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  איציק מַאנגער

  ר שלמה עטינגער"ד
  
  
  
 ֿפָארשער און ַארױסגעבער םדע, ר מַאקס װַײנרַײך"געװידמעט ד(

  ).ר עטינגערס ּכּתבים"ֿפון ד
  

אײדער . געמָאלן װי ַא מיל. יִידענע הָאט גערעדט און גערעדטדי 
זענען שױן צען ַאנדערע , זי הָאט ַארױסגעזָאגט אײן װָארט

 ,דָאקטָאר עטינגער איז געזעסן. רגעֿפלױגן אױף צו ֿפריע
  .ָאנגעשּפַארט מיט בײדע עלנבױגנס אין טיש און זיך צוגעהערט

  
, דָאקטער, ַאז די כַָאליערע הָאט געזָאלט כַאּפן די כָאליערע –

װָאס הָאט זי . אײדער זי איז געבױרן געװָארן אױף דער װעלט
ריש און ָאט איז ער געװען ֿפ? װָאס, געװָאלט ֿפון מַײן אײדעם

געהָארעװעט און מּפרנס געװען דָאס װַײב מיט די ֿפינף , געזונט
הָאט זיך בַאװיזן אין ַא שײנעם טָאג די כָאליערע און , קינדערלעך

איבערגעלָאזט מַײן . הָאט אים ַאװעקגעלײגט אין אײנע דרַײ טעג
איצט ליגט . ַא װיסטע ַאלמנה מיט ֿפינף יתומים נעבעך, טָאכטער

בין ַאן , דָאקטער, און איך ַאלײן, אױף מַײנע ּפלײצעסדָאס ַאלץ 
  .קױם װָאס איך זשיּפע, ַאלט און שװער מענטש

  
דָאקטָאר עטינגער הָאט זיך צוגעהערט צו די רײד ֿפון דער ַאלטער 

ַאז די , מיט הַאלב צוגעמַאכטע אױגן הָאט ער געטרַאכט. יִידענע
הָאט טַאקע געמעגט ַא כָאליערע „יִידענע איז בֿפירוש גערעכט׃ 

ַא , אײדער זי איז געקומען אױף דער װעלט, “נעמען די כָאליערע
ּכמעט אין . היּפשן חורבן הָאט זי ָאנגעמַאכט אין זַאמָאשטש

  .יעדער שטוב איז געװען ַא מת
  
הָאט אײגנטלעך נישט געהַאט װָאס זיך צו , דער דָאקטָאר, ער

, ען זיך דערמָאנט אין איםַא דַאנק איר הָאט מ. בַאקלָאגן אױף איר
אין דער צַײט ֿפון . ַאז ער הָאט געענדיקט מעדיצין אין לעמבערג

ביז איצט הָאט ; הָאט מען זיך געמַאכט נישט װיסנדיק, ַאזַא מגֿפה



 2

, טיטל-מען אים נישט געװָאלט ָאנערקענען דעם דָאקטָאר
  .דערֿפַאר װַײל ער הָאט געענדיקט אין אױסלַאנד

  
ה הָאט מען זיך ַאֿפילו געװענדט צו אים ֿפון דער בשעת דער מגֿפ

װָאס ער קען און העלֿפן ֿפַארטרַײבן די , ַאז ער זָאל טָאן, מַאכט
ַאז מען הָאט שױן די , איצט .כָאליערע צוריק אין איר רו ַארַײן

ַאז ער הָאט , װעט מען זיך װידער דערמָאנען, מגֿפה ֿפַארטריבן
לָאם און מען װעט אים װידער נישט לעגַאליזירט זַײן דיּפ

 .דעגרַאדירן צו דער מדרגה ֿפון ַא ּפשוטן ֿפעלדשער
  

װָאס דער , די ַאלטע הָאט דערװַײל נישט ֿפַארלױרן קײן אײן רגע
זָאל ער זיך טרַאכטן געזונטערהײט און זי הָאט , דָאקטָאר טרַאכט

. אױסגעגָאסן איר ביטער הַארץ, װַײטער געמָאלן װי ַא מיל
קומט איר ָאן אױֿפצוכָאװען די 'לט װי ַאזױ שװער סדערצײ

