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  איציק מַאנגער

 מַארקָאװיטש מַארק
  װַארשַאװסקי

  
  
  

. עליכם איז געשטַאנען בַײם ֿפענצטער און ַארױסגעקוקט-שלום
נישט געהַאט ַאֿפילו בדעה , דער שנײ איז נָאך ַאלץ געֿפַאלן

ָאבער זײער , לַאמטערנס הָאבן שױן געברענט-די גַאס. אױֿפצוהערן
עגן דער בלענדנדיקער ליכט איז געװען בלַאס און ָארעם ַאנטק

װָאס הָאט זיך צעלײגט ברײט און רחבותדיק , ליכטיקײט ֿפון שנײ
  .איבער די קיעװער גַאסן

  
מײן , די גַאזלַאמּפטערנס, װי אמתע קַאסרילעקעס זעען זײ אױס„

 קַאסריליװקער –עליכם גערעדט צו זיך ַאלײן - הָאט שלום–איך 
, שטָאלץ,  אױסגעצױגןָאבער, װי די נַאכט, ָארעם. מיט די בײנער

 מײנען זײ איבערצושַײנען דעם גביריש –װי אמתע מיוחסים 
ֿפינקלט מיט מיליָאנען , װָאס שעמערירט, בלענדנדיקן שנײ

  .“דימענטלעך
  

 ָאנגעּפעלצטע. איבער די גַאסן זענען געֿפלױגן שליטנס
זײ אונטערגעגעבן , איזװַאשטשיקעס הָאבן געװיַאקעט צו די ֿפערד

ַא שַאד יעדע , הױבט די ֿפיס, רירט זיך, ֿפערדעלעך, ָאװי„חשק׃ 
און די ֿפערד ... “װיל זיך קַאטַאיען, זעט איר דָאך, דער עולם, רגע

בַאװיזן זײערע בַאלעבַאטים ַאז זײ , הָאבן ֿפַארשטַאנען דעם װּונק
זענען געֿפלױגן ֿפַײל אױסן בױגן איבער די ֿפַארשנײטע גַאסן און די 

  .ײערע העלדזער הָאבן געקלונגעןגלעקלעך אױף ז
  

   עס. עליכם הָאט בַאטרַאכט די ּפַאנַארַאמע מיט הנאה- שלום
װָאס הָאבן , ֿפַארַאן מענטשן. מעׂשהלע-װי אין ַא ּכישוף, זעט אױס

נישט װי . יעדע צַײט הָאט זיך אירע ֿפַארגעניגנס. הנאה ֿפון לעבן
ן ָאּפ זײער ביסל װָאס ֿפינצטער, זַײנע קַאסרילעװקער, נעבעך, זײ
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זָאגן גלַײכװערטלעך און שטַארבן אין אײנעם מיט זײערע . יָארן
  .װַײבער און קינדער זיבן מָאל ַא טָאג ֿפַאר הונגער

  
װָאלט ער זיך , װען דער אױבערשטער װָאלט אים דערֿפָאלגט, אַײ

װָאלט געװען 'ַאז ס, נישט געֿפױלט און געגעבן אים צו ֿפַארשטײן
װָאס װָאלט „. צוריכטן ַא ביסל זַײנע קַאסרילעװקערַא יושר אױֿפ

 װען די דָאזיקע – װָאלט ער צו אים געטענהט –עס דיר געשַאט 
“ ?ָארעמע און ֿפרײלעכע לַײט װָאלטן אױך ַא מָאל ַא לעב געטָאן

װי זַײנע , װָאלט געװען ַא בעלן צו זען, עליכם ַאלײן-שלום, ער
גיבן זיך , ן װינטערדיקן שנײקַאסרילעװקער קַאטַאיען זיך איבער

װי זײ . אײנס דעם צװײטן צו ֿפַארשטײן דעם ׂשכל ֿפון שליטן
און נישט װי זײער שטײגער , הָאבן װילד הנאה ֿפון דער װינטער

