!
 געבוירעו. לעגענדע א ווערט אויגק ונזערע ז אף . ה מ ש נ ס ק ל א פ

 אייך אונז לאזט און צו נללגלר מלט זלך קוקט קלנסטלער גרויסער דער
 / ש ל נ ע ע ש ע ג ש י ר א ט ה י ה א פון וועיט אדי אט צוזען:
ק ל א פ — ווערען, צו ג>וואר אן אלם פין הללבט פאלקסמאסע ד? וו;ן

 וולרקלל• מון פאקט אויסערא־דענטללכער א ווערט אזוי אט 5 ר א ל
 מא" זלינע קלאר משט זעוען שלכטען *ונטערששע וועןפארדל לעפען, כען

 נלט דער . ן ע ס ק א וו א ב ת ו י ש ע מ • א ב ב ט ן מ ן, יו; ט?
 — געשלכטל, דער פון פללאזאפלע זללן זלר האט מענטש אנטוולקעלטער

 באזונדער א האט וואס פאלקסשאפונג, דער אץ אויסדרוק אלר געפלנט זן
 אומגערלכטקללט, דער אץ אויסטע־ללשקללט, אלר אץ רללץ מין

 און אללנפאלען אלרע פון פאנטאסטלשקללט און קוריעזלשקללט
— המצוות.

 ר ע ש ן ד ן י אלטפעטערלשער דער פון בללדער מענגע א ואך און
 אברא" וולכעל — חיימ׳ם׳/ ר׳ ״שלמה אונז גלט ט ר א ס נ ע ב ע ל
 — זללנע, ווערק פרלערלגע דל אלן געמאלט נלס זל האט ש ט ל וו א מ

אויששעפען. גלך אזוי נלט זלך לאזט וואס מאטערלאל, א אלז דאס
 בלויז מוסשער אלם — אוממעגללך, אלז אויסצושרללבען אלץ

בללד: אלץ

 אז וולנטערנאכט, קאלטער שטארק א אלן "אללנמאל, —
 שטוב, אלן ארללנגעלאפען געווללנטללך, וול באהארצט, אלז שלמה׳לה

 מלנע, בללז-זומעטלגער א מלט אפגעשטעלט באלד אלם מען האט
 ב?ץ א וול שטללן געבללבען אלם אלז אווענט!" "גוטין דער און
 מ׳ווללזט נור ווארט, א עפעס מלט ארויס וולל ער האלז. אץ
 ס׳אלז זעט, ער שא! — מויל אפ׳ן פלנגער א מלט וולנקענדלג אלם

 אלז מאמע דל טונקעל, אלז שטוב אלן גלאט. נלשט עפעס
 דל נלשטא. קללנער אויך מאנסבללען דל פון נלשטא,
 וולנקעלל. א אלן זלך פאר אלטללכער צושטערט, זלצען קלנדער

 באמערקט׳ נלשט קלליעם פון גללט, ער טאץ? נעבעך ער זאל וואס
 קעצעלע א וול שטלל א־ויף ;לעטערט און שפלץ־פלנגער דל אף

 פאר נשמה דל אבלסעלע דערווארעמען צו כאטש אויייען, אפ׳ן
 פאר חדרעל א — אויווען זללט יענער אף אלקערעל פונ׳ם קעלט.

טוט — ווללב דעם מלט ברורער עלטערען דעם פאר פארפאלק, א
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 דעם אוים זלך ללגענדלג צלט ער שי_ין, א שטארק עפעם אלם
 קע־ נלשט פארגאפט, גלללבט ארן בללק א בגנבה גלט אהלן, קאפ
 בעט ווילבערשע דאס אנ׳אבר. מלט טאץ צר זלך ר ר א נעץ

 פרן אנגעזעצט פארהאנג, א מלט ער, זעט פארהאנגע; אלז דארט
 איללגען פרנקלען וראם שפללקעס, ברלוולעך 1מ, אראפ בלז אויווען

 א מלט ל.רט גראב-חלבדלג )א ללכט רואנלש א כרן שתן דער
 דארט, ררבע דער לעבען וואס באנק, ד? טעל(;”קנ בארולענעם

 דער אלן אויסגעג־אבען את ארט אלר אף ארן אפגעררדט את
 א האלט אויסזען ווללד א פון עפעס אללנער גרלבעל. א ערד

 העוויות. משרגענע ארן א־וינע קרללטלכער רללכערט האן, שווארצען
 משינה אף ארויס לאזט ארן קעפעל אלן האן דעם זעץ א טרט

 סטיטיה, "איה־ביה ווערטער: מענטשללכע קללן עט עפעס קולות
 שעני בלאזט, אויגען, ד? מלט דרללט ער שמריאל"; מרום, אגרפטי,

 מצפץ, מצפץ, מצפץ, מצפץ, מצפץ, מצפץ, מצפץ, "מצפץ, טשעט:
 ער ווי הענט, ד? מלט מאך א פלס, דל מלט געבענדלג טופ א מצפץ",

 דערלוגנגט "מצפץ" אלטללכס בא ארן עמלצען. מלט זלך ראנגעלט
 פארגללט ער או אדי. לפעל ק אלן האץ דעם זעץ א דרלל, א ער
 א אריך זלך הערט פארהאנג ד;ם אונטער פרן כארכלענדלג. נעבעך זלך

 ווללי דער הארץ. שטלק א אוים רילכט וואט קרעכצען, א שרללען,
 אטעב דעם אילן צלט בללו, שטארק זלך ,לט צושאק פארשוין דער
 עפעה בויך פרנ׳ם וול ארויס לאזט ארן זלך קוועטשט זלך, אלן

 כאפט פסלמניא", ובסוסביק חישא "תלמכא ווערטער: משרנהדלגע
 אלב טוט כפרות, צר וול אלם מלט דרללט גארגעל, באם הדן דעם

 טא־ שטללט בענקעל ס ד; — אץ פ^רשלט גרלבעל... אלן ווארף א
 א ארויס גללט פארהאנג ארנטער׳ן פרן ארט... זללן אף וולדער קע

 מזל — געיוללן א קוולטשעלע, א טאקע צרגלעיך געשרלל, בלטער
 אכלסעל צרנעמענדלג מאמע, דל ארן ילדענע א עפעס זאגט טוב!
 הלואי, ילנגעל, א — קעפ, דל ארויסשטעקענדלג ארן פארהאנג דעם

— 1יאר!״ לאנגע אף

— פפ.41 ז׳ ׳1

 פרטים דל אף זכרון וואסער סביבה, דל אפגעמאלט פרלש וול
— יאר! 75 — 70 מלט ארנז פרן אפגעטלללם אלז וואס מלנוט, א פרן
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אבראמאוווטש. שלוס״יעקב

 דער־ אץן סור דעם פארמאגט אויג גענןאלןשע דאס ר. רוי_יט און
 ווא• אלע אץ אןרע, געשטאלטען פארשןדענסטע ד? אץ זען צו שי_ינונג
 אץ דערליירט, וואס וו?רקלןכקץט׳ דעי אין מ׳געפינט וועלכע ריןאנטן,

 איטלןכען אויס צץכענט און רעאשןפען סטי קןץ נןשט א^ת׳ן, דער
 כאראק■ אלץן אןם פאר ניר באזונוערע, מןט טןפ א פון עקזעמפלאר
 געשיל• שוין פןלמאל אדער אץנמאל דעט אץ — ניואנסען. טערןסטןשע

 זי_יט;ן, ני_יע אפצוזוכען "ווןנטשפן:גערל" פון מחבר דער ווץסט דערטען
 גע* מןט און - ווערטער, ני_יע אויך דעם פאר באזןצענדןג שטרןכען, י_יע1

 באקאנטע. שוין ראם אפילו דעריבער ז?ך ט לץ; אןנטערעס וואי־טןגען
 שורד. א שלינגסטו אןבערצוהןפערן, נןשט ווארט א חלילה פארזןכטןג,

 טי_יער, א פון טראפענס ד? וון פרץד, מיט עונג, מ:ט שורה, א נאך
— עפעס. געטראנק געשמאק און שמ?קעדןג
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 און גלפאסשע טרעפלןך ז״יער אץגענארטןגע, קאלעקצןע גאנצע
 רי_יכע ד? אץ חיימ׳ס" ר׳ "שלמה צרץן ברענזט ג־רען פ מאדעלןרטע

 • אברא יועלכע פארטרעטען, אןנדןווןדועלןשע ,טןפען גאלערץ
 פין געמעלע־ ברץטע ד? אץ א;נקרוסט?רט קו;צ:ג האט ש ט אווי מ

ווערק. אומשטערבל?כע זי_ינע אן פילען רואס לעבענסארט, ייריש^ת דער
 ל■ ע ס א י ר׳ צאפלענדיגער רירעווד?גער, דער פנים: אנ׳עפץאד?ש

 א?טל?כק ^רץנפאלען זיין מ.ט יודע-הכל, ה:צ;גער אומגעדולחגער, דער
גוזמאות. משונה^וחלדע זי_ינע מיט און ך רן דן אץ

 שרעקלן• "מץסטערץ דן ווערען אוועקגעשטעלט קעץ איט לעבען
 "אדער יאכנע-סאסיע, — דערצץלען׳/ צו עשיות נ כע

 ד>ר אף באשאפען זן האט "גאט — געהץסע!״. ה;ט זן ווי לץבצןכע,
 כרי אלץן, כונה א:ןנצןגער דער מןט" — מחבר, דער זאגט — וועלט״,

 פון טץל א גראד, העכסטען אץ שארן/ גאנץ אןר מןט אויהצודרןקען
 בןסלעכיוי_יז צו אןבערה׳יפט ווץבער בא זןך געפןנען וואס חפצות, יענע
 — האוה ווץבערשע דן מץלכען אןר מןט פארגעשטעלט ״ר<ט זן נור״י,

 אץ זאך קץ! און קץנעם אויהצולאזען נןש בארעדען, צו און עדעןר
 מעלה, אץנצןגע דןדאזןגע אןר בא "אוועקגענומען — וועלט׳/ דער

 זן, מען נעמט יון — ווערען״. געבוירען גארנןשט געמעגט זן וואלט
 י.דן. א פון ארבעטצןמער אץ , ע י ס א ס • ע נ כ א י דן אט אבער,

קו" אפט זן פלעגט ווןנטערנעכט לאנגע דן ,אץ — פאלקלארןסטי שען



ו ק צ ו ל ו ר פ נ־

 אץ זאק א מלט מללנסטענס אניארבעט, עפעם מלט ש־ה׳ן בא זלצען נען
 ד? אנצוהללבען צי_יט שוין ס׳אלז צ? עצות, זלך האלטען ארן האנט רער

 האט דערבלל זאק. דעם אפצולאזען א.יגלעך יולפעל אף אדער פיאטע,
 משונה׳ דערצלללט בארעט, גיערעט, מייל, דאס צוגעמאכט נלשט אלר ולך
 י א ל ר א פ ך ? ז ן ע ב ע ז ס א וו מעשיות, ע כ ל ל ר ע ד נ ו וו
 אלר מלט און אלללן אלר מלט אויך , ט ל ע וו ר ע ד אלן ן ע פ

 אלצדלנג, אז השבועות, כל מלט ולך שווערעודלג עליו־השלום, זללוען
 אלן אלבערגעגאנגען זל אלו מעשה אללן פון אמת. אלו זעצלללט, זל וואם
 אלנאללנעם. מעשיות צוולל אויסגעמלשט זל ט ה; אמאל און אנדערער, דער

 נלשט עם זלך אלז רעדען, געויען נלשט זאל מען וואס כרן
— מעשה״. א ס ע כ ל צ ב לל ל ן ה א אויסגעגאנגען

 אלו עטנאלאגלע •לדלשער דער פאר רערשללנונג אלנטערעסאנטע א
 אויג אללן בארד, גרויער ווללרער א מלט ילד "א בעל-שם, אלי׳ ר׳
 האט געקוקט און משונה, שטארק*שטארק זללנט אויכזען דאס בללנדס, א

 אגינגע^י, 'אבלסעל האלטענדלג ברעמען, לאנגע דל אינטער פון בללז ער

— קאפ"... דעם לן ג
 נלשט נאך חיימ׳ס" ר* "שלמה בלז ני_יעם, א פון פארטרעטער א

 אבראמאוולטשס מחנה אומענדללכער דער צו קומט״צו סארט :רלרטען ב
 רוי• אויס נחום ר׳ קלאסלשען דעם כון פערזאן דער אלן קבצנים

 אף געבללבען און זללנע טאכטער יונגמטע דל "אויסגעגעבען — זעוו.
 שזארבען נדר בלי פארען פארנומען זלך ער האט אנ׳אלמן, עלטער דער

 א דאך באדארף שטארבען דעם בלז וול אזוי נור ארץ־ישראל". אלן
 האבען חתונה נאך דערצו — ילד א און לעבען, צום האבען מענטש

 מען? 1כר וואס־זשע געלט, האבען מ׳באדארף עם, דאך הללסט אויך,
 פאל אזא אלן ילדען אנדערע וואס דאס, געטון נחום רבי האט "בכן
 קלנדער, ילדלשע צוולשען ארומגעפארען יאר עטללכע אלז ער — טוען

 געזעגענען, צו זלך אנדערער, ד;ר אלן שטאט אללן פון
 זלך לאזט עם אויב באשטעלונגען, מאכען און נדבות שללנע נעמען ח. ד.

