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  עליכם-שלום

  ּכתרילעװקע אין דרײֿפוס
  
  
  

אױב די מעׂשה ֿפון דרײֿפוסן הָאט נָאך ערגעץ , איך װײס ניט
 . װי אין ּכתרילעװקע, ָאנגעמַאכט ַאזַא רעש

  
. װי אין ַא קעסל, הָאט דָאס אױך געקָאכט, זָאגט מען, אין ּפַאריז

-ַײסעאון װ, גענערַאלן הָאבן זיך געשָאסן, גַאזעטן הָאבן געשריבן
, װי משוגעים, חברהניקעס זענען ַארומגעלָאֿפן איבער די גַאסן

װיװ : "דער הָאט געשריגן. געװָארֿפן היטלען און געַארבעט מעׂשים
און יִידן !" װיװ עסטערהַאזי: "און דער הָאט געשריגן!" דרײֿפוס

װי , געמַאכט מיט דער בלָאטע, הָאט מען דערװַײל געשמירט
נֿפש מיט ַאזױ ֿפיל יסורים און -ַאזױ ֿפיל עגמתנָאר ... געװײנטלעך 

דָאס װעט ּפַאריז  –װי ּכתרילעװקע הָאט דערֿפון געהַאט , בזיונות
  .ניט הָאבן ביז משיח װעט קומען

   
 ֿפון װַאנען איז מען אין ּכתרילעװקע געװָאר געװָארן ֿפון דרײֿפוסן

רטן ֿפון װָארעם למַאי װײסט מען דָא. דָאס זָאלט איר ניט ֿפרעגן –
ֿפון ? װָאס די ענגלענדער הָאבן געֿפירט מיט די בױרן, דער מלחמה

װָאס ֿפַאר ַא מחוּתן איז ? װַאנען װײסן זײ װָאס אין קיטַײ טוט זיך
װָאס זײ ֿפירן מיט , די גרױסע מסחרים? ּכתרילעװקע מיט קיטײַ 

און , טײ בַאקומען זײ ֿפון װיסָאצקין ֿפון מָאסקװע? דער װעלט
, "טשַא- שון-טשע"װָאס מען רוֿפט דָאס , עלע זומערשטָאףדָאס ג

. נישט ֿפַאר זײער בַײטל. טרָאגט מען נישט אין ּכתרילעװקע
ַאז מען קען טרָאגן זומער ַא נַאקידקע כָאטש ֿפון , דַאנקען גָאט
, דָאס הײסט, הָאט מען ַא ברירה גײן ַאזױ, ַאניט! ּפַארוסינע
און , ּכנֿפות-אױבן ַא ציצענעם ַארבע אין ּתחּתונים און ֿפון, מחילה

איז נָאר ַא 'ַאבי ס, מע שװיצט ֿפון דעסט װעגן גַאנץ געשמַאק
  .הײסן זומער

  
ֿפון װַאנען הָאט ֿפָארט : בלַײבט דָאך ַאלץ די אײגענע קשיא

  ?ּכתרילעװקע ָאנגעשמעקט די מעׂשה ֿפון דרײֿפוסן
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  . ֿפון זַײדלען
  

קער אין שטָאט װָאס שרַײבט אױס שעיהס איז דער אײנצי' זַײדל ר
, װָאס טוט זיך ָאּפ אױף דער װעלט, און ַאלע נַײעס צֿפירהדעם 

נָאר דורך , ניט ֿפון אים, דָאס הײסט, װערט מען געװָאר ֿפון אים
און זײ , ער דערצײלט: און זײ ֿפַארטַײטשן, ער לײענט זײ. אים

ינגען ָאֿפט און זײ דר, ער זָאגט װָאס סע שטײט: לערנען דעם ּפשט
  .זײ ֿפַארשטײען בעסערװָארעם , ֿפַארקערט

  
מדרש ַארַײן און -שַײעס אין בית' איז געקומען זַײדל ר, ויהי היום

ַאז אין ּפַאריז הָאט מען געמישּפט ַא יִידישן , דערצײלט ַא מעׂשה
װָאס ער הָאט , דערֿפַאר, אײנער ַא דרײֿפוס, קַאּפיטַאן

