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 מַאן קָאטלער לבער

 סעַאנטישע שטר ַארָאמ

 

 

און טורעמלעך  ילצָאליקע דעכער  ֿפדי  

  ַארומגעצוימט מיט  ַאון רָאטענבורג,  ֿפ

וו  געציינדלטער    הָאבן נט,  ַאברייטער 

זיך  ֿפ מיט  ן  ַאָארגעשטעלט 

שויןהָאט  ווָאס    מבל,ַא נס־ַארכיטעקטור ַא דער  ֿפון    זיך 

ז  טנסַײוו נישער שלמותדיקייט. די  רמאָ ַאה  ן ַײגעחנדלט מיט 

שטר אוי  לןַאערשטע  דער    הָאבןזון    ר גייענדיקעֿפ ֿפון 

  קערט וויַאלֿפגעהָאט    זרח און זי י מֿפון    י שטָאט ָאנגעצונדן ד 

זיך דָא    הָאבן וועלכן  ֿפון    ,טערַײש ־ריזיקער רויטער ציגלַא  

דָארטן ל אויֿפ   און  צינגערַאגעריסן  און  ֿפון    נגע  קוּפָאלן 

דער  הָאט    נעענטער,ווָאס    טורעמס. מער  ַאלֿפזיך  נָאך  ם 

און    וןּפט מער אַארכֿפַא הָאט    קערט: ערַאלֿפצע מער שטח 

ערד, ביז ער    ילט מיט זיך דעם הימל און דיֿפצום סוף ָאנגע 

צעּפלוצעם    איז עלעמענטן  ֿפַאזיך  איינצלנע  אויף    –לן 

  ...רניזן, רינוועסַאענצטער, קֿפלקנס, ַאב
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שטָאטוו  ויס־אלענג געשלענגלטהָאט    נטַא דער  ַא    זיך 

