
Uit: Grine medine 52 

www.grinemedine.nl 

  זיל	ד� אי� ברִיי
  ��ר� הירשב�
  

ו� דער �גענט� 	ב� �נציק הַ�כט הונדערט נ	זנט �ר ט�אי� י

יש� די �ט� ידיעות צ�ר�רש�	ב� �נגעה�נער רעגירונג 	זילי	בר

קומט מע� 	זיל ב	ז אי� בר	, נד	נט� אי� ענגל	דישע אימיגרִיי

ל 	בהמות או� , זערַ�ה, אומזיסט ערד או� צו דער ערד געלט

ניק או� דעריבער � מיל" או� הליסט�זיל 	ז אי� בר	 ;ס גוטס�ד

– �וד עט מע� אי% מכ$� –הי� 	ר� ��יל �ר עס �ער נ

�ט מע� �" ה�א. ו� דער רעגירונג�' דע% חשבו� �יר� א�עק	

סע � גר	ב� �ל ה�יעדער ז, טיק�איז נ'ז ס	ע� �מודיע גע

	�ל� מער 	, ב*ט אי� שט�נער ה� אשות�מער נס �� ;מיליע

  .קומע�	עט ער ב�ערד 
 

גענע% �" אי� דע% א�נ. ירקונג�רקע 	 שט	ט 	ט געה�ציע ה	גיט	די 

עלכע �, "	מברי�ה"נגע� די שי' 	געג��� 	�ולער ה�ער�ו� לי�זומער איז 

ל איז �ערער טדער גרעס. שות�דישע נִיזנט י�ריבער ט	ירט �ט גע�ה

ע� �נע� געַ�עלכע ז�מיליעס �	. רעסערס�דערסת ַ�ו� שנ�נע� 	שט	ב

 	דער �ר טעכטער �� 	רגט �סגעב�ר� א��עק	�ר� �	ב� זי" �ה, נע�קל

ט� יולי �ינ�דע% . רטיקע גליק��	' �ר� א��גע. נדַ�ר� גוט� 	ו� �ר זי� ��

ט �נשט	�אי� דער ה, זיל	נגעקומע� אי� בר�רטיע �	איז די ערשטע 

מע� . �אול�� 	� ס�ירט ק�ריבערגע	 �ט מע� ז�רט ה�ו� ד�ס או� �נט	ס

או� , ו� דער רעגירונג�ז �ה,נט�	ס� אימיגר�ירט אי� דע% גר�ר�	 �ט ז�ה

 �� ש�ב� ז�ז ה�ה,נט�	אי� אימיגר... ב��נגעה�ט זי" �ט הַ�די ביטערע צ

�נטל	נע� ַ�ס ז��, ק�	לי��ע � גרו	� ��געטר� ��הי� מע� �*, ו� די ערטער

' דער �יז� א�נגע� ט�ל די רעגירונג ה�ַ�, ט שיק��ר	געד, ד�ִידי י , �ט ז�ה

�  : ילדער געגנט�ער או� ַ�ר



  

�סהעל�ר	� �ל	ט איר זי" �ר	ד	טער ב�ַ�ט איר או� �ס ה�ד"  �".  

ק� זי" 	לי��ו� די � �ב� ז�דערצו ה. ט מע� ניט געגעב��י ערד ה�מער   

הערשט דער געלער ,  שיק��יל ז�הי� מע� �*ז אי� יענע ערטער 	סט �*דער

�טע �� צ	נגעקומע� �ל איז �ַ�דער. ליג��י די �ל� �	יבער או� מענטש� 

ט ַ�דישע לִיו� י�ל �די צ.  דריטע	לד 	קע ב	נט� או� ט	שי' מיט אימיגר

ו� �לט ריר� ��ט זי" ניט גע�דער עול% ה. זנט�יר ט�כט ביז �ט דערגר�ה

. רב��נע� געשטַ�קינדער ז. ב��נגעה�ב� זי" �ט� ה�נק	קר .ז�ה,נט�	אימיגר

מעס זיצ� 	דישע מִיי י�, נגעקומע� או� געזע�ַ�ר	נע� ַ�מטע ז		ז די ב	או� 

חד � 	 �' ז�איז א, נע קינדער�ערע קל�נע� ז	��' דער ערד או� ב�א

דער . סגעטריב��ר	ז �ה,נט�	ו� אימיגר�ד� ִילע י	חד �ר �	ל� או� �	נגע�

, רמעגלע"�	ע� �ס איז גע��, ל� ט	:  שלעכטער	ער �ע� ז�ל איז געה.,ס"