איז דָאס אין אײן . רן ֿפון דער מלוכהַארױסגעגעבן נײטיקע ּפַאּפי
אײנער הָאט זיך ַא זָאג געטָאן . ֿפונעם ַאנדערן ַארױס, אױער ַארַײן

  : ֿפַארבַײגײענדיק
  

  ? װָאס טוט ניט ַא יִיד צוליב ּפרנסה
  

  : דער ַאנדערער הָאט געהַאט ַא נקמה
  

לָאז ַא יִידעלע ניט קריכן אױבן ָאן און זיך ניט מישן ! ַא מצװה
  ! ישן קיסריםצװ
  

ַאז זַײדל איז געקומען און הָאט דערצײלט ַא נַײע , שּפעטער
ַאז דער , ַאז די גַאנצע געשיכטע איז גָאר געװען ַא בילבול, מעׂשה

, װָאס מע הָאט אים ֿפַארשיקט, דער דרײֿפוס, יִידישער קַאּפיטַאן
איז גָאר ַא גַאנצע אינטריגע ֿפון 'ס, איז גָאט די נשמה שולדיק

דעמָאלט  –װָאס הָאבן זיך עּפעס צעַאמּפערט , טלעכע גענערַאלןע
און , הָאט זיך שױן דָאס שטעטל ַא ביסל ֿפַאראינטערעסירט

װּו צװײ איז ער געװען ַא . דרײֿפוס איז געװָארן ַא ּכתרילעװקער
  . דריטער

  
  ? געהערט –
  
  . געהערט –
  
  . ֿפַארשיקט אױף אײביק –
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  ". װעטשני ּפָאסעלעניע" –
  
  ! אומנישט-אומזיסט –
  
  ! ַא בילבול –
  

איז 'ַאז זַײדל איז געקומען און הָאט דערצײלט ַאז ס, נָאך שּפעטער
ַאז , ַאז דער מישּפט זָאל נָאך ַא מָאל געמישּפט װערן, גָאר ַא סֿברא

װָאס נעמען זיך , עס הָאבן זיך געֿפונען גוטע מענטשן ַאזעלכע
איז גָאר געװען ַא טעות די 'סַאז , אונטער בַאװַײזן דער װעלט

הָאט ּכתרילעװקע ָאנגעהױבן זיך װיגן גָאר אױף  –, גַאנצע מעׂשה
, און; "אונדזערער"איז דָאך דרײֿפוס , ערשטנס. ַאן ַאנדער אױֿפן

ַאז דָארטן אין ּפַאריז זָאל ֿפָארקומען , װי קומט דָאס, צװײטנס
ן ֿפַאר די עּפעס זײער ניט שײ, ֿפע? ַאזַא ּפַאסקודנע מעׂשה

 עס איז ַאװעקגעגַאנגען ַא שּפַארעניש און ַא"... ֿפרַאנצעהױזנדיקע"
ַאז דער משּפט װעט נָאך ַא מָאל , דער הָאט געזָאגט: װעטעניש

אין ַאחר מעׂשה : און דער הָאט געדרונגען ַאז נײן, געמישּפט װערן
  ... ָאּפגעמישּפט איז ֿפַארֿפַאלן  –דין כלום -בית

  
װַײטער הָאט מען אױֿפגעהערט צו װַארטן ביז זַײדל -רװָאס װַײטע

מדרש ַארַײן -װעט זיך ַא מָאל אױסקרַאצן צו קומען אין בית
מע הָאט ָאנגעהױבן גײן ; דערצײלן נַײעס ֿפונעם קַאּפיטַאן דרײֿפוס

מע הָאט נישט געהַאט מער קײן געדולד גײן צו . צו אים ַאהײם
דער  גײן מיט אים גלַײך אױףאון מע הָאט ָאנגעהױבן , אים ַאהײם

און דָארטן טַאקע דָאס , ּפָאסט ָאּפנעמען דָאס בלַאט
, ּפילדערן, שרַײען, איבערלײענען נָאך ַא מָאל און נָאך ַא מָאל