— ירצה-השם״. אם אויך, ווייטער אף גור,
 פון חקרנים צוו״י דל זענען פארעל כאראקטערלסטלש א זללער

• ק ל ז י_י א און ע ק ז לל ל — שטעטעל
 אף וואס ישובניק׳ א ארענדאר, געוועזענער א אלו ע ק ז לל ל "

 געפלנען צו כרי שטעטעל, דעם ]אלן באזעצט זלך ;ר האט עלטער ער ד
 גאט וול לעבען׳ 1יא "קדושד׳" א "ברכו", א הערען ילדען, צוולשען ז:ך
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 אין קרקכ״ארגין לערנען, פעל-הבתלש קען יל ק ז ?ך ל געבאטען... האט
 אנדע־ אף אלץ זלך פאררוגט ע ק ז לץ חקירה־ספ-ים... •לדלשע >ל.ע

 נאך וכדומה הברית" "ספר דעם אף , ו ט לס ר א אף חקרנים, ־ע
בעל־מוח"... אזא נלשט אלז אל?:ן ער ארן אזעלכע,
 גאר• ;א "דו ער קען לעריען ש.זלד, א אלז וולדער, , ק ל ז ?ד א

 ארן ארלטטר קללן כין נלשט ווללסט שכל, זללן אף נור "שטעלט און נלשט"
דרך". אללגענעם זללן אף חקירה אץ גללט

 אלם — שפארענלש". א תמיד "אלז חקרנים בללדע דל צוולשען
 פארוואם באנקעס: "אלבער ויברח זללער .אב־אמאוולטש ברענגט בללשפלל

 דאס — אראם״? נלשט אלט נ ארן לללב צרם סעסט צו באנקע א שטללט
 הרמא• אללגענארטלגסטע קלנסשלערס גרויסען ארנזער פון אללנע אלז

— רעסקעס.
 טלפען אבראמאיולטשס כרן סערלע דער אלן ארט באזונדער א

 — ס, ע ל לל ק ל ע צ ר ע ה און ראובנס ללפע פארנעמען
 געכוירען געהאט אומגללק דאס האפען וואס טען, טאלע קלנסטלערלשע

 דל געירען נלשט ס׳זענען ווו גאס, ילדלשער אלטער דער אלן ווערען צו
 מעגללב־ דל געבען זלל זאלען וועלכע באדלנגרנגען, אביעקטלויע נללטלגע

 - בארעכטלגט. זלל האט גאב גרוים גאטס וואס צו דאם, ווערען צו קללט
 גאס: ילדלשע אלטע דל געקענט האט אימגללקללכע אזללכע וולפעל

 פאלגענדלגע, דל אלן אלע זלל כאראקטערלזלרט אבראמאוולטש
ווערטער: ווארעמע און נעלונגענע
 וועלט, דער אף אהער, הענט גאטס פרן ארויסגללן ..."באם —

 אג׳־ אלן ערגעץ פארטראגען תבואה קערנדעל א וול רוח, דער זלל תאט
 געהערלג וול מלטלע;, אלע דל נלשטא אלז עס ווו ארט, וולסט א אלן צק,
 , ך ל ז ט ס לל ר לל ז אלן ט ס י_י ג ר ע ד וואקסען. צום אלז

 דל אבלטעל צרפלרען פרי_י, זלך ווי_יזען ר3 ווו אנ׳ארט, ערגעץ זלך ורכט
 נאך מל, אומזלסטע ל אל נאך ער, ווערט אבער, טללל, א בא — תענט
 ארן שוואכער, אלץ וועג, דעם אלן שטללנער אף זלך אויסגללטשען רעם

 אמאל זלך נעמען פוילען, ללגען, זלל אפהענדלג. אלנגאנצען ווערען ולל
 בא הללסען און 1גארנלש צר טויגען משקה, דער צר קרענקונג אר5 א;יך
 טללל א בא וולדער מענטשען. פארלוירלנע טויגענלכטסען, וועלט: רער

 עפעס ארויס, ארויס, זלך רללסען צר אריף נלשט טאקע גללטט ער ד הערט
 ראנג• א קאכענלש, שטענדלג א ס׳אלז זלל, אלן עס בררטשעט עם, קאכט

 פרג׳ם זלל גללען עסענלש ם$ר נלשטצרפרלדענקללט. אלניחלנלגסטע א זלך, לען
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: ק צ ו ל .י ר פ ה נ

 ז:י לאזט ש גייס דער פארטראכט, פאראומערט, עפעס זענען אראם, לי_יב
 זאך, יענער צו דא דעת צו דא אלצד?יג. צו ז?ך כאפען ז.? רוען, נ?שט

 נאשור די וו? וו?לד, עפעס .תה, מ עגע יש א קומט זאך א?טל?כע נור
באארבעט"... נ:שט רוי, יאך א?ז וואס אל??ן,

 קורצז?כט?גער א דארעת א געיוען "א?ז ס נ ב ו א ר ע פ ? ל
א?ט• בא באל?בט ז??ער און גוטער א שט?לעת א פנים, בלץך א מ?ט

שט??גער זי_ין וווינונג, זי_ין כאראקטער, זי_ין טיל. שט דעם א?ן ל?כען
 געוו?זען באשכ־מפערל?ך האט מ?טאנאנדער אלץ און טאן זי_ין לעבען,

ר ע ד , ע ל ע ט נ ? פ ס א ד א ד ז ? א א?ם ן? א אז
צו חאנט א געהאט האט ער . ר ז ל ט ס ?נ ק א פון ברען
 אף און קופער אף קר:צען צי און ערגיבען צר מאלען, צו שנ?צען,

 ל ווי? אווי, גלאט נור נסה, פ א ־וים דע ז?ר מאגען צו נ?שט נער,”שט
> ן ע ג ? נ ע ג ר א פ בעסטער ן י_י ז ן ע וו ע ג ז ? א ס א ד
 " ן ע ב ? ר ט ע ג ס ע עפ ו צ ר ע ד א?ם האט עס ל י_י וו

 שטעטעל• דעם בא מכישטערן. ט ז ו מ ע ג באדארפט, האט ער און
 קענער, א אלצדעג, צו בריה א געה??םען ער האט י?דען עולם ד?גען
 ז?ך געלעגענהייט א:טל?כער בא לן האב ז?? און — שרעל! א גאר עגעס

 שנ?צען מ?ט געווען ככבד א?ם מ*האט באנוצט. בריהשק;יט זכרן מ?ט
 חתימות. קר?צען ז, מצבו ש״אגען "מזרח/ א מאלען ארון-קודש, דעם

 צו וו?לען גוטען זי_ין מ:ס זי_ין, מטריח א?ם פלעגען כלות מ??דלעך.
 אריםנ:ךען העפטען, אף ק?ןטעלט?כלעך, דף טערן, מו ז?ך פא• מאכען

— תפיליףזעקלעך. חתנים ז??ערע אר5
 זיך בי_יט רעדען באם "אשפ?רט, א?ז ם ע ל ?? ק ל ע צ ר ע ה

 אמאל קולות, משו־הד?גע ארויס ז?ך פון ג?ט ער און שט?מע, ד? א?ם
 לאזט געבראכען, געהאקט, א?ז זי_ינער שמועס ער ד קח?טש. א מ?ט אויך

 האנט. דער מ?ט מאך א ווונק, א מ.ט אי_ילעג?ש, גרויס פאר אויס, ז?ך
 אלע מ;ט צאפעלט און ז?ט >ר, קאכט וו?ל, ער וו? אזוי נ:שט עפעם !ור

 משוגע, אזוי ב״ינער, ד? מ?ט ט ע פא א טאקע א?נגא:צען גל?ד>ר.
 א?ן האט כאמת און - פא;ט א ווי תיפגעבראבט אזוי קאפרךנע, זדי
 גי_יסט א געשטעקט א?ם א?ן האט עם — געגג־טשעט אדי.ם עפעס א?ם
 א?נוו??נ?ג האט זי_ינער גיישט דערתז.גער לער. ט ?נס ק א פוץ
 קרעפ• אלע מלט גער:סען ז?ך גערוט נ:שט סמבטיון דער וו? א?ם א?ן
 סטאלעריי ד? האנטארבעט. אלערל?? א?ן א,שי^ווי_יזען ז?ך ארוים, טען
פארי דעם ציל?ב וו: פרנסה, דער וועגען אז!י נ:שט געווען א?ם בא א?ז
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אגראמאיו:ש ^•-פ-־עקב

 האט ער כלי. א מאכען צר — געהאט דער?נען האט ער ריאס נעניגען,
 מ׳באדארף. ותפעל ,ר מ ש ארבע שט?קעל א ר,1א? ארועקז?צען 1נ;ק;נ

 אזו־פ?ל גאר 1דא יענער כאטש ערי_י,1שנ? צאצקעס, מ?ט עם פארצ?רען
 ל א ז ס ע ,ן ך ל א ם ע ד ב ? ל ו צ ר ו נ פארלאנגט. נ?שט

.״ 1 יי ש ן ע ז
 שטע• אץ ייד א;?נצ?גער דער בירוען א?ז לעס ץ ק הערצעל

 ס א וו — ס*_ישעל, כלי>מ* דעם נאט?רל?ך, רעכנענד?ג, עט — טעל
 אץ אניאויסנאם אריך אץ ער — . ל ע ד ? פ ט ל י פ ש ע ג האט
 ארן זץען מ?ט ז?ך אפגעבען געהאט "ל?ב האט ער וראם דערמיש, ק...

 א.בער• לעבע "שטץגער זי_ין אץ בגלל גארמען". אץ ז?ך בא פלאנצען
 נ?שט האט הערצעל (1 יייען״: אנדערע בא רו? גלי_יך, לי_יטען געווען נ?שט הריפט

 קץ אויכער ..ר״יאגט, ואט הערצע (2 שטוב; אץ שענקעל ק??ן געהאט
 ארן ר, פעלד דינע אקעק צו אף פערה א ארן אקסען פאר א אך1.

 ענדל?ך, און, על;1א?ןשטע הונט י?ד?שען אץנצ?גען דעם הונט, א זאגאר
 ער ז?? אדי_ין של אץ גען. צר דך דע־וועגט זאגאר האט הערצעל (3

 ארן פנים אנ׳א*?גען מ?ש מענטש א געווען אץ האס קורץ, — זעלטען.
 יחיד, א — גלסט, זעלבסטשטענר?גער פרי_יי.;ר א שטעל, פעסטען א מ?ט

כלל. מ?ט׳ן אויסצו.??שען ארממעגל?ך אץ עם ורעלכען
 נע• ארס פ?גורען אלע ד? זענען ארטץם ויונרערבארען א ...מ?ט

 אין — דערצץילונג, אב-אגאיתששס פל?סט ל.ך נאט? פראסץ קנאטען.
 א?לרז?ע בץ אויגען אינזערע פאר אויש וואקסען ד_ינע פארשוינען ד?

 זי_ינע מ?ט שטאלט, י2 מ?ט געז?כט, ד_ין מ?ט א?טל?כע־ — לעב;ד.ג,
 - נשמה. ד_ין מ?ט — שפראך, ד_ין מ.ט — מ?נעם, זי_ינע ט?ט מאנערען.

 נאטרר, זי_ין כרן אקס ד? כשוף־גלאז: א דורך וו? מענטשען ,ם ד זעען מ?ר
 בי_ישטר?כ־ כאראקטער?םט?שע אלע ארן "א?ך" זי_ין פרן הויפטשטרי.כ,ן ר?

—ענל?כע. טויזענטער ד? פרן עקזעמפלאר א??ן *וים צ??כענען וראם לעך,

 ה??סט שלום־יעקב׳ן, — ״שלמה׳לען״ ווערק, כרן הוייטהעלד עם |

 ז?• יאר א פרן י?נגעלע ,,א אלם .לזמ ערשטען צרם מ?ר זעען — עם
 וווילס, א פאר געורץען ז?ך אן ק?נ"ה:?ש ר ד רון "האט וואס .בען",

לערנען". צרם פעל ע ק ף ר א ש א ט ? מ גס, ד׳; ע לעב א
 גרש שלי_יען משה בא אי-געלערענט ז?ך ער האט יאר א??ן ,אץ

 דער רר? חרמש, אנגעהויבען אץ וואסער א וו? ג?ך געל??ענט לעברי,
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• ק צ ו ל י ר > נח

 דערוין׳ באדארפען ק:נדער אנדערע וואס .ויקרא/ פין א:ז, שט::גער
יאר" דרכי צווי_י א חדר א:ן אורעקז?צען
 פרעמדע בא אויך וו: חיים׳ס, ר׳ הרזגעזעט גאנצען באם

 זיין פאר באל?בש געווען שלמהלע א:ז עטיב, א:ן :ם א צו ארי_ינג::ערס
 - מער נאך און קלאץ־קשיות, אף אמאל פאלע; זי_ין פאר לעבעד:ק:.יט,

.״ ן ע ל ע ט ש נ א זכינע פאר
 !י צו פ י ו א אזוינם, עפעס בטבע געלעגען א:ס א:ן "ס׳א:ז

 א יענעמס בל:ק ערשטען באם באלד :אפען
י/. ו ז א ט ש נ: עפעס ס א וו , ט ר א וו א :נע, מ

נאכמא־ ווו-דערש:ךן פלעגט ער . ע ר ע ר נ א בא וו: משונה
ר־ יענ וו: רעט, יענער וו: — פאכטעמפקעס אלע כ:ט וועמען אב: כעי

פאר זגישען ד: בא האלטען ז:ך פלעגט מען אז אזוי ג::ט, און שט::ט
— א:ם*. הערענדע ארן זעענד:ג געלעכטער,

 מ:נ:א־ א:ן — ב:שטשעווקעס אלע מ:ט :טש וו א מ אברא
 ■ דאס דורך דורכגעטראגען ער האט ט ק:: ד: ע לעב ד: — טור.

