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Benjamin Brand, a journalist and a doctor, was born and lived in Poland until his family fled from 
the poverty and anti-Semitism to the Soviet Union. Like many other members of his generation, 
Brand became both a witness and a participant of the events that dramatically affected the lives 
of Soviet Jews. His study in a Jewish school in Kharkov (the first capital of the Soviet Ukraine), 
his involvement with the Jewish literary life of the time, his encounters with Jewish writers and 
poets brought him to the Vocational School of Journalism. After his graduation, he went to 
Birobidzhan.

Later he received a second education in medicine, but continued to write articles and pub-
lish them in Jewish press: the newspaper Birobidzhaner Shtern (“The Star of Birobidzhan”) and 
magazine Sovetish Heimland (“The Soviet Homeland”). In his memoirs “From the Past” he de-
picted his family’s story. However, his rich idiomatic language, his brilliant narrative skills, his 
unforgettable encounters with famous Jewish writers and poets made his book a valuable his-
torical document that’s interesting for an audience far beyond his immediate family.

בנימין ברַאנד איז ַא דָאקטער און ַא זשורנַאליסט, ַא געבוירענער אין ּפוילן, ֿפון ווַאנען זַײנע עלטערן 
צוזַאמען מיט די קינדער זַײנען ַאנטלָאֿפן ֿפון דלות און ַאנטיסעמיטיזם אין רַאטן־ֿפַארבַאנד. ווי ס'רוֿב 
מענטשן ֿפון זַײן דור, איז ברַאנד געווָארן ַאן עדות און ַאן ָאנטיילנעמער אין די געשעענישן, וועלכע 
הָאבן געשּפילט עיקרדיקע רָאלע אין דעם גורל ֿפון סָאוועטישע יּידן. ער הָאט זיך געלערנט אין ַא יּידישער 
שול אין כַארקָאוו – די ערשטע הויּפטשטָאט ֿפון אוקרַאּינע, זיך בַאטייליקט אין יּידישן ליטערַארישן 
לעבן ֿפון דער צַײט, בַאגעגענונגען מיט יּידישע שרַײבער און ּפָאעטן הָאבן געברַאכט ברַאנדן אין ַא 

זשורנַאליסטישן טעכניקום. ֿפַארענדיקט זַײנע לימודים, איז ער ַאוועקגעֿפָארן קיין בירָאבידזשַאן.
נָאכדעם ַאז ער הָאט געקרָאגן זַײן צווייטע, מעדיצינישע, אויסבילדונג, הָאט ער ניט אויֿפגעהערט 
שרַײבן און דרוקן זַײנע ווערק אין דער צַײטונג "בירָאבידזשַאנער שטערן", אין דעם זשורנַאל "סָאוועטיש 
היימלַאנד". דָאס בוך ֿפון זכרונות "ֿפוֿן ֿפַארגַאנגענעם" איז אויסגעטרַאכט געווָארן דורכן מחבר ווי ַא 
דָאקומענט ֿפון משּפחה־געשיכטע. נָאר צוליב דער זַאֿפטיקער שּפרַאך און דעם שרַײבערס טַאלַאנט, 
אויסגעצייכנטע בַאגעגענישן מיט די בַארימסטע יּידישע שרַײבער און דיכטער, איז עס געווָארן ַא 

וויכטיקער היסטָארישער עדות ֿפון דער ּתקוֿפה, אינטערעסַאנטער ניט נָאר ֿפַאר דער משּפחה.
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הקדמה
דער טַאטע ֿפלעג ָאנרוֿפן זַײנע זכרונות "מַײנע זיסע יִידישע קינדער־יָארן". און דָאס 
איז בנוגע הונגעריקער און דלותדיקער קינדהַײט זַײנע. איצט ֿפַארשטײ איך ֿפַארװָאס. 
ער דערמָאנט אין די צַײטן, װען די משּפחה זַײנע איז געװען ַא גַאנצהַײטלעכע און 

ֿפול ֿפון ליבע, ניט געװּוסט ֿפון צרות און גרױל.
עס איז געװען שװער צו לײענען דעם טַאטנס ּכתֿב־יד, שװער און ביטער. אין 
טַאטנס גורל װי אין ַא טרָאּפן װַאסער הָאט זיך ָאּפגעשּפילט דָאס שיקזַאל ֿפון ַא סך 
מענטשן ֿפון דער צַײט, יִידישע דָאליעס, צעקַאליעטשטעט ֿפון רדיֿפות, מלחמה און 

גזירות.
מיר איז געװען משונה־מָאדנע איבערצולײענען די זכרונות. אױף װיֿפל איך 
געדענק, מַײן טַאטע הָאט ֿפַײנט געהַאט די רַאטנמַאכט, און דָאך זַײן מַאנוסקריּפט 
איז ָאנגעֿפילט מיט סָאציַאליסטישן ידעַאליזם ֿפון ָאנהײב צװַאנציקסטן יָארהונדערט.

מַײן טַאטן איז געלונגען ָאּפצוהיטן און איבערצוגעבן זַײן קינדערשע שּפירונג 
ֿפון לעבן און צַײט, װָאס ער הָאט דעמלט געהַאט, לַאנג ֿפַאר ַאלע מַאטערנישן און 
ַאנטױשונגען. ער הָאט ָאּפגעהיט דעם ליכטיקן ָאנדענק ֿפון יִידישע שרַײבער, 
מיטגלידער ֿפון יִידישן ַאנטיֿפַאשיסטישן קָאמיטעט, װָאסערע נעמען זַײנען ּכמעט 
ֿפַארגעסן הַײנט. ּפשוטע מענטשן – ֿפרַײנט, בַאקַאנטע – זַײנען אין מַײן טַאטנס 
זכרונות גוטהַארציק און לַײטיש. דָאס זַײנען געװען מַײן טַאטנס מעלות, און ער 

הָאט ּתמיד בַאטרַאכט זַײן עֿבר דורך דער ּפריזמע ֿפון זַײנע אײגענע מעלות.
דער טַאטע הָאט געשריבן אױף יִידיש. ער הָאט ּפרעכטיק געקענט רוסיש, נָאר 
זַײן מַאמע־לשון איז געװען די יִידישע שּפרַאך. זַײן גרעסטער חלום איז געװען 
בַאזוכן ארץ־יׂשראל, ירושלים, ַא ריר טָאן דעם ּכותל. דָאס איז געװען אוממעגלעך 
דעמלט. מַײן טַאטנס בוך װעט ֿפַארעֿפנטלעכט װערן אױף יִידיש. ֿפַאר מיר דָאס איז 

ַא סימן, ַאז ער איז טַאקע ַאהינגעקומען צו דעם ּכותל, כָאטש ֿפַארשּפעטיקט.
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ביָאגרַאֿפיע
מַײן טַאטע, בנימין ווָאלֿפָאוויטש ברַאנד, איז געבוירן געווָארן דעם 30 נָאוועמבער 
1918 אין ּפוילן, אין דעם שטָאט ּפלָאצק, ווָאס איז איבערגעגעבן געווָארן צו 
דַײטשלַאנד נָאך דעם צעטיילן ֿפון ּפוילן אין 1939 צווישן היטלערס דַײטשלַאנד און 
רַאטן־ֿפַארבַאנד. עס הָאט געשּפילט ַא וויכטיקע רָאלע אין מַײן טַאטנס גורל: במשך 
דער מלחמה הָאבן די רעקרוטירנדיקע קָאמיסיעס אים ניט אויֿפגענומען אין ַארמיי, 
ווי ַא געבוירענעם אויף דעם ׂשונהס טעריטָאריע. ווען אויף דער ֿפרַאגע וועגן דעם 
ָארט ֿפון זַײן געבוירן הָאט מַײן טַאטע געענטֿפערט "ּפוילן", הָאט מען אויף אים 
געטוּפעט מיט די ֿפיס און געשריגן: "ניטָא קיין לַאנד ַאזוינס! עס איז דָא דַײטשלַאנד 
און רַאטן־ֿפַארבַאנד! ווּו ביסטו געבוירן געווָארן?" און דער טַאטע הָאט געדַארֿפט 
ענטֿפערן "אין דַײטשלַאנד". דָאס איז געווען ַא שַאנדֿפלעק, ווָאס הָאט אים ֿפַארמַאכט 
דעם וועג אין געוויינטלעכער ַארמיי און געברַאכט, ַאנשטָאט ֿפון ֿפרָאנט, צו גרָאבן 
טרַאנשייען אין ַארבעטס־ַארמיי. און כָאטש עס הָאט אים גערַאטעוועט דָאס לעבן, 
הָאט ער ַאליין זייער שווער איבערגעלעבט צו זַײן מחוץ־למחנה: ַא יונגער, ַא 
געזונטער און ניט אויֿפן ֿפרָאנט. ער הָאט זיך געשעמט, ווען, ַארויסגייענדיק אויף 
דער גַאס, הָאט ער געטרָאֿפן אויגנבליקן ֿפון ֿפרויען, וועמענס מַאנען און זין הָאבן 

זיך געקעמֿפט אויֿפן ֿפרָאנט.
ָאבער איך הָאב ַא ביסל איבערגעהיּפערט.

מַײן טַאטע הָאט ֿפַארברַאכט זַײנע קינדער־יָארן אין ָארעמען ַאנטיסעמיטישן 
ּפוילן. אין 1928 איז ער ַאריבערגעֿפָארן מיט דער מַאמען און זַײן עלטערן ברודער 
אֿברהם אין דעם לַאנד ֿפון ַאלגעמיינער "ברודערשַאֿפט און גערעכטיקייט" צום 
טַאטן, ווָאס איז ניט־לעגַאל ַאוועקגעֿפָארן אין רַאטן־ֿפַארבַאנד מיט צוויי יָאר צוריק 
און געשריבן התלהֿבותדיקע בריוו ֿפון כַארקָאוו. דער טַאטע הָאט זיך געלערנט אין 
ַא יּידישער שול, נָאכדעם הָאט ער זיך ֿפַארשריבן אין יּידישן זשורנַאליסטישן 
טעכניקום און געזונקען אין אויסערגעוויינטלעך רַײכן יּידישן ליטערַארישן לעבן 
ֿפון דער צַײט. די טרעֿפונגען מיט ּכלערליי יּידישע שרַײבער הָאבן געלָאזט ַא טיֿפן 
שּפור אין זַײן נשמה. אין 1936 נָאכן רוף ֿפון דער ּפַארטיי איז ער געֿפָארן זיך בַאזעצן 
אין בירָאבידזשַאן, ווּו ער הָאט געַארבעט ווי ַא קָארעסּפָאנדענט ֿפון דער צַײטונג 
"בירָאבידזשַאנער שטערן". די ּתקוֿפות ֿפון לעבן זַײנען גענוג ּפרטימדיק בַאשריבן 

אין די זכרונות.
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אין 1937, נָאכן ַארעסט ֿפון זַײן טַאטן און זַײן ָאּפזָאג אים ָאנצורוֿפן ׂשונא ֿפונעם 
ֿפָאלק, איז דער טַאטע ַארויסגעווָארֿפן געווָארן ֿפון קָאמסָאמָאל און ַארויסגעטריבן 
ֿפון דער רעדַאקציע מיט ַא "וועלֿפישן בילעט". נָאך לַאנגן נע־ונד און ַאלערליי 
ַארבעטן אין ַאגריקולטורעלער קָאמונע איז ער ַארַײן אין מעדיצינישן אינסטיטוט. 
ֿפַארענדיקט זַײנע לימודים איז ער געשיקט געווָארן אין מָאלדַאוויע און אין 1947 
הָאט מען אים גערוֿפן אין ַארמיי אויף לַאנגע 20 יָאר. צען ֿפון זיי הָאט ער געדינט 
ווי ַא דָאקטער־דערמַאטָאלָאג אין שּפיטָאל בַײ עסקַאדריליע אין ווַײטן מזרח, 
נָאכדעם איז ער איבערגעֿפירט געווָארן אין ַאן ַאנדער געגנט, אין קַאמישין אויֿפן 
ברעג ֿפונעם טַײך ווָאלגַא, ווּו ער הָאט געַארבעט ווי ַא דערמַאטָאלָאג אין מיליטער־

שּפיטָאל. צום סוף איז ער דעמָאביליזירט געווָארן מיטן רַאנג ֿפון ּפָאדּפָאלקָאווניק 
און ַאריבערגעֿפָארן מיטן ווַײב און קינדער אין היימשטָאט ֿפון מַײן מַאמען, קיין 
ַאדעס, ווּו ער הָאט געַארבעט ביז זַײן טויט. געשטָארבן איז מַײן טַאטע דעם 11 

יַאנוַאר 1991, ֿפול מיט ּכוחות און ּפלענער.
מַארגַאריטַא ַאנשינַא
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אונדזער שַאנק

ַאלע מענטשן הָאבן ליב די ֿפַארגַאנגענהַײט : 

ֿפַארגַאנגענהַײט, – איך הָאב דיך ליב! )ה. הַײנע(

ֿפַארַאן זַאכן, ּפשוטע שטוב־זַאכן, װָאס ֿפַארקריצן אין אונדזער זּכרון, װי מענטשן, 
װי גוטע ֿפרַײנט, אױֿפן גַאנצן לעבן און, װען דו דערמָאנט זיך אין זײ, שװימען זײ 
אױף ֿפַאר דַײנע אױגן, װי ֿפון ַא װַײטער שײנער מעׂשה, און צערטלען מיט זײערע 

ֿפינגער דַײן ֿפַארהַארטעװעטע ֿפַאר די יָארן נשמה.
ָאט ַאזַא איז געװען אונדזער שַאנק, אונדזער אורַאלטער שַאנק, װעלכער הָאט 
ֿפַארנומען ּכמעט ַא גַאנצע װַאנט אין אונדזער דרַײעקיקן צימער, אין װעלכן עס 

איז ַאדורך מַײן קינדהַײט.
מיר הָאבן דַאן געװױנט אין ַאן ָארעמען טײל ֿפון שטָאט – בַאלעט הָאט זי 
געהײסן – אין ַא גרױסן ֿפירשטָאקיקן מױער ֿפון רױטע ציגל, װעלכער הָאט זיך 
װירדיק אױסגעטײלט צװישן ַאלע נידעריקע הַײזער. אונדזער ֿפענצטער אױֿפן צװײטן 
שטָאק אונטער סַאמע דַאך הָאט ֿפַארנומען די צװײטע װַאנט און מיט געלַאטעטע 
שױבן הָאט ַארױסגעקוקט אין גרױסן ֿפַארװַאקסענעם װי אין ַא ֿפעסטונג הױף. בַײ 
דער דריטער װַאנט איז געשטַאנען ַא װעב־שטול, הינטער װעלכן מַײן ֿפָאטער ֿפלעגט 
בײגן זַײן ּפלײצע, ֿפון אינדערֿפרי ביז אױֿפדערנַאכט, צוזינגענדיק ּתמיד אונטער 

טַאקט ֿפונעם װעב־שטול טרױעריקע און ֿפרײלעכע לידער. 
קײן ֿפערטן װַאנט איז בַײ אונדז ניט געװען – ָאט ַאזױ משונה איז געװען דָאס 
הױז געבױט – און צום שלָאֿפן גײן ֿפלעגט מען אױֿפשטעלן אין דערמיט ֿפון דעם 
צימער צװײ אַײזערנע נָאך ֿפון דער ערשטער װעלט־מלחמה סָאלדַאטישע בעטלעך, 

װעלכע זַײנען בַײ טָאג געהענגען אױף ַא גרױסן קרוק ֿפון יענער זַײט טיר. 
דער ”אינטעריער״ ֿפון אונדזער װױנונג הָאט ֿפַארענדיקט ַאן אַײזן אייװעלע אױף 
ֿפיר ֿפיסלעך מיט רױך־רערן, װעלכע ֿפלעגן װינטער, בעת מע הָאט זי ָאנגעהײצט, 

זיך ָאנגליען ביז רױט ַארַײן, ַא קַײלעכדיק טישל און ַא ּפָאר טַאבורעטן.
נָאר דָא װיל איך אַײך דערצײלן װעגן אונדזער שַאנק. װי איך הָאב שױן געזָאגט, 
הָאט ער ֿפַארנומען ּכמעט ַא גַאנצע װַאנט און דערלַאנגט ביז דעם סַאמע בַאלקן. 
מעגלעך, װַײל איך בין נָאך קלײן געװען, הָאט זיך מיר אױסגעװיזן, ַאז דער שַאנק 
איז ַאן אומגעהַײער גרױסער, ַאלנֿפַאלס, די ֿפילצָאליקע זַײנע ָאּפטײלונגען הָאבן 
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זיך ַארַײנגענומען די גַאנצע הױז־װירטשַאֿפט, ָאנהײבנדיק ֿפון לעֿפלעך, גָאּפלען, 
מעסערס, אין די קלײנע קעסטעלעך ביז די קָאלדרעס און קישנס אין די ריזיקע 

שוֿפלָאדנס. 
די אױסגעשניצטע ֿפון רױטן הָאלץ טירלעך, הינטלעך און גולמלעך, מעשענע 
שלעסער־בלעכלעך און קַאנטן הָאבן צוגעגעבן דעם שַאנק ַאן ָאנבליק ֿפון ַאן ַאלטער 
בַאצירטער זקנה מיט ַא ֿפַארבַאהַאלטענעם גוטמוטיקן שמײכל אין די טיֿפע קנײטשן 

ֿפון איר ּפנים... יָא, טַאקע ֿפון ַא זקנה.
ָאט ַאזַא הָאב איך אים אײנמָאל דערזען אין לֿבנהדיקער נַאכט, איך הָאב דַאן 
געמָאזלט און געלעגן אין היץ. װען איך הָאב זיך אױֿפגעכַאּפט און געעֿפנט די אױגן, 
איז די שטוב געװען ֿפַארגָאסן מיט ַא גרינער לֿבנה־שַײן. אױֿפן ָארט ֿפונעם שַאנק 
הָאב איך דַײטלעך דערזען ַא שמײכלדיקע ַאלטיטשקע אין ַא ֿפַאטשײלע, װָאס הָאט 
אונטערגעשּפַארט מיטן קָאּפ די סטעליע. איך הָאב זיך ניט דערשרָאקן, ֿפַארקערט, 

מיר איז ַאזױ ָאנגענעם און גוט געװען ֿפון איר װַארעמען שמײכל. 
ֿפון דעמלט ָאן הָאט דער שַאנק בַײ מיר אױֿפגעלעבט אין ַא געשטַאלט ֿפון ַא 
שמײכלענדיקער זקנה. װי ַאלט דער שַאנק איז געװען, װײס איך ניט, נָאר ֿפון די 
הָאלץ־װערעם, װעלכע הָאבן װי ַא זיּפ דורכגעלעכערט דעם מַארך ֿפונעם רױטן 
הָאלץ, דעם טלִיענדיקן טרוקענעם ריח ֿפון זַײן געבײן, מײן איך, ַאז ניט אײן דור 
מענטשן הָאט איבערגעלעבט אונדזער שַאנק. איך געדענק ַאֿפילו, ַאז לױט ַא 
לעגענדע, װָאס איז אומגעגַאנגען בַײ אונדז אין שטוב, הָאט דער שַאנק געהערט 
צו ַא גֿביר, בַײ װעלכן עס הָאבן געדינט מַײן זײדע און מַײן בָאבע. דעם שַאנק הָאט 
אױסגעשניצט מיט די אײגענע הענט מַײן מַאמעס עלטער־זײדע – זיסע הָאט ער 
געהײסן – ַא ִייד, ַא גֿבר, װָאס ֿפלעגט שּפילנדיק אַײזערנע ּפָאדקָאװעס בײגן און 

ָאנהַאּפנדיק ַאן ָאקס ֿפַאר די הערנער, צו דער ערד אים לײגן. 
נָאר חוץ ַאן אַײזערנעם ּכוח, הָאט זיסע ֿפַארמָאגט גָאלדענע הענט ֿפון ַא 
סטָאליער. געדינט הָאט ער בַײ ַא רַײכן ּפָאליַאק הינטער ּפָאלָאצק און ֿפון זַײן 
װַארשטַאט זַײנען ַארױס ּפרַאכטֿפולע קַארעטעס און מעבל ֿפון רויטן הָאלץ ֿפַאר 
זַײנע בעלי־בּתים. דער ּפריץ איז, װי מע דערצײלט, געװען ַא גזלן מצד די ּפױערים. 
זַײנע װילדע אױסֿפַאלן הָאבן ַארױסגערוֿפן בַײ די מענטשן קללות. מיט זַײן נָאמען 
הָאט מען געשרָאקן קינדער אין װיגן. נָאר צו זיסין הָאט דער בײזער ּפריץ זיך 
בַאצױגן ניט ַאזױ װי צו ַאנדערע. מיט אים הָאט שטָאלצירט דער ּפריץ. מיט זיסיס 
קרַאֿפט און זַײן מַײסטערשַאֿפט ֿפון ַא סטָאליער הָאט זיך בַארימט דער ּפריץ ֿפַאר 
זַײנע שכנים. די דָאזיקע ּפַאנען הָאבן מיט קינאה בַאטרַאכט די ַארטיקלען, װָאס 
זיסי הָאט אױסגעטָאקט – דָאס מעבל און די קַארעטעס... װיֿפל מָאל הָאבן רַײכע 
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שכנים ֿפָארגעלײגט זיסיס בעל־הבית גרױסע סומעס געלט ֿפַארן סטָאליער, נָאר דער 
ּפריץ ֿפלעגט אין ַאזעלכע ֿפַאלן מיט גדולה ָאּפשנַײדן:

– מַײן גַאנצן מַאיָאנטיק קָאן איך אױך ֿפַארקױֿפן, נָאר ניט מַײן ִייד...
אײנמָאל, די ערשטע נַאכט ֿפון קַאטױלישן ּפסח איז דָאס געװען, הָאט אין 
ֿפענצטער ֿפון װַארשטַאט, װּו זיסי הָאט געַארבעט און געשלָאֿפן, ָאנגעקלַאּפט דער 

ּפריצס דינער: דער ּפַאן ּפיַאסעצקי ֿפָאדערט ּתיּכף צו זיך דעם סטָאליער.
זיסי איז ניט געװען ֿפון די שרעקעוודיקע, נָאר דָאס הָאט זיך אים אױסגעװיזן 
עּפעס מָאדנע. װָאס ּפלוצלינג הָאט געקָאנט ַאזױ ּפַאסירן, ַאז מע שלעּפט אים 
בַאנַאכט ֿפונעם געלעגער ַארָאּפ? קײן צַײט אױף טרַאכטן איז ניט געװען. ַאז דער 
ּפריץ ֿפָאדערט – איז דָאך ניט שייך. זיסי הָאט ַארױֿפגעװָארֿפן אױף זיך דָאס 
אױסגענױטע אױבערהעמדל, װָאס ער ֿפלעגט ָאנטָאן בלױז שבת, ַארױֿפגעצױגן די 
שטיוול, צוגעקעמט מיט די ֿפינגער די ברײטע שװַארצע בָארד, װעלכע הָאט 
ֿפַארשטעלט זַײן מעכטיקע ברוסט און הָאט אים געמַאכט ענלעך אױף ַא ציגַײנער, 
און הָאט זיך געלָאזט צוזַאמען מיטן דינער אין גרױסן ּפַאלַאץ, װעלכער איז געװען 
יום־טוֿבדיק אילומינירט מיט ֿפילֿפַארביקע לַאנטערנדלעך, און ֿפון די העל־לױכטנדיקע 
ֿפענצטער הָאבן זיך ַארױסגעריסן אין דער נַאכט קלַאנגען ֿפונעם ָארקעסטער 

צונױֿפגעמישט מיט שיּכורן געלעכטער...
װי נָאר זיסי איז ַאריבער די שװעל ֿפון זַאל און ָאנגעשטַאנען ֿפַארן ּפריץ, איז 
מיטַאמָאל שטיל געװָארן, די מוזיקער הָאבן זיך װי ָאּפגעריסן, און ַאלע בַײװעזענדע – 
מענער אין גלענצנדיקע ֿפרַאקן, ֿפרױען אין זַײדענע מיט ָאֿפענע ביז צו דער ברוסט 
קלײדער – הָאבן מיט נַײגער גענומען בַאטרַאכטן דעם שװַארצהָאריקן גֿבר, װעמעס 
ברײטע ּפלײצעס הָאבן אױסגערוֿפן ַא חידוש. ּפַאן ּפיַאסעצקי הָאט דָאס בַאמערקט 
און מיט ַא שמײכל ֿפון ֿפַארגעניגן, ַאז בלױז בַײ אים אײנעם קָאן מען נָאר ַאזױנס 

זען, הָאט ער צוגערוֿפן צו זיך זיסין:
– הער אױס, זיסי, – הָאט דער ּפריץ זיך ָאנגערוֿפן, – אױֿפן צװײטן שטָאק, אין 
עסצימער בַײ מיר שטײט דער ַאלטער שַאנק, װָאס נָאך דַײן טַאטע הָאט ֿפַאר מיר 
ַאמָאל געמַאכט. װיל איך דיר הַײנט לּכֿבוד ּפסח ַא ּפרעזענט מַאכן – ַאװעקשענקען 

דיר דעם דָאזיקן שַאנק...
דער ּפריץ הָאט זיך ָאּפגעשטעלט, ַארַײנגעקוקט זיסין אין אױגן ַארַײן, זיך 
ַארומגעקוקט אױף זַײנע געסט, װָאס ֿפַאר ַאן אַײנדרוק הָאט ער אױף ַאלעמען 

געמַאכט. 
זיסין הָאט ַא קלַאּפ געטָאן דָאס הַארץ. ער הָאט גוט געװּוסט װעגן װָאס ֿפַאר ַא 
שַאנק עס הַאנדלט זיך. נָאר גָאר ַא יִינגל הָאט ער געהָאלֿפן זַײן ֿפָאטער שניצן און 
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צוזַאמענקלעּפן די װענטלעך, טירלעך און בַאצירונג ֿפונעם שַאנק. זייער זעלטן, װען 
ס׳ֿפלעגט אױסקומען עּפעס אַײנריכטן בַײם ּפריץ אין עסצימער, איז ער ּתמיד צו 
צום שַאנק, און מיט זַײנע ריזיקע דלָאניעס אים דָארטן גלעטן, ַאזױ ָאנגענעם איז 
אים געװען זיך צורירן צו דעם ּפָאלירטן הָאלץ, אין װעלכן זַײן ֿפָאטער הָאט די 

גַאנצע נשמה ַארַײנגעלײגט.
– איז װָאס שװַײגסטו, זיסי? צי געֿפעלט דיר עּפעס ניט מַײן ּפרעזענט, הַא? – 

הָאט ּפַאן ּפיַאסעצקי ניט אױֿפגעהערט יעכידנע צו שמײכלען. 
זיסי הָאט ֿפַארשטַאנען, ַאז דָאס איז ַא געװײנטלעך שּפיצל ֿפון זַײן ּפריץ. מסּתמא 
הָאט ער דָא זיך שױן געװעט מיט אײנעם ֿפון זַײנע געסט. דָאס איז געװען די 
בַאליבסטע בַאשעֿפטיקונג ֿפונעם ּפַאן ּפיַאסעצקין. אין דעם ּפרט הָאט ער צו זיך 
קײן גלַײכן ניט געהַאט, דָאס איז געװען בַײ אים ַא מין לַײדנשַאֿפט, זיסי הָאט 
געשװיגן. ער איז שױן געװען גרײט ַארױסצולױֿפן ֿפון זַאל, ֿפַאר חרּפה, װי דער ּפריץ 
הָאט אױֿפגעשטַאנען ֿפון זַײן ָארט און גוטברודעריש ַא קלַאּפ געטָאן זַײן סטָאליער 

אין ּפלײצע ַארַײן.
– איך זע, זיסי, ַאז דו גלײבסט מיר ניט, נַא, ָאט זַײנען דָא עדות ַאלע מַײנע 
געסט. די װעלמָאזשנע ּפַאנעס, ַאז איך שּפַאס ניט – דער שַאנק איז דַײנער, נָאר... 
מיט אײן ּתנַאי: אױב דו װעסט אײנער ַאלײן ָאן קײנעמס הילף ַארױסטרָאגן דעם 

שַאנק ֿפון מַײן הױז און ָאּפטרָאגן אים צו זיך ַאהײם. נו?..
זיסי איז געװען אין ֿפַארלעגנהַײט. נָאר ניט לַאנג. אין אים הָאט זיך ּפלוצלינג 
צעשּפילט זַײן צערײצטער ּכוח. צוזַאמען מיט דער נַײגעריקַײט, װָאס זשע װַײטער 
זַײן? עך, געװען – ניט געװען! – און ער איז גיך ַארױף מיט די ברײטע טרעּפ אױֿפן 
צװײטן שטָאק אין עסצימער, אין אײן אױגנבליק גענומען אױף זַײן מעכטיקער 
ּפלײצע דעם שװערן גרױסן קָאמָאד און צום װּונדער ֿפונעם אונטערגעהוליעטן עולם 

ַארױסגעטרָאגן אים ֿפון ּפריצעס הױז און ָאּפגעטרָאגן צו זיך ַאהײם...
ָאט ַאזױ איז זיסי געװָארן דער אײגנטימער ֿפונעם שַאנק און ֿפון אים איז ער 

שױן ַאריבערגעגַאנגען בירושה ֿפון אײן דור צום צװײטן.
אין די לַאנגע קַאלטע אױֿפדערנַאכטן, װען אונדזער גרױסער הױף איז אַײנשטילט 
געװָארן ֿפון הילכיקן קינדערישן געּפילדער און אין אַײזערנעם אײװעלע הָאבן 
ֿפרײלעך געקנַאקט די טרוקענע שטיקלעך הָאלץ, ֿפלעגט זיך אין אונדזער שטוב 
צונױֿפזַאמלען דָאס קלײנװַארג ֿפון די שכנים, װָאס אין לַאנגן קָארידָאר, און ֿפַאר 
אונדז איז ניט געװען קײן בעסער ָארט צו שּפילן זיך, װי דער ַאלטער שַאנק: מיר 
הָאבן אױֿפגעּפרַאלט די אונטערשטע גרױסע טירן, ַארױסגערוקט די צװײ גרױסע 
שוֿפלָאדן איבער זײ און זיך בַאזעצט אין ַאן אײגענעם גרױסַארטיקן ּפַאלַאץ װּו מיר 
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ַאלע זַײנען גליקלעך געװען, װי קײן אײן קײסער אױף דער װעלט. מַײן טַאטע איז 
אין ַאזױנע ֿפַארנַאכטן געזעסן אױֿפן ברעט ֿפון זַײן װעבשטול און בַײ דער שַײן ֿפונעם 
ציטערנדיקן נַאֿפט־לָאמּפ, אונטערזינגענדיק ַא ניגון, ניט אױֿפגעהערט צו קלַאּפן 
מיט די שּפינרעדער. די מַאמע, זיצנדיק אױף ַא קלײן בענקעלע בַײ דער שּפינרָאד 
הָאט מיט איר שײנער שטים אונטערגעזונגען. ַאזױ ַארום, איז יעדערער אין שטוב 
געװען ֿפַארנומען מיט זַײנע געשעֿפטן. אױף אונדז, קינדער, הָאט קיינער ניט 
געשענקט קײן אױֿפמערקזַאמקַײט, און מיר הָאבן זיך געשּפילט אין ּפַאלַאץ ֿפון 
אונדזער ַאלטן שַאנק, ביז די שכנים ֿפלעגן מיט ּכוח ַארױסשלעּפן ֿפון דָארטן זײערע 

קינדער און ָאּפֿפירן זײ שלָאֿפן.
נָאך ֿפיל מעׂשיות װעגן אונדזער קָאמָאד ֿפלעגט מיר מַײן מַאמע דערצײלן, װען 
איך הָאב געװָאלט אַײנשלָאֿפן – זי איז געװען ַא גרױסע בריה אין דעם ּפרט און 
יעדעס מָאל הָאט זי אימּפרָאװיזירט ַאזױ נַאטירלעך, ַאז ניט אײנמָאל איז מיר אין 
חלום געקומען זיסי דער גיבור מיט זַײן ציגַײנערישער בָארד און מיט זַײנע ֿפעסטע, 
װי צװַאנגען, הענט און איך קָאן נָאך ביז הַײנט זיכער ניט זָאגן, װָאס אין די מעׂשיות 
איז געװען װָאר און װָאס צוגעטרַאכט. נָאר אײן געשיכטע, אין װעלכער אונדזער 
קָאמָאד הָאט געשּפילט ניט די לעצטע רָאל, איז ניט קײן אױסגעטרַאכטע – איך 

בין אין דעם ַאלײן עדות געװען. 
איך בין דַאן ַאלט געװען בַײ די צען יָאר. די שול הָאב איך שױן אױֿפגעהערט 
צו בַאזוכן. ָאט־ָאט הָאבן מיר געװַארט אױף ַא װיזע און געקליבן זיך ֿפָארן קײן 

רוסלַאנד צום טַאטן, װעלכער הָאט זיך ַאהין ַארױסגעגנֿבעט דורך דער גרענעץ.
אין אונדזער שטוב הָאט אױֿפגעהערט קלַאּפן דער װעבשטול, עס איז געװָארן 
אומגעװײנלעך שטיל. ָאװנטצַײט הָאבן צו אונדז ָאנגעהױבן ַארַײנקומען אומבַאקַאנטע 
ֿפַאר מיר מענטשן. די מַאמע ֿפלעגט זײ לײענען די בריװ, װָאס מיר הָאבן דערהַאלטן 
ֿפון רוסלַאנד, און גערעדט מיט זײ זײער שטיל, זיך אױסגעהיט ֿפַאר מיר. איך הָאב 
זיך ָאנגעשטױסן, װער די דָאזיקע מענטשן זַײנען בֿפרט. אײנעם ֿפון זײ – ַא יונגן 
ּפָאליַאק אין ברילן מיט גרינבלעכע גלעזלעך, מיט ַא געשטוּפלטן ּפנים הָאב איך 
דערקענט. ער הָאט אין װַאלד הינטער דער שטָאט גערעדט אױף ַא געהײמער 
ֿפַארזַאמלונג ֿפון דער ּפיָאנערן־ָארגַאניזַאציע, װעלכע איך מיט מַײן ברודער הָאבן 
צו יענער צַײט ָאנגעהױבן בַאזוכן. נָאר אױסֿפרעגן בַײ דער מַאמען הָאב איך ניט 
געװַאגט, ֿפַארשטײענדיק, ַאז עס הַאנדלט זיך אין קָאנסּפירַאציע. און קײן טעות 

הָאב איך ניט געהַאט. 
ניט לַאנג נָאך דעם, װי עס ַארױס ֿפון אונדז דער יונגער ּפָאליַאק אין די גרינבלעכע 
ברילן, הָאבן מיר דערהערט װי ֿפון יענער זַײט טיר אין לַאנגן קָארידָאר דערנעענטערן 
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זיך שװערע טריט. דערנָאך הָאט מען חוצּפהדיק ָאנגעקלַאּפט, און מַײן מַאמע הָאט 
ַא דערשרָאקענע אױֿפגעעֿפנט די טיר, זַײנען אין שטוב ַארַײן ַא ּפָאליציַאנט צוזַאמען 

מיט אונדזער הױף־שומר. דער ּפָאליציַאנט הָאט געֿפרעגט:
– װּו איז לוטבַאך?

די מַאמע איז געקומען צו זיך און הָאט רוִיק געענטֿפערט: 
– װָאס ֿפַאר ַא לוטבַאך?..

דער ּפָאליציַאנט הָאט ַאֿפילו ניט געענטֿפערט. ַאנשטָאט דעם הָאט ער ָאנגעהױבן 
זוכן אין די װינקעלעך ֿפון אונדזער צימער, געקוקט הינטערן בעט און ענדלעך זיך 
דערקליבן צום שַאנק, אױֿפגעעֿפנט די אונטערשטע גרױסע טירלעך ֿפון אונדזער 
ַאמָאליקן קינדערישן ּפַאלַאץ. מַײן מַאמע הָאט זיך ּפלוצלינג צעלַאכט מחמת – 
געֿפונען דָאס ָארט, װּו צו זוכן ַא מענטשן, נָאר איך הָאב דערקענט אין דעם 
אומנַאטירלעכן געלעכטער ַאן אומרו. אױף מיר איז ָאנגעֿפַאלן ַא מורא. נָאר מַײן 
מַאמע הָאט זיך גיך בַאהערשט, זי איז געװַאגט צו צום שַאנק און הָאט ָאנגעהױבן 

ַארױסרוקן די גרױסע און קלײנע שוֿפלָאדן און קעסטלעך:
– זוכט, זוכט בעסער, – הָאט זי געטענהט מיט ַא סַארקַאזם צום ּפָאליציַאנט, – 
אֿפשר ליגט עמעצער בַאהַאלטן אין ָאט די קעסטעלעך?.. דער ּפָאליציַאנט הָאט ַא 
זעץ געטָאן מיט די טירלעך ֿפון שַאנק און בײז ַא קוק געטָאן אױֿפן הױף־שומר, 

װעלכער איז געשטַאנען מיט ַא ֿפַארשולדיקט ּפנים...
װען די ניט־ֿפַארבעטענע געסט הָאבן ֿפַארלָאזט אונדזער צימער, הָאט די מַאמע 
זיך ַארָאּפגעלָאזט אױֿפן בענקל און געבליבן װי ַא געלײמטע דָארט זיצן. און איך 
הָאב מיט מַײן קינדערישער אינטוִיציע בַאגריֿפן, װָאס זי הָאט דָא ָאקערשט 
איבערגעטרָאגן... ערשט שּפעטער, װען מיר הָאבן שױן געװױנט אין רוסלַאנד, הָאב 
איך זיך דערװּוסט, ַאז אין אײנעם בײזװיליקן ָאװנט הָאט דער קָאמוניסט לוטבַאך, 
װעמען עס הָאט ַארומגעזוכט די ּפָאליצײ, געברַאכט ַא ּפעקל ּפַארטײִישע דָאקומענטן 
צו בַאהַאלטן בַײ אונדז אין ַא קעסטל אין סַאמע אױבערשטן װינקל ֿפון אונדזער 

ַאלטן שַאנק...
טרַאגיש הָאט זיך ֿפַארענדיקט דָאס עקזיסטירן ֿפון אונדזער שַאנק. גרײטנדיק זיך 
איבערֿפָארן צום ֿפָאטער קײן רוסלַאנד, הָאט די מַאמע ָאנגעהױבן ליקװידירן אונדזער 
שטוב־װירטשַאֿפט, אױסגעלײזט עּפעס געלט ֿפַארן צימער, ּכדי הָאבן אױף װעג־הוצָאות. 
די ֿפַארבליבענע חדשים איז אונדז ֿפָארגעשטַאנען װױנען בַײם זײדן. איך געדענק 
גוט דעם זומערדיקן אינדערֿפרי, װען צו אונדזער הױז אױף ַאלעקסַאנדער־גַאס איז 
צוגעֿפָארן ַא גרױסע ֿפור געשּפַאנט אין צװײ ֿפערד און מע הָאט ָאנגעהױבן אױסלײדיקן 
אונדזער דרַײעקיקן צימער – קוקנדיק אױף די ֿפַאריתומטע ּפוסטע װענט, צװישן 
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װעלכע עס זַײנען ַאדורך מַײנע קינדער־יָארן, הָאט מיך ַארומגעכַאּפט ַאן אומרו. איך 
ֿפַארלָאז די נעסט, װּו יעדער װינקעלע איז מיר ַאזױ נָאענט און אײגן, װּו עס הָאט 
זיך מיר ַאזױ גוט געלעבט בַײ מַײנע ָארעמע עלטערן מיט די סָאלדַאטישע בעטלעך, 
מיטן אַײזערנעם אײװעלע און מיטן נַאֿפט־לעמּפל, בלױז עס איז ֿפַארבליבן שטײן 
אונדזער ַאלטער שַאנק. מיך הָאט מען ֿפַארקלעמט בַײם הַארצן, מיר הָאט געדוכט, 
ַאז ער הָאט געקוקט אױף ַאלעמען מיט ַא ביטערן שמײכל און ַא ֿפָארװּורף ”װָאס 

װילט איר ֿפון מַײנע ַאלטע בײנער נעבעך?״
עטלעכע שכנים אונדזערע, װעלכע הָאבן צוגעהָאלֿפן ַארָאּפטרָאגן די זַאכן צום 
װָאגן, הָאבן ַארומגערינגלט דעם קָאמָאד און טומלדיק געַאמּפערט, װיַאזױ בעסער 
אים ַארױסטרָאגן אין דרױסן. און װי נָאר מע הָאט געּפרװּוט ַא רוק טָאן אים ֿפונעם 
ָארט, הָאט זיך ַארױסגעריסן ֿפון זַײן אינעװײניק ַא װײטיקדיקער קרעכץ, און אין 
אײן אױגנבליק הָאט דער שַאנק זיך צעשָאטן, גלַײך װי ער װָאלט ֿפון זַאמד זַײן, 
איבערלָאזנדיק ַא געדיכטן געלן נעּפל ֿפון הָאלץ־שטױב. דָאס איז ֿפָארגעקומען ַאזױ, 
ַאז ַאלע זַײנען געבליבן דערשיטערט און בַײ מיר הָאט זיך עּפעס ָאּפגעריסן 
אינעװײניק, איך הָאב אױסגעדרײסט מַײן ּפנים, קײנער זָאל ניט בַאמערקן מַײנע 
טרערן. מיטן אומקום ֿפון אונדזער שַאנק הָאט זיך ֿפַארענדיקט מַײן זיסע קינדהַײט. 
נָאך ַאצינד, אױף דער עלטער, אין מַײן שײנער װױנונג מיט די בלענדנדיקע 
ּפָאלירטע שטולן און שַאנקן, קומט מיר נָאך איצט ָאֿפט צו חלום דער ַאלטיטשקער 
שַאנק, בַאצירט מיט גולמלעך, מעשענע הענטלעך און מיט ַא גוטמוטיקן שמײכל...
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מַײן זײדע

מַײן זײדע, דער מַאמעס צד, הָאט געהײסן גדליה קּפצן. ַאזױ הָאט זיך שױן געֿפירט 
בַײ אונדז אין בַאלעט )דער טײל ֿפון לָאדזש, װּו עס הָאט געװױנט די שטָאטישע 
ָארעמשַאֿפט(. ּכמעט יעדער הָאט דָארט געהַאט ַא צונעמעניש, װעלכע הָאט 
ַאנטשּפרעכט זַײן ּפרָאֿפעסיע, זַײנע אױסערלעכע סמנים, זַײן ָאּפשטַאמונג ָאדער 

ַאנדערע אײגנשַאֿפטן.
מַײן זײדן גדליהן הָאט מען ַאנדערש ניט גערוֿפן װי גדליה קּפצן. אמת, ַאזױ הָאט 
מען אים גערוֿפן בלױז הינטער די אױגן, און כָאטש ֿפַאר דעם זײדן איז דָאס קײן 
סוד ניט געװען, ֿפלעגט ער זיך מַאכן ניטװיסנדיק וועגן דעם. אמת, קײנער הָאט ניט 
געװַאגט זיך װענדן צו אים, אױסער ״רב גדליה״. גַאנץ נַאטירלעך, ַאז מַײן מַאמען 
הָאט מען געקָאנט, װי גדליה קבצנס טָאכטער, און אונדז, קינדער, גדליה קבצנס 

אײניקלעך.
אין דער צַײט ֿפון מַײנע יונגע יָארן איז דער זײדע ניט געװען קײן גרױסער קּפצן, 
װי ַאנדערע יִידן צװישן װעלכע מיר הָאבן געװױנט, נָאר מַײן מַאמע ֿפלעגט דערצײלן, 
ַאז מיט יָארן צוריק, װען זי איז נָאך ַאלײן ַא קינד געװען, איז איר ֿפָאטער געװען 
ַא קּפצן צװישן קּפצנים און דערֿפַאר הָאט ער ֿפַארדינט זַײן צונעמעניש. דער זײדע 
שטײט מיר ֿפַאר די אױגן ַא לעבעדיקער. דָאס איז געװען ַא הױכער שלַאנקער יִיד, 
װעמען די יָארן הָאבן ניט אַײנגעבױגן, מיט ַא לַאנגער און ברײטער ביז דעם גַארטל 
גרָאװער בָארד, מיט גרױסע גרױע אױגן, װעלכע הָאבן אױסגעלױכטן ֿפון הינטער די 
געדיכטע ברעמען מיט בַאזונדער ערנסטקַײט. איך געדענק ניט דעם זײדן ַא לַאכנדיקן 
ָאדער ַאֿפילו ַא שמײכלענדיקן. זַײן לענגלעכע ּפנים ֿפַארהַאלטן אין דער בָארד, איז 
ּתמיד געװען ֿפַארזָארגט און שטרענג. די לַאנגע ּכמעט ביז דער ערד קַאּפָאטע איז 
אױף זַײנע ברײטע ּפלײצעס געהַאנגען צו ֿפיל לױז און ֿפַארדעקט זַײן שלַאנגקַײט. 
געטרָאגן הָאט דער זײדע ביז גָאר שװערע שטיװל אױף גרָאבע ּפָאדעשװעס מיט 
אַײזערנע ּפָאדקָאװעלעך, און מיך ֿפלעגט װּונדערן, װי ַאזױ שּפַאנט ער עס מיט ַאזַא 
לַאסט אױף די ֿפיס. אמת, דער זײדע הָאט קײנמָאל ניט געַײלט, זַײן שּפַאן איז געװען 
ַא רוִיקער, ַא געלַאסענער. דעם געלַאסענעם שּפַאן הָאט אונטערגעשּפַארט זַײן 
גרָאבער שטעקן, װעלכן איך ֿפלעג קױם אױֿפהײבן. צוליב װָאס הָאט מען גענוצט 
דער שטעקן װײס איך ניט, מעגלעך, צוליב זעלבסטבַאשטעטיקונג. ַאלנֿפַאלס, ֿפַארן 
שטעקן הָאב איך געהַאט דרך־ארץ. געװױנט הָאט גדליה קּפצן אױף לָאגָאװניצקער 
ַאן ַאלטן  ֿפון  צימערל אױֿפן ערשטן שטָאק  קלײן  ַא  אין  דרַײצן  נומער  גַאס 
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צװײשטָאקיקן מױער. דָאס אײנציקע ֿפענצטער הָאט זיך ּכמעט ָאנגעשּפַארט אין ַא 
הױכן ציגלנעם ּפלױט און װען מע איז ֿפון דרױסן ַארַײן אין שטיבל הָאט מען גַאנץ 
לַאנג ביזװַאן די אױגן הָאבן זיך ניט צוגעװױנט צו דער ֿפינצטערניש, גָארנישט ניט 
געזען. בעת ַא גרױען ָאדער רעגנדיקן טָאג הָאט די װױנונג בַאלױכטן ַא נַאֿפט־לעמּפל. 
די גַאנצע בַאלעבַאטישקַײט אין צימער איז בַאשטַאנען ֿפון צװײ הילצערנע בעטל, 

ַא טישל בַײם ֿפענצטער און ַאן אַײזערן אײװעלע בַײ דער סַאמע טיר.
דָא הָאט דער זײדע געלעבט צוזַאמען מיט זַײן צװײט װַײב ֿפײגעלע )די ערשטע – 
מַײן בָאבע – איז געשטָארבן בעת דער ערשטער װעלט מלחמה( און מיט זַײן 
טָאכטער – מַײן מומע – ּפערל. דער נָאמען ֿפײגעלע איז זײער צוגעּפַאסט געװען 
צו מַײן שטיף־בָאבע: איר קלײנעם װּוקס, איר דַארקַײט הָאט זיך ענלעך געמַאכט 
צו ַא מײדל און איר דין קולעכל הָאט געקלונגען װי בַײ ַא ֿפײגעלע. קײן קינדער 
הָאט זי ניט געהַאט און מעגלעך דעריבער הָאט זי ַאזױ לַײדנשַאֿפטלעך ליב געהַאט 
מיך און מַײן ברודער. ּתמיד, װען מיר ֿפלעגן קומען צו גַאסט, הָאט זי ֿפון ֿפרײד ניט 

געװּוסט װּוהין ַאװעקזעצן אונדז, געּפיטשקעט מיט הָאניק־קיכעלעך.
זי איז געװען שטַארק ֿפרום און ָאּפגעהיט ַאלע מנהגים בעת יום־טוֿבים און שבת. 
זי איז געװען ַא גרױסע בריה. װי ָארעם דעם זײדנס שטיבל הָאט ניט אױסגעזען, 
נָאר ֿפרַײטיקצונַאכט, װען דער זײדע הָאט געדַארֿפט ֿפון שול קומען, הָאט דער דיל 
געבלַאנקט ֿפון רײנקַײט, דער װַײסער טישטוך אױֿפן טיש הָאט שעמערירט. דָאס 
ֿפלעמל און אױסגעװַאשענעם נַאֿפט־לעמּפל הָאט יום־טוֿבדיק געצַאנקט און דער 
װָאכעדיקער דעמּפיקער ריח ֿפון דער ֿפַײכטער װַאנט הָאט ֿפַארביטן ַא געשמַאקער 
ריח ֿפון געקָאכטע ֿפיש מיט ֿפרישער חלה. רירנדיק איז געװען צו זען װי ֿפײגעלע 
הָאט געבענטשט ליכט. דעם זײדן איז זי געװען איבערגעגעבן און ֿפַארלָאֿפן אים 
יעטװידן װעג. איר גדליה הָאט זײער װײניק גערעדט, און זי ֿפלעג ָאֿפט, װי ַא קנעכט, 
אים ַארַײנקוקן אין די אױגן ַארַײן, װעלנדיק לױט זײער בליק ֿפָארױסטרעֿפן, װָאס 
דער זײדע ֿפַארלַאנגט. איך געדענק ניט, ַאז דער זײדע זָאל זיך בײזערן אױף איר, 
ָאדער ַא הױך װָארט איר זָאגן. נָאר מיר הָאט זיך אױסגעװיזן, ַאז ֿפײגעלע הָאט ֿפַאר 
אים מורא, אֿפשר דערֿפַאר, הָאט זיך מיר געלײגט אױף מַײן קינדערשן ׂשכל, װָאס דער 

זײדע איז ַאזַא הױכער, ַאזַא שטַארקער, און זי – ַאזַא קלײניטשקע ַאנטקעגן אים.
סוּכות איז דער זײדע געזעסן און דער סוּכה אין הױף אױֿפן סַאמע אױבנָאן, װי ַא 
קײסער. און ֿפײגעלע איז מיט אירע קלײנע ֿפיסעלעך געלָאֿפן ַאהין און צוריק ֿפון 
שטוב אין דער סוּכה מיט טעלער ֿפיש און טשָאלנט און בַאדינען דעם זײדן. דער עלום 
אין הױף הָאט מיט גרױס ּכֿבוד זיך בַאצױגן צו רב גדליהן, כָאטש ער ֿפלעגט מיט 
געהַאלטן  זיך  דער מלמד – הָאט  ער –  ניט חֿברן.  זיך  די שכנים  ֿפון  קײנעם 
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ָאּפגעװַײטערט ֿפון די ֿפורמַאנס, טרעגער, קצֿבים, שוסטערס און שנַײדערס. און זײ, די 
״גרָאבע יונגען״, ניט קוקנדיק אױף דעם, הָאבן שטַארק דרך־ארץ געהַאט ֿפַאר אים. 
ָאֿפט ֿפלעגן זײ קומען צו רב גדליהן ַאן עצה הַאלטן, ֿפַארלײגן בַײ אים ַא משּכון ָאדער 
לײזן ַא שטרַײט. און װי ַאזױ רב גדליה הָאט געּפסקנט, ַאזױ הָאט מען גַאהַאנדלט. ניט 
אײנמָאל בין איך געװען עדות, װי גרױס מַײן זײדנס מַאכט איז געװען אין הױף. איך 
געדענק שױן ניט צוליב װָאס, נָאר אין הױז װּו דער זײדע הָאט געװױנט, הָאט זיך 
אײנמָאל ֿפַארקָאכט ַא קריג, אין װעלכן עס הָאבן זיך ָאנטײל גענומען ּכמעט ַאלע 
אַײנװױנער. ַא טומל און געשרײ מיט קללות ֿפון ַאלע סָארטן און מדרגות זַײנען צום 
זיבעטן הימל ַארױף. און בַײ חֿברה קצֿבים און גַאסן־טרעגער איז דָאך שייך איבערגײן 
ֿפון קללות צו געשלעג. הָאט זיך געטָאן חושך: דער עולם ֿפון די שכנותדיקע הַײזער 
הָאט זיך ַארױסגעשיט אינדרױסן און מיט ַא נַײגער געגלָאצט אױף דער געשעעניש.

בַײ אונדז קלײנװַארג איז די דָאזיקע ֿפָארשטעלונג ֿפון געשרײ און ּפַאטשן ּפשוט ַא 
ֿפַארװַײלונג געװען. איך װײס ניט װיֿפל צַײט און מיט װָאס װָאלט זיך דָאס ַאלץ ֿפַארענדיקט, 
װען ניט דער ָאנקום ֿפון מַײן זײדן, װעלכער הָאט זיך אומגעקערט ֿפון דער ּתלמוד־ּתורה. 
איך הָאב אים דערזען, װי נָאר ער איז אין הױף ַארַײן. עטלעכע װַײלעס איז ער שװַײגנדיק 
געשטַאנען לעבן טױער מיט ַא ביסל ֿפַאריסענעם קָאּפ, און איך הָאב בַאמערקט, װי זַײנע 
גרױע אױגן אונטער די געדיכטע ברעמען הָאבן ָאנגעגָאסן מיט הַאס, דָאס ּפנים איז אים 
בלַאס געװָארן און די לַאנגע ברײטע בָארד הָאט ָאנגעהױבן ציטערן. איך הָאב ֿפָארגעֿפילט, 
ַאז בַאלד װעט עּפעס געשען. און ּפלוצלינג הָאט דער זײדע הַאסטיק אױֿפגעהױבן איבערן 

קָאּפ זַײן שטעקן און ַא דונער געטָאן מיט זַײן מעכטיקן בַאס:
– ממזרים!!! – און מער גָארנישט. ס׳איז ֿפָארגעקומען ַא ּכישוף: אין אײן 
אױגנבליק איז שטיל געװָארן און ַאלץ הָאט זיך ֿפַארענדיקט. דער זײדע איז נָאך 
אײן װַײלע שטײן געבליבן מיטן אױֿפגעהױבענעם שטעקן, װי ַא מָאנומענט, דערנָאך 
ניט לײגנדיק קײן ַאכט אױף די בַײװעזענדע, װעלכע הָאבן אים געמַאכט ַא װַארע 
דורכן הױף צו זיך אין שטוב ַארַײן. ֿפון דעמלט ָאן איז דער זײדע נָאך מער 

אױסגעװַאקסן בַײ מיר אין די אױגן, כָאטש כ׳הָאב ֿפַאר אים מורא געהַאט.
צו מַײן מַאמען הָאט זיך דער זײדע בַאצױגן קעלטלעך. און, װי איך הָאב זיך 
שּפעטער דערװּוסט, ַאזַא בַאציונג ֿפון זַײן זַײט הָאט געהַאט ַא גרונט. ַאלײן ַא שטַארק 
ֿפרומער, דערצויגן אין ַא ֿפַאנַאטיש־רעליגיעזער סֿביֿבה הָאט מַײן זײדע ניט געקָאנט 
מוחל זַײן מַײן מַאמען, װָאס זי הָאט בַײ ֿפערצן יָאר ֿפַארלָאזן די הײם. די עלטערן, 
צעריסן מיט דער רעליגיע און ַאװעק ַארבעטן אױף ַא װעבער ֿפַאבריק און זיך 
בַאהָאֿפט מיט דער ּפרָאגרעסיװער יוגנט. דער זײדע איז ַאֿפילו ניט אױף דער חתנה 

בַײגעװען און צו אונדז אין שטוב ניט ַארַײנגעקומען.
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אױף מיר מיטן ברודער, װען מיר זַײנען צו אים צו גַאסט געקומען שבת ָאדער 
יום־טוֿבצַײט הָאט ער געקוקט מיט בַאדױערונג: אײניקלעך װַאקסן שקצים... ער הָאט 
גוט ֿפַארשטַאנען, ַאז ענדערן עּפעס אין דעם ּפרט קָאן מען שױן ניט, דערֿפַאר ֿפלעג 
ער בַײ יעדער בַאגעגעניש מיט מַײן מַאמען גָארניט ֿפַארװַארֿפן איר און ֿפַארבָארגן 

זַײן טיֿפע בַאלײדיקונג קעגן איר.
די לעצטע ּפָאר חדשים ֿפַאר אונדזער איבערֿפָארן קײן רוסלַאנד צום ֿפָאטער, 
װען די מַאמע הָאט ליקװידירט ַאלץ אין שטוב און אױך איבערגעגעבן ֿפַאר ַא 
געװיסע סומע געלט די שטוב ַאלײן, הָאבן מיר זיך איבערגעקליבן צום זײדן אין 
ענגן צימערל. צו דער צַײט הָאט שױן ֿפײגעלע ניט געלעבט. זי איז געשטָארבן ניט 
לַאנג צוריק. דער זיידע איז דָאס צװײטע מָאל געבליבן ַאן אלמן. ער איז ַארומגעגַאנגען 
מורא־שחורהדיק. אונדזער צוזַאמען װױנונג הָאט אים קײן גרױס ֿפַארגעניגן ניט 
געקָאנט ֿפַארשַאֿפן: ֿפינף מענטשן אין זַײן קלײן ֿפינצטער צימערל )מיט אים איז 
נָאך ֿפַארבליבן די מומע ּפערל – ַא קרַאנק קורצזיכטיק מײדל אין די יָארן( מיט 
דער ֿפַײכטער װַאנט – דָאס איז שױן געװען צוֿפיל. חוץ דעם הָאט מען דעם זײדן 
ניט געקָאנט זיך ַארן, װָאס בַײ אים אין שטוב װױנען צװײ שקצימלעך. אמת, די 
מַאמע, ּכדי ניט ערגערן דעם ַאלטן, הָאט אונדז ניט דערלױבט ַארומגײן ָאן היטלען 
און הָאט אונדז ַאֿפילו אױסגעלערנט מַאכן ַא מודה ֿפַארן עסן בַײ דער ָאנװעזנהַײט 
ֿפונעם זײדן... נָאר עס איז ניט שװער געװען צו ֿפַארשטײן, ַאז דָאס ַאלץ טוען מיר 
צוליב אים. דעריבער הָאט דער זײדע שױן אין ַאזלעכע ֿפַאלן געקוקט אױף אונדז 
מיט ַאן ָאנגעשטעלטער גלַײכגילטיקַײט, נָאר ניט זעלטן הָאט זיך געזָאלט מערקן 
אױף זַײנע בַאהַאלטענע אין דער בָארד דינע ליּפן ַא ביטער שמײכעלע... אונדז, 
קינדער, הָאט די ענגשַאֿפט און די ֿפינצטערניש בַײם זײדן װײניק געשטערט. ֿפון 
אינדערֿפרי ביז אױֿפדערנַאכט הָאבן מיר ֿפַארברַאכט אין הױף און אין גַאס. די מַאמע 
איז געװען ֿפַארטָאן איבערן קָאּפ מיטן צוגרײטן זיך צום ֿפָארן קײן רוסלַאנד און 
װײניק אױף אונדז ַאכט געלײגט. די שול הָאבן מיר שױן ניט בַאזוכט. ַאזױ, ַאז מיר 
הָאבן זיך ַארומגעטרָאגן ֿפרַאנק און ֿפרַײ, װי די ֿפײגלען. אין שטוב הָאבן מיר זיך 
בַאװיזן בלױז ָאּפעסן און שלָאֿפן. די עטלעכע ֿפרַײ און גליקלעכע חדשים זַײנען 
געװען ֿפַארֿפולט מיט ַא סך געשעענישן אין מַײן קינדערישן לעבן, װעלכע זַײנען 

ֿפַארבליבן אין מַײן זּכרון ביז הַײנטיקן טָאג. נָאר װעגן דעם – ַא ביסל שּפעטער.
מיט מַײן זײדן הָאבן זיך אַײנגעשטעלט בַאציונגען, װי די דיּפלָאמַאטן זָאגן, ֿפון 
ֿפרידן־עקזיסטענץ. די מַאמע הָאט ָאּפגעגעבן דעם זײדן ּכֿבוד, װָאס געצערטלט דעם 
ַאלטנס אײגנליבע, איך מיטן ברודער הָאבן ּפשוט ֿפַאר מורא אין דער ָאנװעזנהַײט ֿפונעם 
זײדן זיך ניט דערלױבט איבעריקס – ַאזױ, ַאז אין שטוב הָאט געהערשט ֿפרידן. אמת, 
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ניט ָאן דעם װָאס די מַאמע ֿפלעג ָאנשרַײען אױף מיר מיטן ברודער, װען מיר ֿפלעגן 
עּפעס ָאּפטָאן ַא שּפיצל אין הױף, ָאדער ניט ֿפָאלגן זי. און װען מיר ֿפלעגן שױן אין גַאנצן 
ַארױסֿפירן ֿפון ּכלים – ַארַײנשיטן ַא ּפָאר קלעּפ נידעריקיר ֿפון דער ּפלײצע, נָאר דָאס 
ֿפלעגט זי טָאן מער ֿפַארן זײדן, ער זָאל זען, ַאז זי קָאן אױך דערצִיען אירע יונגַאטשעס... 
נָאר דעם הָאט דָאס ניט איבערצַײגט. ער הָאט סקעּפטיש געגלעט זַײן שײנע בָארד – 

ַאזַא טבע הָאט ער געהַאט, װען ער איז געװען אומצוֿפרידן – און געטענהט:
– לָאז ָאּפ, ׂשרה־מינדל, דו יָאגסט דָאך ֿפון זײ די ֿפליגן...

ַאלײן הָאט ער קײנמָאל צו אונדז ניט געלײגט די הַאנט. ער הָאט זיך געֿפילט 
עלנט, װי ַא מלך, װָאס הָאט ָאנגעװױרן זַײן קעניגרַײך און אים הָאבן ֿפַארלָאזט 
זַײנע דינער. דער ַאלטער הָאט זיך װי אין לוֿפטן גענײטיקט אין אונטערטַאנען, 
אין ַא מענטשן, װָאס זָאל אים ַאזױ קנעכטיש קוקן אין די אױגן, װי ֿפײגעלע. צו 
מיר, װי צום סַאמע יִינגסטן איז דער זײדע געװען מער צוגעלָאזט, און ער איז ניט 
געװען קעגן, ַאז איך זָאל אים טרָאגן מיטיק־עסן אין דער ּתלמוד־ּתורה ַארַײן, װּו 
ער הָאט ֿפון אינדערֿפי ביזן ָאװנט געלערנט מיט יִינגלעך ֿפון מַײן עלטער. מיר איז 
געװען אױֿפגעלײגט, און איך הָאב זיך ֿפַאר זיך ַאלײן געגרױסט, װָאס מַײן זײדע 
איז דער רבי ֿפון ַא גַאנצער גרוּפע יִינגלעך, װעלכע זַײנען מחויֿב ַא קַײלעכדיקן 
טָאג אין דעמּפיקן חדר קװעטשן די בַאנק איבערן סידור. אין קעגנשטעל מיט זײ 
בין איך געװען ַא ֿפרַײער אומָאּפהענגיקער ּפַארשױן און מיט מַײנער קינדערישער 
אינטוִיציע הָאב איך געלײענט אין די אױגן ֿפון די ָארעמע יִינגלעך, קינאה צו זיך. 
נָאר איבערהױּפט הָאב איך געקָאנט ָאּפשַאצן מַײן ּפריװילעגירטע לַאגע, װען אין 
דער ָאּפװעזנהַײט ֿפון זײדן ֿפלעג איך זיך גריבלען אין שוֿפלָאד ֿפון טיש, װּו עס 
זַײנען געלעגן אוצרות ֿפון ֿפַארשײדענע שּפיל־זַאכן, װעלכע דער זײדע ֿפלעג צונעמען 
בַײ זַײנע ּתלמידים בעת די לימודים אין ּתלמוד־ּתורה. װָאס הָאט זיך נָאר ניט 
געװַאלגערט: גלעזעלעך, רעדעלעך, ּפַארֿפומער ֿפלעשעלעך, ֿפַײֿפעלעך און קײטעלעך. 
ניט װײניק ֿפון די אוצרות זַײנען ֿפון שוֿפלָאד ַאריבער צו מיר אין קעשענע, און איך 
ֿפלעג װי ַא גֿביר, זיך בַארימען מיט מַײן ֿפַארמעגן ֿפַאר די יִינגלעך אין הױף, װָאס 

זַײנען מקנא געװען און זיך געשדכנט מיט זײער ֿפרַײנדשַאֿפט צו מיר.
נָאר אײנמָאל בעת ַאזַא אונטערזוכן הָאט מיך דער זײדע גַאכַאּפט בַײ דער הַאנט. 
איך הָאב זיך דַאן שטַארק איבערגעשרָאקן, דָאס הַארץ הָאט שטַארק גענומען קלַאּפן 
און איך הָאב ניט געװּוסט װּוהין די אױגן צו בַאהַאלטן. דער זײדע הָאט צוגעלײגט 
דעם ֿפינגער ֿפון זַײן שװערער הַאנט צו מַײן געמבע, אױֿפגעהױבן מיר דעם קָאּפ, 
און מיך דורכגענומען מיט זַײן שַארֿפן בליק – ַא שײנער ּתכלית װעט ֿפון דיר ַארױס... 
אין זַײן שטים הָאט זיך געֿפילט װײטיק און בַאדױערונג. איך בין געװען מער װי 
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זיכער, ַאז װעגן דעם געשעענעם װעט דער זײדע דערצײלן דער מַאמען און ָאן ַא 
ּפסק װעט זיך די זַאך ניט ענדיקן. נָאר צו מַײן גרױסן חידוש הָאט מיר קײנער װעגן 
מַײן גניֿבה ַאֿפילו ניט דערמָאנט, ָאבער ֿפון יענעם טָאג ָאן, ֿפלעג איך אױסמַײדן 
בלַײבן אױג אױף אױג מיטן זײדן און ּתמיד הָאב איך זיך געֿפילט שולדיק לגבי אים...

ָאּפגעדַאװנט צוזַאמען מיטן זײדן ֿפלעג קומען ַאהײם ֿפון שול זַײן לַאנגיָאריקער 
ֿפרַײנט משהלע הױקער. דָאס איז געװען ַא קלײן מענטשעלע מיט ַא שײנער ברייטער 
בָארד און לעבעדיקע אױגן װעלכער הָאט געטרָאגן אױף זיך ַא הױקער, װי ַא טרעגער 
שװערע לַאסט. מערקװירדיק איז געװען דָאס ּפָארל. דער זײדע – ַא הױכער, 
שלַאנקער, ַאזַא ערנסטער און שטרענגער, װעלכער מיט זַײן אױסערלעכן ָאנבליק 
ַארױסגערוֿפן ָאּפשַײ, און לעבן אים – דָאס קלײנע הױקערדיקע מענטשעלע משהלע, 
װעלכער איז דעם זײדן צום גַארטל דערלַאנגען... נָאר װי רירנדיק איז געװען זײער 
ֿפרַײנדשַאֿפט! זַײן גַאנצע ֿפַארבליבענע װַארעמקַײט הָאט דער זײדע ַארַײנגעלײגט 
אין נָאמען ״משהלע״, װען ער ֿפלעג זיך װענדן צו זַײן ֿפרַײנט און משהלע ֿפון זַײן 
זַײט ֿפלעג אים ענטֿפערן מיט ליבשַאֿפט ״גדליה לעבן״. דערבַײ הָאט זיך אין זַײן 
גַאנצן װעזן געֿפילט ַא שטָאלצקַײט, װָאס אים – ַאזַא קריּפל יִיד, הָאט דװקא 

אױסגעקליבן צװישן ַאלעמען ַאזַא שײנער גֿבר װי גדליה...
אין די יום־טוֿב טעג און שבת הָאט דער זײדע געלױכטן װי ַא מלך. ָאנגעטָאן 
אין ַא זַײדענער קַאּפָאטע, מיט ַא ֿפַארקעמטער יום־טוֿבדיקער בָארד, הָאט ער זיך 
אױסגעטײלט מיט זַײן שײנקַײט. אין ַאזעלכע טעג איז דער זײדע געװען װײכער, 
אײדער שטענדיק, אין זַײנע גרױע אומעטיקע אױגן הָאבן זיך צעשּפילט שטרַאלן, 
זַײן גַאנצער ָאנבליק הָאט געשַײנט, מיט ַא מין ֿפַײערלעכקַײט. ָאט ַאזױ הָאט זיך 
מיר דַאן אױסגעװיזן ַאלײן משה רבינו. אין ַאזױנע מָאמענטן איז דער זײדע געװען 
מער צוגעלָאזט, ַאֿפילו זעלטן ֿפַארגעסנדיק אין מַײנע זינד, מיך ַאװעקזעצן צו זיך 

אױף דער קני און ַא קניּפ טָאן אין בַאק ַארַײן:
– נו, שײגעצל, דערצײל עּפעס דעם זײדן... איך ֿפלעג זיך ֿפַארשעמען און ניט 

װיסן, װָאס צו דערצײלן.
נָאר סַײ װי סַײ, זיצן אױף דער קני ֿפונעם זײדן און ַארַײנעטעמען דעם געשמַאקן 
יום־טוֿבדיקן ריח זַײנעם, איז מיר געװען שטַארק ָאנגענעם. ּכמעט יעדן שבת און 
יום־טוֿב ֿפלעג דער זײדע ֿפַארמַאכן די טיר אױף דער קליַאמקע און אין מיטן טָאג 
ֿפלעגן זיך צעזינגען צװײ קולער. דער זײדע מיט זַײן סַאמעטענעם און משהלע מיט 
זַײן דינעם טענָאר. געזונגען הָאבן זײ חזנישע שטיקלעך און זמירות. דָאס זַײנען 
געװיס געװען די סַאמע גליקלעכע מָאמענטן אין לעבן ֿפון צװײ מענטשן. איך 
געדענק, װי אײנמָאל הָאט זיך מיר אַײנגעגעבן דורך ַא ברײטער שּפָארע אין דער 



מַײן זײדע20

טיר אונטערשּפירן נָאך זײער קָאנצערט. דָאס איז געװען ַאן אױסערגעװײנטלעך 
בילד: בײדע יִידן אין די זשילעטן און שטעקשיך זַײנען געזעסן אײנער ַאנטקעגן 
ַאנדערן בַײם טיש, משהלעס בָארד איז געלעגן אױֿפן סַאמע טישטעך און בײדע 
מיט הַאלב ֿפַארמַאכטע אױגן, דיריזשירנדיק מיט די הענט הָאבן געצױגן ַא חסידישן 
ניגון. און מיטַאמָאל הָאט דער ניגון זיך ָאּפגעריסן און עס איז ַאװעק בַײ זײ ַא 
ֿפרײלעכס. די הענט און ֿפיס, דערבַײ הָאט דער הױקער בַײ משהלען אױֿפגעלעבט, 
װי ַא ּפױק אױף דער ּפלײצע ֿפון ַא גַאסן־ּפױקער און צוגעטַאנצט אין טַאקט ַארַײן. 
די קלַאנגען הָאבן זיך געטרָאגן ֿפון מַײן שטיבל אין קָארידָאר, װּו עס ֿפלעגן זיך 
ֿפַארזַאמלען די שכנים און מיט ֿפַארגעניגן אונטערהַאלטן די ֿפַארשּפַארטע ֿפרַײנט. 
דָאס הָאט געדױערט ַאזױֿפיל, ביז עס הָאט זיך דערטרָאגן ַא קלַאנג, ֿפון װָאס דָאס 
ַאלטע הױז הָאט זיך צעשָאקלט און עס הָאט געדוכט, ַאז ָאט־ָאט װעלן די װענט זיך 
צעשיטן. מיר, קינדער, נָאכגעקרימט די דערװַאקסענע, און עס איז געשטַאנען ַא טומל 
נָאר טױט װערן און ָאט קומט מיר אױֿפן זּכרון, װי אײנמָאל הָאט מיך מַײן זײדע 
מיטגענומען אין שול ַארַײן. דער דָאזיקער שײנער הַארבסט־טָאג, װעלכער הָאט זיך 
ָאנגעהױבן ַאזױ יום־טוֿבדיק און ֿפַײערלעך הָאט זיך ֿפַארענדיקט ֿפַאר מיר ניט ֿפרײלעך. 
ניט געקוקט אױף דעם, װָאס איך בין אױסגעװַאקסן אין דער יִידישער סֿביֿבה, אין ַא 
סֿביֿבה ֿפון רעליגיעזע מענטשן און ֿפַאנַאטיקער, הָאב איך דָאס ערשטע מָאל אין מַײן 
לעבן ַאריבערגעטרָאטן די שװעל ֿפון ַא סינַאגָאגע. דָאס קָאן זיך אױסװַײזן מָאדנע, 
נָאר ַאזױ איז דָאס געװען. מַײנע עלטערן הָאבן נָאך אין דער ֿפרִיער יוגנט צעריסן 
מיט דער רעליגיע, ַאװעק ֿפון זײערע ֿפַאנַאטישע הײמער, צוגעשטַאנען צו דער 
ּפרָאגרעסיװער ַארבעטער־בַאװעגונג, און אין יָארן ַארום געװָארן קעגנער ֿפון יעטװידער 
רעליגִיע. אין ַאזַא גַײסט בין איך דערצױגן געװָארן און ָאנשטָאט דעם שמוציקן חדר 
הָאב איך בַאזוכט די אײנציקע אין שטָאט יִידישע ֿפָאלקס־שול. אױף אונדזער ֿפַאמיליע 
הָאבן ֿפיל שכנים געקוקט קרום. מיר זַײנען בַײ זײ געװען גוים, משומדים, װעלכע 
זַײנען ַארױסגעלָאֿפן אין הױף ָאן היטלען און געגעסן חזיר. איך געדענק, װי אין די 
ּפסחדיקע טעג, ּכדי ניט צו ֿפיל רײצן די שכנים־חסידים, ֿפלעגן מיר עסן ברױט בַײ ַא 
ֿפַארשלָאסענער טיר... ניט זעלטן הָאב איך געכַאּפט ֿפַאר מַײן גוישקַײט קלעּפ ֿפון די 
רעליגיעזע חדר יִינגלעך און געליטן ֿפון זײ ֿפַארשײדע צרות. יעדן טָאג, גײענדיק אין 
שול ַארַײן, בין איך געגַאנגען ֿפַארבַײ ַא סינַאגָאגע, נָאר ַארַײנגײן ַאהין הָאב איך 
צוליב מַײן ״ָארטָאדָאקסַאלער ַאּפיקורסקַײט ניט געװַאגט, כָאטש איך הָאב ממש 
געגַארט ַאהין ַארַײנדרינגען אינעװײניק דעם ֿפַארשװַארצטן ֿפון יָארן מרה־שחורהדיקן 
בנין ַאזױ, ַאז מַײן ערשטער בַאזוך ֿפון דעם דָאזיקן הױז הָאט בַײ מיר אױסגעזען גלַײך 

װי איך הָאב געמַאכט דעם ערשטן טרָאט אױף ערשט ַאנטדעקטן אינדזל.
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מיט ַא געשּפַאנטן נַײגער הָאב איך בַאטרַאכט דעם גערױמען זַאל, װּו עס 
הָאבן זיך צונױֿפגעקליבן די יום־טוֿבדיקע יִידן, מערסטנטײל, בעל־מלָאכות און 
ַאן אומגעהױבענע װי אום  קלײנהענדלער. די שטימונג איז דָא געשטַאנען 
ׂשימחת־ּתורה, דער טומל ַאן אומגעהַײערער. איך הָאב מיט ֿפַארגעניגן בַאמערקט, 
װי ַא סך ֿפון די בַײװעזענדע הָאבן מיט ּכֿבוד בַאגעגנט דעם זײדן און מיט "ַא 
גוט יום־טוֿב רב גדליה!" אים װַארע געמַאכט דעם װעג. משהלע הױקער איז דָא 
װי ֿפון דער ערד אױֿפגעװַאקסן, ָאנגענומען דעם זײדן ֿפַאר דער הַאנט, װי ַא 
יִינגעלע און ַא צוֿפרידענער אים נָאכגעגַאנגען. דער זײדע איז, װַײזט אױס, אױך 
צוֿפרידן געװען: דָאס ערשטע מָאל הָאט ער ֿפַאר זַײן סינַאגָאגעלַײט ַארױֿפגעברַאכט 
ַא לעבעדיק אײניקל... הָאבן זײ טַאקע ַאלע מיך בַאטרכַאט ֿפון קָאּפ ביז די ֿפיס, 
װי ַא װילדע חיה, װָאס איז ָאקָארשט ֿפון װַאלד ַארױס. מיך הָאט עס שטַארק 
געגַארט, נָאר כ׳הָאב געמַאכט דעם ָאנשטעל, ַאז איך בַאמערק דָאס ניט און עס 
ַארט מיך װי ַא ֿפַארַאיָאריקער שנײ... ּפלוצלינג איז ָאנשטַאנען אין זַאל ַאן 
אױֿפלעבונג און דער עולם הָאט ַא צי געטָאן צום ָארון־קודש. מַײן זײדע איז ניט 
ָאּפגעשטַאנען, ער איז ֿפַארשװינדן צװישן המון, און איך בין געבליבן שטײן 
אײנער ַאלײן, װי ַא ֿפַאריתומטער... דער טומל איז געװַאקסן, יִידן הָאבן אַײנגעבױגן, 
גיך געברומען, איך הָאב ניט געקענט בַאגרַײֿפן װָאס עס קומט דָא ֿפָאר. נָאר 
ָאט הָאט זיך בַאװיזן מַײן זײדע, ַאן אױֿפגעלעבטער, ַא צוֿפרידענער מיט ַא 

סֿפר־ּתורה: 
– הַאלט ֿפעסט, יָאמעלע. גָאט זָאל ָאּפהיטן, ס'זָאל ַארָאּפֿפַאלן... און סודותֿפול 

צוגעגעבן: דָאס איז ַא הײליקע זַאך...
איך הָאב איבערגענומען ֿפון זײדן די סֿפר־ּתורה אין ַא סַאמעטן מענטעלע, ניט 
װיסנדיק, װָאס איך דַארף טָאן מיט ַא הײליקער זַאך... בַאלד ָאבער הָאב איך בַאמערקט, 
װי עטלעכע דערװַאקסענע יִינגלעך מיט סֿפר־ּתורות הָאבן זיך ַא לָאף געטָאן אין 

מיט ֿפונעם זַאל אונטערזינגענדיק און אונטערטַאנצנדיק...
ַאן אומגעהַײער גרױסע, װי עס הָאט זיך מיר דַאן אױסגעװיזן, סֿפר־ּתורה. ָאט־ָאט 
װעל איך זי ַארױסלָאזן ֿפון מַײן קינדערשע הענט. ַאזַא לַאסט איז דָאס געװען ֿפַאר 
מיר – און װָאס װעט דעמלט זַײן?.. איך הָאב זיך בַאדעקט מיט שװַײס און געֿפילט, 
װי דָאס הַארץ הײבט ָאן בַײ מיר גיך קלַאּפן. איך הָאב גָארניט געזען און ניט 
געהערט, װָאס ַארום מיר – ַאלע מַײנע געדַאנקען זַײנען געװען – אַײנהַאלטן די 
הײליקע זַאך, ניט ַארױסלָאזן זי ֿפון די הענט. װַײזט אױס, דער זײדע הָאט בַאמערקט 
מַײן ֿפַארלױרנקַײט, און מַאכנדיק ַא קרַײז צוזַאמען מיט דער טַאנצנדיקער חֿברה, 
הָאב איך אױסגעגלַײכט מיט אים, װי דַאנקבַאר איך בין געװען דעם זײדן, װָאס ער 
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הָאט צוצַײטנס מיך בַאֿפרַײט ֿפון דער בײזװיליקער סֿפר־ּתורה. נָאך ַא װַײלע – און 
איך װָאלט זי געװיס ַארָאּפגעֿפַאלן ֿפון מַײנע הענט אױֿפן דיל... 