אײן ניט . װי געװײנטלעך, שּפַארן זיך און רעדן ַאלע אין אײנעם
מָאל הָאט זײ דער ָאדון דער ּפָאסטמַײסטער געגעבן 

, ַאז ַא ּפָאסט איז ניט קײן שול, זײער אײדל ַאֿפילו, שןָאנצוהערעני
  להבדיל׃ 

  
טוט נע קַאהַאל , זשידי ּפַארחַאטיע, טוט נע זשידיװסקַא שקָאלַא

  !...שַאכערמַאכערי
  

ער הָאט זײ : װי המן דעם גרַאגער, זײ הָאבן אים ָאבער געהערט
ון און גערעדט ֿפ צֿפירהאון זײ הָאבן געלײענט דעם , געזידלט
  . דרײֿפוסן
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און נישט נָאר ֿפון דרײֿפוסן ַאלײן הָאט מען גערעדט אין 
: עס איז צוגעקומען ַאלע מָאל ַא ֿפרישער ּפַארשױן. ּכתרילעװקע

נָאך דעם גענערַאל , "ּפיקערט"נָאך דעם , "עסטערהַאזי"ֿפרִיער 
און דערבַײ איז געזָאגט געװָארן ַא , " גָאנזי", " ּפעלי", "מערסי"

װי בַאלד ַא נָאמען ֿפון ַא , "ֿפרַאנצעהױזנדיקע"ַאז בַײ די , אההמצ
הָאט אײנער ". אי"ַאזױ מוז זיך אױסלָאזן מיט ַא , גענערַאל

  : געֿפרעגט ַא װידערַאנַאנד
  
  ? און מיט בודעֿפערען װָאס װעסטו טון, נו –
  
  . הָאט ער טַאקע געהַאט ַא מּפלה? הערסטו –
  
  ! ּכן יַאֿבדו –
  

װָאס די גַאנצע , רשױנען זענען געװען אין ּכתרילעװקעצװײ ּפַא
. אױסגעגַאנגען נָאך זײערע טריט, שטָאט הָאט זײ ליב געקריגן

עמיל "ֿפַאר ". לַאמבָארי"און " עמיל זָאל"דָאס זענען געװען 
ַא װערטעלע . װָאלט זיך יעדער אײנציקער ַמֿפקיר געװען" זָאלען

, למשל, ַאז עמיל זָאל װָאלט קומען"! עמיל זָאל" –אױסצורעדן 
װָאלט די גַאנצע שטָאט אים ַארױסגעקומען , קײן ּכתרילעװקע
   .אױף די הענד װָאלט מען אים געטרָאגן, הבא-ַאקעגן מיט ַא ברוך

  
  ?װָאס זָאגט איר אױף זַײנע בריװלעך

   
  !בַארליַאנטן! דימענטן! ּפערל

  
דער . הָאט מען געהַאלטן ַאן עולם ומלואו" לַאמבָארין"אױך ֿפון 

נתּפעל געװָארן און געלעקט די ֿפינגער ֿפון , עולם הָאט געקװעלט
כָאטש הָארכן הָאט אים אין ּכתרילעװקע קײנער . זַײנע דרשות
ַאז ער , נָאר מע הָאט ֿפַארשטַאנען מיטן ׂשכל, ָארכטנישט געה

 . בַאדַארֿפט קָאנען רעדן
 

אױב דרײֿפוסעס משּפחה אין ּפַאריז הָאבן ַאזױ , איך װײס נישט
ער זָאל קומען ֿפונעם שײנעם , ַארױסגעקוקט אױף דרײֿפוסן

. װי עס הָאבן ַארױסגעקוקט דערױף די ּכתרילעװקער יִידן, אינדזל
ַאז זײ זענען געֿפָארן גלַײך מיט דרײֿפוסן ַאזש ֿפון , זָאגןמע קָאן 

ָאט הײבט זיך -ָאט: ממש געֿפילט װי זײ שװימען, דָארטן אױֿפן ים
די , אױף ַא שטורעמװינד און געשמַײסט דעם ים אױף ַאלע זַײטן
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ַארױף , װי ַא שּפענדל, כװַאליעס ּפליושקען און װַארֿפן דָאס שיף
 . און ַארָאּפַארױף , און ַארָאּפ