 באזעש וואס ק-אפש, וורנדערבארע ד: עס א:ז ז: און לעבען, גאנצע
 אכצעיע־י־ דעם פון פען ד: מאכט און יארען ד: פרן לאסט ד: דפילו

 א, — ואל. ק פעל. א פון וואסער דאס וו: לויטער, און כר:ש גען
 אין " ת ו י ש ק • ץ א ל ק ״ פון ל:בהאבער א ארן ר ע נ ר ע ל ל י ו וו

 ווערק אלע נ:שט דען זענען און טאג. הכינטיגען אף ב:ז פארבל:בען ;ר
 חריפות, און שארפו:נ:ק::ט מערקוו:רד:ג כאש א::ן כעגרעל:־מוכר*םפר:מ׳ס

 אויסשערל:" זי_ין און ישראל פאלק דעה "קלאץ-קשיא" רי.ז.גע א::ן און
 האט יאר ז:בען צו שוין און — געש:כטע? צוו::טויזענטיער:גער שעי
 א^יג שארפע דאס פ^רמאגט ל:טעראטור י:ד:שלר דער פון פאטער רער
 "נאכצומאכען גאב ד: און אנדערע, בא וו: אזוי, נ:שט וואס אלץ, פאר
 יעד;ר־ . ן ע ר ו ג : פ ע ג : ד ע עב ל ן ע פ א ש א ב וועמען״, אב:

 א ז?ך א:ן האפען דארף אבראמאיו:טש, וואס מ:ן, דעס פון קעסטלער
 א ווערען געווען נ:שט זאל ס-יעקב של ר׳ באגאבונג. אקטאר:שע געוו:סע

 $ געווארען זאגען, מען מעג געוו:ס, א.ם פון וואלט שרי.פטשטעל'ר,
"כאראקטערראלעך. פון אמפלוא דאס אף פ:לי_יכט ארט:סט, דראםאט:שער

 ד: ל ע ט : ג נאכצומאכען געהאט ער האט ל:ב .באזונדערם
 אנגעטאן שטוב, א:ן ארכינקומען באם מזוזה ד: קושט ז: וו: ׳ו^גער:ן

 זאגט: ל:פעלעך, ד: םארצ:ט ז: וו: ארבעל; א:ןן אף יופע דער א:ן
 *־5אז קעצעלע, א וו: רוקען דעם ב:.יג א ג:ט ז: ות ם:ט העלף!" גןט
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 על3טע דאס העכער, אנדערער דער נץ־רןג, אויס קומט אקסעל אןץ אז
 דער אף פןנגער א און האנט, דעי מןט אונטערגעהאלטען זי_יט, דער אץ

 פאר• נעזעל, דעם מןט סמארע א פ:ימעל, דאם קנןיטשט זן וון באק,
 אוץ "געלויבט אלץ: תחינה־לשון, מןט רעט און אץגעלעך דן גלאצט

 באשןרעמט וואט שמו, וברוך הוא ברוך אלמעכטןגער, דער געאכפערט
 פונ׳ם שטןקלעך אןנדערמןט ארי_ינווארפענדןג — ישראל!״ פאלק זי_ין

— בחיי״. "רבינו און צבי״ ."נחלת
 0ד> פון — קאפןרען ארט דערדאזןגער אןן נןשט שוין שטעקט

אבראמאווןטשט פון ע מ ע סב ע צ נ א ג דן קןנד, ^ןבעניארןג
 כלן־ אלע מןט , ע ר ע נ א מ קןנסטלערןשער שפעטערדןגער

 אביעקט; פון זי_יטען קץמןשע דן אויככצפען דאס — א:רע, ;טערלעך
 זרויס^ באזונדערם אןן פארשוין בון כאראקטע! דעם ארויסגעבען ראס

 געיג•; אוץ העויות אויסזע, זי_ין פון אןןגענטןמלןכקןןטען שטארצענדןגע
— תחינה״לשון. מןט נצכרעדען דאם ,אפילו

 שלוס-יעקב׳ס פון לןבןע דער פאר באטי_מונג גרויסע א זןןער
 אומשטאנד, דער אנווי_יוען, מען מוז געהאט, האט אנטווןקלוגג •:י_יםטעער

גזע. פי_ינער א פון שצאמז ער ■יואס
 געגלן• קעץ — בוך דעם אץ ם י י ח ר׳ — זי_ינער פאטער דער

 גי_יםטןג, אץ §ןזןש געוועץ, ס׳איו בלום; צארטער א צו ווערען ;בין
מ,מאזע. :א

 "צי אז מען׳ דארף ווןסען און — שטאט. אץ ״פארנעם״ רער
 א האבען צו געוו;ן גענוג ק..., אץ בעל-הבית יוסטער שןןנער א :זי_ין

 א זי_ין צו אבער דערצו; פרנסה שטןקעל א עפעס און קו א שטוב,
 גרעסע־ א כך א אפילו רי_יכקןןט, א קארג אןז געלןבט, געאכט, פארנעם,

 האט אזוי, נןשט שוין אפשר הי_ינט אמאל, ל ל.ט דער אץ דערכון. רע
 נןש# אןז יחוס תורה... אף וון געלי, אף אזוי* נןשט כבוד געלץגט ,מען
 שטעטע* דעם אץ נאך בפרט הארץ... דאס קאפ, דער נור בעע/יל, דאס
 זעגען אי״ינוווינער דן ווו יארען, א:ןבןגע פון תורה פון אנ׳ארט ק....
 פאר• א זי_ין צו זוכה אץ מען אז שטעטל אזא אץ לומדים... ל אל 1נמע
 גע. און 1>ר* גוט, מען אןז מסתומא אומזןסט, נןט עס אץ מכתמא נעם,

מעלות". אלע מןט לערנט,
 ז.כער מ׳קען געהאט. זץ־ אץ מעלות אלע דן האט חיים ר׳ "און

 איץ זןך בא פארמעג>ן גאנץ זי_ין "גאנדןש", חיימ׳ס ר׳ ווען ;זאגעץ,
זשע אקץגען גארנןשש׳ וון אנגעזעץ זןך אנדערש ערגןץ וואלט ילט•מטע
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י ק צ ו ל ו ר פ גה

 שטאט גרויסער א אץ מעלות זללנע מלט ה־ים ר׳ דעראללמנער ,׳ואלט
 חיים "ר׳ — געהויבענער", באך גרעסער, מאל פלל געווען געוואיסען

 געווען אלז צי_יט זללן לליט. צו א: גאט, צו אל מ׳זאגט, וו? געוו;ן, אץ
 זאכען, שטעטלשע צו אויך און תורה צו פרנסה, דער צו אפ^עגעבען
 ווע• צו באלוינט נלשט דארט, רב קאזיאנער אל אוועקגעווען יארענלאיג

 פאר פוסקים מלט גמרא שיעור א אומזלסט זאגען אויך פלעגט דערפאר. רען
 ארוים. יענער ארללן, דער נול. תמיד געווען אלז הויז זללן •ונגעלללט.

א שפארענלש, א ערגלץ ווו אלם, ארן געטון נלשט זלך האט זאך קללן
 אץ נויט א עפעס בשעת פארמלטלער. דער געווען ער אלז לאדענלש
 אלצדלנר וועגען און אנ׳עצה זללנס צו אנקומען מען נלעגט ען בלל-זאב

— זללן." שב מ זלך אלם לט58
 צר דערהויפט ,ן ע כ א ז ל ל כ צו ס ע ר ע ט נ ל א דער

 - "שלמה׳לען", צו אויך בירושה אלבערגעגאנגען אלז ל ל כ ה ׳ ת ו ר צ
 גע׳= ער האט דעם מלט צוזאמען — . ן ׳ ב ק ע י • □ ו ל ש צו

 חכמה,. ע כ ל ל נ לל וו ע ג מ ו א זללן אטען: ט שללנעם פון ירשנט
 ע. ל ע ד לל א דאס און ר ע ט ק א ר א כ ץ ע צ ל א ט ש רעם

י ן ע ס ל ו ו ע :
 ר׳ געברזכט ילנגערהללט אללגענטללך, האבען, מעלות דרלל דל

 ר• א ט ש באם געווען אלט ער אלז אלנגאנצען וועלט. דער פון חיימען
.43—42 יאר א ,ן ע 3

פאר אלז שטעטעל דאס זלנט טאקסע. דל אלם האט "געעלטערט
 דער־ שלע־ט. גללן צו אנגעהויבען טאקסע דל האט געווארען, רעמט :

 האבען טללל א נאך? וואס און פלללש. ווללנלגער געגעסען האט ;ולס
 אלן בגנבה ארללננעפעקעלט לל:ש,5 ה. ד. "בשר־ווץ", אוללנגעפלרט

 וועלווע• קאסט און טאקסע צאלעו צו פאישפארט ישוב, פונ׳ם עט*ט
 שומרים, "דל רעפרעסיעס. אנווענדען געמוזט ה^ט ם יי ח ר׳ — לער״.

 געוואלט,. מלט עס אוזעקצונעמען אץ פלללש, ן3א זוכען נלשטערן, אף
 געשרללען, געיוען נור תמיר ס׳אלז געהאלפען. וואס ווללנלג אויך האבען
 י׳ר עס האט צוגעצויגען און טרערען קללות, אומצוכרלדענקללט, מענות,
 דער אלבער געווען אלם ,ס׳אלז - רא-צווללטלג״. און צארן שנאה, ח׳־ימען

 דאן קבצנים, מלט האלטען מלחמה מלטלען, אזעלכע צו אנציק־מען שבע
מסיג**. נלט אלז רשטאנען,>6 גוט אלללן ער ה<גט טאקסע, דל ווען

 וואס מכה, אלנווללנלגסטע א באך געה#ט חיים רב האס "דערצו
 לאה^ זענע, טאכטער ד? געווען אלז דאס געשמערצש. שטארק אלם >אט
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אבראמאורם/". יעקב שלים

 פעסטען א מןט קלו.ע, א בריה, א געווען, לאה א?ז געראטענע א זןן;ר
 נון שידוך לי_יטןשען א געטון אןר מןט :טזה חיים .ר׳ — כאראקטער".

 יונגער• ער ן אן... שטןןט אןם וון משפחה, שץנער א פון פרעמד, דעי־
 ז,ך. דא:ט אויפגעפןרט, ז?ך פי_ינער, גאנץ א גזלווע! 1אן אץגענטלןך, מדן.

 האט — שטוב״, אץ אןטלןכען בא באלןבט און אןז, שט.ןגער ,ר ד וון
 אויפפן־ ה. ד. גענג, "מאדנע" יסצובאוו״זען1אר אנגעהויבען אבער/ ער,
 — וועלט״. "אלטער דער פון יענע וון צנרערש, קוים־קזים זןך רען

 ארויסגעקומען צי_יט דער מיט אץ אץדעם זי_ין און היימען ר׳ "צווןשען
 געהןן• און געבלאזען, זןך האט ען“אנדע דעם אף אץנער רוגז, א עפעם

 צווי• 1זני.שט מאן, רעם מןט זןך דרןיט לאה עם: האט ־ע אגדע פאר סען
 מ׳האט אז דערצו, געקומען ס׳אןז לעבען. גוט ק:ןן פארפאלק רעם שעו
 בעבעכעס, דן טןט אןם עלטערן, זי_ינע צו אפגעשןקט יונגענמאן דעם
 קענטןג, אבער, — גט״. גענומען טאקע ווןנטער דעם אץ האט לאה און

 אןנן= אןר בא אז דערפןלט, "האט חיים ר׳ וון — ווןלען. אןר קץגען
 בראך אןר" האט הארץ", געבראכען א האט זן ווונד, א דא אץ ווץגןג
 "ר׳ און "6רן זןבעטער דער אןן געשט^כען אןם, רוען געלאזט נןשט
 געמץנט נןשט האט ער - פנים". פון אראם שטארק יסורים פאר אץ חיים

 געטון, פשוט האט ער אנ׳עולה. טון צו טאכטער דער אפילו,
 מן? באם געפרעגט נןשט צי_יט: יענער אץ געווען אץ שט:ןגער דער רון

 אןר טןט זןך פאראןנטערעסןרט נןשט געשלאסען, שידוך דעם ווען רעל,
 עס נלעגט אזוי געוועי. משלח אןןדעם דעם ווען דעמאלט. אויך מץנונג
 געקענט נןשט שוין אנגעמאכט, דא ווא: דערשפןרט, נור צוגןץ. אמאל

גרי_יז. דעם זי_ין מוחל זןך
 הארץ דאס און קאפ דער ער, נויט. דן אןם האט דערשלאגען נור

 בארערפענןשען, נויטוועגדןגסטע דן אץ דוחק א פןלען זאל שטאט. פץ
 יואם גאטורען" שטאלצע פאראן טובה! יענעמס דף אויסגעשטעלט זי_ין
 עם ליכט. א וון געצאגקט, האט חיים "ר׳ אןבער. נןשט אזוינס ן לעב

 לןגען געבלןבען אןז ער בןז פחות, דן אויסגעלאזט אןם זןך האבען

ארט". פון רןרען זןך קענ^נדןג נןשט קןנד, א וון שלאף,
 ער^5טן עפעס אי זןך שפןגעלט ט ן: ק צ ל א ט ש דער אץ

 אןןגע• פון >עפיל הויכע דאס אף אן* ווייזט זן עגאןזם. געוו.ןנטלןכער יון
 מ׳וועט — ארןסטאקראטןזם. י_יסטןגען1 אף — מענטש, אלם ווערדע, נער

 עקזןסטענץ, דער פאר קאמף צרם אימ£עןג מפונק, * אןסטנות א זאגען:
 $בער -- ריכטןג. זיין אזיך אפשר, ד^ס, וועט מאס, געווןסער א אין
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 אץ ארן — כאראקטערשטרןך דערמאנטען דלם פן המצית אמת>ר דער
 אביונןש• צו פאראכטונג האס, - בולטער נאך אןט מןר זעען יורש וזיימ׳ס
 טאר• דן נןשט כשוט אנערקענט פאטער, זי_ין וון שלוב-יעקב, קן:ט.