נָאר דָאס סַאמע טרױעריקסטע אין דעם ֿפרײלעכן ׂשימחת־ּתורה טָאג איז מיר נָאך 
ֿפָארגעשטַאנען נָאכן טַאנץ מיט די הקֿפות. הָאט מען אונדז יִינגלעך ַאװעקגעזעצט 
ַארום ַא לַאנגן טיש געדעקט מיט שנײ־װַײסן טישטעך, װּו עס זַײנען ֿפַאר יעדן געשטעלט 
געװען קלײנע ּכוסהלעך מיט שײן שטיקל לעקעך. איך בין געװען בַײם טיש דער סַאמע 
יִינגסטער, און ניט װַארטנדיק, װען די יִינגלעך ַארום מיר װעלן זיך נעמען צו דער 
סעודה, הָאב איך אין אײן אױגנבליק ַא שלונג געטָאן דעם געשמַאקן לעקעך... ערשט 
איך זע מַײנע שכנים הײבן אױף די ּכוסהלעך און שרַײען לחיים. הײב איך אױך אױף 
מַײן ּכוסהלע און צוזַאמען מיט ַאלעמען טרינק איך אױס. געװַאלד, װָאס עס הָאט מיר 
ֿפַארכַאּפט דעם ָאטעם, איך הָאב דערֿפילט ַא ֿפַײער אין מויל, װעלכער הָאט זיך גיך 
ַארָאּפגעגליטשט צום מָאגן און עס הָאט זיך ָאנגעהױבן ַאזױ ברִיען אױף משוגה צו 
װערן... גײ װײס, ַאז דָאס איז געװען ַא שטַארקער ברָאנֿפן, װעלכן איך הָאב ביז ַאהער 
קײנמָאל נָאך ניט געשמעקט. גײ װײס, ַאז צוערשט דַארף מען אױסטרינקען און דערנָאך 
ֿפַארבַײסן. ַאזױ װי עס הָאבן געטָאן ַאלע יִינגלעך און ניט ּפונקט קַאּפױר װי איך. װָאס 
זָאל איך דָא זָאגן? איך הָאב דערֿפילט, ַאז מיט מיר הָאט ּפַאסירט ַא שרעקלעכע זַאך, 

אין װעלכער איך הָאב זיך ַאלײן נָאך קײן חשבון ניט געקָאנט ָאּפגעבן.
דָאס ֿפַײער אין מַײן קינדערשן מָאגן הָאט זיך צעֿפלַאקערט מיט ַאלע ֿפלַאמען, 
און ס'איז מיר געװָארן ַאזױ ביטער, ַאז איך הָאב געװָאלט שרַײען. נָאר װי שרַײט מען 
אין דער סינַאגָאגע? דעם זײדן הָאב איך ֿפון אױג ֿפַארלָארן. ער הָאט זיך ערגעץ 
ֿפַארמישט צװישן זַײן חֿברה, און איך װײס ניט װָאס טוט מען. דָא איז מיר אױֿפן זין 
געקומען ַארױסלױֿפן אין דרױסן – אֿפשר אױף דער לוֿפט װעט מיר גרינגער װערן. 
נָאר װער־װָאס? ֿפַארקערט, עס הָאט נָאך שטַארקער גענומען ברענען אינגעװײד. איך 
הָאב ֿפַארגעסן אין דער סינַאגָאגע, ָאן זײדן, און אױף דער װעלט ַארַײן זיך געלָאזט 
לױֿפן אין גַאס ַארַײן, ניט װיכטיק װָאס און װּוהין. װען איך בין ֿפַארבַײגעלָאֿפן אונדזער 
הײם אױף ַאלעקסַאנדרָאװסקע־גַאס, װּו מיר הָאבן געװױנט ֿפריער ביז מיר זַײנען צום 
זיידן ַאריבער, בין איך ַארַײן אין טױער און צו צום הויכן ּפלױט, װָאס הָאט ָאּפגעטײלט 
דעם הױף ֿפון ַאלטן יִידישן בית־עולם. כ׳װײס ַאלײן ניט, װָאס עס הָאט מיך ַאהין 
געצױגן, נָאר װי ַא קַאץ בין איך ַאריבער דעם ּפלױט, צו צו דער נָאענסטער מצֿבה, 
און ָאנכַאּפנדיק זיך ֿפַארן ברענענדיקן בױך ַאװעקגעלײגט אױֿפן קַאלטן מירמל־שטײן, – 
ָאט בַאלד שטַארב איך. און ַארום – קײן אײן נֿפש. ַאזױ בין איך ָאּפגעלעגן אױֿפן 
בית־עולם עטלעכע שעה. ביזװַאן דָאס ֿפַײיער אין מַײן בױך הָאט זיך ָאּפגעקילט... 
אינדערהײם הָאט מיך בַאגעגענט דער זײדע ביז גָאר אױֿפגערודערטער: ער הָאט 
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בשום אוֿפן ניט געקָאנט אין זין נעמען, ֿפַארװָאס הָאב איך ָאן זַײן װיסן ֿפַארלָאזן די 
סינַאגָאגע און װּוהין איך הָאב זיך ַאהינגעטָאן? ער איז אױסגעגַאנגען גַאנץ בַאלעט 
און ניט געװּוסט װּו נָאך מיך זוכן. נָאר איך הָאב אים, כ׳װײס ַאלײן ניט ֿפַארװָאס, 
מורא געהַאט צו דערצײלן, װָאס ס'הָאט מיט מיר ּפַאסירט... גוט, װָאס די מַאמע אין 
דעם טָאג ניט געװען אינדערהײם – זי איז געֿפָארן קײן װַארשע נָאך דער װיזע קײן 
רוסלַאנד צום טַאטן, – ַאנדערש װָאלט איך געכַאּפט... נָאר מיט דעם הָאט נָאך ניט 
ֿפַארענדיקט ֿפַאר מיר דער בײזװיליקער ׂשימחת־ּתורה טָאג. ניט אומזיסט זָאגט די 
װעלט, ַאז אומגליק קומט ניט אײנס ַאלײן. ָאװנט־צַײט, װען אין דרױסן ס'איז שוין 
געװען גוט ֿפינצטער און די ׂשרֿפה איז ַארױס ֿפון מַײן מָאגן, בין איך װי ֿפון ּתחית־המתים 
אױֿפגעשטַאנען. אױף דער נשמה איז געװען לַײכט יום־טוֿבדיק, און עס הָאט מיך מיט 
ַא ֿפולער קרַאֿפט, ַא צי געטָאן צו די ֿפרײדן ֿפון לעבן. איך הָאב זיך דערמָאנט, ַאז 
קײנער ֿפון די הױף־חֿברים הָאט נָאך ניט געזען מַײן ׂשימחת־ּתורה־ֿפָאן, װָאס מַײן 
זײדע הָאט מיר געקױֿפט צום יום־טוֿב. ניט לַאנג געטרַאכט, הָאב איך ָאנגעצונדן ַא 
ליכטל, ַארַײנגעשטעקט אין רױטן עּפעלע, װָאס אױף דעם שטעקל פון דער ֿפָאן. און 

אין דער ברַאװער שטימונג ַארױס אינדרױסן.
אין הױף איז ָאבער קײנער ניט געװען. ַאן ַאנטױשטער, װָאס ס'איז ניטָא ֿפַאר 
װעמען צו בַארימען, כ'הָאב איך געװָאלט צו זיך ַאהײם, װי ּפלוצלינג איז ֿפון דער 
ֿפינצטערניש, גלַײך װי ַא געשּפענסט, געשּפרונגען אױף מיר ַא חיה מיט ברענענדיקע 
אױגן, ציינערדיקע ּפיסק, און מיר ַאװעקגעשלײדערט אױף דער ערד צוזַאמען מיט 
מַײן יום־טוֿבדיקער ֿפָאן. ֿפַאר שרעק הָאב איך ָאנגעהױבן ַאזַא געװַאלד, ַאז די 
אַײנװױנער ֿפון הױז זַײנען אין אײן אױגנבליק ַארױס, נָאר צוקומען זיך צו מיר הָאבן 
זײ ניט געװַאגט. איבער מיר איז געשטַאנען ַא װָאלף־הונט, ֿפַאר װעלכן דער גַאנצער 
הױף הָאט געציטערט. ַאלײן דער בעל־הבית ֿפון הונט און דער װירט ֿפון אונדזער הױז 
ּפַאן ּפיַאסעצקי הָאט צוהַאלטנדיק און גלעטנדיק זַײן ליבלינג זיך אױף ַא קול צעלַאכט:

– זע נָאר, װי דער זשידָאק הָאט זיך דערשרָאקן...
און דָא הָאט זיך בַאװיזן מַײן זײדע. ניט לײגנדיק קײן ַאכט אױף דעם צערײצטן 
הונט, הָאט ער מיך ַא כַאּפ געטָאן און ָאנגרַײֿפנדיק מיט זַײן מעכטיקן קערּפער 
אױֿפן װירט, הָאט ער געװָארֿפן אין ּפנים: "הינטישע לעבער!" ּפַאן ּפיַאסעצקי הָאט 
זיך, װַײזט אױס, ניט אױף קײן שּפַאס דערשרָאקן און צוזַאמען מיט זַײן הונט 
נעלם געװָארן. לַאנג בין איך נָאך דעם זיך געװעגט אין בעט און ניט געקָאנט 
ַאנטשלָאֿפן ווערן. מַײן גוף הָאט געֿפיבערט. ֿפַאר די אױגן זַײנען געשטַאנען דער 
הײסער צײנערדיקער ּפיסק ֿפון װָאלף־הונט און לעבן אים – מַײן צעריסענע 
ׂשמחת־ּתורה־ֿפָאן. נָאך לַאנג אין דער נַאכט ַארַײן הָאב איך געהערט, װי דער 
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זײדע אין זַײן בעט הָאט זיך געדרײט ֿפון אײן זַײט אױף דער צװײטער, עס הָאט 
יעדעס מָאל ַארױסגעריסן ֿפון זַײן ברוסט ַא שװערער זיֿפץ... ָאט ַאזױ הָאט זיך 

ָאנגעהױבן און ֿפַארענדיקט ֿפַאר מיר דער מערקװירדיקער ׂשימחת־ּתורה יום־טוֿב.
בַײם זײדן הָאבן מיר געװױנט ּכמעט ַא הַאלב יָאר, נָאר ֿפַאר דער קורצער צַײט, דוכט 
זיך מיר, בין איך געװָארן ַא ֿפולקום דערװַאקסענער: איך הָאב זיך דערװּוסט ֿפון 
ַאזױנע זַאכן, ֿפון װעלכע איך הָאב ֿפריער בַײ מַײנע צען יָאר קיין ַאנונג ניט געהַאט. 
די שול הָאב איך שױן ניט בַאזוכט, מיר הָאבן ָאט־ָאט געדַארֿפט ֿפָארן צום טַאטן 
קײן רוסלַאנד. די מַאמע איז דערֿפַאר געװען ֿפַארטָאן איבערן קָאּפ, דער זײדע – אין 
זַײן ּתלמוד־ּתורה, און איך, װי ַא ֿפרַײער ֿפױגל, הָאב זיך נָאך קײנמָאל ַאזױ גליקלעך 
ניט געֿפילט. מַײן יִינגלש לעבן הָאט זיך ֿפַארֿפולט מיט ֿפַארכַאּפנדיקע געשעענישן, 

איך בין ַארױס אין דער ברײטער װעלט...
דָאס הױז אין בַאלעט, אױף לָאגָאװניצקער גַאס, װּו דער זײדע הָאט געװױנט, 
איז ֿפון אײן זַײט ניט װַײט געװען ֿפון מַארק, ֿפון דער צװײטער זַײט, איבערן ּפלױט, 
געשכנט דָאס בַארימטע אין בַאלעט שַאנדהױז, מיט ַאלע אירע ַאקסעסוַארן. בַײ 
טָאג און בַײ נַאכט, אום ַאלע װעטער, זַײנען בַײם ַארַײנגַאנג ֿפון דעם ָאנשטַאלט 
געשטַאנען מיט ביז עקל־געֿפַארבטע ליּפן ֿפרױען מיט ּפַאּפירָאסן אין מױל ֿפַאררוֿפן 

צו זיך ֿפַארבַײגײענדיקע מַאנסבילן:
– ּפרָאשע ּפַאני... דערבַײ ֿפלעגן זײ אױֿפדעקן די ֿפיס איבער די קני און ַארױסשטעלן 

דעם ברוסט.
ס׳איז ניט דורך קײן טָאג אױף דָארט זָאל ניט ֿפָארקומען קײן געשלעג ָאדער ַא 
סקַאנדַאל. ֿפון נַײגעריקער לײדיקגײער: מיר, יִינגלעך, זַײנען אױך געװען צװישן זײ 
און מער ֿפון ַאלץ הָאט מיך געװּונדערט דער מיאוסער לשון ֿפון די "שַאנד־ֿפרױען", 
װעלכער הָאט איבערגעשריגן דעם "שײנעם" לשון ֿפון זײערע גרָאבע יונגען... איך 
הָאב דעמלט ניט ֿפַארשטַאנען, װָאס ֿפַאר ַא מין ֿפרױען דָאס זַײנען און מיט װָאס זײ 
ֿפַארנעמען זיך. אײנמָאל דורכגײענדיק דָאס הױז מיט מַײן מַאמען, הָאב איך בַײ איר 
געֿפרעגט, װָאס קומט דָא ֿפָאר. מַײן מַאמע, װַײזט אױס, איז ניט געװען גרײט צו ַאזַא 
ֿפרַאגע און ּפלָאנטערנדיק מיטן ענטֿפער, הָאט זי מיר דערקלערט, ַאז דָא װױנען ֿפרױען, 
װעלכע ֿפַארנַארן צו זיך די מַאנסבילן, שּפילן מיט זײ אין קָארטן, שיּכורן זײ און דערנָאך 
בַאגנֿבנעט מען זײ. ַא היּפשע צַײט הָאב איך דָאס ָאנגענומען װי ַא רײנע מטבע, נָאר 
דָאך איז מַײן נַײגער ניט אַײנגעשטילט געװָארן – און ס׳הָאט מיך צוגעצױגן בַאָאבַאכטן 
דָאס בײזװיליקע הױז, ניט קוקנדיק אױף דעם, װָאס ַאזַא געדַאנק הָאט מיך געשרָאקן. 
און ָאט, אײנמָאל, געדענק איך, הָאט זיך מיר לסוף אַײנגעגעבן ַאהינדרינגען. 
און דָאס, װָאס איך הָאב דָארט דערזען, הָאט געמַאכט ַא רושם אין מַײן קינדערשן 
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װעלט־ָאנשױונג. געװען איז דָאס ַאזױ: אין יענע װַײטע צַײטן ֿפון מַײן קינדהַײט זַײנען 
זײער ָאֿפט איבער די הױֿפן ֿפון שטָאט ַארומגעװַאנדערט גַאנצע טרוּפע גַאסן־ַארטיסטן. 
דָאס זַײנען געװען ֿפידלער, ֿפלײטיסטן, קלַארנעטיסטן, הַארמָאניסטן, זינגערס, 
טענצער, ַאקרָאבַאטן, קונצנמַאכערס, קַאטַארינקע־שּפילער מיט ים־חזירימלעך און 
קװיטלעך, שּפיזן־שלינגער, שלַאנגען־שלינגער און ַאֿפילו ּפַאיַאצן. אין מיטן הױף 
ֿפלעגן די דָאזיקע ַארטיסטן אױסשּפרײטן ַא גרױסע ּפלַאכטע און בַאגלײטע דורך 
ַאּפלָאדיסמענטן ֿפון דעם לעבעדיקן רָאד מענטשן ַארום, ֿפלעגן זײ בַאװַײזן זײער 
קונסט. צװישן דער דָאזיקער חֿברה זַײנען געװען ניט װײניק טַאלַאנטירטע ַארטיסטן, 
װעלכע הָאבן צוליב ֿפַארשײדענע אורזַאכן ניט געֿפונען זײער ָארט אין לעבן, ָאדער, 
מעגלעך, ס'הָאט זײ ּפשוט געגַארט לעבן הַארמָאנירט ֿפרַאנק און ֿפרַײ. איבערהױּפט 
הָאט בַײ אונדז, יִינגלעך, אױסגעטײלט יַאנקל דער ּפױקער, װעלכער ֿפלעג אין טַאקט 
ֿפון זַײן צימבַאל־ּפױק אױף דער ּפלײצע, װי ַא װיכער ַארומֿפליען אין זַײן משונהדיקן 
טַאנץ. דערבַײ הָאבן זיך זַײנע שװַארצע לָאקן הָאר אױֿפשטעלן אױף קָאּפ און ֿפון 
דעם ּפנים ֿפלעגט ממש שװײס גיסן. מיר, די געטרַײע ֿפַארערער, ֿפלעגן נָאכגײן דעם 
ּפױקער ֿפון אײן הױף צום צװײטן, ּכדי נָאכַאמָאל און נָאכַאמָאל בַײזַײן בַײ זַײן 
ַארױסטרעֿפונג. נָאך ַאזױנע ֿפָארשטעלונגען ֿפלעגן די ַארטיסטן מיט װירטוָאזישער 
געשיקטקײט כַאּפן אין היטל ַארַײן די גרָאשן, װעלכע די צושױער ֿפלעגן ַארָאּפװַארֿפן 
ֿפון די ָאֿפענע ֿפענצטער. ָאט מיט אײנער ַאזַא טרוּפע, װעלכע הָאט גַאסטרָאלירט 
אין אונדזער גַאס, הָאט זיך מיר אײנמָאל אַײנגעגעבן ַארַײנשמוגלען אין הױף ֿפון 
דעם בַארימטן הַײזל. מעגלעך, די געהײמענישֿפולע מעׂשיות, װָאס איך הָאב זיך 
ָאנגעהערט װעגן דעם בנין, הָאט אױף מיר ָאנגעװָארֿפן ַאזַא אימה, נָאר דָאס הַארץ 
הָאט בַײ מיר דָא שטַארק ָאנגעהױבן קלַאּפן, גלַײך איך בין איבער ַא ֿפַארבָאט און 

בַאגַאנגען ַא ֿפַארברעכן.
דער הױף הָאט מיט זיך ֿפָארגעשטעלט ניט קײן גרױסן קװַאדרַאט, אין װעלכן 
ס'הָאבן ֿפון ַאלע ֿפיר זַײטן ַארױסגעקוקט קלײנע ֿפענצטערלעך ֿפון דער צװײשטָאקיקער 
געבַײדע. װי נָאר עס הָאט ַא הילך געטָאן די מוזיק און יַאנקל מיטן ּפױק הָאט זיך 
ַא לָאז געטָאן אין זַײן װילדן טַאנץ, הָאבן זיך אױֿפגעּפרַאלט די ֿפַארמַאכטע 
ֿפענצטערלעך, ֿפון װַאנען עס הָאבן זיך בַאװיזן נַאקעטע קערּפערס ֿפון ֿפרױען און 
מַאנסבילן, װעלכע הָאבן מיט ַא הילכיקן געלעכטער געשָאטן קָאמענטַארן מיט 
ַאזױנע מיאוסע װערטער, ַאז די אױערן הָאבן בַײ מיר ָאנגעהױבן ברענען... מיך 
הָאט איבערַאשט די אומֿפַארשעמקַײט, מיט װעלכער די דָאזיקע בריאות הָאבן 
ֿפַאר מיר דָאס איז געװען די  ֿפַאר ַאלעמען זײערע לַײבער.  ַארױסגעשלעּפט 
ַאנדעקונג, און װען כ׳הָאב זיך ַארױסגעריסן ֿפון דעם הױף אין גַאס ַארַײן, הָאט 
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זיך מיר אױסגעדוכט, ַאז דָאס װָאס איך הָאב דָארט געזען, איז בלױז ַא חלום 
געװען.

נָאך ֿפיל טעג און נעכט הָאבן מיך דערֿפָאלגט די ָאֿפענע ֿפענצטער און די 
נַאקעטע קערּפער. מיר איז ניט געװען דָאס צו בַאגרַײֿפן. צו ביסלעכװַײז הָאב איך 
ָאנגעהױבן צו ֿפַארשטײן, ַאז דָאס װָאס איך הָאב געהערט ֿפון די עלטערע יִינגלעך 
װעגן שכנותדיקן הױז און װָאס כ׳הָאב ֿפריער ניט געװָאלט גלײבן איז טַאקע אמת. 

צו דערצו בין איך אױך עלטער געװָארן...
אין ערגעץ אין בַאלעט איז ניט געװען ַאזױ אױֿפגעלעבט און טומלדיק װי אױֿפן 
יונע ּפילדערס מַארק, װָאס הָאט זיך געֿפונען איבער עטלעכע הױֿפן ֿפון זײדנס הױז 
און ֿפַארשּפרײט ריחות ֿפון הערינג און זויערע אוגערקעס איבער ֿפיל גַאסן ַארום. 
מיר, יִינגלעך, הָאבן זיך געֿפילט װי אין דער אײגענער און דָארט ֿפַארברַאכט שעהן 
לַאנג. גלַאט ַאזױ ַארומגעדרײט צװישן שרַײענדיקע הענדלערס מיט עוֿפות, ֿפיש, 
גרינװַארג, ַארומגעשּפרונגען איבער די שטײנערנע טרעּפן ֿפון די יַאטקעס, ּפשוט 
געגלָאצט מיט די גיריקע אױגן אױף די קױשן ָאנגעֿפילט מיט ּפלעצלעך און ֿפַאשידענע 
געבעקסן. ָאדער מיט נַײגער נָאכגעשּפירט, װי די ים־חזירלעך אױף די קַאטַארינקעס 
ציען ַארױס קַארטלעך ֿפַאר די גליק־זוכער. עס הָאט אױך ָאֿפט געטרָאֿפן צו ֿפַארשידנען 
ַא שטיקל ּפרנסה – ַא דרײער ָאדער ַא ֿפינף גרָאשן ֿפַאר העלֿפן אױֿפלָאדן ַא װָאגן 

מיט קַארטָאֿפל ָאדער מיט ציבל.
ניט זעלטן ֿפלעגן מיר ָאּפטָאן עּפעס ַא שטיקל מיט ַאן עוֿפות־הענדלער און 
געשמַאק לַאכן... ָאט ַאזױ הָאבן מיר ֿפַארברַאכט די צַײט און קײנער הָאט אונדז 

ניט געשטערט אין אונדזערע מעׂשים.
אײנמָאל דורכשּפַאנענדיק זיך ַאזױ צװישן רײען ֿפון אױבסט, הָאט מיך צוגערוֿפן 

אײנע ַא הענדלערין: 
– הער נָאר, יִינגעלע, זָאגט זי, כ׳בעט דיך, כַאּפ ַא קוק דָא צו מַײנע קױשן בלױז 

אײן װַײלע, ָאט קער איך זיך גלַײך אום.
איך הָאב ניט מַײן הסקמה צו געבן, װי די הענדלערין איז אין אײן אױגנבליק 

ֿפַארשװונדן און איך בין געװָאלט ניט געװָאלט געבליבן מיט די קױשן עּפל. 
שטײ איך מיר ַאזױ אין ֿפַארלעגנהײט און װײס ניט װָאס מע טוט: די רָאל ֿפון 
ַא װעכטער איז מיר ניט צו הַארצן. נָאר גלַאט ַאזױ ֿפַארלָאזן מַײן "ּפָאסט" הָאט 
מיר עּפעס ניט געּפַאסט. קודם־ּכל הָאב איך אױסגעקליבן דעם שענסטן עּפל און 

זיך ַאלײן מכבד געװען.
דָא װַאקסט ֿפַאר מַײנע אױגן אױס ַא ּפָאליציַאנט: 

– דַײנע עּפל? – ֿפרעגט ער שטרענג – װּו איז די מַאמע?..
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מיר, יִידישע יִינגלעך, הָאבן איבערהױּפט געציטערט ֿפַאר ּפָאליצײ־לַײט, און 
ניט װיסנדיק ֿפַאר שרעק װָאס צו ענטֿפערן, הָאב איך אױסגעשטַאמלט:

– יָא... ָאט קערט זי זיך אום...
– ַא הַאנדלס־דערלױבעניש ֿפַארַאן בַײ אַײך?

דָא הָאב איך זיך ָאנגעשטַאנען, ַאז מַײן הענדלערין איז נעלם געװָארן, ּכדי אױסמַײדן 
די בַאגעגעניש מיטן ּפָאליציַאנט, װַײל זי הָאט מסּתמא ניט די געהעריקע צַײגעניש. 

 – ֿפַארשטײט זיך!
הָאב איך מיט חוצּפה ָאּפגעענטֿפערט ַאזױ זיכער, װָאס קײן סֿפק הָאט ניט 

אױסגערוֿפן. 
דער ּפָאליציַאנט הָאט מיך מיטן בײזן בליק ָאּפגעמָאסטן ֿפון קָאּפ ביז די ֿפיס 
און ַאװעק צו דער ֿפָאלגענדער הענדלערין. מיר איז ַא שטײן ֿפון הַארצן, גלַײך װי 

איך הָאב ֿפון זַײנע הענט ַארױסגעריסן.
כ׳הָאב בעת מעׂשה ניט בַאמערקט, װי לעבן מיר הָאבן זיך צונױֿפגעקליבן 

װַײבלעך – קונים, װעלכע הָאבן געטַאּפט און געשמעקט מַײן סחורה.
– יִינגעלע, װי טַײער דַײנע עּפלעך? – הָאט זיך אײנע צו מיר געװענדט. 

איך װײס ניט ֿפון װַאנען און צוליב װָאס, נָאר כ׳הָאב אױסגעשָאסן ַא ּפרַײז, װָאס 
איז מיר גלַאט ַאזױ אין קָאּפ ַארַײן, װי עס װָאלט מיר בַאהערשט ַא ניט־גוטער. ניט 
ָאּפגעבנדיק זיך קײן חשבן װָאס איך טו אױף, הָאב איך ָאנגעהױבן הַאנדלען מיט 

עּפל.
דערבַײ הָאבן זיך די קונים ָאנגעהױבן קריגן צװישן זיך. יעדער ֿפון זײ הָאט 
געװָאלט װָאס גיכער בַײ מיר אַײנקױֿפן. און איך הָאב געװָאגן די עּפל און גענומען 
געלט און געַארבעט אױף ַאלע ּכלים. און װען מַײן עּפל־מַאמע הָאט זיך אומגעקערט, 

זַײנען אירע קױשן געװען לײדיק, און די קעשענע ֿפול מיט געלט. 
ֿפַאר חידוש איז זי געבליבן שטײן מיט ַאן ָאֿפן מויל, גלַײך זי איז שטום געװָארן.

איך בין געװען גרײט נעמען די ֿפיס אױף די ּפלײצעס, װי צו מַײן װּונדער, הָאט 
זי מיר ַא גלעט געטָאן דעם קָאּפ און מיט טרער אין הַארץ געזָאגט:

– געבענטשט זָאלסטו זַײן, מַײן אױֿפלײזער...
 איך הָאב איר ָאּפגעגעבן ביז ַא גרָאשן דָאס ֿפַארדינסט, און זי הָאט דָאס געלט 
צו מַײן נָאך גרעסערן חידוש ניט איבערגעצײלט. כ׳הָאב איר צוגעהָאלֿפן ַאהײמטרָאגן 
די גרױסע קױבערס מיט דער װָאג, און זי הָאט מיך בַאלָאנט מיט עטלעכע זילבערנע 
מטבעות. ַא גליקלעכער, הָאב איך זיך אומגעקערט מיט מַײן ערשט ֿפַארדינסט אין 
מַארק ַארַײן, װּו הָאב זיך צו דער זַאט ָאנגעגעסן מיט שמעקענדיקע ּפלעצלעך און 

ריזנדיקע קוכנס מיט שװַארצע יַאגדעס.
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אין ַא קורצער צַײט ַארום נָאך מַײן מַארק־עּפָאּפײ איז מיר ָאנגעֿפַאלן נָאך ַא 
ֿפַארדינסטל. צוזַאמען מיט נָאך עטלעכע יִינגלעך ֿפון מַײן גַאס און מיט מַײן עלטערן 
ברודער הָאבן מיר זיך ָאנגעדינגען צו חיימען דעם טוטס־מַאכער. ַאהער זַײנען מיר 
געקומען װי אמתע ״ּפרָאלעטַאריער״ – ֿפַארדינען אױף ברױט: הונדערט טוטלעך – 
ֿפינף גרָאשן. דער װַארשטַאט בַײ חיימען הָאט זיך געֿפונען אין ַאן ענגן קעלער־

צימער, װּו בַײטָאג הָאט געברענט ַא נַאֿפט־לעמּפל. דער בעל־הבית – ַא קלײן דַאר 
יִידל מיט לַאנגע ּפאות – אונדז ַארױסגעגעבן ַא מַאטעריַאל – ַאלטע ביכער, און 
מיר, די ַארבעטער, הָאבן ֿפון די שמעקענדיקע מיט בױמל בלעטער געקלעּפט טוטן. 
יעדער הָאט זַײן ּפרָאדוקציע צונױֿפגעלײגט אין ַא בַארג און ֿפון צַײט צו צַײט 
נָאכגעשּפירט די שכנים – װעמענס בַארג װַאקסט גיכער. מַײנע חֿברים זַײנען געװען 
געניטער ֿפון מיר – ניט דָאס ערשטע מָאל הָאבן זײ דָא געַארבעט און מיך הָאט 
געערגערט, װָאס איך שטײ ָאּפ ֿפון זײ. ֿפיל צַײט הָאט בַײ מיר ֿפַארנומען דָאס 
ֿפַאנַאנדערלײגן אױף בלעטער די גרױסע ביכער. בעת ַאזַא ַארױסשלעּפן מיט דער 
הילף ֿפון ַא מעסער די אַײזערנע קלעמערלעך בין איך זיך ֿפַארֿפָארן גלַײך מיט דער 
שַארף אין גרָאבן ֿפינגער ַארַײן, ַאזױ ַאז דָאס בלוט הָאט ַא שּפרָאץ געטָאן און 

ֿפַארגיסן דעם בוך. דער בעל־הבית הָאט אין ּכעס מיר ֿפָארגעװָארֿפן:
– קרומע הענט!

ער הָאט ַאװעקגעלײגט אױף מַײן װּונד ַא שטיקל ּפַאּפיר, איבערגעבונדן דעם 
ֿפינגער מיט ַא שמַאטקעלע און איך הָאב ֿפָארגעזעצט מַײן ַארבעט. 

דעם אמת זָאגנדיק, הָאט זיך דער ערשטער טָאג ֿפון מַײן ַארבעט־קַאריערע 
געצױגן אומגעהַײער לַאנג. דער רוקן הָאט געברָאכן, די ריחות ֿפון מעל־ּפַאּפ און 
שימל ֿפון די ביכער זַײנען געשטַאנען אין הַאלדז און כ׳הָאב שוין ממש ניט געקענט 
דערװַארטן, װען דָאס ַאלץ װעט זיך ענדיקן. ענדלעך הָאט חיים דער טוטס־מַאכער 
דרַײ מָאל ַא קלעּפ געטָאן אין טיש ַארַײן. דָאס הָאט געדַארֿפט בַאדַײטן, ַאז דער 
ַארבעטס־טָאג איז ֿפַארענדיקט. נָאך ַא היּפשע צַײט איז דורך ביזװַאן חיים הָאט 
איבערגעצײלט יעדנס בַארג מיט טוטן און ֿפַאנַאנדערגענומען דָאס געהַאלט. איך 
הָאב ֿפַארדינט גַאנצע ֿפינף און צװַאנציק גרָאשן – װײניקער ֿפון ַאלעמען, נָאר 
סוף־סוף בין איך געװען מיט מַײן ֿפַארדינסט אױֿפן זיבעטן הימל. כ׳הָאב אױסגערעכנט 
ַאז מַײן גַאנץ קַאּפיטַאל װעט מיר סטַײען אױף ֿפינף ּפָארציעס צוקער־אַײז... נָאר 
לַאנג יוֿבלען איז מיר ניט אױסגעקומען. כ׳הָאב ָאנגעשטוּפן אױף מַײנעם ַא חֿבר – 
מאיר הָאט ער געהײסן – ַא בחורל ֿפון אונדזער גַאס. איך הָאב ניט געקענט זיך 
אַײנהַאלטן און ֿפַאר אים ניט בַארימען מיט מַײן קַאּפיטַאל. מאיר איז געװען עלטער 
ֿפון מיר אױף ַא יָאר צװײ־דרַײ. זַײן אװטָאריטעט בַײ אונדז אין גַאס איז געװען ַא 
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גַאנץ הױכער צוליב זַײן קָאנען דערצײלן שײנע מעׂשות און בַאהַײװנטקַײט ֿפון 
ַאלע געשעענישן אין גַאס, אין שטָאט און אין דער װעלט. דערזען בַײ מיר אין 
הַאנט עטלעכע מטבעות, איז מאיר צו מיר צוגעקָאכן געװָארן. ָאנגעהױבן מיט 
זַײינע נַײעס און ֿפַארענדיקט מיט דעם, ַאז ער געקַארגט איצט ַא ביסל אין געלט, 
און צי װָאלט איך אים ניט ַאנטליען מַײנע ֿפינף־און צװַײנציק גרָאשן בלױז אױף 
אײן װָאך? עס הָאט מיר ַא קלעם געטָאן בַײ דער נשמה: בלַײבן ַא גַאנצע װָאך ָאן 
ַאזױ שװער ֿפַארדינטע גרָאשן, מיט װעלכע איך הָאב ֿפַארבונדן ַאזױנע ליכטיקע 
טרױמען מַײנע? נָאר װי זָאגט מען ָאּפ מאירן? מיט אײן װָארט מַײנע בלוטיקע – 
אמת בלוטיקע!!! גרָאשן הָאבן ַאריבערגעװַאנדערט ֿפון מַײן קעשענע אין קעשענע 

ֿפון מַײן חֿבר, און ניט אױף איין װָאך – אױף אײביק.
מַײן ברודער איז געװען עלטער ֿפון מיר מיט צװײ יָאר און ער הָאט מיט מיר 
זעלטן, װי מען זָאגט, קָאמּפַאניע געהַאלטן. ער הָאט זיך געהַאט זַײנע חֿברים, 
איך – מַײנע. ער איז געװען ֿפַארטָאן אין זַײנע געשעֿפטן, איך – אין מַײנע. ניט 
אײנמָאל בין איך מקנא געװען, װָאס ער ַאלס עלטערער, הָאט מער רעכט און 
ָאן  מעגלעכקַײטן, איידער איך. איך הָאב געשטרעבט צו זַײנע סֿפערן, נָאר 
דערֿפָאלג. אין אײנעם ַאן ָאװנט הָאט ער ַאהײם געברַאכט ַא ּפָאר ֿפלעשלעך 

סינַאלקָא/סיטרָא.
אױף מַײן ֿפרַאגע, ֿפונװַאנען קומען צו אים די ֿפלעשלעך, הָאט ער געשמײכלט, 
װי ַא זיגער, געבן זיך דערמיט מיר ָאנצוהערן – שױן גוט דיר טרינקען? קײן קשיאות 
ֿפרעג ניט. איך הָאב בַאמערקט, ַאז די הענט בַײ מַײן ברודער זַײנען אין װּונדן. מיט 
מיר הָאט ער ניט געװָאלט רעדן דערֿפון, נָאר ֿפַאר דער מַאמען אײדער שלָאֿפן גײן 
איז ער זיך מודה, ַאז די הענט הָאט ער ָאּפגעבריט אױף דער סינַאלקָא־ֿפַאבריק, 
װָאס אױף ַאלעקסַאנדער־גַאס. עס הָאט זיך ַארױסגעװיזן, ַאז שױן עטלעכע טעג, 
װָאס מַײן ברודער ַארבעט דָארטן בַײם אױװן, װּו מען קָאכט דעם זַאֿפט צום געטרַאנק. 
די מַאמע הָאט אױף אים ָאנגעשריגן און ֿפַארװערט ַאהינצוגײן. ָאבער מיט מיר 
הָאט שױן בַאהערשט ַא נַײגער זיך ַארָאּפכַאּפן אױף דער ֿפַאבריק און צו זען, װי 
ַאזױ מען מַאכט סינַאלקָא. צו מָארגן אין דער ֿפרי, ניט זָאגנדיק זיך קײנעם קײן 
װָארט, בין איך אױף דער ֿפַאבריק. אײגנטלעך איז דָאס קײן ֿפַאבריק ניט געװען, 
גיכער ַאן אַײנֿפַאכער צעך מיט ביז גָאר ּפרימיטיװער אַײנשטעלונג, װּו מען הָאט 

ּפרָאדוצירט סינַאלקָא.
יִיד מיט ַא שװַארצן  ַא מָאדנער  ֿפון דער אונטערנעמונג,  דער בַאלעבָאס 
צילינדער, ַא ציגַאר אין מױל און ַא גרָאבן בױך הָאט צוגעלָאזט צו זיך אין ֿפַאבריק 
ַארַײן די יִינגלעך ֿפון גַאס׃ קײן געלט הָאט ער זײ ניט געצָאלט. ָאּפגעגַאן בלױז 
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מיט עטלעכע ֿפלעשלעך סינַאלקָא, װעלכע די ָארעמע חֿברהלַײט הָאבן בַײ זיך 
אין שטָאט קײנמָאל ניט געזען און דָא הָאבן זײ זיך געקָאנט ָאנטרינקען צו דער 
זַאט. ער, דער בַאלעבָאס, הָאט ּכלומרשט אֿפילו ניט בַאמערקט, װי דָאס קלײנװַארג 
ַארבעט לעם אױװן בַײם װַאשן די ֿפלעשלעך און צעגיסן דעם זיסן גַאזירטן 
געטרַאנק. קינדער װילן זיך ֿפַארװַײלן? זָאלן זײ... מיר ָאבער הָאט און דער ֿפַאבריק 
ניט געֿפידלט: כ'בין נָאך געװען צו קלײן און די עלטערע יִינגלעך הָאבן ּפשוט 

מיך געטריבן ֿפון דָארטן. 
 בַײם ארױסגײן ֿפון טױער הָאב איך דערהערט הינטער מַײן ּפלײצע: 

– יִינגעלע, דערלַאנג מיר דעם בַײטש! – דָאס איז געװען דער ֿפורמַאן אױבן 
ָאן אױֿפן װָאגן, װָאס צעֿפירט איבער דער שטָאט די בַאלָאנען מיט גַאז־װַאסער און 
קַאסטן ֿפלעשלעך סינַאלקָא. ַאלס ַא בַאלױנונג ֿפַאר ַאזַא טוֿבה הָאב איך זיך 
דערלױבט ַאװעקזעצן אױף ַא בענקעלע, װָאס איז געהַאנגען װי ַא גַאנעקל, אין 
סַאמע עק ֿפון ברײטן װָאגן. דָאס דָאזיקע בענקעלע הָאט געדינט צושטעלן די סחורה 

– די װַאסער־הענדלער אין גַאס.
איך בין ּכמעט װי זיכער געװען, ַאז דער דָאזיקער ֿפורמַאן װעט מיך ַארָאּפטרַײבן 
ֿפונעם בַאקװעמען ָארט. נָאר דָאס איז צו מַײן חידוש ניט געשען. ֿפַארקערט, דער 
ֿפורמַאן הָאט צו מיר ַא שמײכל געטָאן, בַאגוטנדיק מַײן דרײסט טַאט און ַארױסגעֿפָארן 
אין גַאס ַארַײן. איך בין געװען אױֿפן זיבעטן הימל אױף מַײן טרָאן. מיר הָאט געדוכט, 
ַאז ַאלע דורכגײער קוקן אױף מיר מיט קנאה. מַײן רַײזע הָאט זיך ֿפַארצויגן ביזן 
מיטָאג ַארַײן. מַײן ברױט הָאב איך גַאנץ ערליך ָאּפגעַארבעט: ֿפלַײסיק צוגעהָאלֿפן 
מַײן ֿפורמַאן ַארָאּפלָאדן ֿפון װָאגן די קַאסטנס מיט ֿפלעשלעך, ָאּפגעטרָאגן דָאס אַײז 
אין די װַאסער־קלעטלעך, ָאּפגעטרָאגן צום װָאגן די ּפוסטע ֿפלעשלעך און געװָארן 
דער בעסטער גוטער ברודער מיט מַײן שעף. װען מיר הָאבן זיך געזעגנט, הָאט ער 
מיר געשָאנקען ַא ֿפלעשל סינַאלקָא, װָאס איך הָאב אױסגעטרונקען אין גַאס, מורא 
הָאבנדיק עס ַאהײמצוברענגען – די מַאמע זָאל זיך ניט דערװיסן, מיט װָאס איך 

הָאב זיך ֿפַארנומען.
אין ַאזעלכע רַײזעס איבער די רױשיקע גַאסן ֿפון שטָאט זַײנען דורך עטלעכע 
טעג. נָאר װי יעדער זַאך הָאט ַא סוף, ַאזױ הָאט אױך ַא סוף געהַאט מַײן נַײע 

אונטערנעמונג. ביז הַײנטיקן טָאג קָאן איך ניט רוִיק װעגן דעם זיך דערמָאנען. 
מיטָאג צַײט הָאבן מיר מיט מַײן ֿפורמַאן זיך אומגעקערט אין ֿפַאבריק ארַײן 
ָאנהָאדעװען דָאס ֿפערד און ָאנלָאדן דעם װָאגן מיט קַאסטנס און װַאסער־בַאלָאנען. 
אין מיטן הױף איז געשטַאנען ַא שװַארצער ַאװטָאמָאביל און לעבן אים דער 
ֿפַאבריקַאנט אין זַײן שװַארצן צילינדער מיטן גרָאבן ציגַאר אין מױל. ַאן ַאװטָאמָאביל 
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אין יענע צַײטן אין אונדזער ָארמענען בַאלעט – דָאס איז געװען ַא זעלטענע זַאך, 
װָאס הָאט ַארױסגערוֿפן בַײ אונדז יִינגלעך ַא שטַארקן נַײגער. בין איך צו צו דער 

מַאשין און זי בַאטרַאכט ֿפון ַאלע זַײטן. רוֿפט זיך צו מיר דער בַאלעבָאס:
– הער אױס, איך זע, עס װילט זיך דיר דורכֿפָארן אין דעם ַאװטָאמָאביל?

איך הָאב ֿפַארשטַאנען, ַאז דער ֿפַאבריקַאנט הָאט זיך ֿפָארט ֿפַארװָאלט זיך 
ֿפַארװַײלן מיט מיר. כ׳הָאב זיך ֿפַארשעמט און ניט געװּוסט װָאס צו ענטֿפערן. װער 

הָאט דען געקענט ַאֿפילו טרױמען זיך ַארַײנזעצן אין ַאװטָאמָאביל?
דער בַאלעבָאס איז געװען ערנסט:

– נעם, זָאגט ער, ַאן עמער מיט װַאסער און װַאש מיר אױס די מַאשין. ֿפַארדינסטו 
ַא צענער און זעץ דיך צום רודער ַאװעק.

איך הָאב ניט געװָאלט גלײבן אין מַײן גליק, װָאס איז מיר אױסגעֿפַאלן, געכַאּפט 
ַאן עמער װַאסער מיט שמַאטע און ֿפלַײסיק זיך גענומען צו דער ַארבעט. דערבַײ 
הָאב איך צוגעזונגען ֿפַאר ֿפרײד. לַײכט צו זָאגן: זיצן אין ַאן אמתן ַאװטָאמָאביל 
בַײם רודער און נָאך דערצו ַא צענער ֿפַארדינען! קײן הַאלבע שעה ניט דורך װי די 
מַאשין הָאט געשַײנט װי ַא שּפיגל אױף דער זון. כ׳הָאב ָאּפגעװישט דעם שװײס ֿפון 
שטערן און בַאשײדן געװַארט אױף דער בַאלױנונג. דער בַאלעבָאס הָאט בַאטרַאכט 
ֿפון ַאלע זַײטן זַײן שּפָאגלדיקן ַאװטָא און ניט זָאגנדיק קײן װָארט ַאװעקגעזעצט 
זיך צום רודער און אין אײן אױגנבליק ֿפַארשװּונדן, איבערלָאזנדיק נָאך זיך ַא 
גיֿפטיקן ריח. איך בין געבליבן שטײן װי ַא געּפלעֿפטער. און ַאֿפילו ניט בַאגריֿפן, 
װָאס ס׳איז ֿפָארגעקומען. נָאר װען איך בין געקומען צי זיך, הָאט דָאס הַארץ מיר 
ֿפַארקלעמט און כ׳הָאב געֿפילט, װי טרערן הָאבן זיך געשטעלט אין די אױגן... עס 

איז מיר ניט ַאזױ אין די בַאלײדיקונג געגַאנגען װי אין גרָאבן ליגן. 
 מער אױף דער ֿפַאבריק בין איך ניט געגַאנגען. דָאס איז געװען מַײן ערשטער 
ּפרָאטעסט קעגן קַאּפיטַאליזם. נָאך לַאנג הָאב איך ניט געקָאנט ֿפַארגעסן די 
בַאלײדיקונג און ּתמיד נָאך דעם ביזן הַײנטיקן טָאג, װען ס'איז מיר אױסגעקומען 
הערן ָאדער לײענען װעגן עקסּפלוַאטַאטָארן און בורזשויען, איז ֿפַאר מַײנע אױגן 
אױֿפגעשװימען דָאס געשטַאלט ֿפון מַײן ֿפַאבריקַאנט מיטן בױך אינעם שװַארצן 

צילינדער און ַא גרָאבן ציגַאר אין מױל.
איך בַאמערק שױן ַאלײן, ַאז מערסטנטײל עטיודן, װעלכע איך בַאשרַײב דָא, ֿפַארענדיקן 
זיך דרַאמַאטיש. און עס איז קײן װּונדער ניט. דרַאמַאטישע געשעענישן אין לעבן 
ֿפַארקריצן זיך שטַארקער, אײדער ַאנדערע און לָאזן איבער נָאך זיך ַא טיֿפן שּפור...

נָאר אױך קַאמישע זַאכן לָאזן זיך גוט צו ֿפָארגעדענקען. און איך קָאן ניט 
ֿפַארבַײגײן אײנע ֿפון זײ, כָאטש כרָאנָאלָאגיש געהערט דָאס צו דער צַײט, אײדער 
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מיר זַײנען איבערגערֿפָארן צום זײדן. מיר הָאבן נָאך געװױנט אין אונדזער דרַײעקיקן 
צימער אױֿפן ֿפערטן שטָאק, װָאס אױף ַאלעקסַאנדער־גַאס. דער טַאטע איז שױן דַאן 
געװען אין רוסלַאנד, די מַאמע הַאט געַארבעט אין טעקסטיל־ֿפַאבריק בַײ ּפָאזנַײסקען, 
און איך מיטן עלטערן ברודער מַײנעם זַײנען נָאך די לימודים אין שול געװען ֿפרַאנק 

און ֿפרַײ ָאן קײן שום אױֿפזיכט.
מיר זַײנען גָאר ניט געװען װױלע יִינגלעך, געקרָאכן אין הױף אױף די גלַײכע 

װענט, געטָאן שּפיצלעך די שכנים.
מיט אײן װָארט, די מַאמע הָאט בַײ אונדז קײן הָאניק ניט געלעקט.

אין אײנעם ַא ֿפרילינג־טָאג, אײדער ּפסח איז דָאס געווען, עס הָאט זיך געשטַאנען 
ַא טומל אין הויף ֿפון די ווַײבלעך ַארום די גרויסע הייסע קעסלעך, אין וועלכע מע 
הָאט געּכשרט דָאס געֿפעס. אויף די בענק און בענקלעך האט מען געלוֿפטערט דָאס 
בעטגעווַאנט, קינדער אין די וויגן הָאבן געשריגן, נָאר קיינער הָאט אויף זיי קיין 
ַאכט ניט געלייגט. ַאלע זַײנען געווען ֿפַארטָאן אין זַײנס – ַא קלייניקַײט – ערֿב 

ּפסח!
אין ָאט ַאזַא טָאג הָאט מיר מיט מַײן ברודער ֿפַארווָאלט לָאזן זייף־בלָאזן. מיר האבן 
זיך אוועקגעזעצט בַײם ָאֿפענעם ֿפענצטער און דורך די טוטלעך, וועלכע הָאבן שוין 
געבליבן ֿפון דער צַײט, ווען דער טַאטע הָאט אין שטוב בַײ וועבערַײ געַארבעט, געלָאזן 
ַאזעלכע שיינע בלָאזן, ווָאס הָאבן צו זיך קיין גלַײכן ניט געהַאט. קלײנע, גרױסע, גָאר 
גרױסע, מיט ַאלע ֿפַארבן ֿפון ַא רעגנבױגן, װּו עס הָאט זיך ָאּפגעשּפיגלט דער הױף, דער 
מױער, די מענטשן. צוערשט הָאבן זיך די בלָאזן אױֿפגעהױבן אין דער הױך, דערנָאך 

הָאבן זיך ּפָאװָאליע ַארָאּפגעלָאזט ַארָאּפ און ערגעץ אױף אונטן געּפלַאצט.
ּפלוצלינג עס הָאט זיך ֿפון אונטן דערטרָאגן צו אונדז ַא רעװע ֿפון ַא לײב. דָאס 
הָאט צו אונדז אױֿפגעשריגן יעקֿב דער קצֿב, װָאס הָאט געװױנט אױֿפן ערשטן שטָאק 

און געהַאלטן ַא יַאטקע מיטן גרױסן שילד "ּכשר" איבער גַאסן־ַארַײנגַאנג.
ֿפַאר דעם קצֿב הָאבן ַאלע געציטערט. דָאס איז געװען ַאן אױסגעװײנטלעך 
גרָאבער יִיד מיט ָאקסענע אױגן און ַא געלער בָארד אין ריזיקע שטיװל, װעלכע 
זַײנען געװען שטענדיק ֿפַארגָאסן מיט בלוט. ַארום זַײן גַארטל זַײנען געהָאנגען 
עטלעכע מעסערס אין לעדערנע שיידלעך. זַײן גַאנצן ָאנבליק הָאט דערמָאנט אין 
ַא הענקער ֿפון ליודיװיקס צַײטן. היט גָאט ָאּפ, הָאבן מיט אים צו טָאן! זַײן גַאנצער 
ֿפון קללות און שילטעניש, װעלכע הָאבן מיט ַא  לעקסיקָאן הָאט בַאשטַאנען 
בַאזונדער אומהײמלעכקַײט געהילכט אין זַײן חיישן קול: "ַא ֿפַײער אין הַארץ ַארַײן! 
ַא ברָאך אין אַײערע בײנער! די ֿפיס מיט די הענט װעל איך אַײך אױסרַײסן! דעם 

קָאּפ ַארָאּפנעמען!די לעבער מיט די קישקעס ֿפון בױך ַארױסלָאזן!"
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 צוערשט הָאבן מיר ניט ֿפַארשטַאנען, ֿפַארװָאס דער קצֿב הָאט זיך ּפלוצלינג 
צעווילדערט. ערשט װען איך הָאב זיך ַארױסגערוקט ֿפון ֿפענצטער, הָאט מיך ַא 
גרויל ַארומגעכַאּפט. אונטער אונדז הָאט זיך געלױכטעט דעם קצֿבס בעטגעװַאנט, 
װּוהין הָאבן זיך ַארָאּפגעלָאזט אונדזערע זײף־בלָאזן און הָאבן בַאדעקט די קישנס 

מיט די קָאלדרעס, װי ַא רעגן...
איז ּפונקט בַײ דער סצענע בַאװַײזט זיך אין הױף די מַאמע, װעלכע הָאט זיך ֿפון 
דער ַארבעט געקומען. דער קצֿב הָאט זיך ָאנגעװָארֿפן אױף דער מַאמען און ָאּפגעגעבן 

איר דעם ברוך־הבא, װָאס דער גַאנצער הױף הָאט זיך צונױֿפגעלָאֿפן.
מיר מיטן ברודער הָאבן זיך צוערשט ֿפַארלָארן: מיר הָאבן זיך ֿפַארשטַאנען, 
ס'איז ניט אױסצומַײדן "ַאן עקזעקוציע". װָאס טוט מען? קײן צַײט אױף צו טרַאכטן 

איז ניטָא. בַאלד קומט ַארױף די מַאמע.
און דָא ֿפַאלט מַײן ברודער אַײן ַא געניעלער געדַאנק.

ניט אױסרעדנדיק קײן װָארט, איז ער צום קַאסטן מיט הָאלץ, װָאס לעבן אױװן. 
ַארױסגעשלעּפט ֿפון דָארטן עטלעכע ָאנגעהַאקטע קלעצער הָאלץ און ַארַײנגעלײגט 

זײ אין די הױזן ַארַײן אױֿפן סַאמע הינטן. איך הָאב געטָאן דָאס זעלבע.
איר קענט זיך לַײכט ֿפָארשטעלן, װי ָאנגעדרײט איז די מַאמע אין שטוב ַארַײן. 
ניט אױסגעטָאן ַאֿפילו דעם ַארבעטס־כַאלַאט, הָאט זי זיך גלַײך ַא נעם געטָאן צום 

ברודער – ער איז ֿפָארט געװען דער עלטערער...
 קײן בריה אױף צו שלָאגן איז די מַאמע קײנמָאל ניט געװען. ניט אומזיסט 

ֿפלעגט דער זײדע טענהן, ַאז זי יָאגט ֿפון אונדז די ֿפליגן.
נָאר דָאס מָאל נָאכן "אינטערװיו" מיטן קצֿב הָאט די מַאמע ניט געצַאצקעט און 

גַאנץ ֿפַײן ַארַײנגעקלַאּפט דעם ברודער אין הינטן ַארַײן.
נָאר װָאס איז דָאס? די מַאמע קלַאּפט און מַײן ברודער לַאכט. װָאס שטַארקער 
זי קלַאּפט, ַאלץ הילציקער לַאכט ער, און זַײן געלעכטער גיט זיך איבער צו מיר. 
ַאזױ ַאז מיר זַײנען שױן בײדע ֿפַארגַאנגען. דָא הָאט די מַאמע אױף ַא װַײלע 
ָאּפגעשטעלט און ַא נעם געטָאן צו מיר. ּפונקט דָאס זעלבע: זי שלָאגט און איך לַאך. 

און מַײן ברודער לַאכט צוזַאמען מיט מיר. 
ֿפַארענדיקט הָאט דָאס ַאלץ מיט דעם, װָאס ֿפון מַײנע הױזן הָאט זיך ּפלוצלינג 
ָאנגעהױבן שיטן דָאס הָאלץ אױֿפן דיל. די מַאמע איז געשטױנט געבליבן. אירע 
שײנע גרױסע אױגן זַײנען, דַאכט זיך, אױֿפן שטערן ַארױף. און אומדערװַארט איז 
ֿפון איר ַארױס דער גַאנצער ּכעס און זי הָאט זיך ֿפַארגָאסן מיט ַא הילכיקן געלעכטער. 
ַאזױ, ַאז מיר הָאבן שױן ַאלע געלַאכט ביז בױך־װײטיק און נָאר דערבַײ הָאבן זיך 

אין דער מַאמעס אױגן שטערן בַאװיזן...
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דערציילן וועגן ַאן אייגענער מַאמע, ניט ֿפַארלירנדיק דערבַײ די ָאביעקטיווקַײט איז 
ּכמעט ַאזוי שווער ווי ַא מַאמע זָאל דערציילן וועגן אירע קינדער. אונדזערע געֿפילן 
צו דעם מענטשן, וועלכער הָאט אונדז אויף דער וועלט געברַאכט, אויסגעהָאדעוועט 
מיט אייגענער מילך, ָאּפגעהיט ֿפון סּכנות, ֿפון ַא בייז אויג, און דָאס גַאנצע לעבן 
סַײ בַײטאג, סיי בַײנַאכט ּתֿפילות געזָאגט ֿפַאר אונדזער וווילשטַאנד, קָאנען ניט זַײן 
ֿפרַײ ֿפון ֿפָארויסגענומענקַײט. ווי הָאט געזָאגט מַײן מַאמע: ”ַא גוטע מַאמע, ַא 

שלעכטע מַאמע – ֿפָארט ַא מַאמע״.
אויך וועל איך מסּתמא ניט אויסמַײדן די דָאזיקע זינד. בֿפרט, ווָאס מער יָארן 
עס טיילן מיך ָאּפ ֿפון מַײן מַאמע, ַאלץ גרעסער און שענער ווַאקסט אויס ֿפַאר מיר 
איר געשטַאלט און ֿפיל ֿפון דעם, ווָאס זי ֿפלעגט מיך ניט איינמָאל ווָארענען: ”וועסט 
אויסווַאקסן, וועסטו ערשט ֿפַארשטיין״ – איז שוין איצט בַײם ניט ווַײטן לעבנס־ 
ֿפָארגַאנג ֿפַאר איר עלטער געווָארן און רוֿפט ַארויס ווּונדער און ָאּפשַײ ֿפַאר איר 

ֿפָאלקס־חכמה, ֿפַאר איר עכטער גרויסקַײט. 
יָא, גרויסע ַאנטּפלעקן זיך בולעטער ֿפונדערווַײטנס. 

אױסגעווַאקסן איז מַײן מַאמע אין ַא תחום ֿפון ָארעמקַײט. ַאֿפילו צווישן 
ָארעמעלַײט ֿפון ֿפַײֿפערס־גַאס ווָאס אין בַאלעט, הָאט מען איר ֿפָאטער, מַײן זיידן, 
גערוֿפן ניט ַאנדערש ווי גדליה קבצן, און מַײן מַאמע ׂשרה־מינדל – גדליה קבצנס 
טָאכטער. דָאס גַאנצע לעבן הָאט זי ניט ֿפַארגעסן אין איר צונעמעניש, און מיר 
דוכט, זי הָאט זיך מיט דעם געגרויסט... עס איז דָא מיט ווָאס זיך גרויסן, מ׳שטיינס 
געזָאגט, נָאר ַא ביסל ַאזוי צו זָאגן קָאקעטירט. אין געשּפרעכן ווען עס הָאט זיך 
געהַאנדלט עּפעס אין איר ּפערזָאן ֿפלעגט זי ָאֿפט טענהן: ”נו, יָא, ַאנדערש שטייט 
ניט ָאן גדליה קבצנס טָאכטער...״ ַאֿפילו אין איר צוואה, ווָאס איז דורגעדרונגען 
מיט חכמה און ביטערן הומָאר, הָאט זי ניט ֿפַארגעסן אין ָאּפשטַאמונג: ”ַא דענקמָאל – 

ַאזוי ווי עס שטייט ָאן גדליה קבצנס טָאכטער״... 
זי איז געווען די עלטסטע ֿפון דרַײ לעבנסגעבליבינע עלף טעכטער אין זייער 
משּפחה. איר מוטער – מַײן בָאבע חנה – ַא קרַאנקע צעברָאכענע יִידענע, איז ניט 
אומשטַאנד געווען אויסהַאלטן די ָארעמקַײט ווָאס הָאט געהערשט אין שטוב און 
נָאך גָאר ַא קינד איז מַײן מַאמע אַײנגעשּפַאנט אין צרות און געשלעּפט איר ביז 
די לעצטע ּכוחות. עס וועט ניט זַײן קיין איבערטרַײבעניש, ַאז מַײן מַאמע הָאט קיין 

קינדהַײט ניט געהַאט... 
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צו ַאכט יָאר הָאט מען זי שוין ָאּפגעגעבן ֿפַאר ַא דינסט־מיידל ַאכטונג צו געבן 
נָאך ַא קליין קינד, און ווען אירע ַאכטיָאריקע חֿברטעס ֿפלעגן שּפילן אין הויף מיט 
געמַאכטע ֿפון שמַאטקעלעך ליַאלקעס, הָאט די קליינע ׂשרה־מינדעלע געניַאנטשעט 
אויף אירע שווַאכע, דַארע הענטעלעך ַא לעבעדיקע ליַאלקע. ֿפַאר דעם הָאט זי 

בַאקומען ַא שיסעלע עסן...
צו צוועלף יָאר הָאט זי ֿפון אינדערֿפרי ביז אויֿפדערנַאכט געַארבעט אין בעקערַײ 
בַײ מצות, ווּו זי הָאט ֿפַארדינט גרָאשנס און ווייטערדיקע בלָאזנס, נָאר מַײן מַאמע 
הָאט אויך געהַאט ווָאס צו דערציילן ֿפון איר ביטערער קינדהַײט – קָאמישע 
עּפיזָאדן, וועלכע הָאבן מיט איר ּפַאסירט און דערציילט הָאט זי ַאזוי, ַאז מיר ַאלע 
אין שטוב הָאבן זיך געהַאנדלט בַײם בויך ֿפון געלעכטער. ַאזוי, ַא משל, הָאט זי 
דערציילט, ווי איין מָאל הָאט איר מַאמע, די בָאבע חנה, אויסגעבָארגט בַײ די 
שכנים ַא הַאלב קערבל ּכדי אויף יום־טוֿב צו גרייטן ֿפַאר איר גדליהן מיט זַײן ֿפרַײנט 
משהלה הויקער, ַא סעודה. דער זיידע הָאט שוין לַאנג געבעטן בַײ איר א טשָאלנט, 

ווי בַײ לַײט.
הָאט די בָאבע געקויֿפט ֿפלייש און ֿפלַײסיק זיך גענומען צו דער ּפָאטרַאווע. די 
דרַײ־יָאריקע ׂשרה־מינדעלע, ּפלָאנטערן זיך לעבן די ֿפיס ֿפון איר מוטער, הָאט איר, 
ווי געוויינטלעך, געהָאלֿפן, און ווען דער טשָאלנט איז שוין געווען גרייט נעמען 
אים אין אויוון ארַײנשטעלן, הָאט ַא שכנה צוליב עּפעס ַארויסגערוֿפן די בָאבע חנה. 
ׂשרה־מינדעלע הָאט אויסגעניצט די געלעגנהַײט, ַארָאּפגענומען אויֿפן דיל דעם 

שווערן טָאּפ און ַאליין אויֿפסנַײ גענומען גרייטן דעם טשָאלנט... 
צו מָארגן, ווען דער זיידע איז געקומען ַאהיים צוזַאמען מיט זַײן ֿפרַײנט 
משהלה הויקער ֿפון דער שול, הָאט די בָאבע ָאנגעטָאן איר איינציקן יום־טוֿבדיקן 
קלייד און אין ַא ווַײסער שַאל, ּפַאמעלעך ַאוועקגעשטעלט דעם טשָאלנט אויֿפן 
געדעקטן טיש. דער זיידע הָאט ֿפון ֿפַארגעניגן ֿפריילעך די הענט געריבן. און דָא 
הָאט ּפַאסירט עּפעס שרעקלעכס: די בָאבע הָאט ָאּפגעבונדן דעם טָאּפ און ַאנשטָאט 
ַא טשָאלנט הָאט זי ֿפון דָארטן מיט ַא גָאּפל ַארויסגעשלעּפט ַא טליענדיקע שווַארצע 

שמַאטע...
ַאלע זַײנען געבליבן געּפלעֿפט... עס איז איבעריק צו דערציילן, ווָאס איז דַאן 

ֿפָארגעקומען אין שטוב...
אין עטלעכע טעג ַארום, צוקערנדיק דעם צימער, הָאט די בָאבע מיטן בעזעם 

ַארויסגעקערט ֿפון הינטערן בעט דעם גַאנצן טשָאלנט...
און נָאך ַא חכמה, ּכמעט אין דעם זעלבן נוסח, ווָאס עס הָאט דערציילט מַײן 
מַאמע, איז מיר ֿפַארבליבן אין מַײנע דערינערונגען. דָאס מָאל הָאט די בָאבע חנה 
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געבַאקן קיכעלעך אויף יום־טוב. צוקוקנדיק ווי איר מוטער בַאשיט די קיכעלעך מיט 
צוקער, הָאט ׂשרה־מינדעלע, וועלנדיק ַארויסווַײזן איר בריהשַאֿפט אויך בַאשָאטן 
די קיכעלעך, ווען די בָאבע חנה איז ָארויס אין הויף נָאך ווַאסער. נָאר ַאנשטָאט 
צוקער הָאט די קליינע בעל־הביתטע געשָאטן זַאמד... איך מיט מַײן ברודער הָאבן 
ביז טרערן געלַאכט, ווען אונדזער מַאמע הָאט דערציילט די מעשה און דערביי מיט 
מַײסטערישקַײט ֿפון ַאן ַארטיסטקע איבערגעגעבן די מינעס ֿפון דעם זיידן און ֿפון 

דער בָאבען בעת זיי הָאבן די קיכעלעך אין מויל ַארַײנגענומען. 
צו ֿפערצן יָאר – שוין אינגַאנצן ַא דערווַאקסענע – איז מַײן מַאמע געווָארן ַאן 
ָאנדרייערין און ביז שּפעט אין דער נַאכט ַארַײן בַײ דער שַײן ֿפון שטינקענדיקע 
נַאֿפט־לעמּפלעך ָאנגעדרייט בַײ די וועבער שטולן די שּפולקעס. זייער גיך הָאט זי 
דערַארבעט ַא שם ֿפון ַא געניטער ַארבעטערין און די וועבערס אין בַאלעט הָאבן זי 

זייער ווילנדיק אַײנגעלַאדן צו זיך.
און ווירקלעך: איך בין ניט איינמָאל ַאן עדות בעת מַײן מַאמע הָאט מיך מיטגענומען 
צו די וועבערס. ווי ָאזוי ווירטוָאזיש גיך זי הָאט צוגעדרייט די הונדערטער ֿפעדעמער 
ֿפון ַא ֿפַארענדיקטער שּפולקע און וועבשטול מיט די ֿפעדעמער ֿפון ַא נַײער שּפולקע. 
דערבַײ ֿפלעגט זי שטענדיק שטילערהַײט אונטערגעזונגען מיט איר איידעלער שטים 

ַא לידל. 
צו ֿפוֿפצן יָאר, שוין ַארבעטנדיק אין לָאדזש אויף דער װעבער־ֿפַאבריק בַײ 
ּפָאזנַײנסקען, איז מַײן מַאמע צוגעשטַאנען צו דעם ּפרָאֿפֿפַאריין־בַאוועגונג. צו דער 
זעלבער־צַײט ניט אויסהַאלטנדיק דעם ֿפַאנַאטיש־רעליגיעזן יָאך בַײ זיך אין שטוב, 

איז זי ַאוועק ֿפון דער היים און ָאנגעהויבן ַא זעלבשטענדיק לעבן.
איר יוגנט איז דורך אין אויסמַאטערנדיקער ַארבעט ֿפון דער קַאּפיטַאליסטישער 
עקסּפלוַאטַאציע. ווער הָאט אין איר צַײט און ֿפון איר סֿביֿבה געווּוסט וועגן לערנען 
אין ַא שול? און דָאך בַאזוכנדיק ַארבעטער־קרַײזלעך, הָאט מַײן מַאמע זיך אויסגע־

לערנט לייענען און שרַײבן ”ַא ביסל יִידיש״, ווי זי הָאט ליב געהַאט זיך אויסדריקן. 
זי הָאט ָאנגעהויבן ”שלינגען״ ביכלעך און איבערגעלייענט בַײ דער שַײן ֿפון 
קַאנעצלעך די בַאווּוסטע יִידישע און מערֿב־איירָאּפעִישע קלַאסיקער. זי הָאט ניט 
ּפשוט געלייענט, זי הָאט ממש אַײנגעזַאּפט אין זיך, ווי ַא שווָאם, יעדעס ווערק. 
מיך הָאט שטענדיק געווּונדערט, ווי איר זּכרון הָאט ביזן סוף ֿפון איר לעבן ֿפַארהיט 
ַאלץ, ווָאס זי הָאט איבערגעלייענט מיט ַא זעלטענעם ֿפַארשטַאנד און טיֿפקַײט 
אויֿפגענומען דָאס דורכגעלייענטע און עס הָאט ֿפַאר איר ניט עקזיסטירט קיין 
גרעסערע ֿפַארגעניגן, ווי בַאהַאנדלען מיט אירע ֿפרַײנט און היימישע אירע 
בַאליבטע שרַײבער: טָאלסטוי, דָאסטָאיעווסקי, מָאּפַאסַאן, טורגעניעוו, גיוגָא, 
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ֿפלָאבער, מענדעלע, ּפרץ, שלום ַאש, שלום־עליכם, ָאּפַאטָאשו, ַאנ־סקי, נָאמבערג, 
אברהם רייזען, דוד עדעלשטַאט, בָאוושָאווער און ֿפיל ַאנדערע. ניט ֿפַארמָאגנדיק 
קיין איין קלַאס בילדונג, הָאט זי שעהענװַײז געקָאנט רעדן וועגן ליטערַאטור, 
טעַאטער־קונסט און אין די שּפעטערדיקע יָארן אויך וועגן ּפָאליטיק. זי הָאט ניט 
דורכגעלָאזט קיין איין ליטערַארישן ָאוונט און בַאגעגעניש אין לָאדזש מיט די 
שרַײבער ֿפון איר צַײט: זי הָאט געהערט לייענען שלום־עליכמען, שלום ַאשן, ּפרצן, 
נָאמבערגן, סעגַאלָאוויטשן. זי איז בַײגעווען בַײ די ַארויסטרעטונגען ֿפון אסתר־רכל 

קַאמינסקין, ַאדלערן, טורקָאוון.
געווען אין דער ּפערזָאן ֿפון מַײן מַאמען זַײנען ווּונדערלעך ֿפַארייניקט ׂשכל און 
שיינקַײט ֿפון ַא ּפשוטער יִידענע און ַאן עכט ֿפָאלקס־מענטש. מיט איר הָאבן ליב 
שוין אין מַײן צַײט לַאנג שמועסן בַאווּוסטע יִידישע שרַײבער אין כַארקָאוו. מיט 

אייניקע ֿפון זיי איז זי געווען נָאענט און ַארַײנגעקומען צו זיי אין שטוב ַארַײן. 
מַײן מַאמע איז געווען ַא זעלטענע שיינהַײט: ַא שװַארץ־חנעװדיקע מיט גרויסע, 
גרויע שטרָאלנדיקע אויגן, וועלכע הָאבן שטענדיק געלויכטן, איבערהויּפט אין די 
רַײֿפע יָארן, און אויף דער עלטער אומעט און ַאנטוישונג. די געטָאקטע שטריכן ֿפון 

איר ּפנים הָאבן איר ענלעך געמַאכט צו ַא טיּפ ֿפון ַאן ַאנטישן גריכין.
איך וועל אויף ניט קיין הָאר איבערטרַײבן, ווען איך וועל זָאגן )און ַאזוי הָאבן 
געזָאגט די ַאלע וועלכע הָאבן זי געקענט און געזען(, ַאז מַײן מַאמע איז געווען ֿפון 
די שיינהַײטן, וועלכע ווָאלט געקָאנט בַאּפוצן יעטווידע געזעלשַאֿפט. אינטערעסַאנט, 
ווָאס זי הָאט קיינמָאל אין לעבן ניט בַאניצט קיין שום קָאסמעטיק, דערֿפַאר ווָאס 
זי הָאט מיט איר ֿפרויען־אינטויציע געֿפילט, ַאז די מינדסטע קָאסמעטיק ווָאלט 
מינערן איר נַאטירלעכע שיינקַײט... זי הָאט ניט נָאר ַאליין זיך ניט בַאניצט קיין 
קָאסמעטיק – זי הָאט געקוקט מיט עקל אויף ֿפרויען מיט ווּולגַאריש־געֿפַארבטע 
ליּפן און אונטערגעֿפירטע ברעמען. דעם זעלבן געֿפיל הָאט זי קרעֿפטיק ֿפַארֿפלַאנצט 

אויך אין מיר...
ווָאס איז שייך קליידונג, איז מַײן מַאמע, חוץ דעם, ווָאס זי הָאט טַאקע ניט 
געהַאט די מַאטעריעלע מעגלעכקַײטן, געווען ביז גָאר בַאשיידן און קיינמָאל 
ניט געשטרעבט צו ֿפַײנע זַאכן, בַאּפוצן זיך, בַאווַײזן זיך. מיר דוכט, ַאז אויך אין 
דער ּפרט ווָאלט זי ֿפַארלוירן אין איר אויסזען. זי איז אויך גלַײכגילטיק צו 
לוקסוס זַאכן, צו רַײכקַײט. זי הָאט זייער ווייניק בַאדַארֿפט און דָאס הָאט זי 
אונטערגעשיידט ֿפון ֿפיל ֿפרויען, ֿפון וועלכע זי איז געשטַאנען ַא סך העכער אין 
אירע גַײסטיקע בַאדערֿפענישן. און מיר דוכט, ַאז זי הָאט זיך ֿפַאר זיך ַאליין 

מיט דעם געגרויסט...



מַײן מַאמע38

איך בין זיך מודה, ַאז ָאנהייבנדיק זיך ֿפון מַײן קינדהַײט ביז די לעצטע יָארן 
ֿפון מַײן מַאמעס לעבן, איז מיר שטַארק ָאנגעלייגט געווען, ווען ַאלע און אומעטום, 
ווּו מַײן מַאמע זָאל ניט קומען, הָאבן מיט ַאנטציקונג מיר געזָאגט: ”סַארַא שיינע 

מַאמע בַײ דיר״...
איך ַאליין הָאב זיך ניט געקָאנט ”צוגעוווינען״ צו איר שיינעם געשטַאלט, און 
אויב עס איז מיר ָאנגעקומען זען, הערן ָאדער לייענען וועגן שיינע ֿפרויען, הָאב 
איך זיי ֿפַארגלַײכט מיט מַײן מַאמען און שטענדיק איז מַײן אורטייל געווען לטוֿבת 

דער לעצטער...
מַײן מַאמע איז געווען ַאן אויסערגעוויינטלעכע דערציילערין. יעדע געשיכטע, 
זָאל דָאס זַײן איר קינדהַײט, יוגנט ָאדער ּפשוט עּפעס ַא נַײס, ַא געשעעניש ֿפון 
טָאגטעגלעכן לעבן, ניט רעדנדיק שוין ֿפון ֿפיל ֿפָאלקס־מעשיות, ווָאס זי הָאט 
דערציילט, הָאט זי איבערגעגעבן מיט ניט קיין נָאכגעמַאכטן טַאלַאנט ֿפון ַא 
קינסטלערין, דערבַײ הָאט זי ניט ווייניקער אויסגעדריקט מיט אירע קלוגע אויגן 
און מימיק איידער מיט איר שּפרַאך, וועלכע איז געווען איבערגעשָאטן מיט אמתע 

איידלשטיינער ֿפון ֿפָאלקס־ווערטלעך און הומָאר.
בַײ מיר זַײנען ֿפַארבליבן עטלעכע אירע מעשיות, וועלכע איך הָאב ֿפַארשריבן 
אויֿפן מַאגניטָאֿפָאן־סטענגע מיט ַא ”ֿפַארבַאהַאלטענער קַאמער״. דָאס איז ריינע 
ּפערל ֿפַאר די, ווָאס קלַײבן זיך ֿפַאנַאנדער אין דעם. צו יעדע יָארצַײט ֿפון מַײן מַאמען, 
בַײ דער שַײן ֿפון ַא ליכט־ֿפלעמל הער איך מיט ַא ֿפַארכַאּפטן ָאטעם איר שיינע 
שטים און אומֿפַארגלַײכבַארע אינטָאנַאציע. זי זיצט ַאנטקעגן מיר ַא לעבעדיקע, 

און מיר איז ַאזוי גוט... 
זַײענדיק ביז גָאר ַא שיינע ֿפרוי, הָאט זי אין דער יוגנט געהַאט ֿפיל ָאנהענגערס, 
וועלכע הָאבן זיך דערשלָאגן ֿפַאר איר הַאנט, צווישן זיי ניט ווייניק יונגע רַײכע 
מענטשן. ֿפון ַאמעריקע איז סּפעציעל געקומען נָאך איר ”ַא חתן״ – ַא גֿביר. ַאלעמען 
הָאט זי ָאּפגעזָאגט, ָאּפגעבן די בכורה ַאן ַארבעטער – מַײן ֿפָאטער. זי איז געווען 
ַא שטָאלצע, איז ניט ָאּפגעטרָאטן ֿפון אירע ּפרינציּפן, ווָאס הָאט זי צַײטווַײז 
אויסגעשטעלט ַא ביסל ַא טרויעריקע. דערֿפַאר – טָאן ַא טוֿבה ַא מענטשן, צו וועלכן 
זי איז געווען ֿפַאנַאנדערגעלייגט – דָאס איז בַײ איר געווען ַא הייליקע זַאך. מַײן 
מַאמע איז געווען ַאן אויסגעצייכנטע דערציערין ֿפון אירע קינדער. איך וויל בשום 
אוֿפן דערמיט ניט זָאגן, ַאז איך מיט מַײן ברודער זַײנען ַארויס ֿפון אירע הענט גוט 
דערצויגענע – ָא, וויֿפל אונדז הָאט צו דעם אויסגעֿפעלט! ֿפיל אירע דערציערישע 
קָאנצעּפציעס, אויב מע מעג ַאזוי טרַאקטירן אירע טַאטן אין דעם געביט, זַײנען 
ֿפַארבליבן בַײ מיר צווייֿפלהַאֿפטע, נָאר אין די בַאדינגונגען ֿפון אונדזער לעבן, בַײ 
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איר בילדונג און מיט ַאזוינע צוויי בנים, ווי מַײן ברודער און איך – איז מַײן מַאמע 
געווען ַאן אויסנַאם אין אונדזער סֿביֿבה ַאלס דערציערין. זי איז געווען צו אונדז ַא 
שטרענגע און ניט דורכגעלָאזט קיין שום ֿפַארשולדיקונג ֿפון אונדזער זַײט. איך 
דערמָאן זיך, ווי איינמָאל, קומענדיק שּפעט אין ָאוונט ֿפון דער ַארבעט )דָאס איז 
נָאך געווען אין לָאדזש( הָאט זי בַײ מיר ָאּפגענומען ַא חשבן, צי איך הָאב צוגעגרייט 
די שול־לימודים. איך הָאב איר געזָאגט ַא ליגן. זי הָאט געֿפָאדערט איר בַאווַײזן 
דעם העֿפט. ּכדי ַארויס ַא טרוקענער הָאב איך ווַײטער געוועבט דעם ליגן: מחמת 
דעם העֿפט הָאב איך איבערגעלָאזט בַײ מַײן שול־חֿבר, וועלכער הָאט געוווינט 
ּכמעט אויף דער ַאנדערער זַײט שטָאט... מסּתמא הָאט מַײן קלוגע מַאמע דערקָאנט 
לויט מַײן ּפנים, ַאז איך הָאב געזָאגט ַא ליגן. איז זי ניט ֿפויל און ניט קוקנדיק, ווָאס 
זי איז געווען ַא מידע ֿפון דער ַארבעט ערשט אין שטוב ַארַײן, ַאוועק צו דעם ווַײטן 
חֿבר, און עס איז גרינג זיך ֿפָארשטעלן, ווָאס איך הָאב דַאן זיך ֿפַארדינט... ַאלנֿפַאלס, 

מער ָאּפנַארן מַײן מַאמען הָאב איך שוין ניט געווַאגט.
מַײן מַאמע איז געווען ַא קעגנערין ֿפון ֿפיזישער בַאשטרָאֿפונג, נָאר ווען 
מיר – איך און מַײן ברודער – זַײנען איר די יָארן דערגַאנגען, הָאט זיך ניט 
געשעמט אונדז געבן עטלעכע קלעּפ אין הינטן. איך הָאב איר אין די שּפעטערדיקע 
יָארן הַאלבשּפַאסיש געזָאגט, אז צו ווייניק הָאט זי אונדז געקלַאּפט... אויב אין דער 
ֿפריער קינדהַײט בין איך געווען ”דער גוטער״ און מַײן ברודער ”דער שלעכטער״, 
הָאבן מיר אין די שול־יָארן איבערהויּפט אין 5–7 קלַאסן זיך געביטן מיט יוצרות. 
מַײן ברודער הָאט ֿפלַײסיק געלערנט, אמת, אין דער היים גָארנישט ניט געווָאלט 
צוהעלֿפן, און איך – ֿפַארקערט – איך הָאב ניט געווָאלט לערנען. מיר איז בעסער 
געֿפעלן געווען ַארומלויֿפן אין דרויסן, שּפילן ֿפוטבָאל, ווָאלייבָאל, און ַאנדערע 
שּפילן, לויֿפן מיט די חֿברה צום טַײך זיך בָאדן, גליטשן זיך ֿפון דער בַארג אויף 
די גליטשערס, ליזשעס, שליטעלעך, זיך ַארַײנגנֿבענען ָאן ַא בילעט אין קינָא, 
גיין הינטער דער שטָאט אין ווַאלד ַארַײן נָאך ווילדע בַארלעך, ָאנטָאן ֿפַארשיידענע 
שּפיצלעך אין הויף און אין שול, ָאדער גלַאט ַארומגיין ּפוסט און ּפַאס. וויֿפל 
טַאטע־מַאמע הָאבן אין מיר ניט ַארַײנגעזעצט, ַאז איך בין שוין געווען ַא דערווַאקסענער 
און שוין צַײט זיך צו נעמען ֿפַארן ׂשכל, הָאט זיי גָארנישט ניט געהָאלֿפן און זיי 
הָאבן שטַארק דערֿפון געערגעט. אמת, ווָאס איז שייך צוהעלֿפן אין שטוב עּפעס 
טָאן – דָא בין איך געווען ַא מוסטער. אין אייניקע ֿפַאלן בין איך ֿפַאר זיי אין 
דעם ּפרט געווען אומֿפַארבַײטלעך: בעת זיי זַײנען געווען אויף דער ַארבעט בין 
איך געגַאנגען אַײנקויֿפן, גערַאמט די שטוב, געגַאנגען מיט שליחות, געהָאלֿפן 
דער מַאמען שלעּפן די קָאשיקעס ֿפון מַארק און אין די גָאר שווערע הונגעריקע 
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1931–1933 יָארן בין איך אין די ֿפרָאסטיקע נעכט ַאליין אויֿפגעשטַאנען און 
געגַאנגען אין די ריזיקע רייען ברענגען אין שטוב ַארַײן ברויט. ניט זעלטן הָאט 
זיך מיר – ַא קליין יִינגל – אַײנגעגעבן ַארַײנשמוגלען אין ברויט־קלייט ָאן ַא 

ריי און דַאן בין איך געווען שטָאלץ און גליקלעך.
איינמָאל בין איך ֿפַאר ַאזעלכע מעׂשים אין מיליציע ַארַײנגעֿפַאלן. נָאך דעם, ווי 
מע הָאט מיך דָארטן ָאּפגעהַאלטן עטלעכע שעה און צונויֿפגעשטעלט ַא ּפרָאטָאקָאל, 
הָאט מען מיך ָאּפגעלָאזט. דָאס איז געווען בַײ מיר ַא ביטערער טָאג. און ניט ַאזוי 
דערֿפַאר, ווָאס איך הָאב דורכגעלָאזט די לימודים אין שול, ווי איך בין ַאהיימגעקומען 

ָאן ”מַײן ברויט״.
עס קָאן זיך אויסווַײזן, ַאז איך וויל זיך אויסֿפַײנען. בשום־אוֿפן ניט.

