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  דוד בערגעלסָאן

  1בַײ נַאכט
  
  
  

בַײ נַאכט אײן מָאל הָאב איך זיך אױֿפגעכַאּפט אין דעם 
איך הָאב , ענגגעּפַאקטן טונקעלן און שװערשנָארכנדיקן װַאגָאן

אים גלַײך דערזען זיצן ַאקעגן מיר אױף דער בַאנק און איך הָאב 
ר דער ַאלטבַאקָאנטע, דָאס איז געװען ער. אים גלַײך דערקענט

קָאן ער ניט , ַאז ער ֿפָארט מיט דער בַאן, װָאס שטענדיק, נַאכטיִיד
, נודעט ער, נַאכט און ַאז ער קָאן נִיט שלָאֿפן בַײ, נַאכט שלָאֿפן בַײ

זוכט ער עּפעס בַײ יעדן אין די אױגן און מָאנט , און ַאז ער נודעט
ן ַאן נָאר נָאגנדיק און ָא, מָאנט שטום, עּפעס יעדן בַײ דער נשמה

  .אױֿפהער
  
אױף מיר בַאלד ַא װָארף געטָאן זַײנע  הָאט ער, יונגערמַאן„

, װּוהין ֿפָארט איר, װַאסערדיקע אײביק אומעטיקע אױגן
  “?יונגערמַאן

  
דערבַײ הָאט זַײן קול ָאּפגעקלונגען אין מַײנע אױערן ַאזױ 

. װָאס איך געדענק, עלטער ֿפון דער צַײט, ַאלט-ך און ַאלטעזױערל
ַאז , הָאט זיך געדַאכט, ון װַײל ער הָאט מער צו מיר ניט גערעדטא

טרָאגט זיך ֿפון 'ס, ניט ער הָאט דָאס קול ֿפון זיך ַארױסגעלָאזט
  ערגעץ װַײט און עס ֿפָאדערט דין וחשֿבון׃

  
  “?יונגערמַאן, װּוהין ֿפָארט איר ערגעץ, יונגערמַאן„
  
ן געטָאן די אױגן אינעם ַאז איך הָאב דָאס צװײטע מָאל ַאן עֿפ, און

איז דער צוג נָאך ַאלץ , שװער שנָארכנדיקן װַאגָאן, טונקעלן
, געלָאֿפן איבער שװַארצע זומּפן אין װיסטע װַאסערדיקע ֿפעלדער

  און די נַאכט הָאט נָאך ַאלץ געשמיסן מיט רעגנטרערן ָאן 
און אינעם װַײטן װַאגָאנװינקל הָאט נָאך ַאלץ , די ֿפענסטער

                                     
-ַא הַאלב„  מיט דעם אונטערקעּפל1916יַאנוַאר דָאס יודישע װָארט ערשט געדרוקט אין ּפעטרָאגרַאדער   1
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. געהַאלטן אין אײן צַאנקען און אױסגײן, ַאנקט דָאס ליכטגעצ
װָאס ֿפירט אין דער צװײטער , קעגניבער דעם דינעם טירװענטל

הָאט זיך לַאנג און ָאן אױֿפהער געריסן ַא , ָאּפטײלונג-װַאגָאן
װָאס ַאקעגן , און דָא לעבן װַאכנדיקן נַאכטיִידן. געװיקלט װיגקינד

 שױן געזעסן ַא רױטבַאקיקער בחור אין איז, מיר אױף דער בַאנק
הָאט זיך מיר , און אױך ָאט דעם בחור, ַא לַײבל און אין שטיװל

שטענדיק הײבט אים אױף ֿפון . קען איך שױן ֿפון לַאנג, געדַאכט
װָאס הָאט מיט אים , אַײנגעזעסן ָארט עּפעס ַאן אומגליק זַײן

זײ קוקן מיט ; און שטענדיק הערן אים מענטשן אױס, געטרָאֿפן
נָאר בעת זײ קוקן ַאזױ מיט . רחמנות אין זַײן ּפנים און שװַײגן
ַאז ער , בַאמערקן זײ דערװַײל, רחמנות אין זַײן ּפנים און שװַײגן

  און זָאגן צו אים׃, איז בטֿבע ַא גוטער
  
ַארָאּפ און ּפַארע , זַײ מוחל, כַאּפ זיך, זָאגן זײ צו אים, יונגערמַאן„

  .“ טשַײניקל טײאונדז ָאּפ ַא
  

איצט הָאט שױן דער בחור געהַאט אױסדערצײלט דעם װַאכנדיקן 
  װָאס הָאבן מיט אים געטרָאֿפן׃, נַאכטיִידן װעגן ַאלע אומגליקן

  
, הָאט ער זיך שטיל געקלָאגט, דערצו קָאן איך נָאך ניט שלָאֿפן„

  “?װָאס טוט מען אין ַאזַא לַאנגער נַאכט, און װָאס טוט מען
  
  “?ס טוט מעןװָא„
  

  דער ֿפַארנודעטער נַאכטיִיד הָאט ניט ֿפַארשטַאנען׃
  
  “?װָאס טוט מען, װָאס הײסט„
  

ער הָאט לַאנג געזוכט עּפעס בַײם רױטבַאקיקן בחור אין די אױגן 
  .און אים לַאנג עּפעס געמָאנט בַײ דער נשמה

  
הָאט ער שטיל איבערגעחזרט און זַײן קול “ ?װָאס זָאלסטו טָאן„
זױערלעך און , ט דערבַײ װידער ָאּפגעקלונגען מָאנָאטָאנישהָא
  .װָאס איך געדענק, עלטער ֿפון דער צַײט, ַאלט-ַאלט