 דער עקעלדעס. און אייסטערלןשס אומגעהייער עפעס אןר אץ זעט בע,
 פארקרן־ פסןכן/ זכין דעמאראליזןרט מענטש, דעם דערנןדערןגט דלות
 וואס הונט, הונגערןגען דעם צו גלי_יך אןם מאכט גי_יסט, זי_ץ פעלט

 ארןמ־ עקאנאמןשען צום דם־שנאה ד? — מןסטבערג. דן אף ערט1נןש
 ז? אןך"." גי_יסטןגען אבראמאווןטשס א?ן ט:ןל אנ׳ארגאנןשער א?ז ק.:ט

 השגה הויכע יד? א?ז: וועלכער קיואל, לויטערסטען דעם (נו §לןסט
 מענטש- דער פרן געפןל הויכל דאס און נאטור מענטשלןכער דער אןבער
ווערדע. לןכער

 אץנע א?ז פכינטשאפט אומענדלןכע פאנאטןשע. אנגעווןזענע, דן
 אברא• שאפונג. גאנצער מענדעלן*מוכר-ספרימ׳ס אץ הויפטאקסען דן ון5

 יהיר, אלם באזונדער, קבצן יעדען ימ.ט מןטלץד אפילו האט מאווןטש
 בגלל, קבצנות צום אבער ער. שוו אזוי און פןל • אזו נעבעך, לי_יט, וואס
 עקאנאמןק, נאצןאנאלןשע אלם דערשכיוונג, סאצןאלןשע אלם קבצסות צום
 באצן;ן זןך ער קען נאלק, יןדןשען פון אומגלןק הןסטארןש אלם
פאראכטרנג. קאלטער מןט נור צארן, טןפען מןט גור

 אץ אויסגעשטאנען נןשט. אבראמאווןטש אןז "מפונק" קןץ בלויז
 דררכגעבראכען אלץ און — חיים, ר׳ רון נויט, מער סך א לעבען זי_ין
 יס"1א ז?ך האט "שלמהלה" וועלכען מןט כאראקטער, פעסטען דעם מןט

אהל — שוועסטער עלטערע זי_ין וון מאס, דערזעלבןגער אץ געצץכענט
 "אןנגאנצען געזאגט, וון אןז, שרה, "שלמהלעם", מאמע ...דן

 פון תהילות אלע קען וווילקענעוודןגע, א א:ז "זן רוחניות". א עפעס
 ,״חנה״ פון דינים אלע טהור״ ״מעין דעם אויך ווץסט ישראל, ארץ
 וראינה", צאינה" דעם ילץענט אשה, אכין מןט אן זןך געהערען וואס
 וואס שול אץ ווכיבער ווי_יזט ם. סיר אזעלכע נאך און המאור" "מנורת רעם

 אויך זץ לץענט קדוש, שפרןנגען צו ווען זאגען, צר וואס דאוועגען, צו
 ל:מענע א שרל׳ ווכיבערשער דער אץ דארט, זןך מןט האט און פאר,

 דעם בשעת אנדערע אן זןך אן אויפצומןנטערען אזוינע, טראפענס אדער
 גע. מען האט לכיענען, פלעגט שרה אז טאקע, באמת "און — חלשען״...

 נגונדעל אןר געפןל. מןט פול געווען אןז ל.ןענען אןר חלשען. טאקע קענט
 לם¥וו אפילו שטןין צ נשמה, דער בא געצופט גערןרט, ה^ט דערבכי

— געווארען״. צוגאסען אויך טרערען א:רע פון
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 "שרה סצענקע: א צןקאיועשט" א "אף ברענגש זין גרויסלר דעי־
 ארוס שטץען הערצער, געבראכענע מ.ט שכנות ווי_יבער, קנץטלעך. לי.יגט”

 שטןמע נדןגער7רןר א מןט פיר דערוי! זץ לן.יענט ארן לץענט זן אןר.
 של "רבונו פןר: לןןענט זן וואס אט און — הארצען". פונ׳ם טיף

 אץ מאכען וועלעי מןר וואס לןבט, דן גאט! דערבארעמדןגער עולם,
 רץנע הן:לןגע דן פאר און וועגען נאמען ן7הןןלןג די_ין פאר ארי_ין שול

 אויס זאלען זץ ואמהות, אבות הץלןגע רן דערוועקען זאלען נשמות,
 לץד ק:ץ צרות׳ קןץ בן:ז, קן:ן אז בעטען, אויז פאר קברים ןןערע1

 לןכט מאנענס אונזער און לןכט .זעה ו א און קומעז, נ:עט אונז אף זאלען
 אוי ושלום"... חם צי_יט, דער פאר ווערען אויסגעלאשען נןשט זאלען

— וד. אז. און וו. אז.
 כןש אויס מחבר דער רופט תחינה, גאנצע דן אויסשרי_יבענדןג

 אץ באגעגענען צו געווןיגט נןשט גאר זענען מןר וועלכעם התפעלות,
 אויב זאגען, עה לאן קען, עס ווער לאכען, נאכדעם "לאז וו;ר;: זיינע

 אהער — זאכען נארןשע אץ דאס אז מויל, דאס אןם זןך לייגט עס
 אזעלכע אהער סך א געט־ת־לןכט! רץנע אזעלכע כך א אהער לןכט,

 געבעט טרערען. הץסע ווערט/ר, הערצלירע רץנע געפןל>ן, ברענענדןגע
 גאג• א צו מענטשען, צו לןבשאפש חכמה, און תורה צו לןבשאפט און

 ין" בא עס? אץ וועמען בא אלצדןנג דאס און מענטשען! וועלט צער
 דרויסען, פון זןן אנקוקענדןג וואה יןדענעס, פראסטע בא רענעס,

 ז־אכט מארק, אןן זןן אנקוקענדןג רואם 5גארנןשט זענען זן: זןך, ראכט י
 מןט דוי_יבער אזעלכע סך א הלואי פאר״רעבט... כשונה זענען זןן י׳ןך,

— ווערטער!״ אזעלכע און געפןלען אזעלכע
 ש5קלוגש< דן געירשענט שלום־יעקב ר׳ האט פאגעי פון אויב

 צו שי_ינט, עס וון מוטער, דער ער האט ׳זעלבסטווןרדןקןןט דן און
 ;כט יענע און לןרןזם טןפען דער פונק, ן7פאעטןש דעם .פארדאקנען

 זב־אמא׳ א:ן בלעטלעך פןל אוים צןןכענט וועל.ע צארטקןןט, יוייבלןכע

ווערק. געניאלןשע •וןטשס
 "שלמהלע* ם,1של אץ זןך וןשען צ געלעבט האבען ".מאן.און־ווי_יב

 אך אןז" טאטע דער בי_ישפןלעי. גוטע בלויז זיך' פאר געהאט !האט

 אלץ צנים דער טןט "אןז יןנגעל דאס און ך.ועעוג ,ןמב א קיגד ם^;ר
השגחה". גוטער א אונטער בלןמעלע א וון געוואקסען י געוואקסען, •

 אןנטערעסאנשע א רוסןש אף ארוים א:ז צורןק יאר עטלןכע ...מןט
 ש־ןפטשטע• באוווסטע פון ווערק דן אץ קןנד "דאס גרעסט^טיע:
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ח ג

 פארשן" פרן פראגמענטען סקןצען, דערצץלונגען, זאמלונג א — לער׳/
 אברא• יעקב שלום — נאוועלןסטען. ארן ראמאנןסטען אץראפעןשע דענע

 א אהץ ארגין אבער, עטילט, נןשטא. נאטןרלך, דארט, איז ,ורטש מ
 סך א נישט — חיימ׳ס", ר׳ ״שלמה פין יסשנןטען1א געהערןגע פיגר

 בלעט• אץנפאכעע דן מןט קעקררןרען קענ/ן ברך דןקען דעם אץ זאכען
 וועלט• דן וועלכע שעדעיורען, געצץלטע דן צר באלאנגען וואס לעך,

 באגעגענען צר ס׳אןז וור ׳זעלטען געבןט. דעס אף וארמאגט לןטערגטר
 אבראמאויןטשס אןן וון קןנד, א כרן נשמה דן אץ ארי_ינדרןנגען טןף א א

 פרן ווןנקעלעך אלע זעען די_יטלןך אזא■ אויטאבןזגראפןע; קץסטלערןשעד
 ארגאנןש זי_ין און דך עפענען ערשט דיג — וועלטעל, קלץנעם דעס

 ווןרקרנג דער אונטער זי_ינס _זןך אומויאנדלען בןטלעכווי_יזע דאס וואקסען,
 פאר־ זי_ינע אופן דער און שטץגער דער א/ינפלוסען, אויסערלןכע דן כרן

 דך אנטווןקלען דאס וועלט. אררמןגער דער פרן אי_ינדרוקען דן דץען
 פרן וון פוסטרןט־נאכ&אלגען, אזא געדאנק; פאנטאדע, געפןל, זי_ין פרן

 נאך ארן מענטש, א ליאלקעלע א כין זאנג, א שפראצט-אייס זאמען א
— רץ. א קןנסטלער א מענטש: א פאר וואס

 זען צו אץ קןנד, דאס אף מבין א געווען ווןרקלןך אץ חיים ר׳ ^£ז

 ציי. יענע מען פלעגט קןנדער מןט דערצויגען. עס האט ער וון דערפון,
 "מיהאט לערנען: נןשט סדרה, אןטלןכער פון אנהץב דעם חוץ תנ״ך, ט^ן

 ר׳ — אפיקורסות״. מןט געשמעקט עפעס האט עס געשכיעט, עפעס דך
 נעם י_י ז ן ע ל ה מ ל ש פאר געגלרסט דך האט אבער, חיימען,

 תנ״ך גאנץ דוקא אים לערגען פרוווען , ם א נ ס י ו א ׳ נ א ן ע כ א מ
 דער אץ — סוף״. צום בץ איהץב רן5 כסדר אויך, תיגום דעם מןט

 פון זץ ולען0 אץ חכם א מענטש, מערקווןרדןגער א טאקע, אמת׳ן
 וואסער הוש, מןט׳ן דערשפןרט אז חיים, ר׳ דער אט געווען ווארט,
 אבער, מען, נעמט ווו ,נור — באדארף. יןנגעל באגאבטע דאס שפי_יז

 געקומען לסוף און געטראכט, לאנג האט חיים ר׳ דערצו"? מלמד דעם
 אןב# טויגען. דא קען ראובנס ל:פע נור אז אןבערצי_יגונג, דער צו

 שלמהלען, ד_ין מןט הנעלען צו מלמה א אר5 געמאכט חיים ר׳ עס האט
 קענען זאל ער כדי קןנדער, עשלןכע נאך צוצונעמען אןם געווען מתיר-

 לע- ז?ך אזוי עט קןנדער, יןדןשע אלע וון קןנד, און ווי_יב מ?ט רון־עס-אץ
אדיסוואל! זעלטענעם א א וועגען זאגען מען זאל וואס — בען״.
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אבראמאורטש. עליסייעקב

 תלמוד' דער ארן רבי דער געווען! עולה-יפה אץ זיווג דער "און
 קלנסטלער• צוולל - געפאסט", גוט זללער אנדערן דעם אללנער זלך האבען

 גע■ — תלמוד דער און געטריי, געקנעלש האט רבי ר "ד י- - נאטורען!
געשמאק". נט לע

 באם לערגען דעם בשעת געווען, געוולהטללך, אלז, שטללגער ,דער
 — אנ׳ארבעט עפעם מלט ארט ז׳_ין אף זלצען רבי דער פלעגט פלש

 געשאט נלשט אבער, האט, דאס נור חתימהלע. א שטעכען אדער מאלען
 פארקערט, צוגעהערט, גי־ט זלך נישקשה, האט ער לערנען, פרנ׳ם גאנג צום
 אלם פאר אלז ארבעט דל בעסער. פלל נאך געגאנגען אלז לערנען ראם

 טרונק גוטער א בעל־מלאכה בראסטען א וואט דאסאללגענע, :עווען
 בארעדעוודלג. געמאכט באלעבט, באגצסטערט, אלם האט זל בראנפען.