  .אים צו שעלטן מיט טױטע קללות, איז
  

 זיך, עליכם הָאט איבערגעלָאזט דָאס ֿפענצטער- שלום
און ַא קוק ,  שטובדורכגעשּפַאצירט עטלעכע מָאל איבערן
  טוענדיק אױֿפן װַאנטזײגער ַא ברום געטָאן׃

  
  . שױן נָאך זעקס און דער זינגֿפױגל איז נָאך ַאלץ נישטָא–
  

עליכם זיך בַאגעגנט מיט -מיט עטלעכע טעג צוריק הָאט שלום
, שמועסנדיק װעגן דָאס און יענץ. זַײנעם ַא בַאקַאנטן ַאדװָאקַאט

  װעגן דעם זינגֿפױגל׃הָאט אים יענער דערצײלט 
  
  בין איך געֿפָארן , ּפַאניע רַאבינָאװיטש,  ַאנומלט הערט איר–

ַא געװיסן מַארק מַארקָאװיטש , מיט ַא צװײטן ַאדװָאקַאט
הָאט מיר דער . קײן װַאסילקָאװ צו ַא ּפרָאצעס, װַארשַאװסקי

דָאזיקער װַארשַאװסקי אױֿפן װעג געזונגען לידלעך אױף זשַארגָאן 
! גָאלד?  װָאס זָאל איך אַײך זָאגן–קע זַײנע אײגענע לידלעך  טַא–

 געֿפין איך –אױך זַײן אײגענע מלאכה , הערט איר, און די ניגונים
  .ּפשוט נישט קײן װערטער זײ ָאּפצולױבן

  
עליכם -דעם נָאמען מַארק מַארקָאװיטש װַארשַאװסקי הָאט שלום

ַאז , ען געװּוסטאין קיעװ הָאט מ. שױן געהערט נישט אײן מָאל
דער געשװױרענער ַאדװָאקַאט װַארשַאװסקי איז ַא ֿפרײלעכער 

. װי מען רוֿפט עס אין קַאסרילעװקע, ַא ֿפַארשלעּפטע קרענק, יונג
װָאס די קיעװער אינטעליגענץ הָאט , אױף ַאלע קערמעשלעך

נָאר ַאז דער . הָאט ער ֿפַארנומען דעם אױבנָאן, אַײנגעָארדנט
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ֿפַארֿפַאסן צו זײ , רשַאװסקי זָאל שרַײבן לידערדָאזיקער װַא
 ֿפון דעם הָאט זיך –און זײ טַאקע ַאלײן זינגען , אײגענע מוזיק
  .עליכם ערשט ֿפון זַײן בַאקַאנטן-דערװּוסט שלום

  
װי ַאזױ בַאקענט מען זיך עס מיט דעם , ּפַאניע, זשע מיר- זָאגט–

ט מען אים ַארַײן אױף װי ַאזױ כַאּפ, דָאס הײסט? דָאזיקן זינגֿפױגל
  ?עליכמען אין שטוב-אײן ָאװנט צו שלום

  
ַאז אין ַא זונטיק ָאװנט װעט מען ברענגען , איז געבליבן'און ס

זָאל , ַאדרבא. עליכמען אין שטוב ַארַײן-דעם זינגֿפױגל צו שלום
, דער גרױסער הומָאריסט הנאה הָאבן ֿפון װַארשַאװסקיס לידלעך

  .און צעגײען זיך אין יעדן אברװָאס זענען צוקערזיס 
  

עליכם הָאט ֿפַארבעטן -שלום. הַײנט איז דער ָאּפגערעדטער זונטיק
  זײ זָאלן אױך הערן דעם דָאזיקן ֿפױגל זינגען , עטלעכע ֿפרַײנד