איז אױך , די ַאלמנה, די טָאכטער. די בידנע יתומים, אײניקלעך
נישט קײן געזונטע און זי ַאלײן איז אױך לעצטנס נישט מיט 

אין , שטעכט איר דָא און דָא אין דער הוסט'ס. ַאלעמען
ט איר ֿפַאר די און עס שװינדל, קָאּפװײטיק נישט צו ֿפַארזינדיקן

  ...אױגן
  

דער דָאקטָאר הָאט זיך ַאלץ נָאך צוגעהערט צו די רײד ֿפון דער 
ער , לשון איז- שײן לשון דָאס ַײדישַאסַאר, ַאלטער און געטרַאכט

הָאט ֿפון ּתמיד ָאן זיך ליב צוצוהערן צו דער שּפרַאך ֿפונעם 
ײט ניט ֿפַאר ער ֿפַארשט. שײנע שּפרַאך, ַא טַײערע. ּפרָאסטן ֿפָאלק

װָאס די אינטעליגענץ בַאציט זיך מיט ַאזַא ביטול צו דער 
נָאמען -ֿפַאר װָאס מען רוֿפט זי מיט דעם זידל. דָאזיקער שּפרַאך

הָאט ליב די , דער דָאקטָאר שלמה עטינגער, ער. “זשַארגָאן„
ָאֿפט . זי איז אים אײגן און טַײער. דָאזיקע שּפרַאך ַאהֿבת נֿפש

און שרַײבט , װען זַײן הױזגעזינט שלָאֿפט שױן, ַײ נַאכטזיצט ער ב
  .קלײנע מעׂשהלעך און קַאטָאװעסלעך. אין דער שּפרַאך משלים

  
 איז בין איך –טענהט ָאבער װַײטער דָאס איריקע׃ יִידענע די 

איר זָאלט מיר געבן ַא , דָאקטָאר, הײסט עס געקומען צו אַײך
די רֿפואה זָאל נישט קָאסטן ַאז , דָאקטָאר, נָאר זעט, רֿפואה
, ַאז איך בין ַאן ָארעם מענטש, ֿפון װַאנען זָאל איך נעמען, טַײער

ַאן ַאלמנה , נישט ֿפַאר אַײך געדַאכט, און אױף מַײנע ּפלײצעס ליגן
ַאז די כָאליערע , דָאקטער, די כָאליערע, אױ.  װעריםמיט ֿפינף

  . דער װעלט געקומעןאײדער זי איז אױף, הָאט זי געדַארֿפט טרעֿפן



 3

  
אונטערזוכט די ַאלטע און , דער דָאקטָאר הָאט זיך אױֿפגעהױבן

  .איר ֿפַארשריבן ַא רעצעּפט
  
אין עטלעכע טעג ַארום װעט איר , מומעשי, איז ַא קלײניקײט'ס –

טַאנץ אױף -איר װעט נָאך טַאנצן ַא ברוגז. זַײן אין גַאנצן געזונט
  .אײניקל יִינגסטןדער חתונה ֿפון אַײער 

  
מיט טרערן אין די אױגן , ענע הָאט גענומען דעם רעצעּפטיִידדי 

  אים געדַאנקט׃
  
דער אױבערשטער זָאל , דָאקטער, איר זענט ַא טַײערער מענטש –

װָאס איר הָאט געטָאן ֿפַאר מיר און , אַײך בַאצָאלן ֿפַאר דעם גוטס
  .לַײט ווִי איך-נָאך ַאזעלכע ָארעמע

  
דָאקטָאר עטינגער הָאט . איז זי ַאװעקגעגַאנגען, ַאזױ װינטשנדיק

ֿפון דער רוֿב . “דָאקטער, גָאט זָאל אַײך בַאצָאלן„ געשמײכלט׃
דער , ַא שײן ּפנים װעט ער מַאכן. ּפַאציענטן זַײנע הערט ער דָאס

װעט אים איבער , דער דָאקטָאר עטינגער, ַאז ער, אױבערשטער
ן די רעכענונגען ֿפון ַאלע הונדערט און צװַאנציק יָאר צושטעל

. װָאס ער הָאט בַאהַאנדלט אין משך ֿפון זַײן לעבן, ָארעמעלַײט
אױף יענער װעלט װעט ער ֿפון דער סומע קָאנען לעבן ַא גוטן 