 	; רגענטינע	� �ק, טער�ַ�ג� �דער געצ�ע ��ר�� א�� צוריק ק��נטל	איז 

ו� �� או� איז 	�רבעט� אי� ה	, ס�נט	� ס�ז� ק�עקגעל	�ט זי" �ל ה�ט

' �ג� א�נגעשל�ט זוכנדיק זי" �ל ה� ט	או�  ;רב��סגעשט�יבער א�געל� 

רט מיט �ב� זי" ד�ס ה��, עטע�ונדע�נגעַ�א, כעַ�ר, ד�ִי בינטל י	

�ז �ַ�� או� ביסלעכ��ט געטר	�נדשַ�ר� � זַ�ב, טיקט�שע	נדל ב	ע�ה�ר

נע� ַ�ניקע ז�א. ר���רזונקע� גע�	ט �� מיט קינד או� ק�נד ש	אינע% ש

� �נע� זַ�רט� ז�ציעס או� ד	נט	ל�,ע	�רעמדע ק� ַ�רבעט� ב	עק 	

	�ג� �געשל��ר	י עס איז �ב� זי" �ז עטלעכע צענדלינג ה�בל. נד��*רש

� אי� 	ל�נשטענדיק 	� 	 �רנעמע� ז�	ט� ַ�נטיקע צַ� הַ� בעג או�� 	' �א

  .ט	�דער געזעלש

 

זיל ערשט אי� די לעצטע 	 אי� ברדישער ישו$ִיט זי" דער י�בער ה�ט ַ�נ	ב

ט� ַ� איצטיקע צַ�ב. ר�זעקס י,ינ'�ר די לעצטע �	מעט . ,1ר�עטלעכע י

דישע ִיזנט י�ר ט�� 	� ַ�ל� ז� ז�ר�נ	 דע זשִי�ז אי� ר	, רעכנט מע�

ו� דע% �נע� ַ� זז�ו� �צענט �ר�נציק ַ�מעט נ., ערדיק�או� מערק, שות�נ

, �ול�	� 	טער קומט ס�ַ�. רו%	ו� �או� , ביע	ר	בעס, ��שטעטל סוקער

*�  .2שות�דישע נִיינ' הונדערט י� 	 ַ�ינע� זי" ב� עס גע

  

�ילדער � 	� דור" 	זט מיט דער ב�הי� געל	ב אי" מיר � ה�ול�	� 	ו� ס

די הי� . ערט�זע געדַ�ט די ר�כט ה	 נ	. לדיקער געגנט�	רגיקער או� 	ב

�� �כט ק	ב די נ�ה'ז כ	, ס� גר�ז	ע� �ב איז גע�� או� דער שט�ג�	ו� 

רג� �רימ� בי� אי" אי� �ר�נ	 דע זש�� רי�ק. כט	ג ניט צוגעמ�א

רט או� �	גע��� �ט מי" ש�ד� הִיי  געזעמל	. כטע�געק��� 	נגעקומע� �
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רמער �	" �איז נ, יז� �סגע�ר	ב� מיר � ה�ס ז��, ט	�נדשַ�ר�ער �ז

רט �	ב באמת ניט דער�ה'כ. רג��רימ�רער �נ	 דע זש�י דער רי�ע� �גע

�נימער צו טרע�מישע �יל ה� �ז	� .�� �ל	לע �ַ� 	ע� אי" בי� געבליב� 

על� �לט אי" ��י �": טיצבו"�� נַ�כנט אי� מ�רצ�	ב אי" �ה, טעל�אי� ה

ער� אי� דע% �ר� �על� געב�ס ��, ניקלע"�ערע א�ו� ז�לט� 	זע� די געשט

  ."נד	ביק גרינע% ל�א

��ציע 	יליז�נצע צי	 די ג�*, ילדעניש��יש� די �נדערנדיק צ�	רע% 

ד �דענע% קלַ� גרי� ז	' �ל א�ערט בלעכ� קנע	�רזש�	 	י �ני% � 	ט �ה

מישע יונגע �רו% ה	כסשפ� די" פלוצלינג , זיל	ו� בר�רצ� 	אינע% ה, � ד–

  : כל�מיש� שמ�מיט דע% ה, ד�מישע ר�מיט ה, טַ�ל

  ."טעק�נקוק� אונדזער ביבלי�יר� �" ַ�על� א�מיר , קומט"  

 

ס דור" �ר	נקע� 	די ביכער בל. עס��ט	' ק�קע ניט א	טעק ט�יבלי ב	

עס או� בליצ� מיט די גילדענע 	�ש,ו� די ביכער�ב� �די גלעזערנע ש

  : ' די רוקנס�תיות א�א

ג 	רל�	,רט אי� דע% ביכער�ד ...רשע�	ב� די" געזע� אי� �מיר ה"  

ע� דו �, ר�� י	ר �	, נע�	טליצעס געש��' די �נע� מיר אַ�ז" צענטער"