װעט זַײן ֿפון װָאס 'אױב ס, און ֿפַאר אײן װעגס אױך הנאה הָאבן
  .הנאה צו הָאבן

  
ַאלע . הױבן צונױֿפקומעןאײנציקװַײז הָאט מען זיך ָאנגע

דערצײלט , גערױכערט, ֿפַארבעטענע זענען שױן געזעסן ַארום טיש
די , אין װינקל הָאט געװַארט די ּכלה. ַאנעקדָאטן און געלַאכט

מַארק מַארקָאװיטש , דער חתן, נָאר ער. הײסט עס, ּפיַאנע
  .איז נָאך ַאלץ נישט געװען, װַארשַאװסקי

  
. ָאל ַא קוק געטָאן אױֿפן זײגערעליכם הָאט ַאלע מ-שלום

  .ַאז ַא יעדע רגע איז ער מחױב ָאנצוקומען, געטרײסט די געסט
  

און ָאט הָאט טַאקע קײן סך נישט געדױערט און מַארק 
װָאס , מַארקָאװיטש הָאט זיך בַאװיזן צוזַאמען מיטן ַאדװָאקַאט

ַאז ער װעט אים ברענגען דעם , עליכמען-הָאט צוגעזָאגט שלום
  .נגֿפױגל אין שטוב ַארַײןזי
  

, קלײן געװַאקסן, ַא מענטש ֿפון ַאריבער ֿפוֿפציק, װַארשַאװסקי
הָאט זיך ַאנטשולדיקט , שמײכלענדיקע אױגן, מיט קורצזיכטיקע

ַאֿפילו . ַא קליענט הָאט אים ֿפַארהַאלטן. ֿפַאר זַײן ֿפַארשּפעטיקן
און ַאז . נטעןזונטיק קען מען זיך נישט ָאּפטשעּפען ֿפון די קליע

װָאס רעדט און רעדט , ַאז דער קליענט איז ַא יִידענע, גָאט העלֿפט
אין ַאזַא . איז דָאך נישט שַײך, װען אױֿפצוהערן, און װײסט נישט
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זָאל זיך , װַארשַאװסקי, ַאז ער, ֿפַאל קָאן זיך ַאֿפילו טרעֿפן
ון נָאר טַאקע אױף צװײ א, ֿפַארשּפעטיקן נישט נָאר אױף אײן שעה

  .און ֿפַאר װָאס נישט אױף גַאנצע ֿפינף, דרַײ
  

דָאס דָאזיקע . װַארשַאװסקי הָאט געלַאכט הױך און הַארציק
איז מיט ַא מָאל געװָארן גוט און , גוט געּפַאקטע מענטשל, קלײנע

  .הײמיש מיט ַא יעדן אײנעם
  

עליכם הָאט אים בַאטרַאכט׃ דָאס ָאּפגעטרָאגענע רעקל -שלום
ַאז ער איז נישט , נציקע עלנבױגנס הָאבן עדות געזָאגטמיט די גלַא

װָאס ֿפַארשטײן צו רַײסן ּפַאסן ֿפון זײערע , ֿפון יענע ַאדװָאקַאטן
ָארעמעלַײט דערשמעקן שױן דעם דָאזיקן , ֿפַארקערט. קליענטן

ַאז ַאזעלכע , ֿפַארשטײט זיך. און ער װערט זײערער, מין ַאדװָאקַאט
לטן ּפרנסה און שטַארבן צו ביסלעך אונטער ַאדװָאקַאטן הָאבן זע

  .װי אין ּפסוק שטײט, ֿפַאר הונגער
  

יעדן . װַארשַאװסקי הָאט גערעדט הױך און געלַאכט נָאך העכער
ַאז מען קען דעם דָאזיקן מענטש נישט , אײנעם הָאט זיך געדַאכט

  .יודע װיֿפל יָאר-נָאר ֿפון מי, ֿפון הַײנט
  

און ֿפַאר װָאס , קע אױף צװײ און דרַײטַאנָאר , נָאר אױף אײן שעה
װָאלט ער זיך נישט געשעמט און , נישט געװען דער בַאלעבָאס