ערדוו לַארווֿפַאל,  ַאמעכטיקער  מיט  טרוקענעם  נַאקסן  גן 

ערדענעם    ן ַײט זרשטעלט מי ֿפַאהָאט    לַאָאלגרָאז. דער ערדוו

עקזיסטענץֿפטיַא    ערּפקער דער  וועגן  גרָאבן.  דעם  ֿפון    ן 

גרָאבן   א  הָאבןדָאזיקן  צוויי  אויך  עדות    זערנע ַײגעזָאגט 

סיוון טויער איז אויף זיי ַא אין דעם מ  נגַא נגַײרַא  םַײקייטן. ב

בריק,ָאגעה די  גרָאבע  ֿפון    געבונדענעֿפצונויַא    נגען 

 .קלעצער

איז דער טויער געווען    שעה,  ערִי רֿפגעקוקט אויף דער    ניט 

צעע ברייט  מיט  ַאמָאנַא    נט.ֿפשוין  אויסגעשוירענער  ַאך  ן 

אין  ֿפון    רויסגעשטעקטַאזיך  הָאט    טָאנזורע שיסלָאך  דער 

שטָאט ערווַאנטדער  ס ַארקֿפַאהָאט    .  די  ביז  מע  ַאטשעט 

נע און  ַארצער סוטַאשוו  ןַײזֿפון    רבלַאּפלייצעס די ברייטע  

שטרעקאויֿפ  געצויגן ֿפרויַא  יכטיקָארזֿפ די  וֿפ  ַא  ן  ביז  לן, 

  .סערַאברעגן, עמער וו

אומדערוו ֿפזונ  ַא איז  ָאּפגעשּפרונגעןַאלעק  דער  ֿפון    רט 

בַאלעבַא אין  ם ַײרדע  און    גענעם ַײצַא    וועכטער  העלם 

  .רויףַא ווַאנטן אויף דער ֿפגעלאָ ֿפרויַא

ר  ּפנדיקַאקל הילצערנע  וועג    ןֿפַײמיט  דעם ברוקירטן  אויף 

טויערֿפון    ַארויס   איז   ַא   מיט  צוגעדעקט  ,בוידַא    דעם 

  רגע ַא    אויף  הָאבןדער בויד  ֿפון    כין.ַאלדַאגרויען ב־ שמוציק

נַארויס לצנישן  ַא    אין  נגלִייֿפון ַא    אויגן  געריקעַײגעקוקט 

בונטער  ַא    געשטרָאמטהָאט    נטקעגן דער בוידַאק.  ַאקָאלפּ 

און    –  וןהמ מיטֿפמענער  אויסזען,  ּפויערישן  ַא    רויען 
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קוישלען  געוועבטע מלבושים, מיט  ־ָאנגעטָאנענע אין גרָאב 

דעם   רוקנס.  די  אויף  זעק  די  זיך    הָאבן רימָארגן  ֿפ און 

געא שטָאט.    ןַײרַאגיכער  ווָאס    לטַײמענטשן  דער  אין 

ווָאס    רימטן יריד,ַאזיך געגרייט צו איר בהָאט    רָאטענבורג 

 . ערןַײ ב־נץ נידערַאאיבער ג טגעשמ הָאט 

  ַײרבֿפַא   נגעןַאגעגאינעם המון,    געגָאסן ַארַײנ  זיך  הָאבן   מיר

  געסל   טיק ַײשמָאל זַא    און דורך  ,טויער  ם ַײדי וועכטערס ב

מֿברחַא    אויף  ַארויס שָאטנס,ַאלּפרקַאותדיקן  געדיכטע    ץ. 

ב  הָאבןווָאס   ווינקלען  ַאהַא זיך  די  אין  ונעם  ֿפ לטן 

די הַארקּפלַאמ צווישן  די ענגע דורכגענג  און אין  ,  זערַײ ץ 

רעטנדיק אונטער דעם  ָאֿפט  נגען,  ַאמעלעך זיך צעגַא פּ   נעןַײז

איבער דער    גַאנגעןגע אויֿפ  ס איזָאודער זון ו ֿפון    נג ַאָאנדר

שטייענדיק   זון    ַאנטקעגןשטָאט.  צעלייגט    הָאבןדער  מיר 

בַא    אויף בלוי ַא שטיינערנער  אונדזערע  מעטענע  ַאס־נק 

געווען    עדעם ֿפ  לדענע מיט גאָ איז    טלען ַײ. אויף די בטלעןַײב

שטָאט,  ַא  טן  ֿפאויסגעהאָ  מיטױמצגעַארומגָאלדענע  ַא    ט 

ס'איזווַאנט וועלכער  איבער  גָאלדענע  ַא    גַאנגעןגע ויֿפא  , 

  .זון

דעם  ן  אי   ממש זיך  הָאט    געשטעלַא    אויף  ,ּפלַאץמיטן 

 געקעכטס. ַא    טשוהונענער קעסל מיט עּפעסַא    גערייכערט 

בָארדעכער ֿפ צעַא    מיט   ױערּפַא   זעץ  הָאט    טער  איין  מיט 

אויףַאצעה קלָאץַא    קט  ברייטן  שַא    ריזיק  און    ט ַײדיקן 

שֿפ געווָאר אין  אים  דער  ַארַײן  טערַײן  הָאט    םַא לֿפ. 
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זיך דערמָאנט    הָאבן , און מיר  ָאןקער געט ַאלֿפַא    רקער ַאשט