 מויל פונ׳ם קלאר, שארף, אלצדלנג זערקלערט ער האט דענסטמאל ערשט
 הללללג א געפלנקעלט האט אויגען דל אלן פערעל, געשלט אלם זלך האבען

 .גוט. אזוי גוט, אזוי עפעם ללבשאפט מלט געקוקט האט ער י_יערעל,1
 ן ברע א נעם, א געבען עס ט ג ע ל פ תלמיד דעם און

 גע האט ער חשק, א אלם אונטערגעגעבען
 דך אויפשטעלענדלג ווארט, ס כ ל ל ט ל א שלונגען

.״ ך ע ל ע ר ע י ו א
 7 ז לנא8 ש קלללנעם פון בללד דאס שורית דל נלשט דערמאנען

— ! ע ט ס א ק א אוריאל פון קנל דל בא
 א אנדערש ערגעץ יענע, בא וול געווען. נלשט אלז לערנען "דאס

 רעם מלט רבי דער ווו אפקומענלש, רללן א משא, שווערע א שטללגער,
 מלב ארצן 9קא אלן שלאגט אללנער גלי_יך: בללדע נעבעך, ען,7לי_י תלמיד

 אנ־ דער און שרע^ א זלך הלצט אויפגעבר^כט, דערבי_י אלז געוואלט,
 אלז אלם וול כלומרשט זלך מאכט טאץ, נעבעך, ער, זןל וואס דערער,

 אללנער וולנטשען בללדע און — פלאטערט, צלטערט, ארי_ין, 9קא אלן עס
ווי. עפעס גאר געווען אלז דאס נלין! ווערען... צו פטור אנדערן נונ׳ם

 ן לל א וועלכען אלן , ט נ י_י ר פ לל וו צ ן ע ש ל וו צ ם ע ו מ ש
 מאכט ווןגס שמועס, א — ע ר ע ד נ א ס א ד פללט הארץ

 אר־6 בללדע הערט, וואס יענעם, אל רעט, וואס דעם, אל גארגענלגען
 צי_ינ דל אזוי צוברענגען זלך ווללט עם און גוט, זללער זלך שטללען

— נ$ך״. און באך
 פאר געהאט באטצטונג געוואלטלגע א האבען שמועסען דלדאזלגע

.הללסבלוטלגער. א געווען בטבע אלז ״שלמהלע — $עט.ם קלללנעם דעם
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ו ק צ ר ,י ו ר 2 ה נ

 געטרן א?ם האט עפעס נור וו?באלד שווענעלע, א וו? ז?ך אנצ?נדענד?ג
 נביאים די פין ד ר?? ע ג ? ד ר ע י_י פ "ד? ארן - ר?ר״, א

 ר ע ב ? א גאט, ר ע ב ? א ע ר ע ץ ז דערצ??לרנגען ד?
 ן ו י מ ד ה • ח כ ן י_י ז ט ק ע וו ע ג 3 י ו א ן ע ב א ה , ט ל ע וו ד?

 ,ן ע ק נ ע ד צר ף א ט ש ג ר נ ע ג ן ע 3 ע ג ע ג א?ם ארן
— . " ן ע ט כ א ר ט ,צר

 ער וו? — הנביא, ישעיה זאגט — גאט, געזען האב "א?ך —
 ה??• דעם פארנעמען צרשפר??ט, פאלעס ד? שטרל, הויכען זי_ין אף ו?צט

 א:ם א?ב/ר שט??ען מלאכים, ברענענד?גע — שרפים פאלאץ. ל?גען
 און אנד>רן צים א??נער ט6רר ער און פל?געל... זעקס מ?ט א?טל?כער

 גאט דער א?ז ח??ל?ג ה??ל?ג, ה??ל?ג, — קדיש קדוש, קדוש, זאגט:
 צ?• עם ז?ך, וו?גט עס ארן כבוד! זי_ין מ?ט וועלט ד? א?ז כול צבאות,
 ווערט הזיז ד^ס און קול, שרי_יענד?גען פולם דארט זי_יללן ד? טערען

 בין א?ך פארב:?! ב?ן א?ך מ?ר, א?ז וו?? א?ך, ג זן אזוי, רריך. מ?ט פול
 ב;?ז א מ?ט פאלל א צווי.שען אין מויל ארמר??ן א מ?ט מענטש א ראך

מין■", איך געפין מויל אומר??ן
ארי_ין׳\ קאפ א?ן ?רק ט ש ווערטער ד?דאו?גע זענ;ן "שלמד,ל>ן

 אבראמאוו?טש א;ז תנ״ך פו, פ<ר>רער ל;?דענשאפטל?כער א
לעבען. גאנצע דאס אף פארבל?בען שוין

 קאפו-־ "ד? :3זכרונות זי_ינע אץ דערצ:?לט /■ נ ער פ א 9 א.
 רואה בחירימלעך, ארט?גע ד? ווו הויכש!ל, א געווען אויך א?ו קל,'יז לער

 דער׳ האבען חדרים, ד? א?ן ר??טונג5פארב געהער?גע א געקרגען !האבען
 ל?טערא• רבנ?שער דער א?ן און תלמוד א?ן ק;נטענ?שען ז??ערע גאנ;ט

 צוו?; יארען גער-50 ד? פרן א:ה??ב א?ן האבען ז?? צוו?שען טור.
ן ? ז אף ן ע ג י ו צ ע ג ר צ שלמה, ארן שלום יונגעלי_יט,

 או דך רופש ^קליאששצ" דצר פון קא&נטעל צענאען און ((
 ב׳ א וו,ל־צר און ששעלע, בארוטשז דו אוז דאש תנ״ך. •ון מאשיוו ענלוכער א
 פץ י״ח קאפיטעל פאוש־שזן צום פירוש בילרלוכען א נוט ש ט ו וו א מ א ־

— (.50 ז' אויווען וזע תהלום
— . צ ל ו• 1 א ק פון נעבירטונתר א אבראמאווישש, י. ש. ווו (2

 ),גגרצז#ובויצ"(, צרגצלעבש>"3או אש ,ד זאמצלבוך און (3
— •.13 '1 ופעאצדבור• 11
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אפ~<.מא*ויטש. וש-ינקב“ש

 פע?גע. זי_יענד?ג תאם ,1ערם?ט ד ק?ןט מערקזאט יס או ר?
 אפגעגעי' ט י_י צ סך א טיועבען פונדעס ז:? ה^בען תלמוד?סט;־ן,

 "מצודות". פירוש ן ׳ ט ? מ ך " נ ת ן ע נ ר ץ ל צו אף ן 7 ב
 אבער תלמוד, פון אפילו ה??ל?גער ספר, ה:ןלע א א:ז ב?בעל ד: געוו?ס,

המון; פון מענטש א זאגאר צוגענגל?ך זאך, גר?נגע א דאך א?ז רוט

 ט ר ו צ א ם ש זזננען צוטאטע דער און וו>דטע־ :>3צמ־וארפ* אלע (1

— טיר. הרך
 לוטזנרא"־• יודוזזינר רער •ון געשוכט/ ד>ר פאר ארבו-ך פנקס*, ד>ר" (2

— .173 ז׳ — יארגאנג. /רשטער — וו. אז. ן א (י58

 תנ״ך מאכען צו משונה, וו? מער, אויסגעזען אלעמען בא האט ־?בער ע ו
 צייט, טי_יערע ד? דערויף פטר׳ן שטודיוש, 1־1 ערג א פון אנ׳אביעקש נא־

 שלאנקען הויכען, א שלומען, ב?בעלליבהאבער, דידאז?גע פון א??נעם
 צוגעגע׳ האבען וואס נאזלעכער, פארר?סענע ארויף אב?סעלע רי.ט בחור,

 געווען באשערט שפעטער אז אויסררוק, א;ראנ?שען א זי_ינעם פנים דעם בען
 ני_יהעברע?שער דער פון פארטרעטער בעסטע ד? פון א?.ינער ווערען צו

 "מענדעל?־מוכר׳ פסעווראנ?ם מ?ט׳ן באוווסט ל?טעראטור, י;ד?שער און
— אבראמאוו?טש(״. י. )ש. פר?ם"1

 מענדעלי• "ייב ארטלקעל זנין אץ וו?דער, ,י מ ע ־ ן ב ה׳
באר?מטען רעם אבראמ\ו?טש, י. ש. חענען ג?ט־א?בער 2מבעל־פה",

 קודם- א?ז מענדעל? ר׳ או פארגעסען, נ?שט "מ׳דארף — בר?פטשטעלער:
 מ?ט נ?שט ז?ך מ׳פארנעמט אז חריף. א און למדן א תלמיד־חכם, א יל

 מדרש, א אד״ר תנכעל דעם ארויס מענזיעל? ר׳ שלעפט :?טעראטור,
 ל?ב׳ ן ר ע י_י ט ן י_י ז אפטער נור גמרא, א אמאל גאר ן.דער

 א.וו_י־ ח־דושים, ווי_יזען אן אי_יך ה??בט און תנכעל, דעם — ג נ ? ל
 נ?ט מוקשה, בלה א?ז עס ווו ערטער, פארשטענד?גע נ?ט עווערע, וען

 דעם פון וועט א?ר אז גוט, שוין זעט א:ר אז דערנאך, און נלאט?ג.
 און באלי_יכטען צו מענדעל? ר׳ אן אי_יך ה??בט ארויסקי־?כען, נ:ט פסוק

 פסוקים אנדערע צווא־.צ?ג מ?ט פארגלי_יכ;נד?ג ענין, ועם רערקלערט
 און קלאר אזוי זאך ד? אי_יך ווערט פלוצל?נג און — ווערטער ץדער

 שפר?נגט׳אונטער א?ר אז אויגען, ד? א?ן ל?כט?ג אזוי אי_יך ווערט עם
 ער־ שווערסטע ד? באלכיכטען און דערקלערען אץ יא, התפעל.ת. גון

שארפסטע און גרעסטע ד? ון5 אץנער מענדעל? ר׳ א?ז תג״ך אץ פער
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_י ק צ ו ל ו ר פ ה נ

 דעם אץ ן7אי_ינפאל טןפע ארן רי_יכע אזוינע האט ער — ,■מי_יםטערם
 דעם וון חריף, גרויסען דעם אןם אץ א־ר באוורידערט ט6א אז ענין,

— קעסטלער". גרויסען

 פאר תורה דן — יאר, עלפטען אץ געקומען אןז שלמהלע ען | |

 אןבערגעגאג• ער אןז — אויסגעלאזט, זןך האט ראובנ׳ס לןפא בא אןם
"אמאל - השגחה, ד_ין אונטלר לערנען — הענט, טאטענס דעם אף גען

 גאר און — אויסגעקומען, אןז טאטעי דעם וון באנאכש, אמאל
 • פאר ן ע ל ה מ ל ש ן ע ק ע ו ו פ י ו א טאטע דער פלעגט $מאל
 לערנען אים מןט אוועקגן?ן און אויך, טאג

— קלויז״. ן ן א
 אפשר גענומען, שטאנדפונקט ן זן ש גן א אג ד ע 9 רןץ פון

 '— אןבערגערןסען. שלאף בעסטען דעם קןנד א געטון: רןכטןג אזוי נןשט
 אוים־ דןראזןגע אבער, האבען, בןאגראפןע אןנערלןכער שלמהלעס אין

 ע ו ו ן ט ן ז א פ — געוואלטןגע א געשפןלט באגןנען שטץעכצען

ראלע. —
 אזוי אןז שלאף דער בשעת פארטאג, אויפשטןץ דאט טאקע, ,אמת

 אבער ער אןז נור גרןנג. אזוי נןשט געקימען א שלמהלען אןז געשמאק,
 הנאה זן.יער אןם עט האט געלעגער, פורם אראם אויכגעשטאנען, שוץ

 אןם האט לערנען דאס און קלויז אץ גןין דאס אויף׳דין, דאס ג;טון.
 פןנטע" דעם מןט יןד א יןד, א ס׳אןז ווער געמאכט. פארגענןגען נרויס

 יןדענס דעם אץ פארגענןגען. אזא פרן טעם דעם פןלען קען דער לע,
 זיך שטעלט עם גןלדער. ווונדערשןןנע מןט נאכט דן זןך מאלט קאפ
 רערצץ. ווונדערלןכע יענע זאכען, געטלןכע נאכט דער אץ אןם

 ער ארן — לעבער דער בא רןרען וואם ספרים, ה:ןלןגע דן פון לרנגען
— געפ?לען.״ ברענענדןגע ה:ןסע פאר צושמאלצען אזש ווערט

 שלאפט, שטעטעל דאס גאס, דער אןבער פארטאג גן:ט ..."שלגהלע
 א:ם זןך דוכט עס וואך. דער •אף הןמעל אץ שטןיען שטערען און לבנה

 ערגעץ פון טוט שרעק! א גאר עפעס אצונד זץ־ טוט אויווען, דארט,
 וואס ווןנטעלע. גוטע דאם צפון־ווןנטעלע, יענץ אןם, .דך דאכט בלאז, א

 געבלאזק אריך אמ^ל האט דו^ס מלאכים, פון פלןגעל דן אונטער •וץעט
 עם און געלעגער, אפ׳ן באנאכם צוקאפענס אןם פןדעלע, דודיהמלך׳ם אף

אץ ב״ימער ץ5ערג זשוזשלן לןדער. געסלןכע זןסע געשפןלט דך האט
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אכראמאוווטש. יעקב שלים

 ער• קרללט גן־עדן; אלן בללמער די דארט זשוזשען דאס — גארטען א
 דאס האר, ד? אלם זענען און שירה. ער זאגט דאס — האן א ץ גע

 ווללנט ואס טרערען, גאטס זענען דאס — טויס־אפען פרן פללכט פנים
 עם נלשט, שלאפט עס קלנדער. פארוואגעלטע זללנע אף יאמערט ער,

 שלמהלען זלך צושפללט עס ישראל!... פרן הלטער דער נלשט דרעמעלט
 אלם :וג.לט הארץ דאס פלאס״פללער, אץ כח-הדמיון זמן געבללטען, ־דל