 װָאלט ער געזָאגט –ּפַאניע װַארשַאװסקי ”ּתיּכף ַארױס מיט לשון׃ 
זענען דָאס שױן אײן מָאל , ַאז איר מַאכט לידלעך,  מען זָאגט–

י דָאזיקע איז הלמאי זָאלן מיר נישט הערן ָאט ד. לידלעך
מוז ער מַאכן ַא , ַאזױ װי ער איז ָאבער דער בַאלעבָאס“ ?לידלעך
קודם ּכל זען מכבד זַײן די . אַײנהַאלטן די נַײגעריקײט, שװַײג

און ערשט שּפעטער מכבד זַײן דעם , געסט מיט טײ און װַארעניע
  .זינגֿפױגל מיט מֿפטיר

  
 – זינגען .װַארשַאװסקי הָאט זיך נישט געלָאזט קײן סך בעטן

ַאז צװישן עולם געֿפינט זיך , בֿפרט? ֿפַאר װָאס נישט, אדרבא
-דער ּכישוף, ָאט דער גרױסער און אײנציקער, עליכם-שלום
ַאז די גַאנצע יִידישע , װָאס איז געװען בּכוח צו בַאװַײזן, מַאכער
  .שחורה זָאל זיך צעלַאכן-מרה
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מיט די . טעּפיַאןװַארשַאװסקי הָאט זיך ַאװעקגעזעצט נעבן ֿפָאר
  ֿפינגער הָאט ער ָאנגעהױבן צו בלָאנדזשען איבער די קלַאװישן 

  .און גענומען זינגען
  

, צום סַאמע ָאנהױב הָאט ער געזונגען דָאס ליד ֿפון דעם װַײבל
. װָאס דער מַאן הָאט זי איבערגעלָאזט מיט צװײ ּפיצלעך קינדער

הָאט זי זיך , קומעןװָאס זענען צום טַאטן גע, סוחרים-ֿפון װַײן
און איר די יונגע , ער הָאט ַאן ַאנדער װַײב גענומען„ַאז , דערװּוסט

  .“יָארן ֿפַארװיסט
  

. די װערטער ּפשוט און אמתדיק, שטיל און טרױעריק דעם ניגון
װָאלט זיך 'װען ס, ָאט ַאזױ װָאלט דָאס ֿפָאלק ַאלײן געזונגען

רָאֿפן די װיסטע װָאס הָאט געט, צוגערירט צו דעם אומגליק
  .עגונה

  
  איך קָאן זיך קײן ָארט ַאצינד נישט געֿפינען

  –ַאזױ הָאסטו מיר מַײן לעבן ֿפַארשטערט 
  ,נעם איך זיך רױטע ֿפעדער שּפינען

  .ַאזױ װי די ערד, װערן זײ שװַארץ
  

ער . עליכם הָאט זיך צוגעהערט מיט טרערן אין די אױגן-שלום
נָאר װער . שטײט דער ֿפָארטעּפיַאן'װּו ס, הָאט געקוקט אין װינקל

דָארט איז גָאר די ? װָאס מיר װַארשַאװסקי, מיר ֿפָארטעּפיַאן
װָאס „, װּו די עגונה זיצט און קוקט זיך צו צום ֿפײגעלע, ּפריזבע

  .“מלא חן, געשּפרונגען, געזונגען, הָאט זיך ַא קערנדל געגעסן
  

ע זענען געװען ַאל. װַארשַאװסקי הָאט ֿפַארענדיקט דָאס ליד
-שלום, און מער ֿפון ַאלעמען דער בַאלעבָאס ַאלײן, בַאגַײסטערט