 . ה באשֿפרוׂששאלי  ער קינהלטַאאור דער אין 

שנירלעךאויֿפ   הָאבן  מיר די  בֿפון    געבונדן    און  טלען ַײדי 

ווַארויס גע   ע יקקגרָאדע  סעַײגענומען  מיט    ווַאנט שטיקער 

פּ  לַאבלויע  בַאסן,  טרָאלדן  קורצע    ַײנגע  און  ווינקלען  די 

מיר זיך    הָאבן . בענטשנדיק  טןַײויס די ז־אלענג   טרָאלדעלעך 

אויףֿפַא דערנָאך  רגַא    רוויקלט  און  קָאּפ,  דעם  איבער  ע 

גע  ןֿפ יבערגעווָאררַא טייל  אייבערשטן  הינטער    ווַאנטדעם 

  .שָאן י פּ ַאקַא  לייצע ווי ּפדער 

גערינגלטע  ַארומהעמדער    וונטענעַײקעלנערס אין ל  לינקעֿפ

לצערנע טישלעך צעשטעלט הי  הָאבן מיט ּפרָאסטע שטריק  

 . קטירן און טרינקשטיבערַאדי אומצָאליקע טר ַײב

צעעֿפון   שווֿפדי  ּפערלמוטערנע  ַאנטע    הָאבן רן  ַאוטליֿפ רצע 

ע  לַאנג  געשיילט צוויי לעדערנע ּפושקעלעך מיט ַארויס  מיר

ּפושקעלעַאשוו איין  רצועות.  אונדז  ֿפון    יעדערהָאט    רצע 

יבער די  ן לינקן ָארעם און די צווייטע אאויֿפ  ָאנגעמָאסטיעט

ֿפון    רוסטלן אויף דער בֿפַארָאפּ ַאאויגן, לָאזנדיק די רצועות  

ז דערנָאך  טןַײביידע  דעם    הָאבן .  צו  אומגעקערט  זיך  מיר 

ָאנגעהויבן   און  ּפושקעלע  לינקן  ַארומ ערשטן  דעם  וויקלען 

  .ָארעם ביז דער דלָאניע

מיטַאמ  ַא ענגע  ַאנַא    ן  אין  און  ברוסט  ע  שווַארצקעטער 

מיט גערינ ַארומהָאט    הויזן  צויםַא    גלט  ַא    שטריקענער 

 .דלַײבמַארק  קליינעם 
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אויגןַארמֿפַאמיט   זון  , כטע  דער  מיר    הָאבן  , צוליב 

מיטלסטן  ַארומ דעם  מיט ֿפגעוויקלט   כיקן ֿפאַ ַײדרַא    ינגער 

זיך    הָאבן זוי  ַארינג.   אין  ֿפַאמיר  אייביק  אויף  רקנסט 

רקנסט  ֿפַאשּפט, אין ליבע און רחמים,  י און מגערעכטיקייט  

קענען דעם בורא  ַאשנותדיקן ווילן צו באין גלויבן. מיט עק

ָרֵאל ה' ֱאלֵהינּו  ֿפ אין איין רו  הַאלטן עמיר ג   הָאבן  ַמע ִיש ְׁ ן: ש ְׁ

 ! ה' ֶאָחד

ּפויערישע    אויף די    הָאבן  מַארקּפלַאץ   ןאויֿפ  ורעסֿפדי 

בַאלעבַאב און  מיט ַאטים  ליבע  ַא    לעבָאסטעס  גרויסער 

  .צעשטעלט זייער סחורה

זון מענדיק ַאלֿפדער  ֿפון    קויל־ָאלעטֿפי  די   זיךהָאט    ער 

אונדזערע  אויֿפ הינטער  אויגנדעקלעך. ַארמֿפַאגעהויבן  כטע 

מטושטשע   דָאזיקע  געבליבן  ־ָאלעטֿפי די  איז  ר  ֿפַאקויל 

  יאויך נָאך דעם, וו  לעבן דער אמתער זון אונדזערע בליקן  

  שוין   נעןַײאונדז ז  ַארום  און  –נט די אויגן  ֿפצעע  הָאבןמיר  

י  נעןַא טגעש רָאטענבורגער  וואי  דןִימטושטשע    סעַײן 

ז  ַאַאזוי  רוויקלט איבערן קָאּפ,  ֿפַאגעווען    נעןַײזיי זטליתים.  