ֿפון די ַאלע . אױף דער װעלט איז אים דערֿפַאר ביטער. טָאג
נָאר דָאס . ּפַאציענטן הָאט ער קױם אױף װַאסער צו דער קַאשע

ער ֿפון זַײן זַײט הָאט קײן טענות . װָאלט נָאך געװען צום דערלַײדן
גײט ַארום . איז נישט צוֿפרידן, זַײן װַײב גָאלדע, ָאבער זי. נישט

ּכסדר מיט ַאן ַארָאּפגעלָאזטער נָאז און זָאגט אים שטעכװערטלעך 
  .װָאס דערגײען ביז צו דער זיבעטער ריּפ

  
. איז זי נעבעך אױך גערעכט, ריקאון ַאז מען װיל קלערן אױף קַא

  װָאס ֿפַאר אים , ַאז גָאט הָאט איר בַאשערט ַא מַאן ַא שלימזל
קלײנע מעׂשהלעך און , ַאז ער שרַײבט משלים, איז גענוג

גַאנצע נעכט קָאן ער ַאזױ ָאּפזיצן בַײ זיך אין חדר . קַאטָאװעסלעך
  .הײסט עס אױף איר לשון“ טענטלען„. און שרַײבן

  
ער .  טרַאכט דָאקטָאר עטינגער– ַא טַײער װָארט –“ ןטלעטענ„

װעט ַא 'ס, ביכל-שױן ַאֿפילו ֿפַארשריבן בַײ זיך אין נָאטיץ הָאט עס
  .װעסלָאָאדער ַא קַאט, מָאל קומען צו ַא משל
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װָאס ער הָאט נישט , ַאז אים ַארט נישט דָאס, מען קָאן נישט זָאגן

נָאר װען קָאן ער זיך . שטַארקַארט אים בֿפירוש 'ס, קײן ּפרנסה
ָאבער װי זָאגט טַאקע . נָאך ַא מין װעלן? װיל ער דען נישט. העלֿפן

  .“איז נישט געֿפידלט און נישט געֿפָארן'ס„זַײן גָאלדע׃ 
  

בֿפרט ַאז ער . דָאס װָארטשען ֿפון זַײן ּפלוניתטע טוט אים װײ
ן ער נישט ָאבער ֿפון דעסט װעגן קָא. װי זי איז גערעכט, ֿפילט

ַאֿפילו אירע שטעכװערטלעך . גוֿבר זַײן די שװַאכקײט זַײנע
. דער דָאזיקער שלמה עטינגער, ער איז ַא דיכטער. ֿפַארשרַײבט ער

ער לָאזט די ֿפַארסמטע װערטער הָאגלען איבער זַײן קָאּפ און 
טוט אים װײ און ער הָאט 'ס. ֿפילט בשעת מעׂשה זײער שײנקײט

.  נַאכט בַײם שרַײבטיש לעבן זײ אױף ֿפַאר איםבַײ, הנאה ֿפון זײ
קומט אים יעדעס , ישיִידדי חיות ֿפון זַײנע משלים רעדן דָאך אױף 

װען ַא שלַאנג אין זַײנעם ַא משל דַארף בַאקומען . װָארט צונוץ
בשעת זי איז , רעדט זי אין דער שּפרַאך ֿפון זַײן ּפלוניתטע, לשון

, ציש. מיט ָאנצוהערענישן, װערטלעךמיט שטעכ, גיֿפטיק. אין ּכעס
  .ציש, ציש

  
ַאהין און . ַאהין און צוריק. ער דרײט זיך ַארום איבערן קַאבינעט

מיט . שַאֿפע-ָאט שטעלט ער זיך ָאּפ בַײ דער ביכער, צוריק
װעלכן , דעם אײנציקער אוצר, ליבשַאֿפט קוקט ער אױף די ביכער

די װערק .  דער צװײטןָאט שטײען זײ אײנער נעבן. ער ֿפַארמָאגט
די , ליכטװער, שרַײבערס געלערט-ֿפון די דַײטשישע משלים

דָא נישט . די לידער ֿפון טעָאדָאר קערנער, עּפיגרַאמען ֿפון לעסינג
“ װַאלעהײד„לַאנג הָאט ער איבערגעזעצט קערנערס בַאלַאדע 