  
. הָאבן זײ מתּפלל געװען בַײ זיך אין הַארצן –! רבונו של עולם –
װּו דער משּפט , זָאלסט אים כָאטש ברענגען בשלום ַאהין –

זָאלסט כָאטש עֿפענען די אױגן ֿפון די ריכטער און ! בַאדַארף זַײן
און די , זײ זָאלן געֿפינען דעם שולדיקן, קלָאר מַאכן זײערע מוחות

  ! ... ָאמן סלה, גַאנצע װעלט זָאל ַארױסזען אונדזער גערעכטיקײט
 

ַאז דרײֿפוס , איז ָאנגעקומען די גוטע בׂשורה 'װָאס ס, דעם טָאג
זײ זָאלן זיך . טוֿב-איז אין ּכתרילעװקע געװען ַא יום, איז שױן דָא
 . װָאלטן זײ ֿפַארשלָאסן די קלײטן, נישט שעמען

 
 ? געהערט –
 
 ! השם יתברךַא דַאנק  –
 
װי ַאזױ איז געװען דָאס ערשטע , װָאלט ַא בעלן געװען זען'כ –

 ? בַאגעגעניש מיטן װַײב
 
מעׂשה די - און איך װָאלט ַא בעלן געװען ָאנקוקן בשעת –

 . דער טַאטע איז געקומען: ַאז מע הָאט זײ געזָאגט, קינדערלעך
 

לטן די הָאבן בַאהַא, מעׂשה געזעסן- װָאס זענען בשעת, װַײבער
מע , ּכלומרשט געשנַײצט די נעזער, ּפנימער אין די ֿפַארטעכער

װי ּכתרילעװקע איז ַאן ָארעם . ַאז זײ װײנען, זָאל נישט זען
װָאלט יעדער ָאּפגעריסן דָאס לעצטע ֿפונעם לעצטן און , שטעטל

 .ַא קוק טון כָאטש ֿפון דער װַײטנס, װָאלט זיך דורכגעֿפָארן ַאהין
 

גָאט , איז געװָארן ַא קָאכעניש, ּפט הָאט זיך ָאנגעהױבןַאז דער מש
נישט נָאר דָאס בלַאט זַײדלס הָאט מען . וַמציל זַײן-זָאל שומר

מען איז , מע הָאט זיך געװָארגן מיטן עסן. צעריסן אױף שטיקלעך
, מע װָאלט שױן גערן דערלעבן מָארגן. ניט געשלָאֿפן קײן נעכט

 . ן ַאזױ ַאלע טָאגאו, איבער מָארגן –מָארגן 
  

, ַא געשרײ, ַא טומל, מיט ַא מָאל איז געװָארן ַא מהומה אין שטָאט
װען מע , דָאס איז געװען דעמָאלט! חושך! חושך –, ַא געּפילדער
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די ּכתרילעװקער הָאבן . הָאט געשָאסן אױף ַאדװָאקַאט לַאמבָארי
  . אַײנגעלײגט די װעלט

 
ערגער ! אומנישט-אומזיסט! ציחהַאזַא ר? ֿפַאר װען? ֿפַאר װָאס –

 ! װי אין סדום
 

די דָאזיקע . דער דָאזיקער שָאס הָאט זײ דעם קָאּפ ַארָאּפגענומען
גלַײך װי ער הָאט . קױל הָאט זײ געטרָאֿפן גלַײך אין הַארצן ַארַײן

  . געשָאסן אױף ּכתרילעװקע
 
. הָאבן זײ מתּפלל געװען בַײ זיך אין הַארצן –! רבונו של עולם –
, טו ַא נס, ַאז דו װילסט, דו קָאנסט דָאך, בַאװַײז דַײנע װּונדער –

 . לַאמבָארי זָאל כָאטש בלַײבן לעבן
 

  . ער איז געבליבן לעבן, הוא הָאט ַא נס געטָאן-און גָאט ברוך
  

* 
  

הָאט דָאס מיט , איז געקומען צום לעצטן טָאג ֿפונעם משּפט'ַאז ס
זײ װָאלטן ַא בעלן געװען . קדחת די ּכתרילעװקער געװָארֿפן װי ַא