ער איז צוגעלָאֿפן צו װַארשַאװסקין און אים . הײסט עס, עליכם
  ַארומגעכַאּפט קושן׃

  
ַאז דָאס , ּפַאניע װַארשַאװסקי,  װען איך װָאלט נישט געװּוסט–

 איך הָאב עס שױן ַאז, װָאלט איך געקָאנט שװערן, איז אַײער ליד
ָאסור צי ? מײנט איר, ַא שטײגער, און ֿפון װעמען. ַא מָאל געהערט
  .איך מײן ֿפון מַײן אײגענעם מַאמען. איר װעט טרעֿפן

  
. עליכם איז גערעכט-שלום, ַאלע ָאנװעזנדע הָאבן מסּכים געװען

נָאר . נוסח-יִידישער ֿפָאלקסליד. נוסח-דָאס איז אמתער ֿפָאלקסליד
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ָאנצוטַאּפן און , מתער דיכטער איז אים בּכוח צו געֿפינעןַאן א
  .װַײטער שּפינען דעם ֿפָאדעם

  
די ַאלע . װי ַא קינד, װַארשַאװסקי הָאט געלַאכט הױך און הַארציק

  .שבחים הָאבן אים שטַארק הנאה געטָאן
  

װַארשַאװסקיס ֿפינגער הָאבן װידער ַא בלָאנדזשע געטָאן איבער 
דָאס מָאל הָאט ער געזונגען דָאס . ון ֿפָארטעּפיַאןדי קלַאװישן ֿפ
װעלכע , װָאס הָאט זיך נישט געקָאנט ַאנטשליסן, ליד ֿפונעם בחור

ֿפון די צװײ שװעסטער ֿפון רַאכמיסטריװקע צו נעמען ֿפַאר ַא 
און , הָאט ַאנדערע מעלות, אײנע ֿפון די שװעסטער, ׂשרה. ּכלה
מַאן - דער סוף ֿפון ַאזַא חברה.װידער ַאנדערע, די צװײטע, רבקה

  .װײסט איר דָאך׃ ער איז געבליבן ַאן ַאלטער בחור
  

עליכם ַא קוק געטָאן אין װינקל און -װידער ַא מָאל הָאט שלום
נָאר די צװײ שװעסטערלעך ֿפון , נישט געזען קײן װַארשַאװסקי
  .דעם שלימזל, רַאכמיסטריװקע און דעם בחור

  
 אױף –עליכם זיך ָאנגערוֿפן - ט שלום הָא– ַא מצוה אױף אים –

אױף װָאס הָאט ער , ַאזַא ׂשוטה בן ּפיקהָאלץ. דעם בחור מײן איך
איך אױף ? װָאס איז ער שולדיק, נָאר צוריקגעשמועסט? געװַארט
 װען מיר װָאלטן געשטַאנען צװישן –און איר ַאלײן , זַײן ָארט

װי , סגעזען װָאלטן מיר מסּתמא אױך אױ–ַאזעלכע צװײ ֿפַײערן 
  .אמתע לעקישבערן

  
  הָאט ער אים געזָאגט׃, און צוגײענדיק צו מַארק מַארקָאװיטשן

  
ּפַאניע , ַאז איר זענט ַא געשװױרענער ַאדװָאקַאט, זָאגט' מ–

ַאז , איך ָאבער זָאג אַײך. מסּתמא איז דָאס אמת. װַארשַאװסקי
ס איר װָא, איז ַא שָאד'און ס, איר זענט ַא געשװױרענער דיכטער

מען דַארף זײ אױֿפשרַײבן . הַאלט אַײערע לידלעך ֿפַאר זיך ַאלײן
און זָאל דָאס ֿפָאלק זײ זינגען בכל ּתֿפוצות . און טַאקע ָאּפדרוקן

װעט נישט ַאװעק קײן סך 'ַאז ס, איך בין אַײער מבטיח. יׂשראל
  .צַײט און די לידער װעלן װערן טַאקע אמתע ֿפָאלקסלידער