ַאז , און מיט צוֿפרידנקײט הָאט ער ֿפעסטגעשטעלט. דישיִיאױף 
ַאֿפילו , דיש טױג זיך נישט נָאר ֿפַאר משלים און קַאטָאװעסלעךיִי

צו ַאלע . ֿפַאר דער ֿפַאנטַאסטיק ֿפון דער בַאלַאדע איז זי ּפַאסיק
עס דַארֿפן נָאר קומען די . ֿפָארמען ֿפון דער דיכטונג איז זי מסוגל

  .געהעריקע מַײסטערס
  

 בַאטרַאכט מיט ַא בַאזונדערער ליבשַאֿפט הָאט שלמה עטינגער
װָאס איז געשטַאנען אין , “שילערס װערקע„דעם גרױסן בַאנד 
דָארט אין דעם בַאנד געֿפינט זיך שילערס . זַײן ביכערשַאנק

אױֿפן שטײגער ֿפון שילערס . “די גלָאקע„מעכטיקע ּפָאעמע 
, דער דָאקטָאר שלמה עטינגער ֿפון זַאמָאשטש, הָאט ער“ גלָאקע„

, בַײ די גױים, בַײ זײ. “דָאס ליכט„עמע ָאנגעשריבן זַײן ּפָא
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און . בַאגלײט דער גלָאק דעם מענטש ֿפונעם װיגל ביז צום קֿבר
ן בַאגלײט דָאס ליכט דעם מענטש ֿפונעם װיגל ביז צום יִידבַײ 
מיט אמתער מַײסטערשַאֿפט הָאט ער גוֿבר געװען די . קֿבר

דער ריטם . שװערע און קָאמּפליצירטע ֿפָארמען ֿפון דער ּפָאעמע
ַאנדערש . װָאס װערט געשילדערט, ּפַאסט זיך צו יעדער שטימונג

געבױרענעם קינד און -ֿפלַאקערט דָאס ליכט אױֿפן ברית ֿפונעם נַײ
ַא טַײערע . ַאנדערש ֿפלַאקערט עס צו קָאּפנס ֿפון דעם מת

ֿפַאר ַאלץ אין דער װעלט הָאט זי . ישע שּפרַאךיִידָאט די , שּפרַאך
צַארט און , זי איז בױגעװדיק און הַארט. ױטיקע װָארטדָאס נ
. זי קָאן ּפישטשען װי ַא קינד און שעלטן װי ַא סעדעכע. שטעכיק

און “ װָאס איך מײן, שטױס דיך ָאן„, זי קָאן װינקען מיט ַאן אױג
אים טוט הנאה װָאס . קָאן זַײן בַארעדעװדיק ביז צום דול װערן

, איז נָאר ַא שָאד'ס. שײנער שּפרַאךער שרַײבט אין דער דָאזיקער 
ֿפַאר . װָאס ער הָאט נישט ֿפַאר װעמען צו לײענען זַײנע שַאֿפונגען

ער . גײט, גײט שױן? ֿפַאר זַײן װַײב גָאלדע שּתחיה? למשל, װעמען
װעט ער גײן ֿפַארטשעּפען . ַאז זי לָאזט אים צו רו, איז צוֿפרידן
ריבן ַא דרַאמע ָאט הָאט ער לעצטנס ָאנגעש? מיט איר

ד און קײנער װײסט ָאליגט זי בַײ אים אין שוֿפל, “סערקעלע„
ַאז , ער הָאט שױן ַא סך מָאל געטרַאכט. ַאֿפילו נישט װעגן דעם

מען דַארף ָאּפדרוקן די ַאלע ּכתֿבים זַײנע און זיך ַאלײן צעלַאכט 
  . דָאזיקן אַײנֿפַאלֿפון ָאט דעם

  
? און װּו נעמט מען עס. גן מיט געלטדַארף ָאּפקָאסטן ַא ֿפַארמע'ס

  .קױם װָאס ער הָאט אױף איבערצוקומען די װָאך, קױם
  

גיט אים , װען ער טרַאכט װעגן ַארױסגעבן זַײנע װערק, ַאלע מָאל
זענען ַא ברכה , דָאװָאס ליגן אין שוֿפל, װערק. ַא שטָאך אין הַארץ

