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 יצחק סגל־ּפרַײז־ יעקֿב

דָאס לעבן,    , לײענער  ר קהלחשוֿבער זשורי, טַײערעמַײנע ליבע דַאמען און הערן,  

, און ס'רוֿב ֿפון די געהײמע הֿפּתעות ליגן  ײסט, איז ֿפול מיט סורּפריזן װי איר  װ

צ אוצר  װ בַאהַאלטן  ריזיקן  ֿפונעם  שורות  די  די  װישן  ֿפַארמָאגט  יִידישע  ָאס 

.  ביכעריִידישע  י  אין ד  –   , דהַײנון מָאנטרעָאלאיביבליָאטעק  ֿפָאלקס־עֿפנטלעכע  

ָאס מיט יָארן צוריק הָאט בַאשלָאסן  װיִידישן שרַײבער ַאן עקשן,  ַא  ֿפַאר  ֿפַאר מיר,  

ָאס זַײנען  װן יִידן,  יָאָאנדן צו יענע זעקס מילװָאלט זיך גע װי איך  װ צו ַארבעטן ַאזױ  

גע קינדװדערהרגעט  זײערע  צו  און  זײ  צו  חורבן,  לעצטן  בעתן  און  ָארן  ער 

ער גָאלדענער  געריסן דערבָאלט זיך ניט איװי עס  װַאזױ,    –אײניקלעך, ס'הײסט  

און איך  ביֿפרט.  שּפרַאך  קולטור בכלל און דער יִידישער  ֿפָאדעם ֿפון דער יִידישער  

ערטער דעם לעבעדיקן  װשרַײבער לײגט ַארַײן אין זַײנע  ען ַא  װ  ַאז   בין זיכער,

ײטיק ֿפון ַאנדערע מענטשן, דַאן  װָאס ֿפילט דעם צַאּפלדיקן  װ ֿפלַאם ֿפון זַײן נשמה,  

עט זַײן קול דערגרײכן די העכסטע הײכן ֿפונעם זיבעטן הימל און דערגרײכן די  װ

ָאס זענען געגַאנגען אױף קידוש־השם און אױף  װהערצער ֿפון די מיליָאנען יִידן  

 ידוש־היִידיש.  ק

איז   זײ  ֿפון  אײנער  און  סורּפריזן  מיט  ֿפול  איז  לעבן  שעֿפערישער  דער  מַײן 

אין דעם, ַאז צ  גוֿפא  דער סורּפריזהַײיָאריקער סעגַאל־ּפרַײז.   ישן ַא  װבַאשטײט 

ָאס איך הָאב בַאקומען ֿפַאר מַײן ליטערַארישער  װצענדליק ליטערַארישע ּפרַײזן,  

מָאל, דעם ערשטן    ײטעװשױן דָאס צ   איך  בַאקוםסעגַאל־ּפרַײז    ם, דעיקײטטעט

ֿפון    1995הָאב איך בַאקומען אין יָאר    , הירש און גרשון סעגַאל־ּפרַײז סעגַאל־ּפרַײז

ֿפָאלקס־ביבליָאטעק אין ּתל־   י.ל. ּפרץ דעם ַא מָאל גרױסן י.ל. ּפרץ־ֿפַארלַאג און  

ען אײנער ֿפון די סַאמע ּפרעסטיזשֿפולע ליטערַארישע ּפרַײזן  װדָאס איז גע  .ָאֿביֿב

נטיקער יעקֿב־יצחק סעגַאל־ּפרַײז מסּתמא שליסט מיט זיך  . דער הַײאין יענער צַײט

ַאלײן  דָאס לעבן    – ָארט  װעג אין דער יִידישער ליטערַאטור. מיט אײן  װַײן לַאנגן  מ

ָארט־מַײסטער יָארן  װעלן ֿפָאדערן ֿפון ַא  װָאס  װַאזעלכע סוזשעטן,  ט אונדז  שענק

ֿפון גַאנצן הַארצן בַאדַאנק  ַארבעט אױֿפן ליטערַארישן ֿפעלד.  און יָארן הָארעּפַאשנע  

  אױך   ַארבעט אוןליטערַארישע  עגַאל־ּפרַײז־זשורי ֿפַארן ָאּפשַאצן מַײן  איך דעם ס

און    ן מָאנטרעָאלאיביבליָאטעק  ֿפָאלקס־  רעֿפנטלעכע   ר יִידישעדי לײענער ֿפון דער  

די ַאלטע און סַײ ֿפון די נַײע    ֿפוןסַײ  ָאס מער הנָאה  װ  –דז ַאלעמען  ינטש אונװ

   ַא דַאנק. ָארט.  װ יִידיש ױל װיִידישע ביכער. זַײט געבענטשט מיט ַא גוט און ַא  