ַאזוי איז דָאס געווען – איך בין געווען ניט קיין שלעכטער געהילף ֿפַאר מַײנע 
עלטערן, וועלכע הָאבן שווער געהָארעוועט אויף דער ֿפַאבריק.

נָאר דָא גייט די רייד ניט וועגן מיר, נָאר וועגן מַײן מַאמען. שוין אין די 
שּפעטערדיקע יָארן, ווען איך בין דורך די גרעסטע שוועריקַײטן ָאנגעקומען אין 
אינסטיטוט ַארַײן, און ַארויס אין די ֿפָארגעשריטענע סטודענטן, הָאט מַײן מַאמע 
שטָאלצירט מיט מיר, און ווען עמעצער הָאט זיך געקלָאגט ֿפַאר איר, ַאז דָאס קינד 
וויל זיך ניט לערנען, הָאט זי יענעם בַארויקט, ָאנווַײזנדיק אויף מַײן בַײשּפיל... איך 
געדענק, ווי זי איז גערירט געווָארן, ווען איך בין צו איר געקומען מיט ַא דיּפלָאם 
ֿפון ַא דָאקטער. אויף אירע אויגן הָאבן זיך בַאוויזן די טרערן און זי הָאט צוֿפרידן 
געזָאגט: ”נו, דַאנקען גָאט, ווען גדליה קבצן זָאל אויֿפשטיין ֿפון יענער וועלט און 
דערזען זַײן אייניקל ַא דָאקטער... ווען איך בין ֿפון צַײט צו צַײט דערנָאך געקומען 
צוֿפָארן צו מַײן ַאלטער מַאמע קיין כַארקָאוו, הָאט זי מיך ”ַארומגעשלעּפט״ צו אירע 
ֿפרַײנט, און איך הָאב איר ניט ָאּפגעזָאגט, ֿפַארשטייענדיק וויֿפל ֿפַארגעניגן אין איר 
אַײנזַאמען שווערן לעבן עס הָאבן איר ֿפַארשַאֿפן ַאזעלכע וויזיטן. איך געדענק, ווי 
שּפַאצירנדיק מיט מיר בַאנַאנד איבער די כַארקָאווער גַאסן, ָאנגעטָאן אין מַײן 
אוניֿפָארם ֿפון ַא ּפָאלקָאווניק, הָאט זי מיט אינטערעס און הנאה נָאכגעשּפירט, ווי 
יִינגערע ָאֿפיצירן גיבן מיר ָאּפ טשעסט און זי הָאט אין יעדן ֿפַאל מיך געֿפרעגט: 

”און ווער איז דער?״...
אין די לעצטע יָארן ֿפון איר לעבן זַײנען אונדזערע בַאגעגענישן מיט איר געווען 
די איינציקע ֿפרייעדיקע טעג. איך הָאב ניט איינמָאל ֿפָארגעלייגט מַײן מַאמען 
איבערֿפָארן וווינען צו מיר, כָאטש מַײן לַאגע ַאלס מיליטער־מַאן איז ניט געווען 
קיין סטַאבילע אין הינזיכט ֿפון ווױנָארט, נָאר זי הָאט ּתמיד ָאּפגערעדט דערֿפון – 
זי, ַא קרַאנקע, ַא צעברָאכענע, הָאט מורא געהַאט ווערן ַא צולַאסט, זי הָאט ביז 
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גָאר געשעצט איר זעלבשטענדיקייט. געשטָארבן איז מַײן מַאמע אין כַארקָאוו דעם 
27־סטן יַאנווַאר 1971 יָאר אין עלטער ֿפון 87 יָאר. ווען איך בין געקומען צו ֿפליען 
אויֿפן ַארויסרוף ֿפון מַײן ברודער, איז שוין מַײן מַאמע געלעגן אין שּפיטָאל מיט ַא 

־ֿפַארנעּפלטן בַאווּוסטזַײן און מיך ניט דערקָאנט. אויֿפן ַאנדערן טָאג איז זי אויסגע
גַאנגען. מיר מיטן ברודער הָאבן זי געברַאכט צו קֿבורה ָאן קיין שום בלומען, ווי זי 
הָאט געשריבן אין איר צוואה: ”דו זָאלסט ניט דערלויבן מיר לייגן קיין שום קרַאנץ 
ֿפון קיינעם. איך הָאב אים ניט געהַאט בַײם לעבן און נָאכן טויט איז מיר ַאװדאי 
ניט נייטיק... ”ַא מצֿבה – ווי עס שטייט ָאן גדליה קבצנס טָאכטער. נָאכַאמָאל – קיין 

שום קרענץ״.
מיר דוכט, ַאז די צוואה שּפיגלט ָאּפ מַײן מַאמעס שטימונג, איר ֿפילָאסָאֿפישן 
קוק אויֿפן לעבן. ”מַײן טַײערער זון בנימין! איך וויל דיר ָאנשרַײבן עטלעכע ווערטער 
ֿפַאר מַײן זיך געזעגענען מיט דעם נַארישן לעבן, נָאך נַארישער מיט דער וועלט, 
ווָאס הָאט מיר ניט געגעבן קיין שום ֿפרייד. דעראיבער איז מיר ניט שטַארק קיין 
שָאד, ווָאס איך גרייט זיך אין וועג, ווָאס קיינער קָאן זיך ֿפון דעם ניט אויסבַאהַאלטן – 
סַײ ָארעם, סַײ רַײך, סַײ קלוג, סַײ נַאריש. ַאלע זַײנען גלַײך – דָאס איז דער גרעסטער 
אמת. און איך שרעק זיך ניט. כָאטש איך ווייס ניט, ווען דָאס קָאן זַײן מעגלעך, עס 

קָאן זיך נָאך שלעּפן.
דָאס איז ניט ָאּפהענגיק ֿפון מיר. ווי דער מלאך־המוות וועט וועלן אויב ער וועט 
ניט זַײן קיין ביורָאקרַאט און וועט טָאן זַײן זַאך... ווי עס וועט אים זַײן בַאקוועם״... 

א.א.וו.
בַײ מיר הָאט זיך ֿפַארהיט ַא בינטל בריוו, ווָאס מַײן מַאמע הָאט מיר געשריבן 
אין ֿפַארשיידענע צַײטן: ָאֿפט בינד איך אויף דָאס הייליקע ֿפַאר מיר ּפעקעלע און 
שמועס זיך דורך מיט מַײן גרויסער מַאמען. ָאֿפט, ווען איך צווייֿפל אין עּפעס, ָאדער 
איך בַאדַארף לייזן ֿפַארשיידענע ענינים, ווענדע איך זיך אין געדַאנק צו מַײן 
מַאמען. און איך הער זיך צו, ”ווָאס זי זָאגט מיר אונטער״. איך שטעל זיך ֿפָאר, ווי 
ַאזוי ווָאלט זי געהַאנדלט אין דעם ָאדער יענעם ֿפַאל. איך ֿפיל זיך שטענדיק לעבן 
זיך. אויב די מענטשלעכע נשמות זַײנען אומשטערבלעך, ווָאלט איך בלויז איין 
ֿפַארלַאנג, ווען איך וועל צומַאכן מַײנע אויגן: איז אונדזערע מיט איר נשמות זָאלן 

זיך צוזַאמען טרעֿפן.
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מַײן טַאטע

שרַײבן װעגן מַײן טַאטן ָאן װעטיק איז אוממעגלעך. ַא יונגער, ַא שײנער, ַא 
געזונטער, איז ער געֿפַאלן ַאן אומשולדיקער קרבן אין די ֿפינצטערע צַײטן ֿפון זיבן 
און דרַײסיקסטן יָאר. װען איך טרַאכט װעגן זַײן גורל – און איך טרַאכט דערֿפון 
זײער ָאֿפט, ּפרּוװ איך זיך ֿפָארשטעלן דעם גרױל ֿפון זַײן רײנער נשמה בעת מע הָאט 
אים אין דער בײז־װיליקער נָאיַאבער־נַאכט ַארױסגענומען ֿפון שטוב. איך ּפרּוװ זיך 
ֿפָארשטעלן די אוממענטשלעכע מָארַאלישע און ֿפיזישע לַײדן, װָאס ער הָאט 
איבערגעטרָאגן אין צֿפונדיקע װעלדער אין ַארעסטַאנטישן װַאטניק בַײ 50 גרַאד 
ֿפרָאסט בַײם בַאװּוסטזַײן אין זַײן ַאבסָאלוטער אומשולדיקַײט. װַײל װער הָאט ַאזױ 
געליבט רַאטן־רוסלַאנד, װי מַײן ֿפָאטער? װער הָאט נָאך ַאזױ גיך געריסן ֿפון 
ַאנטיסעמיטישן ּפױלן קײן רוסלַאנד? װער הָאט נָאך ַאזױ געבענטשט דָאס לַאנד, 
װָאס הָאט אים געגעבן ַארבעט, גלַײכע רעכט, װּו ֿפַאר זַײנע זין זַײנען ברײט ָאֿפן 
געװען די טױערן ֿפון בילדונג און ֿפַארֿפילקומען זיך? דָאס איז געװען ַא ֿפַאנַאטיקער, 
װָאס הָאט יעדע דערגרײכונג, װעגן װעלכער ער הָאט זיך נָאר דערװּוסט אין ּפרעסע, 
אױֿפגענומען מיט ֿפרײד, װי ַאן אײגענעם יום־טוֿב, און װען עמעצער הָאט אין זַײן 
װעזנהַײט געבורטשעט אױף ֿפַארשײדענע שװעריקַײטן, הָאט ער שטענדיק געֿפונען 
װָאגיקע ַארגומענטן קעגן יענעם. זַײנע לַײדן, מיט װעלכע עס זַײנען דורכגעזַאּפט 
די בריװ, װעלכע ער הָאט אונדז געשריבן אין לַאגער־בַארַאק, הָאבן זיך בַײ מיר 
ֿפַארהיט ביז הַײנטיקן טָאג, הָאבן זיך ֿפַארדָאּפלט בַײם געדַאנק, ַאז ניט ער ַאלײן 
לַײדט נָאר עס לַײדט אױך זַײן ֿפַאמיליע. ַא טרױמער און ַאן ָאּפטימיסט לױט דער 
נַאטור, הָאט מַײן טַאטע ביז דעם לעצטן ָאטעם געגלײבט, ַאז די גערעכטיקַײט װעט 

ענדלעך ַארױסשװימען. און זי איז טַאקע ַארױסגעשװּומען, נָאר צו שּפעט...
מַײן טַאטע, װָאלף ברַאנד, איז געבױרן געװָארן אין לָאדזש אין 1891 יָאר אין ַא 
גרױסער ֿפרומער ֿפַאמיליע. ער איז געװען דער עלטסטער צװישן זַײנע ֿפיר ברידער 
און אײן שװעסטער. זַײן ֿפָאטער מרדכי איז ֿפרי געשטָארבן. זַײן מוטער, מַײן בָאבע 
כֿבד, געדענק איך זײער נעּפלדיק – זי איז געװען ַא הױכע, שלַאנקע, שײנע יִידענע. 
אונדזער שטוב הָאט זי בַאזוכט זעלטן און קײן בַאזונדערן שּפור אין מַײנע דערינערונגען 
ניט איבערגעלָאזט. די ֿפרִיע קינדער־יָארן הָאט מַײן טַאטע דורכגעמַאכט אין חדר 

און אין דער ֿפולער מָאס געטרָאגן אױף זיך דעם יָאך ֿפון חסידישקַײט.
צו צװעלף יָאר הָאט שױן װעלװל געבױגן די ּפלײצע בַײם װעבשטול און ֿפַארדינט 
אין שטוב ַארַײן. ער הָאט געַארבעט בַײ די װעבער אינדערהײם און אין די גרױסע 
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ֿפַאבריקן בַײ ּפָאזנַאנסקין און גַײערן. זײער ֿפרי הָאט ער געריסן מיט דער רעליגיע 
און צוגעשטַאנען צו דער ּפרָאֿפֿפַארַײן־בַאװעגונג, געשטרעבט צו װעלטלעכער בילדונג 
און ניט הָאבנדיק קײן מעגלעכקַײט דערצו, גַאנצע נעכט נָאך שװערער ַארבעט געזעסן 
איבער ביכער און ַאלײן ָאן זַײטיקער הילף, מיט ַא דורשטיקן װילן און אקשנות 
דערגַאנגען צו די עלעמענטַארע יסודות ֿפון װיסנשַאֿפט: ער שטודירט מַאטעמַאטיק, 
ֿפיזיק, און ֿפַארליבט זיך אין ַאסטרָאנָאמיע. שטערן, ּפלַאנעטעס, קָאסמָאס – דָאס 
װערט זַײן לַײדנשַאֿפט, מיט װעלכער ער שײדט זיך ניט ַאֿפילו אין די רַײֿפע יָארן. 
זַײן נַײגעריקַײט אין הינזיכט ֿפון טעכניק, דערֿפינדונגען און ַאנטדעקונגען הָאבן 
װירקלעך קײן גרענעץ ניט געװּוסט. ַא טרױמער און ֿפַאנטַאסט, ֿפלעגט ער געװײנטלעך 
הַאלטן ֿפַארריסן דעם קָאּפ צום הימל, גלַײך װי ער װָאלט דָארטן עּפעס זוכן. בַײ מיר 
אין זּכרון הָאט זיך ֿפַארקריצט ַאזַא עּפיזָאד: זומער 1936 יָאר, װען מע הָאט דערװַארט 
אױף ַא ֿפולער זון־ֿפַארטונקלונג, איז מַײן טַאטע ַארומגעגַאנגען ַאן אױֿפגערעגטער 
און הָאט מיט יעדן אײנעם ֿפון זַײנע בַאקַאנטע בַאהַאנדלט די ֿפָארשטײענדיקע 
געשעעניש מיט ַאזַא ַאזַארט, גלַײך װי דָאס הָאט געהַאט צו אים ַא דירעקט שַײכות. 
ער הָאט ֿפַארלױרן די רו, זיך געגריבלט אין די ביכלעך, געקָאּפטיעט מיט סַאזשע 
גלעזלעך און ניט געקָאנט זיך דערװַארטן דעם טָאג ֿפון 19 ַאװגוסט )אױב איך הָאב 
קײן טעות ניט(. ער הָאט דַאן געַארבעט דעם דריטן אומבַײט און, קומענדיק ַאהײם 
ַאן אױסגעמַאטערטער ֿפון דער שװערער נַאכט־ַארבעט, הָאט ער ניט ָאּפגערוט, ניט 
געגעסן, נָאר געכַאּפט זַײנע ֿפַארטונקלטע גלעזלעך, ַארױף אױף דַאך ֿפון אונדזער 
ֿפינֿפשטָאקיקן מױער און צוזַאמען מיט ַאלע הױף־יִינגלעך בַאָאבַאכטעט מיט 

ַאנטציקונג דעם גָאלדענעם זון־קרַאנץ.
ַא ֿפַארליבטער אין מַאטעמַאטיק, ֿפלעגט מַײן טַאטע ָאֿפט אױסזוכן אינטערעסַאנטע 
אױֿפגַאבן ֿפון געָאמעטריע, ברענגען אין שטוב ַארַײן טשיקַאװע געדולד־שּפילן און 
ָאֿפטמָאל שהענװַײז ברעכן איבער זײ דעם מוח. מַײן מַאמע ֿפלעגט אין ַאזעלכע 
ֿפַאלן ַא ביסל ָאּפשּפַאסן ֿפון אים, נָאר ער הָאט קײנעם ניט געהערט און ֿפָארגעזעצט 
זַײן זַאך. נָאר מַײן טַאטע איז ניט נָאר געװען ַא ”טרױמער״. דָאס איז געװען ַא 
מענטש מיט ֿפילזַײטיקע אינטערעסן. ער הָאט ליב געהַאט ליטערַאטור, טעַאטער, 
שײן ֿפָארגעלײנט ֿפַאר אונדז ַאלעמען אין שטוב שלום־עליכמס מעשות. ער הָאט 
ַאלײן געשריבן לידער און אײניקע ֿפון זײ געדרוקט אין לָאדזשער ּפרעסע אין ָאנהײב 
ֿפון די דרַײסיקער יָארן. בַײ אונדז אין שטוב הָאט זיך יָארנלַאנג ֿפַארהיט דעם טַאטנס 
ַא געדרוקטע אין לָאדזשער צַײטונג בַאלַאדע ”ַא געסעלע אין בַאלעט״. דָאס איז 
געװען ַא ּפרעכטיקע ליד, ָאנגעשריבן ֿפון דעם גַאנצן הַארצן װעגן ַא מענטשן, 

װעלכער איז אױסגעװַאקסן צװישן די ָארעמע שיכטן ֿפון לָאדזשער געטָא.
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צום בַאדױערן, איז די ליד אין דער צַײט ֿפון מלחמה ֿפַארלױרן געװָארן.
ּכמעט צו יעדן מַײנעם געבורטסטָאג הָאט מיר מַײן טַאטע געװידמעט ַא ליד. אײנע 
ַאזַא װידמונג צו מַײן 14־יָאריקן געבורטסָאג הָאט זיך בַײ מיר צוֿפעליק ֿפַארהיט אין 
ַאלבָאם. די ֿפערזן זַײנען געשריבן אױף דער ַאנדערער זַײט ֿפון ַא ּפָאטשט־קַארטל מיטן 
בילד ֿפון יַאלטע, װּו מַײן ֿפָאטער הָאט ָאּפגערוט אין 1932 יָאר. צװישן מַײן ֿפָאטערס 
בריװ, װעלכע איך היט ָאּפ, װי ַא טַײערע רעליקװיע, געֿפינען זיך נָאך אײניקע לידער, 

װָאס ער הָאט מיר געװידמעט, – דָאס זַײנען געװען ֿפַאר מיר די שענסטע מּתנות.
מַײן טַאטע איז געװען ַא לַײדנשַאֿפטלעכער לערער – ליבהָאבער ֿפון מוזיק, 
איבערהױּפט ֿפידל־שּפיל. ֿפלעג ליב הָאבן מיך מיטנעמען אױף יום־טוֿבדיקע קָאנצערטן 
און איך הָאב בַאָאבַאכטעט װי ער הָאט ַאן ָאּפגעשײדענער ֿפון גַאנצן ַארום געהערט 
ַא ֿפידל. בַאזיצנדיק ַא גלענצנדיקן געהער, הָאט מַײן טַאטע ַאלײן געשּפילט ֿפידל. 
אמת, גַאנץ עלעמענטַאר, נָאר מע דַארף נעמען אין ַאכט, ַאז קײנער הָאט אים ניט 
געלערנט מוזיק, ער איז געװען ַא ֿפעִיקער נָאך אין יונגע יָארן. װיֿפל איך געדענק 
מַײן ֿפָאטער, הָאט ער זיך קײנמָאל מיט זַײן ֿפידל ניט צעשײדט און זײער ָאֿפט ֿפלעגן 
קלינגען בַײ אונדז אין שטוב זיסע מעלָאדיעס ֿפון יִידישע, ּפױלישע און רוסישע 
ֿפָאלקס־לידער. ביז גָאר הָאט ער ליב געהַאט שּפילן גריגס ”סָאלװײגס ליד״. װָאס 
ֿפַאר ַאן ַארבעט מַײן טַאטע זָאל ניט אױסֿפירן, ֿפלעג ער שטענדיק זַײן אין געזַאנג. 
לידער הָאט ער געקָאנט ָאן ַא צָאל און געזונגען הָאט ער אױסדריקלעך. איך געדענק, 
װי איך בין אײנמָאל מיט אים בַײגעװען אין כַארקָאװן יִידישן קלוב אױף ַאן ָאװנט 
ֿפון זעלבסטטעטיקַײט, װּו מע הָאט אַײנגעלַאדן אױף דער בינע צו זינגען ֿפונעם עולם 
אין זַאל װער עס הָאט נָאר געװָאלט, װי ניט דערװַארט ֿפַאר מיר איז געװען, װען נָאך 
אײניקע ַארױסטרעטונגען הָאט זיך אױֿפגעהױבן ֿפון ָארט מַײן ֿפָאטער און ַארױף אױף 
דער עסטרַאדע. ער הָאט געזונגען די יִידישע ֿפָאלקס־לידער ”ַא גוטע נַאכט, ברַײנע״ 
און ַאקָאמּפַאנירט הָאט אים דער בַאװּוסטער אין יענע צַײטן יִידישער קָאמּפָאזיטָאר 
זַאגרַאניטשני. ַא ֿפַארלױרענער ֿפון טומלדיקן דערֿפָאלג, איז דער טַאטע ּכמעט געלָאֿפן 

ֿפון דער בינע צו זַײן ָארט, ּכדי זיך אױסמישן מיט בלומען אין זַאל...
און נָאך ַא שװַאכקַײט הָאט מַײן טַאטע געהַאט – שָאך. ער הָאט אין די ָאּפרו־טעג 
געקָאנט ָאּפזיצן שעהנװַײז ַא ֿפַארכַאּפטער איבערן שַאכברעט. װי נָאר עמעצער ֿפון 
זַײנע ֿפרַײנט ָאדער בַאקַאנטע און ַאֿפילו מַײנע יונגע ֿפרַײנט ֿפלעגן צו אונדז 

ַארַײנקומען אין שטוב, איז דער טַאטע גלַײך זײ געגַאנגען ַאנטקעגן:
– אֿפשר ַא ּפַארטיע שָאך?..

מע הָאט אים געהַאלטן ֿפַאר ַא שטַארקן שּפילער און זעלטן װער ֿפון זַײנע הָאבן 
בַײ אים אױסגענומען. יָא, ַא זעלטענער מענטש איז געװען מַײן ֿפָאטער, ַא ֿפַארליבטער 
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אין לעבן מיט ַאן אומגעשטילטן דורשט צו ַאלצדינג, װָאס הָאט געהַאט ַא שַײכות 
צו מענטשלעכער שַאֿפונג.

שײן איז געװען מַײן טַאטע: ַא הױכער, ַא שלַאנקער, ַא ברײט־ּפלײציקער מיט 
קרעֿפטיקע מוסקולן ֿפון ָאנגעשטרענגטער ַארבעט, מיט ַא שײנעם געקרַײזלטן 
ּפָאעטישן קָאּפ הָאר. צוזַאמען מיט מַײן מַאמען הָאבן זײ צונױֿפגעשטעלט ַא 

הַארמָאנישע ּפָאר ֿפון ֿפיזישער ֿפולקומקַײט.
און ָאט ַאזַא מענטש אומגעברַאכט געװָארן, ָאן ַא ֿפַארװָאס ֿפון די הענט יעזשָאװעס 

און בעריעס מערדער...
אין 1925 יָאר, זַײענדיק ַארבעטלָאז און ניט קענענדיק איבערטרָאגן דעם 
ֿפַארביסענעם ַאנטיסעמיטיזם, לױֿפט מַײן ֿפָאטער מיט נָאך עטלעכע זַײנע חֿברים 
ֿפון ּפױלן קײן סָאװעטן־רוסלַאנד. אין יענע יָארן איז דָאס ניט געװען איבעריק שװער. 
דָאס איז געװען ַא צַײט ֿפון ַאן ”ָאֿפענער גרענעץ״, װען גרױסע מַאסן מענטשן, 
װעלכע הָאבן געזען אינעם רױטן לַאנד ַא נַײע הײם ֿפַאר זיך און ֿפַאר זײערע 
קינדס־קינדער, הָאבן זיך ַא לָאז געטָאן קײן רַאטן־רוסלַאנד. איך געדענק, װי אין 
יענעם ַא װינטער־טָאג הָאט דער טַאטע ָאנגעטָאן זיך אין ּפעלץ און אין נַײע שטיװל 
מיט רוקזַאק אױף דער ּפלײצע, מיך מיטן ברודער ַארומגענומען און צוזַאמען מיט 
דער מַאמען ַארױס ֿפון שטוב. אינגיכן הָאט זיך די מַאמע אומגעקערט מיט ֿפַארװײנטע 
אױגן און אױף אונדזערע ֿפרַאגן געענטֿפערט, ַאז דער טַאטע איז ַאװעקגעֿפָארן צום 
ֿפעטער ֿפַײװיש )דעם טַאטנס ברודער(, װעלכער הָאט געַארבעט אין ַא מיל ערגעץ 
לעבן ּפעטערקָאװ. עס איז דורך ַא קורצע צַײט און ֿפונעם טַאטן איז ָאנגעקומען ַא 
גרױסער בריװ. איך געדענק גוט דעם אינהַאלט ֿפון דעם בריװ: מַײן מַאמע הָאט אים 
ֿפיל מָאל געלײענט ֿפַאר אײגענע און ֿפרַײנט, װעלכע ֿפלעגן ַארַײנקומען צו אונדז 
אין שטוב נָאך מַײן טַאטנס ָאּפֿפָאר און יעדער מָאל בעתן לײענען געלָאזט ַא טרער. 
אינעם בריװ הָאט דער טַאטע בַאשריבן ַאלע ּפרטים ֿפון זַײן נסיעה קײן רוסלַאנד. 
די ּפױלישע גרענעץ איז ער ַאריבער צוזַאמען מיט זַײן גרוּפע אין ַא ֿפינצטערער 
נַאכט אין ַא בַאגלײטונג ֿפון ַא שמוקלער און אױף דער רוסישער זַײט הָאבן זיך ַאלע 
גלַײך ַאלײן איבערגעגעבן אין די הענט ֿפון די סָאװעטישע גרענעצלעך. נָאך עטלעכע 
טעג אױֿפהַאלטן אױף דער גרענעץ־זַאסטַאװע הָאט מען די גַאנצע גרוּפע איבערלױֿפער 
ַארױסגעשיקט קײן סיביר – אין אירקוטסק, ֿפונװַאנען דער טַאטע הָאט געשריבן 
דעם בריװ. מיר איז משונה־מָאדנע געװען הערן, װי די מַאמע הָאט געלײענט װעגן 
די מוראדיקע ֿפרעסט אין סיביר און איך הָאב זיך געשטיקט ֿפון געלעכטער ֿפון 
טַאטנס דערצײלונג, װיַאזױ ער הָאט אױֿפן מַארק אין אירקוטסק געקױֿפט מילך און 

ַא זַאק...
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ער הָאט מיטגעטײלט, ַאז ער ַארבעט שױן אין ַא װעבער־ֿפַאבריק און אינגיכן 
װעט ער מסּתמא בַאקומען ַא דערלױבעניש ֿפון די מַאכט־ָארגַאנען איבערֿפָארן קײן 
כַארקָאװ, װּו עס הָאבן זיך בַאזעצט ֿפיל זַײנע בַאקַאנטע ֿפון ּפױלן – אױך איבערלױֿפער. 
און װי נָאר ער װעט אַײנָארדענען, װעט ער גלַײך ָאנהײבן זָארגן, ַאז מיר זָאלן 
איבערֿפָארן צו אים קײן רוסלַאנד – ַא לַאנד, װעגן װעלכן ער הָאט ַאזױ לַאנג 
געטרױמט. ָאט ַאזױ ַארום הָאב איך זיך דערװּוסט, ַאז מַײן טַאטע געֿפינט זיך אין 
װּונדערלעכן לַאנד, װּו ַאלע מענטשן זַײנען גלַײך צװישן זיך, און דער געדַאנק 
איבערֿפָארן אין װַײטן רוסלַאנד מיט טרעשטשענדיקע ֿפרעסט, הױכע בערג און 
געדיכטע אומענדלעכע װעלדער, װעלכע דער טַאטע הָאט ַאזױ בילדעריש בַאשריבן, 
הָאט בַאהערשט מַײן גַאנצן זַײן. איך הָאב דערצײלט ַאלע מַײנע חֿברים װעגן דעם 
ַאלץ, זײ הָאבן געהערט מיט ברײט־ָאֿפענע אױגן און מקנא געװען. בַײ נַאכט הָאט 
מיר ָאֿפט ָאנגעהױבן חלומען אײנער און דער זעלבער חלום: צוזַאמען אין שליטן 
מיט מַײן טַאטן ֿפלִיען מיר ַארָאּפ ֿפון ַא הױכן זוניקן בַארג שנײ און לַאכן אױֿפן 

גַאנצן קול ֿפון ֿפַארגעניגן. 
דערנָאך זַײנען ַאװעק טעג ֿפון בריװ און װַארטן. יעדעס מָאל הָאט דער טַאטע 
אונדז געשריבן ֿפַארשײדענע ֿפַארכַאּפנדיקע נַײעס װעגן לַאנד און נַײעם לעבן. און 
װען עס זַײנען ַאדורך עטלעכע חדשים, הָאט ער בַאקומען ַא דערלױבעניש און 
ַאריבערגעֿפָארן קײן כַארקָאװ, װּו ער איז ּתיּכף צוגעטרָאטן צו דער ַארבעט לױט זַײן 
ֿפַאך אין דער װעבער־ֿפַאבריק ”רױטער ֿפָאדעם״. שװער איז אױסגעקומען מַײן מַאמע 
אײנער ַאלײן: ַארבעטן ֿפון אינדערֿפרי ביזן ָאװנט און דערבַײ דערצִיען ַאזױנע צװײ 
”ַאנטיקלעך״, װי מַײן ברודער און איך... נָאר זי איז, װי מע זָאגט הַײנט, אױסגעשטַאנען.

ַאזױ זַײנען ַאדורך צװײ יָאר, ביז מַײן טַאטע הָאט געקריגן ַא קװַארטיר ֿפַאר 
אונדז, ַא װיזע און עס איז בַײ אונדז ַאװעק ַא ֿפיבערהַאֿפטער ּפעריָאד ֿפון צוגרײטן 
זיך צום ָאּפֿפָארן. מַײן מַאמע איז ַארומגעלָאֿפן גַאנצע טעג ַא ֿפַאריָאגטע: אין 
רוסלַאנד איז קַאלט, דַארף מען װַארעם װעש, ּפעלצלעך, שיכלעך, ֿפוטערנע היטלען, 
ֿפוטערנע הענטשקעס. דעם טַאטן דַארף מען קױֿפן ַא שײנעם ָאנצוג און דָאס דַארף 
מען און יענץ נײטיק – ַא קלײניקַײט – מיר ֿפָארן דָאך קײן רוסלַאנד... דַאנקען גָאט, 
דער טַאטע הָאט אױף דעם ַאלץ געשיקט געלט. יעדן ָאװנט קומען צו אונדז ַארַײן 
בַאקַאנטע און ניט בַאקַאנטע מענטשן: יעדער עצהט, װָאס מיטנעמען מיט זיך, 
אײניקע װילן איבערגעבן מיט אונדז ֿפַאר זײערע אײגענע ֿפַארשײדענע זַאכן, 
ַאנדערע קומען גלַאט זיך זען ֿפַארן ַאװעקֿפָארן, און דער זײדע, בַײ װעמען מיר הָאבן 
געװױנט די לעצטע חדשים – ֿפַארן ַאװעקֿפָארן, בײזערט זיך, װָאס די טיר ֿפון שטוב 

מַאכט זיך ניט צו...
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ענדלעך איז געקומען דער לַאנג דערװַארטער טָאג, װען מיטן ברודער, אױסגעּפוצט 
אין נַײע מלבושים, זיצן מיר שױן אין װַאגָאן. איך זע דורכן גרױסן עולם בַאקַאנטע, 
אײגענע, ֿפרַײנט. זײ רינגלען ַארום די מַאמע אין ַאן ענג רינג, יעדער װיל עּפעס 
זָאגן. עּפעס װינטשן. און װען עס בלַײבן געצײלטע מינוטן צום בַאן־ָאּפגַאנג, קומט 
ַארַײן אין קוּפע די מַאמע מיט ֿפולע הענט שַאכטלען, װָאס די בַאגלײטנדיקע הָאבן 
אונדז געשינקען און צוזַאמען מיט איר דער זײדע. דער זײדע זעצט זיך ַאװעק, 
לענדט ָאן זַײן שײנעם קָאּפ מיט דער לַאנגער זילבערנער בָארד און גרָאבן שטעקן 
און איך בַאמערק, װי ֿפון זַײנע שטרַאלנדיקע גרױע אױגן, ּפונקט ַאזױנע, װי בַײ דער 
מַאמען, קַײקלען זיך ַארױס טרערן, װעלכע רינען ַארָאּפ אױף זַײן בָארד. ֿפַאר מיר 
איז דָאס ַאלץ װילד: ַא יִיד מיט ַא בָארד און װײנט מיט טרערן. די מַאמע בַארוִיקט 
אים און װײנט אױך. מיר זשע איז ֿפרײדיק, װי קײנמָאל ניט: עס װילט זיך זינגען 
און שרַײען, ַאז די גַאנצע װעלט זָאל װיסן – מיר ֿפָארן אין לַאנד ֿפון צױבער, מיר 

ֿפָארן קײן רוסלַאנד.
ֿפָארן מיט דער בַאן – דָאס איז געװען ַאן אמתער יום־טוֿב ֿפַאר מיר. ביז ַאהער 
הָאב איך געזען ַא בַאן בלױז אױף ַא געמעל אין מַײן לערנבוך. און דָא ֿפָאר איך טַאקע. 
איך הער אונטער זיך, װי די רעדער קלַאּפן, דורך די ֿפענצטער ֿפלִיען ֿפַארבַײ הַײזלעך, 
טַײכלעך, לָאנקעס, װעלדער. איך קָאן זיך ניט ָאּפרַײסן דערֿפון און דערצו שטוּפט מיר 
ֿפון צַײט צו צַײט די מַאמע אין הַאנט ַארַײן ַא שָאקָאלַאדקע, ַא געשמַאק קיכעלע – 

ַאזױנס, װָאס איך הָאב זײער זעלטן געגעסן ביז ַאהער – ּפשוט ַא גן־עדן...
אומבַאמערקט זַײנען ַאדורך עטלעכע שעה, אין ָאװנט־צַײט זַײנען מיר ָאנגעקומען 
קײן װַארשע. װען מיר זַײנען ַארױס ֿפון װַאגָאן, הָאב איך צו מַײן דערשטױנונג דערזען 
מַײן דערציערין ֿפון לָאדזשער קינדער־הײם – די לערערין חנה, מיט װעלכער מַײן 
מַאמע הָאט אױף יָארן ֿפַארהיט די װַארעמע בַאציונגען און װעלכע הָאט די לעצטע 
יָארן געװױנט אין הױּפט־שטָאט. זי הָאט אונדז ַארַײנגעֿפירט אין גרױסן זַאל ֿפון 
װָאקזַאל, אױף גיך איבערגערעדט מיט דער מַאמען, מיר מיטן ברודער געשינקען 
יעדערן ַא שײן מעסערל מיט בײנערנעם הענטל און ַאן עלעקטריש קעשענע־לעמּפל. 
דָאס איז געװען װי ַא ּכישוף און איך בין געװען אױֿפן זיבעטן הימל ֿפַאר גליק. אין 
ַא קורצער צַײט ַארום הָאט אונדז שױן ַאן ַאװטָאמָאביל )געֿפירט?( איבער די 
רַײך־אילומינירטע גַאסן ֿפון װַארשע, איבער דעם ברײטן בריק ֿפון דער װַײסל – דָאס 
זַײנען מיר איבערגעֿפָארן ֿפון אײן װָאקזַאל אױֿפן צװײטן. ֿפון דַאנען זַײנען מיר 
ָאּפגעֿפָארן צו דער גרענעץ קײן זדָאלבונָאװ, װּו מיר הָאבן זיך ֿפַארהַאלטן ַא טָאג 
צַײט צוליב ֿפַארשײדענע גרענעץ־ּפרָאצעדורן. אױֿפן ַאנדערן טָאג זַײנען מיר שױן 

ַארױסגעֿפָארן קײן שעּפעטָאװקע, װּו אױף אונדז הָאט געװַארט דער טַאטע.
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אונדזער בַאגעגעניש איז געװען ַא רירנדיקע, נָאר איך געדענק מַײן ַאנטױשונג, 
װען ַאנשטָאט שײנע בערג און װעלדער, װעלכע הָאבן זיך מיר בַײנַאכט געחלומט, איז 
ֿפַאר מיר ָאנגעשטַאנען ַאן אומהײמלעך, בלָאטיק שטעטל. די זעלבע מלבושים, װָאס 
אין ּפױלן און קײנער הָאט זיך מיט אונדז ניט געגריסט. מחמת דעם בין איך געװען 
ּכמעט זיכער, ַאז אין לַאנד, װּו מענטשן לעבן צװישן זיך װי ברידער, דַארֿפן ַאלע אין 
די גַאסן אײנער מיטן ַאנדערן זיך בַאגריסן... איך בין אױך געװען דערשיטערט דערֿפון, 

װָאס די ֿפורמַאנס שמַײסן זײערע ֿפערד מיט ַא בַאטש ּפונקט ַאזױ, װי אין ּפױלן...
דָאס הָאט אױך ניט הַארמָאנירט מיט מַײנע ֿפָארשטעלונגען װעגן הומַאניזם אין 

נַײעם לַאנד...
ֿפון שעּפעטָאװקע זַײנען מיר שױן צוזַאמען מיט אונדזער טַאטן ָאּפגעֿפָארן קײן 
כַארקָאװ, װּוהין מיר זַײנען בשלום ָאּפגעקומען דעם 30־טן נָאיַאבער 1928 יָאר – 

דער טָאג ֿפון מַײן צעניָאריקן געבורטסטָאג.
די צַײט, װען מיר זַײנען געװָארן בירגער ֿפון רוסלַאנד, איז געװען ַא ביז גָאר 
שװערע: ענדע ֿפון נעּפ, ָאנהייב ֿפון דורכױסיקער קָאלעקטיװיזַאציע, שװעריקַײטן מיט 
שּפַײז־ּפרָאדוקטן... איבערהױּפט ֿפַאר אונדז – מענטשן ֿפון ַאן ַאנדער לַאנד, װעלכע 
הָאבן ַאבסָאליוט די שּפרַאך ניט געקענט און װעלכע הָאבן זיך נָאך ניט בַאװיזן 
אַײנבירגערן אין נַײעם לעבן און בַאזיניקן דעם נַײעם ַארום – איז ַאלץ אױסגעקומען 
מָאדנע. מַײן מַאמע הָאט ָאנגעהױבן צו מורמלען, נָאר מַײן טַאטע הָאט זי בַארּוִיקט 
און געּפרּוװט איר אױֿפקלערן, װָאס קומט ֿפָאר. יעדן טָאג הָאט ער אױסגעזוכט אין 
צַײטונג די שורות, װּו עס הָאט זיך געהַאנדלט װעגן נַײע בױונגען אין לַאנד, װעגן די 
גיגַאנטן־זַאװָאדן, עלעקטרָאסטַאנציעס און מיט היץ איבערצַײגט די מַאמע, ַאז די 
עקזיסטירנדיקע שװעריקַײטן זַײנען צַײטװַײליקע, מע דַארף זיך ָאננעמען מיט געדולד 
נָאך ַא יָאר צװײ־דרַײ און דָאס לעבן װעט װערן װּונדערבַאר. זי ַאלײן הָאט אין דעם 
ֿפַאנַאטיש געגלײבט. און װען די מַאמע ֿפלעג ַארױסזָאגן ֿפון צַײט צו צַײט ַאן 
אומצוֿפרידנקַײט, הָאט ער אױֿפן ָארט צו נישט געמַאכט אירע ַארגומענטן: מיט ַארבעט 
זַײנען מיר ֿפַארזיכערט, מיט ַא דירה הָאט אונדז די מלוכה בַאזָארגט, אונדזערע 
קינדער זַײנען אין שול און ַאלע װעגן צו בילדונג און ַארבעט זַײנען ֿפַאר זײ ָאֿפן, מיר 
הערן ניט דָאס װָארט ”זשיד״, מיר זַײנען גלַײכבַארעכטיקטע מענטשן... זַײן ָאּפטימיזם 
הָאט דער טַאטע זיך געסטַארעט אַײנֿפלַאנצן אין ַאלעמען, װער עס הָאט אים 
ַארומגערינגלט. גײ װײס, ַאז אין עטלעכע יָאר ַארום װעט מען אים ָאנרוֿפן ”קלַאסן־ׂשונא״ 
און ַאזױ... אומברענגען, ּכדי מיט יָארן שּפעטער שױן ַא טױטן רעַאביליטירן. נײן, דָאס 
איז ניט קײן אירָאניע ֿפון גורל, דָאס איז ַא גרױל ֿפון גורל, װעלכע הָאט געמַאכט ַא 
גַאנצע איבערקערעניש אױך אין מַײן װַײטערדיקן לעבן. נָאר װעגן דעם – שּפעטער.
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װַאסער אין זײגער

מַײן טַאטע איז געװען ַא ביז גָאר ֿפַארכַאּפנדיקע נַאטור: הָאט ער זיך צו עּפעס 
צוגעהַאּפט, עס איז אוממעגלעך געװען אים דערֿפון ָאּפרַײסן – זָאל דונערן און 
בליצן. מַײן מַאמע ֿפלעג מיט איר אײגנטלעכן הומָאר ָאּפשּפַאסן ֿפון אים אין 
געהעריקן ֿפַאל איבערהױּפט װען דער טַאטע ֿפלעג זיך אַײנשּפַארן און מיט ַאן 
איזדיָאװקע אים דערמָאנען: ”װעלװעלע, ס'איז דוכט זיך װַאסער אין זײגער...״ ַאלס 
קינד, געדענק איך, הָאב איך דָאס ”װַאסער אין זײגער״ דורכגעלָאזט דורך אױער, 
נָאר װען איך בין ַא ביסל עלטער געװָארן, בין איך צוגעשטַאנען צו דער מַאמען, 

זי זָאל מיר דערקלערן, אין װָאס הַאנדלט זיך. און זי הָאט מיר דערצײלט.
אין דער צַײט ֿפון דער ערשטער װעלט־מלחמה, בלַײבנדיק ַארבעטלָאז און 
לױֿפנדיק ֿפון הונגער, הָאבן מַײנע עלטערן בַאזיצט אין ּפלָאצק, װּו אין געיעג נָאך 
ַא שטיקל ברױט הָאבן זײ אױסּפרָאבירט צענדליקע אונטערנעמונגען ֿפון ברוקירן 
דעם שָאסײ בַײ די דַײטשע ָאקוּפַאנטן ביז מַאכן אין דער הײם ּפַאּפירָאסן. װען מַײן 
מַאמע הָאט געשװַאנגערט מיט מיר, הָאט דער טַאטע זיך ָאנגעדונגען אױף װַאלד־ַארבעט 
עטלעכע װיָארסט הינטער דער שטָאט. ַאלס װַאלד־העקער הָאט ער ַא גַאנצע װָאך 
ֿפַארברַאכט אין װַאלד, בלױז אױף שבת איז ער ַאהײמגעקומען קײן ּפלָאצק צו זַײן 

הױז־געזינד.
אין יענעם ַא זומערדיקן ֿפרַײטיק־אױֿפדערנַאכט, אומקערנדיק זיך דורכן װַאלד 
אין שטָאט ַארַײן, הָאט דעם טַאטן אין מיטן װעג ֿפַארכַאּפט ַא שלַאקסרעגן. ַארום – 
בלױז ַא ֿפינצטערע װַאלד ָאן קײן סמנים ֿפון ַא געצעלט, װּו אױסצובַאהַאלטן זיך 
ֿפון גָאס. און דָא, אין מיטן דערינען, הָאט מַײן טַאטע ַא כַאּפ געטָאן, ַאז בַײ אים 
אין קעשענע ליגט דער זײגער – זַײן ַאלטער זײגער, װעלכער איז איבערגעגַאנגען 
בירושה ֿפון אײן דור צום צװײטן און געבליבן בַײ מַײן ֿפָאטער ַאלס עלטערן צװישן 
זַײנע ברידער. די דָאזיקע ֿפַאמיליע־רעליקװיע הָאט דער טַאטע ָאּפגעהיט װי ַאן 
אױג אין קָאּפ: ער הָאט דעם זײגער געהַאלטן אין ַא לעדערנעם שײדל און קײנמָאל 
ניט געשײדט ֿפון אים. מוראהָאבנדיק, ַאז דער זײגער זָאל ניט ֿפַארגָאסן װערן, 
הָאט ער זיך אױסגעטָאן און מיט די נָאך ניט אינגַאנצן אױסגעװײקטע מלבושים 
אַײנגעהילט זַײן אוצר. ניט שװער זיך ֿפָארשטעלן די לַאגע ֿפון ַאן אײנזַאמען 
נַאקעטן מענטשן אין ַא געדיכטן װַאלד אין ַאזַא מבול. ניט װײניקער הָאט געהַאט 
אױסצוהַאלטן מַײן ָארעמע מַאמע, װַארטנדיק אױף איר מַאן ֿפול מיט מורַא, ער 
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זָאל חלילה ניט ֿפַארֿפַאלן אין ַאזַא חושך. ”ס'זַײנען מיר ָאנגעהױבן װײען און איך 
הָאב געמײנט, ַאז ָאט מּפל איך״ – ַאזױ הָאט װעגן דעם דערצײלט די מַאמע. שּפעט 
אין דער נַאכט הָאט זי דערהערט טריט אױף דער טרעּפ, מיט הַארץ־קלַאּפעניש 
הָאט זי געעֿפנט די טיר, און אױֿפן שװעל איז ַאנטשטַאנען װי ַא געשּפענסט, ַא 
נַאקעטער, דורכגעװײקטער, ֿפַארֿפרױרענער מַאנצביל, אין װעלכן די מַאמע הָאט 

קױם דערקענט איר מַאן.
אין די הענט זַײנע הָאט ער געהַאלטן ַא נַאסן קױל זַײנע מלבושים און געציטערט 

װי ַא בלַאט. 
װען דער טַאטע הָאט זיך ַא ביסל דערװַארעמט און געקומען צו זיך, הָאט ער 
אײדער צו נעמען צו די הײסע קַארטָאֿפליעס, װָאס די מַאמע הָאט אים אונטערגעטרָאגן, 
הָאט ער ֿפַאנַאנדערגעװיקלט זַײנע דורך און דורך אױסגעװײגטע זַאכן און ַארױסגענומען 
זַײן זײגער. אױֿפגעעֿפנט בַײ דער שַײן ֿפון קלײנעם נַאֿפט־לָאמּפ דָאס אױבערשטע 
דעקל, הָאט דער טַאטע זיך געענדערט אין ּפנים. ער הָאט ַאנטדעקט װַאסער אין 
זײגער. ”װער עסן? װָאס עסן?״ – הָאט די מַאמע דערצײלט, – ער הָאט ֿפַארגעסן אין 
װַאלד, אין רעגן, אין װַײב, זיך ַאװעקגעזעצט צום טישל בַײם נַאֿפט־לעמּפל און מיט 
דעם קלינגל ֿפון זַײן קעשענע־מעסערל ַארױסגענומען די געדערעם ֿפון זײגער, 
ַארױסגעטרײסלט דָאס װַאסער, אױסגעװישט דָאס גלעזל, דעם ציֿפערבלַאט, די דעקלעך 
און צוריק צונױֿפגעקליבן זַײן זײגער. ַא צוֿפרידענער ֿפון זַײן ָאּפגעמַאכטער ָאּפערַאציע, 
הָאט דער טַאטע ָאּפגעװישט דעם שװײס ֿפון שטערן און געװָאלט זיך נעמען צו 
ֿפַארקעלטע קַארטָאֿפליעס, װי ּפלוצלינג הָאט ער בַאמערקט, ַאז אונטערן זײגער־גלעזער 
איז נָאך ֿפַארבליבן װַאסער. ַאלץ הָאט זיך איבערגעחזרט אױֿפסנַײ: װידערַאמָאל 
צענומען דעם זײגער, װידערַאמָאל געטרײסלט ֿפון אים דָאס װַאסער, װידערַאמָאל 
אױֿפגעװישט און צונױֿפגעקליבן. די מַאמע איז געװען אױסער זיך און מיט די טרערן 
אין די אױגן געבעטן ָאּפלעגן די ַארבעט אױף מָארגן, ָאּפעסן און ָאּפרוען ֿפון ַאזַא װעג. 
”נָאר גײ רעד צו דער װַאנט...״ ”נָאך אײן װַײלע, נָאך אײן מָאמענט״, – הָאט דער 
טַאטע זיך ָאּפגעענטֿפערט. ָאט ֿפַארענדיקט ער, ָאט גײט ער שױן עסן... װָאס זָאל איך 
זָאגן? הָאט מַײן מַאמע ֿפָארגעזעצט – מַײן װָאלף איז איבערן זײגער ָאּפגעזעסן ַא 
גַאנצע נַאכט, עטלעכע מָאל נָאכַאנַאנד ֿפַאנַאנדערגענומען אױף שטיקלעך דעם זײגער, 
געשָאקלט און געװישט און נָאכַאמָאל אים צוזַאמענגעשטעלט. ָאט ַאזױ הָאט זיך 
איבערגעחזרט ביז די זון איז אױֿפגעשטַאנען און ַארַײנגעקוקט אין אונדזער 
בױדעם־ֿפענצטער. װי ּפלוצלינג װעקט מיך מַײן מַאן אױף מיט ַא גדולה: ”ׂשרה־מינדל, 
איך הָאב אים גערַאטעװעט!.. װעמען גערַאטעװעט? הָאב איך ַא ֿפַארשלָאֿפענע ניט 
ֿפַארשטַאנען, – דעם זײגער... מַײן זײגער ֿפון װַאסער גערַאטעװעט! הער נָאר װי ער 
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גײט!״ און כָאטש דער טַאטע איז ַא גַאנצע נַאכט ניט געשלָאֿפן, איז ער דערנָאך ַא 
גַאנצן טָאג ַארומגעגַאנגען ַא ֿפרײלעכער און מונטער, געשּפַאסט, געזונגען, און יעדעס 
מָאל ַארומגענומען מיט שטָאלץ דעם זײגער ֿפון קעשענע און ניט געקָאנט זיך 
ָאנקװעלן ֿפון זַײן ַארבעט. װַײטער די מַאמע דערצײלט: ”מײנט איך דָאך שױן ַא סוף, 
ַאן עק? איז כַאּפט ניט: אױֿפדערנַאכט ֿפַארן שלָאֿפנגײן הָאט דער טַאטע ָאנגעצױגן 
דעם זײגער און איבערגעלײגט אױֿפן בענקל לעבן בעט, ער זָאל חלילה צו דער ַארבעט 
ניט ֿפַארשלָאֿפן. נָאר װָאס איז דָאס? מַײן װָאלף איז שטײן געבליבן, װי ַא געלײמטער... 
װָאס איז געשען? – ֿפרעג איך ַא דערשרָאקענע. – װַאסער אין זײגער... הָאט ער 
אױסגעשטַאמלט. װָאס ֿפַאר ַא שװַארץ יָאר נָאך? הָאב איך ניט אױסגעהַאלטן און 
ַארױסגעכַאּפט דעם זײגער ֿפון זַײן הַאנט און געװען גרײט אים צעברעכן אױף 
שטיקלעך. נָאר איך גיב ַא קוק – װער װַאסער? װָאס װַאסער? דָאס הָאט די שַײן ֿפון 
נַאֿפט־לעמּפל ַאזַא שָאטן אין זײגער ָאנגעװַארֿפן. ַא שָאטן ענלעך אױף װַאסער... כ'הָאב 
אױסגעגָאסן ַא געלעכטער. און װען דער טַאטע הָאט זיך איבערצַײגט, ַאז דָאס װַאסער 
איז גָאר קײן װַאסער ניט, הָאט ער ָאנגעהױבן לַאכן צוזַאמען מיט מיר, און מיר בײדע 
הָאבן ַאזױ הילכיק געלַאכט, ַאז די שכנים ֿפון הױז הָאבן ָאנגעהױבן ַארַײנקלַאּפן אין 
די װענט – מיר זָאלן זײ ניט שטערן שלָאֿפן... ֿפון דעמלט ָאן, װען מַײנע עלטערן הָאבן 
זיך װעגן עּפעס ַאמּפערן, איז די מַאמע ּתמיד ַארױסגעקומען: ”נו, װעלװל, מסּתמה 

װַאסער אין זײגער?..״ און דער טַאטע ֿפלעג זיך אונטערגעבן. 
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ּפלָאצק

איך בין געבוירן געווָארן אין ּפלָאצק – ַא שטָאט אויף דעם ווַײסל, נָאר וועגן מַײן 
געבורט־שטָאט ווייס איך בלויז ֿפון מַײנע עלטערן.

 בעת דער ערשטער וועלט־מלחמה הָאבן זיך אין לָאדזש ָאּפגעשטעלט די וועבער־
ֿפַאבריקן און מַײנע עלטערן גלַײך נָאך זייער חתנה זַײנען געווען געצווונגען 

ֿפַארלָאזן די שטָאט און זיך ַאוועקלָאזן איבערן לַאנד זוכן לעבנס־מיטלען.
 דערמיט הָאט זיי דער גורל ֿפַארֿפירט קיין ווָאלקָאוויסק ווו זיי הָאבן ָאּפגעדונגען 
אויף דער בויונג ֿפונעם שָאסיי ווָאס די דַײטשן הָאבן דָארט דורכגעלייגט. עס ליגט 
ֿפַאר מַײנע אויגן שוין געלע ֿפון דער צַײט ֿפָאטָאגרַאֿפיעס אויף וועלכע עס זַײנען 
ֿפַארקריצט מַײנע יונגע טַאטע־מַאמע ָאנגעטָאן אין צעריסענע מלבושים מיט 
לָאּפעטעס אין די הענט לעבן חורבות שטיינער. אין שניי ווָאס אויֿפן שָאסיי־וועג 
אין ַא זַײט זיצן דַײטשישע זעלנער־ָאקוּפַאנטן ֿפון ּפוילן. דָאס בילד טרָאגט ניט־ווילנדיק 
ַאריבער צו די צַײטן ֿפון דער צווייטער וועלט־מלחמה און ַאסָאציִירט זיך מיט די 
היטלערישע קָאנצלַאגערן. אויף דער ַאנדערער זַײט ֿפון איין ֿפָאטָאגרַאֿפיע הָאט 

זיך ֿפַארהיט ַאן אויֿפשריֿפט ֿפון מַײן טַאטנס הַאנט:
אוי, דָאס לעבן, אוי, דָאס לעבן,
אוי, דָאס איז דָאך ַאזוי שווער,

אוי, ווָאס דָאס הָאט אונדז געגעבן,
עס איז שוין מער ניטָא קיין טרער 

יַאנווַאר, 1916.
זייער ֿפיל הָאבן מַײנע עלטערן דערציילט דערנָאך וועגן זייערע מַאטערנישן 
און ביטערקַײטן, װעלכע זיי זַײנען אויסגעשטַאנען בַײם שָאסיי. קױם מיט צרות 
הָאבן זיי ַארויסגעריסן ֿפון די דַײטשן און איבערגעֿפָארן קיין ּפלָאצק, ווו עס זַײנען 
געבוירן מַײן ברודער און איך. דָאס גַאנצע לעבן נָאך ביז הַײנטיקן טָאג הָאב איך 
געטרוימט בַאזוכן מַײן געבורט־שטָאט, ווו עס איז ַאדורך דָאס ערשטע הַאלבע יָאר 
ֿפון מַײן לעבן. אין מַײן ֿפָארשטעלונג הָאט ּפלָאצק ֿפַאר מיר געלויכטן ַאלס ַא קליינע 
שיינע שטָאט אויף ַא הויכעניש, צוֿפוסנס ֿפון וועלכער עס הָאט געשטרָאמט דער 
ווַײסל. געוווינט הָאבן מַײנע יונגע עלטערן אין ַא בוידעם שטיבל ֿפון ַא דרַײשטָאקיקן 
הויז מיט הויכע הילצערנע טרעּפ. דָאס שטיבל איז געווען גרויס, ווי ַא גענעץ מיט 
ַא נידעריקער סטעליע איבערן סַאמע קעּפ. דָאס גַאנצע מעבל איז בַאשטַאנען ֿפון 

ַאן אַײזערנעם בעטל, ַא טישל און ַא טַאבורעט.
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ָאט אין דעם ”ּפַאלַאץ״, ווי מַײן מַאמע הָאט מיר דערציילט, בַײ דער שַײן ֿפון 
ַא בוימל־קַאנעצל, הָאב איך צום ערשטן מָאל דערזען די גרויסע וועלט און זי 
”בַאגליקט״ מיטן ערשטן געשריי. אין יענער נַאכט איז געגַאנגען ַא שניי. איך בין 
געבױרן געװָארן אין ַא העמדעלע און דָאס הָאבן מַײנע עלטערן אויסגעטַײטשט ווי 
ַא גוטן סימן. אמת, קײן גרױסן גליק ֿפון דעם העמדעלע הָאב איך ניט געזען, נָאר 
װי מע זָאגט ניט צו זינדיקן: ֿפיל מָאל אין מַײן לעבן, בַײ די סַאמע קריטישע 
געלעגנהַײטן, הָאב איך זיך אין די געדַאנקען געװענדט צו מַײן העמדעלע, אין 
װעלכן מַײנע טַאטע־מַאמע הָאבן ֿפַאנַאטיש געגלויבט, און דָאס העמדעלע הָאט 

מיך אויסגעלײזט...
קיין ָארט ֿפַארן וויגל איז אין בוידעם־שטיבל ניט געווען, נָאר מַײן טַאטע הָאט 
זיך שטענדיק אויסגעצײכנט מיט זַײן דערֿפינדערישקַײט: ער הָאט געברַאכט ֿפון 
ערגעץ ַא ביר־קַאסטן, אים צוגעבונדן מיט ַא שטריק צו ַא קרוק אויף דער סטעליע, 
און איך בין זיכער, ַאז רָאטשילד ַאלײן אין מַײן עלטער הָאט זיך ניט בעסער געֿפילט 
אין זַײן גילדערנער וויג אין די זַײדן, איידער איך אין מַײן הוידענדיקן ביר־קַאסטן 

אַײנגעהילט אין שמַאטעס.
קײן ַארבעט איז אין שטָאט ניט געװען. ּכדי װי עס איז ניט איז דורכשטוּפן דָאס 
לעבן, הָאט מַײן טַאטע גַאנצע טעג ַארומגעשלַײדערט איבער די גַאסן, זוכנדיק ַא 
שטיקל ּפרנסה. װָאס הָאט ער נָאר ניט געטָאן? געװען ַא גַאסן־טרעגער, געֿפירט אױף 
ַא װעגעלע ֿפיש ֿפון װַײסל, גלעזערנע געֿפעס אין ַא קלײט און אֿפילו מתים אויֿפן 
בית־עולם אויך. מיט מתים הָאט מַײן טַאטן ניט געֿפידלט – עס הָאבן זיך בַײ אים 
געשַאֿפן קָאנקורענטן און עס איז אֿפילו ַא מָאל ַארױסגעקומען ַא געשלעג צולוב 
ַא מת, װָאס יעדערער ֿפון קעגנער הָאט געװָאלט געצױגן צו זיך אין װעגעלע ַארַײן. 
מיטן גלעזערנעם געֿפעס איז אויך ַארויס ַא קָאנֿפוז: איינמָאל בַײנַאכט הָאט זיך 
דעם טַאטן געחלומט, ַאז ער הָאט געֿפירט ַא ֿפולן ווָאגן מיט ַא גלעזערנעם לַאסט 
און ּפלוצלינג הָאט געּפלַאצט ַא רָאד, דער ווָאגן הָאט זיך איבערגעקערט און דָאס 
גַאנצע געֿפעס הָאט צעשמעטערט אויף שטיקלעך. דער טַאטע הָאט ֿפון שלָאף 
אויֿפגעהויבן ַאזַא געשריי, ַאז ַאלע שכנים זַײנען זיך צוזַאמענגעלָאֿפן... וועגן דעם 
ַאלץ הָאט אונדז מיט יָארן שּפעטער דער טַאטע דערציילט, ווי ַא ֿפריילעכע געשיכטע 
און מיר ַאלע אין שטוב הָאבן געקַײקלט ֿפון געלעכטער. נָאר איך שטעל זיך ֿפָאר, 
ווי דָאס ַאלץ הָאט אויסגעזען אין דער ווירקלעכקייט און ווָאס איז דַאן אויסגעשטַאנען 
ֿפון הונגער און  זיך געהַאלטן  ֿפיס  וועלכער הָאט קוים אויף די  מַײן טַאטע, 
בידעווען. מַײן מַאמע אין דער יוגנט איז געווען ַא ביז גָאר ענערגישע ֿפרוי און 
גלַײך נָאך דעם קימּפעט, צוזעענדיק די קלָאגעדיקע לַאגע ֿפון איר מַאן, הָאט זי 
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זיך ַאוועקגעדונגען אין ַא רַײכער שטוב ַאלס ַא זייגערין. דָאס הָאט ַא ביסל געלינדערט 
די לַאגע. נָאר ניט אויף לַאנג, ווַײל בַײ דער מַאמען הָאט זיך מיט דער צַײט 
ָאנגעהויבן ֿפַארמינערן דָאס מילך. דַאן הָאבן מַײנע עלטערן לויט דער איניציַאטיוו 
ֿפון מַײן מַאמען זיך גענומען צו ּפַאּפירָאסן מַאכן. דָאס איז געווען ַא ביז גָאר 
ריזיקירנדיקע אונטערנעמונג, נָאר ווָאס טוט ניט ַא מענטש, ווען עס הערשט הונגער 
אין שטוב? נָאר, צום בַאדוירן, הָאבן מַײנע עלטערן ניט געטויגט צו קיין שום 
געשעֿפטן און קָאמערץ – זיי זַײנען געווען ַארבעטער אין בלוט. נָאך דעם, ווי מע 
הָאט זיי ָאּפגעמסרט און אין אונדזער ּפַאלַאץ איז מען געקומען ֿפון דער ּפָאליציי 
מיט ַאן אונטערזוכונג, ווָאס הָאט ַא דַאנק דער מַאמעס דערֿפינדערישקַײט, מיט 
וועלכער זי הָאט בַאצַײטנס בַאהַאלטן דורך בוידעם־ֿפענצטער דעם טַאבעק אויֿפן 
דַאך, זיך ֿפַארענדיקט בשלום, הָאט מען ָאּפגעשטעלט דעם ּפַאּפירָאסן־געשעֿפט. צו 
יענער צַײט הָאט זיך שוין געענדיקט די מלחמה און מַײנע עלטערן מיט צוויי 
ּפיצלעך קינדער אויף די הענט הָאבן זיך צוריקגעקערט צו זיך ַאהיים קיין לָאדזש 

צו זייער וועבערײ.
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מַײן קינדערהײם 

צו מַײנע דרַײ יָאר הָאט מען מיך מיטן ברודער ָאּפגעגעבן אין קינדער־גָארטן. דָאס 
איז געװען ַא קינדער־ָאמשטַאלט אױף די הוצָאות ֿפון לָאדזשער װעבער־ֿפַארײן, 
װעלכן מע הָאט געעֿפנט ֿפַאר די קינדער ֿפון די ַארבעטער־װעבער. אינדעם ָארגַאניזירן 
דעם קינדער־גָארטן הָאט מַײן מַאמע ַאקטיװ ָאנטײל גענומען, און זי איז אין משך 
ֿפון עטלעכע יָאר געװען טעטיק אין דער ֿפַארװַאלטונג. ֿפַאר דעם קינדער־גָארטן 
הָאט מען געדונגען ַא לָאקַאל ֿפון דרַײ גרױסע צימערן אױֿפן צװײטן שטָאק מיט די 

ֿפענצטער ַארױס צום בַאלעטן ּפלַאץ. 
איך געדענק אױסגעצײכנט יעדער װינקעלע ֿפון דעם קינדער־גָארטן, װעלכן 
מיר הָאבן דַאן ָאנגערוֿפן ”די קינדהײם״. און װירקלעך, דָאס איז געװען ַא הײם 
ֿפַאר ַארבעטער־קינדער, װעלכע הָאבן דָארט ֿפַארברַאכט אין מער װי בַאשײדענע 
בַאדינגונגען ֿפון אינדערֿפרי ביז אױֿפדערנַאכט, ַארומגערינגלט מיט ליבע ֿפון 
װּונדערלעכע דערצִיערס. די דערציערס הָאבן געשטַאמט ֿפון מער ֿפַארמעגלעכע 
משּפחות, און זײ זַײנען געקומען צום ַארבעטער־ֿפָאלק ָאנגעצָאלטס מיטהעלֿפן 
אין דער שװערער לַאגע. דָאס זַײנען געװען יונגע שײנע ֿפַאנַאטיקער, װעלכע 
הָאבן ָאּפגעגעבן זײערע גַאנצע נשמות אונדז, קינדער. װען עס הָאבן אױסגעֿפעלט 
ֿפינַאנסן, אױף שּפַײז ָאדער אױף שּפילצַײג, ֿפלעגן די דָאזיקע ֿפרױען אױסבעטן בַײ 
זײערע ֿפַארמעגלעכע עלטערן געלט, ַאבי די קינדער זָאלן ניט ֿפילן קײן שום 
נױט... ניט זעלטן ֿפלעגן זײ ברענגען ֿפון דער הײם ַא מלבושל ָאדער ַא ּפָאר 
שיכעלעך ֿפַאר ָארעמע קינדער, װעמעס עלטערן עס הָאבן ָאנגעװױרן זײער ַארבעט. 
װי ַא טַײערע רעליקװִיע היט איך ָאּפ די ֿפָאטָאגרַאֿפיע ֿפון ָארעמען, נָאר זיסן 
קינדערהײם, װּו צװישן די קינדער זַײנען געװען ֿפַארקערּפערט אונדזערע דערצִיערס – 
די לערערין נַאכע און די לערערין חנה. ַאזױ הָאבן מיר צו זײ געװענדט. צװײ מָאל 
אין װָאך הָאט אונדזער קינדערהײם בַאזוכט ַא דָאקטער – ַא בַאװּוסטער אין שטָאט 
ּפעדיַאטער, װעלכער הָאט ָאנגעצָאלטס אונטערזוכט די קינדער. דָאס איז געװען 
ַא הױכער, ַא ביסל דיקלעכער, ניט קײן עלטערער מענטש אין ּפענסנע־ברילן, ֿפון 
װעמען עס הָאט געשמעקט מיט ציכטיקַײט. קײן אײגענע קינדער, װי איך שּפעטער 
דערװּוסט, הָאט ער ניט געהַאט, און זַײן גַאנצע ליבע הָאט ער איבערגעגעבן זַײנע 

קלײנע ּפַאצִיענטן.
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מַײן בַאקַאנטשַאֿפט מיט דעם דָאקטער אַײכנע הָאט זיך ֿפַארענדיקט מיט ַא 
גרױסן קָאנֿפוז. נָאך ביז הַײנט קָאן איך זיך ניט דערמָאנען אין דעם ָאן ַא בזיון ֿפַאר 

זיך. ָאט װָאס עס הָאט ּפַאסירט:
בעת דער דָאקטער הָאט מיך ַא נַאקעטן אונטערגעזוכט, הָאט ער ַאכטונג געלײגט 

אױף מַײן גרױסן בױך – ַא סימן ֿפון ענגלישער קרענק:
– קַארטָאֿפליעס הָאסטו ליב?
הָאט ער בַײ מיר געֿפרעגט. 

– יָא... זײער...
– איך זע, ַא קַארטָאֿפל־ֿפרעסער. דערבַײ הָאט ער שטיֿפעריש מיך לַײכט ַא קלַאּפ 
געטָאן מיט זַײן סטעטָאסקָאּפ אין בױך ַארַײן. איך הָאב דָאס עּפעס ָאנגענומען ֿפַאר 
ַא בַאלײדיקונג און ָאּפגעענטֿפערט אים מיט ַא הילכיקן ּפַאטש אין זַײן ּפוכיקער 

בַאק ַארַײן און גלַײך ַאנטלָאֿפן.
ֿפַאר דעם דָאקטער איז דָאס געװען ַאזױ אומדערװַארט, ַאז ער איז ַא װַײלע 
געבליבן געּפלעֿפט, און װען ער איז געקומען צו זיך, הָאט ער געלָאזט יָאגן נָאך 
מיר איבער די צימערן ֿפון קינדערהײם. איך הָאב געזוכט מַײן רעטונג אונטער ַא 
קלײן טישל, נָאר מַײן ֿפַארֿפָאלגער הָאט גרינג מיך ַארױסגעשלעּפט ֿפון דָארטן און 
ַא נַאקעטן צוגעֿפירט צו... מַײן מַאמען, װעלכע איז ּפונקט געקומען מיך ָאּפנעמען 

ַאהײם.
– אַײער טַײער זונעלע, – הָאט ער זיך ָאנגערוֿפן צו דער מַאמען, – װעט 

אױסװַאקסן ַא מערדער.
אױב זיך בַאניצן מיט דער טערמינָאלָאגיע, װעלכע עס גײט אום הַײנטיקן טָאג 
צװישן דעם עולם מּכוח דָאקטױרים, הָאט אונדזער דָאקטער קײן גרױסן טעות ניט 

געהַאט. איך בין אױסגעװַאקסן טַאקע ַא דָאקטער. 
אין אונדזער קינדערהײם הָאט מען װי ַא ּכלל ָאּפגעמערקט יעטװידנס געבורטסטָאג. 
אונדזערע דערצִיערס הָאבן זיך געסטַארעט מיט ַאלע ּכוחות, ַאז דער דָאזיקער טָאג 
זָאל זַײן ַא יום־טוֿב, װעלכער װעט זיך ֿפַארקריצן אין זּכרון אױף לַאנגע יָארן. און 
זײ הָאבן דָאס דערגרײכט. בַײ אונדז אין שטוב הָאט מען זעלטן ָאּפמערקט עמעצנס 
געבורטסטָאג. שטענדיק ֿפַארזָארגט און ֿפַארדאגהט, אין טָאגטעגלעכן געיעג נָאך 

לעבנס־מיטלען איז ניט געװען צו קײן אימענינעס. 
מַײן מַאמע ֿפלעגט מיך שטענדיק אין ַאזױנע טעג, ַאֿפילו שױן ַא דערװַאקסענעם, 

שטיֿפעריש אױסקלַאּפן מיט ַא בעזעם...
נָאר אַײנמָאל אין מַײן לעבן הָאט מען מיר אַײנגעָארדנט אימענינעס, װעלכע 
איך װעל קײנמָאל ניט ֿפַארגעסן. און דָאס איז טַאקע געװען ַא זעלטענער טָאג. ַאלע 
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קינדער זַײנען געקומען יום־טוֿבדיק ָאנגעטָאן. מיך – דעם אימעניניק – הָאט מען 
ַאװעקגעזעצט אױבן ָאן בַײ די צונױֿפגעשטעלטע טישלעך און לעבן מיר איז 
אױסגעװַאקסן ַא גַאנצער בַארג מּתנות, װָאס קינדער הָאבן ַאלײן מיט זײערע 
הענטעלעך געקלעּפט און געמַאכט. און די לערערין נַאכע הָאט מיר געשענקט 
שײנע קוביקעס אױף צונױֿפשטעלן ֿפַארשײדענע ֿפַארביקע בילדלעך, די לערערין 
חנה – ַא װעגעלע מיט ַא דישעל – שּפילצַײג, װעגן װעלכן איך הָאב ַאֿפילו ניט 
געטרױמט. די דָאזיקע מּתנות הָאבן מיך רַײך געמַאכט, װי ַא מלך און הָאבן מיר 
געדינט ניט אײן װָאך, ניט אײן חודש און ניט אײן יָאר... ַאן ַאלגעמײנע ַאנציקונג 
הָאט ַארױסגערוֿפן בַײ די קינדער, װען מַײן מַאמע הָאט ַאװעקגעשטעלט אין מיטן 
טיש ַא שטַײגל און ַארױסגענומען ֿפון דָארטן צװײ קלײנע װַײסע קרָאליקלעך – דָאס 
איז געװען איר מּתנה. די דָאזיקע קרָאליקלעך זַײנען געװָארן די בַאליבסטע 
דערצױגלינגלעך אין אונדזער קינדער־הײם. אױב צו דעם ַאלעם צוגעבן דעם 
זעלטענעם ֿפַאר אונדז שָאקָאלַאד, װָאס די קעכין הָאט ַאלײן צוגעגרײט, די לידער 
און טענץ אין דער בַאגלײטונג ֿפון דעם ֿפידל ֿפון דעם בלינדן גַאסן־מוזיקַאנט, קָאן 
מען זיך ֿפָארשטעלן, סַארַא יום־טוֿב מיר הָאבן געהַאט. ַא קָאמישער עּפיזָאד הָאט 
ּפַאסירט אין קינדער־הײם מיט מַײן עלטערן ברודער. ניט ּתמיד הָאבן אונדזערע 
עלטערן געהַאט די מעגלעכקַײט קומען נָאך אונדז, ּכדי ָאּפֿפירן ַאהײם. אין ַאזױנע 
ֿפַאלן זַײנען מיר צוגעשטַאנען צו ַאנדערע קינדער, װעלכע הָאבן געװױנט אין 
אונדזער הױף. נָאר אײנמָאל, װען מַײנע עלטערן הָאבן זיך אין ָאװנט אומגעקערט 
ֿפון דער ַארבעט, הָאט זיך ַארױסגעװיזן, ַאז מַײן ברודער איז ערגעץ ַאנטרונען. איך 
הָאב זיך דעם טָאג אומגעקערט ַאהײם צוזַאמען מיט די קינדער ֿפון מַײן יִינגערער 
גרוּפע. און װּוהין איז ַאהינגעקומען מַײן ברודער הָאב איך ניט געװּוסט. עס איז שױן 
געװען ֿפינצטערלעך און מַײנע אומבַארוִיקטע עלטערן הָאבן ניט געװּוסט װּו צו זוכן 
אים. װען מַײן טַאטע איז געֿפַאלן אױֿפן געדַאנק, כָאטש עס איז שױן שּפעט, נָאר 
צוגײן אין קינדערהײם, הָאבן מיר דערהערט ַא געװײן – דָאס איז געװען מַײן 
ברודער, ַא צוגעשלָאסענער ֿפון יענער זַײט טיר. אױף דעם טַאטנס ֿפרַאגע, הָאט מַײן 
ברודער, שטיקענדיק זיך מיט טרערן, דערצײלט, ַאז ער איז אַײנגעשלָאֿפן הינטער 
טיש און אױֿפגעשטַאנען, װען קיינער איז שױן ניט געװען און נָאך הָאט ער זיך 
געקלָאגט, ַאז ער װיל שטַארק עסן. װָאס טוט מען? דער שליסל ֿפון דער טיר הָאט 
זיך געֿפונען בַײ דער ֿפַארװַאלטערין ֿפון קינדערהײם און יענע הָאט געװױנט גַאנץ 
װַײטלעך ֿפון דַאנען. אױֿפברעכן די טיר, װעלכע איז געװען ַארומגעקלַאּפט מיטן 
אַײזן, איז געװען ניט ֿפון די לַײכטע אױֿפגַאבן. דַאן איז דער טַאטע ַאװעק זוכן ַא 
שלָאסער, איבערלָאזנדיק מיך אױף דער טרעּפ־ּפלַאטֿפָארמע, איך זָאל דערװַײל 
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ֿפַארװַײלן מַײן ברודער ֿפון יענער זַײט טיר. איך הָאב מיט אים קָאנטַאקטירט דורך 
ַא שּפַארונע, ַאֿפילו געזונגען לידלעך. זײער גיך הָאט זיך דער טַאטע אומגעקערט 
מיט ַא טעװעלע שָאקָאלַאד אין דער הַאנט און מיטגעטײלט, ַאז בַאלד װעט קומען 
דער שלָאסער און עֿפענען די טיר. דער ברודער הָאט זיך בַארוִיקט, נָאר װען דער 
טַאטע הָאט אים ַארַײנגעשטוּפט דָאס טעװעלע שָאקָאלַאד דורך דער טיר־שּפַארונע 
הָאט יענער ּפלוצלינג אױֿפגעהױבן ַאזַא געשרײ, ַאז מיר ֿפון דער זַײט הָאבן זיך ביז 
גָאר דערשרָאקן. װָאס איז געשען? דער שָאקָאלַאד הָאט זיך צעברָאכן... נָאך גוט, 
װָאס דער שלָאסער איז בַאלד צוגעקומען און מיט ַא געניטער הַאנט בַאֿפרַײט ֿפון 
געֿפענקעניש מַײן ֿפיללַײדיקן ברודער... זײער ָאֿפט גײ איך ֿפַארבַײ די נַײע געבַײדעס 
ֿפון די הַײנטצַײטיקע קינדער־גערטנער, װעלכע װַאקסן, װי שװָאמען, אין נַײעם רַײָאן, 
װּו איך װױן. דָאס זַײנען װּונדערלעכע ּפַאלַאצן, װּו עס שּפילן זיך שײנע, זַאטע, 
געקלײדטע, װי ּפרינצן און ּפרינצעסינס קינדערלעך. ניטװילנדיק שװימען אױף ֿפַאר 
מַײנע אױגן בילדלעך ֿפון מַײן װַײטן־װַײטן קינדערהײם... נָאר איך װָאלט ניט 
אױסגעביטן מַײן ָארעמען קינדערהײם אױף קײן שום הַײנטצַײטיקן קינדער־ּפַאלַאץ...
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אונדזער הױף 

אונדזער הױז אױף דער ַאלעקסַאנדער גַאס 26, װָאס אין צענטער ֿפון בַאלעט, 
הָאט מערקװירדיק זיך אױסגעטײלט ֿפון ַאלע ַארומיקע הַײזער. דָאס איז געװען 
ַא ֿפינֿפשטָאקיקער ֿפון רויטע ציגל מױער אין דער ֿפָארם ֿפון ַא גרױסן ֿפירעק, 
װָאס הָאט געמַאכט ַאן איַינדרוק ֿפון ַאן ַאלטער ֿפונדַאמענטַאלער ּתֿפיסה. די 
בַאֿפעלקערונג ֿפון דעם הױז איז געװען ַא קָאלָאריטע סַײ לױט איר נַאציָאנַאלן 
סַײ לױט איר סָאציַאלן בַאשטַאנד. מערסטנטייל יִידן, װייניקער ּפָאליַאקן און 

עטלעכע דַײטשן.
דער בעל־הבית ֿפונעם הױז, ָאדער װי מען הָאט אים ַאנדערש געטיטלט, דער 
װירט – ּפַאן הענדזעלעװסקי – איז געװען ֿפון דער ּפױלישער שליַאכטע, ַא רַײכער 
אייגנטימער ֿפון עטלעכע הַײזער אין לָאדזש און ַא מַאיָאנטעק הינטער דער שטָאט. 
דָאס איז געװען ַא קַײלעכדיקער ּפַארשױן אין די יָארן מיט ַא גלַאטן ּפליך, װָאס 
הָאט ממש געגלַאנצט אױף דער זון, װי ַא ביליַארד־ּפילקע, מיט קליינע שּפיציקע 
שװַארצגעֿפַארבטע װָאנצעלעך, װעלכע הָאבן געדַארֿפט יִינגער מַאכן זַײן אױסזען. 
געװױנט הָאט ער אױֿפן ערשטן שטָאק אין ַא גלענצנדיקער ֿפון לוקסוס רַײכקַײט 
דירה, װָאס הָאט געשכנעט מיט זַײן בעקערַײ און װּורשט־געװעלב, ֿפון װעלכן עס 
הָאבן זיך שטענדיק ֿפַארשּפרייט אין אונדזער הױף גערייכן, ֿפון װעלכע די סלינע 
הָאט ממש גערינען און דער קָאּפ הָאט זיך געדרייט... נָאך דירה־געלט איז ּפַאן 
ַאליין ַארומגעגַאנגען מיט ַא סּפעציעלן לעדערנעם טַאש אויֿפן קַײלעכדיקער בױך, 
װּוהין ֿפלעגט ער ַארַײנלייגן דָאס געלט. גָאט זָאל ָאּפהיטן, ַאז מע זָאל אים ניט צו 
דער צַײט בַאצָאלן – ער איז געװען הַארצלָאז און זיך ניט צערעמָאניעט אין ַאזױנע 

ֿפַאלן.
איך געדענק, װי ֿפַאר מַײנע אױגן הָאט ער אין מיטן העלן טָאג ַארױסגעשטעלט 
ֿפון דער דירה ַאן ָארעמע אלמנה מיט צװײ קינדערלעך אױף דער גַאס אונטער 
ֿפרַײען הימל. און די יום־טוֿבדיקע און זונטיק־טעג ֿפלעגט אונדזער װירט ָאנטָאן 
זַײן שװַארצן ֿפרענטש מיט גלַאנצנדיקע לַאצן, ַא צילינדער, לַאקירטע שיך און 
דער גַאנצער הױף הָאט, װער מיט קנאה, װער מיט הַאס, בַאָאבַאכטעט װי ּפַאן 
הענדזעלעװסקי איז ַארויסגעֿפָארן ֿפון טױער מיט זַײן רַײכער בריטשקע, זיצנדיק 
אױבן־ָאן אױף דער קעלניע און ַאלײן מיט די לײצעס אין די קליינע הענטלעך אין 

װַײסע הענטשקעס געּפרַאװעט מיט די ֿפיר ֿפַײערדיקע ָאגערס. 
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אין דער בריטשקע זַײנען געזעסן זַײנע װונדער־שיינע טעכטער, געקלײדט 
דורכזיכטיקע זַײדענע קליידער. זײ הָאבן ֿפַאר מיר געשַײנט ֿפון ַא מעׂשה ֿפון מלּכות 

און ּפרינצעסינס...
די אַײנװױנער ֿפונעם הױף הָאבן געציטערט ֿפַאר זײער בעל־הבית, נָאר מיר, 
קינדער, הָאבן נָאך מער מורא געהַאט ֿפַארן סטרוזש, װעלכן מיר הָאבן צװישן זיך 
גערוֿפן ”בודַײדָא־בודידי״, װָאס דָאס הָאט בַאטַײט – װײס איך ביז הַײנטיקן טָאג ניט. 
דָאס איז געװען ַאן עלטערער ּפָאליַאק מיט ַא קרומען ֿפוס. זַײן צעקנײטשט ּפנים 
הָאט בַאצירט ַא שיטער בערדל. ער הָאט געטרָאגן ַא ּפָאר שװערע שטיװל, אױֿפן 
קָאּפ – זומער און װינטער – ַאן אורַאלטן צעקנײטשטן קַארטוז. ּתמיד ַא בײזער 
ֿפלעג ער אונדז, יִינגלעך, יָאגן, װו מיר זָאלן ניט שּפילן – אומעטום הָאבן מיר אים 
געשטערט. איבערהויּפט הָאט ער אונדז ניט צוגעלָאזט צו דער ּפָאמּפע, װּו מיר ֿפלעגן 
ליב הָאבן זיך בַאלעװען און אַײנָארדענען ֿפָאנטַאנען מיט װַאסער. ניט זעלטן ֿפלעגט 
ער אונדז מּכבד געװען מיט זַײן שװערן בעזעם. און ניט געקוקט אױף דעם, ֿפלעגן 
מיר אים ָאּפטָאן צוליב נקמה ֿפַארשײדענע שּפיצלעך, נָאך װעלכע ער ֿפלעג גָאר 

װילד װערן...
בַײ אונדז אין הױף הָאבן געװױנט מענטשן, װעלכע הָאבן זיך ֿפַארנומען מיט 
ַאלע מלאכות אױף דער װעלט: שוסטערס, שנַײדערס, קירזשנערס, בעקערס, אַײנ־

בינדערס, קצֿבים, קױמענעקער... ניט אױסצורעכענען ַאלע... געװען צװישן זײ אױך 
קלײנע סּפעקוליַאנטן, ישיֿבה־בחרים, מענטשן, װעלכע הָאבן זיך ֿפַארנומען מיט 

סודותֿפולע געשעֿפטן, גלַאט לײדיקגײער...
זעלטן, װען מע ֿפלעגט עמעצן אין הױף ָאנרוֿפן בַײ זַײן אײגענעם ֿפַאמיליע־נָאמען. 
יעדערער הָאט געהַאט ַא צונעמעניש, װעלכער הָאט ָאֿפטער אױסגעדריקט זַײן 
מלאכה ָאדער ַא בַאזונדערקַײט ֿפון זַײן ָאנבליק: דער קצֿב, דער שנַײדער, די 
בָארשט־יִידענע )זי הָאט געשינקען קרױט(, דער קעמל־מַאכער, אֿברהמל־ הױקער, 

דער געלער מָאטל, די שװַארצע אסּתר, די גרָאבע טױבע אד״גל.
ַא גַאנצן טָאג זומער איז אין הױף געשטַאנען ַא טומל ֿפון די קינדער, ֿפון די װַײבער, 
װָאס ֿפלעגן זיך שטענדיק קריגן, ַא ּפלַאּפלערַײ ֿפון די װעבשטולן, ֿפון די סטָאליער 
און שלָאסער װַארשטַאטן, ֿפון די ֿפערד און װָאגנס, און קולות ֿפון די הױף־הענדלער, 

װעלכע ֿפלעגן קומען מיט זעק סחורות אױף די ּפלײצעס.
מיר, די הויף־חֿברה, ֿפלעגן זומערצַײט ֿפון אינדערֿפרי ביז אױֿפדערנַאכט ניט 
מיד־װערנדיק ַארומלױֿפן בָארװעס איבער די הײסע דעכער ֿפון סַארַײען, געקרָאכן 
אױף די גלַײכע װענט, זיך ֿפַארמָאסטן אין ֿפַארשײדענע שּפילן, געלָאזט שלַאנגען 
ֿפון ֿפילֿפַארביקע ּפַאּפירָאס־ּפַאּפירן, געשּפילט אין ”ּפָאליצײ און גנֿבים״, איבערקערנדיק 
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אין די לַאנגע ֿפינצטערע קָארידָארן ֿפון אונדזער הױז די ּפַאמױניצעס, װעלכע ֿפלעגן 
שטײן בַײ די טירן און ֿפַארשּפרײטן עקל־הַאֿפטע ריחות.