  
 – איך װעל אױסזָאגן ַא סוד –איז רױט געװָארן׃ װַארשַאװסקי 

 די לידער הָאב איך ביז צום –הָאט ער געענטֿפערט ֿפַארשעמט 
, װַײל, ּפשוט דערֿפַאר, הַײנטיקן טָאג נָאך נישט אױֿפגעשריבן
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װי ַאזױ מען שרַײבט , איך הָאב ּכמעט אין גַאנצן ֿפַארגעסן... װַײל
  ...מיט יִידישע אותיות

  
.  נָאר נישט געדאגהט–כם הָאט אים איבערגעריסן׃ עלי-שלום
איר װעט דיקטירן און . עליכם איז נישט ֿפױל אױף דער ּפען-שלום

און דער ֿפָאלק , דער דרוקער װעט דרוקן. ער װעט ֿפַארשרַײבן
  .װעט זינגען און הנאה הָאבן

  
  .עליכמען-ַאלע הָאבן צוגעגעבן רעכט שלום

  
מען זָאל נישט ָאּפדרוקן ַאזעלכע , ַא בֿפירושע עװלה, ַאן עװלה
ַאז , און אין אײן װעגס הָאט מען געבעטן װַארשַאװסקין. לידער

  .ער זָאל מכבד זַײן מיט נָאך עּפעס
  

, געזונגען זיס און הַארציק. װַארשַאװסקי הָאט װידער געזונגען
עס איז געקומען . און דערבַײ זיך ַאלײן בַאגלײט אױֿפן ֿפָארטעּפיַאן

ּתנחום „ֿפון “ ּתורה-ׂשמחת„ֿפון , “מוזינקע„ליד ֿפון דער דָאס 
, לידער הַארציקע און ּפשוטע. װ. א. װ. ַאז. א“ דעם טרובַאטש

װי ֿפון ֿפָאלקס מױל , לידער. ֿפרײלעכע און טרױעריקע
  :און צום סוף הָאבן זיך דערהערט די טענער. ַארָאּפגעזונגען

  
  ,אױֿפן ּפריּפעטשיק ברענט ַא ֿפַײערל

  ,און אין שטוב איז הײס
  און דער רבי לערנט מיט די קינדערלעך

  ...בית-דעם ַאלף
  

און , קודם שטיל. דעם רעֿפרײן הָאבן ַאלע אונטערגעכַאּפט
  דערנָאך העכער און העכער׃

  
  ,זשע טַײערע-געדענקט, זשע קינדעלעך-זָאגט

  ...װָאס איך װַײז אַײך דָא
  

כטע אױגן און געזען דָאס עליכם איז געזעסן מיט צוגעמַא-שלום
װָאס , ָאט דָאס ֿפַײערל. װָאס ֿפלַאקערט אױֿפן ּפריּפעטשיק, ֿפַײערל

הָאבן אין ֿפַארשידענע , טױזנט ָאנשיקענישן, טױזנט בײזע װינטן
בַײם שַײן ֿפון דעם . צַײטן געּפרּוװט ֿפַארלעשן און נישט געקָאנט

װַײטער גלױבן , יקלַײדנד, ֿפַײערל װעלן די יִידישע ֿפָאלקסמַאסן
  ...ביז ... ביז , און זינגען



 8

  
ַאלעמענס אױגן זענען געװען . װַארשַאװסקי הָאט װַײטער געזונגען

װּו דער ֿפָארטעּפיַאן איז , צו יענעם װינקל, געװענדט צו אים
  .געשטַאנען

  
װי איבערן צימער הָאבן ַא , עליכם הָאט געזען-ָאבער בלױז שלום

און איבער , ליגל ֿפון דער גָאלדענער ּפַאװעֿפלַאטער געטָאן די ֿפ
װַארשַאװסקיס קָאּפ הָאט זיך בולט ָאּפגעצײכנט די געשטַאלט 

  .דעם עמבלעם ֿפונעם ֿפָאלקסליד, װַײסן ציגעלע-ֿפונעם שנײ
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