 חעק, מלט לערנען זלך נעמט ער ארן — געפללען גרויסע פאר שלר
— ניגון״. א אף געשמאק

 דורכגעדרונגען אץ עס וועלכער מלט ראמאנטלק, רעללגלעזלשע דל
 גשמה פאעטלעער צארטער דער אלן האט לעבענסארט, ילדלשע אלטע דל

 אלדנ• ארן באדען דאנקבארען א אף אנגעטראפען ילננעל באגאבטען פרן
 קע:ערל מלנדסטע דאס אלרע, וולנקעלעך ווללטסטע דל אלן זלך געזאפט

 איגאנלזאצלע גללסטלגע מערקוולרדלגע גאנצע דל — פארפעלט, נלשט
ווערען. צר אויסגעוועפט נלשט גזר שטענדלג, אף — אדררכגענרמען,

 ראמאנטלק רעללנלעזלשע דל אלז ווערק אבראמאוולטשס אלן ידען ארן
 פאלעו געוולסע אלן ימיס׳נוראים, דל שבת, דער — לעבען, ילדלשען פרן
 אלדללל• אץ געשללדערט — קלויז, דל — ארמשטענדען געוולסע בא ארן
 דעלל־ דל מלט פאעזלע, אללדעלסטע דל אלן רנקען אלינגע; ללנלעס, שע

 ילדלשען גרעסטען פרן אדג דאס ווען ; באהויב פערנומען קאגהסע
 טרץסט• דל פרן ארמעטלגע, דל פרן טרלבע, דל ן פ. מלד שרלפטשטעלעי־,

 ילרלשער שרעקללכער דער פרן בללדער האפנונגהל^זלגע און לאזלגע
 אף אפ זלך רוט — עלענט, ילדלשען גרויזאמען דעם פון רויר^ללסקללט,

 ראמאנטלק רעללגלעזלשער ילרלשער שללנער דער פרן זאןלסען שטללע דל
 — שלום־יעקב ר׳ האט גללק דאס אוצר, דעם אז וו.םען, מען דארף

 אללנדררקען דל מלט שטרב, טאטענם פרן ארויהגעטראגען — *שגמהלע״
 גרוי. דעם אלן שבתצונאכטס דעם פון — קלנדהללט, ללכטלגער זללן פרן

 גרלנע בון רוגע דער מלט אויווען, גרויסען דעם מלט חדר לאנגען סען,
 הישר" כר "ג דעם מלט ארן "לוטשנלק", אללזערנעם זעם מלט קאפלעס,

 בית• קאפולער ד>ם אלן ימים־נוראים דל פון מלש; ,רנעם ה;לצ דעם אף
קלויז... אלן לערנען פארטאגעדלגען דעם פון ש. המד!

 דער- ארטלקעל, לן ט צלטל שוין אללנמאל זללן אלן עמי, בן־
 לטע• ילדלשע אדעסער א.בערלגע דל מלט ער האט בעסטען צום צלללט:
 ער ו א שבת — קאבלנעט מענדעללס ר־ אלן געפללט ז.ך .ראטען

א אנ׳אנדערער, גאר מענדעלל ר׳ אלו שבת "ורארום 1 ב ו ט • ם ו ׳>
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י ק צ ו• ל ז ר פ ה נ

 זכרן אף אויסגעגאכען א?נגאנצען א?ז עונג־שבת דער און ?גער, שבתן
 יפגעל?יגטער"1אנ׳א וו??כער, א יום־טובד?גער, א ער א?ז יוס׳טוב און כנים,
— □נים." אפין שמ??כעל יום׳טובר?גען גוטען נ־:ט׳ן

 — א?נערל?כק??ט א??גענער דער א?ן לעבען, פערזענל?כען א?ן
 דעם, פון סתירה ק??ן נ?שטא ווערק. ל?טעראר?שע ד? א?ן וו? אזיי, ו.קט ו

 שאפונגען, זעלטענע זגינע א?ן זאגט־ארויס ק?נםטלער גרויסער דער רואם
 קאב?< א?ן ז?ך בא פ־רונג, פר?וואטער זי_ין א?ן ווכזט ער וואס דעם, און

— געג:ע! אמתען כרן הארמאנ?ע געיענטששע ד? געש.
 ברענענד?גע ה??סע," ד? אויפגעזאטען האבען יאר עלפשען א?ן
 ז?בעי פון לעבענסוועג א נאך הי_ינט?גען, אכ׳ן ב?ז און — געפ;לען"

 מ?ט <י?ד עכטער וער — געווארען. אפגעק?לט נ?שט יארצענדל?גער,
— פ?נטעלע". עם ז־

 חסרון: גר?נטל?כען א??ן :?ך א?ן געהאט האט דערצ?ונג /■^למהלעס

בא* צו פ?רט וואס , ט ?? ק ? ט י_י ז נ ?.י א ע כ ? ל ק ע ר ש ד?
מ?ט געשטאפט פ?ל צו י?נגעל דאם מ׳האט — . ט ?? ק ? ז א ל נ ע ד

 — זאגען, מען מעג נ?שט, לגמרי — וו??נ?ג צו און רוחניות
— אזוינם, אץ "דאס — . ט ?? ק כ ? ל ק ר ? וו דער מ?ט באקאנט

פעלקער אנדערע אלע פאר וואס — זאגט, ש ט ? וו א מ א ר ב א וי?
ז?ך פארלויפט י?דען בא נור ׳פארשט??ן צום נ?ט גאר סוד, א עס א?ז

 ז?• מ׳זאל אז אזוינס, געשעט נור ק?גדער י.יד?שע בא ט.5א ז??ער ס 7
 ד$ ויאם וו?סען, צו נ?שט ארט, א־?ן אף פארשפארט נאכט וו? טאג צען

 לעבען צו בכרי טון, צו לערנען, צו מ׳ברויכט וואס פ?ר, ג??ט ארום
 זי_ין מבטל דא, אלצד?נג כון זי_ין אויסגעטון מ׳זאל גלכיך לכיטען מ?ט
 א?בערטרא• און ארי_ין לעבען א?ן פשוט ג??ט?ג זענען וואס זאכען, אלע
 א?ן ווי״יט העט געדאנקען אלע אין ב??נער ד? מ?ט א?נגאנצען ז?ך גען

 די ז?ך פאר זען נ?שט מ׳זאל צגיטען; אנדערע א?ן יועלט, אנ׳אנדער
 נור א?נגא:צען ז?ך אפגעבען און נאז, דער נאר וואס דאס, וועלט,

 האבען נ?שט מ׳באדארף וועלכעס צו אמאל, העט וואס אזעלכעס, מ?ט
 שארי א וו? חושים, גראבע מענטשל?כע אנדערע ד? און אויגען ד? אזוי
לעבען!" אהן לי_יב, $הן גשמה נאקעטע הוילע א — כחיהדמיון כען

 ק?נדער. פרן ם:כטעם דאםדאז?גע ש:לדערט ש ט ? וו א מ א בר א
שרגיבעג אמ<.ל וועט עס ווער און - בי_יס?ג, ט?ף, אויםפ?רל?ך, - דערצ?ונג
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אבר^פארויטש. שלום-*עקב

 עמען וועט און ילדען פויללשע און רוסלשע ד? פון קולטורגעשלכטע ־דל
 דערמלט, נור זיין יוצא דרללסט קענען ער וועט טעמע, דערדאזלגער צו

 יכ1א בלעטלעך קלאסלשע ד: יסשרללבען1א באות אות וועט ער ודאם
חיימ׳ס". ר' "שלמה

 אלן נ$ך ללגט וואט הלגדעלע, א קלגד, יונג א נאך "שלמהלע
 נלשט אלז, ער ווו לאנד, דאס ארט, דאם וולסען צו נלשט אלן, דעם
 וו$כ 5זלך געפלנט ער ויעלכע צוולשען מענטשען, דל פאלק, דאם

 שלמהלע ער, — זאגען ?ו דא לעבען א צון בחרם אלם רעגט6־,
 דארט! מקומות ווללטע דל אלן ערגעץ ארום געדאנקען דל אלן זלך סראגט

 מלך עוג סיחון, פרן לענדער דל אלן מצרים, אלן פארוואגעלט אלז ער
 יס״סוף, דעם אלן אלם ללגט סןפ דער בבל, מלך נבוכדנצר און הבשן

 גע• אלם פאר ירדן. דעם און רת3 טללך דעם אלן ים*המלח, דעם אלן
 לשון-קודש. רעדען מ׳באדארף וועלכע מלט מענטשען, מיני זלך פלנט

 מויל• אף ׳רעט מ געצעלטען, אלן זלל בא זלך מ׳זלצט תרגום, ג$ר -עפעס
 און בארוועש מ׳גללט "לאגעל? א פון מ׳טרלנקט קעמלען, און אללזלען
 דא, נאטור אונזער אלז. שטללגער דער וול אלצדלנג נאזבאנדען, טראגט

 שלמהלעו מלט זלך געהער עופות און חיות געוועקס, מיני אלרע מלט
 קארען — תבואה מלס פעלדער ים1א אלם עם מאכט וואס אן. נלשט

 ברויב מלט "קרופנלק" א עסט ער נו.וואנען קזרטאפלעס, רעטשקע,
 בלי. דעמבענע און בערעזענע־ סאטנע, א ער ווללסט וואט טאג? אלע
 טללטלען, ווענגערטנער, הארצען: אלן זלך בא נור ווללסט ער מער!

 בוקסענבללמער, און פלמסענהאלץ אלללבערטען. און מללגרוימען פעגען,
 ללנדעג א וולזעלטלר, א ער: ווללסט ענלש5־־באשע מיני לעבעדלגע פון

 גלוסטען טון טוט וואס אלנד, א לעמפערט, א פלפענאטער, א און ווארם
 שלמהלע הכלל, טערקעלטויב. א און שור-הבור א וואסער, קוואלען אף
 הי. קלין נלשט וול עפעם ער אלז אלללן און דןן. געבלרטלגער א נור אלז

 זללן און פארצללטען, אלז צללט זללן דארט... דארט, ערגעץ לעבט גער,
 אני. — ד^רט און גר א ער אלז דא אמאל, יואס איענע, אלז וועלט

 אף גאסט א וול ווי.ללע, א אף גור אהללם •מט ק ער אלטגעזעסענערנ
 יוללסער אהלן, מארש און — נעכטלגט-אלבער עסט״אפ, סטאנציע, רער

“ "!אהלן אקע6
 זלך רילסען עבר, ווללסען פון אמ$ל/ ור^ס וועלט, "יענע אלן און

 מענסשללכע סלט בהמות רעכט ס׳אלז און שלעק, "רוחות, — ^רןין
 פאנטאסמלשע די — ענלש/6באשע ווילדע #זעלכע ןך3 ובדומה ת,1ור3
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 לעבט עם וועלכער אץ פחדים/ און בבא־מעשיות מןט פול אטפאספערע,
 און, ערשטע, דאס אץ ,חיימ׳ס" ר׳ "שלמה — פאלקסמאסע. י.ידןשע ד?

 לן- יןדןשער דער אץ ווערק קןנסטלערןשע אץגצןגע. דאס זןך, ,דאכט
 גע• קראפט אזא מןט און ברץט אזוי אץ עם וועלכען אץ טעראטור,

 "זאבאבאנעס", ד? פאלקסגלויבענס, י.ידןשע די ון6 נעפעל דער מאלט
 האבען ;ינגעל אנטפןנדלןכע דאס אף - גאס. ץד?שע ד: אי_ץ ה?לען וואס

 דא© ווי_יזט טש ווי א מ א ר3 5 ווןרקונג. מעכטןגע א געהאט זין
 צווין, די, פון ערשטע דאם קאפןטעל. זןבעטען אץ און זעקסטען אץ גענוי

 דער" ס׳ווערט און אליהו ר' באשרןבען ווערט עם וועלכען •אץ
 אז דערמןט, זןך ענדןגט "באנעמעניש", דעם מןט מעשה דן צץלט

ס׳אןר אןם, דך דאכט עס צודרץט. "שטארק נאכדעם אןז שלמהלע
דעם, כאפט אט פארבלענדזענןש! א — דא אןנגאנצען

ע©־ געכאפט. לא:ג שוין זץ. האט רוח דער אדער רוח, דער יענעם
ע... ש ט א י ל ק פון גשמה זץער באמתאץ און בריות, נור זןך ד._כט

 ווו צווייטע, דאס און — ... ״ ע ש ט א י ל ק ך י ו א אץ אל״ן ער
 דענסט• ון5, אזוי: אויס לך לאזט - מעשיות, לןןבצןכעס פאר קומען עם

 גאנער, קןץ משט אץ גאנער דער גלגולים. שלמהלען זיך דאכט אן מאל
 נןשט אןז להבדיל, מענטש, דער אויך קאץ, ק:ןן ני.שט אץ קאץ דן

 ן 'ע צ נ א ג נ ן א ז ן א א ד וועלט ע ג ן ז א ד ן ד מענטש, קץן
-ך דמיון!" ה עולם• ן ץ א — ר א ג טאקע

 — ;נצוהערענןשען. שטעכעדןגע — שטץגע־ אבראמאודטשס אף
 יידי.. אלטע דאס — מענטש;נ:עשפענםטער מןט וועלט געשפענסטןשע א

 דרייען קליאטשע פון געשטאלטען באשע&ענןשען, טויטע לעבען. שע
 קראפט, ווונדערלןכער א דורך געטראגען הו,1אנ׳עולם״הת אף ארום דך
 זע* א $הן און טעם א אהן עפעס אץ עקדסטענץ גאנצע זץער און