מער ֿפון ַאלץ הָאבן מיר געהַאט הנאה בעת מיר ֿפלעגן ַאריבערקלעטערן איבערן 
הױכן ציגלנעם ּפלױט, װָאס הָאט ָאּפגעטײלט אונדזער הױף ֿפון דעם יִידישן בעת־עולם – 
”דָאס ַאלטע גוטע װָארט״, װי ַאלע ֿפלעגן דָאס ָארט ָאנרוֿפן. דָאס איז געװען ֿפַאר אונדז, 
קינדער, ַאן אמתער גן־עדן: ֿפילצָאליקע שװַארצע מצֿבות מיט לשון־קודש־אױֿפשריֿפטן 

אונטער די בײמער־קרױנען מיט ריַאבינע, הױכע שמעקנדיקע גרעזער.
נָאך די שטינקנדיקע רינשטָאקן און מיסטקַאסטנס אין הויף הָאט זיך דָא 
געָאטעמט ַאזױ געשמַאק, ַאזױ ֿפרַײ, ַאז עס הָאט זיך ניט געװָאלט ֿפונדַאנען 
ַאװעקגײן. און מיר ֿפלעגן דָא ֿפַארבלַײבן ביז ערשטע שטערן אין הימל. דַאן, 
ָאנגעהערט זיך מיט מעׂשות ֿפון מתים אין װַײסע ּתכריכים, װעלכע גײן בַאנַאכט 
ַארױס ֿפון זײערע קֿברים, ֿפלעגן מיר צוריק ַאריבער איבערן ּפלױט אין הױף, זיך 
ֿפַארקלַײבן אין ַא ציגַײנערישן בױד, װָאס ֿפלעגט ּכמעט ּתמיד דָא שטײן, און 

דערצײלן געשיכטעס, אײנע שרעקלעכע ֿפון דער ַאנדערער.
און אין די סַאמע ֿפַארכַאּפנדיקע מָאמענטן ֿפלעגן זיך דערטרָאגן קולות ֿפון 

אונדזערע מַאמעס, װעלכע ֿפלעגן רוֿפן זײערע קינדער ַאהײם. 
די חדר־יִינגלעך, ָאנגעשטָאּפט מיט די ביבל־לעגענדעס װעגן משה רבינו אויף 

דעם בַארג סיני. 
מיר, די שול־יִינגלעך, ָאדער ”גוים״, װי מע הָאט אונדז אין הױף געקרױנט, זַײנען 
ניט זעלטן געשטַאנען בַײ די ֿפענצטער ֿפון חדר און דורך די שױבן זיך צוגעקוקט, 
װי די בלַאסע ּתלמידים מיט די לַאנגע ּפאות, ציצה־ּכנֿפות, אין יִידישע היטעלעך 
הָאבן געקװעטשט די בַאנק איבער די גרָאבע סֿפרים און דער געלער רבי מיטן 
קַאנטשיק אין הַאנט הָאט ֿפון צַײט צו צַײט געּפיקט מיט דער נָאז און געדרעמלט. 
די חדר־יִינגלעך הָאבן מיט קנאה געקוקט אויף אונדז – ֿפרַײע ֿפױגלען. מיר ֿפון 
אונדזער זַײט הָאבן מיט נַארישן גרימצָארן זיך גערײצט מיט זײ און דערגַאנגען 
דעם רבין די יָארן. ער ֿפלעגט ַאן אויֿפגעברַאכטער כַאּפן דעם קַאנטשיק, ַארױסלױֿפן 
אין דרױסן און זיך יָאגן נָאך אונדז. נָאר װער הָאט אונדז געקָאנט דעריָאגן? דערֿפַאר 
הָאבן די חדר־יינגלעך געהַאט ַא גרױסן ֿפַארגעניגן, צוזעענדיק אומבַאהָאלֿפנקַײט 

ֿפון זײער צערײצטן הערשער.
די סַאמע אומעטיקע טעג זַײנען בַײ אונדז געװען אום הַארבסט, װען עס הָאבן 
געגָאסן די רעגנס. קײן גומענע שיך און קַאלָאשן הָאבן מיר ניט ֿפַארמָאגט, בָארװעס 
װעסטו ניט ַארױסגײן – זַײנען מיר געזעסן אינדערהײם, ָאדער ַארַײנגעגַאנגען 
אײנער צום צװײטן צוגַאסט און אױסגעטרַאכט ֿפַארשײדענע שּפילן, איבערקערנדיק 
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די שטוב מיטן קָאּפ ַארָאּפ, ָאדער ַאמָאל צוזַאמען אויך לידער געזונגען. די בַאליבטע 
ליד איז בַײ אונדז, יִינגלעך, געװען די ליד װעגן ֿפַײערלעשער, װעלכע מיר הָאבן 
ממש ֿפַארגעטערט. מיר זַײנען בַײגעװען אויף ֿפיל ׂשרֿפות, װעלכע הָאבן ֿפון צַײט 
צו צַײט אויֿפגעֿפלַאקערט אין די װַארשטַאטן ֿפון אונדזער ָאדער שכנותדיקע הַײזער. 

יעדע ׂשרֿפה איז ֿפַאר אונדז, קינדער, געװען ַא יום־טוֿב.
מיר הָאבן זיך ניט געקָאנט ָאּפרַײסן ֿפון די ֿפלַאמען, װעלכע הָאבן געשּפַארט 
ֿפון די ֿפענצטער, איבערהױּפט הָאבן אונדז ַאנציקט די געשיקטע ֿפַײערלעשער, 
װעלכע זַײנען װי אויף ֿפליגל געֿפלױגן אין זײערע ֿפירֿפערדיקע געשּפַאנען איבער 
דער ברוקירטער גַאס מיט ַא קלינגערַײ ֿפון מעשענע גלָאקן און יעדערער ֿפון אונדז 
הָאט געטרױמט װערן, װען ער װעט אױסװַאקסן, ַא ֿפַײערלעשער. ַאזױ טרױמען די 

הַײנטיקע יִינגלעך װערן קָאסמָאנַאװטן...
שּפילנדיק איינמָאל אין ֿפַײערלעשער הָאט אונדזער הױף־חֿברה שיער ניט 
ָאנגעמַאכט ַא גרױסע ׂשרֿפה. דָאס איז געװען אױף דער ”גרינער־װיזע״ – ַא שטיקל 
ֿפעלד אין עק בַאלעט, װּו עס הָאט זיך געענדיקט די ”ֿפַײֿפערּוװקע״, ַא גַאס װּו עס 
הָאט זיך געװױנט די יידישע ָארעמקַײט ֿפון שטָאט און צװישן זײ – די אונטערװעלט: 

גנבים, שװינדלער, ּפרָאסטיטוטקעס, מעסער־שטעכער און ַאנדערע ֿפַארברעכער.
אונדז – בַאלעטער קינדער – הָאט געצױגן ַאהין דָאס שטיקל ֿפעלד, װּו מיר 
הָאבן געקָאנט ֿפרַײ ַארומיָאגן און שּפילן אין ֿפוטבָאל מיט ּפילקע, אויֿפגענײט ֿפון 

ַאן ַאלטן זַאק, ָאנגעשטָאּפט מיט שמַאטעס. 
אױף דער ”גרינער װיזע״ איז מיט אײן װַאנט און מיט ברעטערנעם ּפלױט ַארױס 
ַא בָאנדער־ֿפַאבריקל, װּו עס זַײנען צונױֿפגעשטעלט גַאנצע ּפירַאמידעס ֿפעסלעך. 
ָאט לעבן דעם אױבנדערמָאנטן ּפלױט הָאט אונדזער ֿפוטבָאל קָאמַאנדע זיך ֿפַארגלוסט 
אונטערצינדן ַא גרױסן שַײטער ֿפון שטיקלעך ברעטלעך און ֿפַארטרינקטע צװַײגן. 
דער טָאג איז געװען ַא װינטיקער און דָאס ֿפַײער הָאט זיך ֿפלינק איבערגעװָארֿפן 
צום ּפלױט, װעלכער הָאט מיטַאמָאל אויֿפגעֿפלַאמט מיט ַא קנַאקערַײ ֿפון די טרוקענע 
ברעטער. עמעצער ֿפון די ַארבעטער הָאט עס בַאמערקט און אױֿפגעהױבן ַאן ַאליַארם, 
און מיר, די אונטערצינדער, הָאבן גענומען די ֿפיס אױף די ּפלײצעס און זיך צעלָאֿפן, 

װוהין נָאר די אױגן הָאבן געקוקט.
עטלעכע טעג הָאבן מיר מורא געהַאט זיך בַאװַײזן אױף דער ”גרינער װיזע״, נָאר 
װען מיר זַײנען אין ַא װָאך ַארום ַאהין געקומען, הָאבן מיר דערזען ַא הַאלב־ ָאּפ־

געברענטער אַײנגעֿפַאלענעם ּפלױט. דער גרעסטער טײל אַײנװױנער ֿפון אונדזער הױף 
זַײנען געװען, װי איך הָאב שױן ָאנגעװיזן, יִידן. בכלל גַאנץ בַאלעט הָאט אין יענע 
צַײטן ֿפָארגעשטעלט מיט זיך ַא מין ָאּפגעזונדערטער ֿפון דער שטָאט געטָא־קװַארטַאל 
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מיט זַײן אײגנַארטיקער גזלנישער ֿפָארמַאציע. און כָאטש דָא הָאט געהערשט דער 
יִידישער לעבן־שטײגער מיטן יִידישן לשון, מיט יִידישע געװעלבן, חדרים, ּתלמוד־ּתורות, 
סינַאגָאגעס, הָאבן די יִידן שטענדיק ַאלץ געטָאן מיט ַא ֿפַארבָארגענעם װַאכזַאמקַײט 
און מורא, װַײזט אױס, זײ זַײנען נָאך ניט אינגַאנצן געװען אױסגעמעקט בַײ זײ אין 
זּכרון די ּפָאגרָאמען נָאך דער ערשטער רוסישער רעװָאליוציע אין 1905 יָאר. 
די בַאציונג צװישן יִידישער און ּפױלישער בַאֿפעלקערונג איז געװען ַאן ָאנגעצױגענע. 
אמת, עס זַײנען געװען ּפָאליַאקן, איבערהױּפט ָאנטײלנעמער ֿפון ּפרָאגרעסיװער 
ַארבעטער־בַאװעגונג, װעלכע זַײנען געשטַאנען ֿפיל העכער ֿפון נַאציָאנַאליסטישע און 
שָאװיניסטישע ֿפַאראורטײלן. ַאזױנע הָאבן װַארעם זיך בַאצױגן צו זײערע שכנים־יִידן 
און ניט זעלטן זײ בַאשיצט און געהָאלֿפן. ַאזױ געדענק איך, װי צו אונדז אין שטוב איז 
ַארַײנגעקומען ַא ּפױלישער קָאמוניסט לוטבַאך, װעלכן מַײנע עלטערן הָאבן ֿפַארגעטערט.

דער נַאציָאנַאלע ַאנטַאגָאניזם, װָאס הָאט געהערשט צװישן די דערװַאקסענע, 
הָאט זיך װָארשַײנלעך איבערגעגעבן די קינדער און די דָאזיקע ֿפַארקריּפלטע 
ָאּפגעזונדערקַײט הָאט ניט זעלטן געֿפירט צו קָאנֿפליקטן און געשלעגן אױף ַא רײן 
נַאציָאנַאלן בָאדן. אין מַײן זּכרון זַײנען ֿפַארבליבן ניט װײניק ַאזלעכע ֿפַאלן. ַאזױ 
הָאט ֿפַאר מַײנע אױגן אײנמָאל אױסגעברָאכן ַא גַאנצע שלַאכט מיט שטעקנס און 

שטײנער צװישן די עלטערע שילער ֿפון דער שכנישער ּפױלישער שול. 
איך געדענק, װי בעת די זומער־קַאניקולן הָאט מען ֿפַאר די ניט־ֿפַארמעגלעכע 
שול־קינדער אַײנגעריכט אין דער הינטערשטָאט ַא הַאלבע ָאּפרו־קָאלָאניע, װּו די 
קינדער הָאבן דָא צװײ מָאל אין טָאג עּפעס־װָאס עסן און ֿפַארברַאכט ֿפון אינדערֿפרי 
ביז אין ָאװנט. דערבַײ זַײנען די יִידישע יִינגלעך ָאּפגעטײלט געװען ֿפון די ּפױלישע 
יִינגלעך אין בַאזונדערע מחנות. אפילו אין טרַאמװַײ, װָאס הָאט יעדן טָאג ָאּפגעֿפירט 
די קינדער ֿפון שטָאט אין קָאלָאניע ַארַײן, הָאבן אײן װַאגָאן ֿפַארנומען די ּפױלישע 

שילער און דעם צװײטן – די יִידישע.
דער ערשטער װַאגָאן הָאט געזונגען די ּפױלישע לידער, דער צװײטער – יִידישע, 
און יעדער ֿפון זײ הָאט געװָאלט ”איבערזינגען״ דעם ַאנדערן, – הָאט זיך בַאקומען 

ַא װילדע קַאקָאֿפָאניע.
סּפָארט־ֿפַארמעסטונגען זַײנען אױך געגַאנגען לױטן נַאציָאנַאל בַאשטַאנד – 
ּפָאליַאקן קעגן יִידן, און ניט זעלטן הָאבן זיך ַאזעלכע ֿפַארמעסטונגען ֿפַארענדיקט 

מיט ַא הריגה אין שלַאכט־ֿפעלד.
איך הָאב ַא ביסל ָאּפגעװענדט ֿפון מַײן דערצײלונג װעגן אונדזער הױף. עס זַײנען 
געװען מָאמענטן אין אונדזערע בַאציונגען מיט די ּפױלישע יִינגלעך אין הױף, װען 

מיר זַײנען געװען מיט זײ די בעסטע גוטע ברידער.
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ַאזױנס איז מערסטנטײל ֿפָארגעקומען אין ּפסח־טעג, װען צװישן אונדז איז ַאװעק 
ַא לעבהַאֿפטער אױסטױש־הַאנדל.

מיר הָאבן געגעבן מצה און בַאקומען דערֿפַאר ֿפון די ּפױלישע יִינגלעך 
ּפַאסקע־קיכן... 

מַײנע עלטערן, װיֿפל איך געדענק זײ, איז געװען ֿפרעמד דָאס געֿפיל ֿפון 
נַאציָאנַאליזם. ֿפַארקערט, זײ הָאבן שטענדיק געּפרײדיקט גלַײכקַײט ֿפון נַאציעס און 
געװען ֿפון קָאּפ ביז די ֿפיס אינטערנַאציָאנַאליסטן. בַאגלַײך מיט דעם הָאבן זײ ביז 
װייטיק איבערגעלעבט דעם ֿפַארביסענעם ַאנטיסעמיטיזם, װָאס הָאט ַאזױ זָארגֿפעליק 

געזײט די ּפױלישע רעגירונג לױט די בעסטע מוסטערס ֿפונעם רוסישן צַאריזם. 
ביז מַײנע לעצטע טעג װעל איך ניט ֿפַארגעסן דעם װילדן צוֿפַאל, װָאס הָאט 
געטרָאֿפן בַײ מַײנע נָאך ניט גַאנצע זיבן יָאר און הָאט, װי איך מײן, געשּפילט ניט 

די לעצטע רָאלע אין דעם, װָאס מַײן ֿפָאטער איז ַאנטלָאֿפן ֿפון ּפױלן.
איך געדענק ניט צוליב װָאס, נָאר אײנמָאל הָאב איך זיך אין הױף צעקריגט 
מיט ַא ּפױליש יִינגל אין מַײן עלטער. ער איז ֿפון מיר ַאנטלָאֿפן, און איך הָאב אים 
נָאכגעיָאגט, ביז יענער איז ַארױסגעלָאֿפן ֿפון טױער אױף דער גַאס און זוכנדיק 
ֿפַארטײדיקונג זיך בַאהַאלטן הינטער דער ּפלײצע ֿפון ּפױלישן װּוקסיקן בחור, װעלכער 

הָאט געהַאנדלט מיט ּפַאּפירָאסן.
איך הָאב בלױז בַאװיזן ָאנכַאּפן מַײן קעגנער ֿפַארן העמדל, װי דער ּפַאּפירָאסן־
הענדלער הָאט מיט ּכוח צוגעשטעלט זַײן ברענענדיקן ּפַאּפירָאס צו מַײן הױלער הַאנט.

אױף מַײן הַארצרַײסנדיקן געשרײ הָאט זיך צונױֿפגעזַאמלט ַא היּפשער עולם. 
װי ֿפון דער ערד אױסגעװַאקסן, הָאט זיך בַאװיזן מַײן טַאטע. ער הָאט ָאנגעכַאּפט 

ֿפַאר דער הַאנט דעם כוליגַאן און געװָאלט אים ָאּפֿפירן אין ּפָאליצײ ַארַײן. 
דָא זַײנען ָאנשטַאנען עטלעכע געזונטע ּפָאליַאקן, װעלכע הָאבן ָאנגעכַאּפט דעם 

בחור ֿפַאר דער צװײטער הַאנט און װעלנדיק אים אױסלײזן, געצױגן צו זיך.
דָא זַײנען צוגעשטַאנען צו מַײן טַאטן עטלעכע יִידן, װעלכע הָאבן געװָאלט 

צוהעלֿפן ֿפַארהַאלטן דעם גזלן.
עס הָאט זיך ָאנגעהױבן ַא שרעקלעכער גערודער און טומל, אױסגעמישט מיט 
ברודיקער ּפױלישער זידלערַײ און ַאנטיסעמיטישע אױסרוֿפן. אײנער ֿפון די כוליגַאנעס 
הָאט ָאנגעכַאּפט דעם טַאטן ֿפַארן הַאלדז, ַא צװײטער הָאט זיך געװָארֿפן מיט די 
ֿפױסטן אױף אונדזער ַא שכן, און איך װײס ניט מיט װָאס װָאלט זיך דָאס ֿפַארענדיקט, 
װען עס זָאל ניט ָאנקומען ַא ּפָאליציַאנט, װעלכער הָאט מיט זַײן ֿפַײֿפל און בַאסן־שטים 

ָאּפגעשטעלט דעם געשלעג.
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מיט ַא טױט־בלַאס ּפנים און ַא ציטערדיקן שטים, ָאנװַײזנדיק אױף מַײן ָאּפגעברענט 
הַאנט, הָאט דער טַאטע ַאּפעלירט צום ָארדענונגס־היטער. 

יענער הָאט בַאטרַאכט מַײן הַאנט מיט ַא לַײכגילטיקער מינע מחמת װָאס הָאט 
מען דָא ַאזַא טומל אױֿפגעהױבן איבער ַאזַא נַארישקַײט און צונױֿפגעקליבן ַאזױ ֿפיל 

מענטשן?
ער הָאט לַײכט ָאנגענומען ֿפַארן אױער דעם ּפַאּפירָאסן־הענדלער און אים 
ַארױסגעשטוּפט ֿפונעם עולם. יענער איז גיך נעלם געװָארן. דַאן הָאט ער מיט זַײן 

בַאס בַאֿפױלן ַאלעמען זיך צעגײן...
צו יענע ֿפון מַײנע בולטער דערינערונגען, װעלכע זַײנען ַאװעק אין דער װַײטער 
קינדהַײט, געהערט מַײן ערשטע ”ּפָאליטישע טעטיקַײט״ אין קַאּפיטַאליסטישן ּפױלן, 
צו װעלכער איך הָאב צוגעשטַאנען מיט דרַײ חדשים ֿפַארן איבערֿפָארן קײן רוסלַאנד 

צום טַאטן.
ביז דַאן הָאב איך ֿפיל געהערט ֿפון דערװַאקסענע געשּפרעכן און שטרַײטן 
װעגן ֿפַארשײדענע ּפָאליטישע געשעענישן און ּפרָאבלעמען ֿפון װעלכע איך הָאב 
ַארױסגעטרָאגן דַאן ַא גַאנץ קלָארע ֿפַאר זיך ּפלַאטֿפָארם: אױף דער װעלט לעבן 

ָארעמע און רַײכע, װעלכע הַאסן אײנע די צװײטע.
און דָאס איז, ֿפַארשטײט זיך, אומגערעכטיק. אין מַײן קינדערישער ֿפַאנטַאזיע 
הָאב איך ָאֿפט געזען, װי דערװַאקסענע און קינדער, ּפָאליַאקן און יִידן – ַאלע 
מענטשן אױף דער װעלט לעבן אין גליק און ֿפרײדן, װַײל ַאזױ הָאב איך ֿפַארָארדנט 

מיט אױסגעטרױמטן ּכישוף־שטעקעלע.
נעענטער צו ּפָאליטיק בין איך צוגעשטַאנען אין די טעג ֿפון די װַאלן אין סײם, 

װען די שטָאט הָאט געברױזט מיט ּפַארטײ־לַײדנשַאֿפט.
צוזַאמען מיט מַײן הױף־חֿברים הָאב איך געװַאנדערט אױף די ָאֿפענע ּפלעצער, 
װּו שרַײענדיקע רעדנער הָאבן גערוֿפן ָאּפגעבן די שטימען ֿפַאר זײערע ּפַארטײען 

)יעדע ּפַארטײ הָאט געהַאט איר נומער(.
מיר הָאבן צוזַאמענגעקליבן די ֿפלוגבלעטלעך מיט ֿפַארשײדענע נומערן, װָאס 
הָאבן זיך געשָאטן אין די גַאסן, װי ַא שנײ, און נָאכמַאכנדיק די ּפַארטײ־טוער, 
װעלכע הָאבן ֿפַארשּפרײט צװישן די ֿפַארבַײגײער, זײערע װַאל־ליסטעס ַארַײנגעשטוּפט 

די בלעטלעך ֿפון ַאלע ּפַארטײען אין די הענט ֿפון מענער און ֿפרױען... 
איך געדענק אֿפילו, װי איך הָאב אונטערגעטרָאגן ַא װַאל־ליסטע דעם רעדנער, 
װעלכן איך הָאב געזען אױף דער טריבונע ֿפון װעלָאדרָאם – איך הָאב אים 
דערקענט לױט זַײן אױסטערלישער שײנקַײט און גרױלעכער בָארד. און איצט הָאט 
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ער זיך, װַײזט אױס, אומגעקערט אין דער ַארומרינגלונג ֿפון זַײנע ָאנהענגער ֿפון 
מיטינג. 

און עס הָאט געדַארֿפט ּפונקט ַאזױ ּפַאסירן, ַאז דָאס בלעטל, אױב איך הָאב 
קײן טעות ניט, ַא זעקל, װָאס איך הָאב אים דערלַאנגט, איז געװען ֿפון זַײן 

ּפַארטײ.
איך הָאב דָאס גלַײך ֿפַארשטַאנען, װַײל דער רעדנער הָאט זיך ָאּפגעשטעלט, 

ַארױסגענומען ֿפון קעשענע ַא צענער, און מיך ַא גלעט געטָאן איבערן קָאּפ.
– קױף זיך, יִינגעלע, ַא ּפירָאזשנע...

װי איך הָאב זיך שּפעטער דערװּוסט, איז דָאס געװען ַאלײן זרבֿבל – דער לידער 
ֿפון ּפועלי־ציון. 

אין ַא קורצער צַײט ַארום נָאך דעם הָאט מען אין שטָאט געזונגען ַא לידל, 
ֿפַארּפַאסט דורך עמעצן, געװידמעט די סך־הּכלען ֿפון די װַאלן. דָאס לידל הָאט מיט 
זיך ֿפָארגעשטעלט ַא הומָאריסטישן דיַאלָאג ֿפון ַא רבין מיט זַײנע ּתלמידים. איך 

ברענג דָא לױטן זּכרון דעם ָאנהײב ֿפונעם ליד:
– יִינגעלע, יִינגל, סַארַא סדרה גײט?

– אלף.
– װָאס איז טַײטש אלף?

– אַײ־אַײ־אַײ.
– און נָאך ַא ּפשט?

– אין דער ערד ַארַײן.
– זינגט שױן, קינדער, ַאלע אינײנעם:

– אַײ־אַײ־אַײ אין דער ערד ַארַײן...
– יִינגעלע, יִינגל, סַארַא סדרה גײט?

– בית.
– װָאס איז טַײטש בית?

– בונד.
– נָאך ַא ּפשט?

– בַאגרָאבן.
– זינגט שױן, קינדער, ַאלע אינײנעם:

– בונד בַאגרָאבן 
אַײ־אַײ־אַײ אין דער ערד ַארַײן...

– יִינגעלע, יִינגל, סַארַא סדרה גײט?
– גימל...
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– װָאס איז טַײטש גימל?
– גזלנים. 

– נָאך ַא ּפשט?
– געווַאלד.

– זינגט שױן, קינדער, ַאלע אינײנעם:
– געווַאלד, גזלנים, בונד בַאגרָאבן
אַײ־אַײ־אַײ אין דער ערד ַארַײן...

נָאך לָאז דורך דלד, הא – מחמת מַײן זּכרון:
– יִינגעלע, יִינגל, סַארַא סדרה גײט?

– װָאװ.
– װָאס איז טַײטש װָאװ?

– װיקטָאר.
– נָאך ַא ּפשט?

– װײנט.
– זינגט שױן, קינדער, ַאלע אינײנעם:

– װיקטָאר וויינט
 געווַאלד, גזלנים, בונד בַאגרָאבן
אַײ־אַײ־אַײ אין דער ערד ַארַײן...

– יִינגעלע, יִינגל, סַארַא סדרה גײט?
– זײן

– װָאס איז טַײטש זײן?
– זרובֿבל.

– נָאך ַא ּפשט?
– זינגט.

– זינגט שױן, קינדער, ַאלע אינײנעם:
– זרובֿבל זינגט
װיקטָאר וויינט

געווַאלד, גזלנים,
בונד בַאגרָאבן

אַײ־אַײ־אַײ אין דער ערד ַארַײן...
און ַאזױ װַײטער ביז צום ענדע ֿפון ַאלף־בית.

הַײנט קָאן מען זיך ֿפָארשטעלן, װי איך הָאב זיך שטָאלצירט, װָאס ַאלײן זרובֿבל 
הָאט מיר געגעבן ַא צענער אױף ַא ּפירָאזשנע...
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נָאר דָאס ַאלץ געהערט צו קינדערשער קונדסערַײ.
צו מַײן ערשטן בַאװּוסטזיניקן ֿפָארשריט געהער זיך ָאן מַײן צושטײן צו דער 
אונטערערדישער ּפיָאנערן־ָארגַאניזַאציע אין לָאדזש סוף זומער 1928 יָאר, ַא ּפָאר 

חדשים ֿפַאר אונדזער ֿפַארלױרן ּפױלן.
דָאס ערשטע מָאל הָאב איך געהערט דָאס װָארט ”ּפיָאנער״ ֿפון מַײן חבר מאיר 
שַארֿפַאל, װעגן װעלכן איך הָאב שױן ֿפריער אין אײן ָארט דערמָאנט. דָאס איז 
געװען ַא ֿפרײלעכער ֿפַארשַײטער בחור, װעלכער הָאט ַאלץ געװּוסט, ַאלעמען 

געקָאנט, און אים הָאבן ַאלע געקָאנט און געַאכטעט.
מאיר איז געװען עלטער ֿפון מיר אױף ַא ּפָאר יָאר, נָאר ער הָאט זיך דערמיט 
ניט איבערגענומען. ֿפַארקערט, ער הָאט זיך צו מיר בַאצױגן, װי צו ַא גלַײכן און 
יעדעס מָאל בעת אונדזערע בַאגעגענישן מיר ַארױסגעזָאגט, װי ער איז מיר מקנא, 
װָאס איך װעל אינגיכן ַאװעקֿפָארן צום טַאטן קײן סָאװעטן־רוסלַאנד. ער הָאט ֿפַאר 
מיר געמָאלט דָאס לַאנד מיט די שענסטע ֿפַארבן, גלַײך װי ער װָאלט דָארט דורכגעלעבט 
ֿפיל יָאר און ַאז מאיר הָאט גערעדט, הָאט מען אים ניט געקָאנט ניט גלײבן, װַײל 

ֿפון מאירן הָאבן זיך ממש געשָאטן קענטענישן.
אײנמָאל הָאט מיר מאיר געהײמניסֿפול ֿפָארגעלײגט זיך טרעֿפן מיט אים 
צומָארגן שבת אינדערֿפרי אױף ַא בַאלעטער ּפלַאץ. אױף מַײנע ֿפרַאגעס הָאט ער 

ֿפילדַײטנדיק געגעבן מיר צו ֿפַארשטײן, ַאז איך װעל קײן חרטה ניט הָאבן.
נָאר קײנער טָאר ניט װיסן װעגן אונדזער ֿפָארשטײנדיקער בַאגעגענישן.

איך הָאב אים צוגעלָאזט. דעם דָאזיקן שײנעם שבתדיקן טָאג געדענק איך, גלַײך 
װי נעכטן איז דָאס ֿפָארגעקומען.

אין דער בַאשטימטער צַײט הָאט שױן מאיר אױף מיר געװַארט. ער הָאט מיך 
ָאּפגעֿפירט אין ַא זַײט, װּו קײנער הָאט אונדז ניט געקָאנט אונטערהערן און ָאן ַא 

ֿפָאררעדע מיך געֿפרעגט, צי איך װָאלט װעלן זַײן ַא ּפיָאנער?
מַײן ֿפרַאגע, װָאס דָאס איז ַאזױנס, הָאט מאיר ַא שיט געטָאן מיט זַײן שײנרײד 
און אין עטלעכע מינוט ַארום הָאב איך שױן געװּוסט, ַאז ּפיָאנערן זַײנען קלײנע 
קָאמוניסטן, װעלכע העלֿפן זײערע עלטע חֿברים אין זײער קַאמף ֿפַאר ֿפרַײהַײט 

קעגן די בורזשויען און שטרעבן צום קָאמוניזם.
די דָאזיקע װערטער הָאבן ֿפַאר מיר געקלונגען נַײ און ֿפיל ֿפון זײ הָאב איך ניט 
ֿפַארשטַאנען, און דָאך הָאט מאירס רעדע אױסגערוֿפן בַײ מיר ַא װידערקלַאנג, און 

איך בין שױן גרײט ָאּפגעבן מַײן לעבן אין קַאמף ֿפַאר דער ַארבעטער־זַאך... 
ֿפַארשטײט זיך, ַאז ָאן קײן מינדסטער װַאקלונג הָאב איך געגעבן מַײן הסּכמה 

ַארַײנטרעטן אין דער ּפיָאנערן־ָארגַאניזַאציע.
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מאיר הָאט גענומען בַײ מיר דָאס װָארט, ַאז קײנער טָאר דערֿפון ניט װיסן, אױב 
איך װיל ניט ַארַײנֿפַאלן אין די הענט ֿפון ּפָאליצײ און ֿפַאררַאטן די ָארגַאניזַאציע. 
און דערנָאך מיט ַא בליק ָאנגעװיזן אױף עטלעכע צעזײטע קרַײזלעך יִינגלעך און 
מײדלעך, װעלכע הָאבן דָא געשטיֿפט אױֿפן ּפלַאץ, ניט ַארױסרוֿפנדיק קײן שום 
ֿפַארדַאכט בַײ קײנעם, געבנדיק מיר צו ֿפַארשטײן, ַאז דָא זַײנען ”אײגענע״ – ּפיָאנערן.

מאיר איז שטַארק אױסגעװַאקסן בַײ מיר אין די אױגן און איך בין דורכגעדרונגען 
צו אים מיט נָאך מער דרך־ארץ.

אין ַא קורצער צַײט ַארום הָאב איך בַאמערקט, װי די קרַײזלעך יִינגלעך און 
מײדלעך הָאבן צוביסלעכװַײז זיך ָאנגעהױבן בַאװעגן אין דער ריכטונג ֿפון ַאלעקסַאנדער 

גַאס, װּו מיר הָאבן ֿפריער געװױנט.
זײער מַארש אין ַאבסָאליוטער אומָארדנונג הָאט אױסגעזען, װי ַא געװיינטלעכער 
אױסֿפלוג ֿפון ַא ניט־ָארגַאניזירטער חֿברה און הָאט ניט צוגעצױגן צו זיך קײנעמס 

ַאכטונג.
איך מיט מאירן זַײנען געװען די לעצטע. איך הָאב בשום־אוֿפן ניט געקָאנט 
בַאגרַײֿפן, װער ֿפירט עס ָאן מיט ַא קָאנסּפירַאטיװן אױסֿפלוג, ּפונקט װי ַאלץ הָאט 

זיך געטָאן ֿפון זיך ַאלײן.
ֿפרעגן בַײ מַײן חֿבר הָאב איך ניט געװַאגט. ֿפון זַײנע רײד הָאב איך ֿפַארשטַאנען, 
ַאז מע דַארף װָאס װײניקער שאלות ֿפרעגן. געגַאנגען מיר זַײנען זײער לַאנג, 
ביזװַאנען מיר זַײנען ַארױס ֿפון שטָאט. כָאטש עס איז שױן געװען סוף זומער, נָאר 
די זון איז נָאך געשטַאנען גַאנץ הױך און מיט אירע הײסע שטרַאלן הָאט אונדז 

גַאנץ ֿפַײן מּכּבד געװען.
דעריבער זַײנען מיר מחיה געװען, װען מיר זַײנען אין װַאלד ַארַײן – אין די 
קילע שָאטנס ֿפון די הױכע סָאסנעס. ָאּפגערוט ַא ביסל, זַײנען מיר װַײטער ַאװעק 
אין דער טיף ֿפון װַאלד, זיך ַארָאּפגעלָאזט אין ַא גרינעם טָאל, װעלכער איז געװען 
בַאשיצט ֿפון ַאלע זַײטן מיט געדיכטע קוסטן, און װּו קײן זַײטיקע זַײנען ניט געװען. 
דָא הָאבן ַאלע קינדער זיך צונױֿפגעזַאמלט אין אײן קרַײז און ערשט איצט הָאב 
איך בַאמערקט צװישן זײ צװײ דערװַאקסענע: ַא שלַאנקן יונגן ּפָאליַאק מיט ַא קָאּפ 
געגרַײזלטע בלָאנדע הָאר און ַא קלײנװּוקסיקע, װי ַא מײדעלע, ֿפרױ, װעלכע הָאט 

ַא ביסעלע אונטערגעהינקעט. 
מאיר הָאט מיר ָאנגערוֿפן זײערע נעמען – דָאס זַײנען געװען יונגע קָאמוניסטן – 
ּפיָאנערן־ָאנֿפירער. זײ הָאבן צוגערוֿפן עלטער יִינגלעך און מײדלעך, צװישן זײ אױך 
מאירן און לױט זײערע בליקן אין מַײן זַײט הָאב איך זיך ָאנגעשטױסן, ַאז מע ֿפרעגט 

זיך אױס אױף מיר.
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נָאך ַא קורצער בַארַאטונג הָאבן זײ ַארױסגעשטעלט אין ַאלע זַײטן ּפַאטרולן, 
װעלכע זַײנען געװען מחויֿב בַאצַײטנס צוװיסן געבן אױב עמעצער ַא ֿפרעמדער 
װעט זיך דערנעענטערן צום טָאל. מאיר הָאט זיך אומגעקערט צו מיר. אינמיטן 
ֿפון קינדער־קרַײז איז ַארַײן ַא שלַאנקער ּפָאליַאק. מיטַאמָאל איז שטיל געװָארן 
און לױט זַײן צײכן הָאבן ַאלע אין אײן קול ַא זונג געטָאן אױף ּפױליש דעם 
ּפיָאנערישן הימן, װעלכן װי איך הָאב שּפעטער זיך דערװּוסט, מיכַאיל סװעטלָאװ 

הָאט ָאנגעשריבן. 
די ּפנימער בַײ ַאלעמען זַײנען געװען ערנסטע און די אױגן הָאבן געֿפינקלט מיט 

ַא ֿפַאנַאטישקַײט.
איך הָאב די ליד געהערט צום ערשטן מָאל און דעריבער זיך געֿפילט אומבַאקװעם, 
װָאס איך הָאב ניט געקָאנט בַאלד נָאכן הימן זינגען. עס הָאט זיך ָאנגעהױבן די 
ֿפַארזַאמלונג, אױף װעלכער מע הָאט מיך און נָאך אײניקע ָאנגענומען אין דער 

ּפיָאנערן־ָארגַאניזַאציע.
די קלײנװּוקסיקע ּפיָאנערן־ָאנֿפירערין הָאט ֿפון איר בַײטל ַארױסגענומען ַא 
צונױֿפגעלײגטע רױטע ֿפָאן און מיר הָאבן ֿפַײערלעך געשװױרן זַײן װירדיקע קעמֿפער 

ֿפון קָאמוניזם.
דערנָאך זַײנען ַארױסגעטרָאטן די ּפיָאנערן־ָאנֿפירער און עטלעכע ּפיָאנערן, נָאר 
אױסגעטײלט הָאט זיך ֿפון זײ מַײן חֿבר מאיר, װעלכער הָאט גערעדט מיט ברען ֿפון 

ַא געבױרענעם ָארַאטָאר.
איך געדענק ניט דעם אינהַאלט ֿפון די רעדעס – צו שטַארק בין איך אױֿפגערעדט 
געװען מיט די געֿפילן ֿפון דעם נָאר װָאס געזעענעם. די ֿפַארזַאמלונג הָאט זיך 
ֿפַארענדיקט מיט נָאכַאמָאל זינגען דעם ּפיָאנערישן הימן און דָא בין איך שױן 

צוביסלעך, ניט אין גַאנצן דרײסט צוגעשטַאנען צום כָאר...
נָאך דעם הָאבן זיך אין אונדזער בַאװיזן צװײ עלטערע מײדלעך מיט קױשלעך 

און ָאנגעהױבן ֿפַאנַאנדערטײלן ַאלעמען בוטערברָאדן מיט װּורשט.
אױסגעהונגערטע ֿפון דער צַײט און ֿפון דער ֿפרישער לוֿפט הָאבן מיר אין אײן 

אױגנבליק ַארַײנגעכַאּפט דעם ּכיּבוד.
אױף דער נשמה איז געװָארן הײמלעכער און ערשט איצט יעדער בַאװיזן װָאס 

ער קען...
ביזן סוף טָאג הָאבן מיר ֿפַארברַאכט אין װַאלד, געזונגען און געלַאכט, געשטיֿפט 

און געװילדעװעט.
איך הָאב איבערהױּפט דערשטױנט און ַאנציקט געװען, װָאס דָא הָאבן די ּפױלישע 
און יִידישע קינדער, ַאלע צוזַאמען, אױסגעבילדעט אײן ֿפרַײנטלעכע משּפחה און 
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איך בין גליקלעך געװען, װָאס איך בין געװָארן ַא מיטגליד ֿפון דעם נַײעם און 
װּונדערלעכן ֿפַארבַאנד.

איך בין מיטַאמָאל געװָארן ַא דערװַאקסענער, ערנסטער און ַאלײן אױסגעװַאקסן 
בַײ זיך אין די אױגן. אומגעקערט ַאהײם הָאב איך זיך, װען עס איז שױן געװען 
ֿפינצטער און ַא ּפסק ֿפון דער מַאמען, ֿפַארשטײט זיך, הָאב איך געהַאט. אױף ַאלע 
ֿפרַאגן, װּו איך בין ֿפַארֿפַאלן ַא גַאנצן טָאג, הָאב איך ָאּפגעענטֿפערט מיט ֿפַארשײדענע 

אױסטרַאכטענישן.
נָאר מַײן מַאמע איז ניט געװען ֿפון די, װעלכע מע הָאט געקָאנט ָאּפנַארן און 
סוף־ּכל־סוף בין איך מודה געװען. מַײן ָאנערקענונג הָאט מיטגעװירקט דער אומשטַאנד, 

װָאס מיר איז געװָארן דער מַאמעס סימּפַאטיע צו דער קָאמוניסטישער ּפַארטײ.
זי הָאט מיט נַײגער אױסגעהערט מַײן דערצײלונג װעגן אונדזער אױסֿפלוג אין 
װַאלד, שטרענג געװָארנט, װי ֿפָארזיכטיק איך דַארף זַײן און ֿפַארן שלָאֿפן גײן הָאט 
זי מיר דערצײלט, װי זי הָאט אין 1905 יָאר, בעת דער ערשטער רוסישער רעװָאליוציע, 
װען זי איז ַאלט געװען 12 יָאר, געטרָאגן ַא סּפעציעל אױֿפגענײטן ֿפַאר איר מַאנטל 
מיט ַא ּפָאטשעװקע אױף קנעּפלעך ּפרָאקלַאמַאציעס ֿפון ַאן אונטערערדישער 

דרוקערַײ צו ַא קָאנסּפירַאטיװער קװַארטיר. 
איר דערצײלונג איז מיר טיף ַארַײן אין נשמה און בַײ מַײנע 15 יָאר, שױן 
װױנענדיק אין סָאװעטן־רוסלַאנד הָאב איך װעגן דעם ָאנגעשריבן ַא דערצײלונג, 
װעלכע עס הָאט ַארױסגעגעבן אין ַא בַאזונדער שײן ביכעלע דער כַארקָאװער 

יִידישער קינדער־ֿפַארלַאג אונטערן נָאמען ”ַא מַאנטעלע״.
דער נָאמען ֿפון דער העלדין אין ביכעלע – מינדעלע – דָאס איז מַײן מַאמעס 

נָאמען – זי הָאט געהײסן ׂשרה־מינדל...
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אין לָאדזש, װּו ס'הָאט געװױנט ַא ֿפילטױזנטיקע יִידישע בַאֿפעלקערונג, ַא שטָאט 
ֿפון יִידישער קולטור, הָאבן עקזיסטירט בלױז צװײ װעלטלעכע יִידישע שולן: 
ַא ציוניסטישע און ַא בונדישע. די איבערװעגנדיקע מערהַײט יִידישע קינדער 
הָאבן געקװעטשט די בַאנק אין ֿפילצָאליקע שמוציקע חדרים און ּתלמוד־ּתורה 
אונטערן אױֿפזיכט ֿפון רבינס קַאנטשיק. מַײנע עלטערן זַײנען קײנמָאל ניט געװען 
קײן ָאנהענגער ֿפון רעליגיע, ציוניזם און בונדיזם. זײ זַײנען געװען קעגנער ֿפון 
בַאגרענעצטן יִידישן נַאציָאנַאליזם און ֿפון סַאמע קינדװַײז ָאן ֿפלעגן זײ אונדז – 
קינדער – אַײנֿפליסן ַאן עקל צו נַאציָאנַאליסטישע טענדענצן. נָאר װי זָאגט ַא 
רוסיש װערטל: ֿפון צװײ בײזװיליקַײטן קלַײבט מען אױס די מינדסטע. אױף יִידיש 
הײסט עס: ַא ברירה הָאט מען? הָאבן מיר בַאזוכט די בונדישע מעדעם־שול, װעלכע 
הָאט געֿפונען אין שטָאט־צענטער אױף ציגליַאנע גַאס, נומער זיבעצן, קעגניבער 

דעם יִידישן ”סקַאלע״־טעַאטער.
דָאס איז געװען ַא ֿפירשטָאקיקע שײנע געבַײדע מיט הױכע, ליכטיקע קלַאסן 
און געבילדעטע ּפעדַאגָאגן, װעלכע זַײנען מיט לַײב און לעבן איבערגעגעבן געװען 
זײער בַארוֿפונג. ביז אונדזער איבערֿפָארן קײן רוסלַאנד הָאב איך בַאװיזן ענדיקן די 
ערשטע דרַײ קלַאסן. די דָאזיקע דרַײ שול־יָארן, װעלכע זַײנען געװען ָאנגעזעטיק 
מיט ֿפַארשיינדַארטיקע געשעענישן, װעלכע הָאבן זיך מערסטנטייל מיט די יָארן 

אױסגעװישט ֿפון זּכרון און ֿפַארבליבן זַײנען בלױז אײניקע ֿפון זײ.
ביז גָאר בולט געדענק איך דעם ערשטן טָאג, װען איך בין ַאװעק אין שול. 
ָאּפגעֿפירט ַאהין הָאט מיך מַײן עלטערער ברודער, װעלכער איז ַאריבער אין 
צװײטן קלַאס. ָאנגעטָאן אין נַײעם ָאנצוגל, מיט ַא לעדערנער טעקע אױף דער 
ּפלײצע, הָאט ַאלץ אין מיר געזונגען ֿפַאר ֿפרײד, איך הָאב זיך דערֿפילט שױן 
אינגַאנצן ַא דערװַאקסענער, און מיר הָאט געדוכט, ַאז ַאלע דורכגײער אין גַאס 
קוקן מיר נָאך... ֿפון ַאלעקסַאנדער גַאס ביז ציגליַאנע ַא גַאנץ היּפשער מהלך. 
מען הָאט געדַארֿפט דורכגײן דעם בַאלעטער ּפלַאץ, די זגערזשער גַאס, װּו ס'הָאט 
געשטַאנען דער העכסטער אין שטָאט קלױסטער, דערנָאך ַארױסגײן אױֿפן צענטרַאלן 
”ֿפרַײהַײטס־ּפלַאץ״ און ֿפון דָארטן – איז שױן ניט װַײט געװען די ציגליַאנע גַאס. 
דעם װעג הָאב איך ּכמעט ניט בַאמערקט, ַאזױ שטַארק בין איך געװען ֿפַארטָאן 
אין מַײן נַײער רָאל ֿפון ַא שילער און בין הָארכזַאם נָאכגעגַאנגען מַײן ברודער.
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דעם אמת זָאגנדיק, געדענק איך שױן ניט, מיט װָאס איז דער דָאזיקער טָאג איז 
דורך אין קלַאס. דערֿפַאר ָאבער, איז מיר ֿפַארבליבן אין זּכרון די קלענסטע 
אײנצלהַײטן, װָאס ס'איז מיט מיר ֿפָארגעקומען בעת מַײן אומקערן זיך ֿפון שול 

ַאהײם.
דורכגײענדיק צוזַאמען מיט מַײן ברודער דעם צענטרַאלן שטָאט־ּפלַאץ, הָאב 
איך געֿפונען אױף דער ערד ַא שײן בלעכענע קעסטעלע ֿפון טײ מיט ֿפילֿפַארביקע 
געמעלן אױף די װענטלעך. מַײן ברודער הָאט עס שטַארק ָאנגעשמעקט, און ער 

הָאט ֿפַארלַאנגט, איך זָאל דָאס אים ַאװעקגעבן.
 מיר איז ַא שָאד געװען זיך שײדן מיט דעם קעסטעלע און איך הָאב אים 
ָאּפגעזָאגט. ַא װָארט ֿפַאר ַא װָארט – מיר הָאבן זיך צעקריגט און מַײן ברודער הָאט 
בַאשטימט מיך בַאשטרָאֿפן: ער הָאט מיך איבערגעלָאזט ַאלײן אױֿפן ֿפרעמדן ֿפַאר 
מיר שטָאט־ּפלַאץ און ַאנטרונען געװָארן. איך הָאב זיך איבעריק ניט דערשרָאקן, 
װַײל ֿפון ּפלַאץ הָאט מען גוט ַארױסגעזען די הױכע טורעמס ֿפון די צלמער ֿפון 
קלױסטער, װָאס אױף זגערזשער גַאס און ֿפונעם קלױסטער ַאהײם איז מיר דער װעג 

בַאקַאנט געװען.
עס איז מיר אֿפילו ָאּפגעלײגט – איך װעל ַאלײן דערגײן, װָאס איך בין געבליבן 
אײנער ַאלײן ָאן ַאן אױֿפזעער און איך הָאב די מעגלעכקַײט װיֿפל מיר װילט זיך 
בַאָאבַאכטען די רױשיקע ברײטע גַאסן, װעלכע הָאבן זיך ַאזױ אונטערגעשײדט ֿפון 
אונדזערע ָארעמע געסלעך אין בַאלעט. מיט זיכערן שּפַאן הָאב איך ֿפַארלָאזט דעם 
שטָאט־ּפלַאץ און אױף דער ּפיַאטערקָאװער גַאס – די הױּפט־גַאס ֿפון שטָאט, װּו איך 
בין נָאך קײנמָאל ניט געװען. דָא הָאט זיך ֿפַאר מַײנע אױגן געעֿפנט ַא נַײע װעלט: 
שײן־געקלײדטע מענטשן, רַײכע ַאװטָאמָאבילן, ֿפַאעטָאנען און ריזיק־גרױסע בַאצירטע 
שָאּו־ֿפענצטער ֿפון קלײטן, ֿפון װַאנען עס הָאבן ַארױסגעשמײכלט מַאנעקענען ֿפון 
ַאזױנע חנעװדיקע דַאמען, הערן און קינדער. בַײ יעדן ֿפענצטער הָאב איך זיך 
ָאּפגעשטעלט און מיט נַײגער בַאטרַאכט די שײנע מלבושים, װײך מעבל, געֿפעס 
און ַאנדערע זַאכן. ָאבער דעם גרעסטן רושם הָאט אױף מיר געמַאכט דָאס ֿפענצטער, 
װּו עס זַײנען ַארױסגעשטעלט געװען שּפיל־זַאכן ֿפַאר קינדער. װָאס איז דָא נָאך 
ניט געװען?.. ָאט ליגן דָא בלישטשענדיקע גליטשערס. ַאך, װען איך זָאל ַאזױנע 
ֿפַארמָאגן ַאנשטָאט די הָאלץ־שטיקלעך, װָאס איך ֿפלעג מיט שנירלעך צובינדן צו 
די שיך! סַארַא ֿפוטבָאל־ּפילקע! דָאס איז דיר ניט קײן ָאנגעשטָאּפטער זַאק מיט 
שמַאטעס!.. דער װעלָאסיּפעד אױף דרַײ רעדער?.. נו, און דער רױטער ַאװטָאמָאביל 
מיט די בלױע ּפַאסן?! דָאס איז דָאך גָאר ַא װּונדער! מע קָאן זיך ַאהין ַארַײנזעצן, 
דרײען מיט ֿפיס די ּפעדַאלן און טַאקע ֿפָארן. צי דען זַײנען ֿפַארַאן אױף דער װעלט 
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ַאזױנע מענטשן, װעלכע קָאנען דָאס ַאלץ קױֿפן? אוממעגלעך. דָאס איז ּפשוט ַאן 
אױסשטעלונג... איך הָאב זיך ממש ניט געקָאנט ָאּפרַײסן ֿפונעם ָארט, איך הָאב 
ֿפַארגעסן װעגן דער שול, װעגן דער הײם, װעגן טַאטע־מַאמע. איך װײס ניט, װיֿפל, – 
דָאס הָאט מען געשלָאסן די קלײט, און איך הָאב, װי ֿפון ַא חלום אױֿפגעװַאכט. ַא 
קוק געטָאן אין דער זַײט ֿפון ַא קלױסטער – יָא, עס לױכטן די בַאגילדעטע צלמער 
אין די שטרַאלן ֿפונעם זון־ֿפַארגַאנג, דָאס בַאטַײט – איך גײ מיט דעם ריכטיקן װעג 
און אינגיכן װעל איך שױן זַײן אינדערהײם און ַאלעמען דערצײלן סַארַא װּונדער 
איך הָאב ָאקָארשט געזען! שּפַאן איך מיר ַאזױ ַאלץ װַײטער און װַײטער און בַאמערק 
אֿפילו ניט, װי די שײנע ברײטע גַאס הָאט זיך געענדיקט און איך געֿפין זיך גָאר 

אױף ַאן ַאנדער גַאס מיט נידעריקע מױערן און ּפלױטן. 
איך ֿפַארשטײ ָאבער ניט: איך זע דָאך קלָאר די צלמער ֿפון קלױסטער – אמת, 
זײ הָאבן זיך ַאנשטָאט דערנעענטערן זיך צו מיר, זיך דערװַײטערט, און מיר דוכט 
זיך, ַאז זײ הָאבן זיך מָאדנע ָאּפגערוקט גָאר אין ַא צװײטער זַײט... איך בין געװָארן 
אומרוִיק, איך הָאב ָאנגעהױבן צװײֿפלן צי איך גײ מיטן ריכטיקן װעג. דער טָאג איז 
שױן געגַאנגען צום סוף. איך גײ ַאלץ און גײ און װָאס װַײטער – ַאלץ מָאדנער ֿפַאר 
מיר: אײנשטָאקיקע הַײזלעך מיט סעדער, זײער װײניק מענטשן און ּפלוצלינג 
ַאנטדעק איך ַאז די צלמער ֿפון קלױסטער זַײנען ֿפַארשװּונדן... שטעל איך זיך שױן 

ָאּפ און הײב ָאן װײנען. 
דָא הָאבן מיך ַארומגערינגלט מענטשן – מערסטנטײל ּפױלישע ֿפרױען – און 
אױסגעֿפרעגט, װָאס הָאט ּפַאסירט, ֿפונװַאנען בין איך. איך הָאב ָאבער ניט געקענט 
רײדן – די טרערן הָאבן מיר געשטיקט. ערשט ֿפון דעם רעדל מענטשן ַארום מיר 

איז צו מיר צוגעגַאנגען ַא יִיד מיט ַא קורץ בערדל: 
– װּו װױנסטו, יִינגעלע?

איך הָאב דורכן כליּפען ָאנגערוֿפן דעם ַאדרעס. דער יִיד הָאט ֿפון ֿפַארװונדערונג 
ַא ֿפַײף געטָאן.

– ווי קומסטו עס ַאהער?..
איך הָאב ניט געװּוסט, װָאס צו ענטֿפערן און ֿפָארגעזעצט װײנען.

דָא הָאט דער יִיד מיך ָאנגענומען בַײ דער הַאנט: 
– וויין ניט, יִינגעלע, קום מיט מיר, איך װעל דיך ָאּפֿפירן ַאהײם צו טַאטע־מַאמע.

זַײן קול איז געװען ביז גָאר ַא צערטלעכער און איך בין ַאװעק מיט אים. ער 
הָאט ַא ֿפַארטרױלעכער מיך ַארַײנגעֿפירט אין הױז־ֿפליגל, װּו ער הָאט געװױנט און 
ֿפַארנומען צװײ קלײנע צימערלעך. דער טיש מיטן ּפרעס־ברעט און ּפרעס־אַײזן אין 
ֿפָארצימער, די ניט ֿפַארענדיקטע בגדים אױף די הענגערס הָאבן עדות געזָאגט, ַאז 
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דָא װױנט ַא שנַײדער. אין צװײטן צימער אױף ַא ברײטן הילצערנעם בעט הָאבן זיך 
געשּפילט צװײ קלײנע קינדערלעך מיט שװַארצע קרַײזלכע קעּפלעך, ענלעכע 
אײנער צום צװײטן, װי צװײ טרָאּפנס װַאסער – ַא צװילינג. בַײם טישל הָאט זיך 
געּפַארעט ַא שװַארצחנװדיקע יונגע ֿפרױ. מַײן ַארַײנקום הָאט זי בַאגעגנט מיט 
נַײגער, נָאר װען דער שנַײדער הָאט איר דערצײלט, ַאז איך הָאב זיך ֿפַארבלָאנדזשעט, 
איז די ֿפרױ צו מיר צוגעגַאנגען און צושָאקלנדיק מיטן קָאּפ, מיך גענומען גלעטן 
און בַארוִיקן. די קינדער, גליקלעכע, װָאס אין זײער װױנונג הָאט זיך בַאװיזן ַא גַאסט, 
זַײנען ַארָאּפ ֿפון בעט און זיך גענומען בַארימען ֿפַאר מיר מיט זײערע שּפיל־זַאכן.

איך בין געשטַאנען ַא גלַײכגילטיקער, ַא ֿפַאריתומטער און ֿפון צַײט צו צַײט 
געלָאזט ַא טרער. די שנַײדערין הָאט מיך ַאװעקגעזעצט עסן, נָאר איך הָאב זיך 
אֿפילו ניט צוגערירט צו דער קַארטָאֿפל מיט די גריװן, כָאטש ֿפון סַאמע אינדערֿפרי 

הָאב איך נָאך אין מױל קײן ברעקל ניט געהַאלטן.
דערװַײל איז צוגעֿפַאלן דער ָאװנט און מיר איז ַאלץ ביטערער געװָארן אױף 
דער נשמה. מיר הָאט זיך געװָאלט װָאס גיכער ַארױסרַײסן זיך ֿפון דער ֿפרעמד און 

זיך אומקערן ַאהײם.
דער שנַײדער הָאט אױף גיך איבערגעכַאּפט און מיר זַײנען ַארױס אין דרױסן. 
לַאנג און שװַײגנדיק זַײנען מיר געגַאנגען דורך ֿפינצטערע געסלעך ביז מיר זַײנען 
ָאנגעקומען צום טרַאמװַײ – דָאס איז געװען די לעצטע סטַאנציע הינטער דער 

שטָאט. 
דעם גַאנצן װעג הָאב איך זיך מורא געהַאט, ַאז אינדערהײם װַארט מיר ָאּפ 
ּפעקל ֿפון די עלטערן ֿפַאר מַײן ”רַײזע״, און װי ַאנטוישט בין איך געבליבן ַאז ַאזױנס 
איז ניט געשען. שּפעט אױֿפדערנַאכט, װען דער שנַײדער הָאט מיך געברַאכט ַאהײם, 
הָאבן זיך טַאטע־מַאמע אױף מיר ַארױֿפגעװָארֿפן קושן און שיער ניט דערשטיקט 

אין די ָארעמס.
זײ הָאבן מיך בַאגעגנט גלַײך װי משיח ַאלײן איז ֿפון הימל ַארָאּפ... די זעלבע 
נַאכט בין איך ַאזַא גליקלעכער געשלָאֿפן אין אײגענעם בעטל אונטער די װַארעמע 

ֿפליגל ֿפון טַאטע־מַאמע. 
ָאט ַאזױ הָאט זיך ֿפַארענדיקט מַײן ערשטער שול־טָאג )װי איך הָאב זיך 
שּפעטער דערװּוסט, הָאב איך ֿפַארבלָאנדזשעט ַאזש קײן כױנע – ַא ֿפָארשטָאט 

ֿפון לָאדזש(.
ביז אונדזער איבערֿפָארן קײן רוסלַאנד הָאב איך בַאװיזן ֿפַארענדיקן אין לָאדזש 
בלױז דרַײ קלַאסן. מַײן ערשטער טָאג אין שול איז מיר אין זּכרון ֿפַארבליבן די 

לערערין ֿפון דריטן קלַאס.
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איר ֿפַאמיליע איז געװען קָאּפעלמַאן, דעם נָאמען געדענק איך ניט, ָאבער עס 
שטײט מיר ֿפַאר די אױגן אין דער גַאנצער בולטקַײט איר ּפָארטרעט. ַא ֿפרױ אין די 
מיטעלע יָארן מיט בײזע ֿפינקלענדיקע אױגן הינטער די ּפענסנע גלעזלעך אױף איר 
שַארף נעזל און מיט לַאנגע מַאניקיור־נעגל אױף די ֿפינגער, װעמעס שַארֿפקַײט זי 
הָאט ניט אײנמָאל אױסגעּפרּוװט אױף די בַאקן ֿפון אירע שילער. אױך איך בין בַײ 

איר קײן אױסנַאם ניט געװען...
אין אײנעם ַא ֿפרילינג־טָאג ּפַאסירט הָאט ֿפָאלגנדעס – מען הָאט נָאר װָאס 

געעֿפנט די ֿפענצטער אין אונדזער קלַאס.
בעת דער גרױסער הֿפסקה הָאט זיך מיר ֿפַארװָאלט דעמָאנסטרירן ֿפַאר ַאלע 
אונדזערע שילער מַײן דרײסטקַײט און העלדישקַײט, און איך בין ֿפַאר דערשטױנטע 
אױגן ֿפון גַאנצן קלַאס און ֿפַאר די דורכגײער אין גַאס ַארױס ֿפון ֿפענצטער אױֿפן 

ֿפערטן שטָאק. 
אין סַאמע לעצטן מָאמענט, װען איך הָאב שױן ֿפַארענדיקט מַײן צירק־נָאמער 
און געװען גרײט צונױֿפקלַײבן ַאּפלָאדיסמענטן ֿפַאר מַײן הערָאיזם, איז אין קלַאס 
ַארַײנגעלָאֿפן מיט היסטערישן געשרײ די לערערין קָאּפעלמַאן, צו צו מיר אױֿפן 
בַאלקָאן, און איך הָאב אין אײן אױגנבליק דערֿפילט, װי אירע מַאניקיור־נעגל הָאבן 
זיך ַארַײנגעשניטן מיט זײער גַאנצער שַארֿפקַײט אין איין בַאק און גלַײך נָאך דעם 
הָאט װי ַא שָאס ַא הילך געטָאן ַא ּפַאטש אין מַײן ַאנדערער בַאק. מיר איז געװָארן 
ֿפינצטער אין די אױגן און כ'הָאב דערֿפילט, װי ַא װַארעם ריטשקעלע הָאט ַא רין 
געטָאן ֿפון מַײן נָאז. דָאס איז געװען ַאזױ גיך און אומדערװַארט, ַאז מַײן הענקער 
הָאט זיך, װַײזט אױס, ַאלײן דערשרָאקן, װַײל אין דער ֿפָאלגנדיקער מינוט, הָאט זי 
מיך שױן ַאלײן ַאװעקגעזעצט אױף דער ּפַארטע, ֿפַארװָארֿפן מַײן קָאּפ אױף צוריק 
און מיר צוגעלײגט צו נָאז איר שמעקנדיק מיט ּפַארֿפום טיכעלע. אין קלַאס הָאט 

געהערשט ַא טױטע שטילקַײט...
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טעַאטער

בַײ אונדז אין שטוב ֿפלעגן זיך צונױֿפקלַײבן מַײנע עלטערנס ֿפרַײנט און בַײ ַא גלעזל 
טײ ֿפירן טומלדיקע שמועסן װעגן ֿפַארשײדענע טָאג־געשעענישן, װעגן ביכער, 
שרַײבער, ַארטיסטן, געַאמּפערט זיך, געשּפַאסט און געלַאכט. נָאר מיר ֿפלעגט געֿפעלן, 
װען זיי אינײנעם הָאבן געזונגען יִידישע און ּפױלישע לידער, אײנע שענער ֿפון 
דער צװײטער. איך הָאב די ַאלע לידער געקענט ּכמעט אױף אױסװײניק, נָאר 
מיטזינגען הָאב איך עּפעס געשעמט, כָאטש מיר הָאט זיך געװָאלט ָאנטײל נעמען 
אין דעם כָאר. איבערהױּפט הָאט אױסגענומען דעם טַאטנס ֿפרַײנט בענדיט – אױך 
ַא װעבער, װעלכער הָאט געדינט ַאמָאל אין דער צַארישער ַארמײ און געברַאכט 
ֿפון דָארטן ּפרַאכטֿפולע רוסישע לידער. ער הָאט אין זַײן געזַאנג ַארַײנגעלײגט די 
גַאנצע נשמה און ניט מיט קײן אונטערגעמַאכטן טַאלַאנט איבערגעגעבן די שײנקַײט 
ֿפון װַײטע רוסישע װעלדער און ֿפעלדער, די לײדן ֿפון ַא זעלנער, די טרערן ֿפון ַא 
מַאמע, װעמעס זון עס איז געֿפַאלן אױֿפן שלַאכט־ֿפעלד. בעתן זינגען ֿפלעגט בענדיט 
ֿפַארמַאכן די אױגן און צולײגן די הַאנט צו אױער, – ער איז אין גַאנצן ַאװעק אין 
זַײן ליד. ַאלע ַארום אים הָאבן דַאן שטילערהַײט אונטערגעזונגען און בַײ מיר ֿפלעגט 

זיך שטעלן ַא קנױל אין הַאלדז...
ניט זעלטן ֿפלעגט מען בַײ אונדז אין שטוב דעקלַאמירן און ָאּפשּפילן גַאנצע 
טעַאטער־שטיקלעך... מַײן מַאמע איז געװען ַא גרױסע מַײסטערין אױף ֿפָאלקס־

מעׂשיות. זי ֿפלעג דערצײלן מיט ַא נַאטירלעכער אוממיטלבַארקַײט, דערבַײ ֿפיל 
צוגעבן ֿפון זיך ַאלײן, ַאזױ ַאז עס איז שװער געװען אורטײלן ֿפון װַאנען די מעׂשיות 
גײען. אײניקע ֿפון אירע מעׂשיות און לידער הָאב איך אין די שּפעטערדיקע יָארן 
ֿפַארשריבן אױף ַא מַאגניט־סטעליע, און יעדן יָארצַײט טָאג הער איך איר שײנעם 
קול, װעלכער רוֿפט בַײ מיר ַארױס ַאזױ ֿפיל דערינערונגען און זיסע געֿפילן... נָאר 

װעגן דעם ַא צװײט מָאל.
מַײן מַאמע איז געװען ַא געבױרענע ַארטיסטקע. איך געדענק, װי ַאלע בַײװעזענדע 
אױף די ”טעַאטרַאלע בַאגעגענישן״ אין אונדזער שטוב הָאבן געקַײכט ֿפון געלעכטער, 
װען מַאמע הָאט ֿפָארגעשטעלט, װי ַאזױ װַײבער ֿפון ֿפַארשײדענעם ַאלטער לעשן 
אױס ַא ליכט, זי הָאט דערבַײ געבלָאזט מיט משונהװדיקע מינעס אױֿפן ּפנים. דָאס 
ליכט הָאט זיך ניט געלָאשן. דַאן איז יעדעס מָאל לױט איר סצענַארי ַארַײנגעקומען 
ַא ּפרָאסט ַארבעטס־מײדל און מיט צװײ ֿפינגער ֿפַארלָאשן דָאס ליכט. ַא צװײט מָאל 
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איז די מַאמע ּכלומרשט צו דער שכנה ַארױס, און מיט עטלעכע מינוט שּפעטער 
שטעלט זיך אין שטוב ַארַײן ַא שײנער קַאװַאלער, ָאנגעטָאן אין ַאן עלעגַאנטן ָאנצוג 
מיט װעליור הוט אױֿפן קָאּפ און ַא ֿפַײנעם שניּפס, שּפילנדיק מיט ַא דין שטעקעלע 
אין דער הַאנט. אױף ַא װַײלע איז אין שטוב געװָארן שטיל, נָאר בַײ די ערשטע 
װערטער, װָאס דער ”קַאװַאלער״ הָאט אױסגערעדט, הָאט דער עולם אין שטוב 
אױסגעשָאסן ַאזַא געלעכטער, ַאז דָאס ֿפלעמל הָאט געציטערט. מע הָאט דערקענט 
די מַאמע, װעלכע הָאט זיך ֿפָארשטעלט בַײם שכן ַאלס ַא יונגערמַאנטשיק. עמעצער 
הָאט בַאמערקט, ַאז די מַאמע װָאלט געקָאנט שּפילן אין טעַאטער. ֿפַאר מיר דָאס 
איז אומֿפַארשטענדלעך געװען. אױף מַײן ֿפרַאגע הָאט מיר מַײן טַאטע דערקלערט, 
ַאז טעַאטער דָאס איז ַא ריזיקע שטוב, װּו עס ברענען ַא סך לעמּפעלעך, עס שּפילט 
מוזיק און ֿפָארשטעלטע מענטשן, ַאזױ װי די מַאמע אין ַא ֿפרעמדן ָאנצוג, זינגען 
און טַאנצן. מיר איז שװער געװען זיך צו ֿפָארשטעלן דָאס ַאלץ, הָאב איך צוגעשָאקלט 
מיטן קָאּפ, מחמת איך הָאב ֿפַארשטַאנען. נָאר ֿפון יענעם ָאװנט הָאב איך ניט 
אוֿפגעהערט צושטײן צום טַאטן, ַאז ער זָאל מיט מיר גײן אין טעַאטער. זײער 
סודותֿפול הָאט דָאס ַאלץ ֿפַאר מיר אױסגעזען. דער טַאטע הָאט מיר צוגעזָאגט און 
הָאט װָארט געהַאלטן. דָא, װָאס איך הָאב דערזען, איז ֿפַאר מיר ָאנשטַאנען, װי נס, 
װּונדערלעכע מעׂשהלע. מיר זַײנען געזעסן אױף דער לעצטער בַאנק ֿפון דער 
גַאלערײע אין לָאדזשער יִידישן טעַאטער, װעלכע מע הָאט געקרױנט, איך װײס ניט 
ֿפַארװָאס, מיטן נָאמען ”סקַאלע־טעַאטער״. געשּפילט הָאט מען דַאן ”רומענישע 
חתונה”. װען עס הָאט זיך געעֿפנט דער ֿפָארהַאנג, הָאב איך בשום־אוֿפן ניט געקענט 
בַאגרַײֿפן, װּוהין עס הָאט מיך ֿפַארטרָאגן און צי איז דָאס, װָאס עס איז אױף דער 
בינע, קומט ֿפָאר אין דער װירקלעכקַײט ָאדער דָאס איז חלום? די צױבער־קלַאנגען 
ֿפון דער מוזיק הָאבן נָאך מער ֿפַארנעּפלט מַײן קינדערשן מוח, און איך הָאב מורא 
געהַאט, ַאז איך זָאל זיך ניט אױֿפכַאּפן ֿפון שלָאף און דָאס ַאלץ זָאל זיך ניט 
ֿפַארענדיקן... די ”מענטשעלעך״ אױף דער בינע, די דעקָארַאציעס און די ֿפילֿפַארביקע 
שטרַאלן ֿפון די ּפרָאזשעקטָארס, די מוזיק – דָאס ַאלץ הָאט זיך מיר לַאנג געחולמט 
אין מַײנע קינדער־נעכט און עס שטײט נָאך ביז הַײנט ֿפַאר מַײנע אױגן. װען איך 
בין ַא ביסל עלטער געװָארן, הָאב איך שױן ַאלײן ָאנגעהױבן אימּפרָאװיזירן טעַאטער־

שּפיל. זיך איבערגעטָאן אין ֿפַארשײדענע קלײדער און מיט הילצערנע ּכלי־זיין אין 
הַאנט הָאב איך ֿפָארגעשטעלט ֿפַארשײדענע ”העלדן״, בַאזונדערס הָאב איך דעמָא־

נסטרירט מַײן ”טַאלַאנט״ ּפורים. צוזַאמען מיט מַײן הױּפט־חֿבר יצחק, הָאבן מיר 
ֿפָארגעשטעלט – איך ַאלס קײסער ַאחשװרוש, יצחק ַאלס המן, און דערבַײ הָאבן 
מיר אױסגעשמירט אונדזערע ּפנימער מיט סַאזשע און ַארומגַאסטרָאלירט אין די 
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הַײזער בַײ אונדז אין גַאס, װּו מיר הָאבן ערלעך ֿפַארדינט געשמַאקע קיכלעך, 
צוקערקעס און עטלעכע גרָאשן קלײנגעלט. נָאר דָאס ַאלץ איז געװען ניט מער, װי 
ַא קינדער־שּפיל. איך הָאב ָאבער געטרױמט ָאּפשּפילן ַאן אמתן טעַאטער מיט ַא 

בינע, מיט ַא ֿפָארהַאנג און דעקָארַאציעס...
איך געדענק גוט, איבערלײענדיק שלום־עליכמס ”דער ֿפָארשטעלטער ּפסח״ איז 
מיר אַײנגעֿפַאלן אין געדַאנק די דערצײלונג ָאּפשּפילן אױף דער בינע. דער געדַאנק 
הָאט מיך ַאזױ ֿפַארכַאּפט און ניט געלָאזט צו רו. אײנמָאל אין שול הָאב איך ניט 
בַאמערקט און ניט געהערט, װען די לערערין הָאט מיך עּפעס געֿפרעגט מּכוח דעם 
לימוד, הָאב איך טַאקע דערֿפַאר ֿפַארדינט ַא ּפָאר שײנע ּפעטש, אױף װעלכע זי איז 
ניט קַארג געװען אין איר דערציערישער אײֿפער. נָאר דָאס הָאט מיך ניט ָאּפגעשטעלט, 
ֿפַארקערט, דָאס הָאט מיר צוגעגעבן נָאך מער חשק ֿפַארװירקלעכן מַײן טרױם. אױֿפן 
װעג ַאהײם ֿפון שול הָאב איך אױסגעלײגט מַײן טעַאטער־אידײ ֿפַאר מַײן ֿפרַײנט מענדל 
ליבערמַאנען, װעלכער הָאט געװױנט ניט װַײט ֿפון מיר און יעדער הָאט מיט ַאנציקונג 
גלַײך זיך ָאנגעכַאּפט אין מַײן ּפלַאן. אױף מָארגן הָאבן מיר בײדע ֿפַאנַאנדערגעװיקלט 
ַאזַא שטורמישע טעטיקַײט, װָאס הלװַאי כָאטש ַא צענטל ֿפון דער ענערגיע זָאל מיט 

הַײנט ָאנגײן...
קודם־ּכל הָאבן מיר ָאנגעמָאלט אױף שטיקלעך ּפַאּפיר מיט ֿפַארביקע בלַײערס 
ַארַײנגַאנג־בילעטן, װּו עס זַײנען געשטַאנען ָאנגעשריבן די נומערן ֿפון דער רײ, ֿפון 
ָארט און די ּפרַײז – ֿפינף גרָאשן. און שטעלט אַײך ֿפָאר, ַאז ֿפַאר צװײ טעג הָאבן 
מיר רעַאליזירט צװישן אונדזערע שילער און הױף־חֿברה ַא היּפש ביסל בילעטן. 
דער קַאסיר איז געװען מענדל, װעלכער הָאט שטָאלץ געקליבן מיט די מטבעות 
אין קעשענע. דערנָאך הָאבן מיר מיט דער הילף ֿפון ַא הַאלב צענדליק יִינגלעך 
איבערגעטרָאגן ֿפון מענדלס שטוב צו מיר ַאהײם ַאן אומגעהױער גרױסער 
ֿפענצטער־לָאדן, װָאס הָאט זיך געװַאלגערט אױֿפן בױדעם בַײ מַײן חֿבר. דעם דָאזיקן 
לָאדן הָאבן מיר ַאװעקגעלײגט אױף עטלעכע טַאבורעטן אין װינקל ֿפון אונדזער 
דרַײעקיקן צימער, ָאנגעצױגן צװײ קָאלדרעס אױף ַא שטריקל – און די בינע איז 
געװען גרײט. דעם ”זַאל״ הָאבן מיר אױסגעשטַאט מיט בענק, װָאס איך הָאב 
אױסגעבעטן בַײ די שכנים, און צו גרױסער ֿפַארגעניגן איז אונדזער װױנונג ֿפַארװַאנדלט 
געװָארן אין ַא זעלטענעם טעַאטער. מענדל הָאט זיך ָאנגעקלעּפט אױֿפן ּפנים 
ַא בָארד מיט ּפאות, װָאס מיר הָאבן געמַאכט ֿפון צעשיטע ּפורים־שּפילן. ער הָאט 
געדַארֿפט שּפילן דעם שנַײדער יׂשראל און איך דעם שוסטער גדליה: איך הָאב 
ָאנגעטָאן ַא רעקל אױף דער לינקער זַײט, ַא ּפָאר ַאלטע שטיװל, װָאס איך הָאב 
ַאנטלִיען בַײ אונדזער שכן שלומה דעם ֿפורמַאן, און מיר זַײנען געװען גרײט ָאנהײבן 
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די ֿפָארשטעלונג ניט װיסנדיק ַאֿפילו דעם אײנֿפַאכן סצענַארי, נָאר זַײענדיק יעדער 
בַײ זיך זיכער, ַאז מיר װעלן שּפילן און רעדן, װי עס שטײט געשריבן אין שלום 
עליכמס דערצײלונג... נָאך דרַײ סיגנַאלן ֿפון ַאן אימּפרָאװיזירטן גלָאק – דער 
ֿפָארהַאנג הָאט זיך געעֿפנט. דערזעענדיק אױף דער בינע די משונה־ֿפָארשטעלטע 
”ַארטיסטן״, הָאט דער ”זַאל״ אױסגעברָאכן ַאזַא געלעכטער, ַאז מיר מיט מענדלען 
הָאבן זיך ֿפַארלױרן און געבליבן שטײן, װי צװײ גולמס, ניט װיסנדיק, װי ַאזױ 
ָאנצוהױבן די שּפיל. איך װײס טַאקע ניט, װי ַאזױ מיר װָאלטן געשּפילט בַײ ַאזעלכע 
אומשטַאנד נָאר אױסגעלײזט הָאט אונדז מַײן עלטערער ברודער: מיר הָאבן נָאך 
ניט בַאװיזן עֿפענען דָאס מױל און די צושױער הָאבן ניט אױֿפגעהערט לַאכן, װי אין 
אונדזער טעַאטער הָאט זיך ַארַײנגעריסן דער ברודער, צוגעגַאנגען צו דער בינע, 
און ָאן קײן שום װָארענען ַארָאּפגעריסן דעם ֿפָארהַאנג, מחמת איך הָאב ָאן זַײן 
דערלױבעניש אױֿפגעהַאנגען זַײן קָאלדרע. אין זַאל הָאט זיך ָאנגעהױבן ַאן איבער־

קערעניש. דער עולם איז מיט טומל אױֿפגעשטַאנען ֿפון די ערטער און ָאנגעהױבן 
צוריק ֿפָאדערן דָאס געלט, װָאס זײ הָאבן בַאצָאלט ֿפַאר די בילעטן, בַאטָאנענדיק, 
ַאז דער טעַאטער איז קײן טעַאטער ניט, ַאז מע הָאט זײ ּפשוט ַאלעמען ָאּפגענַארט. 
און װען מענדל הָאט זיך ָאּפגעזָאגט ֿפון זײער ֿפָאדערונג, הָאבן עטלעכע יִינגלעך 
אים ַארומגערינגלט, ַארָאּפגעריסן בַײ אים די בָארד און די ּפאות און דרָאענדיק זיך 
גענומען צו זַײן קלינגענדיקן קעשענע. קײן ברירה איז ניט געבליבן – מע איז געװען 
געצװּונגען ַאלץ אומקערן ביז ַא גרָאשן. ָאט ַאזױ ַארום הָאט זיך ֿפַארענדיקט מַײן 

קַאריערע ֿפון ַאן ַארטיסט און ַאנטרעּפרעניער... 