לחינם   ּפנימער.  זייערע  זען  צו  אוממעגלעך  געווען  ס'איז 

זיי רבי מאיר ב"ר ברוך און רבי    מיר געזוכט צווישן   הָאבן

מיר  ָא יחיאל.  די  ֿפַאזיכער    הָאבןשר ב"ר  און  רשּפעטיקט, 

ז  קעסטלעכע א  נעןַײרבנים    ַאנגל   ֿפון  שרֿפשוין 

מֿפוועקגעַא קיין  שויןַאגענצַאָארן  איז  מאיר  רבי  און   ,  

הערצָאג   אין  געַאַאוועקגעשטָארבן  עניש,  ג ענֿפ לברעכטס 

אֿפַאהָאט    ער   לַײוו ּפדיון  נצוטרָאגן ַײרווערט  ויים  ֿבש ־דעם 
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רבי  ֿפַא און  זיך,  איז  ָאר  זֿפנטלאָ ַאשר  מיט  קיין    נע ַײן  זין 

ראָ  די  ריטמיש    הָאבן   דן ִיי  טענבורגערטָאלעדָא.  זיך 

געשטגעשאָ  און  עּפעס  ַא קלט  אומקלָאר  גָאר  מלט 

בלויזַאקַאאומב צ  טַײצ ֿפון    נטס.  געהערט  הָאט    טַײצו  זיך 

אֿפדער מוראדיקער רע  ַמּיָ ֵמי ָעלְׁ ָעלְׁ ָעַלם ּולְׁ  ...רען: לְׁ

אויסכ  הָאבןוף  ס   צום געווען  מצליח  עּפעס ַאמיר  ֿפון    ּפן 

זיך געשטיגן מיט אימה און  הָאט  ווָאס    זייער בָארמָאטשען,

העכער,  העכ  ץ לַאיראה   און  דעםֿפילרֿפַאער    נדיק 

ה  מַארקּפלַאץ די  צווישן  רוימען  די  דער    –  זער ַײאון  ביז 

ביסלעכווֿפי זונקויל.  ק  הָאבן  זַײָאלעטעווער  און  לַאנג די  ען 

נדלען אין ווערטער, און די  ַארווזיך ֿפַא ָאנגעהויבן    ים ֿפצירו

ז רבי    לעהיי עה,  ֿפילּתמָאדנע  ַא    געווָארן  נעןַײווערטער 

הָאט    ט. עס ַאֿפ בענקש  ן ַײריקט אין זיי זמאיר ווָאלט אויסגעד

די    ןֿפַײ גרַאמיר הייבן ָאן צו בַאז    כט,ַאו געדֿפילַאזיך אונדז  

  – רחתמעט דעריןֿפַא  נעןַײזווָאס  לע סודות,ַא

 

ט צו  ֿפרַאורה זיך געדּתגָאט מיט דער    הָאט

דער זי  זָאל  ער  ווענדן  אין    דעםכנאָ אונדז 

גָאט דיך הָאט    רג סיניַארלענדן בֿפַא   ערַײֿפ

אויסגֿפַאדער דיך  ר  זָאל  ער  עקליבן 

און   דעםדערהויבן    כ'וועל   בןַײרטרֿפַא  נָאך 

ביז ַאזוי    לַאנג טרערן  די  גיסן  און    וויינען 

און   רןדי טרערן וועט וועֿפון    ךַײטַא    טנעַאוו
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ד צו  דערגרייכן  ה  נעַײוועלן  ווָאס    רןַאצוויי 