  ?נָאר װָאס קָאן מען זיך העלֿפן. לבטלה
  

  רהױז הָאט עמעצער געֿפרעגט צודרינגלעך און שַארף׃אין ֿפָאדע
  

ער זָאל ּתיּכף , מען בעט אים? דער דָאקטָאר איז דָא אין דער הײם
  .װָאס איז קרַאנק געװָארן אױף כָאליערע, קומען צו ַא חולה

 
 ֿפַאר אים איז . עטינגער הָאט געעֿפנט די טיר ֿפונעם קַאבינעט

רטע הָאר און מיט ַא ּפלַאטשיקער געשטַאנען ַא יונג מיט צעשױבע
  .נָאז
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 ?װער איז קרַאנק אױף כָאליערע –
   

. ער איז נישט קײן היגער. אברהם בער גָאטלָאבער, אײנער –
אױֿפן דורכֿפַאל הָאט ער זיך ָאּפגעשטעלט אין אונדזער ַאכסניה 

  .און איז קרַאנק געװָארן אױף כָאליערע
  

  די אױגן זַײנע הָאבן . שַײנטדָאקטָאר עטינגער הָאט ממש אױֿפגע
 אױֿפגעלױכטן ֿפַאר ֿפרײד׃

 
 .שטשַאאברהם בער גָאטלָאבער איז דָא אין זַאמ –
  

  .“סערקעלע„איצט װעט ער דָאך הָאבן ֿפַאר װעמען צו לײענען זַײן 
  

ַאז דָאס רוֿפט מען אים איצט צו ַא , ער הָאט אין גַאנצן ֿפַארגעסן
ֿפַאר אים איז . ר כָאליערעװָאס איז קרַאנק אױף דע, חולה

ֿפַאר . נָאר ַא בַארימטער שרַײבער, גָאטלָאבער נישט קײן חולה
  .אים װעט ער לײענען זַײן דרַאמע און ער װעט זָאגן מֿבינות

  
.  הָאט ער זיך ָאּפגערוֿפן צום יונג–טַאקע די רגע , איך קום שױן –

קע מיט די און ַאנשטָאט דער װַאליז.  איז ּתיּכף ַאװעקדער יונג
אינסטרומענטן הָאט דער דָאקטָאר עטינגער ַא כַאּפ געטָאן ַא דיקן 

  .העֿפט ֿפונעם שרַײבטיש און זיך געלָאזט אין װעג ַארַײן
  

געװַארט אױֿפן , אברהם בער גָאטלָאבער איז געלעגן אין בעט
  .דָאקטָאר

  
ענדלעך הָאט זיך די טיר אױֿפגעעֿפנט און דער דָאקטָאר עטינגער 

קױם געקענט דעם ָאטעם , ז ַארַײנגעֿפַאלן ַא ֿפַארסַאּפעטעראי
  .כַאּפן
. ַא רגע אים בַאטרַאכט. הָאט זיך ַאװעקגעזעצט נעבן חולה ער

ַאז דער , דָאס אױג ֿפונעם דָאקטָאר הָאט ּתיּכף דערקענט
איז העכסטנס ַא 'ס. בַארימטער מׂשּכיל איז װַײט ֿפון כָאליערע

 .ון נישט מערשטערונג א-קלײנע מָאגן
  

 –. ָאט ער צו אים ַא זָאג געטָאן ה–, װָאס טױג אַײך כָאליערע –
  .“סערקעלע„ַאמער װעל איך אַײך בעסער לײענען מַײן 
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הָאט ער ּתיּכף , און נישט ָאּפװַארטנדיק קײן ענטֿפער
  ֿפונַאנדערגעװיקלט דעם העֿפט און ָאנגעהױבן לײענען׃

  
גָאר ַא נַײ , נָאך ַא ברודערָאדער די יָארצַײט , סערקעלע –

משה ' ּפַארשױנען׃ ר. שטיק אין ֿפינף אױֿפציען-טעַאטער
ֿפרײדע , סערקעלע זַײן װַײב, ַאן אױֿפגעקומענער עושר, דַאנציקער

  ...ַאלטעלע זײער
 

זיך ַאלײן , דער דָאקטָאר הָאט געלײענט אין אײן ָאטעם
ר הָאט זיך אברהם בער גָאטלָאבע, ֿפַארכליניעט מיט די װערטער