ט מע� אונדז �ליצעס ה��ו� יענע �קע 	ט... נגעקומע�ַ�ר	הי� 	ביסט 

זיל 	� בר�זש ק	, הער	קט או� �	ר�	סטנס 	אי� ק, גענומע���ר	

	�  ..."ירט�ר

  "��נדזשע� מיר � בל�ז	, �י? נדערט�*ר�	 �ז	� �ס קוקט איר מיר 

דישער ִיט דער ריזיקער י�סגעב�ט זי" א�נדזשענדיק ה� בל�ז	. לע	 "�ד

  ..." מעריקע	,רד� אי� נישו$

  "�  "?�ט איר דַ�ל ז�י

 

,  חשבו�	כט מיר 	נדער� או� מע� מ	נער קע� דע% �ז א	, ס�זט זי" א�ל

ט או� ניק�רא�	נע� ַ�לע ז	. �	ר�	 �נע� דַ�שות ז�זנט נ� ט��ז ביז צ	

רטיקער �ר דער �	ז� 	�ַ�מ' צו ב	 ביטער� ק	� �יר� �נע% �לע אי� א	

  ...ד�ִידי אמתע י, ד�ִינע� עס די יַ� ז�ז ז	, ט	�געזעלש

 �ז ז	, עלט�ר דער �	ז� 	�ַ�על� ב�ל� �ד� זִיי? "ַ�נדערט א�*ר�	עס "  

נער 	מעריק	,לע דרו%	 אי� י�, זיל	ז אי� בר	רגעסט ניט �	? ד�ִינע� יַ�ז

ו� �. ס	ו� אונדזער ג�� עול% 	. ד�ִירט י� ס	" �� נ	ר�	איז  ,לענדער

גזלט או� דע% 	עמעצ� ב, ינדלט�ש	עט או� עמעצ� בסגעגנ$�ר	ערגע� זי" 

ישע לענדער זי" �� אי� די טר�או� שטיל ד, ב מיט זי" צוגענומע��ר



  

ש או� בלוט �ל�מיט אונדזער יונג , � ד�נע� זַ�י% זוש4$. רצלט��נגעַ�א

  ...� ד�נדלע� ז	ה

 

�הער 	ב� זי" � ה�ע� ז�, רש���� או� �וח צו גער איז דע� ב.

ס ��ז די ערשטע אומגליקלעכע 	: ר איז זיכער�נס נ�א? ריבערגעקליב�	

זיל מיט דער 	נגעקומע� אי� בר�ר צוריק �נציק י�	ינ' או� צ�נע� מיט ַ�ז

ו� �נע� ַ�ז, רבעטערס	 ,ער� ערד� צו �ד, ול�ער�ו� לי�, " 	מברי�ה"שי' 

	��רצ��ב� �ס ה��, ל��	נגעַ�ר	רעמס �ט אי� די ַ�לונג צו יענע ל

 �ז אי� רי	צט מע� 	איצטער ש. רט	סגענ�ר	" די טעכטער �עטער א�ש

 "נטלעכע�ע"דישע ִיזנט י�יר ט�רו% 	יז ינע� ב�ל� זי" גע� ז�ר�נ	דע זש

נט מע� �ס מ�ז ד	, ס���לע 	בער �, "ס�רוס"ילו 	�� זי" � רו�ז! ע��רפ

   .ד�ִיי

ע� זי" �נדע גע	 ש	עסטעט או� עס איז �ר�	נד 	ס ל�ב� ד� ה�ז  

  ."טַ�ד ביז דער לעצטער צִימע� י�� מיט� נ�נצורו�

  

מ' 	דער ק. ג��נגעקומענע מיט טרער� אי� די א�,ַ� רעד� די נ�ז	

איז , רטיקע�די , רעסע�בער די �. רעסע�ל ביז צו דער � מ	כט �דערגר

,ע��ר�ו� �ט �שט	לק ב��דישע ִיס י�ז ד	, כצוגעב��" מער נוטה נ�א

יל � �ז	לק ��דישע ִיס י�ט ד�זיל ה	ז אי� בר�ז בל	 סימ� 	, הענדלערס

  ...דישע טעכטער צוגעשטעלטִיונגע יי

 	בעט מי" !" נד	 שלעכט ל	זיל איז 	ז בר	, טונגַ�בט ניט אי� צַ�שר"  

נד 	ס ל�ד. טַ� שלעכטע צ	ז �עס איז איצטער בל", דישער אינטעליגענטִיי

נט די ענגלענדערס �י עס ל�ונקט �, ר���הער צו 	נט �ד� לִיר י�	. איז גוט

  ."טש�ַ�או� די ד

  
  1915עג� �זי"   רעדט�ד 1
 60.000ו� �לט העכער � או� צ�ר�נ	 דע זש�גט רי�ריבערגעי	 �ול�	� 	ט ס� ה1967אי�  2

  .זיל	דישער צענטער אי� ברִיאו� איז דער גרעסטער י, ד�ִיי

  

�  32. נר, ערק�סטערומ ,��ר� הירשב�: ו�

  1967, רגענטינע	�  איִי��% יַ�ט ב	�געזעלש,טור	ליטער
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