ֿפָאטָאגרַאֿפיעס



דער זײדע גדליה



די מַאמע 28 יָאר ַאלט



די מַאמע ׂשרה־מינדל װַארשַאװסקַא 25 יָאר ַאלט



װָאלף ברַאנד ֿפַאר דעם ַארעסט 1937



עלטערן, לָאדזש 1925



עלטערן ֿפַאר דעם טַאטנס ַארעסט 1937

די מַאמע 60 יָאר ַאלט
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 ֿפַאר דער מלחמה

די אױֿפשריֿפט אױף דער ֿפַארקערטע זַײט:

 אױף ַאן

אײביקן און

 גוטן ָאנדענק מַײן

ברודער ַא.װ.ברַאנד

ניקָאלַײעװ־קַאלינינדָארף

 מַײן ברודער װּונטש׃ זָאלן מַײנע

 ַאלע געדַאנקען און הָאֿפענונגען

װערן ֿפַאר דיר ַא װירקלעכקַײט...



אין עװַאקוַאציע מיטן ברודער און מיט דער מַאמען

 מַײן ברודער װּונטש׃ זָאלן מַײנע

 ַאלע געדַאנקען און הָאֿפענונגען

װערן ֿפַאר דיר ַא װירקלעכקַײט...
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מיט ֿפרַײנט



מיט מַאכמוד עסַאמבַײעװ



דער טַאטע



מיט דער מַאמען און מיטן ברודער 1952 כַארקָאװ



אויף אייביק צוזַאמען



די נַײע משּפחה
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70 יאר ַאלט
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מַײן נַײע שול

אין די צװַאנציקער און דרַײסיקער יָארן זַײנען אין כַארקָאװ געװען ֿפיר יִידישע 
שולן. ֿפַאר מיר מיטן ברודער הָאט דער טַאטע אױסגעקליבן די ֿפינף־און־ֿפערציקסטע 
יִידישע זיבניָאריקע שול. ערשטנס איז די דָאזיקע שול געװען די נָאענסטע צו 
אונדזער הױז, כָאטש דער מהלך צו איר איז געװען ַא היּפשער – ַאן ערך דרַײ 

קילָאמעטער,
צװײטנס, הָאט די שול געהַאט ַא גוטן שם און דָארט הָאבן אױך געלערנט קינדער 

ֿפון מַײנע עלטערנס ֿפרַײנט.
זײער קלָאר געדענק איך, װי דער טַאטע הָאט אונדז – מיך מיטן ברודער – צום 

ערשטן מָאל ָאּפגעֿפירט אין שול ַארַײן.
דָאס איז געװען װינטער און מיר זַײנען געװען געקלײדט אין אונדזערע בעסטע 
מלבושים, מיט װעלכע די מַאמע הָאט אונדז ֿפַארזָארגט ֿפַארן איבערֿפָארן קײן 
רוסלַאנד. אין ַאזַא אױסזען הָאבן אונדז ַאלע שילער ֿפון שול ַארומגערינגלט און 
געגלַאנצט אױף אונדז װי אױף ַא בײז־װּונדער. איבערהױּפט הָאבן זײ זיך געחידושט, 
װָאס מיר – צען־צװעלֿפיָאריקע יִינגלעך – טרָאגן גָאלדענע ֿפינגערלעך. די דָאזיקע 
ֿפינגערלעך זַײנען געװען דָאס גַאנצע גָאלד, װָאס אונדזער ֿפַאמיליע הָאט ֿפַארמָאגט.

דָאס הָאט די מַאמע נָאך אין לָאדזש ָאּפגעגעבן איבערצושמעלצן די צװײ 
קדושה־רינגלעך – דעם טַאטנס – אױף ֿפיר רינגלעך – ֿפַאר ַאלע מיטגלידער ֿפון 
אונדזער ֿפַאמיליע. נָאר מיט דער דָאזיקער בַאּפוצונג הָאבן מיר זיך שױן געמוזט 

שײדן אױֿפן צװײטן טָאג ֿפון אונדזער שול־בַאזוך.
די דירעקטריסע ֿפון שול הָאט געגעבן צו ֿפַארשטײן מַײן טַאטן, ַאז עס ּפַאסט 
ניט שול־קינדער און בֿפרט, ּפיָאנערן טרָאגן גָאלדענע רינגלעך. מיט צװײ יָאר 
שּפעטער, אין די הונגער צַײטן הָאבן מַײנע עלטערן ָאּפגעגעבן אונדזערע ַאלעמענס 

רינגלעך )דָאס גַאנצע ֿפַאמיליע־גָאלד( אין טָארגסין ֿפַאר ַא ּפוד הירזש...
װָאס איז שייך אונדזער קלײדונג, הָאבן מיר אױך זײער גיך ֿפַארביטן אונדזערע 
מלבושים אױף מער ּפרָאסטע, ּכדי ניט אױסטײלן זיך צװישן ַאנדערע קינדער, װעלכע 
זַײנען אין יענע צַײטן געװען געקלײדט זײער בַאשײדן. חוץ דעם הָאט מען בַײ מיר 
אױֿפן צװײטן טָאג ֿפון מַײן לערנען אין דער נַײער שול אױסגעגנֿבעט ֿפון קעשענע 
ֿפון מַײן ּפעלצל אין גַארדערָאב אױסגעצײכנטע לעדערנע הענטשקעס אױף װַײסן 

ֿפוטער...
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ַאזױ װי איך הָאב גַאנצע דרַײ חדשים דורכגעלָאזט דָאס לערנען אין לָאדזשער 
שול ֿפַארן איבערװַאנדערן קײן כַארקָאװ, איז מיר ניט לַײכט געװען זיך אַײנשליסן 
אין דער נַײער ּפרָאגרַאם ֿפון 3־טן קלַאס, נָאר דָאס איז געװען ַא קלײנע צרה. ערגער 
איז געװען מיט דער שּפרַאך. ניט געקוקט דערױף, װָאס די לערער הָאבן מיט די 
קינדער קָאנטַאקטירט נָאר אין יִידיש, הָאבן ַאלע שילער צװישן זיך גערעדט בלױז 
רוסיש און איך הָאב קײן װָארט ניט ֿפַארשטַאנען. אמת, מַײנע נַײע חֿברים און 
חֿברטעס אין קלַאס הָאבן מיר צוביסלעך געלערנט רוסיש, נָאר ניט זעלטן דערבַײ 
מיך ָאּפגענַארט און ַארַײנגעשָאטן אין מַײן שּפרַאך־ַארסענַאל מיאוסע אומבַאקַאנטע 
װערטער, װעלכע הָאבן ַארױסגערוֿפן אין מַײן אױסשּפרַאך ַאן ַאלגעמײנעם געלעכטער 
בַײ די יִינגלעך און ֿפַאררױטעטע בַאקן בַײ די מײדלעך... און דָאך הָאב איך צוביסלעכװַײז, 
און מע קָאן זָאגן גַאנץ שנעל, גוֿבר געװען דעם שּפרַאך־בַאריער, דָאס הײסט איך 
הָאב ָאנגעהױבן ”הַאקן״ ַאזַא רוסיש, װָאס ּפושקין זָאל אױֿפשטײן ּתחיית המתים... 
נָאר דערֿפַאר הָאב איך אױסגענומען בַײ די ַארומיקע, װעלכע הָאבן זיך ֿפַארװַײלט 
מיט מיר און זיך בַאצױגן צו מַײן רײדן מיט ֿפַארמילדערונג. ַאלנֿפַאלס, אין קלַאס 
בין איך אין גיכן געװָארן ַאן אײגענער מענטש און ָאנגעהױבן דערגײן די יָארן מיט 
שטיֿפערַײ די ּפעדַאגָאגן ניט װײניקער װי מַײנע חֿברים. צוליב גערעכטיקַײט איז 
ּכדאי צו בַאמערקן, ַאז אונדזער 45־טע שול אין כַארקָאװ בַײ איר שרעקלעכער 
געבַײדע און ָארעמקַײט איז געװען ַאן אױסגעצײכנטע שול מיט שײנע טרַאדיציעס 
און ּפרַאכטֿפולע ּפעדַאגָאגן, װעלכע זַײנען מיט לַײב און לעבן געװען איבערגעגעבן 
זײער זַאך און װעלכע הָאבן בֿפרש איבערגעלָאזט אין מַײן לעבן ַא טיֿפן און שײנעם 
שּפור. װּו נעמט מען ַאזעלכע ּפעדַאגָאגן ֿפַאר אונדזערע קינדער, ריכטיקער, ֿפַאר 
אונדזערע אײניקלעך? מַײן לערער ֿפון ֿפערטן קלַאס – ”די מומע בעטיע״ – ַאזױ 
הָאבן מיר זי גערוֿפן. איר אמתער נָאמען איז געװען בעלע מָאיסײעװנַא בַאניוק. 
דָאס איז געװען ַא ביז גָאר קָאלָאריטע ֿפיגור. מיאוס װי דער טױט, װי מע ֿפלעגט 
זָאגן בַײ יִידן. ַא ֿפרױ אין די מיטעלע יָארן, װָאס איז מיט איר אױסגעצױגן ּפנים, 
אַײנגעֿפַאלענע בַאקן, געשטוּפלטער נָאז און נידעריקן קול, איז געשטַאנען נעענטער 
און איר ָאנבליק צו ַא מַאנסּפַארשױן, אײדער צו ַא ֿפרױ. אין איר גרױסן לינקן 
אױער־לעֿפל הָאט זיך דורכגעלױכטן ַא לעכל די גרײס ֿפון ַא װַײנשל־קערל, װַײזט 
אױס ֿפון ַא ניט געלונגען אױעררינגל. צװישן די קינדער אין שול הָאט זי געשמט 
ֿפַאר זײער ַא בײזער, און מיר הָאבן טַאקע ֿפַאר איר מורא געהַאט. נָאר װָאס שייך 
אונטערריכטונג און ֿפירן דעם לימוד – איז דָאס געװען ַא זעלטענער ּפעדַאגָאג. זי 
הָאט שטרענג געֿפָאדערט און ַאלצדינג ַארַײנגעלײגט אין מוח ַארַײן. די סַאמע 

אומֿפעִיקע שילער הָאבן זיך בַײ איר סּפרַאװעט מיטן לערנען. 
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איך בין שטענדיק געװען איבערצַײגט, ַאז צו מיר הָאט זיך די מומע בעטיע 
בַאצױגן מיט ַא בַאזונדערער ַאנטיּפַאטיע. ניט זעלטן הָאט זי מיך געמוסרט ֿפַארן 
גַאנצן קלַאס און מיט איר ליטװישן דיַאלעקט און נידעריקן קול אױסגערעדט 

”ֿפױליַאק״...
איך מײן, ַאז זי איז געװען ֿפולקום גערעכט, װַײל מיט ֿפלַײסיקַײט צום לערנען 
אין שול הָאב איך זיך ניט איבעריק אױסגעצײכנט. און מַײן מַאמע הָאט קײן נחת 
ֿפון מיר ניט געקליבן, בעת די מומע בעטיע ֿפלעגט זי ַארױסרוֿפן אין שול ַארַײן. 
בַאזונדערס, געדענק איך, איז מיר ַארַײנגעֿפַאלן ֿפון איר אינײנעם ַא הַאלבסט־טָאג, 
װען איך הָאב ֿפַארשּפעטיקט אױף גַאנצע צװײ לימודים. עס איז ּכדאי װעגן דעם 
דערצײלן גענױער. מיר הָאבן געװױנט אױף דעכטיַארנע־גַאס 14, אין ַא נַײ־אױסגעבױטן 
הױז ֿפַאר די ַארבעטער ֿפון דער טעקסטיל־ֿפַאבריק ”רױטער ֿפָאדעם״, װּו מַײנע 
עלטערן געַארבעט. צו דער צַײט, װעגן װעלכער איך דערצײל, הָאט מען דירעקט 
לעבן אונדזער הױז ָאנגעהױבן ַא נַײע בױונג – מען הָאט ֿפַארברײטערט אונדזער 
מױער. דָאס איז געװען אין הונגער צַײט, װען די ּפױערים זַײנען געלָאֿפן אין שטָאט 
ַארַײן און ֿפיל ֿפון זײ זַײנען געװָארן בױער, אין װעלכע זַײנען געװען ַא גרױסער 
מַאנגל. אױף אונדזער נַײער בױונג הָאבן אױך געַארבעט נעכטיקע ּפױערים. זײ הָאבן 
געװױנט אין קעלער־געבַײדע בַײ אונדז אין הױז, װּו עס איז ֿפרִיער געװען ַא רױט 
װינקל. דָארטן אין אײן גרױסן צימער מיט צװײשטָאקיקע ברעטערנע נַארעס, מיר, 
הױף־יִינגלעך – הָאבן ֿפון נַײגעריקַײט ָאֿפט בַאזוכט ָאװנטצַײט די צוזַאמענװױנונג, 
װּו עס איז שטענדיק געשטַאנען ַא שטיקענדיקער געמישטער ריח ֿפון מַאכָארקע־רױך, 
עסנװַארג, קינדערישע װינדעלעך, ָאנעטשעס, שטיװל און הינטישע ֿפעלן. אונדז 
הָאט ַאהער געצױגן דער ֿפרײלעכער טומל, דער געלעכטער, דָאס געזַאנג און 
די טענץ אונטער די קלַאנגען ֿפון ַא הַארמָאניק. די אַײנװױנער ֿפון קעלער הָאבן 
זײער װַארעם זיך בַאצױגן צו דער הױף־חֿברה, געשּפַאסט, ֿפַארװַײלט מיט אונדז, 
און מיר זַײנען געװָארן מיט זײ ֿפרַײנט. צװישן דעם עולם, הָאט זיך אױסגעטײלט 
ַא יונגער שײנער בחור מיט ַא שװַארצן געקרַײזלטן קָאּפ הָאר און מיט ַא רײ װַײסע 
צײן און שמײכלדיקע אױגן – אין גַאנצן ַא ציגַײנער. װַאסילי הָאט מען אים גערוֿפן. 
מיר, יִינגלעך, הָאבן ממש געקלעּפט צו אים. װַאסילי הָאט אונדז בַאצױבערט מיט 
זַײנע מוסקולן, מיט זַײן ברַאװישקַײט און צוגעלָאזטקַײט. מיר ֿפלעגן קלעטערן 
אױף זַײנע ּפלײצעס, הענגען אױף אים, מַאכן ֿפַארשײדענע שטיק און ֿפָארגעשטעלט 

ַא צירק...
װי איך הָאב שױן דערצײלט, הָאבן מיר בַײ אונדז אין שטוב געהַאלטן ַא הינטעלע 
”ליזקע״. דָאס איז געװען ַא ליב בַאשעֿפעניש, צו װעלכן מיר הָאבן זיך צוגעבונדן, 
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װי צו ַא ֿפַאמיליע־מיטגליד. צו ”ליזקע״ הָאבן צו איר צַײט ֿפַארָאֿפטעט גַאנצע מחנות 
”חתנים״, װעלכע הָאבן זיך צוזַאמענגעקליבן אונטער אונדזער טיר, זיך געריסן 
צװישן זיך און ָאנגעטָאן צרות. די שכנים זַײנען אױף אונדז געװען אין ּכעס, און 
מיר איז ָאֿפט אױסגעקומען מלחמה הַאלטן מיט די ֿפַארערער ֿפון אונדזער ”ליזקען״, 

ָאּפיָאגנדיק זײ ֿפון אונדזערע טרעּפ..
צװישן די ”חתנים״ הָאט זיך אױסגעטײלט ַא ּפַאטלַאטער, װַײסער הונט, די גרײס 
ֿפון ַא קעלבל, מיט גוטמוטיקע אױגן, מיט װעלכן איך הָאב זיך בַאֿפרַײנדעט. דָאס 
איז געװען אײנער ֿפון די ֿפילצָאליקע ֿפַארװָארלָאזטע הינט, װעלכע זַײנען אין יענע 
הונגעריקע צַײטן ַארומגעלָאֿפן אין די גַאסן, ָאּפזוכנדיק שּפור ֿפון שּפַײז. דָאס איז 
געװען דער אײנציקער ”חתן״, װעלכן איך הָאב צוגעלָאזט צו אונדזער ”ּכלה״, כָאטש 

דער חילוק אין זײער װּוקס איז געװען ַא קָאלָאסַאלער...
דער ּפַאטלַאטער – ַאזױ הָאב איך ַא נָאמען געגעבן דעם הונט – הָאט זיך צו 

מיר צוגעבונדן און ָאֿפט בַאגלײט, װּוהין איך זָאל ניט גײן. 
אײנמָאל הָאב איך דורכן ֿפענצטער ֿפון אונדזער װױנונג דערהערט װילדע 
געשרײען ֿפון מענטשן און ַא װיזגערַײ ֿפון ַא הונט. מיט הַארצקלַאּפעניש בין איך 
אין אײן אױגנבליק ַארױסגעלָאֿפן אין הױף ַארַײן און דָאס, װָאס איך הָאב דערזען, 
הָאט מיך געּפלעֿפט: עטלעכע בױ־ַארבעטער און צװישן זײ אױך װַאסילי מיט גרױסע 
שטעקנס אין די הענט הָאבן זיך צעיושעטע געיָאגט נָאך דעם ּפַאטלַאטן, סטַארענדיק 

זיך אים ַארומרינגלען. 
דער דערשרָאקענער הונט הָאט זיך געװָארֿפן ֿפון אײן עק הױף צום צװײטן, 
זוכנדיק ַא רעטונג, נָאר ַאלע דורכגענג ֿפון גרױסן ּפלױט זַײנען ֿפריער בּכוונהדיק 
צוגעמַאכט געװָארן, חוץ אײנעם ַא לָאך אין עק הױף. ַאהין הָאט זיך ַא ֿפַארמַאטערטער 

ֿפון די געשרײען ַא לָאז געטָאן דער ּפַאטלַאטער. 
איך הָאב זיך ַא װָארף געטָאן צו װַאסילן מיט ַא ּפרָאטעסט־געשרײ, נָאר יענער 
הָאט מיך ַאֿפילו ניט בַאמערקט און צערײצטער ֿפָארגעזעצט דעם געיעג. מיט 
ֿפרײדיקער הָאֿפענונג הָאב איך צוגעקוקט, װי דער ּפַאטלַאטער הָאט זיך ַא לָאז 
געטָאן צום אײנציקן לָאך אין ּפלױט, נָאר בַאלד בין איך ַאנטױשט געװָארן: דער 
לָאך איז געװען ַא צוגעגרײטע ּפַאסטקע און דער הונט הָאט זיך ֿפַארּפלָאנטערט אין 
ַא נעץ ֿפון שטעכיקן דרָאט...די צעװילדעװעטע יעגערס מיט די שטעקנס אין די 
הענט זַײנען שױן צוגעלָאֿפן צו דער ּפַאסטקע, אין װעלכער דער געֿפַאנגענער הָאט 
זיך גערַאנגלט מיטן טױט. איך הָאב צוגעמַאכט די אױגן, ּכדי ניט צו זען דעם 
ַאנטשײדענעם טױט־קלַאּפ. נָאר דָא ּפַאסירט ַא נס: דער ּפַאטלַאטער הָאט מיט ַאן 
אומגעהײערן ּכוח ַארױסגעריסן ֿפון ּפלױט די דרָאט־נעץ און צוזַאמען מיט איר ֿפַײל 
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אױסן בױגן זיך ַארױסגעריסן ֿפון געֿפענקעניש... ַא שטײן איז מיר ַארָאּפ ֿפון הַארצן. 
ַאריבער איבערן ּפלױט, בין איך ַאװעקגעלָאֿפן אין דער ריכטונג, װּוהין דער הונט. 
אױסגעזוכט הָאב איך אים װַײט ֿפון אונדזער הױז. ער איז געשטַאנען ַא נעבעכדיקער, 
ַא ֿפַארבלוטיקטער, מיט ַא צעריסענער ֿפעל, אונטער ַא בױם און רחמנותדיק געװױעט ֿפון 
װײטיק, װָאס הָאט אים ֿפַארשַאֿפן דָאס שטעכיקע דרָאט, װָאס הָאט זיך ַארַײנגעשניטן 

אין זַײן גוף.
איך װעל קײנמָאל ניט ֿפַארגעסן מיט װָאס ֿפַאר ַא דַאנקבַארע אױגן מַײן ּפַאטלַאטער 
ֿפרַײנט הָאט אױף מיר געקוקט און געלעקט מַײנע הענט בעת איך הָאב אים בַאֿפרַײט 
ֿפון דעם בײזװיליקן דרָאט... אומקערן זיך צוריק ַאהײם הָאב איך ניט געװָאגט, װַײל 
דער הונט, ניט ָאּפשטײענדיק ֿפון מיר אױף קײן טרָאט, װָאלט אין דעם הױף געװיס 
זַײן טױט געֿפונען. ניט װיסנדיק, װָאס צו טָאן, הָאב איך זיך געלָאזט צוזַאמען מיטן 
הונט שּפַאנען איבער די גַאסן, הָאֿפנדיק, ַאז איך װעל עּפעס סוף־ּכל־סוף צוטרַאכטן. 
אין דער זעלבער צַײט איז מיר ניט ַארױס ֿפון קָאּפ און ַארױסגערוֿפן אין מַײן 
קינדערישער נשמה ַאן עקל צו מַײן ָאּפגָאט װַאסילי. ער איז מיר געשטַאנען ֿפַאר די 
אױגן מיט דעם ֿפַארהױבענעם איבערן הונט שטעקן און ֿפַארקרימטן ֿפון ַאכזריות ּפנים. 
דערבַײ איז מיר געקומען אױף ַא געדַאנק, ַאז אין צוזַאמענװױנונג ֿפון די בױ־ַארבעטער 
הָאב איך געזען הינטישע ֿפעלן אױף די נַארעס... ַאלץ הָאט אין מיך געקָאכט. און דָא 
איז שױן צַײט אין שול ַארַײן. בַײ אונדזער מומע בעטיע ֿפַארשּפעטיקט אױֿפן לימוד – 
דָאס איז ניט קײן שּפַאס. נָאך און נָאך ַא מָאל איבערטרַאכטנדיק ַאזױ מַײן לַאגע, בין 
איך אומבַאװּוסטזיניק צו צו מַײן שול, װּו עס הָאט זיך ּפונקט ֿפַארענדיקט דער ערשטער 
לימוד. די שילער ֿפון מַײן קלַאס הָאבן ַארומגערינגלט מיך מיטן הונט אױֿפן 
שול־הױף און זײער ֿפילבַאר אױסגעהערט מַײן טרױעריקע דערצײלונג. אײניקע הָאבן 
ֿפָארגעלײגט, ַאז מיר זָאלן צונױֿפקלַאּפן ַא בודקע דָא אין שול־הױף און ַאלע צוזַאמען 
דערצִיען דעם הונט. מיר איז דער ּפלַאן ביז גָאר געֿפעלן און איך בין ַאװעק אין דער 
בַאגלײטונג ֿפון עטלעכע שילער מיט ֿפולער ַאנטשײדנקַײט צו דער מומע בעטיע, 
װעלכע הָאט שױן בַאװיזן ַארַײנגײן אין קלַאס נָאכן גלעקל. איך הָאב ניט בַאװיזן 
עֿפענען דָאס מױל און אױסרײדן ַא װָארט, װי מַײן לערערין הָאט אױף מיר ָאנגעגרַײֿפט 
מיט איר מָאנָאטָאנען מַאנצבילישן קול. װָאס הָאב איך נָאר ניט אױסגעהערט ֿפון 
איר? ַאז איך בין ַא ֿפױליַאק )איר בַאליבט װָארט(, ַא ּפוסטעּפַאסניק, ַאז חוץ מיט הינט 
צו יָאגן בין איך צו גָארניט ֿפעִיק, מיט אײן װָארט, ַא װָאס אין קָארט. און נָאך ַאלעמען, 

ָאן דער מַאמען זָאל איך ניט אין שול ניט קומען.
עס איז לַײכט ֿפָארצושטעלן מַײן צושטַאנד, מַײן בַאלײדיקונג. נָאר דערֿפַאר הָאב 
איך מיט ֿפַארלַײכטונג ֿפַארלָאזט דעם שול־הױף: מַײן געליטענעם הונט הָאט 
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איבערגעלָאזט בַײ זיך שול־אױֿפזעערין – די טיָאטיע מַאניע, װעלכע הָאט מיר 
ַאמָאל געשָאנקען ”ליזקען״ – דָאס הינטל, װָאס מיר הָאבן דערצױגן בַײ אונדז 

אינדערהײם.
און נָאך ַאן עּפיזָאד מיט דער מומע בעטיע הָאט זיך ֿפַארהיט אין מַײן זּכרון. 
אונדזער קלַאס הָאט געשריבן ַא קָאנטרָאל־ַארבעט – ַאן איבערדערצײלונג לױט 
עזרא ֿפינינבערגס ּפָאעמע ”בַײם דניעּפר״. די ּפָאעמע איז מיר שטַארק געֿפעלן 
געװָארן, איך הָאב זי ּכמעט אױף אױסװײניק געקָאנט און מיט גרױס ֿפַארגעניגן 
געשריבן אין מַײן אױסלײגונג, װיַאזױ ַא מאה טשעטשענס זַײנען געקומען צום 
שטיבל ֿפונעם ֿפישער ַאלעקסייעװ, װָאס לעבן דעם דניעּפר און געֿפָאדערט ער זָאל 
ֿפירן צו די רױטע, װּו זַײנע זין הָאבן געדינט. איך בין ַאזױ ֿפַארכַאּפט געװען מיט 
שרַײבן, ַאז איך הָאב ניט בַאמערקט, װי דער לימוד הָאט זיך געענדיקט, און װי די 
מומע בעטיע איז צוגעגַאנגען צו מַײן ּפַארטע, קױם הָאב איך בַאװיזן אונטערשרַײבן 
מַײן ֿפַאמיליע אונטער דער קָאנטרָאל־ַארבעט, װי זי הָאט בַײ מיר צוגענומען דעם 
העֿפט, ניט אױסמַײדנדיק דערבַײ מיך ַא שטָאך טָאן, מחמת לערנען דַארף מען, ניט 
ּפוסטעּפַאסעװען – דַאן איז גרינגער צו שרַײבן... איך הָאב שװַײגנדיק ַארָאּפגעשלונגען 
איר בַאמערקונג, זַײענדיק זיכער, ַאז מַײן ַארבעט טױג אױף ּכּפרות. נָאר אױֿפן צװײטן 
טָאג איז געשען אױסערגעװײנטלעכס. די מומע בעטיע הָאט צעטײלט די דורכגעקוקטע 
קָאנטרָאל־ַארבעטן מיט אירע בַאמערקונגען און ָאּפשַאצונגען. אײניקע ַארבעטן הָאט 
זי געלױבט, ַאנדערע געמַאכט מיט ַאש גלַײך. אין אירע הענט איז שױן ניט ֿפַארבליבן 
קײן אײן העֿפט און װעגן מיר – קײן װָארט ניט. נָאך ַא קורצער ּפַאוזע הָאט די מומע 
בעטיע געעֿפנט איר ַאלטן ּפָארטֿפעל, און איך הָאב דערזען אין איר ָאדערדיקער, 
אױסגעטריקענער הַאנט מַײן העֿפט. דָאס הַארץ איז בַײ מיר ַארָאּפגעֿפַאלן און איך 

בין געװען גרײט צום סַאמע ערגסטן. 
– איצט, קינדער, – הָאט זי געװענדט צום קלַאס, – מוז איך אַײך איבערלײענען 
ָאט די דָאזיקע ַארבעט און זי הָאט מיט ַא ּכמעט ַארטיסטישן אױסדרוק, ַאזױ ניט 

אײגנטלעך ֿפַאר איר – ָאנגעהױבן לײענען מַײן איבערדערצײלונג.
איך געדענק גוט, װי אירע בלײכע, אַײנגעֿפַאלענע בַאקן הָאבן זיך צערױטלט און 
אױף די בלײכע ליּפן הָאט געשּפילט ַא שמײכל ֿפון ֿפַארגעניגן. בַײ ַא טױטער שטילקַײט 
אין קלַאס הָאט די מומע בעטיע ֿפַארענדיקט דָאס לײענען און מיט איר מַאנצבילישן 
קול ּכמעט אױסגעשריגן – אױסגעצײכנט! ַאלע שילער הָאבן אױסגעדרײט די קעּפ 
צו מיר, און איך הָאב ניט געװּוסט, װּוהין די אױגן בַאהַאלטן. מיר הָאט זיך, איך װײס 
ַאלײן ניט ֿפַארװָאס, ֿפַארװָאלט װײנען... אױסגעלײזט הָאט מיך דָאס גלעקל. ָאּפגעבנדיק 
מיר מַײן העֿפט, הָאט די מומע בעטיע מיט דער גַאנצער װײכקַײט, אױף װעלכער זי 
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איז נָאר ֿפעִיק געװען, מיך געלױבט: מָאלָאדיעץ, הַא? ַאז דו װילסט נָאר – קָאנסטו...
און מיר הָאט זיך ֿפַאר איר גוטסקַײט געװָאלט ענטֿפערן מיט גוטסקַײט און ֿפַארטרױען 

איר מַײן סוד, ַאז איך שרַײב שױן לידלעך...
ֿפון דעם טָאג ָאן הָאט די מומע בעטיע ָאנגעהױבן זיך בַאצִיען צו מיר גָאר 
ַאנדערש. איך בין אױסגעװַאקסן ֿפַאר ַאלעמען אין קלַאס, איך בין אױסגעװַאקסן 
בַײ זיך ַאלַײן אין די אױגן... איך קָאן ניט ָאן ַא שמײכל דערצײלן װעגן דעם, װָאס 
הָאט מיט מיר ּפַאסירט קורץ נָאך דעם. װען די מומע בעטיע איז ֿפון מיר נתּפעל 
געװָארן, בין איך געצװּונגען געװען אױסהַאלטן מַײן מַארקע: איך הָאב מיטַאמָאל 
ָאנגעהױבן ֿפלַײסיק לערנען, איך הָאב אױֿפגעהערט צו שטיֿפן אױף די לימודים, מיט 

איין װָארט – ַא מוסטער־שילער. 
עס איז דערגַאנגען דערצו, װָאס די מומע בעטיע הָאט אױף דער ֿפַארזַאמלונג 
ֿפָארגעלײגט מַײן קַאנדידַאטור ַאלס קלַאסן־ֿפָארזיצער, און ַאלע שילער הָאבן 
ָאּפגעשטימט ֿפַאר מיר. דערָאבערן דעם דָאזיקן טיטל – דָאס איז געװען ַא טריומף, 
װעלכער הָאט צוגעגעבן ַא געזעלשַאֿפטלעכן טָאן, שטָאלצקַײט און דעם אמת 
זָאגנדיק, הָאב איך ַאֿפילו קײנמָאל אױף דעם זַאך ניט געריכט. ַאלנֿפַאלס, נָאך 
דער ֿפַארזַאמלונג הָאבן מיך ַאלע שילער בַאגריסט און ַאהײם ֿפון שול בין איך 

געגַאנגען ַאן איבערגעֿפולטער מיט זעלבסטװירדע. 
נָאר אױב אױף דער װעלט זַײנען ֿפַארַאנען ַאזעלכע רעקָארדן ֿפון ַאמװײניקסטן 
זיך ֿפַארהַאלטן אױֿפן ָאלימּפ ֿפון דער מַאכט, הָאב איך בֿפירוש דעם רעקָארד 
געשלָאגן: מַײן מיסיע ֿפין קלַאסן־ֿפָארזיצער הָאט געדױערט ניט מער, װי 24 
שעה – ַא מעת־לעת. און געשען איז ֿפָאלגנדיקס: אױף מָארגן אין דערמיט ֿפון 
דעם לעצטן לימוד הָאב איך דערֿפילט ַאז עמעץ לײגט מיר ַארַײן אין דער הַאנט 
ַא ּפַאּפירל. איך הָאב זיך אױסגעדרײט אױף צוריק. דָאס צעטעלע הָאט מיר 
איבערגעגעבן ַא שילערין, װָאס איז געזעסן הינטער מיר. אומבַאמערקט )ַאזױ 
הָאט זיך מיר געדוכט( הָאב איך דָאס צעטעלע ֿפַאנַאנדערגעװיקלט, נָאר איבערלײענען 
עס ניט בַאװיזן. די מומע הָאט עס בַײ מיר צוגענומען. בַײם אויטָאר ֿפונעם 
בריװעלע הינטער מַײנע ּפלײצעס הָאט זיך ַארױסגעריסן ַא זיֿפץ ֿפון ֿפַארצװײֿפלונג. 
לױטן אױסדרוק ֿפון דעם ּפנים בַײ דער מומע בעטיע בעת זי הָאט געלײענט דָאס 
צעטעלע, הָאב איך ָאנגעשטױסן, ַאז עס איז ֿפָארגעקומען עּפעס אױסערגעװײנטלעכס. 
זי הָאט דָאס ּפַאּפירל צוריק צונױֿפגעלײגט און ניט ֿפַארענדיקנדיק דעם לימוד 
אומדערװַארט געמָאלדן ַא ֿפַארזַאמלונג ֿפון קלַאס. װעגן דעם, װָאס הָאט נָאכגעֿפָאלגט, 
איז מיר ַאֿפילו הַײנט שװער צו שרַײבן. בַײ ַאן ָאנגעשטרענגטער שטילקַײט הָאט 
די מומע בעטיע איבערגעלײענט ֿפַאר ַאלעמען דָאס צעטעלע, אין װעלכן מַײן 
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שכנה )מערי הָאט זי געהײסן( הָאט מיר געגעבן צו װיסן, ַאז איך בין איר שטַארק 
געֿפעלן... דָאס איז געװען ַא דונער אין קלָארן הימל. מערי הָאט מיט די הענט 
ֿפַארשטעלט דָאס ּפנים און זיך צעװײנט. איך הָאב דערֿפילט װי מַײנע בַאקן ֿפלַאקערן 
און די שילער, װָאס זײ הָאבן ָאקָארשט געהערט, הָאבן אױסגעשָאסן אין אײן קול 
ַא געלעכטער. ָארעם מײדעלע מערי! װיַאזױ איז איר דעמָאלט געװען?.. און די 
מומע בעטיע הָאט מיט מָאנָאטָאנער מַאנצבילישן שטים, מיט דער רוִיקַײט ֿפון ַא 
הענקער איבערגעלײנט ַא מָארַאל און געֿפָאדערט, ַאז די שולדיקע זָאל ָאן דער 
”מַאמען״ אין שול ַארַײן ניט קומען. װָאס איז שייך מַײן גורל, – הָאט זי געּפסקנט 
מיך בַאֿפרַײען ַאלס קלַאסן־ֿפָארזיצער, װַײל עס איז ניט צום ּפנים ֿפון ַא ֿפָארזיצער 

זיך ֿפַארנעמען מיט ַאזעלכע זַאכן...
ַאזױ ַארום בין איך בַײ דער מַאכט בלױז אײן מעת־לעת און ַאװעק אין דעמיסיע 
איבער ַא ליבע, װעגן װעלכער איך הָאב קײן שום ָאנונג ניט געהַאט. שּפעטער, װען 
איך בין עלטער געװָארן, הָאב איך זיך דערװּוסט, ַאז ֿפרױען הָאבן ליב מַאנצבלען, 
װעלכע ֿפַארנעמען ַאן ַאמט און ניט אײנער ֿפון זײ איז געֿפַאלן ַא קרבן צוליב ַא 

ליבע. ַאזױ, ַאז קײן אױסנַאם בין איך ניט געװען.
ַאזױ הָאט זיך ֿפַארענדיקט מַײן קַאריערע. און גלַײך אױס ּכלה, װידער ַא מױד, – 
בין איך ַאװעק צו מַײן צעברָאכענער קַארעטע, ד.ה. איך בין װידער געװָארן ַא 
ֿפױליַאק, ַא ּפוסטעּפַאסניק, װידער איז מַײן מַאמען אױסגעקומען גײן אין שול ַארַײן, 

אױסהערן ֿפון דער מומע בעטיע גַאנצע מעׂשיות װעגן מַײנע אױֿפטועכצן.
איך מײן, די מומע בעטיע איז ניט װײניקער װי איך צוֿפרידן געװען, װען מיר 
הָאבן סוף לערניָאר מיט איר זיך געזעגנט און איך בין ַאריבער אין ֿפָאלגנדיקן קלַאס. 
און װי ּפַארַאדָאקסַאל און מָאדנע עס קלינגט ניט, נָאר װען איך הָאב שױן געלערנט 
אין זיבעטן קלַאס, הָאט די מומע בעטיע דװקא מיך צוגעשדכנט ַאלס רעּפעטיטָאר 
צו ַא שילערין אין איר קלַאס, װעלכע איז מחמת ַא קרענק ָאּפגעשטַאנען לערנען. 
דָאס מײדעלע איז געװען ֿפון ַא ֿפַארמעגלעכער ֿפַאמיליע און יענע הונגעריקע יָארן 
איז ֿפַאר מיר געװען ַא געװינס ֿפַארדינען עטלעכע גילדן און ַא מָאל ָאּפעסן ַא זַאטן 

מיטיק וועלכן איך הָאב בַײ זיך אינדערהײם דענסטמָאל ניט געזען. 
ֿפון מַײנע ֿפילצָאליקע שול־דערינערונגען װילט זיך מיר דערצײלן נָאך אײניקע.

ָאנהײב דרַײסיקער יָארן זַײנען אין שול־װעזן דורכגעֿפירט געװָארן ֿפַארשײדענע 
רעֿפָארמען, ֿפיל ֿפון װעלכע עס הָאבן זיך װַײט ניט בַארעכטיקט און זַײנען מיט דער 
צַײט ָאּפגעשַאֿפן געװָארן. שטרעבנדיק אַײנֿפלַאנצן בַײ די שול־קינדער געניטשַאֿפט 
ֿפון זעלבשטענדיקַײט אין לערנּפרָאצעס, זַײנען די שולן איבערגעֿפירט געװָארן אױף 
ַא בריגַאד־מעטָאד: די שילער אין קלַאס זַײנען צעקלַאּפט געװָארן אין בריגַאדעס צו 
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ֿפיר־ֿפינף קינדער. דער לערער הָאט ֿפַארגעבן אױסלערנען ַא געװיסע טעמע, װעלכע 
די בריגַאדעס זַײנען מחויֿב געװען טַאקע דָא אױֿפן ָארט אין קלַאס זעלבשטענדיק 

דורכשטודירן לױטן לערנבוך און נָאכדעם זיך ”ָאּפרעכענען״ ֿפַארן לערער. 
דערבַײ הָאט די בריגַאדע ַאלײן לױט איר ֿפַארלַאנג אױסגעטײלט אײנעם ֿפון זײ, 
װעלכער איז אױסגעטרָאטן מיט ַא בַאריכט װעגן דעם דורכגעגַאנגענעם מַאטעריַאל 
און דער לערער הָאט געשטעלט ָאּפשַאצונגען דער גַאנצער בריגַאדע. קײן גרעסערן 
גן־עדן, װי ָאט די סיסטעם, הָאבן מיר, – די ֿפױליַאקעס – זיך ניט געקָאנט װינטשן. 
איך געדענק, בַײ אונדז אין בריגַאדע זַײנען געװען ֿפינף שילער – צװײ מײדלעך 
און דרַײ יִינגלעך – די קלײנטשיקע רַײע גערשמַאן – איז געװען די בעסטע און 
ֿפעִיקסטע אין קלַאס און איר איז דעריבער בַאשערט געװען שטענדיק ָאּפקומען 
ֿפַאר אונדזער בריגַאדע אין דער צַײט, װען מיר, די ַאנדערע בריגַאדע מיטגלידער 
הָאבן זיך ֿפַארנומען אױֿפן לימוד, מיט װָאס מיר הָאבן נָאר געװָאלט, נָאר ניט 

לערנען...
ַאזױ, דערמָאן איך זיך, װען אױֿפן לימוד ֿפון ביָאלָאגיע הָאט מען אונדז ֿפַארגעבן 
אױסלערנען דעם געבױ ֿפון ֿפיש און אונדזער בעל־ּתורה רַײעטשקע הָאט ֿפלַײסיק 
זיך גענומען צום לערנבוך, הָאט דָאס צװײטע מײדל ֿפון אונדזער בריגַאדע געניע 
זיך ֿפַארטיֿפט אין ַא צעשָאטענעם מיט געלע בלעטער ליבע־רָאמַאן, ַארָאנטשיק 
הָאט געמָאלט דעם ּפרָאֿפיל ֿפון דער ביָאלָאגיטשקע און איך מיט ַאװרעמלען הָאבן 
ֿפַארֿפַאסט ַא לידל, װָאס דער גַאנצער קלַאס הָאט דערנָאך געזונגען אױף ַא ּפָאּפולערן 

מָאטיװ.
צו דער זעלבער צַײט, װעגן װעלכער איך דערצײל, זַײנען די שולן געװָארן 
ַאזױגערוֿפענע ֿפַאבריק־זַאװָאדישע. דָאס הָאט בַאטַײט, ַאז יעדע שול הָאט געהַאט איר 
שעף־אונטערנעמונג, װו די שילער ֿפון די עטלעכע קלַאסן הָאבן בַאדַארֿפט אױסלערנען 
ַא ּפרָאֿפעסיע. ַאזױ הָאט אונדזער שול, װעלכע הָאט דעמלט ֿפיגורירט לױטן ֿפולן נָאמען 
”כַארקָאװער יִידישער זיבניָאריקער ֿפַאבריק־זַאװָאדישע מוסטער־שול״, געהַאט צװײ 
שעֿפטום־אונטערנעמונגען – דעם צענטרַאלן טעלעגרַאף לעבן אונדזער שול אױף 
רודניעװ ּפלַאץ, װּו עס הָאבן זיך געלערנט די שילער ֿפון 7־טן קלַאס אױף טעלעגרַאֿפיסטן 
און די ֿפינֿפטע שול־ֿפַאבריק, װעלכע עס הָאבן בַאזוכט אונדזערע צװײ זעקסטע קלַאסן, 

דערונטער אױך איך.
ֿפַארלױֿפנדיק ֿפָארױס מוז איך קָאנסטַאטירן, ַאז קײן אײן טעלעגרַאֿפיסט און 
קײן שוסטער איז ֿפון אונדזערע קלַאסן ניט ַארױס... נָאר דָאס איז ֿפַארבַײגײענדיק. 
דערצײלן װיל איך דָא ַאן עּפיזָאד, װָאס הָאט ָאּפגעשּפילט ַא געװיסע רָאל אין מַײן 
אױסֿפָארמירונג. מיך מיט נָאך אײניקע שילער ֿפון אונדזער קלַאס הָאט מען 
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ַאװעקגעשטעלט אין צעך ֿפון דער שול־ֿפַאבריק לעבן די מַאשינען, אױף װעלכע די 
ַארבעטער הָאבן צוגעקלַאּפט די זױלן צו די שיך. די ערשטע צַײט איז אונדז די 
דָאזיקע ָאּפערַאציע געֿפעלן געװָארן און מיר הָאבן מיט ֿפַארגעניגן געקוקט, װי די 
קלוגע מַאשין ֿפַארטיקט קונציק אױס די שיך. נָאר ָאּפשטײן ַאזױ און בלױז קוקן 
עטלעכע שעה נָאכַאנַאנד )עּפעס טָאן בַײ דער מַאשין הָאט מען אונדז ניט דערלױבט( 
איינס און דָאס זעלבע איז ניט ֿפַאר ַא חֿברה, װעלכע איז איבערגעֿפולט מיט 
ענערגִיע און ַא װילן צו בַאװעגענען זיך. איז דָאס אונדז ַאלץ גיך דערעסן געװָארן 
און מיר הָאבן געזוכט ֿפַאר זיך ֿפַארװַײלונגען. מיר זַײנען געקרָאכן אין ַאלע לעכער 
ֿפון צעך, געבלָאנקען אין ַאנדערע צעכן און גלַאט געשטיֿפט. ֿפַארגעניגן הָאט אונדז 
בלױז ֿפַארשַאֿפן דער מיטיק־איבערַײס, װען מיר זַײנען בַאגלַײך מיט די ַארבעטער 
ַארַײן אין ַא גרױסן זַאל ֿפון דער גָארקיך אין דָארטן, װי אײגענע מענטשן, געגעסן 
ָאנבַײסן. נָאך דעם הָאבן מיר שױן זיך דערװַארט צום סוף ֿפונעם אומבַײט, ּכדי װָאס 

גיכער זיך דערקלַײבן ַאהײם.
דָאס איז ּפונקט געװען װינטער, װען מיר, יִינגלעך, זַײנען ַארומגעֿפלױגן אױף 
אונדזערע גליטשערס די ָאּפצַאסן ֿפון אונדזערע שיך, װּו עס זַײנען געװען צוגעקלַאּפט 
די אַײזערנע ּפלַאסטינקעס, צו װעלכע מע ֿפלעגט ֿפעסטיקן די גליטשערס. ֿפַארמָאגן 
אין יענע צַײטן סּפעציעלע בַאזונדערע שיך מיט צוגעקלַאּפטע צו זײ גליטשערס – 
דָאס איז געװען צװישן אונדזער שטַאנד ַא זעלטענע זַאך. איז ָאט: ַארבעטנדיק אױף 
דער שוך־ֿפַאבריק הָאבן אונדזערע יִינגלעך ַאמָאל ַארַײנגעלײגט צו זיך אין קעשענע 
ַא ּפָאר ָאּפצַאסן און ַארױסגעטרָאגן זײ ֿפון דער ֿפַאבריק, ּכדי אינדערהײם ֿפַארבַײטן 
מיט זײ די ָאּפגעריבענע. דָאס הָאט מען, ֿפַארשטײט זיך, געטָאן בגניֿבה, נָאר ֿפַאר 

קײן גרױסער זינד ניט ֿפַארעכט:
– דָא אין צעך זַײנען דָאס געלעגן גַאנצע בערג מיט דעם גוטס, איז װָאס איז ַאזױנס 
ַא ּפָאר ָאּפצַאסן? אײנמָאל בין איך אױך געגַאנגען אױף ַאזַא גניֿבה, נָאר בַאצָאלט הָאב 
איך זײער טַײער. בַײם ַארױסגײן ֿפון דער ֿפַאבריק אין קָאנטרָאל־דורכגַאנג הָאבן די 
װעכטער ּפלוצלינג ֿפַארהַאלטן אונדזער גַאנצע גרוּפע שילער, ַארַײנגעֿפירט אין ַא 
זַײטיקן צימער און ָאנגעהױבן אונדז בַאזוכן. דָאס הַארץ הָאט בַײ מיר ָאנגעהױבן זיך 
קלַאּפן, אין די אױגן איז מיר ֿפינצטער געװָארן. איך הָאב זיך דערֿפילט, װי ַא ֿפַאריָאגטע 
אין געֿפענקעניש װילדע חיה, ָאן קײן שום אױסװעג. אינסטינקטיװ הָאב איך זיך 
ָאנגעהױבן רוקן צוריק הינטער ַאלעמען, װעלנדיק געװּונען נָאך עטלעכע װַײלעס ביז 
מַײן ענדלעכן קרַאך און דערֿפילט לעבן מַײן ֿפיס ַאן אַײזערנע אורנע, װָאס איז 
געשטַאנען אין װינקל ֿפון צימער. ַא ֿפונק ֿפון הָאֿפענונג הָאט מיך בַאשַײנט. איך הָאב 
ַארױסגענומען, ַאז קײנער זָאל ניט בַאמערקן מַײן גניֿבה ֿפון מַאנטל־קעשענע אין 
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בלינדערהײט בלױז ָאנטַאּפנדיק ֿפון הינטן, ַארָאּפגעלָאזט די ָאּפצַאסן אין אורנע ַארַײן. 
נָאר דָא הָאט ּפַאסירט דָאס סַאמע שרעקלעכסטע: די ָאּפצַאסן זַײנען ַארָאּפגעֿפַאלן 
מיט ַא טרַאסק ניט אין דער אורנע, נָאר ֿפַארבַײ איר... מיך הָאט בַאהערשט ַא 
שָאק־צושטַאנד: איך הָאב ַאֿפילו ניט בַאמערקט, װי איך בין געבליבן שטײן אײנער 
ַאלײן ָאּפגעטײלט ֿפון ַאלעמען לעבן דער אורנע. לעבן מַײנע ֿפיס – די צוגעגנֿבעטע 
ָאּפצַאסן און ַאנטקעגן מיר – דער װעכטער הָאט מיך דורכגענומען מיט זַײן שטעכיקן 
בליק... עס איז שװער מיר איצט איבערגעבן, װָאס עס הָאט זיך מיט מיר דעמלט געטָאן. 
מַײן ֿפַארצװײֿפלונג איז געװען גרענעצלָאז. ַאלע בַײװעזנדע און אין זײער צָאל די 
שילער ֿפון מַײן קלַאס, װעלכע הָאבן ַאלײן געזינדיקט, ּפונקט װי איך, הָאבן איצט 
שװַײגנדיק געקוקט אױף מיר מיט ביטול און אין זײער שװַײגן הָאב איך קלָאר געהערט: 
”ביסט ַא גנֿב, ביסט ַא גנֿב״. איך בין געשטַאנען ֿפַאר זײ, װי ַא נַאקעטער, ַא ֿפַארלױרענער. 
אינדערהײם הָאב איך זיך ָאּפגעזָאגט ֿפון עסן, מיט קײנעם ניט גערעדט. אױף די ֿפרַאגן 
ֿפון מַײנע איבערגעשרָאקענע עלטערן הָאב איך געּפלָאנטערט אומזיניק און ַא גַאנצע 
נַאכט זַײנען ֿפַאר מיר געשטַאנען די ביטולדיקע ּפנימער ֿפון די שילער און װעכטער.

מער ֿפון ַאלץ הָאט מיך געשרָאקן, װיַאזױ װעל איך זיך נָאך דעם געשעענעם 
בַאװַײזן אין שול? און װירקלעך, װען איך בין אױף מָארגן ַאריבער די שװעל ֿפון 
שול הָאבן ַאלע אױף מיר געקוקט און זיך דערװַײטערט ֿפון מיר, גלַײך װי זײ װיסן 

ֿפון גָארניט, נָאר איך הָאב בולט אױֿפגענומען, ַאז דָאס איז בלױז ַאן ָאּפשטעל.
ענדלעך, נָאך די לימודים, הָאט מען מיך גערוֿפן צו שול־ֿפַארװַאלטערין, איך 
בין צו דעם געװען גרײט, חוץ דעם הָאב איך ֿפַארשטַאנען, ַאז ערגער קָאן מיר שױן 
גָארנישט ניט זַײן. דעריבער הָאט דער אױסרוף אױף מיר װײניק געװירקט, מיך הָאט 
ַאֿפילו ניט איבעררַאשט, װען איך הָאב דערזען אין קַאבינעט ֿפון דער ֿפַארװַאלטערין 
דָארע מַארקָאװנע מַײן מַאמע... זי הָאט, װַײזט אױס, זיך ָאנגעשטױסן נעכטן, ַאז 
מיט מיר איז עּפעס ֿפָארגעקומען און דעריבער איז זי ָאן אַײנלַאדונג ַאװעק אין 
שול ַארַײן. לױטן ּפנים ֿפון מַײן מַאמען הָאב איך ֿפַארשטַאנען, ַאז זי װײסט שױן 
װעגן ַאלץ און מיר איז דערֿפון געװָארן ַא ביסל גרינגער... דָארע מַארקָאװנע הָאט 
מיך ַאװעקגעזעצט לעבן זיך און ַארױֿפגעלײגט איר הַאנט אױף מַײן ּפלײצע, זי הָאט 

מיר קײן װָארט מוסר ניט געזָאגט, בלױז געֿפרעגט:
– צוליב װָאס הָאסטו דָאס געטָאן?

איך הָאב געשװיגן. דַאן הָאט זי נָאכַאמָאל איבערגעֿפרעגט. מיט ַאן ַארָאּפגעלָאזטן 
קָאּפ הָאב איך אומזיניק עּפעס געמורמלט. 

לַאנג הָאט די ֿפַארװַאלטערין מיך ניט ֿפַארהַאלטן און איך הָאב צום ערשטן מָאל 
ֿפַארן ֿפַארגַאנגענעם מעת־לעת )ָאּפגעעטעמט?( מיט ֿפולער ברוסט, װען איך בין 
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צוזַאמען מיט דער מַאמען אױס אין דרױס. אױֿפן װעג ַאהײם הָאבן מיר מיט מַאמען 
ניט גערעדט. 

איך הָאב זיך דַאן נָאך ַאלײן ניט געקענט ָאּפגעבן ַא חשבן אין ַאלץ, װָאס עס 
מיט מיר ֿפָארגעקומען, נָאר איך בין געװען זיכער, ַאז דעמלט איז אין מַײן נשמה 
ֿפָארגעקומען ַא גַאנצער איבערברָאך, װעלכער הָאט געװיס געשּפילט ַא בַאדַײטנדיקע 

רָאל אין מַײן װַײטערדיקן לעבן.
ֿפון שטוב בין איך שטענדיק געגַאנגען צוֿפוס, קײן טרַאנסּפָארט איז דעמלט אױֿפן 
אונטערשטן װעג ניט געװען. ֿפון אונדזער הױז, װָאס אױף דעכטיַארנע־גַאס, הָאב 
איך זיך ַארָאּפגעלָאזט ֿפון בַארג און מיט דער זשורַאװליָאװקע ביז צום הױקער־בריק, 
ֿפון דַאנען – אױֿפן רודניעװ־ּפלַאץ אין שול ַארַײן. עס איז אױך געװען ַאן אױבערשטער 
װעג דורך דער מַאיַאקָאװסקי־גַאס און ּפושקין־גַאס מיטן טרַאמװַײ צו בַאסײן־גַאס 
דורך דער שטָאט צום רודניעװ־ּפלַאץ. מיט דעם בין איך זעלטן געֿפָארן ַאהײם, נָאר 
דַאן, װען איך הָאב געװָאלט אױסמַײדן די כוליגַאנעס ֿפון דער זשורַאװליָאװקע, מיט 
װעלכן איך הָאב ערשט נעכטן־אײערנעכטן אױסגעהַאלטן ַא בַאטַאליע. און שלָאגן 
זיך בין איך אויך געװען גַאנץ געניט, און ניט אײן כוליגַאן הָאט געֿפילט אױף זיך 
מַײנע ֿפױסטן בעת מיר איז אױסגעקומען זיך ֿפון זײ ֿפַארטײדיקן. ָאט אין ַאזעלכע 

ֿפַאלן בין איך געֿפָארן מיטן טרַאמװַײ.
אין אײנעם ַאזַא אױֿפדערנַאכט יַאנװַאר חודש איז דָאס געװען, און אױף די 
גַאסן איז געשטַאנען ַא גליטש, װי ַא שּפיגל, בין איך צוזַאמען מיט די שילער 
ֿפון אונדזער קלַאס נָאך די לימודים ַאװעק צום טרַאמװַײ. מיר זַײנען נָארװָאס 
צום טרַאמװַײ־ָאּפשטעל, װי מַײן װַאגָאן ַא ֿפול געּפַאקטער איז שױן ָאּפגעֿפָארן 
ֿפון ָארט, און איך, װעלנדיק זיך אױסצײכענען אין די אױגן ֿפון מַײנע מיטגײער, 
הָאב זיך ַא ריס געטָאן נָאכן טרַאמװַײ, ּכדי ַאהין ארױֿפשּפרינגען אין שנעלן 

גַאנג.
נָאר איך הָאב געהַאט ַא דורכֿפַאל, װעכלער הָאט שִיער ניט געקָאסט מַײן לעבן. 
בעתן לױֿפן זַײנען מיר די קַאלָאשן ַארָאּפ ֿפון די שיך, איך הָאב זיך אױסגעגליטשט 
און געֿפַאלן לעבן סַאמע טרַאמװַײ ־װַאגָאן, דערבַײ הָאבן מַײנע ֿפינגער ֿפון די הענט 

ּכמעט ָאנגערירט די רעלסן און די רעדער.
איך הָאב געװָאלט ָאּפרַײסן מַײנע הענט ֿפון די רעלסן, נָאר עס איז אוממעגלעך 
געװען, גלַײך װי די ֿפינגער מַײנע זַײנען צוגעקלעּפט געװָארן אױף אײביק צום ָארט, 
און כָאטש דָאס ַאלץ איז ֿפָארגעקומען אין משך ֿפון עטלעכע סעקונדעס, הָאט זיך 

מיר ֿפָארגעשטעלט, ַאז דָאס װעט קײנמָאל ניט ענדיקן...
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ָאט דער מָאמענט, װי ַאזױ איך ליג צוגעקלעּפט מיט די הענט צו די רעלסן און 
דָאס נעמט קײן סוף ניט, חלומט זיך מיר נָאך ֿפון צַײט צו צַײט הַײנט אױף דער 

עלטער, און איך כַאּפ זיך אױף ֿפון שלָאף אין קַאלטן שװײס.
ֿפַארענדיקן הָאט זיך דָאס ַאלץ מיט דעם, װָאס הָאט דָאס לעצטע טרעּפל, הָאט 
מיר ַא זעץ געטָאן אין ּפנים און ָאּפגעװָארֿפן ֿפון דער ליניע, קײן שום װײטיק הָאב 
איך ניט דערֿפילט. איך הָאב זיך ָאנגעהױבן ֿפון דער ערד. מיך הָאט ַארומגערינגלט ַא 
גרױסער עלום, און געקוקט אױף מיר, גלַײך װי איך בין אױֿפגעשטַאנען ּתחית־המתים. 
מַײנע חֿברים הָאבן מיך ַאריבערגעֿפירט איבערן װעג, װּו ניט װַײט הָאט זיך געֿפונען 
ַא ּפָאליקליניק ֿפון ”רױטן קרײץ״. דָארטן הָאט מען מיך גלַײך ַאװעקגעלײגט אױֿפן 
ָאּפערַאציע־טיש און ַא כירורג הָאט מיר ָאן קײן שום ַאנעסטעזיע צוגענײט מַײן 

בַאק. איך הָאב ַאֿפילע קײן אײן זיֿפץ ניט געטָאן...
און װען איך הָאב זיך געזעגנט מיטן דָאקטער, הָאט ער מיך גוטמוטיק געטרײסט: 
”נישקשה, ַאלץ װעט ֿפַארװַאקסן, ַא שרַאם װעט ֿפַארבלַײבן, נָאר װען עס װעט 
אױסװַאקסן בַײ דיר ַא בָארד, װעט מען אים ַאֿפילו ניט בַאמערקן, און אױב ַאֿפילו 
דער שרַאם װעט יָא ַא ביסל ַארױסזען – ביסט דָאך ניט קײן מײדל. ַא שרַאם בַאצירט 
ַא מַאנצביל״... ער הָאט געזָאגט דעם אמת. דער שרַאם אױף דער בַאק איז געבליבן 
אױף ַא גַאנצן לעבן – ַאן ָאנדענק ֿפון מַײן יִינגלשן אומזין. ער – דער שרַאם – הָאט 

מיך צום שידוך טַאקע ניט געשַאט, נָאר ער זָאל מיך בַאצירן? איך צװײֿפל...
װען עס זָאל מיר ניט אױסקומען צו זַײן אין כַארקָאװ, ֿפָאר איך מיטן טרַאמװַײ 
דורך דָאס אומֿפַארגעסלעכע ָארט און מיט ַא גרױל לעב איך נָאכַאמָאל איבער דָאס 
ֿפַארגַאנגעגע. דַאן ֿפַארֿפעסטיק איך זיך אין דער מײנונג, ַאז ניט אומזיסט הָאט מיך 

מַײן מַאמע געבױרן אין ַא העמדעלע...
אונדזער ֿפינף־און־ֿפערציקסטע שול בַײ דער גַאנצער ָארעמקַײט ֿפון דער 
געבַײדע און אַײנריכטונג איז װירקלעך געװען ַא מוסטער־שול, אין הינזיכט ֿפון 
לערנען און געזעלשַאֿפטלעך־דערציערישן װעזן. װי איך הָאב שױן ָאנגעװיזן, איז 
דער ּפעדַאגָאגישער קָאלעקטיװ בראש מיט דער ֿפַארװַאלטערין דָארע מַארקָאװנע 
טײטעלבַאום געװען ַא זעלטענער. די לערער הָאבן געלעבט מיט דער שול, װעלכע 
איז ֿפַאר זײ געװען ַאן אמתע הײם, געװײטיקט מיט ַאלע, געהַאלטן אין אױג יעדן 
אײנציקן שילער, זיך ניט גערעכנט מיט דער צַײט, געטָאן ַאלץ, װָאס איז מעגלעך, 
ַאז זײער שול זָאל הָאבן ַא ּפנים. און זײ הָאבן װירקלעך ֿפיל זיך דערשלָאגן. דער 
ניװָא ֿפון אונדזערע שילער איז געשטַאנען גַאנץ הױך. אױף די ֿפַארשײדענע 
ָאלימּפיַאדעס אין שטָאט הָאבן זײ דערװָארנט בּכֿבודיקע ערטער. די גרעסטע 
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מערקהַײט ֿפון זײ זַײנען ָאן בַאזונדערע שװעריקַײטן ָאנגעקומען אין סּפעציעלע 
מיטלשולן.

אונדזער שול הָאט געגעבן דעם װעג ניט װײניק הױך־קװַאליֿפיצירטע אינזשענערן, 
מעדיקער, געלערנטע און ַאֿפילו לַאורעַאטן ֿפון מלוכה־ּפרעמיעס. איך בין זיכער, 
ַאז זײער ָאנלָאד הָאבן זײ בַאקומען אין אונדזער זיבניָאריקער שול. בַײ אונדז זַײנען 
ָאֿפטע געסט געװען יִידישע שרַײבער, יִידישע ַארטיסטן. אין שול הָאט ֿפונקציָאנירט 
ַאן אױסגעצײכנטער דרַאמַאטישער קָאלעקטיװ אונטער דער ָאנֿפירונג ֿפון בָאריס 
ריסקינד, ַא ליטערַארישער קרַײז, מיט װעלכן עס הָאט גלענצנדיק ָאנגעֿפירט גָאר ַא 
יונגער לערער און שרַײבער נחום סָאלָאװײ – ַאלײן ַאן ַארױסלָאזניק ֿפון אונדזער שול.
ַא מוזיקַאלישער כָאר, ַא רױש־ָארקעסטער, ַא סּפָארט־קרַײז ֿפון ֿפעִיקע סּפָארטס־

מענער, װי צום בַײשּפיל ליָאװע סעגַאלָאװיטש – דער ֿפַארדינסטֿפולער סּפָארט־טוער, 
דער לַאנגיקער טשעמּפיָאן ֿפונעם סָאװעטנֿפַארבַאנד און גַאנץ אײרָאּפע.

ניט צו ֿפַארגלַײכן אין קײן שום זין די דעמלטיקע און די הַײנטצַײטיקע זיבעטע 
קלַאסן. די שילער ֿפון מַײן דור זַײנען אין זיבעטן קלַאס געװען ערנסטער, דערװַאקסענער, 
צילָאנגעװענדטע – אין אונטערשײד מיט די הַײנטיקע ַאקסעלערַאטן לױטן װּוקס 
און ַאנדערע צַײגערס... איך װעל זַײן ניט אױֿפריכטיק, אױב איך װעל דָאס ַאלץ 

ֿפַארַאלגעמײנערן, נָאר איך רעד װעגן דער מערהַײט שילער.
די ֿפינֿפטע און זעקסטע קלַאסן זַײנען בַײ אונדז אין שול געװען נָאך װילדער, מיר 
הָאבן ָאֿפטמָאל איבערגעקערט די קלַאסן מיטן קָאּפ ַארָאּפ ָאנגעטָאן צרות די לערער. 
מיר קומט אױֿפן זּכרון ַא װילדער עּפיזָאד: ֿפַארן ָאנהײב ֿפונעם לימוד ֿפון געָאגרַאֿפיע 
הָאט אונדזער זעקסטער קלַאס ֿפַארהַאנגען ַאלע ֿפענצטער מיט געָאגרַאֿפישע קַארטעס. 
אין דער ַאודיטָאריע איז געװָארן ֿפינצטער, װי בַײנַאכט. מיר – שילער – זַײנען געזעסן 
אױף אונדזערע ערטער, װי שטומע, און װען די לערערין איז ַארַײן אין קלַאס, הָאט 
זי זיך ּפשוט דערשרָאקן און ַארױסגעלָאֿפן. אין אײן אױגנבליק הָאבן מיר ַארָאּפגענומען 
די קַארטעס ֿפון די ֿפענצטער און בעת די לערערין הָאט זיך אומגעקערט צוזַאמען 

מיט דער ֿפַארװַאלטערין איז אין קלַאס געשטַאנען ַא ֿפולע ָארדנונג.
ֿפָארשטעלונגען זַײנען דָא בַײ אונדז אין די ֿפינֿפטע־זעקסטע קלַאסן געװען ניט 

ֿפון די זעלטענע זַאכן, נָאר ניט אין די זיבעטע...
זומערצַײט, אין די שװערע ָאנהײב דרַײסיקער יָארן הָאט מען אונדז – שילער 
ֿפון די עלטער קלַאסן – געשיקט אין דָארף ַארַײן – ”ָאנקלַײבן זַאנגען״ ַאזױ הָאט 
עס נָאר געהײסן. אינדעראמתן הָאבן מיר נָאר גָאר יִינגלעך ניט אינגַאנצן נָאך 
ָאּפגעשײדטע ֿפון דער מַאמעס קלײד געהָארעװעט אין ֿפעלד ֿפון זון־אױֿפגַאנג, 
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געבונדן סנָאּפעס, געסקירדעװעט, געיעט, ֿפַארלײגט סילָאס־גריבער און דערבַײ 
געשלָאֿפן בלױז עטלעכע שעה אין מעת־לעת און זײער קנַאּפ זיך דערנערט.

ַא װּונדער, װי מיר הָאבן דָאס ַאלץ איבערגעטרָאגן. און ניט קוקנדיק אױף דעם 
זַײנען מיר ַאלע געװען ֿפרײלעך, מונטערע, געשּפַאסט, געשטיֿפט. אין די רעגנדיקע 
טעג, װען עס הָאבן זיך איבערגעריסן די ֿפעלד־ַארבעטן, ֿפלעגן מיר אַײנָארדענען 
ֿפָארשטעלונגען ֿפון קונסטלערישער זעלבסטעטיקַײט, מיט טענץ און געזַאנג. איך, 
צוזַאמען מיט ליָאװע סעגַאלָאװיטש זַײנען ַארױסגעטרָאטן ַאלס ַאקרָאבַאטן און 

שטַארק אױסגענומען מיט אונדזערע ”בריקלעך״ און ”סטױקעס״.
צום װָארט איז ּכדאי צו בַאמערקן, ַאז ַאלס יִינגל בין איך געװען ניט קײן שלעכטער 
סּפָארטסמען. ֿפוטבָאל, װָאלייבָאל, גליטשערס, ליזשעס, שװימען, טורניק – דָאס זַײנען 
געװען מַײנע בַאליבסטע שּפילן און ֿפַארנעמונגען, אין װעלכע איך הָאב געהַאט 
דערֿפָאלג. ניט ַאלע יִינגלעך ֿפון מַײן עלטער זַײנען אומשטַאנד געװען בליץ־שנעל 
ַארָאּפֿפלִיען אױף די גליטשערס ֿפון אונדזער הױכן בַארג אױף דעכטיַארנע־גַאס אין 

כַארקָאװ. 
ניט יעדער הָאט זיך ַארױֿפציען אױֿפן טורניק עטלעכע צענדליק מָאל און בלַײבן 
הענגען אױף דער שטַאנג אױף אײן אַײנגעבױגענער אין נַײנציק גרַאדוס הַאנט. 
קײנער ֿפון מַײנע חֿברים איז ניט געװען ַאזױ בײגעװדיק, װי איך און ניט געקָאנט 
מַאכן ַאזעלכע ”גומיקע בריקלעך״, װי איך. דָאס ַאלץ שרַײב איך ָאן קײן שום 

ֿפַאלשער בַאשײדנקַײט...
נָאך מער, עס װעט ניט זַײן איבערגעטריבן, אױב איך װעל זָאגן, ַאז מַײן 
געביטקַײט אין סּפָארט הָאט מיך ֿפיל מָאל אױסגעלײזט אין ֿפַארשײדענע שװערע 
אומשטענד און אײנמָאל ַאֿפילו בַאזָארגט ַא געװיסע צַײט מיט ַא שטיקל ברױט װעגן 

װָאס איך װעל שּפעטער דערצײלן.
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טעכניקום

אין 1933־סטן יָאר הָאב איך ֿפַארענדיקט די זיבניָאריקע שול, און ֿפַאר מיר איז 
אױֿפגעקומען די ֿפרַאגע, ווּוהין גיין ווַײטער? איך הָאב געווָאלט ָאנקומען ַארבעטן אױף 
ַא זַאווָאד, ּכדי דערָאבערן ַא מלאכה און ווערן ַא זעלבשטענדיקער מענטש. מַײנע 
עלטערן הָאבן מיך גענייגט גיין לערנען אין כַארקָאווער יִידישן מַאשינבוי־טעכניקום, 
ווּו מיט ַא יָאר ֿפרִיער איז ָאנגעקומען מַײן ברודער. צו טעכנישע דיסציּפלינען הָאט 

מיך איבעריק ניט געצויגן.
גַאנץ צוֿפעליק הָאב איך זיך דערווּוסט, ַאז אין כַארקָאוו עקזיסטירט ַא ֿפילנַא־

ציָאנַאלער זשורנאליסטן־טעכניקום. ניט לַאנג געטרַאכט, בין איך ַאהין ַאוועק מיט 
מַײינע דָאקומענטן. דער סעקרעטַאר ֿפון דער אױֿפנַאם־קָאמיםיע הָאט מיך סקעּפטיש 
בַאטרַאכט ֿפון קָאּפ ביז די ֿפיס, געמַאכט ַא מָאדנע גרימַאסע, דערוויסנדיק זיך, ַאז 
איך בין ַאלט ֿפערצן יָאר, און אויסגעקלָארט בַײ מיר מיט ַא טָאן ֿפון אויבן ַארָאּפ, 
ווָאס נייגט מיך אין זשורנַאליסטן־טעכניקום. ווען איך הָאב אים געזָאגט, ַאז איך 
שרַײב לידער און דערציילונגען און אייניקע ֿפון יענע דערציילונגען זַײנען ַאֿפילו 
ָאּפגעדרוקט אין ַא צַײטונג, הָאט דער סעקרעטַאר ַארָאפגעלָאזט די ברילן ֿפון שטערן 
אױף דער נָאז און מיר ַארַײנגעקוקט אין די אויגן ַארַײן, וועלנדיק זיך איבערצַײגן, 
צי איך זָאג אמת. ענדלעך הָאט ער מיר געהייסן ברענגען ַא רעקָאמענדַאציע ֿפון 
דער רעדַאקציע. צו דער צַײט זַײנען שוין ווירקלעך געווען ָאּפגעדרוקט אין דער 

יִידישער קינדער־צַײטונג ”זַײ גרייט!״ דרַײ מַײנע דערציילונגען.
איינע – די ערשטע – הָאב איך געהַאט איבערגעגעבן דעם קָארעסּפָאנדענט 
סיָאמע קיּפניס אױֿפן צונויֿפֿפלי ֿפון די יונגע רַײזנדע, און די לעצטע צוויי דערציילונגען 
הָאט אין רעדַאקציע ָאּפגעטרָאגן ַאליין לייב קוויטקָא, וועמען איך הָאב איבערגעלָאזט 
מַײן העֿפט בַײם ערשטן וויזיט צו אים ַאהיים. ַאליין אין רעדַאקציע בין איך נָאך קיין 
מָאל ניט געווען. איך הָאב ַאֿפילו ניט געווּוסט, װּו די רעדַאקציע געֿפינט זיך. נָאר די 
וועלט, זָאגט מען, איז ניט ָאן גוטע מענטשן. בַײם ַארויסגַאנג ֿפון דער אױֿפנַאם־קָאמיסיע 
איז צו מיר צוגעגַאנגען ַא בחור מיט ַא צעשּפרינקלטן ּפנים און ַא גרויסן, ַא ביסל ַא 
העלן טשוב. ווַײזט אויס, זַײן ַאכטונג הָאט צוגעצויגן מַײן ֿפַארדאגעטער ָאנבליק. אין 
ַא וועלכע ניט ֿפינף־צען מינוט ַארום הָאבן מיר שוין געשמועסט, ווי ַאלטע גוטע 
ֿפרַײנד. דָאס איז געווען הענעך קויפמַאן. ער איז געקומען צו ֿפָארן קיין כַארקָאוו, 
זיך אויך געקליבן ָאנקומען אין זשורנַאליסטן־טעכניקום, הָאט שוין בַאוויזן ָאּפגעבן 
זַײנע דָאקומענטן, און ַאצינד הָאט ער אויסגעקוקט ַאביטוריענטן, מיט וועלכע אים 
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איז ֿפָארגעשטַאנען צוזַאמענהַאלטן דעם ַארַײנטריט־עקזַאמען און, אויב דָאס מזל 
וועט ֿפירן, צוזַאמען לערנען. און ָאט הָאט ער מיך בַאגעגנט. זיך דערווּוסט, ַאז מע 
ֿפָאדערט בַײ מיר ַא רעקָאמענדַאציע ֿפון דער רעדַאקציע ”זַײ גרייט!״, ווו עס זַײנען 
געווען ָאּפגעדרוקט מַײנע דערציילונגען, וועלכע ער הָאט געלייענט, הָאט הענעך 

מיך גענומען בַײ דער הַאנט:
– קום מיט מיר! – הָאט ער מיט זיכערקַײט אויסגערוֿפן.

איך הָאֿב ניט געֿפרעגט ווּוהין – ַאזוי זיכער הָאט ֿפַאר מיר געקלונגען הענעכס 
בַאֿפעל. איך הָאב זיך דערווּוסט, ַאז מיר גייען אין רעדַאקציע. ֿפַאר די צוויי טעג, 
ווָאס ער איז געווען אין כַארקָאוו, הָאט הענעך שוין בַאוויזן זיך אין רעדַאקציע, 
זיך בַאקענען דָארטן מיט ַאלעמען און ָאּפגעגעבן ַאהין עטלעכע לידער זַײנע צום 
דרוק. ער איז געווען עלטער ֿפון מיר אױף דרַײ יָאר,און כָאטש ער איז ֿפון ַא קליין 
שטעטל, – נָאר ווַײט ניט ֿפון די שעמעוודיקע. אױֿפן וועג צו דער רעדַאקציע הָאט 
מַײן נַײער חֿבר ממש מיך בַאשָאטן מיט זַײנע לידער. דעקלַאמירט הָאט ער מיט 
זַײן גַאנצן ּפָאעטישן טעמּפערַאמענט, ַאזוי ַאז זַײן אומגעהַײער גרויסער טשוב איז 
ֿפון צַײט צו צַײט ַארַײנגעֿפַאלן אױף די אויגן. די ֿפַארבַײגייער אין גַאס הָאבן אים 
נָאכגעקוקט, ווי אױף ַא מָאדנע בריאה, נָאר הענעך הָאט קיינעם ֿפַאר זיך ניט געזען. 
ַאזוי הָאבן מיר זיך דערקליבן צום ”נַאצמינֿפַארלַאג״, ווָאס איז נָאענט צוגעשטַאנען 

צום בלַאגָאוועשטשענער מַארק.
דער לַאנגער קָארידָאר מיט די ֿפילצָאליקע טירן ֿפון ֿפַארשיידענע רעדַאקציעס, 
דָאס קלַאּפערַײ ֿפון די שרַײבמַאשינקעס, די מענטשן, װָאס זַײנען דָא ניט געגַאנגען, 
נָאר געלָאֿפן ַאהין־ַאהער מיט ּפַאּפירן אין די הענט, – דָאס ַאלץ הָאט אױף מיר 
געמַאכט ַאן אַײנדרוק. איך הָאב זיך דערֿפילט שטַארק ֿפַארלוירן און ֿפַארגעסן ַאֿפילו, 

צוליב ווָאס איך בין ַאהער געקומען. 
ָאבער הענעך הָאט מיך צוגעהַאלטן בַײ דער הַאנט און דרייסט געֿפירט ֿפָארויס, 
גלַײך ווי ער ווָאלט דָא געווען ַאן אייגענער מענטש. די מיטַארבעטער ֿפון ”זַײ גרייט!׳׳ 
הָאבן צו מיר ַארויסגעוויזן ַאן אינטערעס. דער שרַײבער אֿברהם קַאהַאן, וועלכער 

הָאט דָא מיטגעַארבעט, הָאט מיר געזָאגט:
– קוויטקָא הָאט מיר געזָאגט וועגן דיר... הָאסטו מיסּתמא געברַאכט ַא נַײע מעׂשה?

הענעך הָאט געענטֿפערט ֿפַאר מיר, און אין געציילטע מינוטן ַארום איז בַײ מיר 
אין קעשענע געלעגן די נייטיקע רעקָאמענדַאציע.