  
  “...לערן, הָאט ער געזָאגט, קוק ַארַײן אין ַא סֿפר„
  

  .“ר געקלָאגטוהָאט זיך דער בח, קען איך ָאבער נישט„
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  “?קענסט נישט„
  

  דער יִיד הָאט זיך ֿפַארטרַאכט׃
  
  זָאג׃. טָא זָאג מיר נָאך װָארט אין װָארט, קענסט נישט„
  
און דער ָאּפגרונט , אין ָאנֿפַאנג איז געװען די ערד לער און װיסט„
  . “און גָאטס גַײסט הָאט ַארומגעשװעבט די װַאסערן,  חושך–
  
איז געװען די ערד לער , הָאט דער בחור נָאכגעזָאגט, אין ָאנֿפַאנג„

און גָאטס גַײסט הָאט ,  חושך– ָאּפגרונט און דער, און װיסט
  .“ַארומגעשװעבט איבער די װַאסערן

  
ַארום און ַארום איז דער שװער לױֿפנדיקער ֿפַארטונקלטער 
, װַאגָאן נָאך ַאלץ געװען ֿפול מיט שנָארך און בלָאזערַײ ֿפון די

װָאס בַײ דעם שַײן ֿפונעם צַאנקנדיקן ליכט שלָאֿפן זײ אין דרַײ 
ֿפַארשװיצטע ּפנימער הָאבן . אײנער העכער ֿפונעם צװײטן, ןֿפַאכ

בַאקן הָאבן זיך , זיך ַארױסגערױטלט װי ֿפון ַא געשװילעכץ
און ַאלץ אױף ֿפַארשײדענע , נעזער הָאבן געֿפַײֿפט, געבלָאזן

, ַא ֿפַײף, ַא לַײטישער, געװען איז ַא ֿפַײף ַא געזעצטער. שטײגערס
  לדיק און הָאט בדעה צו זָאגן׃װָאס איז גָאט די נשמה שו

  
  “...ַאװדאי שלָאף איך... איך שלָאף, נו יָא„
  

  װָאס לָאזט זיך אױף הֿפקר׃, געװען איז ַא ֿפַײף ַא ִייאושדיקער
  
-ובוהו- ַא ּתוהו... װעלט-ובוהו-איז ַא ּתוהו'װָארום ס, איך שלָאף„

  “...װעלט
  

דרײט זיך װי ַא װָאס ֿפַאר, געװען איז אױך ַא ֿפַײף ַא געציקלטער
  און ֿפרעגט ַא קשיה׃“ ירּתב„
  

װָאס , ַאז ַאלע װעלן שלָאֿפן... ?װָאס זשע װעט שױן דָא זַײן
  “?זשע װעט דָא זַײן
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װָאס װיל ֿפון גָארנישט ניט װיסן און , און ַא ֿפַײף ַא שטַארקערער
  װָארנט׃

  
  .“װעט ניט העלֿפן'ס, װעקן ניט„  

  
ן ֿפַײֿפערַײ הָאט דער רױטבַאקיקער און צװישן ָאט דעם שנָארכן או

װי , בחור נָאכגעזָאגט דעם ֿפַארנודעטן נַאכטיִידן װָארט אין װָארט
טָאג און , זון און שטערן, ַאזױ גָאט הָאט בַאשַאֿפן הימל און ערד

װי ַאזױ ; גרעזער און מענטשן, עוֿפות, שרצים און חיות, נַאכט
ט ֿפון מענטשן כטיקײאון די שלע, איז געװען קלוגדער שלַאנג 

װָאס ער הָאט , און גָאט הָאט זיך בַאדענקט, הָאט זיך געמערט
  גָאט הָאט געזָאגט׃. דעם מענטשן בַאשַאֿפן

  
, ֿפונעם מענטשן, ַאלץ, איך װעל ָאּפמעקן ֿפון דער ערד ַאלץ„

װָאס ֿפליט ,  עוףןאון ַא, ביז ַא שרץ, װָאס איך הָאב בַאשַאֿפן
װָאס איך הָאב , ם איך הָאב זיך בַאדענקטװָארו. הײך אין דער

  .“זײ בַאשַאֿפן
  

ּפלוצים איז בַײם ֿפַארנודעטן נַאכטיִידן ... און ּפלוצים
  .װָאס הײסט נח, אױסגעװַאקסן עּפעס אײנער ַא מענטש

  
הָאט ער געזָאגט צום , חזר איבער װָארט בַײ װָארט„

  זָאג׃; רױטבַאקיקן בחור
  

  .“אין די אױגן ֿפון גָאטאון נח הָאט געֿפונען חן „
  
הָאט געֿפונען חן אין די , הָאט דער בחור נָאכגעזָאגט, און נח„

  .“אױגן ֿפון גָאט
  

ַארום און ַארום איז נָאך ַאלץ געשטַאנען די געשמַאקע און 
דער צוג איז נָאך ַאלץ געלָאֿפן איבער , שװערע שנָארכערַײ

און די נַאכט , רשװַארצע זומּפן און װיסטע װַאסערדיקע ֿפעלדע
ניט . הָאט נָאך ַאלץ געשמיסן מיט רעגנטרערן אין די ֿפענסטער

דער ֿפַארנודעטער נַאכטיִיד און דער , געשלָאֿפן זַײנען נָאר איך
דער . װָאס אינעם לַײבל און אין די שטיװל, רױטבַאקיקער בחור

און זיך געקוקט , װי ֿפַארגליװערטע, יִיד מיטן בחור זַײנען געזעסן
און איך בין געלעגן און , אײנער דעם צװײטן אין די ּפנימער

  געטרַאכט׃
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הָאט מציל געװען די 'ס, און נח הָאט געֿפונען חן ַא גוט װָארט׃„

  .“װעלט
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