גע* דער וון ,וועגען״ זכר א פון ,גור טאקע עגעם
— אוים. סרעפלןך מערקודרדןג ןך1 דרןקט אייטאר גןאלןשער

 באשעפענןשעל׳ פארטר^גען עולמות ווי_יטע אץ אפגערןסען, אזא
שלמהלען. פוץ אויך געמעצט דערצןונג דן האט

 גע־ אץ גופא אןם אץ טןף וואס געווען, אבער, אץ, גלןק זי_ץ
 געלאזט: נןשט אןם הזט וו^ש קראפט, געהץמע א פארבארגען לעגען^

ך. קליאטשע״שלמהל דן פון ים דעם אץ ווערען בטל אומקומען,
 בא■ בןסלעכווייז גץט חדר ם בונ שלמהלעס ארויסגןץ דעם מןט"

י^5ש דך ער פןלט אגונר. לעכען. עם ד אץ ארענדערונג6 א פאר אי,ם
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אב־אטאווושש. שלים-*עקב
---------- ׳ — ------ ■■ - •=■ מד. =ד :

 ס ע פ ע עילם. דעם אף דא מער אב?סעל פארבלמבען צר פרי_יער
 ע" ה גי-יסט, אנ׳אנדער ם א? אין ע ?? וו א ׳טרם
 ז?ך ה??בט ער מוח, א?ן ?ם א ערם וו ל ע ב?ס א לער

 ד: א?ן שלאף, פרן אויף שט??ט אס וו א??נער, וו? ארומצוקוקען... אן
 קומט אלצד?נג ארן , ט כ ? ל א ף י ו א ם ? א ס ? ? ג ן ע ג י ו א

...1" ארויסגעקראנע א?: פרנ׳ם ערשט וו? גלכיך ני_י, גאר עפעס פ?ר א?ם
 שלמהלען ארי_ינל??גען זי_ין, געקענט עס האט ארבעט וועמעס "ארן

?״ זאכען אזויבע אף א?ם ארויפצרפ?רען מויל, א?ן נגער?5 :א
 מ?ט פרנק" ע ש ? ט ע א פ ד? באווץען האט מופת דעם

 א?ן געווען א?ז ז? געקומען. וועלט ד? אף שוין א?ז שלמהלע דועלכער
וו?רקרנ" ארן אי_ינפלרסען שט?קענד?גע אלע אז שטארק, אזויפ?ל אף א?ם
ד? געווען באשערט א?ז א?ם רועלכ^ן א?ן הדמיון, עולם־ דעם פון "גען

ז? אויסלעשען. געקענט נ?שט ז? האבען פארברענגעז, צר יארען ירנגע
גרעסער צוברענם, ז?ך ב?סלעכווי_יז ארן געצאנקט, געצאנקט, האט

 אי_ינ• נשמה, ירנגער גאנצער דער א?בער ז?ך צרג?סען גענומען געווארען"
...1נאטור" ש??גער דער צר ל?בשאפט געפ?ל, "שכל, שימהלען :עבען

נאטור!
 ,שלמה" — שלום־יעקב׳ם ר׳ פרן תו דער ארן אלף דער א?ז דאס

אנטוו?קלובגסקרי_יז. א?נערל?כען — לעס״
 ארויס ז? טרעט לעבען זי_ין פרן מאמענט קר?ס?שען א?טל?כען אין

 לערער אמתער זמן דערצ?ער?ן. אמתע זי_ין .ז א ז? פלאן. ערשטען ׳ן5א
 גע־ דעם פרן אויך אויפגעוועקט א?ם האט שט?מע א?ר וועגווצזער. און

 אף ארן — געלעגען״ א?ז א?ם אררם אלץ וועלכען א?ן שלאף, פערל?כען
 ־ס ר ו גייסט?גען פארש?דענזי_יט?גען פרי_יען, פרן וועג בר??טען דעם

ארויסגעפ?רט.
 אברא" ש?לדע*ט ש??ן באגי_יסטערט, ה??ם, ארן בר??ט, ארן

 נאטור,- קאפרלער דער ארן שלמהלען צוו?שען ראמאן ד>ם ימאוו?טש
 וו?רקל?ך, אץ, דא אז נ?שט, ספק ק??ן גאר בלי_יבט לעזער באם און

לעבען. פון נאך שוועל דער אף דערוואכונג שלמהלעס פון סוד דער
 דא־ "ער תשובה"". טוט ,שלמהלע — אזוי? אבער, מען, ״.טאר

— גור געפ?ל״... מ?ט שט?לערה??ט הארץ זי_ין אויס ג?סט בעט, -יוענט,
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 ל,זט; יוערען, מין ז^ל באהלט געפלל, געשמאק, דא מענטש א אץ ,אץ
— אוועקמאכען". דאנט דער מלט גרלנג נלשט עס זלך

 טענער... שטומע מלט אל^ערפולט ה.ז קערפעועל קלללנע גאיצע דאס
 ארגא פאעטלשען יונגען דעם אץ ווערטער אהן הללכט ללד מעכטלג אלץ

 אג׳ זלך זוכט זלך, רללסט עס אלם. אץ זלך וועבט נס א עפעס נלזם.
 צו אן הללבט אץ הערצעל קלנדלש דאס אן זלך צלנט אט אץ אויסגאנג.

,ט 3 ן ל שלמהלע רעדען.
 ללטעראטורגעשלכטע ד? לע.6בלאגרא זללן אץ עפלזאד וולכטלגער א

 דע׳ ללבע ד? דערקענט האבען וואס דלכטער, גרויסע סך א פון ווללסט
 אף רגיטענדלג ארומגעפארען נאך זענען חברים זללערע ווען מאלט,

פערדלעך. הללצערנע
 געדענקט ש ט וול א מ א ר ב א גענוי רץ שטיינק, צי ס׳אלז

 און צארטקללט על5וול מלט לעבעדלג, וול פרלש, וול און עפלזאד, דעם
אלם. באשרללבט ער קונסט

 שמלר־ אלץ מלט בארלרט, פארבללגללענדלג אלם ער האט פרלער נאך
 ברוכט־ אלן הערשעלען ארללנלעגענדלג "וולנטשפלנגערל", אלן פענזעל. נון

אלבערלעבונגען. שלמהלעם
 מט אלז מללדעל הארבאטע דעם מלט ראמאן פלשקעס ווען און

 דערצלללט, דו£ט אץ ווארעמקללט ווללכקללט, גוטסקללט, געפלל, אזריפלל
 — , ל ע ד א ר פ שללנער דער פאי־דאנקען צו אויך דאס מלר האבען

 אקארדען ערשטע דל אף געווארען אפגערלסען אלז וואס מעלאדלע, דער
חלום... א וול פאישווונדען אלז וואס וואר, דער

 זלל• קאפ ,דער אנ׳אנדערער. געווארען אלנגאנצען אלז ׳^למהלע
 דאס, אלם זלך גלוסט עם אמ$ל. וול גמרא דער אלן נלשט שוין ללגט נער

 "לללענען" שטלקעל דאם הבלים. הבלי זלנען אלן ה^ט ער אץ יענץ,
 גמרא בלעטעל א אפ זופט ס־אלז. וול גור ער מאכט טאטען דעם פאר
 אלבערגעקומען,. געפטרט. אבל אוו/ עט אלללענלש, אלן כאפענלש, א.ן
 זלך זוכט ער ארום. טאג טללל גרעסטען דעם דערואך זלך שפאצלרט און

 גלללכען, זללן נלשט גלללכען, זללן חברים, מיני נללע גענג, מיני נללע אוים
 צום: אלם (זענ, זלל אבל אויס? מאבט וואס אלם, ץ5 עלטער צל ילנגער

 6ע זלך, שמועסט עס צללט, דל זלך מלט זלך פארברענגט עס הארצען,

געשנא!"... גוט, אזוי עפעס זלך סללט עס אץ זלך טראכט
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 לערנען וו? מער נ?שט וו״יסט י.ידען וועלט א "געמ??נט, אמאל,

 — קשיא" א מהרש״א״ם א אף פאלען צו וו? פשטעי, א אויפצוטון *ו?
 נ?שכ ז?ך געבען וואט י.ידען, דא זלגען "עס אנטדעקט: פלוצים און

 לעבען און זאכען, אנדערע ז?נען א?ן האבען גמרא, דער מ?ט אפ אווי
 אונכער ערד ד? אוממ?טעלבאר?ש, נאט?רל?ך, דערפאר לעבען — אויך!״

ווארעם. א??נטאנ?ג, נ?שט פארב?ג, אלז לעבען ז??ער און — פ?ס, ד?
 כאראק• ד? אבראמ$וו?טש ג?ט בלעטלעך עטל?כע פראכטפולע אף
 — קלוג. טיף, בעל׳מלאכה-שטאנה י.יד?שען אמאל?גען פין טער?סט?ק

 פון אויסגעזען האט דירה בעל-מלאכהס דעם פאראומערט ארעם, ,וו?
 ד? פון געוולן צי_יטענווי_יז דארם א?ז לעבעד?ג-פר?.יל?ך אזוי דרויסען,

 באגעגענען געקענט עס מען האט דארט ארבעט". דער בשעת פועלים
 רעכט מ?ט "מ׳קען — ווארט". גוט א פנים, פר??ל?ך א מ?נע, כרי_יע "א

 גע• ז?ך פונק, פאעט?שער א געטל?עט האט בעלי-מלאכות בא אז זאגען,
נשמה"... פר?שע יונגע א פ?לען לאזט

 הא־ י?? בעלי־מלאכרת, שט?קלעך נאטור דער פון זענען •לר :.5*
 בעלי׳מלאכוח און וכדומה". מאלען בויען, שנ?צען, מיישטערן, צו •ל?ב בעי

 ענעןק — זיך בא פראסט לעבעד?ג, אר?ש,3אוממ?טעל ק?נדער: זעכען
 חבר, א וו? ק?נדער ד? מ?ט אום ג??ט בעל־מלאכה דער צונויפרעדען; ז?ך
 פשוב ז?ך ז?? זענען מלאכהס, בעל צו קומען ק?נדער "אז ווידער און,

ז??". מ?ט ו?צען צו רארגענ?גען גרויס פאר מחיה
 יצר-הרע דער שלמה;ען א?צט האט אלטע־יונגלעך אז;לכע צי "אט

 אי_יז?ק צו ארי_ינצוג!ץ געתען א?ז ארגענ?גען6 בעפט .?ין געטראגען".
.ס ע ל ?? ק ל ? צ ר ע ה צו א?ן ?ד שט ש דע

 "רער ווען מערסטענט?.ילם, געצויגען א?ס האט לעצטען צום
 וואןע: _ געשכינט״: האט זון ד? און לויטער, ותן גע א?ז ה?מעל

 זי_ינס*האט בעל-הבת?שק??ט גאנצע דאם און הויז קגילעס׳לס ,הערצעל

 אי_יז?קען צו פעלד". פון ריח פר?שען א מ?ט ד^רף, מ?ט ?פ;כ געשמעקט
 אדער בלאטעם, ד? ,א?ן הערבסט, א?ם ארי_ינקומען שלמהלע פלעגט
 פרן בלאוט' י קאלט, ארן נאם ס׳א?ז אז פאגאדע, מ?אוםער א אזוי בשעת

 ארויף ז?ך אף שלעפט אנגעדרודעלט, א?ז ה?מעל דער זי_יטען, אלע
 מיתה׳קאל?ר א פון מאנטעל אפגעבליאקעוועטען שטארק א קבצן, מעשה

 טונקףללע שווארצע גרויע, פון לאטעט אף לאטעם מ?ט 4פלעקע מ?ט
 פ?נצטערן זי_ין מ?ט מרה-שחורה א א?טל?כען אף אן ווארפט און זואלקענס,

 צוו?שען ארצן. קוזנע א?ן שלמה ז?ך בט .פארקלו — דענסמאלט פג?ם.
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 עטןל נארעטארט זןצען בלי_יבט ורנקעלע, א אץ געצי_יג, אנגעיוארפען
 קויללן, ?ד פלאמען עס בלאזזאק, דער הןדעט עם לוקט. ארן ארטראכט,5

 עם פארצויבערט, פארגאפט, אץ שלמהלע פלןעו, סונקען גלןען, אי_יזע:ם
 ארי_ין. עולמות ווי_יטע די אץ עט׳עט עס פארפלןט קאפ, דער אןם טראגט

 פון געשטאלטען שן:נע בןלדער, געטלןכע ארויס אןם פאר טרעטען עס
 גלוסט. הארץ דאס רואם אלצדןנג,—אגדתות• אלטע מעשיות, רוונדערלןכע

 שווארצי ארויס אןם צו קוקען אויווען אןנ׳ם קוילען פלאמעגד־גע ד? פון
 בץ ווערט דארט פי_יער זי_יל אויגגעבלאזענער דער אויגען, ברענענדןגע

 מלאכים פלןענדןגע — פונקען ד? לץטער, הזיכער א ארי_ין הןמעל אץ
 גלןענדיגען דעם אף קלאפ, — קלאפ אןם, אף אראפ און ארויף
 דארט דארט, זןך, דאכט עס און — האמלרס דן קלאפען אי_יזען

 גןןען עם און שלעסער, דן פאלאצען פארצויבערטל פון זץ• ברעכען
 שי_ינענדןגע, שן.ינע, בת־מלכות, :טא:ענע אויפגע שלאף לאנגען פונ׳ם אריים

 זי_ין פראדןל, מארגענשטערען דער וון ארויס לויכט זץ צווןשען פון און
 אנ;עצונ ווערט שלמהלע און — הןדעט-הןדעט בלאזזאק דער כראדןל!