מיט עטלעכע טעג שּפעטער הָאב איך דערֿפָאלגרַײך ָאּפגעגעבן די עקזַאמענס 
און געקָאנט מיט שטָאלץ מעלדן מַײנע עלטערן, ַאז מיר קומט מזל־טוֿב. מַײן טַאטע 

איז געבליבן שטַארק צוֿפרידן, נָאר מַײן מַאמע איז ניט געווען נתּפעל.
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– ַא זשורנַאליסט, – הָאט זי געטענהט, – דָאס איז קיין מלאכה ניט; דָאס איז 
א ֿפלי־מענטש, ַא שטיקל מנחם־מענדל...

איך הָאב איר געּפרּוווט דערווַײזן, ַאז זי הָאט ַא טעות, – דָאס איז די סַאמע 
בעסטע און אינטערעסַאנטע ּפרָאֿפעסיע אױף דער וועלט: שטענדיק ַארומֿפָארן, זַײן 

אין סַאמע געדיכטעניש ֿפון ַאלע געשעענישן, שרַײבן״.
אױף מַײן מַאמעס ּפנים הָאט זיך בַאוויזן ַא סקעּפטיש חנדל, װָאס הָאט געזָאלט 
בַאטַײטן: ׳׳מילא, מיר׳ן לעבן, וועלן מיר זען...״ קָאנטיק, זי הָאט ניט געווָאלט 

ַארָאּפשלָאגן מַײן ענטוזיַאזם און ענדגילטיק מיך ַאנטוישן...
ַאלזָא, איך בין געווָארן ַא סטודענט. און ניט ּפשוט ַא סטודענט, נָאר ַא סטודענט 
ֿפון זשורנַאליסטן־טעכניקום, דַאכט זיך דעם איינציקן אין סָאוועטן־ֿפַארבַאנד. ווי 

שיין הָאט עס געקלונגען, וויֿפל ליכטיקע טרוימען!...
צו דעם ַאלץ וועל איך בַאקומען סטיּפענדיע, נָאך ַאֿפילו ַא העכערע – 130 
רובל – אין צוויי מָאל מער, איידער אין ַאנדערע טעכניקומס. דָאס הייסט, איך 
וועל שוין הָאבן ַא לעבעדיקע קָאּפיקע אין קעשענע און ניט דַארֿפן אויסבעטלען 
בַײ מַײנע עלטערן אין קינָא ַארַײן. און אויב איך בין שוין יָא ַא סטודענט – מעג 
איך דָאך שוין אויֿפן רייכערן ַא ּפַאּפירָאס און ניט אויסבַאהַאלטן זיך אין די 
ווינקעלעך... און אויך דָאס איז נָאך ניט אלץ. דער שיקזַאל הָאט ַאזוי געֿפירט, ַאז 
די צוזַאמענוווינונג, ווּו עס הָאבן געוווינט די סטודענטן ֿפון אונדזער טעכניקום, הָאט 
זיך געֿפונען... בוכשטעבלעך איבערן ּפלויט ֿפון אונדזער הויף. דָאס הָאט צוגעזָאגט, 

ַאז מַײנע חֿברים וועלן שטענדיק זַײן מיט מיר.
און ַאזוי איז עס טַאקע געווען. איך הָאב ָאנגעהויבן ַא נַײ לעבן. דעם אמת 
זָאגנדיק, הָאט מיך דָאס לערנען, די ּפרָאגרַאם ֿפון די לימודים ווייניק אינטערעסירט, 
אויסער דָאס שטודירן שּפרַאך און ליטערַאטור. דָאס איבעריקע הָאט זיך מיר 
אויסגעוויזן ניט נייטיק און ניט אינטערעסַאנט. די צַײט אין טעכניקום בין איך גלַײך 
אױֿפגעקומען. בַײ מיר הָאבן זיך בַאוויזן גָאר ַאנדערע אינטערעסן. ּכמעט יעדן טָאג 
צוזַאמען מיט הענעך קויֿפמַאנען, מיט וועלכן איך הָאב זיך נָאענט בַאֿפרַײנדעט, 
זַײנען מיר ֿפַארֿפַאלן געווָארן אין רעדַאקציעס ֿפון ”זַײ גרייט!״, ״יונגע גווַארדיע״ 

און שּפעטער ”דער שטערן״.
מיר זַײנען דָארטן געווען אייגענע מענטשן און ָאֿפט זיך הַארט געּפלָאנטערט 
אונטער די ֿפיס ֿפון די צַײטונגס־טוער, געזוכט בַאגעגענישן מיט שרַײבער און דערעסן 

די רעדַאקטָארס מיט אונדזערע לידער און דערציילונגען.
צו ביסלעכווַײז הָאט מען אונדז געדרוקט. דער בַאשטַאנד ֿפון אונדזער יִידישער 
גרוּפע אין טעכניקום איז געווען מערסטנטייל יוגנט ֿפון די קליינע שטעטלעך ַארום 
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וויניצע, קִיעוו, זשיטָאמיר – מענטשן, ווָאס זַײנען צוֿפעליק ָאנגעקומען צו אונדז 
לערנען – ניט אויסגעֿפונען קיין ַאנדערע ערטער.

 עס זַײנען געווען צווישן זיי אייניקע אויסנַאמען, און ֿפַאר הָאבן זיך טַאקע 
געהַאלטן צוזַאמען און ַא ביסל ֿפַארריסן, זַײענדיק איבערצַײגט, ַאז מיר שטייען 
העכער ֿפון די ַאנדערע. זיי – ”די ַאנדערע״ – הָאבן דערֿפָאלגרַײכער, איידער מיר, 
געלערנט, בַאקומען גוטע ָאּפשַאצונגען, געווען דיסציּפלינירט, אין אונטערשייד ֿפון 
אונדזער קרַײזל, ווָאס הָאט ברַאווירט דערמיט, ווָאס מיר לייענען גָארניט, ווָאס מיר 
ַאנערקענען ניט קײן שום דיסציּפלין, – מיר זַײנען בלויז ֿפַארטָאן מיט שרַײבערַײ 

און ַארומלויֿפן אין די רעדַאקציעס...
ניט קיין קליין ָארט אין אונדזער ַארט לעבן הָאבן ֿפַארנומען מיידלעך. 

יעדערער ֿפון אונדז איז געווען ֿפַארליבט, נָאכגעשלעּפט זיך נָאך זַײן גטן 
און געשריבן איר לידער. און כָאטש איך בין געווען דער סַאמע יִינגסטער, בין 
איך ביז די אויערן געווען ֿפַארליבט נָאך ֿפון זיבעטן קלַאס אין ַא שילערין ֿפון 
אונדזער שול מיט ַא יָאר יִינגער ֿפון מיר – דָאס איז געווען ַא שיינע און ריינע 
קינדער־ליבע, וועלכע הָאט ֿפַארֿפולט מַײן גַאנצן זַײן און הָאט זיך געצויגן 

עטלעכע יָאר.
צוזַאמען מיט נַײע ֿפרַײנט הָאב איך ָאֿפט בַאזוכט דעם כַארקָאווער יִידישן קלוב 
אין נָאמען ֿפון דריטן אינטערנַאציָאנַאל אױף דער ּפושקין־גַאס אין דער געבַײדע 
ֿפון ברָאדסקיס סינַאגָאגע. דָארטן הָאבן מיר זיך געֿפילט, ווי בַײ זיך אין דער היים. 
בַאגעגנט זיך מיט יִידישע שרַײבער אױף די ָאֿפטע ליטערַארישע ָאוונט, מיט די 
ַארטיסטן ֿפונעם יִידישן טעַאטער, זיך בַאנוצט מיט דער רַײכער ביבליָאטעק, און 
אין 1934־טן יָאר הָאבן מיר דָארטן ָארגַאניזירט ַא ליטערַארישע סטודיע, דעם 
קערן ֿפון וועלכער הָאט געבילדעט אונדזער קרַײזל ֿפון טעכניקום. צו ביסלעך 
זַײנען צו אונדז צוגעשטַאנען ַאלע שרַײבער־ָאנֿפַאנגער ֿפון שטָאט, און עס הָאט 
זיך ֿפַארצווַײגט בַײ אונדז ַאן אינטענסיווע, אינטערעסַאנטע ַארבעט! דער שרַײבער־

ֿפַארבַאנד הָאט צו אונדז צוגעֿפעסטיקט שרַײבער, צווישן זיי יוסף קָאטליַאר, ֿפַײוול 
סיטָא, משה כַאשטשעווַאצקי, חיים גילדין, ּפייסי ַאלטמַאן, וועלכע הָאבן אין 
ֿפַארשיידענע צַײטן ָאנגעֿפירט מיט דער סטודיע. ַאלס סטַארָאסטע הָאט מען 

אויסגעוויילט מיך.
ָאֿפטער ֿפון ַאלץ הָאבן מיר אױף דער סטודיע געלייענט די אייגענע נָארווָאס 
ָאנגעשריבענע לידער און דערציילונגען. ניט זעלטן הָאבן מיר אַײנגעָארדנט 
שעֿפערישע בַאגעגענישן מיט די כַארקָאווער יִידישע שרַײבער און מיט שרַײבער, 
ווָאס זַײנען געקומען צו ֿפָארן צו אונדז ֿפון מָאסקווע, קִיעוו, מינסק. מערקווירדיק 
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זַײנען געווען די בַאגעגענישן מיט איזי כַאריקן, דוד הָאֿפשטיינען, עזרא ֿפינענבערגן, 
איציק ֿפעֿפערן. איך געדענק, ווי אױף די בַאגעגענישן זַײנען געקומען ניט נָאר די 
סטודיע־מיטגלידער, נָאר אויך ַארבעטער, ָאנגעשטעלטע, סטודענטן. די ביבליָאטעק 
ֿפון קלוב הָאט ניט שטענדיק געקָאנט ַארַײנעמען דעם גַאנצן עולם. דַאן זַײנען מיר 
ַאריבער אין גערוימען לייענזַאל, און אונדזערע זיצונגען זַײנען ֿפַארווַאנדלט 
געווָארן אין אינטערעסַאנטע ליטערַארישע ָאוונטן. אױף איינעם ֿפון ַאזעלכע 
ָאוונטן, געווידמעט דעם נָאר ווָאס דערשינענעם ֿפעֿפערס בוך ”ּפלַאסטן״, איז 
מיר ֿפָארגעשטַאנען ַארויסטרעטן וועגן דער ליריק אין דער ּפָאעמע, און מענדל 
ליֿפשיצן – וועגן דעם רעַאליזם ֿפון דעם ווערק. דער זַאל איז געווען ֿפולגעּפַאקט. 
בַײם טיש אױף דער בינע איז געזעסן ַאליין דער אױטָאר – איציק ֿפעֿפער. דער 
ערשטער איז ַארויסגעטרָאטן מענדל ליֿפשיץ, וועלכער הָאט גַאנץ דַײטלעך און 
צו דער זַאך רעַאליזירט זַײן טעמע. איך הָאב זיך צו דער בַאגעגעניש גַאנץ 
גרינטלעך צוגעגרייט, נָאר גלַײך ווי איך בין ַארױף אױף דער בינע און דערזען 
דעם ֿפולגעּפַאקטן זַאל, ווָאס הָאט מיט נַײגער בַאטרַאכט דעם זעכצניָאריקן 
”קריטיקער״, הָאב איך זיך גלַײך ֿפַארלוירן, און כָאטש איציק ֿפעֿפער הָאט 
געּפרּוווט מיך בַארוִיקן און מיט ַא חכמה אונטערגעמונטערט, הָאט עס מיר שוין 
ניט געהָאלֿפן: ַאלע צוגעגרייטע געדַאנקען הָאבן זיך ַארַײנגעמישט אין אײן 
קַאשע, איך הָאב געֿפילט, ווי דָאס ּפנים ֿפלַאמט בַײ מיר און איך בין גרייט 
ַארָאּפשּפרינגען ֿפון דער בינע און ַאנטלויֿפן ֿפון זַאל. צו דעם עולם, בעת איך 
הָאב געזוכט ַא ציטַאט ֿפון דער ּפָאעמע, הָאבן זיך, ווי ַא שניי, ַארויסגעשָאטן ֿפון 
בוך די ֿפילצָאליקע ּפַאּפירלעך, מיט וועלכע איך הָאב ֿפַארלייגט די זַײטלעך, ווָאט 
הָאט ַארויסגערוֿפן ַא הילכיקן געלעכטער ֿפון גַאנצן זַאל, און מער ֿפון ַאלעמען 

הָאט געלַאכט איציק ֿפעֿפער...
נָאך לַאנג הָאבן ֿפון מיר דערנָאך ָאּפגעשּפָאט אונדזערע סטודייצעס וועגן מַײן 
דעביוט אין דער קריטיק, און איך בין געווען מחויֿב דָאס שװַײגנדיק ַארָאּפשלינגען. 
אמת, דָאס הָאט ניט געשטערט, ווָאס אין ָארדענטלעכן נומער ֿפון ליטערַארישן 
זשורנַאל ”ֿפַארמעסט״ אין בַאריכט וועגן דער בַאגעגעניש איז געווען ָאנגעוויזן, ַאז 
מענדל ליֿפשיץ און איך הָאב טיף און ֿפילזַײטיק בַאהַאנדלט איציק ֿפעֿפערס 

”ּפלַאסטן״. ַאז ָאך און וויי...
אין אונדזער סטודיע הָאט זיך אויסגעֿפורעמט ַא גַאנץ ֿפעִיקע גרוּפע שרַײבער־

ָאנֿפַאנגער: נחום סָאלָאוויי, עמנואל איידלין, חייקל דזשַאצקי, הענעך קויֿפמַאן, 
מָאטל גָאלבשטיין, מָאטל גרּווומַאן און ַאנדערע. אונדז הָאט מען געדרוקט אין דער 
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צַײטונג ”יונגע גווַארדיע״, ווּו עס זַײנען געווען ֿפָארגעשטעלט די שרַײבער־ָאנֿפַאנגער 
מיט ָאּפשאצונגען ֿפון בַאווּוסטע שרַײבער.

די צַײט ֿפון אונדזער ליטערַארישער סטודיע – דָאס איז געווען ַא צַײט ֿפון שעֿפערישן 
אױֿפשווּונג ֿפון אונדזער גרוּפע ָאנהײבערס. מיר, הענעך קױֿפמַאן, מָאטל גָאלבשטײן 
און איך הָאבן אױסגעבילדעט ַא מין ”דרַײלינג״, װעלכער הָאט זיך ּכמעט קײן מָאל ניט 
צעשײדט. הענעך הָאט געװױנט אין צוזַאמענװױנונג אױף דער טשַײקָאװסקי־גַאס, איבער 
ּפלױט ֿפון מַײן הױז און די גַאנצע ֿפרַײע צַײט הָאט ער ֿפַארברַאכט בַײ מיר אין שטוב, 

ָאדער איך בַײ אים.
מָאטל גָאלבשטײן הָאט געװױנט װַײטלעך ֿפון אונדז בַײ זַײן עלטערן ברודער, 
נָאר דָאס הָאט אים ניט געשטערט צושטײן צו אונדז. די הױּפט־טעמע ֿפון אונדזער 
שמועסן זַײנען געװײנטלעך געװען ליטערַאטור, נו – און מײדלעך... דער סַאמע 

ֿפרײלעכסטער און ברַאװער ֿפון אונדז איז געװען הענעך.
זַײענדיק איבערצַײגט, ַאז ַא שרַײבער דַארף אומבַאדינגט זיך אױסטײלן מיט 
זַײנע ”משוגעתן״, ֿפלעגט ער ניט זעלטן ַארױס מיט בַאזונדערע שטיקלעך, ֿפון װעלכע 
די ַארומיקע איז ַא ביסל ניט גוט געװָארן. מָאטל איז געװען מער ַא רוִיקיער, נָאר 
ֿפַאר זַײן נײגונג. צו זָאגן ליגנס הָאבן מיר אים ַא נָאמען געגעבן ”מָאטעלע גנֿב״. 
ָאּפשַאצן זיך ַאלײן אין יענער צַײט איז מיר שװערער, נָאר מיר דוכט, ַאז אין מַײן 
אױֿפירונג הָאב איך געשטרעבט צו סָאלידקַײט, ֿפון דער צװײטער זַײט הָאט ֿפון מיר 
נָאך ַארױסגעשריען ַא יִינגלקַײט אין ֿפולן זין ֿפון װָארט... ַאלן ֿפַאלס, אונדזער 
”דרַײלינג״, ניט קוקנדיק אױף די בַאזונדערקַײטן ֿפון יעדערן, איז געװען ַא מָאנָאליטער 

ֿפרַײנדשַאֿפט־בונד, װּו אײנער דעם צװײטן הָאט געקענט אױסגיסן די נשמה.
אונדזערע ָאֿפטע בַאזוכן די כַארקָאװער שרַײבער זַײנען געװָארן בַײ אונדז װי 
אומבַאדינגטע אין טָאג־ָארדענונג. מיר זַײנען זײ דערגַאנגען די יָארן. איך װײס ניט 
װי זײ הָאבן דָאס אױסגעהַאלטן ֿפון אונדז. מיר ֿפלעגן זיך ַארַײנרַײסן צו זײ ָאן קײן 
שום װָארענען און ָאּפרַײסן בַײ זײ ֿפיל צַײט. מער ֿפון ַאלעמען הָאט געליטן לײב 
קװיטקָא, מיט װעלכן איך הָאב בַאקענט הענעכן און מָאטלען. נָאר דער שרַײבער 
איז געװען צו אונדז ַאזױ גוט הַארציק, ַאז מיר הָאבן קײן מָאל ניט ַארױסגעזען בַײ 
אים אומצוֿפרידנקַײט. ֿפַארקערט, מיר זַײנען געװען איבערצַײגט, ַאז מיט די בַאזוכן 
מַאכן מיר אים ממש גליקלעך, כָאטש איך בין זיכער, ַאז װַײט ניט שטענדיק זַײנען 

מיר ַאהין געקומען אין דער געהעריקער צַײט...
צו ֿפוֿפצן יָאר הָאב איך ָאנגעשריבן ַא דערצײלונג ֿפַאר קינדער ”ַא מַאנטעלע״ – 
װעגן ַא מײדעלע ַא ּפיָאנערקע, װעלכע הָאט אין איר מַאנטעלע איבערגעטרָאגן 
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ּפרָאקלַאמַאציעס ֿפון דער אומלעגַאלער דרוקערַײ צום שטרַײק־קָאמיטעט ֿפון 
לָאדזשער װעבער.

דער ּפרָאטָאטיּפ ֿפון דער העלדין ֿפון דער דערצײלונג מינדעלע איז געװען מַײן 
מַאמע ׂשרה־מינדל, װעלכע הָאט װירקלעך אױסגעֿפילט אױֿפטרָאג אין דער צַײט 

ֿפון דער ערשטער רוסישער רעװָאלוציע.
די דערצײלונג איז געֿפעלן געװָארן לײב קװיטקָא און ער ַאלײן הָאט איבערגעגעבן 
מַײן הַאנטשריֿפט דעם רעדַאקטָאר ֿפונעם יִידישן קינדער־ֿפַארלַאג איציק גרינזַײדן 
מיטן װּונטש ַארױסגעבן די דערצײלונג אין דער ֿפָארעם ֿפון ַא בַאזונדערער ביכעלע. 
װען איך הָאב דערשַײנט ֿפַאר דעם רעדַאקטָארס אױגן הָאט יענער גוטמוטיק 

צעלַאכט אױף ַא קול.
צו ֿפוֿפצן יָאר ַא ביכעלע? נו, דָאס הָאסטו שױן איבערגעכַאּפט! ַאלײן ּפושקין 

הָאט זיך ַאזױנס ניט דערלױבט. ַא װױלער מענטש אַײער קװיטקָא...
איך הָאב גלַײך װי ַא שולדיקער געשװיגן. איך הָאב אֿפילו ניט געקענט ַארױסזָאגן, 
ַאז ַא ביכעלע – דָאס איז בכלל ניט מַײן אידײ. זעענדיק מַײן אומבַאהָאלֿפנקַײט, 

הָאט גרינזַײד מיך ָאנגענומען ֿפַאר דער נָאז:
הָאט קײן עגמת־נֿפש ניט, איך װעל נָאך עמעצן געבן איבערלײנען דַײן מעׂשה.

און װירקלעך, – ער הָאט איבערגעגעבן מַײן ּכּתֿב־יד צו ערשט מ. דַאניעלן 
װעלכער הָאט צוזַאמען מיט מיר בַײ זיך אין דער הײם איבערגעלײענט מַײן 
דערצײלונג און געגעבן װיכטיקע ָאנװַײזונגען, דערנָאך – דעם לעצטן װַאריַאנט ֿפון 
מַײן דערצײלונג – דעם שרַײבער דער ניסּתר, װעלכער איז ֿפַאקטיש געװָארן דער 

רעדַאקטָאר ֿפונעם ביכעלע.
װעגן דעם שריֿפטשטעלער דער ניסּתר בין איך געװען ֿפיל ָאנגעהערט, ניט אײן 

מָאל אים געזען, נָאר בַאקַאנט מיט אים ניט געװען.
ֿפון ֿפיל שרַײבער, מיט װעלכע איך בין צו דער צַײט געװען שױן קָאנטיק, הָאב 
איך געװּוסט, ַאז דער ניסּתר איז ַא זעלטענער בַאשײדענער, קלוגער מענטש, און 

ַא גרױסער שרַײבער, ַא מיטצַײטלער און ַא ֿפרַײנד ֿפון יצחק־לייבוש ּפרצן.
געװױנט הָאט דער שרַײבער ניט װַײט ֿפון מיר, אױף דער ַאמָאסקער גַאס, און 
מיך הָאט דורכגעדרונגען ַא געֿפיל ֿפון אינערלעכן שטָאלץ, װָאס מיר שטײט 
ֿפָארקומען מיט ַא בַאריכט צו ַאזַא שרַײבער. אױֿפגענומען הָאט מיך דער ניסּתר, 
איך װָאלט זָאגן, צערטלעך. זַײן שײן ּפנים און די װָאנצעס הָאבן געלױכנט מיט 
אױֿפריכטיקער גוטסקַײט, װען ער הָאט מיך ַאװעקגעזעצט צו זַײן שרַײב־טיש. 
גערעדט הָאט ער שטיל, גלַײך װי ער הָאט מורא געהַאט עמעצן אױֿפװעקן ֿפון 

שלָאף.
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צו ערשט הָאט ער מיך בַאצערטלט, װי ַא קינד – די דערצײלונג איז אים 
געֿפעלן – דערנָאך זײער ֿפָארזיכטיק ַאריבער צו די חסרונות.

נָאר װען ער הָאט אױֿפגעעֿפנט מַײן ּכתֿב־יד, איז מיר געװָארן ַא ביסל ניט גוט: 
גַאנצע ֿפרַאזעס זַײנען געװען דָארטן אױסגעמעקט און נַײ מיט זַײן הַאנט צוגעשריבן... 
און בַײ מַײן גַאנצער ֿפַארחידושקַײט הָאב איך ניט געקָאנט ַאנערקענען, ַאז נָאך 

זַײן רעדַאקציע הָאט דער טעקסט געקלונגען ֿפיל בעסער.
אין עטלעכע טעג ַארום נָאך מַײן בַאזוך צום שרַײבער דער ניסּתר הָאט מיך ַארױס 
גערוֿפן אין ֿפַארלַאג איציק גרינזַײד און דערלַאנגט שױן ַא צוגעגרײטן ָאּפמַאך 
אונטערשרַײבן. איך בין ַאזױ איבעררַאשט געװָארן, – איך קָאן זיך שװערן בַײ ַאלץ, 
װָאס איז מיר הײליק – ַאז איך הָאב גוט איבערלײענדיק דעם דָאקומענט, ָאננגעחתמעט 
דָאס ּפַאּפיר. אױֿפן ַאװַאנע ֿפון ַא הָאנָארַאר – הָאב איך זיך צו ערשט ַאלײן אױֿפגענײט 
ַא שײנעם ָאנצוג און בַאצָאלט ֿפַאר דער רַײזע איבערן קרים, װעלכע איך הָאב 
דורכגעמַאכט צוזַאמען מיט מַײנע ֿפרַײנד הענעך קױֿפמַאןען און מָאטל גָאלבשטײנען 
זומער 1934 יָאר. און װער הָאט געקָאנט ָאּפמעסטן מַײן ֿפרײד, װען אין עטלעכע 
חדשים ַארום איז ַארױס ֿפון דרוק מַײן ביכעלע... אױֿפן יעדן טריט און שריט הָאבן 
מיך ַאלע בַאגריסט מיט מַײן דערֿפָאלג. מַײן טַאטע איז געװען אױֿפן זיבעטן הימל, 
די מַאמע – ַא ביסל צוגעהַאלטן – נָאר צוֿפרידן, און דער עיקר, – איך הָאב דערָאבערט 
ַא װָאג צװישן מַײנע ֿפרַײנד און חֿברים. חוץ די אױטָאר־עקזעמּפלַארן הָאב איך אין 
ביכער־קלײט אַײנגעקױֿפט ַא היּפש ביכעלעך און צעשָאנקען זײ אױף רעכטס און אױף 

לינקס.
דעם ערשטן עקזעמּפלַאר – לײב קװיטקָא הָאב איך בַאװיזן איבערגעבן מַײן 
”מַאנטעלע״ – צו דער צַײט הָאט דער שרַײבער שױן ניט געװען אין כַארקָאװ, און 
איך הָאב געטרױמט מַײן ”מַאנטעלע״ איבערגעבן אים אין דער הַאנט ַארַײן. צום 
בַאדױערן, הָאב איך שױן לײב קװיטקָא קײן מָאל מער ניט געזען און ”זַײן״ ביכעלע 
מיט מַײן װידמונג ”ֿפַאר דער ביכעלע אַײך ַא דַאנק״ – איז דָאס אײנציקע, װָאס 

הָאט זיך בַײ מיר ֿפַארהיט ביז הַײנטיקן טָאג.
נָאך דעם, װי איך בין געװָארן ַאן אױטָאר ֿפון ַאן אײגן ביכעלע, הָאט זיך ֿפַאר מיר 
געעֿפנט ַא העלע ּפערסּפעקטיװ ֿפון שעֿפערישן װּוקס. איך הָאב ָאנגעהױבן ַא סך 
שרַײבן, עטלעכע זַאכן ָאּפגעדרוקט. איך הָאב ֿפַארטרַאכט ַא רָאמַאן ”ַא װּונדער־קינד״ 
װעגן יונגן ֿפידלער און ַאֿפילו אים ָאנגעשריבן אױף שװַארץ, נָאר דערנָאך הָאט דָאס 
לעבן ַאזױ געֿפירט, ַאז ַאלץ הָאט זיך בַײ מיר איבערגעקערט און ּפונקט ַאזױ גיך, װי 
איך בין געגַאנגען ַארויף, ַאזױ גיך בין איך ַארָאּפ... װעגן מַײן ביכעלע זַײנען געװען 
ָאּפגעדרוקט צווײ רעצענזיעס. אײנע – אין דער ”יונגער גװַארדיע״ ֿפון הירש בלָאװשטײן 
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און די צװײטע – אין דער קִיעװער ”ּפרָאלעטַארישע ֿפָאן״ ֿפון י. ליומקיס. דער לעצטער, 
קומענדיק ֿפון כַארקָאװ, הָאט שטַארק געגַארט זיך בַאקענען מיטן אױטָאר ֿפון 
”מַאנטעלע״, װעגן װעלכן ער הָאט געשריבן, און װען מע הָאט ֿפָארגעשטעלט ֿפַאר 
אים ַא זעכצניָאריק דַאר בחורל, הָאט ער געמײנט, ַאז דָאס טרַײבט מען ֿפון אים 
קַאטָאװעס... צװישן דעם הָאב איך ֿפַארענדיקט דעם צװײטן קורס ֿפון זשורנַאליסטישן 
טעכניקום און איז ֿפָארגעשטַאנען ָאּפַארבעטן ּפרַאקטיק. דער רעדַאקטָאר ֿפון ”שטערן״ 
בוזי גָאלדענבערג הָאט ּפערזענלעך אַײנגעלַאדן צו זיך אין רעדַאקציע אױף ּפרַאקטיק 
הענעך קױֿפמַאנען און מיך. הענעך הָאט געגעבן זַײן הסּכמה. איך הָאב געװָאלט ֿפָארן 
אין דָארף ַארַײן צו דער נַאטור, זען ַא נַײ שטיקל לעבן, נַײע מענטשן, און איך הָאב 

זיך מַײנס דערשלָאגן.
איך בין געֿפָארן אין ַא יִידישן נַאציָאנַאלן רַאיָאן נַײ־זלַאטָאּפָאל, דניעּפרָא־

ּפעטרָאװסקער געגנט, דָא הָאב איך ָאּפגעַארבעט ַא גַאנצן זומער אין דער יִידישער 
רַאיָאנישער צַײטונג ”קָאלװירטישער שטערן״, װעלכע עס הָאט רעדַאגירט חיים 
מעלַאמוד. מַײנע ָאֿפטע קָאמַאנדירונגען אין די ַארומיקע דערֿפער, װּוהין איך הָאב 
ָאֿפטער דערקליבן צו ֿפוס, מַײנע בַאגעגענישן מיט יִידישע קָאלָאניסטן הָאבן 
ֿפַארברײטערט מַײן װעלטָאנשױונג און אומגעקערט ֿפון דער ּפרַאקטיק הָאב איך זיך 

ַא צוֿפרידענער, ַא בַארַײכערט מיט ֿפיל נַײע אַײנדרוקן.
 די צװײטע און לעצטע ּפרַאקטיק בין איך דורכגעגַאנגען אין דער קִיעװער 
”ּפרָאלעטַארישער ֿפָאן״ בַײם רעדַאקטָאר זַאבלודָאװסקי. דָא הָאב איך זיך בַאקענט 
מיט ֿפיל יִידישע שרַײבער, בַאזוכט דעם יִידישן טעַאטער, געװען ַאֿפילו ַא גַאסט 
בַײם ַארטיסט ליבערט, װעלכער הָאט געשּפילט אין ”מירעלע עֿפרָאס״, צוזַאמען 
מיט אסּתר־רחל קַאמינסקען, בַאזוכט די קִיעװער יִידישע ליטערַאטור סטודיע, נָאך 
ַא גרױסן ֿפַארגעניגן הָאב איך געהַאט ֿפון מַײנע קָאמַאנדירונגען אין יִידישע 
שטעטלעך ֿפון קִיעװער געגנט. ביז ַאהער בין איך נָאך קײן מָאל ניט געװען אין קײן 

יִידישן שטעטל און איך הָאב שױן לַאנג געטרױמט װעגן ַאזעלכע רַײזעס.
ֿפַארשטייט זיך, ַאז די יִידישע שטעטלעך אין די דרַײסיקער יָארן זַײנען שױן 
ווַײט ַאוועק ֿפון מענדעלעס און שלום־עליכמס שטעטלעך, און דָאך הָאבן זיי אױף 
מיר געמַאכט ַא גרויסן אַײנדרוק מיט זייער שטייגער און די מענטשן. ַארבעטנדיק 
אין קִיעווער רעדַאקציע, הָאב איך זיך ַאן אויֿפהער געבעטן בַײם רעדַאקטָאר 
זַאבלודָאווסקין און סעקרעטַאר נַארָאווסקין מיך ווָאס מער שיקן אין די שטעטלעך. 
איך הָאב געשטרעבט ַאלץ מער און מער צו זען. ַאלס קַאזוס בעת איינער ַאזַא רַײזע 
הָאט זיך בַײ מיר ֿפַארהיט אין זיּכרון ַא צוֿפַאל אױֿפן קָארעסטענער ווָאקזַאל. 
ָאנגעקומען ַאהין אין ָאוונט, איז מיר ֿפָארגעשטַאנען דָארטן ווַארטן ַא צווייטן צוג 



105

ביז אינדערֿפרי. קיין ערטער אין הָאטעל זַײנען ניט געווען, הָאב איך זיך ַארומגעדרייט 
איבער די ווָאקזַאל־זַאלן, ווּו אױף די בענק און אױֿפן דיל זַײנען געשלָאֿפן די 
ּפַאסַאזשירן. ענדלעך בין איך מיד געװָארן און ַאביװי זיך אַײנגעָארדנט אױף ַא 
שטיקל בַאנק ּכמעט אױף די ֿפיס ֿפון ַא שלָאֿפנדיקן ּפויער. ניט בַאמערקנדיק בין 
איך זיצנדיק ַארַײנגעֿפַאלן אין ַא טיֿפן שלָאף. איך װײס ניט װיֿפל צַײט עס איז 
ַאדורך, נָאר אױֿפגעכַאּפט הָאב איך זיך, בעת עמעצער הָאט מיך זײער ֿפלַײסיק 
געטרײסלט בַײ דער ּפלײצע. ָאנשטָאט ַאן ענטֿפער אױף מַײן אױֿפגעברַאכקַײט הָאט 
ַא מַאנצביל אין ַא ציװילער קלײדונג מיר בַאװיזן ַא רױט ביכעלע און בַאֿפױלן גײן 
מיט אים. גָארניט ֿפַארשטַאנען, הָאב איך געּפרּוװט ּפרָאטעסטירן און געֿפָאדערט 
מיר דערקלערן, װָאס זָאל דָאס בַאטַײטן? דַאן הָאט דער מַאן ַא בלָאז געטָאן אין ַא 
ֿפַײֿפל, ֿפון װעלכן ַא סך ּפַאסַאזשירן הָאבן זיך אױֿפגעכַאּפט און מיך ַארומגערינגלט. 
בַאלד איז צו ַא מיליציָאנער, און איך בין געװען געצװּונגען זיך אונטערװַארֿפן. מע 
הָאט מיך ַארַײנגעֿפירט אין זַײטיקן צימער, װּו בַײם טיש איז געזעסן ַא ”קנעּפל״. – 

אַײערע דָאקומענטן! – הָאט ער זיך צו מיר געװענדט.
דָאקומענטן, װָאס איך הָאב ֿפַארמָאגט, איז געװען מַײן צַײטװַײליקע, ָאן ַא ֿפָאטָא, 
צַײגעניש ֿפון רעדַאקציע, ָאּפגעדרוקט אין צװײ שּפרַאכן אוקרַאִיניש און יִידיש. 
דָאס ”קנעּפל״ הָאט אױֿפמערקזַאם דורכגעקוקט מַײן צַײגעניש, מיט אומצוטרױ 
בַאטרַאכט דעם זיבעצניָאריקן קָארעסּפָאנדענט און געֿפָאדערט עֿפענען מַײן ּפָארטֿפעל. 

איך הָאב געעֿפנט.
– און װּוהין הָאסטו דָאס געלט בַאהַאלטן?... 

– װָאס ֿפַאר ַא געלט? װָאס ֿפַאר ַא שװַארציָאר? בין איך ַארױס ֿפון זיך. 
– װָאס מַאכסטו זיך ּתמעװַאטע? – הָאט ָאנגעהױבן שרַײען דָאס ”קנעּפל״. מיר 

װײסן ַאלץ. 
װּו איז דָאס געלט..?

מַײנע רײד הָאבן אים ניט איבערגעצַײגט, און מע הָאט מיך ַארַײנגעזעצט אין 
ַא קַאלטער קַאמער, װּו איך בין ָאּפגעזעסן ַא גַאנצע נַאכט. ערשט אין דער ֿפרי הָאט 

מען מיך בַאֿפרַײט און ַאֿפילו ַאנטשולדיקט זיך ֿפַאר מיר.
עס הָאט זיך ַארױסגעװיזן, ַאז לױט מַײן עלטער און קלײדונג הָאט מען מיך 
ָאנגענומען ֿפַאר ַא גנֿב, װָאס הָאט אױסגעלײדיקט ערגעץ ַא קַאסע, און נָאר װָאס 
הָאט מען ַאהער מיטגעטײלט, ַאז דעם ֿפַארברעכער הָאט מען ֿפַארהַאלטן אױף ַא 

צװײטער סטַאנציע...
װען איך הָאב װעגן דעם ַאלץ דערצײלט אין דער רעדַאקציע, הָאבן זיך ַאלע 

געהַאלטן בַײ די זַײטן ֿפון געלעכטער און איך ַאלײן הָאב מיט זײ מיטגעלַאכט.



טעכניקום106

קױם מיט צרות הָאב איך ֿפַארענדיקט דעם טעכניקום. דָאס לערנען, װי איך הָאב 
שױן ָאּפגעמערקט ֿפריער, איז ניט געװען אינטערעסַאנט. איך בין געװען איבערצַײגט, 

ַאז איך בין שױן ַאזױ אױך ַא ֿפַארטיקער זשורנַאליסט.
מיך הָאט געצױגן אין דער װעלט ַארַײן, צו אמתער ַארבעט.

אין דער מיט ֿפונעם לעצטן לערניָאר הָאט בַײ מיר אױסגערַײֿפט ַא ּפלַאן װַארֿפן 
דָאס לערנען און ַאװעקֿפָארן אױף דער ַארבעט קײן בירָאבידזשַאן. צו מַײן ּפלַאן איז 
צוגעשטַאנען מַײנער ַא חֿבר יענקל, מיט ֿפיר יָאר עלטער ֿפון מיר און אױף ַא קורס 
יִינגער ֿפון מיר. אין אײנעם ַא טָאג זַײנען מיר בײדע ַאװעקגעגַאנגען אין ”געזערד״ 
אױף דער סװערדלָאװ־גַאס, װעלכער הָאט זיך ֿפַארנומען מיט דער איבערװַאנדערונג 
און ָאּפגעגעבן דָארטן מעלדונגען װעגן ֿפָארן קײן בירָאבידזשַאן. געענדיקט הָאט 
עס זיך דערמיט, װָאס מיר הָאבן דערהַאלטן ַא דערלױבעניש ַארױסֿפָארן, נָאר אין 
לעצטן מָאמענט הָאב איך ַארױסגעװיזן שװַאכמוטיקַײט און איבערגעקלערט. יענקל 
איז ַאװעקגעֿפָארן קײן בירָאבידזשַאן ָאן מיר, זיך אַײנגעָארדנט ַארבעטן אין ַא 

קָאלװירט, חתונה געהַאט און איז געװָארן ַא טַאטע ֿפון ֿפילצָאליקער ֿפַאמיליע.
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לײב קװיטקָא

ווי איך הָאב שוין איין מָאל בַאמערקט, הָאב איך גַאנץ ֿפרי ָאנגעהויבן שרַײבן 
לידער – ַאן ערך בַײ עלף יָאר. די לידער זַײנען געווען שלעכטע, געשריבן הָאב 
איך זיי געהיים און זיך געשעמט עמעצן זיי װַײזן, גלַײך ווי איך הָאב זיך 
ֿפַארנומען מיט ַאן אומָאנשטענדיקער זַאך. געלייענט הָאב איך ווייניק, נָאר צו 
ליטערַאטור הָאט מיך שטַארק געצויגן. מיט ֿפַארכַאּפונג ֿפלעג איך הערן 
ֿפָארלעזונגען ֿפון מַײן טַאטן, וועלכער הָאט ַארטיסטיש געלייענט שלום־עליכמען, 
ּפרצן, אֿברהם רייזענען, די דיכטער דוד עדלשטַאט, בָאוושָאווער און ַאנדערע, 
די ֿפָארלעזונגען ֿפון אונדזערע לערער ֿפון ליטערַאטור אין שול. מַײנע ערשטע 
געדרוקטע אין צַײטונג שורות הָאב איך דערזען בַײ דרַײצן יָאר. ַאלס דעלעגַאט 
ֿפונעם רעּפובליקַאנישן צונויֿפֿפלי ֿפון יונגע רַײזנדערס אין כַארקָאוו, ווּו די 
קינדער הָאבן דערציילט וועגן זייערע ”רַײזעס״ איבער דער וועלט )גערַײזט 
הָאט מען בַאדינגלעך לויט ַא בַאשטימטן אויסגעקליבענעם מַארשרוט(, הָאט 
מיך דער קָארעסּפָאנדענט ֿפון דער יִידישער קינרער־צַײטונג סיָאמע קיּפניס 
געגעבן ָאנשרַײבן וועגן מַײן ”רַײזע״ קיין ּפוילן, וועלכע איך הָאב זיך ַאליין 
אויסגעקליבן. איך הָאב ָאנגעשריבן. אין עטלעכע טעג ַארום איז מַײן ֿפַארצייכענונג 
ָאּפגעדרוקט געווָארן אונטער ַא גרויס קעּפל ”דער רַאטנֿפַארבַאנד – ָאט איז 

מַײן היים״.
דערזען צום ערשטן מָאל אין צַײטונג די אייגענע ֿפַאמיליע – דָאס איז ַא 
גַאנצע געשעעניש, ווָאס הייבט דיך אויף אין אייגענע אויגן. שוין ָאּפגערעדט, 
ַאז די לערער אין שול, ווי אויך די שילער, הָאבן מיך גרַאטולירט מיט מַײן 
דעביוט, ָאנגעהויבן בַאצִיען זיך צו מיר ערנסטער. איך ַאליין הָאב זיך אויך 
אונטערגעצויגן, געווָארן ַא ביסל ׳׳סָאלידער״, ָאּפגעלָאזט לענגערע הָאר און 

בגנֿבה ָאנגעהויבן רייכערן ַא ּפַאּפירָאס.
איך מיין, ַאז איך וועל זַײן ניט ווַײט ֿפון דער ווירקלעכקַײט, אויב איך וועל 
זָאגן, ַאז דָאס ערשטע געדרוקטע ווָארט – דָאס איז ּפונקט ווי דער ערשטער 
שלונג ֿפון ַא נַארקָאטיק: ווער עס ּפרווּוט דָאס צום ערשטן מָאל, דעם איז שוין 

שווער ֿפון דעם זיך ָאּפזָאגן...
איך הָאב צו ביסלעך ָאנגעהויבן שרַײבן. מיטגעווירקט דערצו הָאט מַײן 
מערקווירדי־קע בַאגעגעניש מיטן שרַײבער לייב קוויטקָא. געשען איז דָאס 
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סוף יָאר 1932. צוזַאמען מיט ַאנדערע שילער ֿפון אונדזער שול בין איך 
בַײגעווען אױף ַא ליטערַארישער בַאגעגעניש אין דער כַארקָאווער יִידישער 
ַאכט־און־ֿפערציקסטער שול, ווּו די יִידישע שרַײבער יוסף קָאטליַאר, ַאֿברהם 
ווען מע הָאט  ווערק.  זייערע  קַאהַאן, ֿפַײוול סיטָא הָאבן ֿפָארגעלייענט 
געמָאלדן די ַארויסטרעטונג ֿפון לייב קוויטקָא, הָאט אין זַאל זיך אויֿפגעהויבן 
ַא שטורעם. ווער ֿפון די קינדער הָאט ניט געקענט אױף אויסווייניק זַײנע 
ּפרעכטיקע לידער, וועלכע הָאבן זיך ממש ַאליין געבעטן אױף דער צונג 

דעקלַאמירן.
קוויטקָא איז צוגעגַאן צו דער רַאמּפע ֿפון דער בינע. איך הָאב דַאן דעם 
שרַײבעד דערזען צום ערשטן מָאל. זַײן ליכטיק ּפנים מיט די רויטלעכע בַאקן 
הָאט זיך נָאך מער ֿפַארויטלט, און די אויגן הָאבן בַײ אים געשטרַאלט, ווָאס 
די קינדער הָאבן אים ַאזוי ליב. מיט ַא קלינגענדיקן, ריינעם, ווי קווַאל־ווַאסער, 
קול הָאט ער געלייענט מיט בַאגַײסטערונג זַײנע קינדער־לידער ”ַא ֿפידעלע״, 
ַא  ֿפַארַאן  איז  אונדז  ”בַײ  ָאנגעהויבן:  נָאך  הָאט  ער  ווען  קעצעלע״.  ”ַא 
קעצעלע״, – הָאט דער גַאנצער זָאל קינדער גלַײך אין איין קול אונטערגעכַאּפט 
די ליד, און דָאס לייענען איז ֿפַארווַאנדלט געווָארן אין ַא קָאלעקטיווער 

דעקלַאמַאציע.
נָאך דער בַאגעגעניש, ווען די שרַײבער זַײנען ַארויס ֿפון זַאל, בין איך 
צוזַאמען מיט ַאנדערע קינדער זיי נָאכגעגַאנגען ַארָאּפ ֿפון די טרעּפ. מיר הָאט 
זיך געווָאלט נעענטער ָאנקוקן לייב קוויטקָא. ַאן אומבַאמערקטער, בין איך אים 
נָאכגעגַאנגען אין גַאס און שטַארק מקנא געווען דעם מיידעלע, מיט וועלכן ער 
איז געגַאנגען בַײנַאנד און גוטמוטיק געשמועסט. זיי זַײנען געגַאנגען צום 
טרַאמווַײ־ָאּפשטעל, און איך נָאך זיי. צו מַײן ֿפַארגעניגן זַײנען מיר געֿפָארן אין 
איין ריכטונג, און אין ווַאגָאן הָאב איך ֿפַארנומען דָאס ָארט לעבן דעם שרַײבער, 
וועלכער הָאט ֿפָארגעזעצט מיט ַא געהויבענער שטימונג שמועסן אױף זַײן 
שיינעם יִידיש מיט דעם לַאכנדיקן מיידעלע. איך הָאב ניט געקענט ָאּפרַײסן מַײן 
בליק. רער שרַײבער הָאט עס בַאמערקט און זַײן אויֿפמערקזַאמקַײט איבערגעטרָאגן 
אױף מיר. ער הָאט מיך מיט ניט קיין אונטערגעמַאכטן נַײגער אויסגעֿפרעגט, 
ווער און ווָאס איך בין. ווַײזט אויס, די ווַארעמקייט, מיט וועלכער קוויטקָא הָאט 
גערעדט מיט מיר, הָאט צעווייעט מַײן ֿפַארשעמטקַײט, און מיר הָאבן אין גיכן 
געשמועסט מיט אים, ווי גוטע בַאקַאנטע, ווָאס הָאבן נָאך ַא לַאנגן איבעררַײס 

זיך צוֿפעליק געטרָאֿפן אין טרַאמװַײ.
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איך הָאב ניט בַאמערקט, ווי איך בין שוין דורכגעֿפָארן מַײן טרַאמווַײ־ָאּפשטעל. 
ּפלוצלינג הָאט מיך קוויטקָא ַא ֿפרעג געטָאן:

– מסּתמא שרַײבסטו לידער?
איך בין זיך מודה געווען. דַאן הָאט ער מיר געגעבן זַײן ַאדרעס און אַײנגעלַאדן 
אױף מָארגן צו זיך ַאהיים. ווען מיר הָאבן זיך געזעגנט, – בין איך ווי ֿפון הימל 
ַארָאּפגעֿפַאלן. מיר הָאט זיך געדוכט, ַאז ַאלץ, ווָאס עס איז ערשט מיט מיר 
ֿפָארגעקומען, איז בלויז ַא חלום: עס קָאן ניט געמָאלט זַײן, ַאז מיך דעם 

דרַײצניָאריקן יִינגל, הָאט אַײנגעלַאדן צו זיך ַאהיים לייב קוויטקָא...
קוים הָאב איך זיך דערווַארט דעם מָארגנדיקן ָאוונט. מיט ַא העֿפט לידער 
אין קעשענע ֿפון מַײן מַאנטל און מיט טרוימען ֿפון דער ֿפָארשטייענדיקער 

בַאגעגעניש, בין איך ַאוועק צום שרַײבער־הויז.
דָאס הויז איז געווען ַא נַײס, ערשט אויסגעבויט. אױף די טרעּפ הָאב איך זיך 
דערֿפילט ניט מיט ַאלעמען. מיט הַארץ־קלַאּפעניש בין איך געבליבן שטיין בַײ 
דער טיר, ווּו עס איז געווען צוגעֿפעסטיקט ַא טעוועלע מיט דעם שרַײבערס 
ֿפַאמיליע. איך הָאב געווָאלט ָאנקלינגען, נָאר די הַאנט הָאט זיך ניט געהויבן, 
גלַײך ווי איך בין ּפַארַאליזירט געווָארן. ַא מָאדנע שרעק איז אױף מיר ָאנגעֿפַאלך 
און, ניט ָאּפגעבנריק זיך ַא חשבון, ווָאס איך טו, בין איך גיך ַארָאּפגעלָאֿפן די 
טרעּפ און זיך ָאּפגעטרָאגן ַאהיים. זייער לַאנג הָאב איך ניט געקָאנט איַײנשלָאֿפן 

און ניט געקָאנט זיך מוחל זַײן מַײן שווַאכמוטיקַײט...
ָאט ַאזוי הָאט זיך ֿפַארענדיקט מַײן ערשטער ”וויזיט״ צו לייב קוויטקָא. אױֿפן 
ַאנדערן טָאג אין שול איז מיר קײן איין ווָארט ֿפונעם לימוד ניט אַײן אין קָאּפ. 

מיך הָאט ַאלץ געהריזעט ַא ֿפַארדרָאס.
אױף דער גרויסער הֿפסקה הָאב איך צוגערוֿפן אין ַא ווינקל ֿפון קָארידָאר 
מַײן חֿבר ֿפונעם ּפַארַאלעלן קלַאס בָאריע מילשטיינען און בסוד אים דערציילט 

וועגן מַײן בַאקַאנטשַאֿפט מיט לייב קוויטקָא.
וועגן מַײן נעכטיקן ”וויזיט״ צום שרַײבער הָאב איך זיך געשעמט צו דערציילן. 
צוערשט הָאט בָאריע מיט אומצוטרוי אױֿפגענומען מַײן דערציילונג, ַאז איך 
הָאב זיך ַאזוי ּפרָאסט־ּפשוט דורכגעשמועסט מיט קוויטקָא אין טרַאמווַײ, נָאר 
ווען איך הָאב אים ֿפַארטרויט, ַאז דער שורַײבער הָאט מיך אַײנגעלַאדן צו זיך 
ַאהיים און דערבַײ ֿפָארגעלייגט בָאריען גיין ַאהין צוזַאמען מיט מיר, דַאן הָאט 
מַײן חֿבר ֿפַארשטַאנען, ַאז איך שּפַאס ניט, און ער הָאט גערן ָאנגענומען מַײן 

ֿפָארשלָאג איך הָאב זיך בַארוִיקט, עס איז מיר ַארָאּפ ַא שטיין ֿפון הַארצן.
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גיין צוזַאמען מיט נָאך עמעצן איז ניט ַאזוי שרעקלעך, ווי איינעם ַאליין. 
ֿפַאר ווָאס הָאב איך אויסגעקליבן בָאריען? בָאריע מילשטיין איז געווען ַא 
בילדשיינער בחור, ַא דרייסטער ַאקטיוויסט אין שול, וועלכן ַאלע הָאבן ליב 
געהַאט. צו דעם ַאלץ הָאט בָאריע געשריבן לידער, וועלכע מע הָאט ּפובליקירט 
אין דער ווַאנטצַײטונג מיר זַײנען די לידער זייער געֿפעלן, און עס הָאט זיך 

מיר געווָאלט, ַאז מַײנע און בָאריעס לידער וועלן געוויס געֿפעלן קוויטקָא.
דעם זעלבן ָאוונט אין דער בַאשטימטער שעה זַײנען מיר ַאוועק מיטן שוין 
בַאקַאנטן מיר וועג צום שרַײבער־הויז. דָאס מָאל הָאב איך זיך שוין געֿפילט 
זיכערער... ָאנגעקלונגען אין טיר הָאט מַײן חֿבר. און דָא הָאט מיך ווידער ַא מָאל 
ַארומגעכַאּפט ַא ּפחד, גָאר ניט אױף לַאנג ווַײל אין דער טיר הָאט זיך בַאוויזן 

דָאס שַײנענדיקע און שמייכלענדיקע ּפנים ֿפון לייב קוויטקָא.
– א־ו־ו! – הָאט ער ּכמעט אויסגעשריגן, גלַײך ער ווָאלט דערזען זַײנע 
נָאענטע ֿפרַײנד. – גייט ַארַײן, גייט ַארַײן... עטעלע, קום נָאר ַאהער! זע נָאר, 

סַארַא געסט מיר הָאבן.
ִֿפון צימער אין קָארידָאר איז ַארויס ַא שיין מיידל אין די זעלבע יָארן, ווָאס 
מיר, און איך הָאב אין איר דערקענט דָאס מיידל, מיט וועלכן קוויטקָא איז 
געֿפָארן אין טרַאמווַײ. דָאס איז געווען דעם שרַײבערס טָאכטער – ַא שילערין 
ֿפון דער כַארקָאווער נַײנטער שול. איינצַײטיק מיט עטעלען איז ֿפון צווייטן 
צימער ַארויס צו אונדז ַא שווַארץ־חנעוודיקע, נָאך ַא יונגע ֿפרוי – דעם שרַײבערס 
ֿפרוי. ַאלע אין איינעם הָאבן זיי זיך געּפָארעט ַארום מיר מיט בָאריען, געהָאלֿפן 
אונדז זיך אויסטָאן און ַארַײנגעֿפירט אין דעם שרַײבערס קַאבינעט – ַא ניט 
גרויסער לענגלעכער צימער, ווּו חוץ ַא שרַײבטיש און ַא גרויסן ביכער־שרַאנק 
איז געווען ַא קליינע קַאנַאּפע און צוויי ווייכע שטולן. ַאלץ ַארום הָאט געבלַאנקט 
ֿפון ריינקַײט. ַאליין קוויטקָא, ַא גלַאטיק אויסגעגָאלטער, אין ַא ציכטיקן 
אײבערהעמד, הָאט געבלַאנקט ֿפון ֿפרישקַײט און געזונט. אױף דער ווַאנט 
ַאנטקעגן דעם ֿפענצטער איז געהַאנגען ַא גרויס ֿפַארביק בילד אין סטיל ֿפון 

קוביזם.
איך הָאב ֿפָארגעשטעלט בָאריען, און קוויטקָא הָאט מיך געלויבט, ווָאס איך 
בין געקומען צוזַאמען מיט מַײן חֿבר. נָאך ַא קורצן שמועס, ווען קוויטקָא הָאט 
אונדז אויסגעֿפרעגט וועגן אונדזער שול, וועגן אונדזערע עלטערן, ברידער און 
שוועסטער, הָאבן מיר ֿפָארגעלייענט אונדזערע לידער. דער ערשטער הָאט 
געלייענט בָאריע. געלייענט הָאט ער שיין, אויסדריקלעך, און לויטן צוֿפרידענעם 



111

ּפנים ֿפונעם שרַײבער הָאב איך געזען, ַאז בָאריע הָאט אויסגענומען. איך הָאב 
בַאמערקט, ַאז, זיצנדיק אױף דער קַאנַאּפע, הָאט עטעלע, קוקנדיק אױף בָאריען 
עּפעס געמָאלט צו זין אין ַאלבָאם. און דָאס איז געווען נַאטירלעך – בָאריע איז 

ַאלעמען געֿפעלן...
ווען בָאריע הָאט ֿפַארענדיקט לייענען, איז קוויטקָא אױֿפגעשטַאנען ֿפון 

שרַײבטיש און גוטברודעריש ַארומגענומען מַײן חֿבר... 
– ֿפַײן, בָאריע, ֿפַײן... – ער הָאט אין זייער איידעלער ֿפָארעם געמַאכט 

עטלעכע בַאמערקונגען, דערנָאך זיך געווענדט צו מיר. 
– נו, בנימין, לָאמיר דיך הערן.

נָאך דעם, ווי בָאריע הָאט געלייענט זַײנע לידער, איז בַײ מיר ָאּפגעֿפַאלן 
דער ווילן לייענען מַײנע, איך בין געווען זיכער, ַאז מַײן חֿברס לידער 
זַײנען בעסערע. ַאנטוישן קוויטקָא הָאב איך ניט געווָאלט, און ַאנשטָאט 
דעם העֿפט מיט לידער עֿפן איך אױף מַײן צווייטן העֿפט, װָאס איך הָאב 
מיטגענומען ֿפַאר אײן װעגס גלַאט ַאזוי – אױף יעדן ֿפַאל, און איך הייב 
ָאן לייענען מַײן ּפרָאזע – ַא דערציילונג וועגן ַארבעטער־קווַארטַאלן ֿפון 

בַאלעט און לָאדזש.
איך געדענק, ַאז איך הָאב זיך געסטַארעט לייענען ווי מעגלעך דַײטלעך 
און שיין, ווַײל איך הָאב געלייענט ניט נָאר ֿפַאר קוויטקָא, נָאר אויך ֿפַאר זַײן 
טָאכטער... ֿפון אױֿפרעגונג הָאב איך זיך בַאדעקט מיט שווייס, און ֿפון צַײט צו 
צַײט הָאט זיך מַײן צונג ָאנגעהויבן ּפלָאנטערן ַאזוי, ַאז עס איז מיר אויסגעקומען 
נָאכַאמָאל איבערחזערן גַאנצע ֿפרַאזעס. איך הָאב מורא געהַאט אױֿפהייבן די 
אויגן, נָאר געֿפילט, ַאז קוויטקָא הערט מיך אויס מיט גרויס אױֿפמערקזַאמקַײט. 
און ווען איך הָאב ֿפַארענדיקט מַײן דערציילונג, הָאט ער בַײ מיר צוגענומען 
דעם העֿפט, עטלעכע מינוט ַאהין ַארַײנגעקוקט און ָאן התּפעלות מיך געֿפרעגט, 
צי איך הָאב ָאנגעשריבן נָאך עּפעס. מַײן דערציילונג איז אים געֿפעלן, און 
ער הָאט מיר גערָאטן ֿפַארזעצן שרַײבן. מַײן העֿפט הָאט ער איבערגעלָאזט בַײ 
זיך. דערנָאך הָאבן מיר געשמועסט ַא לענגערע צַײט. דער שרַײבער הָאט אונדז 
דערציילט וועגן זַײן קינדהַײט. ער הָאט ֿפַאר אונדז אויך איבערגעלייענט די 
נָאר ווָאס ָאנגעשריבענע קינדער־ליד ”רָאזעלעך״, מיט וועלכער ער איז, ווַײזט 
אויס, ַאליין צוֿפרידן געווען. און ווען זַײן ֿפרוי הָאט ַארַײגעטרָאגן אין קַאבינעט 
ַארַײן טיי מיט קיכעלעך, הָאבן מיר זיך דערֿפילט גָאר היימיש. ֿפון אונדזער 
ָאנגעשטרענגטקַײט איז קיין סימן ניט ֿפַארבליבן. בַײם געזעגענען זיך הָאט 
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קוויטקָא אונדז ֿפרַײנדלעך געקניּפט די בַאקן און געבעטן צו אים קומען מיט 
נַײע לידער און דערציילונגען אין ַא בַאליביקער צַײט.

איך בין ַארויס ֿפונעם שרַײבער ַאן איבערגעֿפולטער ֿפון גליק און אמתער 
מענטשלעכער ווַארעמקַײט. די דָאזיקע ווַארעמקַײט צו דעם דָאזיקן ווּונדערבַארן 

מענטשן און שרַײבער הָאב איך ֿפַארהיט בַײ זיך אױף אייביק.
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נָאר איך הָאב זיך ניט צעשיידט מיט מַײן טרוים ֿפָארן אין דער יִידישער ַאווטָאנָאמער 
געגנט, ַארַײנגעצויגן אין דעם ענין הענעך קויֿפמַאנען, ַאזוי ַאז נָאכן ענדיקן דעם 
טעכניקום איז בַײ אונדז קיין אויסוועג ניט ֿפַארבליבן און מיר הָאבן זיך צוזַאמען 
ַא לָאז געטָאן אין ווַײטן וועג ַארַײן. וועגן אונדזער ֿפרַײוויליקער איבערווַאנדערונג 
הָאט געשריבן ”דער שטערן״, בַאגלייטנדיק די מיטיילונג מיט אונדזער געמיינזַאמען 

ּפַארטרעט.
ַארויסגעֿפָארן ֿפון כַארקָאוו זַײנען מיר דעם ערשטן סענטיַאבער 1936 יָאר מיט 
ליכטיקע טרוימען אין אונדזערע הערצער. מיטן וועג הָאבן מיר זיך ָאּפגעשטעלט 
אױף עטלעכע טעג אין מָאסקווע, ווּו מיר הָאבן צום ערשטן מָאל זיך בַאקענט מיט 
די מערקווירדיקַײטן ֿפון דער הויּפט־שטָאט, ַארַײנגעכַאּפט זיך אין רעדַאקציע ”דער 

אמת״ און זייער קורץ זיך בַאקענט מיט דעם רעדַאקטָאר מושה ליטווַאקָאוו.
ֿפון מָאסקווע ביז בירָאבידזשַאן זַײנען מיר געֿפָארן אין ַאלגעמיינעם ווַאגָאן 
אױף די אייבערשטע ּפָאלקעס גַאנצע צוועלף מעת־לעת. אונדז הָאבן בַאצויבערט 
די שיינע ּפייזַאזשן ֿפון גרויסן לַאנד: די גרענעצלָאזע ֿפעלדער און וועלדער, טַײכן 
און ָאזערעס. מיר הָאבן זיך ניט געקָאנט ָאּפרַײסן ֿפון דעם קרישטַאל־ריינעם בַײקַאל 
מיט די ֿפילֿפַארביקע אין זון־ֿפַארגַאנג בערג ַארום. הענעך הָאט שוין דָא אין ווַאגָאן 
ֿפַארּפַאסט ַא ליד וועגן דעם ווּונדערשיינעם ים. אויך דָא איז ער זיך געטרַײ געווען 
און ֿפַארֿפירט ַא ֿפַארבַײלויֿפיקע ליבע מיט ַא יונג געל ווַײבל, װָאס איז געֿפָארן קיין 

בירָאבידזשַאן זוכן איר גליק... דָאס איז געווען אין זַײן נוסח.
מיט מיר הָאט אין וועג געטרָאֿפן ַאזַא ּפַאסירונג: אין נָאווָאסיבירסק בין איך 
מיט מַײן קעסעלע ַארום אין ווָאקזַאל־רעסטָארַאן, ּכדי דָארט ָאננעמען ֿפַאר מיר און 
מַײן ֿפרַײנט ַא הייסן מיטיק. קיין קליינגעלט איז בַײ מיר ניט געווען, און ביזווַאנען 
דער קַאסירער הָאט מיר געגעבן ַא רעשט ֿפון מַײן הונדערטער, הָאב איך בַאמערקט 
דורכן ֿפענצטער ֿפון רעסטָארַאן, ַאז אונדזער צוג גייט ָאּפ ֿפון דער ּפלַאטֿפָארמע. ַא 
שרעק הָאט מיך ַארומגעכַאּפט. ניט איבערגעציילט דעם רעשט, מיט ֿפולן קעסעלע 
בָארשטש אין דער הַאנט, בין איך פַײל־אויס־בויגן ַארויס אױֿפן ּפערָאן און גענומען 
נָאכלויֿפן דעם צוג, וועלכער הָאט שוין בַאוויזן ָאננעמען ַא היּפשה שנעלקַײט. אױֿפן 
װַאגָאן־טרעּפל איז געשטַאנען הענעך מיט ַאן ַארױסגעשטרעקטער הַאנט ּכדי 
איבערצונעמען בַײ מיר דָאס קעסעלע, און דערבַײ אױֿפן גַאנצן קול געשריגן, 
אונטערגעבנדיק מיר היץ אין מַײן לויֿפן. איך בין שוין געווען נָאענט צום ציל, ווי 
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איך הָאב זיך ּפלוצלינג אין עּפעס ֿפַארטשעּפעט און זיך אויסגעצויגן אױף דער 
ערד אין מַײן גַאנצן ווּוקס, דער הייסער בָארשטש הָאט מיר ַא ּפליוכע געטָאן 
גלַײך אין ּפנים ַארַײן און ֿפַארבלענדט די אויגן. איך ווייס ַאליין ניט, ווי איך בין 
אויֿפגעשטַאנען און קוים מיט צרות זיך ַארױֿפגעכַאּפט אױף דעם סַאמע לעצטן 
ווַאגָאן־טרעּפל ֿפון שוין לויֿפנדיקן צוג. עטלעכע װַאגָאנען בין איך דורכגעגַאנגען, 
ביזװַאנען איך הָאב זיך דערקליבן צו מַײן ָארט. דערזען מיך ַא בַאגָאסענעם ֿפון 
קָאּפ ביז די ֿפיס מיטן בָארשטש און מיט ַא ליידיק קעסעלע, הָאט הענעך 
אויסגעשָאסן זַײן שטענדיקן געלעכטער, און נָאך אים דער גַאנצער ווַאגָאן 
ּפַאסַאזשירן. איך שטעל זיך ֿפָאר מַײן אויסזען אין יענעם מָאמענט, נָאר מיר איז 
דעמלט ניט געווען צום געלעכטער. איך הָאב זיך ַאֿפילו בַאליידיקט אױף מַײן 

חֿבר, אמת, ניט אױף לַאנג.
אויב ניט רעכענען הענעכס ווַאגָאן־ליבע און מַײן בָארשטש־עּפָאּפיי, איז דער 

ֿפילטָאגיקער וועג צום ווַײטן מיזרח דורך בשלום.
ָאנגעקומען אין בירָאבידזשַאן זַײנען מיר אין דער טיֿפער נַאכט. דער נַײער 
ווָאקזַאל איז נָאך ניט געווען ֿפַארטיק, ַאזוי ַאז מיר זַײנען ַארַײנגעקומען אין ַאן 
איינשטָאקיקן ענגן סטַאנציע־לָאקַאל, קוים ווָאס בַאלויכטן און ֿפול ָאנגעשטָאּפט 
מיט ּפַאסַאזשירן, מיינסטנם יִידן און קָארייער. דָאס איז געווען די סטַאנציע 
”טיכָאנקַאיַא״. דער ערשטער ָאנדרוק איז ניט געווען קיין ֿפויגלדיקער, נָאר מיר 
זַײנען געווען צוֿפרידן דערמיט, װָאס מיר זַײנען שוין אױֿפן ָארט. מיר, יונגע, הָאבן 
געשּפַאסט און זיך נַאריש געמַאכט, ַארויסרוֿפנדיק ַא חידוש בַײ די עלטערע 
ֿפארזָארגטע און ניט אויסגעשלָאֿפענע ּפַאסַאזשירן. און ווען איינער ֿפון זיי, 
דערהערנדיק, ווי די קָארייער רעדן צווישן זיך, הָאט זיך ָאנגערוֿפן צו זַײן ווַײב:

– הערסט, ברכה: איידער ַאזַא לשון, איז שוין בעסער ליגן אין דער ערד...
דער ֿפריילעכער הענעך איז ַארויס ֿפליט ַאזַא געלעכטער, ַאז די דרעמלענדיקע 
ּפַאסַאזשירן הָאבן זיך אױֿפגעכַאּפט דערשרָאקענע און איינער בַײם צווייטן געֿפרעגט, 

ווָאס הָאט ּפַאסירט?
מיטן זון־אויֿפגַאנג זַײנען מיר ַארױס אין דרויסן און בַאצויבערט געווָארן ֿפון 
ווּונדערלעכן ַארום. די בַײכיקע סָאּפקעס זַײנען נָאך געווען ֿפַארצויגן מיט ַא גרוי 
נעּפעלע, נָאר זייערע רוקנס, בַאגילדעטע ֿפון דער הַארבסטיקער זון, הָאבן שוין 
קלָאר געלויכטן צום הימל. עס איז שווער געווען זיך ָאּפרַײסן ֿפונעם בילד. גוֿפא די 
שטָאט הָאט אונדז ניט געּפלעֿפט מיט איר ָאנבליק. עטלעכע גַאסן צוויישטָאקיקע 
הילצערנע הַײזער ָאן קיין שום אויסערלעכקייט. נָאר דָאס הָאט אונדז ניט ַאנטױשט. 

די בױונג הָאט זיך דָא ערשטט ָאנגעהױבן.
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נאך דעם, ווי מיר הָאבן איבערגעלָאזט אונדזערע קלומקעס אין איבערווַאנדער־
ּפונקט, ווָאס ַאנטקעגן דעם ווָאקזַאל, זַײינען מיר גלַײך ַאוועק אין רעדַאקציע 
”בירָאבידזשַאנער שטערן״, ווּוהין אייגנטלעך מיר זַײנען ָאנגעקומען אױף ַארבעט. 
דער לָאקַאל ֿפון רעדַאקציע הָאט זיך געפונען אויך אין דער נָאענט ֿפון ווָאקזַאל 
אױֿפן ערשטן שטָאק ֿפון שטָאט־סָאוועט און ֿפַארנומען בלויז דרַײ ניט קיין גרויסע 
צימערן. דער רעדַאקטָאר ֿפון דער צַײטונג בוזי גָאלדענבערג הָאט אונדז אויֿפגענומען 
ביז גָאר ֿפרַײנטלעך, ווי ַאלטע גוטע בַאקַאנטע נָאך ֿפון כַארקָאוו, ווּו ער הָאט 
רעדַאגירט דעם ׳׳שטערן״. ער ַאליין איז ַאריבערגעֿפָארן קיין בירָאבידזשַאן מיט 

עטלעכע חדשים ֿפריער, נָאכן טויט ֿפון זַײן ֿפָארגייער הענעך קַאזַאקעוויטש.
ב. גָאלדענבערג הָאט אונדז ֿפָארגעשטעלט דעם קָאלעקטיוו ֿפון רעדַאקציע, 
געזָאגט ַא ּפָאר ווַארעמע ווערטער און בַאשטימט אונדז ַאלס ליטערַארישע 
מיטַארבעטער. ַאלע אין רעדַאקציע און ַאלץ איז אונדז געֿפעלן. דָאס איינציקע, 
דָאס הָאט אונדז ֿפַארזָארגט, – מיר הָאבן ניט געהַאט, ווּו צו וווינען. נָאר מיר זַײנען 
געווען ניט די איינציקע. מיר זַײנען ָאנגעקומען ַאהער אין סַאמע ברען ֿפון דער 
איבערווַאנדערונג קיין בירָאבידזשַאן, און דער ָארעמער וווינונגס־ֿפָאנד אין שטָאט 
איז ניט אין ּכוח געווען בַאֿפרידיקן די בַאדערֿפענישן ֿפון די נַײע עולים. דער זעלבער 
בוזי גָאלדענערג הָאט ניט געהַאט זַײן בַאזונדערן וווין־צימער. צוזַאמען מיט די 
שרַײבער י. רַאבין, קליטעניק, נָאטע ווַײנהויז הָאט ער געוווינט אין צוזַאמענוווינונג – 
ַאלע ָאן ֿפַאמיליעס, – ָאּפווַארטנדיק זייער אױף א דירה. אגֿב, איז דָארטן בַײ זיי 

אין גרויסן צימער געווען שטענדיק ֿפריילעך – ווי בַײ ”כָאלָאסטיַאקעס״...
מיך מיט הענעכן הָאט אונדזער רעדַאקטָאר בַאשטימט ַארַײנזעצן אין ַא קליינעם 
צימער, וועלכער הָאט זיו געֿפונען אין קָאנטָאר ֿפון רויטן קרייץ, און יעדן טָאג הָאט 
דער ֿפָארזיצער ֿפון דעם קָאמיטעט איזגור געסטרַאשעט אונדז ַארויסזעצן ֿפון זַײן 

קיניגרַײך.
מיך און הענעכן הָאבן זיך ַארַײנגעלָאזט אין דער ַארבעט ֿפון רעדַאקציע מיט לייב 
און לעבן. מיר הָאבן געזוכט נַײע ֿפָארמען ֿפון שרַײבן אין צַײטונג, ַאנשטָאט די ַאלטע 
אַײנגעשטעלטע טרַאֿפַארעטן. דָאס הָאבן ַאלע זיך בַאמערקט און וועזנטלעך 
ָאּפגעשַאצט. איך געדענק, ווי די דיכטערין ליובע ווַאסערמַאן איז ַארַײן ַא צוֿפרידענע 
אין רעדַאקציע און געמָאלדן, ַאז ַאלע זָאלן העלדן, ַאז ענדלעך הָאט אין צַײטונג זיך 
בַאוויזן ַא ֿפרישער שטרָאם. איר איז שטַארק געֿפעלן מַײן בַאריכט וועגן ַא ֿפַארזַאמלונג 
אין ַא קָארייישן קָאלווירט, אין וועלכן איך הָאב זיך בַאמיט אין דער ֿפָארם ֿפון ַא 
ֿפַארצייכענונג בַאשרַײבן די ֿפַארזַאמלונג און אױף ַא לעבעדיקן אויֿפן איבערגעבן די 
ַארויסטרעטונגען ֿפון די בַײוועזנדע. די נָאטיצן אין צַײיטונג הָאב איך אונטערגעשריבן 
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מיט ַא ּפסעווָאדנים ב. בין. מיט דעם הָאב איך זיך ַאליין און ַאלע ַארומגעשטרעבט 
איבערצויגן, ַאז מַײנע קָארעסּפָאנדענצן – דָאס איז ניט דָאס וויכטיקסטע אין מַײן 
שעֿפערישער ַארבעט. און ניט מיט דעם וויל איך זיך אויסטיילן. מַײן לַײבלעכע זַאך – 
דָאס איז קינסטלערישע ליטערַאטור: ּפרָאזע, דערציילונגען, וועלכע איך הָאב מיט 
שטָאלץ אונטערגעשריבן מיט מַײן ֿפולן נָאמען... בוזי גָאלדענבערג איז צוֿפרידן געווען 
מיט אונדז. און איבערהויּפט הָאט אים אימּפָאנירט אונדזער דרַאנג ַארומצוֿפָארן אין 
די סַאמע טויבע ווינקעלעך ֿפון דער געגנט, ווּוהין עס איז אויסגעקומען ּכמעט מיט 

ּכוח ַארויסצוטרַײבן די מיטַארבעטער ֿפון עלטערן דור.
ֿפַאר מיר הָאט ניט עקזיסטירט קיין גרעסערער ֿפַארגעניגן, ווי ַארומֿפָארן איבער 
דער געגנט, בַאזוכן די ווַײטע יִישוֿב, בלָאנקען אין דער טַײגע. אין יענע צַײטן 
הָאט די רעדַאקציע ניט ֿפַארמָאגט קיין שום טרַאנסּפָארט, און דורכגיין צוֿפוסנס 
צענדליקער קילָאמעטער איז געווען ַא געוויינלעכע זַאך. ַא ֿפוסגייער בין איך 
געווען ַא גלענצנדיקער, איך קָאן דרייסט זָאגן, ַאז איך הָאב אויסגעמָאסטן די 
געגנט אין דער לענג און אין דער ברייט. דעם גרעסטן אַײנדרוק הָאט אױף מיר 

געמַאכט די שיינקַײט ֿפון בירָאקַאן און זַײנע מירמל־סָאּפקעס און טַײגע־רחֿבותן.
ַאן אומֿפַארגעסלעך בילד הָאבן ֿפָארגעשטעלט די גרינע בַארג־שיּפועים, וועלכע 
הָאבן געֿפינקלט ווי מיט איידלשטיינער. ַאגֿב, בירָאקַאן – דָאס איז געווען מַײן 
ערשטער ַארויסֿפָאר ֿפון דער רעדַאקציע. דער דעביוט מַײנער הָאט זיך שיער ניט 

ֿפַארענדיקט טרַאגיש, און עס איז ּכדַאי אים עטווָאס בַאשרַײבן.
סוף נָאיַאבער 1936 יָאר הָאבן זיך אַײנגעשטעלט אין קַאנט ברענענדיקע ֿפרעסט. 
עס הָאט ּפשוט דעם ָאטעם ֿפַארכַאּפט. אין ַאזעלכע טעג צוזַאמען מיט נָאך איינעם 
ַא מיטַארבעטער ֿפון רעדַאקציע – סַאדָאווסקין – הָאבן מיר בַאקומען ַא ֿפַארגעבונג 
ַארויסֿפָארן אין טַײגע און צוגרייטן ֿפַאר דער צַײטונג ַא מַאטעריַאל וועגן יִידן אױף 
ווַאלד־ַארבעט. סַאדָאווסקי, ַאן איבערווַאנדערער ֿפון ווַײסרוסלַאנד אין גרָאבע ברילן 
אױף דער הויקערדיקער נָאז, הָאט דעמלט אויסגעזען אין מַײנע אויגן שוין ַאן 
עלטערער מענטש, כָאטש אים איז נָאך קיין גַאנצע ֿפערציק ניט געווען... ער הָאט 

געּפרּוווט זיך ָאּפזָאגן ֿפון דער נסיעה, נָאר ָאן דערֿפָאלג.
איך, ֿפַארשטייט זיך, הָאב מיט ֿפרייד אױֿפגענומען די ֿפָארשטייענדיקע רַײזע. 
זַײן אין דער מיט ֿפון דער טַײגע, ָאנטַאּפן זי מיט די אייגענע הענט – וועגן דעם 
הָאב איך שוין לַאנג געטרוימט. ַארויסֿפָארן אין ַאזעלכע ֿפרעסט אין מַײן שינעל, 
וועלכן איך הָאב שוין בַאוויזן אַײנהַאנדלען בַײם מַאן ֿפון אונדזער בוכהַאלטער 
)דעמלט איז ַא שינעל טרָאגן געווען ּפָאּפולער( – וועגן דעם איז ניט געווען ווָאס 
צו רעדן. נָאר די וועלט איז ניט ָאן גוטע מענטשן, און עמעצער ֿפון מַײנע בַאקַאנטע 
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הָאט מיר אויסגעבָארגן ַא גרויסן שווערן ּפעלץ, אין וועלכן עס הָאבן זיך געקָאנט 
אַײנוויקלען דרַײ ַאזעלכע ווי איך. בַײ ַאן ַאנדערן הָאב איך ַאנטליען ַא ּפָאר 

ווַאליקעס )קַאטַאנקעס(, און – הַײדַא אין וועג ַארַײן.
קיין בירָאקַאן זַײנען מיר געֿפָארן מיט דער בַאן. סַאדָאווסקי איז געווען מרה־

שחורהדיק, גערייכערט איין ּפַאּפירָאס נָאכן ַאנדערן און ּכמעט ניט גערעדט מיט מיר, 
גלַײך ווי איך בין געווען שולדיק אין דעם, װָאס ער איז מחויֿב געווען ַארויסֿפָארן ֿפון 

זַײן ווַארעמער שטוב. אים הָאט, ווַײזט אויס, געערגערט ֿפון געהויבענע שטימונג.
ָאנגעקומען קיין בירָאקַאן זַײנען מיר אין ָאוונט, ווען אין די ֿפַארֿפרוירענע 
ֿפענצטער ֿפון די הַײזלעך, ווָאס אױף די ניט הויכע שנייּיקע סָאּפקעס, הָאבן זיך 
ָאנגעצונדן ֿפַײערלעך. איבערגענעכטיקט הָאבן מיר בַײ זייער וווילע מענטשן – 
עולים ֿפון ליטע, וועלכע הָאבן ערשט ניט לַאנג ֿפַארענדיקט בויען זייער הויז און 

ַאצינד זיך געקוויקט מיט זייער שַאֿפונג.
אױף מָארגן הָאט אונדז דער ֿפָארזיצער ֿפונעם ָארטיקן ווַאלד־ַארטעל אויסגעטיילט 
ַא ֿפערד מיט ַא שליטן, און מע הָאט אונדז ָאּפגעֿפירט צו די סָאּפקעס אין קַאריער, ווּו 
מע הָאט ַארויסבַאקומען מירמל ֿפון ַאלע קָאלירן, וועלכער בַאּפוצט די מעטרָא־סטַאנציעס 
אין מָאסקווע. ֿפַאר אונדזערע אויגן זַײנען שטיין־בלָאקן, נָארווָאס ַארויסגעריסענע ֿפון 
די סָאּפקעס, מיט הילף ֿפון די שַארֿפשטיינער ֿפַארווַאנדלט געווָארן אין גרויסַארטיקע 

ּפָאלירטע מירמל־ּפליטן מיט ַא גַאנצן רעגנבויגן־גַאמע מיט משונהדיקע ָאדערן.
װעגן דעם ַאלץ הָאב איך שּפעטער ָאנגעשריבן ַא ֿפַארצײכענונג.