הור אין  און  ־ליגן  משה  איך  ַאההר  און  הרן 

יי ז הָאבןצי  עַײרעגן די ליבע די טרֿפוועל זיי 

דען אי  עַײנַא    ורהּתַא    גרייט  ביסטו  ן צי 

גָאטַאג געווָארן און  הָאט    נצן שוין איבעריק 

רברענט מיטן צָארן ווי קען  ֿפַא ר דיך  ֿפַאדער

גומען ווען איך   ןַײזיס צו מ  ןַײדען דָאס עסן ז

מען ווי  געזען  אין  הָאט    הָאב  גענומען  דיך 

דורך  ַא    ערגעץ און ֿפגעסל  וועגן  ינצטערע 

דיך  ֿפַא  הָאבן גָאטס ַאֿפרשעמט  רברענט 

דער רמעגן  ֿפַא טרייסטן  נָאך  דיך  וועט  עס 

שֿפון    ערֿפשע די   בןַײקל אויֿפ  טיםֿבאויבן 

רצירן ֿפַאלענע דערהויבן דו וועסט זיך  ֿפַאגע

נעמען  ַא    קליידןַא ב  דנסַײז  אין וועסטו  ּפויק 

ריידן און שטָאלץ וועל איך  ֿפ נצן אין  ַאאון ט

ז ָאנצינדן  וועט  גָאט  ווען  ליכט אויף    ןַײווערן 

 ...רשווינדןֿפַאכט וועט ַאאון די נ ַײדָאס נ

  ,ֿפענצטערַא    נט ֿפ זיך צעעהָאט    איבער   ַאנטקעגןהויז    אינעם 

הויב.    סןַײווַא    אין  ֿפרוי   ַא   געקוקטַארויסהָאט    וועלכןֿפון  

און  ַאקוק  ַא    ןבגע גע אוןַאהין  די    ,הער  זעענדיק  ניט  ווי 

  לץ ַאאונטן    ךַײרָאּפגעגָאסן גלַאם  עזי ּפלוצהָאט    ,לליםּפמת

געהָאט  ווָאס   בֿפ זיך  טָאּפ.  ליימענעם  אינעם  נאָ ַאונען   ךלד 
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שויבטירלֿפַארמַאכ  זיהָאט    דעם די  נעלם  ט  איז  און  עך 

דערוו גָאר  ַאגעווָארן.  רעאויֿפ  ןַארטנדיק  קציע, ַא גערעגטע 

, נָאר  דןִימיר זיך אומגעקוקט אויף די רָאטענבורגער י  הָאבן

ז אין   נעןַײיענע  געווען.  ניט  אויך  גרויסער  ־ניטַא    שוין 

קן  אויֿפ  ליוזשע ַאק געשווּומען  איז    לעכץשאָ ־לֿפרטאָ ַאברוק 

  .לעקןֿפט מיט זונילּפאון זיך געש

ַא    דַאסֿפַא  ןֿפאוי בֿפון  הָאט    טהויז ַא ר  םַײטרינקשטיבל 

ֿפון    שלָאג געטָאן דער משונהדיקער זייגער, ַא    קלינגעוודיק 

איז  לי  ַארויס  וועלכן  טרעלבויכיקע  ֿפונעם    לקע ַאדי 

בירגערַא רָאטענבורגער  אייסטערַײ מ־מָאליקן  מיט  ן  . 

  אויסגעטרונקען  סטערַײמ־ דער בירגערהָאט    סטערטרונקַײמ

שוין, ווער ווייס צום    ַאזוי , און  ָאזעלערנצן קווָארט מַאגַא  

גערֿפווי מָאל,  שטָאט ַאלטן  די  צעשטערונג  ֿפון    טעוועט 

  .יָאריקן קריג ־ סיקַײאינעם דר

ווינט אויֿפ  טערטַאלֿפגעהָאט    איבער אונדזערע קעפּ   הויך   ן 

ריזי ַארָאנספּ ַאטרַא   מיט  בוכשטנט  צו  ַא קע  "ווילקָאמען  בן 

 ד!ַארַאסקַא מ ערלעכןַײ ֿפדעם 



 
 

 