 פלעגע פאגאדע מרה״שחורדדןגער אזא אץ אט פי_יער... וון רויט דען,
 פער־ קוזנע, אץ זןצען בןןנער, און לי_יב מןט אלןץ ער שלמהלע,

 אויפהץבען זןך פלעגט זן — יי_ינע נשמה דן נור וו.נקעל, א אץ שלאגען
 ווארעם, לןכטןג, אן□ ס׳אןז ווו וועלטען, אנרערע אץ פארפלןען און

 גוטע, ו־ןןער זעען זןך לאזען עם און בלןט! עם שפראצט, עם ווו שןץ,
 באשאפב ער בורא. א אןז עס^ ט3הןן שלמהלע, זאכען. ווונדערשץנע

 די און — וועלטען באשאפענע הדמיון כה דעם מןט זןעע, אץ ט לעב און
 שןינע, וווילע, דן צווןשען אט׳א־דא, — הנאה״. האט זי_ינע נשמה

 בא — גארטען, הערצעלס אץ קוזנע, אי_יזןקם אץ — מענטשען פראסטע
 האט לןדלעך, רןרענדןגע און געמיט פר״ילןך זץ־לר מ:ט פועלןם דן

 אף — אנגעזאפט זןך נשמה יונגןנקע — ״שלמהלעס״ — שלום־יעקב׳ס
 ד.ם מןט און אראמאט געזרנטען דעם מןט — שוין: לעבען גאנצע ראם

 המון יןדןשען דעם פון לעבען דאס אויס צןיכלנען וואס רןטם, זןכערען
 אבראמאווןט• אץ האבען אט־א-רא גענג. שן,ינע אבער פשרטע, זיינע און

 ברענען וואס געפילען, דעמאקראטןשע דן ד־לרוואכט ערשטען צום שען
 זי_ין באלי_יכטען און ווערק זי_ינע אלע אץ גלאט גלי_יכער העלער א \ון

וועג. לןטערארןשען פרוכטבארען און לצננען נאוציץ
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אבראםאור־טש. שיוב׳יעקב

 געטון ר׳:ר א שטארק ערשטען צום א?ם אץ זך .האט אט־א״דא
 אץ פאנטאדע... דער אץ בלוין געשאפען נאך לעת-עתה קעסטלער, דער

 כארןגקשע• — געשטאלט ל?כט?ג פראד:לם געבלאנקט תמיד טרוימען ד?
 שריפטשטע׳ גרעסטען אונזער ב?סטר, ויו און ב^סטר ווער ר?כט?ש.

... — 1. ? מוזע לערס

איז גאדרוקס זענען רעפעראט א פון פראגסענטען דודאזוגע (1
 220 ^6 — 213 ,210 — 20* בוסערן ,1913 ״ ט נ ע מ א ם ״

— .289 ,279 ,274 ,262 ,250 ,244 י
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: ק צ ו ל .י ר ס ח ג

נעקדאלאג.

 בן־ א עלטער. טל&ע א דערלעבט נישטא! אלז ענדעלל־מוכר-םפרלם0
 דאך ארן נאטלרללך. גאנץ טויט דער אלז יארען די אץ גערוען. שמונים

מוח. אץ און הארץ אץ געטון זעץ א אלבערראשט. ידיעה ד? האט
 וו? מער עפעם געווען תמלד אונז פאר אלז מענדעללימוכר-ספרלט

 טעטלקללט ללטעתרלשע זמן אנגעהויבען האט ער מענטש. לעבעדלגער א
 נאמען זמן אלז קלנדער, געווען נאך זענען מלר ווען צורלק. יאר 60 מלט
 גערעט מ׳האט כבוד. מלט און גלאנץ מלט ארומגערלנגעלט געווען שוין

 פאללטלשען. און מללכען6געזעלשא אלן ורכט.5ער באזונדער א מלט אלם זועגען
 ער געזעען. ווללנלג אלם מ׳דאט באטללללגט. נלשט זלף ער האט לעבען

 סע7פר ילדלשער דער בון טראקט יסען1גר פון זמט א אן געלעבט זלך האט
 צי_יטונגסנ$סלצען, פון טאגגערויש דער געווען נלט אלז נאמען זמן אדום

 8 וול געוהרען אנטפונדען אלז ער און אז״וו, און צמטונגספאלעמלק
 אלן וואלקענם, הלנטער בארג, הויכען א אף ווייט, ערגעץ מייללגטום.

 פון אלז וואס גמסט, גרויסער א רוט שנללפעלדער, פון שטללקללט דער
 און אלץ פארשטללט אלץ, שפלרט אלץ. זעט און געזעען נלשט קללנעם

 באפררכטעג• זמן מלט און בללק טערללכען א5 זמן מלט ארום אלץ נעמט
וולרקונג. דלגער
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אבראמאוויטש ערוס-יעקב

 ט ס גלל גרויסער דער ידיעה: שרעקללכע ד? — פלוציונג און
 אויסגעלא"■ בארג. הויכען וויוטען, פונ׳ם זיך אפגעטון נלשטא! שוין אץ

 מענדעל? מער נלעטא שנללפעלדער. אומבאפלעקטע ד: אף געווארען שעץ
 לעבעדלגער דער דורות, עטללכע פון הץללגטום ד$ס מוכר-ספרים,

לעבעץ. ני_י אונזער פון /וואל

 אר5 אץ מוכר״ספרלם מענדעלל ווארום נלשט. זלך גל״־בט עס און
 שרלפט־ גרויסע אנדערע ד? פון יערער וואס דאה, געווען נלשט אונז

 מענדעלל" יארען. לעצטע ד: אץ פארלוירען האבען מלר וועלכע ששעלער,
 אונזער אטמאספערע, אונזער געיוארען לעבען באם שוין אץ מוכריספרלם

מלטה. מאדערנער אונזער וועלכאנשויונג, אונזער און לנדען5וועלכאנט

 און רוסלענדלשע דאס יעצט לעבט עס וועלכער אץ עפאכע, ד:
 ארגינגעצויגען בלסלעכחגיז ווערט עס וועלכער אץ און ילדענטום. פויללשע

 פון דלרעקט ללסש6 ברלדער, מערבאללראפעלשע אונזערע פון טי,יל א
 אלע לעבען, געגענווארטלג גאנץ אונזער מוכר*פםרלם. מענדעלל

 נאצלאנאל• נאצלאנאל׳פאללטלשע, מאדערנע אונזערע אלם, אץ שטרעמונגען
 מענדעלל־מוכר• זענען אלדעאלען נאצלאנאליקולטורעללשע און סאצלאללשע

 ערשטער דער האט רואם טלטאן, דער געווען ד$ס איז ער ספרלם׳לש.
 געטא• דער ון6 און געטאפסלכלק רער פון קץטען ד? אלבערגערלסען
 וולרקללכקללט, דער צו אייגען ד: אראפגעלאזט ערשטער דער ׳ועלטאנשויונג,

 לעבען החשען פין תהום דעם בללק מ?ט׳ן דורכגעבויערט ערשטער דער
 ד? פארזץט ערשטער דער און זי.ינע, ט?פענ?שען טץפהטע ד: צו ז?1

 פס?כ?ק, נאצ?$נאלץשער מאדערגער א פון זריעה ;עבענטשטע
 רעאלען מאדערנעם א ון6 און י_ין1זעלבסטבאוווסט נדונג,?6ועלבסטאנט

פראגראם. נא,ץשען נאצי;
 דערשיי. אץבצעלנע זעט ארום, וואט דאס, זעט אונז פון יערער

 אויסדערוועלטער, ער ד געווען אץ מענדעל?־מוכר-הפץם לעבען. אץ נונגען
 גאנצלס, אלם פוילען און רוסלאנד אץ עדענטום דאס נ;זעען האט •ואס
 קאנסטרוקצ?ע, קאלעקהתוער גאנצער זי_ין מיט קאמפלעקס באשטץמטען אלם
 קאלעקטץוע אלע מ?ט טץלען, ד? פון פארהעלטעעש רעם מלט

 רץ דער זץערע. חסרונות און מעלות אלנערליכע אלע מלט יונקצלעס,
 נאצלאנאללשער דער פון דיאגנאז דעם געשטעלט ערשטעד דער האס

 פאראללזלרס■ און פאלקסארגאנלזם ילדלשען דעם גענאגט האט וו^ס קראנקללט,
 צו וועג דעם ^בגעוולזען אויך האט ער פונקצלעס. אינערללכע י_ינ>1
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 פרן קר?ט?ק פארניכטענד?גע א געגעבען גלי_יכצי_יט?ג האט ער יגענעזונג.
 געוו^לש האפען רופא?ם דעמאלד?גע אנדערע וועלכער לויט מעטאדע, רער
 א??נזי_יטיק;יש, גאנצע דאס אויפגעדעקט האט ער הץלען. חולה ד>ם

 געוואלט נ?שש האט וואם השכלה, דער פרן ארעמ^ןט ארן ■פלאכקץט
 צר סגולה אץנצ?גע ד? האט ארן לעבען טע עד? א:נערל?כע דא: קענען

 קרמען דארף וועלכע ב?לדינג, דער אץ נאר געזעען צרות י?ד?שע אלע
 שש?מע מעכטיגער א מלט האט מענדעל<מוכר־ספר?ם .דרויסען .פץ

 ל?בע מ?ט גאס. י?ד?שער דער אץ אויפלעבונג אנ׳א?נ;ר<'?כער צר גערופען
 אנגעצץכענט ער האט שפראך, א?ר צר ארץ פאלקסמאסע י?ד?שער דער צר
 י?ד?ש;ן פץ געי?טען אלע אף רעוואלוצ?ע א:יאעער.ל?כער צר וועגען ד?

 תורה זי_ין פץ קוו?נטעםענץ ד? געדאנק. נאצ.אנאל?שען י;ד?שען לעבעןאוןפון
 פאגד?פען פרן און חלומות פרן וועלט דער אץ געלעכט גענרג געווען: א?ז
 מ?ט וו?רקל?כקץט׳ ד? אנערקענען צר צי_יט יארעף טויזענטער פאר :פרן

 טרויער?גען פרן שירש דע: בויען. א?ר אף ארן רעכענ.ן ז?ך א?ר
 געגענווארט?גע דאס כאטראכטען דעם אץ געזען ער האט מעמד י?ד?שען

 רעאלען דעם פרן זען .ן אפגער.ס דעם אץ "גלות", אלם נאר לעבען
 גלי_יכבארעכט:גט אלם ז?ך באשץל?גען נ?שט דעם אץ פראצעס, ה?סטאר?שען

פעלק,ר. מאדערנע ד? פרן משפחה דער אץ גל?ד

 מעכט?ג־ דעם מ?ט געלערענט ארן געלערענט, מו״ס מענדעל? האט אזוי
 ק?נסטלער?שען דעש -מ?ט וועלט דער אף פאראן נאר א?ז וואס מ:טעל, סטען

 מעסטער־ אץ פארקערפערט ער האט א?ד??ען רעוואלרצ?אנער?שע זי_ינע ווארט.
 פארבלעבען אעביג אף ררעלען וואט געמעלער, ק?נסטלער?שע אין ווערק,

 נאצלאנא• דעם האט ער מרסטערן. קלאס?שע אלם ל?טעראטרר ארנזער אץ
 גע* מאדערן נגי א , אף ארויפגעפ?רט שאכרנגסזשענן ל?שען

 מא׳ האט אל?ץ ער וועלכעס פאלק, דאס האט ער ט.:3•
 פלעקער, מאדערנע ד: פרן משפחה דער אץ ארי_ינגעפ?רט דערנ?ז?רט,

 פרע, קרנסט... מאדערנער דער פרן אוצרות ל?כע3אומשטער א?ם געבענד?ג
 פון שפראך ד? ער האט וו?רקל?כקץט, ערד קפ אנערקענונג ד?גענד?ג

 ל?טע• רנלר5מאר א פון ה?יך ד? אף יפגעהויבען1א וו?רקל?כקץט ארנזער
 זי_ין אץ אויסגעוואקסען זענען וואס אונז, געבענד?ג שפראך, ?ראר?שער

האנד. דער אץ געווער גאלדען א ;אטמאספערע,

 אץ ווארט, פון זץ נגען ע אץ ל?טעראטור י?ד?שער דער פון
 5 — פאלק י?ד?שען גאנצען ארץ5 .ע ד יי ז א געווען טו״ס 'מענדעלע
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אבראמאוווטש. יעקב שלים•

 ברעכעך רעוואלוצ?ע, א מאכע וואס לערע^ם, יגלנע פון לערער. גרויסער
 האנד ד? אץ ג?בען שטורקאצען, ני_יע ך; צ?נדען וועגען, ני_יע דורך

 פון גרענעצען ד? א?בער וואקסען וואס לערערס, יענע פון פאן. ני_יע א
 ז:.יער וואס צוקונפט; דער פאר אויך אנ׳אויטאריטעט זענען דור, ז??;ר

 וו? פאלק אפ׳ן רוט גי_יסט ז?:ע־ וואס ס?מב$לג א ווערט נאמען
שכעה. א וו? ברכה.

.1געשטארבען שט נ? א?ז מוכד־םפר?ם מענדעל?

י— .1917 דעצזמבעד ׳מק28 •ון 299 נ׳ ״•אמענט״ אין געדרוקט *(
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