לעת און אױֿפכַאּפן זיך -ַאנטשלָאֿפן װערן אױף ַא גַאנץ מעת
, נָאר. שױן זַײן ֿפרײַ , השם-ירצה-אם, װען דרײֿפוס װעט, דעמָאלט

הָאט זיך בַײ קײנעם דָאס אױג נישט געקָאנט , װי אױף צו להכעיס
אײן זַײט אױף מע הָאט זיך יענע נַאכט געקַאטשעט ֿפון . צומַאכן

מלחמה געהַאלטן מיט די װַאנצן און , דער ַאנדערער
 . עס זָאל שױן װערן טָאג, ַארױסגעקוקט

 
די ּפָאסט . איז מען ַאװעק אױף דער ּפָאסט, איז געװָארן טָאג'ַאז ס

ביסלעכװַײז הָאט זיך . איז געװען ֿפַארשלָאסן און דער טױער אױך
איז 'און ס, רום דער ּפָאסטדער עולם ָאנגעהױבן צונױֿפקלַײבן ַא

יִידן זענען ַארומגעגַאנגען הין און . געװָארן ֿפַארֿפלײצט די גַאס
געדרײט די ּפאה און געזונגן , געצױגן זיך, געגענעצט, צוריק

  . שטילערהײט ֿפון הלל
 

הָאבן יִידן ַא , ַאז יַארעמע דער סטרָאזש הָאט געעֿפנט דָאס טױער
, איז יַארעמע געװָארן ָאנגעצונדן. ַא מָאללָאז געטָאן זיך ַאלע מיט 

און הָאט זיך צעלָאזט אױף זײ , הבית-בעל ערַאז דָא איז , בַאװיזן



 7

זײ ַארױסגעטריבן מיט בזיונות ֿפון דער ּפָאסט אין , מחילה, און
ַאזױ , און דָארטן הָאבן זײ געװַארט אױף זַײדלען, דרױסן ַארױס

און ַאז זַײדל הָאט . װַארטביז זײ הָאבן זיך ֿפָארט דער, לַאנג
ָאּפגענומען דָאס בלַאט און הָאט זײ איבערגעלײענט דעם שײנעם 

הימל עֿפן  –ַא ליַארעם , איז געװָארן ַא געשרײ, ּפסק ֿפון דרײֿפוסן
װָאס הָאבן , דער געשרײ איז געװען ניט אױף די גענערַאלן! זיך

װָאס הָאבן , "ֿפרַאנצעהױזנדיקע"נישט אױף די , געשװָארן ֿפַאלש
דער געשרײ איז געװען ! נײן –, זיך ַאזױ ניט שײן אױסגעֿפַײנט

  . אױף זַײדלען
 
 –. הָאט ּכתרילעװקע געשריגן אין אײן קול –! סע קָאן ניט זַײן –

הימל און ערד הָאבן ! סע קָאן ניט זַײן אין דער װעלט ַאזַא משּפט
װָאס . סערװי בױמל אױֿפן װַא, ַאז דער אמת מוז ַארױף, געשװָארן

  ? װעסטו אונדז דערצײלן מעׂשיות
 
שרַײט נעבעך זַײדל מיט ַאלע ּכוחות און שטוּפט זײ ! בהמות –

נַאט זעט װָאס סע שטײט אין  –. דָאס בלַאט גלַײך אין ּפנים ַארַײן
  ! בלַאט

 
און ַאז דו װעסט זיך  –. שרַײט ּכתרילעװקע –! שמַאט-בלַאט –

ֿפן הימל און מיטן ַאנדערן אױף שטעלן ָאט דָא מיט אײן ֿפוס אױ
װָאס עס קָאן ניט , איז ַא זַאך'ס? װעלן מיר דיר גלײבן –דער ערד 

  ! עס קָאן ניט זַײן! עס קָאן ניט זַײן! עס קָאן ניט זַײן! זַײן
  

   ...? װער איז געװען גערעכט – ַא סימן
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