די געשטַאלטן ֿפון דעם . אַײנגעהערט מיט גרױס אינטערעס
ער הָאט געֿפילט זײער . שטיק הָאבן ממש געלעבט-טעַאטער
-דער ּפַאנטָאֿפל. זײ הָאבן זיך ַארומגעדרײט דָא אין שטוב. ָאטעם
ַאלע ,  ַאלע–די אשת חיל סערקעלע , משה דַאנציקער' העלד ר

װָאס זענען געװען ַארַײנגעּפלָאנטערט , מעּפַארשױנען ֿפון דער דרַא
  .אין דער אינטריגע

  
אברהם בער גָאטלָאבער הָאט . דער דָאקטָאר הָאט געלײענט

די װַײזערס ֿפונעם גרױסן װַאנטזײגער הָאבן זיך גערוקט . געהערט
  .נענטער קעגן נַאכט צו, נענטער

  
 בער איז אברהם, ַאז דער דָאקטָאר הָאט געענדיקט דָאס לײענען

עטינגער הָאט ַאֿפילו נישט . גָאטלָאבער געשטַאנען נעבן אים
װען דער חולה איז ַארױסגעקרָאכן ֿפונעם בעט און , בַאמערקט

  .װען ער הָאט זיך ָאנגעטָאן
  

גָאטלָאבער הָאט ַארױֿפגעלײגט די הענט אױף עטינגערס ַאקסל 
  :געטָאןאון ַא זָאג 

אַײער , דָאקטָאר, ַאזשנע זַאךשטיק איז גָאר ַא װ-אַײער טעַאטער –
  .הָאט מיך אין גַאנצן געזונט געמַאכט“ סערקעלע„
  

געשמועסט , לַאנג זענען זײ נָאך בײדע געזעסן צוזַאמען, לַאנג
קײט ֿפון שרַײבן לעכזַאכן און װעגן דער נוצ-ׂשּכלההװעגן 

 הָאט בַאנוצט נָאר“ זשַארגָאן„דָאס װָארט . “זשַארגָאן„
ר דָאקטָאר הָאט ּכסדר בַאנוצט דעם נָאמען דע. גָאטלָאבער

  .“דישיִי„
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. ַא גליקלעכער, געגַאנגען איז דער דָאקטָאר ַא צוֿפרידענערמַאהײ
װָאס גָאטלָאבער הָאט אים געזָאגט װעגן זַײנע , די גוטע װערטער

  .הָאבן אים אױֿפגעלעבט, שריֿפטן
  

 ַאז ַאלע ,הָאט ער בַאשלָאסן, מען דַארף ָאנװענדן ַאלע ּכוחות
לעבן ַאז דָאס 'כ, שױן צַײט. מַײנע װערק זָאלן דערשַײנען אין דרוק

זָאל הנאה הָאבן ֿפון די , ֿפַאר װעלכן איך הָאב געשריבן, ֿפָאלק
  .לערנען און דער עיקר הנאה הָאבן, לײענען. ַאלע זַאכן

  
דער הימל . דער דָאקטָאר, מיט ּפַאמעלעכע טריט איז ער געגַאנגען

ער הָאט מיט דער ֿפולער ברוסט . ען טיף אױסגעשטערנטאיז געװ
געזען אין דמיון װי יִידן . אין זיך ַארַײנגעָאטעמט דעם זומערװינט

זַײנע , זַײנע קלײנע מעׂשהלעך, לײענען זַײנע משלים
  .“סערקעלע„קַאטָאװעסלעך און זַײן 

  
דער דָאזיקער ליבער און הַארציקער , ער הָאט נישט געַאנט

ַאז אים װעט ניט זַײן בַאשערט צו זען קײן אײן  ,דָאקטָאר
ַא סך , געדרוקט װָארט זַײנס בַײם לעבן און ַאז ערשט אין ַא סך

װעלן זַײנע , אין ַאן ערך הונדערט יָאר ַארום,  זַײן טױטיָארן נָאך
דישע ליטערַאטור װעט יִיּכתבים דערזען די ליכטיקע שַײן און די 

ערקענען איר דָאקטָאר שלמה דערקענען און ָאנ, געֿפינען
  .עטינגער
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