 נָאך מיטיק, אַײנגעהילט ביז די אױערן אין אונדזערע ּפעלצן, אין ַא שליטן, 
אױסגעבעקט מיט שמעקענדיקן הײ, זַײנען מיר ַארױסגעֿפָארן ֿפון בירָאקַאן אין דער 

טַײגע צום בַאצירק װּו מע הָאט געװַאלגערט דעם װַאלד.
 אונדז הָאט בַאגלײט ַא יונגע ֿפרױ – ַא קולטור־טוערין ֿפון װַאלד־ַארטעל, װעלכע 
הָאט געֿפירט מיט זיך ביכער און צַײטונגען ֿפַאר די ַארבעטער. זי הָאט אונדז 
געמָאלדן, ַאז דער װעג איז איר גוט בַאקַאנט, דער װעג איז אײנער, ַאזױ, ַאז דָאס 
ֿפערד װעט אונדז ַאלײן ָאּפֿפירן צום ָארט, און מיר קומען זיך ֿפולקום בַײגײן ָאן ַא 
ֿפורמַאן. ַאזױ ַארום זַײנען מיר ַארױסגעֿפָארן אינדרַײען. דָאס איז געװען דעם 30 
נָאיַאבער 1936 יָאר – מַײן געבורטסטָאג. מיר הָאבן זיך ַארָאּפגעלָאזט ֿפון בירָאקַאנער 
סָאּפקעס, איבערגעשניטן די בַאן־ליניע און ַארַײן אין דער טַײגע. ַא ֿפרָאסט איז 
געשטַאנען ַאן אומגעהַײערער, נָאר קײן אײן נָאדל אױף די הױכע שטָאלצע צעדערס 
הָאט זיך ַאֿפילו ניט געװַאקלט. אונדזערע ברעמען זַײנען ֿפַאװַאקסן מיט ֿפרָאסט, 
ָאטעמען איז געװָארן ַאלץ שװערער. די קָאלײע צװישן הױכע הורבעס איז געװען 
גוט אַײנגעטרָאטן און דער שליטן הָאט זיך געלָאֿפן און לַײכט זיך געגליטשט ַאלס 
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טיֿפער אין דער טַײגע ַארַײן. מיר ַאלע הָאבן געשװיגן, אױף רעדן הָאט ניט געקלעקט 
קײן ָאטעם. צודריקן זיך אינסטינקטיװ אײנער צום צװײטן אין קלײנעם שליטן עס 
זָאל זַײן װַארעמער, הָאט יעדער געשּפינט זַײן מחשֿבה. איך הָאב זיך ַאלײן ָאּפגעגעבן 
ַא חשבון ֿפַאר מַײנע ַאכצן יָאר, און מיר הָאט געדוכט, ַאז איך הָאב שױן ַאזױ ֿפיל 
דורכגעמַאכט, כָאטש איך בין געװען ערשט בַײם ָאנֿפַאנג ֿפון מַײן לעבנס־װעג... און 
נָאך הָאב איך געטרַאכט: צי קָאן זיך ַאֿפילו חלומענען מַײן צַארטער ֿפרַײנט אין 
כַארקָאװ, װּו איך מערק ָאּפ מַײן געבורטסטָאג? װי גוט װָאלט געװען, װען זי זָאל 
ַאצינד זַײן צוזַאמען מיט מיר. אין רעדַאקציע דַארף מען שױן אױף מיר מסּתמא 
װַארטן ַא בריװל ֿפון איר. גלַײך װי איך וועל זיך אומקערן אין בירָאבידזשַאן, װיל 
ָאנשרַײבן זי זָאל ָאנקומען צו מיר. איך הָאב שױן ָאּפגערעדט מיט אונדזערן ַא 
מיטַארבעטער, ַאז ער װעט מיר ֿפַארקױֿפן ֿפַאר ֿפיר הונדערט רובל ַא שטיבל. אמת, 
אױף הינערשע ֿפיסלעך מיט ַא הַאלב אַײנגעֿפַאלענעם דַאך, נָאר נישקשה – אונדז 
װעט דָארטן זַײן גָאר ניט שלעכט. סוף־ּכל־סוף, בין איך צו ַאכצן יָאר גָאר ַא ֿפיליעריקער...

איבערגעקליבן דָאס ַאלץ אין זינען, הָאב איך ניט בַאמערקט, װי עס איז גלַײך 
מיטַאמָאל ֿפינצטער געװָארן און מַײנע ֿפינגער ֿפון די ֿפיס זַײנען ֿפַארגליװערט געװָארן...

דעם װעג, די בײמער הָאט מען שױן ניט געזען, גָאר דָאס ֿפערדל הָאט ֿפָארגעזעצט 
זַײן מָאנָאטָאנעם גַאנג און געֿפירט אונדז אין ּתהום ַארַײן. װַײזט אױס, – דער ֿפרָאסט 
הָאט געשטַארקט. ביסלעכװַײז הָאט די קעלט דערגרײכט די הענט, דורכגענומען 
דעם גוף, די ֿפיס הָאב איך שױן אינגַאנצן ניט געשּפירט...קײן זײגער הָאט קײנער 
ֿפון אונדז ניט געהַאט און עס הָאט אױסגעדוכט, ַאז מיר ֿפָארן שױן אומעגלעך לַאנג. 
מיר הָאבן זיך ָאנגעהױבן אומרוִיקן – אױף ַאלעמען איז ָאנגעֿפַאלן ַא שרעק. אונדזער 
בַאגלײטערין הָאט אױף אונדזערע ֿפרַאגן עּפעס אומזיכער ניט געשטַאמלט, און דָא 
דַארף זיך טרעֿפן, ַאז דָאס ֿפערד שטעטל זיך ּפלוצלינג ָאּפ. ַא ֿפַארֿפרױרענער ביז די 
בײנער בין איך ַארױס ֿפון שליטן. די ערד אונטער די ֿפיס הָאב איך ַאבסָאליוט ניט 
געֿפילט. קױם װָאס עס הָאט מיר געלונגען מיט די ֿפַארגליװערטע הענט ָאנצינדן ַא 
שװעבעלע און אונטערצינדן ַא ביסל הײ, װָאס איך הָאב ַארױסגעשלעּפט ֿפון שליטן. 
די שַײן ֿפון ֿפַײערל הָאט ַארױסגעריסן ַא שטיק ֿפינצטערניש ֿפון דער טַײגע, און מיך 
הָאט ַארומגעכַאּפט ַא גרױל. דער װעג איז װי ַא רָאגַאטקע זיך צעגַאנגען אין צװײ 
ֿפַארשײדענע ריכטונגען... מַײן מיטרַײזנדער סַאדָאװסקי איז געלעגן אין שליטן 
אומבַאװעגלעך און שװַײגנדיק ָאן ַא סימן ֿפון לעבן. אונדזער בַאגלײטערין איז אױך 
ַארױסגעקרָאכן ֿפון שליטן און געבליבן, װי ַא געּפלעֿפטע, און צוקוקנדיק איר 
ֿפַארלױרנקַײט, איז שױן קײן סֿפק ניט געװען, ַאז מיר הָאבן זיך ֿפַארבלָאנדזשעט. 

לַײכט צו זָאגן ֿפַארבלָאנדזשעט: בַײ נַאכט, טַײגע, מוראדיגעלעגערקער ֿפרָאסט...
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װָאס טוט מען? װּוהין ֿפָארן? אױף לינקס? אױף רעכטס? און אֿפשר גָאר זיך 
אומקערן צוריק? צװישן די טונקל בַאלױכטענע צעדערס הָאבן זיך בַאװיזן שָאטנס – 
געשּפענסטן אין דער ֿפָארם ֿפון װילדע חיות, – דָאס זַײנען געװען מירַאזשן אין די 
אױגן ֿפון ַא ֿפַארֿפרױרענעם מענטשן. נײן, אומקערן זיך צוריק, נָאך ַא מָאל דורכֿפָארן 
ַא מהלך – דָאס איז ַא טױט אורטײל. װָאס זשע טוט מען? ֿפַארֿפרױרן װערן אין דער 
טַײגע צו ַאכצן יָאר? ַא װײניק ֿפרײדיקע ּפערסּפעקטיװ... אונדזער בַאגלײטערין הָאט 
ַאלץ געשטַאמלט: לױט דער צַײט מיר שױן געדַארֿפט זַײן אױֿפן ָארט. װיֿפל מָאל איז 

זי ַאהערגעֿפָארן הָאט דער װעג אין ערגעץ זיך ניט געשײדט.
איך װײס ניט ֿפונװַאנען, נָאר מיטַאמָאל הָאט מיך בַאהערשט ַאן ַאנטשלָאסנקַײט. 
מסּתמא קומט ָאן ַאזַא ָאנטשײדנקַײט בלױז אין עקסטרעמַאלע אומשטַאנד, װי 
ַא זעלבסט־רעַאקציע. איך הָאב גענומען די לײצעס און מיט ַאן ָאנשרעקנדיק קול 
ַא טרַײב געטָאן דָאס ֿפערד, ֿפַארלָאזנדיק זיך ֿפולקום אױֿפן אינסטינקט ֿפון דער 
בַאשעֿפעניש: אין װעלכער זַײט דָאס ֿפערד װעט ֿפירן – ַאהין ֿפָארן מיר... דָאס ֿפערד 
הָאט ַא ריס געטָאן אױף רעכטס און גענומען לױֿפן גיך. נָאר דָא הָאט אונדז 
אונטערגעװַארט ַא נַײער נסיון. דורכגעלָאֿפן ַא געוויסן מהלך, איז דָאס ֿפערד ווידער 
געבליבן שטיין צוגעווַאקסן צום ָארט. דָאס איז שוין געווען צוֿפיל. איך בין ווידער 
ַארויס ֿפון שליטן, ָאנגעצונדן ַא שוועבעלע, און ֿפַאר מַײנע אױגן איז ָאנטשטַאנען ַאזַא 
בילד: דָאס ֿפערד שטייט לעבן ניט קיין גרויסער סקירדע און קַײט געשמַאק היי. 
ווַײטער נָאך דער סקירדע איז קיין וועג מער ניט געווען. צוערשט איז מיר גוט 
קַאלעמוטנע געווָארן אױף דער נשמה, נָאר אין ַא ווַײלע ַארום הָאב איך בַאגרַײֿפט, 
ַאז דָאס ֿפערד הָאט ניט אומזיסט גענומען רעכטס... איך הָאב זיך אויסגעקערעוועט 
דעם שליטן, אומגעקערט זיך צו דער רָאגַאטקע, און מיר זַײנען ַאוועק אין דער 
ַאנדערער ריכטונג. און ווען גָאר אינגיכן הָאט זיך צו אונדז דערטרָאגן א ריח ֿפון 
ברענענדיקן הָאלץ און צווישן די ביימער הָאבן ַא ֿפינקל געטָאן עטלעכע ֿפַײערלעך, 
הָאט זיך ַארויסגעכַאּפט ַאן אויסערגעוויינלעכע ֿפרייד, וועלכע איך בין הילֿפלָאז דָא 
איבערגעבן. איך געדענק בלויז, אז עס הָאט זיך מיר געשטעלט ַא קנויל אין הַאלדז, 
דער ֿפרָאסט איז גלַײך ַארויס ֿפון מַײן גוף און איך הָאב מיט ַאלע ּכוחות אומזיניק 

געשריגן עּפעס גלַאט אין דער וועלט ַארַײן...
און ָאט זַײנען מיר שוין אין בַארַאק מיט ַא ביז רויט ָאנגעהייצטן אַײזערנעם אויוון, 
ווּו עס קנַאקן די ברענענדיקע טרוקענע שטיקער הָאלץ. ַארום אונדז ּפָארען זיך מענער 
אין הינטערוועש, ֿפון וועלכע עס שטרַאמט מיט ווַארעמקַײט. זיי טוען אונדז אויס די 
ּפעלצלעך, די ווַאליקעס, רַײבן אונדז די הענט, די ֿפיס, דעם ּפנים, טרָאגן אונטער אין 
אַײזערנע טעּפלעך הייסע טיי, עמעצער גיסט אונדז ָאן סּפירט און צווינגט אויסטרינקען. 
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איינמָאל, בעת מַײן זיידע הָאט מיך, נָאך גָאר ַא יִינגל, מיטגענומען אין שול 
ַארַײן אױף ׂשימחת־ּתורה, הָאב איך געּפרּוווט דעם דָאזיקן ביטערן געטרַאנק און 
נָאך דעם ַאוועק אויֿפן בית־עולם, אױף ַא ליגנדיקער ַאלטער מצֿבה, געקַאטשעט 

זיך ֿפון ֿפַײער אין בויך און געווַארט אױֿפן טויט.
ַאצינד, נָאך ַא ּפָאר שלונג ֿפון דער ברענענדיקער ֿפליסיקַײט, איז זיך צערונען 
ַא ווּונדערלעכע ווַארעמקַײט אין מַײן גַאנצן אינגעווייד און עס איז מיר מיטַאמָאל 
געווָארן ַאזױ לַײכט, ַאזוי גוט אין ַארומרינגלונג ֿפון די ווַארעמע ווַאלד־מענטשן, 
ַאז מיר הָאט זיך געווָאלט יעדערן ֿפון זיי ַארומנעמען און זָאגן: ”טַײערע מַײנע 

מענטשן...״
גיכער ֿפון ַאלע בין איך צו זיך געקומען. אונדזער בַאגלייטערין איז אױך ֿפַארהעלטע־

נישמעסיק גיך צו זיך געקומען. ערגער איז געווען מיט סַאדָאווסקין: דָאס ּפנים איז 
בַײ אים געווען ָאּפגעֿפרוירן, דָאס הַארץ הָאט געשטיֿפט, און מיט אים איז אויסגעקומען 

ניט ווייניק זיך ּפַארען.
ַאוועקגעלייגט שלָאֿפן הָאט מען אונדז אױף די הילצערנע נַארעס, אויסגעבעט 
מיט די ּפעלצן. זייער לַאנג הָאב איך ניט געקָאנט אַײנשלָאֿפן. דער ווייטיק אין די 
ֿפינגער ֿפון די ֿפיס איז צום הַארצן דערגַאנגען, אין מוח הָאט ַא ביסל גערוישט 
ֿפונעם אויסגעטרונקענעם סּפירט, די געדַאנקען הָאבן זיך געּפלָאנטערט צווישן מַײן 

קינדהייט ביז מַײנע ַאכצן יָאר אין דער ֿפינצטערער קַאלטער טַײגע...
אױֿפגעשטַאנען בין איך ֿפרי. דורך די ֿפַארֿפרוירענע ֿפענצטער ֿפון בַארַאק הָאבן 
זיך ַארַײנגעריסן די קנַאּפע זונענשטרַאלן. די ַארבעטער זַײנען שױן לַאנג ַאוועק אין 
טַײגע צו דער ַארבעט, און בַײם לַאנגן טיש לעבן דעם אױוון איז געזעסן נָאר איין 
מענטש – ַא ברייטּפלייציקער, מיט ַא געדיכטן קָאּפ שווַארצע הָאר און ַא שווַארצער 
בָארד. ער איז ֿפַארטָאן געווען אין רייניקן ַא יעגער־ביקס. סַאדָאווסקי איז נָאך 
געשלָאֿפן, איבערגעדעקט איבערן קָאּפ מיט זַײן מַאנטל, די קולטור־טוערין הָאט 

זיך געּפָארעט בַײם אױוון איבער ַא קעסעלע קַארטָאֿפליעס. 
בעתן ֿפרישטיק הָאב איך זיך בַאקענט מיט דער בָארד. דָאס איז געווען ַא יעגער 
אין די מיטעלע יָארן, וועלכער הָאט געֿפונען דָא אין בַארַאק ַא נַאכטלעגער. מיר 
איז ביז גָאר אינטערעסַאנט געווען שמועסן מיט אים, זיך אויסֿפרעגן וועגן דער 
טַײגע, וועגן חיות, וועגן געיעג. ער הָאט מיר גערן דערציילט ַאלץ, און איך הָאב, 
קוקנדיק אױף אים, זיך געמָאלט ַא ווַאלד־מענטש ַא רָאמַאנטיקער, ַא ֿפַארליבטן 
אין דער טַײגע, וועלכער הָאט ֿפַארלָאזט די ציוויליזַאציע און ַאוועק צו דער נַאטור. 
אין מַײן געדַאנק הָאט זיך שוין געשּפינט ַא דערציילונג נָאר טרוימען זַײנען טרוימען, 
און ַארבעט איז ַארבעט. איך בין ַאהער געקומען מיט ַאן אױֿפגַאבע ֿפון רעדַאקציע. 
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סַאדָאווסקי איז ניט אומשטַאנד געווען ַארויסגיין אין דרויסן – זַײנע דַארע בַאקן 
זַײנען געווען אין בלעזלעך, ער איז געזעסן אױף זַײן געלעגער אַײנגעקָארטשעט, 
גלַײך ווי דער נעכטיקער ֿפרָאסט איז נָאך ניט אינגַאנצן ַארויס ֿפון אים, און ֿפון ַא 
בלעכענעם טעלער געגעסן די קַארטָאּפליעס. איך הָאב אַײנגעבעטן מַײן נַײעם 
בַאקַאנטן מיך ָאּפֿפירן צו די ווַאלד־ַארבעטער. מיר זַײנען ַארױס. די ווַאלד־לָאנקע 
ַארום בַארַאק איז געווען בַאגָאסן מיט לויטערער העלקייט ֿפון ֿפרָאסטיקן ֿפרימָארגן. 
ַארום, ווי אין ַא געדיכטן ּפלויט, זַײנען געשטַאנען ריזיקע בלַאנקע צעדערס מיט 
בַאגילדעטע פון דער זון קרוינען. דער הויכער שניי הָאט הילכיק געסקריּפעט אונטער 
די ֿפיס. די אומבַאוועגלעכע לוֿפט איז דורכויס געווען דורכגעזַאּפט מיטן טערּפקע 

ריח ֿפון די צעדערס.
מיר הָאט זיך ַאזוי געווָאלט אױֿפן וועג טרעֿפן ַא ווָאסערע־ניט־איז חיה, זָאל זַײן 
ַא בער, ַא ווָאלף, און ָאנטיילנעמען אין געיעג. נָאר, ווי אױף צולהכעיס, איז ַארום 
אונדז קיין שּפור ֿפון ַא לעבעדיק בַאשעֿפעניש ניט געווען, בלויז צעדערס, צעדערס 
און צעדערס... ּפונקט ווי ַא קינד, ווָאס גַארט ַא קוועטש טָאן דָאס צינגל ֿפון ַא 
נָארווָאס דערָאבערטן שּפיל־ביקסל, ַאזוי הָאט זיך מיר ֿפַארווָאלט אויסשיסן דָאס 
ערשטע מָאל ֿפון ַאן אמתער ביקס. דער יעגער הָאט זיך ברייט צעשמייכלט אין זַײן 
שווַארצער בָארד, און, ווי מע גיט נָאך ַא קינד זַײן קַאּפריז, הָאט ער מיר דערלויבט 
אױסשיסן. דער שָאס הָאט ַא הילך געטָאן מיט ַאן אומגעהייערן ּכוח און אױֿפגעוועקט 
דעם גַאנצן ַארום. זַײן ווידערקול הָאט זיך ווי ֿפַארבלָאנדזשעט צווישן די ביימער 
און געבליבן הענגען אױף די אומבַאוועגלעכע צווַײגן. איך ווייס ַאליין ניט ֿפון ווָאס, 
נָאר מיך הָאט בַאהערשט ַא יִינגלשע שטָאלצקַײט: ווי עס זָאל ניט זַײן, נָאר איך 
הָאב געבלָאנקעט מיט ַא יעגער אין דער טַײגע און געשָאסן ֿפון ַא ביקס – איך וועל 
בֿפירוש וועגן דעם דערציילן מַײן בַאקַאנטער און ָאנשרַײבן איר קיין כַארקָאוו... דערבַײ 
וועל איך נָאך עּפעס צוגעבן, מחמת איך הָאב ניט ּפשוט געשָאסן, נָאר געצילט זיך 
אין ַא בער, – ַאלע יעגערס הָאבן דָאך ליב צוגעבן צו זייערע דערציילונגען. מיר איז 

היימלעך געווָארן אױף דער נשמה ֿפון ַאזעלכע מחשֿבות.
דער אויסגעטָאּפטשעטער ֿפון די שליטנס וועג הָאט אונדז ֿפַארֿפירט ַאלץ טיֿפער 
אין טַײגע ַארַײן, און ָאט הָאט זיך דערטרָאגן צו די אויערן אייגנַארטיקע קלַאנגען 

ֿפון מעכַאנישע זעגן.
 מיר הָאבן ֿפַארשנעלערט דעם גַאנג און אינגיכן ַארויס אױף דער לָאנקע, ַארום 
וועלכער ַארבעטער אין קורצע ּפעלצלעך און גרויסע ֿפוטערנע הענטשקעס הָאבן 
געווַאלגערט דעם ווַאלד. זיי זַײנען צוֿפיל געווען ֿפַארטָאן אין זייער ַארבעט, זיי 
זָאלן אױף אונדז ַאכט לייגן. דערֿפַאר בין איך ניט אומשטַאנד געווען זיך ָאּפרַײסן 
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ֿפון דעם ֿפרַאכטֿפולן בילד: ָאט הָאט די מעכַאנישע זעג זיך אַײנגעגעסן מיט אירע 
שַארֿפע ציין אין מעכטיקן שטַאם ֿפון ַא צעדער. עס דוכט, ַאז זי וועט קיינמָאל ניט 
גוֿבר זַײן דעם ריז, נָאר לַאנגזַאם און עקשנותדיק, קרעכצנדיק און זינגענדיק 
ֿפַארטיֿפט זי זיך ווַײטער און ווַײטער. נָאך ַא ווַײלע, און זי וועט ַארויס ֿפון דער 
צווייטער זַײט בוים. נָאר מיטַאמָאל ווערט די זעג ַאנטשוויגן. צוויי געזונטע יונגען 
טרעטן ָאּפ ֿפון בוים, בַאטרַאכטן אים ֿפון ַאלע זַײטן, ַאמּפערן זיך, אין וועלכער זַײט 
דער צעדער דַארף ֿפַאלן, דערנָאך מיט דער הילף ֿפון ַא גרויסן דרַאנג גרַײֿפן זיי ָאן 
מיט ַאלע ּכוחות אױף דעם גֿבר, און ענדלעך הייבט ָאן דער בוים ֿפַאלן, צוערשט 
ּפַאמעלעך, דערנָאך ַאלץ גיכער און גיכער; איבער טַײגע צעטרָאגן זיך זַײנע 
מוראדיקע זיֿפצן, ֿפון זַײן קרוין גיט ַא שָאט, װי ַא װַאסערֿפַאל, ַא זילבערנער שנײ. 
נָאך איין לעצטער קרעכץ גיסט זיך ַארויס ֿפון זַײן גוף, און ָאט ליגט ער שוין ַא 
בַאזיגטער אױף ביידע לָאּפַאטקעס. זַײנע בַאזיגער, די ַארבעטער־יונגען, שטייען 
עטלעכע ווַײלעס אומבַאוועגלעך אין דער זַײט, גלַײך זיי זַײנען נָאך ניט אינגַאנצן 

זיכער, ַאז דער צעדער וועט ניט אויֿפשטיין ּתחית־המתים...
דָאס איז געווען ַאן אומֿפַארגעסלעך בילד, ווָאס איז מיר נָאך ניט איין נַאכט 

געקומען אין חלום.
נָאך מיטיק, ווען אין מַײן בלָאקנָאט זַײנען שוין געװען ֿפַארשריבן מַײנע שמועסן 
מיט דורכגעזַאֿפטע מיט צעדער־ריח טַײגע־מענטשן, הָאבן מיר ֿפַארלָאזט דעם ווַארעמען 
בַארַאק. ַאצינד זַײנען מיר מיט סַאדָאווסקין, אַײנגעהילטע אין אונדזערע ּפעלצן, 
צוגעדעקט מיט היי, געלעגן אין ַא גערוימען שליטן, און ַא ברַאווער יונג ֿפון ֿפָארנט 
הָאט געיָאגט צוויי ברוינע ווּוקסיקע ָאגערס קיין קימקַאן צו דער בַאן. די קולטור־טוערין 
איז נָאך ֿפַאר אונדז מיט איר שליטן ַארויסגעֿפָארן צוריק קיין בירָאקַאן. קיין קימקַאן 
זַײנען מיר בשלום ָאנגעקומען, ווען עס הָאט שוין ָאנגעהויבן טונקלען. קיין בַאזונדערן 
אַײנדרוק הָאט דער יִישוֿב אױף אונדז ניט געמַאכט. נָאר די נַאכט, װָאס איך הָאב דָארטן 
דורכגעמַאכט, ווַארטנדיק אױֿפן צוג קיין בירָאבידזשַאן, איז מיר ֿפַארבליבן אין זיּכורן.

דער ווָאקזַאל אין קימקָאן הָאט מיט זיך ֿפָארגעשטעלט, איך וועל ניט איבערטרַײבן, 
ַא שטַאל ֿפון ברעטער, בַאלויכטן מיט ַא ֿפלעדערמויז־לַאמטערן, אין דער מיט ֿפון 
דער געבַײדע – ַא ”בורזשויקע״ ֿפון די בירגערקריג־צַײטן, ווּו עס הָאט קוים געטלִיעט 
ַא ֿפַײערל. חוץ מיר איז דָארט קיין איין ּפַאסַאזשיר ניט געווען. דורך דער טיר, אין 
ַא זַײטיק קעמערל אױף ַא בַאנק איז געשלָאֿפן דער דעזשורנע. ּכדי איך זָאל ניט 
ֿפַארֿפרוירן ווערן, הָאב איך גיך ַארומגעשּפַאנט אין ּפוסטן שטַאל. ווי עס איז מיר 
ניט אַײנגעווייטיקט געווען אױף דער נשמה, הָאב איך זיך דערמָאנט אין שלום־

עליכמס טערקַאליע מיט די װַאנצן און ביטער געשמייכלט.
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ַאזייגער דרַײ בַאנַאכט מיט ֿפַארֿפרוירענע ”הילצערנע״ ֿפיס בין איך ַארַײן אין 
ווַאגָאן ֿפון צוג. סַאדָאווסקי, ווי עס הָאט זיך אויסגעוויזן, איז דָאך געשמַאק געשלָאֿפן 
מיט די ווַאנצן ביז אינדערֿפרי און ֿפַארשלָאֿפן די בַאן. קיין בירָאבידזשַאן בין איך 
ָאנגעקומען ֿפַאר מיטיק און גלַײך ַאוועק ַאהיים זיך איבערטָאן. אין שטוב איז געווען 
מחיהדיק ווַארעם – ַאזוי ווַארעם איז בַײ אונדז קיינמָאל ניט געווען, און איך הָאב 
זייער גוט ַא טרַאכט געטָאן וועגן מַײן ֿפרַײנט: דָאס הָאט ער, הענעך, ַאזוי ָאנגעהייצט 

דעם אויוון, גרייטנדיק זיך צו מַײן קומען... 
איך הָאב אױֿפגעעֿפנט דָאס טירל ֿפונעם אויוון, ַא קוק געטָאן צום ברענענדיקן 
הָאלץ, נָאר צו מַײן חידוש הָאב איך דָארט קיין ֿפַײער ניט געזען – בלויז ַא ביסל 
ַאש. ַא טַאּפ געטָאן דעם אויוון – ער איז קַאלט. איך בין געבליבן שטיין אין 
ֿפַארצווייֿפלונג – ווָאס זָאל דָאס בַאטַײטן? דער אויוון הָאט דָאך ניט געהייצט, אין 
דרויסן איז ַא ֿפרָאסט, און אין שטוב איז ווַארעם. נָאר דָא הָאט צו מַײן נָאז זיך 
דערטרָאגן ַא מָאדנע טשַאד־ריח, און איך הָאב דערֿפילט, ווי עס שּפַארט ַא ווַארעמער 
שטרָאם ֿפון בַאלקן. איך בין ַארױף אױֿפן טיש, ַא טַאּפ געטָאן דעם סוֿפיט איבער 

דעם אויוון און ָאּפגעבריט די הענט.
ַארַײן אין שכנותדיקן צימער – אין קַאנצעליַאריע ֿפון ”רויטן קרייץ׳׳. דָארטן 
איז דער אויוון, וועלכער הָאט געהַאט ַא געמיינזַאמען רויכגַאנג מיט אונדזערן, 
געווען ממש ָאנגעגליט, און איך הָאב זיך ָאנגעשטויסן, ַאז דָא איז עּפעס ניט גלַאט.

אין עטלעכע מינוט ַארום זַײנען שוין בַײ אונדז אין שטוב געווען ֿפַײערלעשער. 
מיט ַא הַאק הָאבן זיי געעֿפנט די סטעליע, און ֿפון דָארטן הָאט ַא שּפַאר געטָאן ַא 
גרויסער ֿפלַאם – עס הָאבן געברענט די בַאלקנס, ווָאס לעבן דעם קוימענלָאך. אין 
הויז הָאט זיך ָאנגעהויבן ַאן ַאליַארם, ַא קוויטשערַײ ֿפון די שכנים און קינדער, דורך 
די ֿפענצטער זַײנען געֿפלויגן בעטגעווַאנט, קליידונג, מעבל – ַא ּפָאגרָאם. הענעך 
איז געקומען צו לויֿפן ֿפון רעדַאקציע, ווען די ׂשרֿפה איז שוין געווען ֿפַארלָאשן. 
ָאט ַאזַא ברוך־הבא הָאב איך געהַאט נָאך מַײן רַײזע אין טַײגע. ָאט ַאזוי זַײנען מיר 

געבליבן ָאן ַא דַאך.
 די ערשטע נעכט הָאבן מיר גענעכטיקט אױף דער קַאנַאּפע און בענקלעך אין 
רעדַאקציע. אין עטלעכע טעג ַארום הָאט מען הענעכן גענומען אין ַארמיי, און איך 
בין געבליבן ַאליין. צו דער צַײט הָאט זיך בַײ מיר צעשּפילט ַא שרעקלעכער צָאן־ווייטיק. 
מיט ַא צעבלָאזענער בַאק און צוליב רחמנות הָאבן מיך ַארַײנגענומען צו זיך אין דער 
דירה אינעם זעלבן הויז צוויי לערערינס – שוין ניט קיין יונגע מיידלעך, וועלכע זַײנען 
זייער צערטלעך ַארום מיר ַארומגעגַאנגען. די מַאדַאם קָאמינסקע, וועלכע הָאט געהַאט 
נקמה מיט דער ׂשרֿפה און קײן איין געשעעניש, קײן איין מענטש הָאט זיך ניט געקָאנט 
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בַאגיין ָאן איר אויֿפמערקזַאמקַײט, הָאט גלַײך צעּפויקט אין רעדַאקציע און אין שטָאט: 
”לַאטקעלעך מַאכט זי אים!״ )דָאס הייסט מיר(. ֿפון די לערערינס בין איך איבערגעגַאנגען 
וווינען אין נָאך ניט אינגַאנצן ֿפַארענדיקטן הויז, ווּו עס הָאט געוווינט ַא ּפָאר ֿפָאלק 
מיט זַײן ֿפַאמיליע. דער בעל־הבית – ַא געלער יִיד, ַא שטַארקער שיּכור – הָאט 
ֿפַארלָאזט די בויונג און מערסטנטייל צַײט ֿפַארברַאכט אין רעסטָארַאן בַײ ַא ֿפלעשל. 
גָאר אינגיכן נָאך מַײן ָאנקומען צו אים אין הויז הָאט מען אים געֿפונען ַא טויטן – 
ֿפַארֿפרוירענעם אין גַאס. דָאס הויז איז געשטַאנען מיט ניט קיין ֿפַארענדיקטן דַאך, 

און איך בין גַאנצע טעג ניט געשלָאֿפן איבער דער גרויזַאמער קעלט.
איך געדענק שױן ניט די איינצלהַײטן וויַאזוי ַארום, נָאך זייער ַא קורצע צַײט 
איז מיר אויסגעקומען וווינען בַײם שרַײבער הירש דָאבין צוזַאמען מיט בוזי מילערן. 
דָאבין הָאט דַאן זיך געהיילט אין קרים ֿפון צינגַא. בוזי מילער, ווַארטנדיק אױף ַא 
דירה און אױף זַײן ֿפַאמיליע, וועלכע הָאט געלעבט אין מָאסקווע, הָאט דַאן געוווינט 
בַײ דָאבינען, און ּכדי עס זָאלן זיך ניט ֿפַארשּפרייטן קיין ּפליָאטקעס )ער איז געבליבן 
אין דער דירה מיט דָאבינס סימּפַאטישער ֿפרױ(, הָאט ער מיך אַײנגעלַאדן צו זיך, 
און מיר זַײנען געשלָאֿפן אין איין בעט. ער הָאט ַאֿפילו געבעטן ָאנשרַײבן וועגן דעם 
זַײן ֿפרוי, מיט וועלכער איך בין געווען קורץ בַאקַאנט... בוזי מילער איז געווען ביז 
גָאר ַאן ָאנגענעמער, בַאשיידענער מענטש, איך ווָאלט זָאגן ַא שעמעוודיקער. ער 
הַאט ליב געהַאט לייענען ֿפַאר מיר סטעֿפַאן צווייגן, איבערגעבנדיק מיר זַײן ַאנציקונג 

ֿפַאר אים.
וועגן הירש דָאבינען הָאב איך שוין דערמָאנט ֿפריער, בעת איך הָאב בַאשרַײבן 
די בַאגעגענישן מיט דוד בערגעלסָאנען. נָאר ָאט הָאב איך זיך דערמָאנט ַאן עּפיזָאד. 
דָאס הָאט ּפַאסירט אינקורצן נָאך מַײן ָאנקומען קיין בירָאבידזשַאן. מיר מיט הענעך 
קויֿפמַאנען הָאבן געוווינט אין איין הויז מיט דָאבינען. דער לַאנגער קָארידָאר ווּוהין 
עס זַײנען ַארויסגעגַאנגען ֿפיל טירן ֿפון אונדזערע שכנים, הָאט זיך ניט בַאלויכטן – 
מיט עלעקטרע איז דַאן געווען שווערלעך, און ַאֿפילו אין די ָאנשטַאלטן און 

וווינונגען אין שטָאט הָאט מען ָאֿפטער זיך בַאנוצט מיט נַאכט־לעמּפ. 
איינמָאל שּפעט אױֿפדערנַאכט זַײנען מיר מיט הענעכן געזעסן אין שטוב: הענעך 
הָאט געשריבן ַא ליד, איך הָאב געלייענט. ּפלוצליג, אין דער ֿפולער שטילקַײט, 
הערן מיר, ווי עמעצער בַאוועגט זיך ֿפָארזיכטיק אין קָארידָאר און שַארט מיט 

די ֿפיס.
– ַא גנֿב! – הָאט צו מיר ַא שעּפטשע געטָאן הענעך. איך בין געווען גרייט אים 
גלייבן. ַארום דער שטָאט זַײנען געווען צעווָארֿפן לַאגערס ֿפון קרימינעלע ֿפַארברעכער, 

און אין שטָאט איז געווען ווַײט ניט רויק...
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מיר זַײנען ביידע נעענטער צו צו אונדזער טיר און מיט ַא ֿפַארכַאּפטן ָאטעם זיך 
צוגעהערט צו די ֿפַארדעכטיקע טריט.

– ַא גנֿב! – הָאט מיטַאמָאל איבערגעחזרט הענעך און גענומען אין הַאנט ַארַײן 
די הַאק. איך הָאב ניט בַאוויזן עֿפענען דָאס מױל, ווי הענעך הָאט אױֿפגעּפרַאלט די 
טיר מיט דער אױֿפגעהויבענער איבערן קָאּפ הַאק און אױֿפן גַאנצן ּכוח ַא דונער 

געטָאן: "הענט אין דער הײך!"
מיט ַא הַארצביסנדיקן ֿפרוישן געשריי איז עמעצער ַאוועקגעֿפַאלן אױף דער 
ערד. שכנים זַײנען ַארויס ֿפון זייערע צימערן, און ווען מע הָאט בַאלויכטן דעם 
קָארידָאר, הָאט מען דערזען אױֿפן דיל... דָאבינס ֿפרוי. זי איז געלעגן אין ַא טיֿפן 
חלשות, און די שכנים הָאבן זיך ניט ווייניק געּפָארעט ַארום איר, ביזווַאנען זי איז 

צו זיך געקומען.
הָאלץ איז דעמלט אינדערהיים ניט געווען. אומקערנדיק זיך אין עטלעכע טעג 
ַארום ֿפון קָאמַאנדירונג און דערוויסנדיק זיך, ווָאס איז ֿפָארגעקומען מיט זַײן ֿפרוי, 
הָאט ער ַארומגעזוכט הענעכן, ּכדי ָאנרַײבן אים ַא ּפיסק... ניט גרינג איז אויסגעקומען 

ָאּפקילן ַא הייסן שרַײבער...
...ווען דָאבין איז געקומען ֿפון קרים, בין איך ווידער געווָארן נע־ונד און גענעכטיקט, 
ווּו נָאר עס איז אויסגעקומען: אין רעדַאקציע, בַײם בוכהַאלטער ֿפון רעדַאקציע, וועלכע 
הָאט זיך צו מיר בַאצויגן זייער מיטֿפילעוודיק, בַײ בַאקַאנטע. ענדלעך הָאב איך זיך 
דערשלָאגן צו ַאן אייגן צימער – קעגניבער דער רעדַאקציע, ווּו עס הָאבן געוווינט 

אייניקע אונדזערע מיטַארבעטער און דער ּפָאעט בוזי ָאלעווסקי מיט זַײן ֿפרוי.
איך ווייס ניט, צי מע קָאן ָאנרוֿפן ַא צימער דָאס קעמערל אױפן צווייטן שטָאק, 
ווָאס איז געווען אויסגערעכנט אױף ַא קלַאדָאווקע און געהַאט ַא שטח אֿפשר דרַײ 
מעטער... ֿפַאר מיר איז דָאס ּפיצל צימער געווען ַא ווּונדערלעכער ּפַאלַאץ. דָאס איז 
געווען די ערשטע אין מַײן לעבן זעלבשטענדיקע וווינונג, און איך הָאב זיך ניט 
געקָאנט ָאנקוקן דערמיט. דערצו הָאב איך ניט געדַארֿפט הייצווַארג: די ווַאנט ֿפון 

מַײנע שכנים – ַא יונג ּפָארֿפָאלק ּפעדַאגָאגן – איז געווען הייס ֿפון זייער אויוון.
איך הָאב זיך ֿפלַײסיק גענומען אַײנריכטן און בַאצירן מַײן נעסט: ַאן אַײזערן 
בעטל ֿפון ֿפענצטער ביז דער טיר, ַא טישעלע, ַא טַאבורעט, ַא ביכער־ּפָאליצע אױף 
דער ווַאנט, ַא ּפרימוס, ַא ווַאסער־עמער אונטערן בעט – דָאס איז געווען מַײן גַאנץ 
הָאב־און־גוטס. אין דער ֿפרַײער צַײט בין איך מיר מיט ֿפַארגעניגן געלעגן אױף מַײן 

בעטל מיט ַא ביכל ָאדער געזעסן בַײ מַײן טישל און עּפעס געשריבן.
נָאר ניט לַאנג הָאט געדויערט מַײן גן־עדן. ביזווַאנען דָאס יונגע ּפָארל ֿפון 
יענער זַײט ווַאנט הָאט דורכגעמַאכט זייער הָאניק־חודש, בין איך גליקלעך געווען 
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צוזַאמען מיט זיי. עס איז געווען ווַארעם אין דעם ”ּפַאלַאץ״ – ַא מחייה. נָאר 
בַאלד הָאבן זיי זיך ָאנגעהויבן קריגן צווישן זיך. און דערנָאך ַאוועק ַאהיים – 
יעדער צו זַײנע עלטערן, – בין איך געבליבן ָאן קיין שום בַאהייצונג און ווידער 
אויסגעּפרּוווט אױף זיך די שרעקלעכע קעלט ֿפון ווַײטן מזרח ַאזױ הָאט זיך געצויגן 

ביז סַאמע ֿפרילינג.
ווי איך הָאב בַאמערקט, איז די ַאטמָאסֿפער אין רעדַאקציע געווען זייער ַא 
גינסטיקע און ַא ֿפרַײנטלעכע. דָאס איז געווען דער ֿפַארדינסט ֿפון בוזי גָאלדענבערגן – 
ַא זעלטענעם חכם און ערודיט, ַא געבוירענער רעדַאקטָאר, וועלכער הָאט יעדן 
איינעם ֿפון אונדז געלערנט זשורנַאליסטיק. זַײן געהילף – דער ֿפַארַאנטווָארטלעכער 
סעקרעטַאר נחום ֿפרידמַאן, ֿפַאר וועמען דער ברייטער שטול בַײם שרַײבטיש איז 
געווען צו ענג – ַא כָאלָאסטיַאק אין די יָארן מיט רויטע ֿפולע בַאקן, וועלכע הָאבן 
זיך מער גערויטלט, ווען עמעצער אין זַײן ָאנוועזנהַײט בַארירט ַאן ”איידעלע״ 
ֿפרַאגע, מיט גרָאבע גלעזלעך אין די ברילן – איז געווען ַאן אומֿפַארבַײטלעכער 
מענטש אין רעדַאקציע, וועלכער הָאט אױף זַײנע ּפלייצעס געשלעּפט די צַײטונג.

יעדן טָאג אױף די רעכט ֿפון ַא ֿפרַײגעדונגענעם הָאט זיך אין רעדַאקציע בַאװיזן 
עמנואל קַאזַאקעװיטש. ער הָאט געַארבעט ַאלס איבערזעצער. ַא זון ֿפון ַא ניט לַאנג 
ֿפַארשטָארבענעם רעדַאקטָאר הענעך קַאזַאקעװיטש. דירעקטָאר ֿפונעם ָארטיקן 
טעַאטער, ַא ּפָאעט, ַאן אומדערמידלעכער װיצלינג, ַא כחמה־זָאגער – הָאט ער בַײ 
זַײנע דרַײ־און־צװַאנציק יָאר אומעטום זיך געֿפילט, װי ַא בן־יחיד בַײ זיך אין דער 
הײם, וועמען ַאלץ איז דערלויבט, און ער ֿפלעג ניט זעלטן ַארויסגעבן יִינגלשע 
שטיקלעך ניט ֿפון בעסטן מוסטער... ַא דַארער, ַא קרענקלעכער, מיט ּכמעט ּתמיד 
ַא ֿפַארבונדענעם הַאלדז, הָאט ֿפון עמען ממש געּפרַאלט מיט לעבן. אױף אונדזערע 
יום־טוֿבדיקע ָאוונטן ֿפלעג ער זַײן דער טָאסט־מַײסטער, אימּפרָאוויזירט, געשיט 
מיט כחמות, דעקלַאמירט, געזונגען און ָאנגעצונדן מיט לוסט ַאלע בַײוועזנדע. איך 
געדענק, איינמָאל בעת מַײן לעצטן יום־טוֿב־ָאוונט אין בירָאבידזשַאן בַײ געדעקטע 
טישן, ווען דער עולם איז שוין געווען אונטער דער משקה, הָאט זיך מיר ֿפַארווַאלט 
ֿפָארלייענען ַא ֿפריילעכע ֿפָאלקס־מעשה, ווָאס איך הָאב געהַאט ֿפַארשריבן בַײ מַײן 
מַאמען. ניט בַאוויזן איבערלייענען ַאֿפילו די ערשטע שורה – ”בלויז ָאנגעהויבן 
”ַא מָאל איז געווען...״, – ווי עמע הָאט ַא הילך געטָאן מיט דער ּפָאּפולערער ליד 
”ַא מָאל איז געווען ַא מעשה״, און דער גַאנצער אונטערגעהייצטער עולם און איך 
ַאליין הָאבן אונטערגעכַאּפט די ליד. צוזַאמען מיט עמע קַאזַאקעוויטשן און בוזי 
גָאלדענבערגן הָאב איך ָאנטיילגענומען אינעם איבערגעזעצטן ֿפַאר דער צַײטונג 
ַא גרויסן ליד ֿפונעם קַאזַאכישן ּפָאעט דזשַאמבול. די איבערזעצונג הָאבן מיר 
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אונטערגעחסמעט ”עם. בינגָאלד )דָאס הייסט – עמע, בינימין, גָאלדענבערג(. מיר 
איז געווען ביז גָאר ָאנגענעם, ווען עמע הָאט הויך ָאּפגעשַאצט מַײן ָאּפגעדרוקטע 
אין צַײטונג דערציילונג ”ַא ּפַארַאשוטיסט״. מיט ַא סך יָארן שפעטער, ווען עמע 
קַאזַאקעוויטש איז שוין געווען ַא בַאווּוסטער ּפרָאזַאִיקער, ַא לַאורעַאט ֿפון דער 
מלוכה־ּפרעמיע, הָאבן מיר זיך בַאגעגנט אינמיטן גַאס אין כערסָאן, ווּו איך הָאב 
דַאן געַארבעט. עמע הָאט געלייענט אין רעדַאקציע ֿפון דער געגנטלעכער צַײטונג 
אױף ַא ליטערַארישער בַאגעגעניש לּכֿבד אים. ער הָאט מיך ַארומגעכַאּפט און 

ָאנגעשטַאנען, ַאז איך זָאל מיט אים מיטגיין.
נָאך דער בַאגעגעניש הָאבן מיר לַאנג ַארומגעשּפַאנט איבער די כערסָאנער 
גַאסן, דערמָאנט זיך בירָאבידזשַאן, אונדזער רעדַאקציע, ֿפרַײנט. ער הָאט מיר 
דערציילט וועגן זַײן לעבן אין מָאסקווע, וועגן זַײן ֿפרוי און דרַײ טעכטער )דערבַײ 
הָאט ער געשּפַאסט: ”איך בין ַאזוי ווי טֿביה מיט די טעכטער...״(, וועגן זַײנע 
שעֿפערישע ּפלענער און לסוף, בַײם געזעגענען זיך, הָאט ער מיט ַא ביטערלעכן 
אומשולדיקן טָאן זיך ֿפַארענטֿפערט, ֿפַארווָאס אים איז מיט יָארן צוריק אויסגעקומען 
קעגן מיר ַאזוי ניט ָאנשטענדיק הַאנדלען. איך הָאב אים בַארויקט און ֿפַארזיכערט, 
ַאז איך טרָאג אױף אים קיין שום בייז – ַאזַא איז געווען די צַײט... נָאר וועגן דעם 

ַא ביסעלע שּפעטער.
אין רעדַאקציע הָאט אויך געַארבעט דער שרַײבער סַאלווַאדָאר בָארזשעס – 
ַא קליינער, ַא ביסל געהויקערטער, מיט שיטערע הָאר אױֿפן קָאּפ, ַא נערוועזער. 
זַײן אמתער נָאמען איז געווען סַאול בָארָאדין, און דעם ּפסעוודָאנים הָאט ער 
געברַאכט ֿפון ריָא־דע־זשַאניירָא, ווּו ער הָאט געלעבט ַא היּפשע צַײט. וועגן דער 
שטָאט אין ברַאזיל הָאט ער ָאנגעשריבן ַא בוך. בָארזשעסן הָאב איך געקענט נָאך 
ֿפון כַארקָאוו. מיר הָאבן געוווינט נָאענט איינער ֿפון צווייטן און ניט זעלטן זיך 
געטרָאֿפן אין די ליטערַארישע קרַײזן. אין בירָאבידזשַאן הָאבן מיר זיך בַאגעגנט 

ווי ַאלטע בַאקַאנטע און נעענטער בַאֿפרַײנדעט זיך.
ֿפון די רעדַאקציע־מיטַארבעטער הָאבן מיר זיך נָאך ֿפָארגעדענקט קַארדָאנסקי, 
קיזער, ּפערעצמַאן, מיט וועמעס ֿפרוי עס הָאט געֿפירט ַא רָאמַאן בוזי גָאלדענבערג, 
ֿפינקלשטיין – דער שטעלֿפַארטרעטער ֿפונעם הויּפט־רעדַאקטָאר – ”דָאס לעמעלע״, 
ַאזוי הָאבן מיר אים גערוֿפן – ַא קליינינקער, ַא קַײלעכדיקער, ווי ַא פילקע, ּתמיד 
מיט ַא ציבעק אין מויל, װָאס הָאט אים געדַארֿפט צוגעבן ַא סָאלידן ָאנבליק. ”דָאס 
לעמעלע״ הָאט אין זיבן־און־דרַײסיקסטן יָאר ניט ווייניק צוגעלייגט זַײן הַאנט, ּכדי 
בַאזַײטיקן בוזי גָאלדענבערגן, און ער הָאט זיך זַײנס דערשלָאגן... ַא קורצע צַײט 
הָאט דער דָאזיקער טיּפש ֿפַארנומען דָאס ָארט ֿפונעם הויּפט־רעדַאקטָאר, נָאר ניט 
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לַאנג געגרָאבן גריבער ֿפַאר ַאנדערע, הָאט ער ַאליין געברָאכן דעם קָאּפ, און קיינער 
הָאט ניט ַארויסגעוויזן צו אים קיין שום מיטגעֿפיל.

ֿפרילינג 1937 איז געקומען צו ֿפָארן קיין בירָאבידזשַאן בָאריס היימַאן, מיט 
וועמען מיר זַײנען געווען גוט בַאקַאנט ֿפון כַארקָאוו. נָאך הענעך קויֿפמַאנס ָאּפגיין 
אין ַארמיי זַײנען מיר זיך מיט בָאריסן נָאענט צונויֿפגעגַאנגען, כָאטש ער איז געווען 
עלטער ֿפון מיר אױף גַאנצע זעקס יָאר און איז שוין געווען ַא טַאטע ֿפון צוויי זין. 
מיר ֿפלעגן צוזַאמען שרַײבן מַאטעריַאלן ֿפַאר דער צַײטונג, צוזַאמען ֿפַארברענגען, 
און ניט זעלטן ֿפלעג ער נעכטיקן בַײ מיר אין שטיבל, ווּו מיר זַײנען געלעגן אױֿפן 

בעטל, ווי קָארטן־יִינגלעך...
דער ַארויסלָאזער אין רעדַאקציע סַאניע רָאזענֿפעלד – ַא שיינער בַאשיידענער 
בחור, שטענדיק אויסגעשמירט אין טיּפָאגרַאֿפיע־ֿפַארבן – און די מַאשיניסטקע 
ֿפרומע, וועלכע הָאט אין ֿפַאך ניט געהַאט צו זיך קיין גלַײכן, הָאבן געשלָאסן 

אונדזער ניט גרויסן קָאלעקטיוו.
זייער ָאֿפט ֿפלעגן ַארַײנקומען אין רעדַאקציע די שרַײבער רַאבין, קליטעניק, 
ווַײנהויז, דָאבין, מילער, ָאלעווסקי, רַאבינקָאוו, ֿפַאליקמַאן, ליובע ווַאסערמַאן, דער 
ַאווטָאר ֿפונעם ֿפילם די ”גליקזוכער״ קָאבעץ – ַא װַײסרוס לויט דעם ָאּפשטַאם, 
וועלכער איז געווען ממש ֿפַארליבט אין ווַײטן מיזרח. יעדערער ֿפון זיי הָאט 
געברַאכט מיט זיך אין רעדַאקציע ַא שטיקל נַײס, ַא חכמה, דיסקוטירט איבער ַא 

נַײער דערציילונג ָאדער ליד.
וועגן מַײנע בַאגעגענישן מיט דוד בערגעלסָאנען הָאב איך זיך דָא דערמָאנט 
אין נָאך איין קורצער בַאגעגעניש מיטן גרויסן שרַײבער. דָאס איז געווען אין 
זיבן־און־דרַײסיקסטן יָאר, בעת דוד בערגעלסָאן הָאט געמָאלדן ֿפַאר דער וועלט, ַאז 
ער בַאזעצט זיך אױף שטענדיק אין בירָאבידזשַאן. די דָאזיקע ידיעה איז אויֿפגענומען 
געווָארן מיט גרויס בַאֿפרידיקונג ֿפון זַײנע ֿפַארערער, און אין איינעם ַא טָאג קומט 
ָאן צו אונדז אין רעדַאקציע ַא טעלעגרַאם ֿפון מָאסקווע אױף בערגעלסָאנס נָאמען 
ֿפון ַאליין לעָאן ֿפייכטווַאנגערן, וועלכער הָאט דַאן ֿפַארברַאכט אין דער סָאוועטישער 
הויּפט־שטָאט. אין דער דָאזיקער טעלעגרַאם הָאט ֿפייכטווַאנגער בַאגריסט זַײן 

קָאלעגע מיטן בַאשלוס זיך בַאזעצן אין בירָאבידזשַאן.
איך ַאלס סַאמע יִינגסטער און ֿפלינקסטער הָאב ַא כַאּפ געטָאן די דעּפעשע 
און ַאוועקגעלָאֿפן אין הָאטעל צו בערגעלסָאנען, איבערגעֿפולט מיט שטָאלצקַײט, 
װָאס אין מַײנע הענט גלעט ַא טעלעגרַאם ֿפון איין וועלטבַארימטן שרַײבער צום 
צווייטן... בערגעלסָאן הָאט מיט נַײגער איבערגעלייענט די טעלעגרַאם און ניט 

ָאן זעלבסטצוֿפרידנקַײט זיך ָאנגערוֿפן צו מיר:
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– הַא, װָאס זָאגט איר?.. בערגעלסָאנען ֿפַארגעסט מען ניט... ַא גרויסן דַאנק 
אַײך, יונגערמַאן, ֿפַאר דער טירחה. ָאט לָאז איך זיך שוין ַאוועק ָאנשרַײבן מַײן 

ֿפרַײנט.
אוי, ווי מיר הָאט זיך ניט געווָאלט ֿפַארלָאזן דעם צימער אין הָאטעל, נָאר איך 
הָאב ֿפַארשטַאנען, ַאז בערגעלסָאנען איז ַאצינד ניט צו מיר, און זיך געזעגנט מיטן 

שרַײבער...
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קַײקלען זיך די יָארן, װי ּפילקעס: ָאט הַאלטסטו זײ אין הַאנט, ָאט װערן זײ ֿפַארשװּונדן. 
צוזַאמען מיט זײ װערן אױסגעמעקט ֿפון זּכרון געשעענישן, איבערלעבונגען. ֿפיל ֿפון 
זײ ֿפַארצױגן זיך מיט ַא געדיכטן נעּפל. נָאר ֿפַארַאן צװישן זײ ַאזעלכע, װעלכע 
ֿפַארקריצן זיך אין זּכרון װי ַאן אױסגעהַאקטע אױף ַא שטײן אױֿפשריֿפט – ַאזױנע 

ֿפַארגעסן זיך ניט...
ַא בײזער ֿפרָאסט איז דַאן געשטַאנען, ַאזש דעם ָאטעם ֿפַארכַאּפט. די בלָאִיקַײט 
ֿפון ָאװנט איז װי צוגעֿפרױרן צום הױכן שנײ אױף די בירָאבידזשַאנער דעכער, און 

די רױכן ֿפון די קױמענס הָאבן זיך געהויבן איבער דער שטָאט, װי סלוּפעס...
”בירָאבידזשַאנער שטערן״ איז  ֿפון  אין די ענגע צװײ שכנותדיקע צימערן 
ַארבעטער,  צונױֿפגעקומען  זיך  הָאבן  דָא  געהױבענע שטימונג.  ַא  געשטַאנען 
ָאנגעשטעלטע, לערערס, סטודענטן, װעלכע זַײנען געקומען אױף ַא ליטערַארישער 

בַאגעגעניש מיט ָארטיקע שרַײבער. 
ַארום דעם קַײלעכדיק אויװן, װּו עס הָאט יום־טוֿבדיק געקלַאּפט דָאס ֿפַײער, 
ֿפַארשּפרײטנדיק ַא געשמַאקן סמָאלע ריח ֿפון װַאלדבײמער, בַאקַאנטע הָאבן זיך 
איבערגעװָארֿפן מיט בַאגריסונגען און װערטלעך, די חֿברה שרַײבער הָאבן זיך 

געחכמהט אױף זײער אוֿפן, ָאּפשּפַאסנדיק גוטמוטיק אײנער ֿפון צװײטן.
איבערהױּפט הָאט זיך אין דעם ּפרט אױסגעטײלט דער שטענדיק ֿפרײלעכער עמע 
קַאזַאקעװיטש, װעמעס הילכיק געלעכטער הָאט איבערגעטומלט דעם ַאלגעמײנעם 
טומל און ֿפַארֿפולט מיט זיך דעם גַאנצן לָאקַאל. ניט װַײט ֿפון אים זַײנען ָאּפגעשטַאנען 
נָאטקע װַײנהױז, יוסיף רַאבין און הײזעריקער הירש דָאבין. מער געלַאסן הָאבן 
געשמועסט צװישן זיך הערשל רַאבינקָאװ, בוזי מילער, נחום ֿפרידמַאן און יַאנקל 

ֿפַאליקמַאן.
מיר, די סַאמע יִינגסטע, ּכמעט יִינגלעך, הענעך קױֿפמַאן, ַארל הָאֿפשטײן און 
דער אױטָאר ֿפון די שורות זַײנען בַאשײדן געזעסן לעבן רעדַאקציע טיש מיט העֿפטן 

אין די הענט און מיטן ָאּפשַײ זיך צוגעהערט צו דעם ֿפַײערװערק װיצן. 
דער הױּפט־רעדַאקטָאר ֿפון ”בירָאבידזשַאנער שטערן״ בוזי גָאלדענבערג הָאט נָאר 
װָאס ֿפַארענדיקט לײענען די קָארעקטור־בלעטער ֿפון מָארגנדיקער צַײטונג נָאמער 
און געגעבן די ָאנװַײזונגען דעם ַארױסלָאזער סָאניע רָאזענֿפעלד. ערשט דַאן הָאט 
ער זיך ָאנגעהױבן ֿפון זַײן ָארט, אױסגעגלַײכט אין זַײן גַאנצער שלַאנקַײט, ֿפַארװָארֿפן 
ַארױף די שװַארצע הָאר, ַא װַײלע בַאטרַאכט מיט זַײן קלוגן שמײכל דעם עלום – 

דָאס איז געװען ַא צײכן, ַאז גענוג שױן טומלען, דער ָאװנט הײבט זיך ָאן. 
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דער לעצטער איז ַאנטנגעשװיגן עמע קַאזַאקעװיטש... ניט בַאװיזן הָאט דער 
רעדַאקטָאר עֿפענען דעם ָאװנט, װי די טיר הָאט זיך געעֿפנט מיט ַא סקריּפ. 

אױֿפן שװעל איז ַאנטשטַאנען ַא מיטלװּוקסיקער מַאנצביל אין ַא ֿפוטערנעם 
שטרַײמל־היטל, ברױנעם ַארױֿפגעהױבענעם שַאל־קָאלנער, ֿפון וועלכן הָאט 

ַארױסגעקוקט זַײן רױטע ֿפון ֿפרָאסט נָאז. דָאס איז געװען דוד בערגעלסָאן.
עס איז געװען ַאזױ אומדערװַארט, ַאז ַאלע זַײנען מיטַאמָאל ֿפַארחידושט 
געװָארן, און עס הָאט זיך אַײנגעשטעלט ַא מָאדנע שטילקַײט. בערגעלסָאן הָאט 
דָאס גלַײך בַאמערקט, און ּכדי צעזײען דעם רושם, הָאט ער ַא שּפַאס געטָאן ֿפון 

דער שװעל: 
– ַא גוטן ָאװנט אַײך, רבותי! װָאס הָאט איר זיך ַאזױ ָאנגעשטעלט, גלַײך װי איך 
בין אױֿפגעשטַאנען ּתחית־המתים? אֿפשר װיל דער ַאלטער בערגעלסָאן אױך הערן 
ַא ּפָאר ֿפרישע לידער? ניט געֿפונען ַאֿפילו ֿפַאר נײטיק מיך אַײנלַײדן. נו, חֿברה 

שקצים, ָאט בַאלד װעל איך דָא אַײך ַאלעמען – ַארַײנשיטן...
און װען בוזי גָאלדענבערג הָאט שּפַאסיק זיך ֿפַארענטֿפערט ֿפַארן שרַײבער, הָאט 
דוד בערגעלסָאן אױסגעטָאן זַײן ֿפַײנעם מַאנטל מיטן ֿפוטערנעם אונטערשלַאק און 
ברױנעם שָאף־קָאלנער, ַארָאּפגענומען ֿפון קָאּפ זַײן שטרַײמל־היטל, און ֿפַארנומען 
דָאס ָארט, װָאס עמעצער הָאט בַאֿפרַײט ֿפַאר אים לעבן סַאמע אױװן. צוגעלײגט די 
ֿפַארֿפרױרענע הענט צו דעם אױװן, הָאט בערגעלסָאן ניט געקָאנט זיך ָאנקװיקן מיט 

דער װַארעמקַײט. 
– אױ, קינדערלעך, עס איז דָא בַײ אַײך ַא גן־עדן, אױף מַײן װָארט...

גלַײך איז ָאּפגעטרָאטן די ַאלגעמײנע שּפַאנונג, און ַאלע בַײװעזענדע הָאבן זיך 
דערֿפילט הײמיש און גוט.

מחמת בערגעלסָאן הָאט זיך ֿפַארשּפעטיקט, הָאט בוזי גָאלדענבערג ֿפָארגעלײגט, 
ער זָאל זַײן ַא לײטער ֿפון דעם ָאװנט. בערגעלסָאן הָאט זיך ניט געלָאזט בעטן: 

– מילא, װָאס איך הָאב דָא צו צולײגן? װָארן ַאז ַא בעל־ֿפָארזיצער בין איך ַא 
שטרענגער, איר זָאלט קײן חרטה ניט הָאבן. ַאז װעמען הערן מיר?

– קױֿפמַאנען – הָאט עמעצער אונטערגעזָאגט. 
– קױֿפמַאנען? הענעך? הָאט איבערגעֿפרעגט בערגעלסָאן. – װּו איז ער, דער 

חתן? שטעל זיך נָאר אױף, ָאט ַאזױ...
 הענעך קױֿפמַאן הָאט געלײענט זַײנע לידער. בַײ זַײנע צװַאנציק יָאר װַײט ניט 
קײן שעמעװדיקער געװען, נָאר לײענען לידער אין דער ָאנװעזנהַײט ֿפון ַא גרױסן 
שרַײבער הָאט ער אױף ַאזױנס ניט געטרױמט. בערגעלסָאן איז צו אים צו הילף געקומען:

– שעם זיך ניט, הענעך, דרײסטער... ניט לַאנג צוריק הָאב איך ַא ּפָאר דַײנע 
לידער געלײענט אין צַײטונג. גַאנץ ֿפַײן. 
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ער הָאט אונטערגעגעבן מוט דעם יונגן דיכטער, װעלכער הָאט אױֿפגעעֿפנט 
זַײן העֿפט און זײער אױסדריקלעך ָאנגעהױבן דעקלַאמירן. דערבַײ הָאבן זיך אױף 
זַײן שטערן בַאװיזן קַאּפעלעך שװײס און דער גרױסער ּפָאעטישער טשוב איז 
געקרָאכן גלַײך אין די אױגן. הענעך קױֿפמַאן איז געװען מַײן נָאענטער ֿפרַײנט, 
מיט װעלכן מיר הָאבן צוזַאמען ֿפַארענדיקט דעם כַארקָאװער זשורנַאליסטישן 
טעכניקום, צוזַאמען געֿפָארן קײן בירָאבידזשַאן, צוזַאמען ָאנגעהױבן ַארבעטן 
אין ״בירָאבידזשַאנער שטערן״, צוזַאמען געװױנט אין אײן צימער און איך בין 
געװען דער ערשטער, װעמען ער ֿפלעג לײענען זַײנע לידער. ּכמעט ַאלע לידער 
הָאב איך געקענט אױף אױסנװײניק. און זַײן יעטװידער דערֿפָאלג ָאדער מּפלה 
ֿפלעג איך אױֿפנעמען װי מַײנע אײגענע. מַײן גַאנצע אױֿפמערקזַאמקַײט איז אין 
דָאזיקן ָאװנט געװען צוגעשמידט צום גרױסן שרַײבער. ער איז געזעסן קעגניבער 
דעם טיש, ַאזױ נָאענט ֿפון מיר. דוד בערגעלסָאן – דער ּפרעכטיקער מחבר ֿפון 
”נָאך ַאלעמען״, ”מידת־הדין״, ”בַײם דניעּפר״... דָאס איז געװען װי ַא חלום. איך 
הָאב זיך אַײנגעקוקט אין זַײן געזיכט, גלַײך װי איך װָאלט מורא הָאבן ָאנװערן 
ַאן אוצר, װָאס איך הָאב נָארװָאס ַאנטדעקט... ֿפון יענער צַײט איז שױן ֿפַארבַײ 
ּכמעט ַא הַאלבער יָארהונדערט, נָאר גלַײך װי נעכטן איז דָאס ֿפָארגעקומען, 
שטײט ֿפַאר מַײנע אױגן דָאס געשטַאלט ֿפונעם גרױסן שרַײבער אין יענעם 
מערקװירדיקן ָאװנט. זַײנע אױגן אונטער די שװַארצע ברעמען, זַײן עטװָאס 
געשטוּפלטע נָאז, זַײן גיריקע און אונטערשטע ליּפן, װעלכע ֿפלעגן שװער בַאװעגן 
בעתן רעדן. בולט הָאט זיך בַײ מיר ֿפַארהיט דעם שרַײבערס נידעריקן בַאס, 
װעלכער הָאט געקלונגען מיט ַא זעלטענער קרַאֿפט און זיכערקַײט. ַאזַא קול 

װעסטו צווישן טױזנטער דערקענען און קײנמָאל ניט ֿפַארגעסן.
בערגעלסָאן הָאט זײער אױֿפמערקזַאם מיט ַא ביסל הַאלבֿפַארמַאכטע אױגן זיך 
צוגעהערט צום לײענען ֿפון מַײן ֿפרַײנט און איך הָאב מיט גרױס נַײגער נָאכגעשּפירט 
נָאך יעטװידער בַאװעגונג ֿפון בערגעלסָאנען, װעלכער הָאט ֿפון צַײט צו צַײט 
געמַאכט קלײנע ֿפַארנָאטירונגען מיט זַײן גילדענעם ֿפעדער, געמָאלט ֿפַארשידענע 
ּפרָאֿפילן ֿפון מענער און ֿפרױען. די דָאזיקע בלעטל איז נָאכן ָאװנט ֿפַארבליבן אױֿפן 
טיש. צום בַאדױערן, הָאב איך די טַײערע רעליקװיע אין דער צַײט ֿפון דער מלחמה 

ָאנגעװױרן...
און הענעך הָאט ַאלץ געלײענט אײן ליד נָאך דער צװײטער, און װָאס װַײטער, 
ַאזױ ַארום אױסנעמען בַײם עולם,  ַאלץ מער ּפָאעטיש, װילנדיק, װַײזט אױס, 
די  אַײנגעגעבן.  אים  זיך  הָאט  דָאס  און  גַאסט...  גרױסן  בַײם  איבערהױּפט 
ַארױסטרעטנדיקע הָאבן אײנשטימיק ַארױסגעזָאגט די מײנונג, ַאז דער יונגער 
דיכטער איז אױסגעװַאקסן, זַײנע לידער זַײנען געװָארן רַײֿפער, אינטערעסַאנטער 
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און אינהַאלט ֿפולער, איבערהױּפט די לידער, װעלכע זַײנען געװען דורכגעזַאּפט מיטן 
קָאלָאריט ֿפון װַײטן מזרח. הענעך קױֿפמַאן איז געװען צוֿפרידן, נָאר זַײן אומרוִיקער 
בליק איז געװען געװענדט מיט אומגעדולד צו בערגעלסָאנען און צוזַאמען מיט אים 
הָאבן די בַײװעזענדע מיט אומגעדולד געװַארט, װָאס װעט זָאגן ער, ָאבער דער 
הױּפט־ריכטער הָאט זיך ניט געאַײלט, גלַײך װי ער װָאלט װעלן אונטערשטרַײכן, ַאז 
ער אַײלט ניט זיך ניט אין ערגעץ. הָאט ער אױסגעטָאן דעם שװַארצן ּפידזשַאק, 
אױֿפגעהַאנגען אים הינטער זיך אױֿפן רוקן ֿפון שטול, װָאס לעבן דעם הײסן אױװן, 
און געבליבן אין ֿפַײן װָאלענעם געקעסטלטן דזשעמּפער... ערשט דַאן הָאט ער 

ּפַאמעלעך ַא גלעט געטָאן די געמבע און זיך ָאנגערוֿפן מיט זַײן בַאס:
– װי איך הָאב שױן דָא געזָאגט, בין איך ניט ֿפון די בַארעמהַארציקע. נָאר 
איך בין מסּכים, ַאז דו ביסט ַא ֿפעִיקער דיכטער און ַא װױלער בחור, נָאר ַא ּפָאר 
ּפעטש צו דער צַײט און צו ָארט שַאטן ניט. דעריבער בעט איך, הענעך, מיך מוחל 

זַײן.
און דוד בערגעלסָאן הָאט װי ַא געניטער ּפען־מַײסטער בַאהַאנדלט די לידער, 
װעלכע הענעך הָאט נָאר װָאס ֿפָארגעלײענט. איך געדענק ניט גענױ די אײנצלהַײטן, 
ֿפון דער ָאּפשַאצונג, נָאר געבליבן איז אין מַײן זּכרון דער טײל ֿפון זַײן ַארױסטרעטונג, 
װּו בערגעלסָאן הָאט געּפרײדיקט װעגן דער ָארגַאנישער ֿפַארבינדונג ֿפון דער 

בילדערישקַײט, ֿפון ּפײזַאזש מיט דער שטימונג און לײטמָאטיװ אין דער ליד:
– דַײנע לידער, הענעך, קלינגען שײן, ָאֿפטמָאל ֿפריש, נָאר עס ֿפעלט בַײ דיר 
דָאס געֿפיל ֿפון מָאס. דו װַאלגערסט ַארױף ָאן רחמנות, אײן בילד אױֿפן צװײטן, דו 
בַאצירט דַײנע לידער מיט צוֿפיל אײדלשטײנער, װעלכע בלענדן, נָאר װַארעמען 
װײניק, װַײל עס בַאקומט זיך בַײ דיר מיש־מַאש ֿפון כַאָאס, איך װָאלט זָאגן ַא מין 
ּפָאעטישן ּפָאנָאס... הענעך הָאט בַײ די װערטער ָאּפגעװישט דעם שװײס ֿפון שטערן... 
בערגעלסָאן הָאט עס בַאמערקט. ער הָאט ַארױֿפגעלײגט זַײן הַאנט אױֿפן דיכטערס 

ּפלײצע און גוטמוטיק צוגעגעבן:
– לָאז נישט ַארָאּפ די נָאז, ֿפרַײנט מַײנער. ַאלע זַײנען געװען יונג און געקרָאכן 
אין הימל ַארַײן. נשקשה, װעסט איבערװַארטן, און עס װעט זַײן ֿפון דיר ַא ּתכלית, 

װעסט זַײן ַא ּפָאעט. 
אױף דעם הָאט זיך דער ָאװנט ֿפַארענדיקט. דער עולם הָאט זיך ָאנגעטָאן און 
ביסלעכװַײז ֿפַאנַאנדערגעגַאנגען. דוד בערגעלסָאן איז ַאװעק אין דער בַאגלײטונג 

ֿפון ַא גרוּפע שרַײבער. װי מקנא בין איך זײ געװען!
מיר, אײניקע מיטַארבעטער ֿפון רעדַאקציע, הָאבן זיך נָאך ֿפַארהַאלטן אױף 
ַא צַײט. עס איז שױן געװען שּפעט, װען מיר הָאבן זיך געקליבן ֿפַארלָאזן די 
רעדַאקציע, הָאט עמעצער ֿפַארחידושט בַאמערקט, ַאז אױֿפן שטול לעבן אױװן 
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הענגט ַא שװַארצער ּפידזשַאק – בערגעלסָאנס ּפידזשַאק. דער שרַײבער הָאט 
אים ֿפַארגעסן ָאנצוטָאן... אין מַײן בַאװּוסטזַײן הָאט זיך װי בליץ דורכגעטרָאגן 
ַא ֿפרײדיקער געדַאנק, און גלַײך הָאב איך ַא כַאּפ געטָאן דעם ּפידזשַאק און ניט 
זָאגנדיק קײנעם קײן װָארט בין איך ַארױסגעלָאֿפן אין דרױסן. דוד בערגעלסָאן 
הָאט דַאן געװױנט אין ַא הָאטעל ֿפון ניט לַאנג צוריק אױסגעבױטן אַײזנבַאן־װָאקזַאל, 
װָאס ניט װַײט ֿפון רעדַאקציע. דעם ֿפרָאסט הָאב איך ניט געֿפילט. איך בין ניט 
נָאר געלָאֿפן, הַאלטנדיק ֿפעסט אונטערן ָארעם מַײן אוצר. דער  געגַאנגען, 
שװײצַאר אין הָאטעל הָאט מיך ֿפַארדַאכט בַאטרַאכט, װען איך בין מיטן ֿפַארכַאּפט 
ָאטעם און מיט דעם ּפידזשַאק אונטערן ָארעם ַאנטשטַאנען ַאנטקעגן אים. דָאך 
הָאט ער מיך ַארױֿפגעֿפירט אױֿפן צװײטן שטָאק און ָאנגעװיסן מיר ַא נײטיקן 
נומער. מיט ַא הַארץ־קלַאּפעניש הָאב איך ָאנגעקלונעגן. די טיר הָאט מיר געעֿפנט 
ַאלײן בערגעלסָאן. ֿפון אױֿפרעגונג הָאט זיך בַײ מיר ָאּפגענומען דָאס לשון און 
איך בין געבליבן שטײן װי ַא מומיע. דערזען אין מַײנע הענט זַײן ּפידזשַאק, הָאט 

דער שרַײבער ַאלץ ֿפַארשטַאנען און הילכיק זיך צעלַאכט:
– נו, ַא קָאּפ בַײ מיר, ַא שײנעם דַאנק אַײך, יונגערמַאן. גײט ַארַײן און מַאכט 
צו די טיר. מיט ניט־דרײסטע טריט בין איך איבער דעם שװעל ֿפון גערױמע צימער. 

בערגעלסָאן הָאט צוגענומען בַײ מיר דעם ּפידזשַאק. 
– זעט נָאר, ליבהַארציקער, בערגעלסָאן איז גָאר שױן עוֿבר־בטלט. נָאך גוט, 

װָאס איך הָאב די הױזן אין דער רעדַאקציע ניט איבערגעלָאזט...
ערשט הָאב איך בַאמערקט אין דער רעדַאקציע אין ַא טיֿפן װײכן שטול בוזי 
מילערן, װעלכער הָאט נָאכן ָאװנט אין רעדַאקציע בַאגײט בערגעלסָאנען אין 
הָאטעל ַארַײן. װַײזט אױס דער יונגער שרַײבער, ֿפון בערגעלסָאן הָאט שטַארק 
געהַאלטן, הָאט נָאר װָאס ֿפָארגעלײענט ַא נַײע דערצײלונג זַײן לערער, בַײ מַײן 

ַארַײנקומען הָאט ער צונױֿפגעלײגט די בַאשריבענע בײגעלעך ּפַאּפיר. 
איך בין געשטַאנען אױף דעם שװעל אין ֿפַארלעגנהַײט, ניט געװּוסט, װּו זיך 
ַאהינטָאן. מיר הָאט זיך ַאזױ ניט געװָאלט ַאװעקגײן ֿפון דַאנען, כָאטש נָאך ַא 

ביסעלע זַײן אין דער נָאענט ֿפון גרױסן שרַײבער, קוקן אױף אים, הערן אים...
װַײזט אױס, דער קלוגער בערגעלסָאן הָאט גוט ֿפַארשטַאנען, װָאס עס טוט זיך 

אין מַײן נשמה און איז ַאנטקעגן געקומען:
– טוט זיך אױס, יונגערמַאן, זיצט ַא ביסל, װַארעם זיך ָאן. ָאט איז שױן ֿפַארטיק 
מַײן כָאלָאסטיַאצקע װעטשערע. ָאט בַאלד בין איך אַײך מכבד מיט ַא מאכל װָאס 

ַאזױנס איז בלױז בַײ בערגעלסָאנען קָאן מען קריגן. שעם זיך ניט.
ֿפילט זיך מיט ַא גרױסער ֿפַארבַאהַאלטענער ֿפרײד, איך הָאב אױסגעטָאן מַײן 

ּפעלצל און זיך צוגעזעצט לעבן בוזי מילער.
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בערגעלסָאן הָאט זיך געּפַארעט מיט ַא לעֿפל איבער ַאליומין־טעּפל אױף דעם 
עלעקטרישן אײװעלע און בעת מעׂשה מיך ָאּפגעֿפרעגט, ֿפון װַאנען איך שטַאם, צי 

איך שרַײב עּפעס, צי איך הָאב שױן געדרוקט ערגעץ?
– און אֿפשר הָאט איר גָאר מיט זיך געברַאכט ַא מעׂשה צו לײענען? נײן? ַא 
שָאד. װעלן מיר עס לָאזן אױף ַא צװײט מָאל. און דערװַײל, ברידערלעך, רוקט 
זיך נעענטער צום טיש. װעט איר זען, ַאז חוץ שרַײבן רָאמַאנען קָאן איך נָאך 

עּפעס.
 ביז הַײנטיקן טָאג געדענק איך נָאך דעם טעם ֿפון בערגעלסָאנס װעטשטערע. 
דָאס איז געװען ַא געקעכטס ֿפון גרינע ַארבעסלעך. אין די שּפעטערדיקע יָארן הָאב 
איך אױך געּפרּוװט צוגרײטן ַאזַא מאכל, נָאר איך בין זיך מודה, ַאז דָאס איז װַײט 

געװען ֿפון יענעם, װָאס מיר הָאבן געגעסן בַײם גרױסן שרַײבער.
צוזעענדיק, װי מילער און איך קװיקן זיך, הָאט בערגעלסָאן מיט יִינגלשן גדלות:

– הַא, װָאס איך הָאב אַײך געזָאגט? ַארבעסלעך, ַא ביסל ּפוטער, ַא ביסל צוקער 
און גָאר... און ָאט ַאזוי אין יעדער זַאך, ַאֿפילו אין ליטערַאטור: ניט װיכטיק, װָאס 

מען לײגט ַארַײן אין דער ּפָאטרַאװע, די קונסט איז װי ַאזױ לײגט מען ַארַײן...
– און װער עס לײגט ַארַײן... – הָאט זיך ַארַײנגעמישט בוזי מילער.

בערגעלסָאן הָאט צוֿפרידן צוגעשמײכלט:
– נו, דָאס איז ַא גָאט־זַאך.

נָאך לַאנג זַײנען מיר געזעסן בַײם גַאסטֿפרַײנטלעכן בעל־הבית, װעלכער הָאט 
זיך געטײלט מיט אונדז זַײנע אַײנדרוקן ֿפון דער יִידישער ַאװטָאנָאמער געגנט, 

אירע ּתושֿבים, בירָאבידזשַאנער שרַײבער.
ער הָאט מיט ֿפַארגעניגן דערצײלט װעגן זַײנע שעֿפערישע ּפלענער. שּפעט אין 
דער נַאכט ַארַײן הָאבן מיר, איבערגעֿפולטע מיט ּתענוג ֿפון ַאזַא נָאענטן בַארירונג 

מיטן גרױסן שרַײבער, ניט װעלנדיק ֿפַארלָאזן דעם הָאטעל־נומער. 
און נָאך אײן בַאגעגעניש מיט דוד בערגעלסָאנען אין בירָאבידזשַאן איז ֿפַארקריצט 
בולט געבליבן אין מַײן זּכרון. דָאס איז געשען דעם זעלבן װינטער. צוזַאמען מיט 
הענעך קױֿפמַאנען הָאבן מיר געװױנט אין אײן הױז בשכנות מיטן שרַײבער הירש 
דָאבין. דָאבין איז ַא װָאך צַײט געלעגן קרַאנק און מיר ֿפלעגן יעדן טָאג נָאך דער 
ַארבעט ַארַײנגײן זיך סּפרַאװען װעגן זַײן געזונט, כַאּפן ַא שמועס. אין אײנעם ַאזַא 
ָאװנט זַײנען מיר – בוזי מילער, הענעך קױֿפמַאן און איך – געזעסן בַײם קרַאנקן 
און געטרונקען טײ. דָאבין, ליגנדיק אין בעט, הָאט אונדז ֿפָארגעלײענט זַײנע ַא נַײע 
דערצײלונג. אין מיטן דערינען הָאט עמעצער ָאנגעקלַאּפט. אין דער טיר הָאט 
אומדערװַארט זיך בַאוויזן ַאזױ דוד בערגעלסָאן. זַײן קומען הָאט אױף אונדז געמַאכט 
ַאזַא רושם, גלַײך אליהו הנֿביא װָאלט קומען. בערגעלסָאן איז שױן געװען געװױנט 
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צו די אַײנדרוקן, װָאס ער ֿפלעגט מַאכן מיט זַײנע עקסּפרָאמטע בַאזוכן. װּוהין ער 
זָאל ניט קומען, הָאט ער זיך גלַײך דערֿפילט הײמיש און נַאטירלעך.

– װָאס? ניט געװַארט אויף מיר? צוריק אױֿפן ֿפרָאסט װעט איר דָאך מיך ַאזױ 
לַײכט ניט ַארױסשטעלן. 

