
טעאטער דער
שרון אבנר

האט וואם שאפינג, אייגנארטיקע ארטיקע. אן געווען איז ראזשישטש אין טעאטער דער
גאנצע דאס כמעט מיטגעריסן אפטמאל, און, יוגנט דער פון טייל גרויסן א ארומגענומען
יידישע די פון ווערק די איבער פאלעמיק אין סיי און באגייפטערונג אין סיי שטעטל,
די דורך בינע דער אויף געווארן ארויסגעבראכט זעבען וואס שרייבער' נישטיידישע און

ענטוזיאזם. און טאלאנט מיט ארטיסטךאמאטארן,
אין באליבטע אץ באקאנטע יונגעלייט, באגאבטע צוויי געווען זענען גרינדער די

שאמעס. אלטער און קלימבארד פייםי : שטעטל
זיר זיי האבן שפעטער צוזאמען. טרופע זייער געפירט זיי האבן אנהויב אין
וואס טרופע די "פאלקיסטן", די פון רעזשיםאר דער געווארן איז אלטער : אפגעטיילט

פאלקסשול. יידישער דער הכנסות אירע געווידמעט האט
געשפילט האט וואס טרופע די "ציוניסטך, די פון רעזשיסאר דער געווען איז פייסי

אינסטיטוציעם. קולטורעלעפילאנטראפישע אנדערע און "תרבות" ביתיתיומים, פארן
זייערע מיט אבער טעאטערקונסט, פון אקאדעמיעס אין געלערנט נישט האבן זיי
אויסצופירן געלונגען זיי איז אינטואיציע ווונדערבארע און פעאיקייטן נאטיר^עכע
אין עולם דער וועלכע פון ניווא, הויכן א אויף טראגישע, און קאמישע פארשטעלונגען,

פינגער7'... די "געלעקט האט שטעטל
איבער דיסקוטירט מיהאט שטעטל. אין געשעעניש א געווען איז פארשטעלונג יעדע
מיט גערעדט טיהאט און לידלעך די געזונגען מ'האט דראמע, דער פון פראבלעמאטיק די
דער אויף אויםגעצייכנט זיר האבן וואס ארטיסטן' אדער ארטיסט, דעט וועגן כבוד גרויס

שפילן. אין אדער זינגען אין בינע,
פארקויפן דעקאראציעם, די צונויפשטעלן מיטגעהאלפן האבן יוגנטלעכע צענדליקער
מיטגליד אלס ווערן צו פארעכנט כדי אלץ' טאן און שפיל אין אנטיילנעמען בילעטן, די

טרופע. דער אין

קלימ פייסי שאמעס, אלטער ארטיסטן די
פון גרינדער די  לינדן יאסל אין גארד

שטעטל. איו טעאטער יידישן

די פאר שטעלט קרייז דראמאטישער דער
. (1934) אורטייל" ,דער , 3יעסע



קאלטשאק אברהם
לץ דער

אברהם געווען איז נאמען אמתער זיין
גערופן אים האט מען אבער פישפעדער,
און אויסזען ריזיקן זיין צוליב ,קאלטשאק", ,
דער ווי האנט, אין שטעקן אייביקן מיטן

קאלטשאק. גענעראל רוסישער
פאר און היטלמאכער א ער איז געווען
אבער קאשע", אויף ,וואסער , ער האט דינט
מיט פול ; שטענדיק געווען ער איז פריילעך
אין איינעם יעדן ביי באליבט און הומאר

שטעטל.
ראזשישטשער די מיט רייצן זיך פלעגט ער

: דראען זיי און גבירים
צייט א קומען סיוועט גבירים, געדענקט
קומען. ,אתדזערע" , נאר זאלן אייך, אויף
און רוסן די געמיינט ער האט ,אונדזערע" ,

קאמוניסטן.
פארווירקלעכט חלום זיין איז ענדלעך
רא קיין געקומען זענען רוסן די געווארן.
אמת'ער אן געווארן ס'איז און זשישטש
סוחרים די ביי צוגענומען מיהאט חורבן.
אברהמיען ביי אויך און געשעפטן זייערע

היטלגעשעפט. זיין צוגענומען מען האט
באקומען באלד האבן גבירים געוועזענע די
ביטער געווען איז אים אבער שטעלעס, גוטע
או געמוזט ווייטער האט ער פינצטער. און
און היטלקאאפעראטיוו א אין שווער בעטן
אויף ,וואסער , פארדינט ווייטער האט ער

קאשע"...
רייצן אנגעהויבן זיך האבן גבירים די ווען

: אים מיט
"? אונדזערע זענען ווו אברהמ'לע, ,נו, ,

: געענטפערט זיי ער האט
געקומען זענען רוסן דידאזיקע ,ווארט, ,
צופוס גייען ,אתדזערע" , אבער טאנקן, מיט

". מאסקווע.. פון 
קאנאדע שאמעס, מענדל

איין פאר "פאזשארנע". דער אין אמאל און זאל גארנשטיינס אין שפילן מ'פלעגט
און ענגשאפט אין געזעסן "גאלארקע", דער אין בילעט א געקויפט מען האט זלאטי
באגאבטן פון "חכמות'' די אדער פייסין, אלטערן, פון "ריעטשעך די צו זיר צוגעהערט
שאמעס מענדל און גדליה טאלאנטפולע די פון ביודעי), (פייסים קלימבארד לובע

אנדערע. אסאך א'ון פלימעניקעם) (אלטערס
הויך אמאל און מיטגעשטימט שטיל "גאלארקע" דער אין עולם דער האט אמאל
און  "! גאלארקא "טישא : געשריי קאלטשאקס אברהם זיך הערט דאן פראטעסטירט...

שטיל. סיווערט
: הייזלעך ארעמע באשיידענע, די פון זינגען העין געקענט מען האט צומארגנס אויף

קינדערלאך הוליעט "הוליעט,
יונג, נאך זענט איר זמן כל
פיילינג ביזן ווינטער פונים

שפרונג" קאצן א איז
: אדער

רחמנים בני "יידן
אייך..." ביי דא איז הארץ גוט א

שיין אזוי אויס אייגנטלעך, דרוקן, ארטיסטן די אז געפילט, האט עולם פשיוטער דער
זיי האבן דערפאר און  .וו. א.א אנטוישונגען ליבעס, שטרעבונגען, געפילן, זייערע

בינע. דער אויף פאר קומט עס וואס אלץ איבערגעלעבט און מיטגעלעבט
אריין ס'ברענגט וואס געדאנקען, נייע די פון צופרידן געווען נישט זענען פרומע די

"טריאטער"... רופן אים פלעגן און טעאטער דער
 ווילנע און ווארשע פון טרופעס פראפעסיאנעלע קומען פלעגן פוןצייטצווצייט

שפילער. אמאטארן  "ליוכיטיעלעס" זיינע געהאט ליב האט עולם דער אבער
אלטער און קלימבארד פייסי פארדינסטפולע די פאר מען וואלט פעלקער אנדערע ביי
גורל דער ווי ביטער, געווען איז גורל זייער אבער דענקמעלער, געשטעלט שאמעס

שטעטל. אין יידן אלע פון
! געווארן פארגעסן נישט זענען גורל זייער און זיי אז צייכן, א זיין שורות די זאלן
גורל זייער און קינדהייט ווייטער דער פון אויערן אובדזערע אין קלינגט קול זייער אז

אויפהער. אן בלוט אונדזער אין קאכט

פאלקס דער ביי קרייז דראמאטישער דער
זענען ,'ווי פארשטעלונג די אויס פירט שולע

.>1924) קינדער" מיינע