דָאבינס חנעװדיקע ֿפרױ הָאט זיך גָאר ֿפַארלױרן. די בַאקן הָאבן זיך בַײ איר 
צערױטלט און זי הָאט ניט געװּוסט, װּוהין דעם גַאסט ַאװעקזעצן. בערגעלסָאן הָאט 

זי בַארוִיקט און זיך אַײנגעָארדנט אױף ַא שטול לעבן סַאמע חולה:
– איך זע, דָאבין, ַאז איר זַײט ַא סימוליַאנט. סטַײטש, קרַאנקערהַײט לײענט 
איר מעׂשיות? – דָא הָאט בערגעלסָאן זיך דערמָאנט אין עּפעס. ער איז צוגעגַאנגען 
צו זַײן ֿפַײנעם ֿפוטערמַאנטל, װָאס ער הָאט אױֿפגעהַאנגען לעבן דער טיר, אױסגענומען 

ֿפון בײדע קעשענעס עטלעכע מַארַאנצן און זײ ַאװעקגעלײגט ֿפַאר דָאבינען: 
– איר הערט, דָאבין, מַארַאנצן – דָאס איז ַא רֿפואה ֿפון ַאלע קרענק. דָא הָאט 

איר ַא זון מיט װיטַאמינען – טַאקע דָאס, װָאס אַײך ֿפעלט אױס. 
איך הָאב בַאמערקט, װי דָאבינס ֿפרױ הָאט אין ֿפַארצװײֿפלונג זיך גערודעװעט 
אין די שענקלעך, זוכנדיק, מיט װָאס מכבד זַײן דעם גַאסט. מן־הסּתם הָאט דָאס 
אױך בַאמערקט הענעך קױֿפמַאן. גלַײך װי מיר װָאלטן זיך צונױֿפגערעדט, זַײנען 
מיר אײנצַײטיק ַארױס ֿפון צימער און ַאװעקגעלָאֿפן אין גַאסטרָאנָאם ַארַײן, װּו אין 

אַײלעניש הָאבן מיר אַײנגעקױֿפט ַא ּפָאר ֿפלעשלעך װַײן און נָאך עטװָאס. 
און װען אױֿפן טיש בַײ דָאבינען הָאבן זיך בַאװיזן קעלעשעקלעך מיט קַאגָאר 

און צו ֿפַארבַײסן, הָאט בערגעלסָאן מיט הנאה די הענט געריבן.
– יָא, איך זע דָא ַא גַאנצע סעודה! – ער הָאט דער ערשטער אױֿפגעהױבן דָאס 
ּכוסהלע. – אױב ַאזױ, איז לָאמיר טַאקע מַאכן ַא לחיים ֿפַאר אונדזער ֿפרַײנט 
דָאבינען, ער זָאל אונדז װָאס גיכער געזונט װערן און מער ניט קרענקען. נָאכן דריטן 
ּכוסהלע װַײן איז ַארום טיש געװָארן אױֿפגעלעבט. מיר הָאבן זיך דערֿפילט ַאנטשּפַאנט 
און גַאנצן הײמיש ֿפַארֿפירט ַא שמועס װעגן ליטערַאטור און שרַײבער. אײגנטלעך, 
גערעדט הָאט בלױז בערגעלסָאן. מיר, די בַײװעזענדע, הָאבן בלױז ַארױֿפגעֿפירט 
דעם גַאסט אױֿפן געהעריקן װעג און מען הָאט מער ניט בַאדַארֿפט. בערגעלסָאן איז 
ַארַײן אין זַײן סטיכיע ֿפון ַא דערצײלער, און דערצײלט הָאט ער װּונדערבַאר. יעדער 
מענטש, יעדעס בילדל, יעדע געשעעניש הָאבן בַײ אים אױֿפגעלעבט אין זײער 
ֿפולער בולטקַײט. גערעדט הָאט דער שרַײבער רוִיק, געלַאסן און אױסדריקלעך, 
בַײטנדיק צום ָארט די אינטָאנַאציע ָאֿפטמָאל ַארטיסטיש... ֿפַאר אונדזערע אױגן 
זַײנען ָאנשטַאנען מענדעלע, ַאנסקי, שלום־עליכם, ּפרץ, שלום ַאש, דינעזָאן, 

װַײסנבערג, נָאמבערג, סעגַאלָאװיטש, ָאּפַאטָאשו, לײװיק...
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און ניט נָאר אין זײערע גוט בַאקַאנטע ֿפַאר ַאלעמען געשטַאלטן. בערגעלסָאן 
הָאט אונדז איבערגעגעבן ַאזעלכע אײנצלהַײטן ֿפון זַײנע בַאגעגענישן מיט די 
דָאזיקע שרַײבער, װעלכע זַײנען אױֿפגעשלונגען בַײ אונדז, װי ַא װּונדער־מעׂשה 

איבערטרָאגן זיך אין ַא צװײטער ֿפַאנטַאסטישער װעלט ַארַײן.
איך געדענק ניט גענױ צוליב און װי ַאזױ הָאט בערגעלסָאן זיך ַאריבערגעטרָאגן 
אין קִיעװ און װעגן זַײן ערשטער ליבע דערצײלט בַאּפוצנדיק זַײן דערצײלונג מיט 
ַא בַאזונדער װַארעמען הומָאר און דערבַײ הָאבן זַײנע אױגן דערלױכטן מיט ַא 

יוגנטלעכן הָאֿפער.
ַאזױ בערגעלסָאן איז געװען אין דער סַאמע שטימונג, און מיר זַײנען מיט אים 

ָאּפגעזעסן אינגַאנצן אױסגעשלָאסן ֿפון דער צַײט ביז דער הַאלבער נַאכט ַארַײן. 
– ע, קינדערלעך, איך הָאב זיך, דַאכט זיך, ַא ביסל ֿפַארזעסן מיט אַײך. און 

װענדנדיק זיך צום קרַאנקן:
– טרַײב מיך ַארױס ֿפון דַאנען, דָאבין, ַאנדערש װעט איר ֿפון מיר ניט ּפטור װערן. 

שלָאֿפט זיך אױס. דָאס איז די בעסטע רֿפואה ֿפַאר אַײך. 
דָאבין הָאט ָאּפגעענטֿפערט, ַאז די בעסטע רֿפואה הָאט ער שױן בַאקומען 

הַײנטיקע נַאכט.
מיט ַא געֿפיל ֿפון טיֿפער בַאדױערונג, גלַײך מיר װָאלטן ָאּפװערן עּפעס ביז גָאר 

װערטֿפול, הָאבן מיר בַאגלײט בערגעלסָאנען צום הָאטעל אין זַײן נָאמער ַארַײן.
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דָאס געזעגענען מיט דער יוגנט

הַארבסט 1937 הָאט זיך ָאנגעהױבן טרַאגיש ֿפַאר אונדזער רעדַאקציע: אונדזער 
רעדַאקטָאר בוזי גָאלדענבערג בַאזַײטיקט געװָארן ֿפון זַײן ַאמט און אױסגעשלָאסן 

געװָארן ֿפון דער ּפַארטײ.
צוזַאמען מיט אים זַײנען אױסגעשלָאסן געװָארן ֿפון ּפַארטײ װַײנהױז און קליטעניק. 
דעם רעדַאקטָאר־שטול הָאט ֿפַארנומען אונדזער ”לעמל״ ֿפינקעלשטײן, װעלכער הָאט 
זיך שױן לַאנג געריסן צו דעם ָארט, און ניט ָאן זַײן הילף איז בַאזַײטיקט געװָארן בוזי 

גָאלדענבערג. ֿפַאר אונדז ַאלעמען אין רעדַאקציע זַײנען ַאװעק שװַארצע טעג...
ַא מענטש, װָאס איז געװען אױף ַא קָאסמישער װַײט ֿפון צַײטונגס־װעזן, ַא 
טרוקענער, אומסימּפַאטישער מענטש הָאט ָאנגעהויבן אַײנֿפירן בַײ אונדז נַײע 

ָארדענונגען, װעלכע הָאבן געגרענעצט מיט קַאזַארמע־רעזשים...
ַאן ערך אין ַא חודש־צװײ ַארום װי ַא לױכט געטָאן אױֿפן הָאריזָאנט, און עס 
זַײנען אױֿפגעשטעלט געװָארן אױף זײערע שטעלעס די געליטענע. די דָאזיקע ידיעה 
הָאט מיך בַאגעגנט, װי ַא יום־טוֿב און ַא װױלן ֿפַארצײכן אין ַאזעלכע אומרוִיקע, 
שװערע טעג ֿפון 1937 יָאר. נָאר יוֿבלען איז געװען נָאך צו ֿפרי. װָאלקנס הָאבן נָאך 
ַא מָאל בַאדעקט דעם הימל, און די רײען ֿפון אונדזערע רעדַאקציע־מיטַארבעטער 
הָאבן ָאנגעהױבן טַײען: יעדעס מָאל הָאט עמעצער אױסגעֿפעלט אױף דער ַארבעט...

אין אײנעם ַא נָאװעמבער־ָאװנט בין איך ַאװעק צו מַײן חֿבר בָאריס הײמַאנען, 
װעלכער הָאט זיך ַארַײנגעקליבן אין ַא נַײעם צימער. אין שטוב איז נָאך געװען 
ֿפַײכט ֿפון די װענט, װָאס הָאבן ניט בַאװיזן אױסטריקענען און דער בעל־הבית הָאט 
געהײצט די הרובע. חנוּכת־הבית הָאבן מיר ָאּפגעמערקט מיט הײסע געברָאטענע 
קַארטָאֿפל. ֿפון דער משקא איז בַײ בָאריסן די שטימונג געװען ַא געהױבענע. זַײן 
ֿפרױ און קינד זַײנען שױן געװען אין װעג ֿפון כַארקָאװ און הָאבן געדַארֿפט ָאנקומען 

צו אים אין ַא ּפָאר טעג ַארום. מיר הָאבן געזונגען מיט אים יִידישע לידלעך. 
צו הַאלבנַאכט הָאב איך ֿפַארלָאזט מַײן חֿבר. אױף מָארגן אין דער ֿפרי איז מַײן 
חֿבר צו דער ַארבעט ניט ַארױס. ער איז שױן ניט ַארױס אױך איבערמָארגן און ַא סך 

מָארגנס...
מיר איז שװער געװען בַײ מַײנע גוט ֿפולע נַײנצן יָאר בַאגרַײֿפן, װָאס עס קומט 
ֿפָאר ַארום מיר: מענטשן, װעלכע ַאלע הָאבן געַאכטעט, מענטשן מיט ַא ֿפַארדינסטֿפול 
ֿפַארגַאנגענהַײט, איבערגעגעבענע מיט לַײֿב און לעבן די אידעַאלן ֿפון דער רעװָאליוציע, 
װעלכע הָאבן ַאלײן אױף זײערע ּפלײצעס דורך די צַארישע ּתֿפיסות און קַאטָארגעס, 
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דורך שלַאכטן און קַאמף געמַאכט די רעװָאליוציע, זַײנען ּפלוצליג געװָארן ֿפַײנט ֿפון 
ֿפָאלק. װעגן דעם איז שװער צו שרַײבן. יעדער דערמָאנונג ֿפון יענע טעג רוֿפט ַארױס 

ַא גרױל. 
און כָאטש עס איז שױן ַא הַאלבער יָארהונדערט, ָאנגעזַאּפט מיט מלחמות און 
ֿפַארשײדענע גרױסע און קלײנע געשעענישן, איז דָאס זיבן־און־דרַײסיקסטע יָאר 

ֿפַארבליבן, װי ַא בײזער חלום, װָאס לײגט זיך ניט אױֿפן מענטשלעכן זינען.
אין ַאזַא ַאטמָאסֿפער איז שױין קײנער ניט געװען זיכער, ַאז מָארגן, ריכטיקער – 
הַײנט בַײ נַאכט, װעט מען נָאך אים ניט קומען, און געזעגענען זיך נָאך ַארבעט אין 
רעדַאקציע, הָאבן מיר אײנער דעם ַאנדערן מיט ַא שטומער ֿפַאראורטײלטקַײט 

געקוקט אין די אױגן ַארַײן: װעלן מיר זיך נָאך מָארגן טרעֿפן?...
דעם 29 נָאװעמבער, ערֿב מַײן נַײנצניָאריקן געבורטס־טָאג, הָאב איך דערהַאלטן 
ַא בריװל ֿפון מַײן מַאמען ֿפון כַארקָאװ, ֿפול מיט טרערן און ֿפַארצװײֿפלונג: דעם 15 
נָאיַאבער הָאט מען מַײן ֿפָאטער ַארױסגענומען ֿפון שטוב... דעם אמת זָאגנדיק, הָאב 

איך שױן ֿפיל טעג מיט מורא געװַארט אױף דער שרעקלעכער ידיעה.
מיט ַא חודש ֿפַאר דעם בין איך געװען אין אורלױב בַײ מַײנע עלטערן און 
צוגעזען, װי אונדזער הױז, װּו עס הָאבן געװױנט ֿפיל װעבער ֿפון דער ֿפַאבריק ”רױטער 
ֿפָאדעם״, געקומען ֿפון ּפױלן, איז ֿפון טָאג צו טָאג אױסגעלײדיקט געװָארן. בַײ נַאכט 
זַײנען מיר ניט געשלָאֿפן און ַארױסגעקוקט דורכן ֿפענצטער צו דער ”שװַארצער 

רָאב״, װעלכע איז געקומען נָאך דעם ָארדנטלעכן קרבן.
בַײ מַײנע עלטערן זַײנען, װי בַײ ֿפיל ַאנדערע, געלעגן ָאנגעגרײט ּפעקלעך... איך 
װעל ביז מַײנע לעצטע טעג ניט ֿפַארגעסן, װי מַײן ָארעמער טַאטע איז געשטַאנען 
אין דער ֿפרי ֿפַאר מַײן בעטל מיט טרערן אין די אױגן און, ַא ֿפַאראורטײלטער, 
ַא ֿפַארלױרענער, גלַײך װי ער װָאלט געשטַאנען אױֿפן רַאנד ֿפונעם גרוב, געבעטן, 
איך זָאל אים ַאן עיצה געבן, איך זָאל אים רַאטעװען ֿפון גיהנום. זַײנע טרערן הָאבן 
מיך דורכגענומען ביז ֿפיזישע לײדן. איך הָאב אים בַארוִיקט, געטרײסלט, ַאז אים 
װעט קײנער ניט טשעּפען, װַײל רײנער ֿפון אים איז שױן קײנער ניט. איך הָאב ַאלײן 
געװָאלט װעגן דעם גלײבן. איך בין געװען יונג, ֿפול מיט לעבן און גלױבן. איך הָאב 
געװּוסט, ַאז ַאלע אונדזערע געליטענע ֿפרַײנד און בַאקַאנטע זַײנען אומשולדיק, ַאז 
סוף־ּכל־סוף װעט מען זײ ַאלע בַאֿפרַײען. אֿפשר װעט ניט דערגײן, מע זָאל צונעמען 
מַײן ֿפָאטער? ער איז געבליבן בלױז אײנער ֿפון די ּפױלישע ַארבעטער אױף דער 
ֿפרַײ... און מיט ַאזױנע געדַאנקען און הָאֿפענונגען הָאב איך זיך געזעגנט מיט מַײנע 
עלטערן אױֿפן כַארקָאװער װָאקזַאל, בעת איך בין ָאּפגעֿפָארן ֿפון אורלױב קײן 

בירָאבידזשַאן. מער הָאב איך שױן מַײן טַאטן ניט געזען...
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און ָאט – דער טָאג ֿפון 29 נָאװעמבער. דָאס איז געװען דער טָאג מַײן לעבנס־
איבערברָאך. מיר דוכט, ַאז בַײ יעדן מענטשן, אױב ער װעט נָאר ַא גריבל טָאן אין 
זַײן לעבן, איז ֿפַארַאן ַאזַא טָאג, װען זַײן װעג גײט ַארױס ּפלוצלינג ֿפון די קָאלײעס.

ֿפַארקערעװעט מיט זַײטיקן שטעגל אין ַא צװײטער ריכטונג און קערט איבער מיטן 
קָאּפ ַארָאּפ ַאלץ, װָאס ביז ַאהער געװען ַאזױ נַאטירלעך.

עס איז איבעריק איבערצוגעבן דעם רושם, װעלכן עס הָאט אױף מיר געמַאכט 
מַײן מַאמעס מיטטײלונג. ֿפַאר מַײנע אױגן איז געשטַאנען דָאס בילד, װי די מַאמע 
מיט די ֿפַארװײנטע אױגן בַאגלײט אים צו שװעל. צי װעל איך נָאך ַא מָאל זען מַײן 
ליבן טַאטן? צי װעט נָאך לַאנג דױערן דער קָאשמַאר? איך הָאב גוט ֿפַארשטַאנען, ַאז 
מַײנע זוניקע טעג הָאבן זיך ֿפַארענדיקט, און צוזַאמען מיט זײ מַײן יוגנט. איך בין 
מיט ַא מָאל עלטער געװָארן, ערנסטער. זיצנדיק ַא ֿפַארגליװערטער אין מַײן קַאלטן 
צימער מיטן בריװל אין הַאנט, הָאב איך לַאנג ניט געקָאנט בַאשטימען, װי ַאזױ דַארף 
איך הַאנדלען אין מַײן לַאגע: קײנעם גָארניט דערצײלן און ֿפָארזעצן מַײן לעבן, גלַײך 
װי עס גָארניט ֿפָארגעקומען? נײן. איך הָאב געװּוסט, ַאז סַײ־װי־סַײ װעט די ידיעה 
װעגן טַאטנס ַארעסט דערגײן צו די געהעריקע ָארגַאנען. חוץ דעם װעל איך ניט בּכוח 
זַײן לעבן און ַארבעטן, ֿפילנדיק זיך, װי ַא ֿפַארברעכטער, װעלכער בַאהַאלט אױס ַא 
”ֿפַארברעכן״. גײן מיט ַא שולד־ָאנערקענונג? דָאס לעצטע הָאט בַאטַײט צעשײדן זיך 
מיט מַײן ַארבעט, מיט דער שטָאט און אֿפשר מיט דער ֿפרַײהַײיט. און װָאס װַײטער?
אין ֿפולער ֿפַארצװײֿפלונג בין איך ַאװעק ַאהײם צו מַײן רעדַאקטָאר בוזי גָאלדענ־

בערגן. װַײזט אױס, אױף מַײן געזיכט איז ָאנגעשריבן מַײן אומגליק.
– װָאס הָאט ּפַאסירט? – הָאט גָאלדענבערג מיט אומרו מיך ָאנגעקוקט, און מיט 
זַײן קלוגן בליק הָאט ער געװיס זיך ָאנגעשטױסן, מיט װָאס איך בין צו אים געקומען.

װען איך הָאב געמָאלדן װעגן מַײן מַאמעס בריװל, הָאט ַא נעּפל זיך געשלײֿפט 
אױף זַײן שײן ּפנים. ער הָאט צוגעמַאכט די אױגן און געזעסן אױף זַײן בעטל 
ָאּפגעװענדט דעם קָאּפ צו דער װַאנט. לַאנג הָאט ער געשװיגן. דערנָאך מיט ַא שװַאכן 

שטים זיך ָאנגערוֿפן: 
– צום גרױסן בַאדױערן, בינימן, װעט אױסקומען אונדז זיך געזעגענען... 

קײן ַאנדער ענטֿפער ֿפון אים הָאב איך ניט דערװַארט. װיַײטער איז ַאלץ ַאװעק 
גיך־גיך, גלַײך װי איך הָאב געקַײקלט ֿפון בַארג.

צו מָארגנס הָאב איך ָאנגעשריבן אין מַײן קָאמיוג־קַאמערל װעגן ַארעסט ֿפון 
מַײן ֿפָאטער. דעם זעלבן טָאג הָאט אונדזער קָאמיוג־סעקרעטַאר עמע קַאזַאקעװיטש 
צוזַאמענגערוֿפן ַאן עקסטרַא־בַארַאטונג ֿפון אונדזער קַאמערל, װּו מע הָאט בַאהַאנדלט 

מַײן מעלדונג. דער בַארַאטונג איז דורך זײער שטיל און גיך.
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קײנער איז ניט ַארױסגעטרָאטן. ַאלע הָאבן בַאהַאלטן די אױגן, גלַײך װי זײ הָאבן 
מורא געהַאט קוקן אױף מיר. עמע קַאזַאקעװיטש הָאט מיט ַא קול ֿפון ַא בַאשולדיקטן 
בַײ מיר געֿפרעגט, צי איך ָאנערקען, ַאז מַײן ֿפָאטער איז געװען ַא ֿפַײנד ֿפון ֿפָאלק 
און צי איך זָאג זיך ָאּפ ֿפון אים? איך הָאב ֿפעסט און דַײטלעך ָאּפגעשניטן – נײן, 

קײן מָאל ניט! מַײן טַאטע איז ניט קײן ֿפַײנד ֿפון ֿפָאלק!
אין רעדַאקציע־צימער איז געשטַאנען ַא טױטע שטילקַײט. עמע הָאט זיך 

ּפַאמעלעך אױֿפגעשטעלט, ּכמעט ניט קוקנדוק אױף מַײן זַײט, זיך ָאנגערוֿפן:
– נו, אין ַאזַא ֿפַאל װעט דיר אױסקומען ַאװעקלײגן דעם קָאמיוג־בילעט.

איך הָאב שװַײגנדיק ַאװעקגעלײגט אויֿפן טיש מַײן קָאמיוג־ביכל, װעלכן איך 
הָאב בַאקומען בַײ מַײנע ֿפערצן יָאר מיט ַאזַא ֿפַײערלעכקַײט...

דעם זעלבן טָאג איז אונטערגעשריבן געװָארן ַא בַאֿפעל, אין װעלכן עס איז 
געװען ָאנגעװיזן: ”ברַאנד ב.װ., אין צוזַאמענהַאנג מיטן ַארעסט ֿפון זַײן ֿפָאטער ברַאנד װ.מ. 
דורך די ָארגַאנען ֿפון נ.ק.װ.ד., ֿפון דער ַארבעט אין רעדַאקציע ַארָאּפנעמען, װַײל 

ער ֿפַארדינט ניט קײן ּפָאליטישן צוטרױ״.
מיט ַאזַא שײן ּפַאּפירל איז מיר ֿפָארגשטַאנען זיך לָאזן איבער דער װעלט אין 

גרױליקע טעג ֿפון זיבן־און־דרַײסיקסטן...
אין בירָאבידזשַאן הָאב איך זיך ניט ֿפַארהַאלטן. ַא צוויי טעג, ּכדי ליקװידירן 
מַײן ֿפַארמעגן. איך בין װַײט ניט געװען זיכער, צי עס װעט זיך מיר אַײנגעבן 
ַארױסֿפָארן ֿפון שטָאט, אױף מיר איז שױן געהַאלטן ַא שטעמּפל –״ַא זון ֿפון ַא ׂשונא 

ֿפון ֿפָאלק״.
דָאס איז דָאך געװען איבערגענוג.

ליגנדיק אױף דער אײבערשטער ּפָאלקע אין װַאגָאן, הָאב איך נָאך לַאנג ניט 
געקָאנט ֿפַארשטײן, װָאס עס איז ֿפָארגעקומען. מיך הָאט געדוכט, ַאז דָאס ַאלץ איז 
געשען ניט מיט מיר, נָאר מיט עמעץ ַאנדערן... װָאס װעט זַײן װַײטער? װי ַאזױ 
העלֿפט מען דעם טַאטן? ער הָאט דָאך געװיס דָאס ַאלץ ניט איבערטרָאגן. װָאס װעט 
זַײן מיט דער מַאמען? צי װעל איך זי נָאך טרעֿפן אין שטוב? װָאס װעט זַײן מיט 

מיר? װער װעט מיך ָאננעמען אױף דער ַארבעט מיט מַײן נַײעם יחוס?
צי װעט לַאנג נָאך דױערן דער גַאנצער קָאשמַאר? דָאס ַאלץ געעגבערט מַײן 
מוח און ניט געלָאזט אַײנשלָאֿפן. איך הָאב געּפרּוװט אין װַאגָאן־רעסטָארַאן ברָאנֿפן 
טרינקען, נָאר לַײכטער איז דערֿפון ניט געװָארן. אין מיט ֿפון דעקַאבער בין איך 
ָאנגעקומען קײן מָאסקװע. דָא הָאב איך זיך בַאגעגנט מיט ַאהרון װערגעליסן, מיט 
װעלכן איך הָאב זיך בַאקענט נָאך אין בירָאבידזשַאן. בעת ער איז געקומען זומערצַײט 
אױף קַאניקול צו זַײנע עלטערן. ער הָאט געלערנט אין דער יִידישער ָאּפטײלונג ֿפון 
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ּפעדַאגָאגישן אינסטיטוט, און ער הָאט מיט אױֿפריכטיקן מיטגעֿפיל אױֿפגענומען 
מַײן טרױעריקע מיטטײלונג. גענעכטיקט הָאב איך אין מָאסקװע בַײ מַײנער ַא 
בַאקַאנטער ליזע אולערמַאן, מיט וועלכער איך הָאב זיך געלערנט צוזַאמען אין 
כַארקָאווער טעכניקום און וועלכע הָאט געַארבעט ַאלס טעכנישער סעקרעטַאר 
אין דער רעדַאקציע ”דער אמת״. אין יענע טרַאגישע טעג איז ניט ָאנגעגַאנגען 
ָאן ַא קָאמישן עפיזָאד. ליזע הָאט געוווינט הינטער דער שטָאט אין א צימער אין 
צוזַאמענוווינונג ֿפון ֿפַארלַאג. זי הָאט מיך אױֿפגענומען ֿפרַײנדלעך, ָאנגעהָאדעוועט 
מיט טיי און געלייגט שלָאפן אין בעט, ווּו זי איז געשלָאֿפן מיט איר מַאן. ַאליין 
הָאט זי זיך געמַאכט ַאן אימּפרָאוויזירט געלעגער אױף בענקלעך בַײ דער 
ַאנטקעגנדיקער ווַאנט. איר מַאן – ַא זעצער אין טיּפָאגרַאֿפיע – איז געווען בַײ 
דער ַארבעט אױֿפן בַײנַאכטיקן אומבַײט. ַאן אויסגעמַאטערטער ֿפון וועג און 
שלָאֿפלָאזע נעכט, בין איך גלַײך אין ַארַײנגעֿפַאלן אין ַא שווערן שלָאף. שּפעט 
בַײ נַאכט הָאב איך דערֿפילט, ווי עמעצער נעמט מיך ַארום און דריקט זיך צו 
מיר צו. אין שלָאף הָאב איך ניט בַאגרַײֿפט, ווָאס עס קומט ֿפָאר, איך הָאב 
געמיינט, ַאז דָאס איז ַא חלום. נָאר ּפלוצלינג הָאט מיך אױֿפגעוועקט ַא הילכיקער 
געלעכטער. אויך ליזע הָאט זיך אויפגעכַאּפט אױף איר געלעגער און ָאנגעצונדן 
ַא נַאכט־לעמּפל. עס הָאט זיך אויסגעוויזן, ַאז, קומענדיק ֿפון דער ַארבעט, הָאט 
ליזעס מַאן, ניט וויסנדיק ֿפון מַײן ָאנווַײזנהַײט אין שטוב, ווי שטענדיק הָאט 
זיך אויסגעטָאן אין דער ֿפינצטערניש און זיך געלייגט אין בעט ַארַײן צו זַײן 

ֿפרוי...
מַײן מַאמען הָאב איך געטרָאֿפן אין ַא קלָאגעדיקער לַאגע: איר ּפנים הָאט 
אויסגעדריקט ַא טיֿפן צער און ווייטיק. אירע שיינע שטרַאלנדיקע אויגן זַײנען 
געווען ווי אויסגעלָאשענע, בַאקן בלייך, אַײנגעֿפַאלן. מיט טרערן אין הַאלדז הָאט 
זי מיר דערציילט, וויַאזוי מע הָאט דעם טַאטן ֿפון שטוב ַארויסגעֿפירט. שוין אין 
צוויי טעג ַארום נָאכן ַארעסט ֿפונעם ֿפָאטער הָאבן די מַאכט־ָארגַאנען גלַײך 
צוגענומען בַײ דער מַאמען איין צימער ֿפון אונדזער צוויי צימערדיקער דירה. די 
נַײע ניט־געבעטענע אַײנווױנער הָאבן זיך איזדיעקעוועט איבער דער מַאמען, 
יעדערער הָאט איר געגעבן ָאנצוהערן, ַאז זי איז ַא ֿפַײנד ֿפון ֿפָאלק, איר ָארט איז 
אין לַאגער צוזַאמען מיט איר מַאן און זי מוז בַאֿפרַײען די דירה. ֿפון טָאג צו טָאג 
הָאט די מַאמע געווַארט, ַאז מע וועט זי ַארויסווַארֿפן ֿפון דער דירה, ווי ַאנדערע 

אונדזערע שכנים אין איר לַאגע.
אן אױֿפגעברַאכטער, בין איך אוועק אין רַאיָאנישן ָאּפטײל ֿפון מיליציע זיך 
קלָאגן, נָאר ווען דער נַאטשַאלניק הָאט זיך בַאקענט מיט מַײנע ”שיינע״ ּפַאּפירן, 
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הָאט ער ַאֿפילו מיט מיר רעדן ניט געווָאלט און ַארויסגעגעבן מיר ַא נַײ ּפַאּפירל, 
ווּו עס איז געשטַאנען שווַארץ אױף װַײס, ַאז איך בין ֿפַארֿפליכט אין משך ֿפון ֿפיר 
איך  וועל  קעגנֿפַאל  אין  כַארקָאוו,  שטָאט  די  ֿפַארלָאזן  שעה  צווַאנציק  און 

ַארויסגעשיקט ווערן מיטן עטַאּפ... ָאט ַאזוי!
איך טרַײב דָא אױף קיין הָאר ניט איבער, נָאר, זַײענדיק בַײ מַײן מַאמען אין 
דער דירה, ווּו, מע קען זָאגן, איך בין אויסגעווַאקסן, הָאב איך ניט געהַאט קיין 

רעכט איבערנעכטיקן.
ַא  אונדזער  בַײ  גענעכטיקט  און  אויסבַאהַאלטן  זיך  איך  טעג הָאב  צען 
איר  ֿפַאר  ריזיקירט  ווייניק  ניט  הָאט  וועלכער  צעדערבוים,  בַאקַאנטער – 
גַאסטֿפרַײנדלעכקַײט. אין די דָאזיקע קַאלטע דעקַאבער־נעכט הָאב איך ַא ּפָאר 
מָאל צוזַאמען מיט דער מַאמען ֿפַארברַאכט בַײ דער כַארקָאווער ּתֿפיסה, ווּו מיר 
הָאבן זיך אויסבַאהַאלטן אין די טויערן ֿפון די ַארומיקע הַײזער – די ווַאך זָאל 
אונדז ניט טרַײבן ֿפון די ּתֿפיסה־ווענט, ווּו ֿפון אינדערֿפרי הָאט זיך אויסגעשטעלט 
ַא ריזיקע ריי ֿפון די קרוֿבים, ּכדי איבערגעבן עּפעס־ווָאס ֿפון שּפַײז און וועש די 

ַאסירים.
מַײן אומלעגַאלע לַאגע אין כַארקָאוו הָאט לַאנג ניט געקָאנט זיך ֿפָארזעצן. נָאר 
ווּוהין לויֿפן, ווּוהין ֿפָארן, ווּוהין ַאהינטָאן זיך?.. ווָאס וועל איך טָאן, ַאז קיין ֿפַאך 
אין הַאנט הָאב איך ניט? ווער וועט מיך וועלן צו ַא וועלכער־ניט־איז ַארבעט 
צונעמען? קיין ענטֿפערס אױף די ַאלע ֿפרַאגן זַײנען ניט געווען. און די עטלעכע 
ּפָאר רובל, ווָאס איך הָאב אויסגעלייזט אין בירָאבידזשַאן ֿפון ליקווידירן מַײן 
”ֿפַארמעגן״, הָאבן זיך זייער גיך אויסגעלָאזט. מַײן מַאמע איז אויך געבליבן ָאן 
געלט, און זי הָאט ָאנגעהויבן ֿפַארקויֿפן זַאכן ֿפון שטוב. אין ֿפולער ֿפַארצווייֿפלונג, 
מיט ַא בַאגַאזש, וועלכער הָאט זיך אַײנגעלייגט אין ניט קיין גרויסן געֿפלָאכטענעם 
קַארב, בין איך ַאוועק צום ווָאקזַאל. מיך הָאבן בַאגלייט מַײן מַאמע און מַײן 
ֿפרַײנד – דער יונגער שרַײבער נחום סָאלָאוויי, וועמעס גורל אין יענע טעג איז 
געווען נָאענט צו מַײנעם. זיצנדיק אין ווַארט־צימער ֿפונעם ווָאקזַאל, הָאבן מיר 
נָאך ַאלץ בַאהַאנדלט, ווּוהין ֿפָארן? ערשט ַא הַאלבע שעה ֿפַארן ָאּפגיין ֿפונעם צוג 
בַאשטים איך פָארן אין יִידישן רַאיָאן קַאלינינדָארף, ניקָאלַײעווער געגנט. ֿפַאר װָאס 

קַאלינינדָארף? איך ווייס ַאליין ניט.
אֿפשר דערֿפַאר,ווַײל מַײנע בַאקַאנטע, וועלכע הָאבן בַאזוכט דָאס ָארט, הָאבן 
זיך גוט ָאפגערוֿפן וועגן די מענטשן ֿפון יענער געגנט. אין קַאלינינדָארף הָאט 
געַארבעט מַײן ֿפרַײנט – דער יונגער דיכטער מָאטל גָאלבשטיין. אֿפשר וועט ער ַאן 
עיצה געבן בנוגע ַארבעט אין דָארף – ֿפָארט ַא נָאענטער מענטש. כָאטש איבעריק 
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דערנעענטערן זיך צו אים טָאר איך ניט.איך בין טרייף...און אֿפשר... אייגנטלעך, 
מיר איז געווען ּכמעט ַאלץ איינס, ווּוהין זיך לָאזן.

 קיינער הָאט אױף מיר אין ערגעץ ניט געווַארט, און קיין שום איליוזיעס הָאב 
איך זיך ניט געבויט.

ַאלזָא – ַא ֿפַײף ֿפונעם לָאקָאמָאטיוו, דער צוג רירט זיך. ֿפון ווַאגָאן־ֿפענצטער 
שווימט דורך ֿפַאר מיר דער מַאמעס ֿפַארוויינט ּפנים...
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קײן קַאלינינדָארף הָאט דער צוג מיך געברַאכט אין ַא טיֿפער װינטער־נַאכט. ֿפון 
ֿפינצטערן הימל הָאט געשָאטן ַא געדיכטער, ממש מיט גַאנצע שטיקער שנײ, ֿפון 
דער סטַאנציע טַאטַארקע ביז צום רַאיָאן־צענטער הָאט מען געדַארֿפט ֿפָארן מיט 
ֿפערד און װָאגן זיבן קילָאמעטער. גלַײך װי ֿפון אונטער דער ערד איז אױסגעװַאקסן 
לעבן מיר ַא ֿפורמַאן אין ַא גרױסן שעּפסן־ֿפעל און מיט ַא בַײטש אין דער הַאנט. 
ער הָאט מיך אַײנגעלַאדן צו זיך אין שליטן, װּו עס זַײנען שױן געזעסן עטלעכע 
ּפַאסַאזשירן און מיר הָאבן זיך געלָאזט אין װעג ַארַײן. דער געדיכטער שנײ הָאט 
ֿפַארשָאטן די אױגן, ַארום – קײן אײן ֿפַײערל, נָאר דעם ֿפערדל איז, װַײזט אױס, 
דער װעג געװען בַאקַאנט און אונדזער שליטן איז ֿפַארשװּונדן געװָארן ערגעץ אין 
ַא װַײסן מדבר. מַײנע שכנים הָאבן גערעדט צװישן זיך יִידיש, װען עס הָאט 
געשּפַאסט, װער עס הָאט זיך געקלָאגט אױף זַײנע בָאליַאטשקעס און איך הָאב ַאלץ 
געֿפרעגט בַײ זיך: ”װּוהין ֿפָארסטו? צו װעמען ֿפָארסטו?..״ בַארג ַארָאּפ הָאט דָאס ֿפערדל 
אױֿפגעלעבט, דער שליטן הָאט זיך איבערגעקערט צוזַאמען מיט די ּפַאסַאזשירן, 
דָאס ֿפערדל הָאט זיך ָאּפגעריסן ֿפון שליטן און ֿפַארשװּונדן געװָארן אין ּתהום ֿפון 
דער נַאכט. ליגנדיק אין טיֿפן שנײ, הָאב איך ניט װילנדיק ַא טרַאכט געטָאן, ַאז דער 
ָאנהײב ֿפון מַײן רַײזע איז װַײט ניט קײן געלונגענער און עס איז ַא סֿפק, ַאז װַײטער 
װעט גײן בעסער. און דערבַײ הָאט זיך מיך געכַאּפט ַא געדַאנק, ַאז איך װער 
ָאבערגלױביק... יָא, ָאבערגלױביק, ֿפון יענע טעג בין איך געװָארן ָאבערגלױביק. ביז 
הַײנטיקן טָאג... איך געדענק ניט, װיֿפל צַײט מיר זַײנען געלעגן אין שנײ – נָאך ַא 
גליק, װָאס דער ֿפרָאסט איז ניט געװען קײן שטַארקער, װַײל ָאנגעטָאן בין איך 
געװען גַאנץ לַײכט. נָאר ענדלעך הָאט אונדזער ֿפורמַאן דורך ַא נס געכַאּפט דָאס 
ֿפערדל און מיר הָאבן ֿפָארגעזעצט אונדזער נסיעה. לױט ַא בילערַײ ֿפון ֿפַארשלָאֿפענע 
הינט הָאב איך זיך ָאנגעשטױסן, ַאז מיר זַײנען ָאנגעקומען אין ַא יִישוֿב. דָאס איז 
געװען קַאלינינדָארף. מַײנע שכנים־ּפַאסַאזשירן הָאבן ֿפַארלָאזט דעם שליטן; געבליבן 
בין איך אײנער ַאלײן. אױף דער ֿפרַאגע ֿפונעם בעל־עגלה צו װעמען מיך ֿפירן, הָאב 
איך ניט געװּוסט װָאס צו ענטֿפערן. דַאן הָאט ער מיך ָאּפגעֿפירט צו דער ָארטיקער 
ַאכסניא און דָארטן איבערגעגעבן דעם ֿפַארלָאֿפענעם דינער. קײן ֿפרַײ בעטל ֿפַאר 
מיר הָאט זיך ניט געֿפונען, בין איך געבליבן זיצן אין ַא קַאלטן קָארידָאר מיט מַײנע 
שװערע מחשֿבות ביז אינדערֿפרי. ַא צעברָאכענער נָאך דער שלָאֿפלָאזער נַאכט בין 
איך ַארױס ֿפון הָאטעל. די ֿפרָאסטיקע לוֿפט הָאט ָאּפגעֿפרישט מַײן קָאּפ. קײן שנײ 
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ַאן  מיר.  ֿפַאר  ָאנגעשטַאנען  איז  קַאלינינדָארף  און  געשָאטן  ניט  שױן  הָאט 
אױסגעצײגענער אין דער לַאנג יִישוֿב צוֿפוסנס ֿפון הױכעניש – ניט קײן דָארף און 
ניט קײן שטעטל – מיט צװײ רײען אײנער ַאנטקעגן ַאנדערן נידעריקע הַײזער 
צוגעדעקטע ביז די קױמענס ֿפַארשָאטן מיט נָאך ַא רײנעם ניט נָאך געטרָאטענעם 
שנײ. די זון ערשט ַארױס ֿפון הינטער דעם בַארג און ָאנגעצונדן רױטע ֿפַײערלעך 
אין די ֿפַארֿפרױרענע ֿפענצטער ֿפון די נָאך ֿפַארשלָאֿפענע הַײזער. די רעדַאקציע 
הָאב איך גרינג געֿפונען, נָאר ַארַײנגײן ַאהין הָאב איך ניט געװַאגט, מורא הָאבנדיק 
קָאמּפרָאמעטירן מַײן ֿפרַײנט מָאטל גָאלבשטײנען, װעלכער הָאט דָארט געַארבעט 
ַאלס סעקרעטַאר – ֿפָארט ַא זון ֿפון ַא ׂשונא ֿפון ֿפָאלק... איך בין ָאּפגעגַאנגען אין 
ַא זַײט, איך זָאל איבערכַאּפן מַײן ֿפרַײנט, װען יענער װעט גײן צו דער ַארבעט. לַאנג 
װַארטן איז מיר ניט אױסגעקומען. מָאטלען הָאב איך דערזען נָאך ֿפונדערװַײטנס 
און איך בין אים ַאנטקעגן געקומען. ֿפון דער אומדערװַארטער בַאגעגעניש איז מַײן 
ֿפרַײנט געבליבן שטײן ַא ֿפַארװּונדערטער מיט גרױסע אױגן און ַאן ָאֿפן מױל. ניט 
אױסגערעדט קײן װָארט, הָאט ער מיך ַארומגעכַאּפט אין די ָארעמס. איך הָאב אים 
ָאּפגעֿפירט װַײטער ֿפון דער רעדַאקציע און אין עטלעכע װערטער דערצײלט װעגן 
זיך. מָאטל, װעלכער איז ָאֿפט ַארַײנגעקומען צו מיר אין שטוב ַארַײן אין כַארקָאװ, 
הָאט גוט געקָאנט מַײן ֿפָאטער און שטַארק דערשטױנט געװָארן ֿפון געשעעניש. ער 
הָאט מיך געּפרּוװט בַארוִיקן: װָאס טוט מען? די צַײט איז ַאזַא. דָאס װעט זיך ענדערן 
און אינגיכן װעט מען דעם ֿפָאטער בַאֿפרַײען. איך בין אים דַאנקבַאר געװען ֿפַארן 
מיטגעֿפיל. צו דער ערע ֿפון מַײן ֿפרַײנט מוז איך זָאגן, ַאז איך הָאב ניט בַאמערקט 
אין זַײנע רײד און אויֿפֿפירונג קײן סימן ֿפון מורא ָאדער ָאּפֿפרעמדונג ֿפון דער 
בַאגעגעניש מיט מיר. ֿפַארקערט, איך הָאב דערֿפילט ַאן אױֿפריכטיקן װילן ֿפון זַײן 
זַײט מיר העלֿפן אין מַײן ֿפַארצװײֿפלטער לַאגע. נָאך מער, איך װָאלט זָאגן, ער הָאט 
מיט זַײן װַארעמקַײט צו מיר געשטרעבט אױסדריקן זַײן ּפרָאטעסט צום געשעענעם 
און װַארֿפן ַאן ַארױסרוף דעם ָאנגענומענעם אין יענער צַײט ּכלל אין ָאּפקערן זיך 
ֿפון ”ֿפרעמדע״, ַאֿפילו אײגענע און ֿפרַײנט. מָאטל איז ָאנגעשטַאנען, ַאז איך זָאל 
שױן גײן צו אים ַאהײם און װױנען דָארטן ביז איך װעל זיך ערגעץ אַײנָארדענען. 
מַײנע דערװידערונגען מחמת אונדזער נָאענטקַײט און צוזַאמענװױנונג קָאן אים 
שַאטן, הָאט ער קַאטעגָאריש ָאּפגעװָארֿפן און ניט געװָאלט דערױף הערן. ער איז 
מיט מיר ַארַײן אין דער ַאכסניא נָאך מַײן ”בַאגַאזש״, און מיר זַײנען בײדע ַאװעק 
אױף זַײן דירה, װעלכע ער הָאט ָאּפגעדונגען אין ַא נַײ אױסגעבױט הױז בַײ ַא יִידישן 
קָאלָאניסט אױֿפן סַאמע הױכן ָארט ֿפונעם דָארף. מָאטל הָאט געװױנט אין ַא גערױמען 
צימער צוזַאמען מיט נָאך ַא מיטַארבעטער ֿפון רעדַאקציע – דוד ּפעטשערסקי, 
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װעלכן איך הָאב גוט געקָאנט ֿפון כַארקָאװער צַײטונגס־טעכניקום. די בעל־הביתטע 
ֿפון הױז הָאט מיר אױֿפדערגיך אַײנגעָארדנט ַא געלעגער און מיך ָאנגעהָאדעװעט 
ַא  װי  בין  איך  און  ַארבעט,  דער  צו  ַאװעק  איז  מָאטל  מילך.  ֿפרישער  מיט 
דערהרגעטער אַײנגעשלָאֿפן אױף מַײן נַײעם געלעגער – ַא דערװַארעמטער ֿפון 

גוטע מענטשן... 

***

װי גערעכט און קלוג איז געװען מַײן מַאמע, װען זי איז ניט געװען ַאנציקט ֿפון מַײן 
ָאנקומען אין זשורנַאליסטן־טעכניקום! זי הָאט שטענדיק געטענהט, ַאז זשורנַאליסטיק 
איז ניט קײן ֿפַאך, ַאז סוף־ּכל־סוף, בלַײבט ַא זשורנַאליסט ַא לוֿפט־מענטש – עס איז 
ניט קײן זיכער שטיקל ברױט. ניט אײנמָאל הָאב איך אין יענע טעג און אױך 
שּפעטער זיך דערמָאנט אין מַײן מַאמעס װערטער. װּוהין און צו װעמען זיך װענדן 
נָאך ַארבעט? װָאס קען איך ַאחוץ ַא ביסל יִידיש? װער װעט װַאגן צו נעמען צו דער 
ַארבעט ַא מענטשן מיט מַײן יחוס? װיֿפל איך הָאב װעגן דעם ניט גערעדט מיט 
מָאטלען און װיֿפל דער לעצטער הָאט זיך ניט בַאמיט מיך איבערצַײגן, ַאז מַײן 
לַאגע איז גָארניט ַאזױ טרױעריק, װי איך שטעל דָאס ֿפָאר, נָאר צוטרַאכטן עּפעס 
װעזענטלעכס זַײנען מיר ניט אומשטַאנד געװען. מַײן לַאגע איז געװען מער װי 
ֿפַארצװײֿפלטע, און אין ַא ּפָאר טעג ַארום נָאך מַײן ָאנקומען קײן קַאלינינדָארף בין 
איך זיך מישֿב געװען גײן זוכן ַארבעט אין אײנעם ֿפון די קָאלװירטן ֿפון רַאיָאן... 
ֿפַארװָאס זָאל איך ניט קָאנען זיך מִיען אין ֿפעלד, אױף ַא ֿפערמע, װי מיליָאנען 
ַאנדערע מענטשן? בשכנות מיט גָאלבשטײנס צימער אונטער אײן דַאך הָאבן געװױנט 
צװײ מײדלעך קװַארטירַאנטן. דַארף דָאך זיך ַאזױ טרעֿפן ַא צוֿפַאל מיט אײנער ֿפון 
זײ – מַאניע ּפיסַארענקָא, מיט װעמען איך הָאב צוזַאמען זיך געלערנט אין אײן 
קלַאס אין דער כַארקָאװער ֿפינף־און־ֿפערציקסטער שול. מע זָאגט, ַאז די װעלט איז 
גרױס. מענטשן װערן מיט יָארן צעזײט און צעשּפרײט, נָאר אין מַײן לעבן הָאט ניט 
אײנמָאל ּפַאסירט, ַאז איך הָאב צוֿפעליק בַאגעגנט ֿפרַײנט און בַאקַאנטע נָאך ֿפיל 
יָארן צעשײדונג אין ַאזױנע ערטער, װָאס דָאס הָאט ַאֿפילו אויֿפן זינען ניט געלײגט. 
מַאניע איז געװען אײנע ֿפון זײ. װי עס הָאט זיך ַארױסגעװיזן, הָאט מַאניע געשטַאמט 
ֿפון דָארף בָאברָאװע – ַא יִידישע קָאלָאניע, ַא  ֿפון קַאלינינדָארֿפער קַאנטן – 
קילָאמעטער ֿפינף ֿפון קַאלינינדָארף, ֿפונװַאנען, ַאגֿב, הָאט געשטַאמט ַא בַאװּוסטער 
יִידישער דיכטער דוד אײנהָארן. עטלעכע יָארן הָאט מַאניע געװױנט בַײ אירע 
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קרוֿבים און נָאכן ֿפַארענדיקן די זיבניָאריקע שול הָאט זי זיך אומגעקערט אין דָארף 
צו אירע עלטערן – קָאלװירטניקעס. שּפעטער איז זי איבערגעֿפָארן אין צענטער, 
װּו זי הָאט געַארבעט ַאלס לַאבָארַאנט ֿפון ַא זױמען־לַאבָארַאטָאריע און דָא הָאבן 
מיר בַאגעגנט אונטער אײן דַאך. מַאניע ּפיסַארענקָא – ַא שװַארצחנעװדיקע מײדל 
יִידיש־ סּפעציֿפישע  ַא  בַאקן –  ברױנהױטיק־רױטלעכע  מיט  יָארן  מַײנע  אין 

קָאלָאניסטישע ֿפַארב – הָאט מיך בַאגעגנט מיט ֿפולן מיטגעֿפיל און װען מיר הָאבן 
בַאהַאנדלט דעם ענין װעגן מַײן זיך אַײנָארדענען ערגעץ אין ַא קָאלװירט, הָאט זי 
ֿפָארגעלײגט מיר צוֿפָארן צו אירע עלטערן אין דָארף בָאברָאװע. אֿפשר װעלן זײ 
מיר קָאנען מיט עּפעס העלֿפן. איך הָאב אַײנגעשטימט און אױף מָארגן גַאנץ ֿפרי 
זיך געלָאזט אין װעגן ַארַײן. בָאברָאװע הָאט זיך ַארַײנגעשניטן אין טַײך אינגולעץ, 
װי ַא הַאלב אינדזל. טרַאנסּפָארט צום דָארף איז װינטערצַײט ניט געֿפָארן און מיר 
איז אױסגעקומען שּפַאנען ַאהין צוֿפוס ָאנשעּפנדיק ֿפולע שיך מיט שנײ. מַאניעס 
מיר אױֿפגענומען  הָאבן  דָארֿפסלַײט –  סימּפַאטישע  װױלע,  זײער  עלטערן – 
גַאסטֿפרַײנטלעך און דער ֿפָאטער הָאט מיך ָאּפגעֿפירט אין קָאנטָאר ַארַײן ֿפון ָארטיקן 
הָאט מיך אױֿפמערקזַאם אױסגעהערט, סקעּפטיש  ֿפָארזיצער  דער  קָאלװירט. 
בַאטרַאכט ֿפון קָאּפ ביז די ֿפיס אין מַײנע שטָאטישע בגדים און נָאך ַא לַאנגן 
שװַײגן בעת ער הָאט, װַײזט אױס, מיט זַײן לַאנגזַאמער בַאגרַײֿפן איבערגעקָאכט 
ַאלץ, װָאס איך הָאב אים דערצײלט, הָאט ער זיך ָאנגערוֿפן, ַאז װינטער אין 
קָאלװירט איז קײן ַארבעט ניט ֿפַארַאן. זומער – מיטן גרעסטן ֿפַארגעניגן... איך 
הָאב אים גַאנץ גוט ֿפַארשטַאנען. ַאן ַאנטױשטער און ַא ֿפַארביטערטער הָאב איך 
זיך געלָאזט צוריק קײן קַאלינינדָארף מיטן קורצן װעג, איבערן טַײך, כָאטש 
מַאניעס עלטערן הָאבן מיך געװָארנט, ַאז דָאס אַײז אױֿפן טַײך איז נָאך שװַאך. 
עס הָאט מיך בַאהערשט ַא מָאדנער געֿפיל ֿפון ַא גלַײכגילט און איך בין ַאװעק. 
דער טַײך איז געװען בַאדעקט מיטן דינעם, שװַאכן אַײז, װעלכער הָאט געקרעכצט 
אונטער מַײנע טריט. געגַאנגען בין איך מיט ֿפַארמַאכטע אױגן, בַאהערשט בלױז 
מיט אײן ֿפַאטַאליסטישע געדַאנק: װעל איך בשלום ַאריבער דעם טַײך – איז מיר 
בַאשערט װַײטער צו לעבן, אױב ניט... איך בין ַאריבער צום צװײטן ברעג... געעֿפנט 
די אױגן, און עס הָאט זיך בַײ מיר ַארױסגעריסן ַא װילדער געשרײ, װעלכן עס 
הָאט אַײנגעשלונגען דער שטומער שנײ־װַײסער ַארום, דער בלױ־גרױער שװערער 
הימל... איך װעל לעבן!.. ֿפון דעם מָאמענט ָאן הָאט זיך אין מיר אױֿפגעהױבן 
כװַאליע ֿפון אומגעהַײערן װילן צום לעבן. נָאר לעבן! איבערלעבן דעם קָאשמַאר, 
זיך ניט אונטערגעבן, װי עס זָאל ניט זַײן, װָאס עס זָאל ניט טרעֿפן – דעם גורל 

אױף צולהכעיס... 
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עס איז דורך ַא װָאך צַײט, װי איך בין ָאנגעקומען קײן קַאלינינדָארף. מַײן נישטיקע 
געלטסמיטלען הָאבן זיך גיך אױסגעשעּפט און קײן ַארבעט הָאט זיך דערװַײל ֿפַאר 
מיר ניט ֿפָארױסגעזען. װּוהין איך הָאב נָאר ניט ָאנגעקלַאּפט –הָאט מען מיר אונטער 
ֿפַארשײדענע ּתרוצים ָאּפגעזָאגט. מַײן אױסערלעכער ָאנבליק – ַא שטָאטישער 
יונגערמַאן – הָאט יעדערן ָאנגעשּפיצט און װען איך הָאב נָאר ַארױסגערעדט װער 
און װָאס איך בין – ֿפַארשװַײגן אין יענער צַײט דעם יחוס איז אוממעגלעך געװען – 
הָאט מען זיך בַאמיט װָאס גיכער ּפטור װערן ֿפון מיר. װי ֿפון ַא מצורע. דערצו נָאך 
איז אין קַאלינינדָארף, װי אין ַאלע קלײנע ערטער, יעדער נַײער ּפערסָאן װי אױף 
דער דלָאניע געװען: ֿפון אײן שטוב אין דער צװײטער, ֿפון מױל צו מױל הָאט מען 
איבערגעגעבן, װער און װָאס און ֿפון װַאנען איך בין. מענטשן הָאבן מיט נַײגער מיר 
נָאכגעקוקט בעת איך הָאב זיך ערגעץ־װּו בַאװיזן. בלָאנקענדיק ַאזױ איבערן יִישוֿב, 
הָאב איך אײנמָאל איבערגעלײענט ַא מעלדונג אױף ַא טעלעגרַאף־סטָאלּפ. ַאז אין 
דער מַאשין־טרַאקטָאר־סטַאנציע ֿפָאדערט זיך ַא הײצער. ניט ָאּפלײגנדיק אױף קײן 
װַײלע, בין איך גיך ַאװעק ַאהין. דער דירעקטָאר – נָאך ַא יונגער מענטש – הָאט 
לַאנג געדרײט אין די הענט מַײנע דָאקומענטן און ענדלעך מיר ַארױסגעזָאגט, ַאז 
די ַארבעט איז ניט ֿפַאר מיר: מע מוז ַאהערקומען ֿפינף ַאזײגער ֿפַארטָאג און הײצן 
ַאכט אױװנס; הַאקן הָאלץ, טרָאגן קױלן. איך הָאב געענטֿפערט, ַאז מיך שרעקט עס 
זיך  שטול,  זַײן  ֿפון  אױֿפגעהױבן  זיך  ער  הָאט  דַאן  מסּכים.  בין  איך  און  ניט 

דערנעענטערט צו מיר, ַארַײנגעקוקט אין די אױגן, זיך ָאנגערוֿפן:
– גוט. קומט ַאהער צו מָארגן בַײטָאג, ַאזײגער צװעלף.

 מיט ַא ֿפונק ֿפון הָאֿפענונג הָאב איך ֿפַארלָאזט דעם קַאבינעט ֿפון דירעקטָאר. 
אינדערהײם, עס איז שוין געווען ָאװנט־צַײט, הָאב איך געטרָאֿפן מָאטלען. מיר 

הָאט זיך אױסגעװיזן, ַאז די שטימונג איז בַײ אים ַא געֿפַאלענע.
– ע, נַארישקַײטן... – הָאט ער מיט ַא געמַאכטן גלַײכגילט געּפרּוװט זיך ָאּפֿפָאכען 
ֿפון מַײנע ֿפרַאגן, נָאר סוף־ּכל־סוף הָאט ער זיך מודה געװען, ַאז הַײנט הָאט מען 
אים ַארױסגערוֿפן אין רַײקָאם ֿפון ּפַארטײ, װּו מע הָאט זיך בַײ אים אינטערעסירט 
װעגן מיר. די בלוט הָאט מיר ַא קלַאּפ געטָאן אין קָאּפ. נײן, איך הָאב זיך ניט 
דערשרָאקן ֿפַאר זיך. װעגן מיר איז שױן געװען ַאלץ קלָאר, און איך בין געװען גרײט 
צו סַאמע ערגסטע. נָאר מָאטל זָאל לַײדן איבער מיר... דָאס הָאט מיך ענדגילטיק 
דערשלָאגן און איך הָאב זיך ניט געקָאנט מוחל זַײן, װָאס איך הָאב זיך געלָאזט 
אַײנרעדן ֿפון מַײן ֿפרַײנט און איבערגעגעבן צו אים װױנען. איך בין שױן געװען 
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גרײט ֿפַארלָאזן זַײן שטוב און ַאװעקֿפָארן ֿפון קַאלינינדָארף. װּוהין? אין דער װעלט 
ַארַײן... מָאטל הָאט געּפרּוװט מיך בַארויקן, ַאז דָאס איז ניט ַאזױ ערנסט, װי איך 
מײן, ַאז ער הָאט דָארטן אין רַײקָאם געזָאגט, ַאז איך בין זַײן ֿפרַײנט, ַאז ער קָאן 
ניט  זון  קײן  איז  סוף־ּכל־סוף  ַאז  מיר;  ֿפַאר  זַײן  ערֿב  קָאן  ער  און  גוט  מיך 
ֿפַארַאנטװָארטלעכער ֿפַארן ֿפָאטער. בַײנַאכט הָאב איך קײן אױג ניט ֿפַארמַאכט, איך 
הָאב ַאלץ געטרַאכט און ֿפעסט בַאשטימט װָאס גיכער ַאװעקגײן ֿפון דער קװַארטיר. 
צו מָארגנס אין ַאן ָאּפגעשטימטער צַײט בין איך ַארַײן אין דער מַאשין־טרַאקטָאר־

סטַאנציע. דער דירעקטָאר הָאט מיך בַאגעגענט אונטערגעטרָאגן קַאלט. ער הָאט 
מיר מיטגעטײלט, ַאז זַײן געהילף הָאט מיט ַא טָאג ֿפריער שױן ָאנגעקומען ַא הײצער 
צו דער ַארבעט... בַײ מַײן ַארױסגײן ֿפון קַאבינעט הָאט דער דירעקטָאר מיך 

ָאּפגעשטעלט:
– יָא, שיער ניט ֿפַארגעסן: אַײך לַאדט אַײן צו זיך דער שעף ֿפון רַײ־נ.ק.װ.ד...

בַײ די װערטער איז דָאס הַארץ בַײ מיר ַארָאּפגעֿפַאלן, נָאר װען איך בין ַארױס 
אין דרױסן, הָאב איך זיך גענומען אין די הענט און ָאּפגעווָארֿפן די שרעק: װָאס 
דַארף איך מורא הָאבן? ַאזױ איז אֿפשר בעסער, װיֿפל איז דער שיער זיך ַארומדרײען 
ָאן ַאן אױסזיכט אױף ַארבעט, אױף לעבן ָאן איבעריקער שרעק ֿפַאר ַאלעמען און 
ֿפַאר זיך ַאלײן? זָאל שױן ַאלץ ַא סוף נעמען! ַא שָאד בלױז דער מַאמען... מיך הָאט 
אױֿפגענומען דער געהילף ֿפונעם שעף ֿפון נ.ק.װ.ד., ַא קלײנטשיק מענטשעלע מיט 
ַא רױטן ּפנים און ֿפַארבלָאזע אױגן. ער איז געקלײדט געװען אין ציװיל מלבושים, 
און איך זָאל אים טרעֿפן גלַאט ַאזױ אין גַאס, װָאלט איך אױף אים קײן שום ַאכט 
ניט געלײגט. ער איז געזעסן אין ַא הױכן ֿפָאטעל, װַײזט אױס סּפעציעל ֿפַאר אים 
ַאװעקגעשטעלט, ּכדי אױסזען בַאדַײטנדיקער. אױֿפן טיש איז געלעגן זַײן העל 
ֿפילקַאנטיק ּפלַאטשיק היטל )איך װײס ניט ֿפַארװָאס, נָאר דָאס היטל הָאט זיך מיר 
גוט ֿפַארגעדענקט(. אין זַײנע קלײנע, ּכמעט קינדערשע הענט הָאט ער געהַאלטן ַא 
בינטל מיט שליסלעך. אין מױל הָאט בַײ אים געשטעקט ַא גרױסער ּפַאּפירָאס. ַא 
גוטן שעה נָאכַאנַאנד הָאט ער מיך אױסגעֿפרגעט און איך הָאב נָאכַאמָאל און 
אים  מען  הָאט  ַאלץ  ֿפון  מער  נָאר  דערצײלן.  זיך  װעגן  געמוזט  נָאכַאמָאל 
אינטערעסירט, ֿפַארװָאס איך בין געקומען דװקא קײן קַאלינינדָארף? מַײן ענטֿפער, 
ַאז מיר הָאט מען ֿפיל געלױבט דעם יִידישן רַאיָאן און אױך אֿפילו שױן לַאנג נָאכן 
ֿפַארענדיקן דעם טעכניקום געהַאט די ּכװנה ַאהער קומען אױף דער ַארבעט, הָאט 
אים װײניק בַאֿפרידיקט. נָאך דעם, װי ער הָאט מיך אױסגעֿפרעגט, װעגן מָאטל 
גָאלבשטײנען, ֿפונװַאנען איך קָאן אים, און צי בין געקומען ַאהער צוליב אים, – 
הָאט ער מיר געגעבן עטלעכע בלעטלעך ּפַאּפיר, ַאז איך זָאל ַאלץ, װָאס איך הָאב 



151

דָא דערצײלט, ָאנשרַײבן. ַאזױ הָאב איך געטָאן. נָאך דעם הָאט מַײן ֿפָארשער מיך 
ָאּפגעלָאזט ַאהײם. ֿפַארן ַאװעקגײן, הָאב איך געֿפרעגט בַײ אים, צי הָאב איך ַא 
רעכט אַײנָארדענען זיך אױף דער ַארבעט? ”בַײ אונדז הָאט יעדער אַײנער רעכט 
אױף ַארבעט״ – איז געװען זַײן ענטֿפער. װען איך בין ַארױס ֿפון דעם ַאנשטַאלט 
הָאב איך זיך, װי עס זָאל ניט ּפַארַאדָאקסַאל קלינגען, דערֿפילט בעסער: איך בין 
שױן געװען אין גיהנום, זיך אױסגערײניקט, און אױס... אמת, בַײ נַאכט הָאט מיר 
נָאך ַאלץ געדוכט, ַאז דָאס גײט ָאן נָאך מיר... װעגן מַײן איבערגײן אױף ַא צװײטער 
דירה, הָאט מָאטל ניט געװָאלט הערן. ער הָאט געהױּפטעט, ַאז מיר דרָאעט גָארניט, 
און אױב מיר הָאבן צוזַאמענגעװױנט ביז ַאהער, קָאנען מיר אױך װַײטער װױנען 
זיך  הָאב  איך  הָאבן.  צו  מורא  ֿפַארװָאס  ניטָא  אײנס  ַאלץ  שױן  אינײנעם – 
אונטערגעגעבן. אין נָאענסטן זונטיק, בעת איך בין געזעסן אין שטוב בַײ אונדזערע 
שכנים־מײדלעך, הָאט מַאניע מיר געזָאגט ַאז אין לַאבָארַאטָאריע, װּו זי ַארבעט, 
הָאט זיך בַאֿפרַײט דָאס ָארט ֿפון ַא רעגיסטרַאטָאר. אֿפשר זָאל איך ּפרּוװן דָאס מזל? 
זי – מַאניע – איז אין ֿפרַײנטלעכע בַאציונגען מיט דער ֿפַארװַאלטערין ֿפון דער 
לַאבָארַאטָאריע, און זי קָאן זָאגן ַא ּפָאר װערטער. איך הָאב זיך ָאנגעכַאּפט אין דעם 
ּפלַאן און צומָארגן אינדערֿפרי בין איך שױן געװען אין דער לַאבָארַאטָאריע. מַאניע 
הָאט איר צוזָאג אױסגעֿפילט, און די ֿפַארװַאלטערין, ֿפַאניע הָאט זי געהײסן – 
ַא יונגע ניט ֿפַארהײרַאטע ֿפרױ – הָאט ָאן קײן שום ֿפרַאגן מיך ַאװעקגעזעצט בַײ 
ַא בַאזונדער טישל, ַאװעקגעלײגט ֿפַאר מיר ַא גרױסן זשורנַאל און דערקלערט, אין 
װָאס עס װעט בַאשטימען מַײן ַארבעט. איך הָאב ַאֿפילו קײן ַאכט ניט געלײגט, װען 
די ֿפַארװַאלטערין הָאט מיך געװָארנט, ַאז זי גיט מיר צװײ װָאכן טערמין. אױך דער 
קלײנער געהַאלט – הונדערט רובל בלױז – הָאט מיך ניט שָאקירט. איך װעל 
װי־ניט־איז אױסקומען, ַאבי איך הָאב ַארבעט. מַײן ַארבעט איז בַאשטַאנען אין 
רעגיסטרירן די ַאנַאליזן ֿפון ֿפַארשײדענע זױמען, װָאס די לַאבָארַאטָאריע הָאט 
ַארױסגעגעבן די קָאלװירטן ֿפון גַאנץ רַאיָאן. ַאן ַארבעט ביז גָאר ַאן עלעמענטַארע 
און איך הָאב ַאֿפילו ניט געצװײֿפלט, ַאז איך װעל זיך גרינג מיט איר סּפרַאװען. 
נָאר... איך הָאב געהַאט ַא טעות. די ֿפַארװַאלטערין ֿפון לַאבָארַאטָאיע איז געװען 
ביז גָאר ּפעדַאנטיש, און מַײנע זשורנַאליסטישע קָאטשערעס מיט לָאּפעטעס זַײנען 
איר ניט געֿפעלן. װעגן דעם איז זי מיר קלָאר געגעבן ָאנצוהערן שױן אױֿפן ַאנדערן 
טָאג, װָאס הָאט מיר ָאנגעטָאן ֿפיל עגמת־נֿפש. מַײן לַאגע איז װידערַאמָאל ַא 
ֿפַארצװײֿפלטע. דורך דער ָאֿפענער טיר ֿפון שכינתדיקער צימער הָאב איך געזען, װי 
ֿפַאניע הָאט זיך עּפעס בַארָאטן מיט די מײדלעך־לַאבָארַאנטן און מַאניע הָאט מיט 
עקשנות איר עּפעס אַײנגערעדט. איך הָאב ֿפַארשטַאנען, ַאז מע רעדט װעגן מיר, 
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און געװַארט, ַאז ָאט־ָאט װעט מען מיר געבן דעם װעג אין לַאבָארַאטָאריע, װעלכע 
איז מיר ַאזױ ליב געװָארן ֿפון ערשטן טָאג ָאן. ענדלעך הָאט די ֿפַארװַאלטערין מיך 
אַײנגעלַאדן צו זיך און אין ָאנװעזנהַײט ֿפון דרַײ לַאבָארַאנטן געמָאלדן, ַאז זי הָאט 
בַאשטימט רעגיסטרירן די ַאנַאליזן ַאלײן און אױב איך בַאשטײ, קָאן זי מיך אױף 
דעם זעלבן געהַאלט ֿפון רעגיסטרַאטָאר איבערֿפירן ַארבעטן ַאלס לַאבָארַאנט. מיר 
איז איר ֿפַארלַאנג אױסגעקומען משונה: סטַײטש ַא לַאבָארַאנט? װי ַאזױ װעל איך 
עס קָאנען? נָאר דָא הָאבן מיך ַארומגערינגלט די מײדלעך און ַאלע אין אײן קול 
גערָאטן צושטימען. זײ װעלן מיר ַאלץ צו לערנען און העלֿפן. איך בין געװען גערירט 
ֿפון זײער מיטגעֿפיל און געגעבן מַײן הסקמה, ניט זײער גלױבנדיק, ַאז ֿפון דעם װעט 
עּפעס ַארױס, קײן אױסװַאל הָאב איך סַײ־װי־סַײ ניט געהַאט. און ָאט בין איך ֿפון 
זשורנַאליסט מיט ַאזױ ֿפיל ליכטיקע טרױמען און שטרעבונגען געװָארן ַא לערן־יִינגל 
אין ַא דָארֿפישן זױמען־לַאבָארַאטָאריע. אין דער לַאבָארַאטָאריע הָאבן ַאחוץ דער 
ֿפַארװַאלטערין ֿפַאניע געַארבעט נָאך דרַײ מײדלעך: מַאניע, נַאדיע און גָאר ַא יונגע 
זעכצניָאריק, שײן, אוקרַאיניש מײדל טַאניע. זײ ַאלע הָאבן ֿפלַײסיק גענומען מיך 
לערנען דָאס גָאר נַײע ֿפַאר מיר לַאבָארַאטָאריע־װעזן. צוערשט הָאב איך בַײ זײ 
אױסגעֿפילט בַאהילֿפיקע ַארבעטן: אױסגעשָאטן די זעקלעך מיט קערנער אין 
ַא סָארטיר־אַײנריכטונג, צוגעגרײט ערד און די קעסטלעך צום ֿפַארזײען די קערנער, 
אונטערגעטרָאגן צו די ַארבעטס־טישן מַאטעריַאל ֿפַאר ַאנַאליזן און ַאנד. נָאר 
צוביסלעך מיט יעדן טָאג הָאב איך בַאהערשט ַאלע נַײע ַארבעטס־ּפרָאצעסן און עס 
זַײנען ניט ַאדורך ַאֿפילו צװײ װָאך, װי איך בין, קען מען זָאגן, געװָארן ַא לַאבָארַאנט, 
װעלכער הָאט שױן זעלבשטענדיק געמַאכט ֿפַארשײדענע קָאמּפליצירטע ַאנַאליזן 
ֿפון ָאנהײב ביזן סוף. די מײדלעך – מַײנע  ֿפון ֿפַארשײדענע קערנער־קולטורן 
לערערינס בראש מיט דער ֿפַארװַאלטערין – הָאבן זיך ניט געקָאנט ָאנלויבן מיט 
מַײנע דערֿפָאלגן. איך הָאב זיך דערֿפילט אין דעם קלײנעם קָאלעקטיװ ַאן ַאנדערן 
מענטש, ַארומגערינגלט מיט גוטמוטיקַײט און סימּפַאטיע ֿפון יוגנע מײדלעך... ֿפון 
אינדערֿפרי ביז שּפעט אױֿפדערנַאכט הָאב איך בַאגלַײך מיט ַאלע געבױגן דעם רוקן 
איבער ַארבעטס־טיש און ָאנגעשטרענגט די אױגן אין מיקרָאסקָאּפ. דערבַײ הָאבן 
מיר ַאלע צוזַאמען שטילערהַײט אונטערגעזונגען יִידישע, רוסישע און אוקרַאינישע 
לידער. מַאניע און טַאניע הָאבן ֿפַארמָאגט זעלטן־שײנע שטימען, און אונדזער כָאר 
הָאט געקלונגען מיט ֿפיל חן. די צװײ אוקרַאינישע מײדלעך טַאניע און נַאדיע – 
געבױרענע און אױסגעװַאקסענע אין דער יִידישער קָאלָאניע שטערנדָארף, װָאס 
ניט װַײט ֿפון קַאלינינדָארף, הָאבן געזונגען יִידישע לידער מיט נַאציָאנַאלער 

אױסדריקלעכקַײט און געֿפיל. 
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אין די אומשטַאנד, אין װעלכע איך הָאב זיך דָא געֿפונען, איז מַײן ַארבעט אין 
לַאבָארַאטָאריע געװען ַא רעטונג, ַא טרײסט. מַײן קַארגער געהַאלט ֿפון הונדערט 
רובל, נָאך מַײנע ניט שלעכטע ֿפַארדינסטן אין בירָאבידזשַאן, הָאט מען מיך איבעריק 
ניט אונטערדריקט: דָאס לעבן אין דָארף איז געװען ביליקער אײדער אין שטָאט. 
מַײנע בַאדערֿפענישן זַײנען געװען ביז גָאר בַאשײדענע. מיך הָאט שטַארק אומרוִיקט 
די לַאגע ֿפון מַײן מַאמען אין כַארקָאװ, װעלכע איז געבליבן אײנע ַאלײן אומבַאהָאלֿפן 
אין דער ַארומרינגלען ֿפון ”קױלערס״. אירע בריװ זַײנען געװען אומרוִיקע און 
טרױעריקע. יעדן טָאג הָאט מען זי געיָאגט ֿפון דער דירה, קײן ידיעות ֿפון טַאטן 
זַײנען ניט געװען, די לעבנס־מיטלען זַײנען אױסגעגַאנגען. מיך הָאט ביז װײטיק 
געערגערט, װָאס איך קָאן מיט גָארנישט איר ניט העלֿפן. אין דער זעלבער לַאגע 
איז געװען אױך מַײן ברודער, װעלכער הָאט געַארבעט אין דָאנבַאס. ָאנהײב מַארט 
איז ֿפולקום אומדערװַארט געקומען צו ֿפָארן מַײן מַאמע. זי הָאט שױן קײן כוח ניט 
געהַאט אױסהַאלטן ֿפון די קװַארטיר־מערדער, װי זי הָאט זײ גערוֿפן ֿפון ֿפַארצװײֿפלונג 
ַאװעקגעלָאֿפן ֿפון שטָאט. מיר זַײנען צוזַאמען געװען ַאן ערך צװײ װָאכן און ֿפַאר 

דער צַײט ַארױסגערעדט אײנער דעם ַאנדערן די נשמות. 
די ַארבעט איז ָאנגעװַאקסן, און מיר הָאבן זיך ניט זעלטן דָארטן ֿפַארהַאלטן ביז 
שּפעט אין דער נַאכט – דער ֿפרילינג־ֿפַארזײ איז געװען אױף דער נָאז. מַײנע 
ַאקציעס הָאבן זיך געהױבן אױף הײװן. איך הָאב ניט נָאר נישט ָאּפגעשטַאנען ֿפון 
אונדזערע מײדלעך, נָאר אין ֿפיל געביטן זײ איבערגעשטיגן. איבערהױּפט הָאב איך 
זיך אױסגעצײכנט, װען ֿפון ניקָאלַײעװ הָאט מען צו אונדז געשיקט גָאר ַא נַײעם 
מכשיר – ַאן עלעקטרישן ַאּפַארַאט ֿפַאר מעסטן די ֿפײכקַײט ֿפון די קערנער – ַא 
װלַאגָאמער. קײנער אין לַאבָארַאטָאריע הָאט ַאֿפילו ניט געװּוסט, װי צו גײן דערצו. 
זַײענדיק ֿפון די קינדער יָארן ַא ביסל בַאהַאװנט אין טעכניק, הָאב איך זיך דרײסט 
אַײנגעשטעלטן דעם נַײעם ַאּפַארַאט און דער ערשטער ָאנגעהױבן ַארבעטן מיט 
אים. בַײ מַײנע קָאלעגן הָאט עס ַארױסגערוֿפן ַאנציקונג. מַײן ֿפַארװַאלטערין הָאט 
מיר ַאװעקגעלײגט ַא נַײעם געהַאלט – שױן ניט ֿפון ַא לערן־יִינגל, נָאר ֿפון ַא 
ֿפַארטיקן לַאבָארַאנט. נָאך מער: דער רום װעגן מיר איז דערגַאנגען צום רַאיָאנישן 
ּתֿבואה־ֿפַארגרײט – זַאגָאטזערנָא. ֿפון דָארטן איז צו מיר געקומען דער ֿפַארטרעטער 
ֿפון דירעקטָאר מיך איבערציען אױף ַארבעט צו זיך מיט ַא געהַאלט... מַײן דערֿפָאלג 
הָאט גורם געװען װָאס מַארט חודש 1938 הָאט געברַאכט מיט זיך ַא געװיסע 
ֿפַארלינדערונג אין דער בַאציונג צו ַאזױנע װי איך. דָאס איז ָאנגעקומען נָאך דעם, 
װי דער געני ֿפון דער מענטשהַײט הָאט זיך ַארױסגעזָאגט, ַאז דער זון איז ניט 
ֿפַארַאנטװָארטלעך ֿפַארן ֿפָאטער... מַײן ֿפרַײנט מָאטל גָאלבשטײן איז געװען אױֿפן 
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זיבעטן הימל, ער הָאט מיך ֿפַארזיכערט, ַאז די שװַארצע צַײטן זַײנען שױן ֿפַארבַײ 
און גיכן װעט מען בַאֿפרַײען מַײן טַאטן. איך הָאב געװָאלט הָאֿפן. איך הָאב זיך ניט 
געֿפילט שױן ַאזױ טרײף. מָאטל הָאט מיך צוזַאמענגעֿפירט ָאן מורא מיט זַײנע 
בַאקַאנטע ּפעדַאגָאגן ֿפון דער ָארטיקער יִידישער שול און יִידישן ּפעדַאגָאגישן 
טעכניקום, װעלכע הָאבן מיך אױֿפגענומען מיט ַא בַאזונדער װַארעמקַײט. קײן 
קַאלינינדָארף זַײנען ָאנגעֿפָארן ניט זעלטן שרַײבער און קָארעסּפָאנדענטן ֿפון דער 

צענטרַאלער יִידישער ּפרעסע.
מיט ֿפיל ֿפון זײ הָאב איך זיך בַאגעגנט, װי ַאלטע גוטע בַאקַאנטע ֿפון מַײן ניט 
װַײטן ליטערַארישן ּפעריָאד, און זײ ַאלע הָאבן מיט ַא װַארעמער אױֿפריכטיקַײט 
זיך  הָאט  לַאבָארַאטָאריע  אונדזער  אין  סעזָאן  דער  לַאגע.  מַײן  מיטגעֿפילט 
ֿפַארענדיקט. די ַארבעט הָאט זיך מערקזַאם ֿפַארקלענערט, און איך הָאב בַאשטימט 
איבערגײן ַארבעטן אין דער לַאבָארַאטָאריע ֿפון זַאגָאטזערנָא, װּוהין מע הָאט מיך 

שױן עטלעכע מָאל אַײנגעלַאדן.
אונדזערע מײדלעך הָאבן מיך בַאגלײט מיט ֿפַארדױערונג און די סַאמע יִינגסטע 
שײנע טַאניע הָאט ביטער צעװײנט. װי עס הָאט מיר שּפעטער איבערגעגעבן מַאניע, 
איז טַאניע געװען אין מיר ֿפַארליבט. זי הָאט געהָאֿפט אױף קעגנזַײטיקַײט, און מַײן 

ַאװעקגײן ֿפון לַאבָארַאטָאריע איז בַײ איר געװען ַא קלַאּפ...
דער זומער אין קַאלינינדָארף איז געווען ַא הייסער. די גערעטעניש ֿפון דער 
ּתֿבואה – ַא הויכע. ַאזױ, ַאז ַארבעטן אױף מַײן נַײ ָארט איז מיר ַארױסגעקומען 
בַײטָאג און בַײנַאכט. די ָאנגעלָאדענע ביז ַארױף מיט ּתֿבואה מַאשינען זַײנען ָאן 
אױֿפהער ָאנגעקומען, זיך אױסגעשטעלט לעבן טױער ֿפון ”זַאגָאטזערנָא״ אין ַא 
לַאנגער שערענגע, און איך בין מחויֿב זיך ַארױֿפקלעטערן אױף יעדער ֿפון זײ מיט 
מַײן זָאנד ָאנטשעּפען ַא ּפרָאבע ּתֿבואה, גיך ַארַײנלױֿפן אין לַאבָארַאטָאריע און 
מַאכן ַאן עקסּפרעס־ַאנַאליז. ערשט נָאך דעם דערלױבט ַארַײנֿפָארן די מַאשין אין 
הױף ַארַײן צום ַאמבַאר אױסשניטן די ּתֿבואה. חוץ דעם בין איך ֿפַארֿפליכט געװען 
קריכן אין די טיֿפע טריומען ֿפון די ָאנגעלָאדענע מיט ּתֿבואה ריזיקע בַארזשער, 
װעלכע זַײנען געשטַאנען אין הַאֿפן ֿפון אונדזער עלעװַאטָאר און געטשעּפט דָארטן 
ּפרָאבעס ֿפַאר ַאנַאליזן, אײדער עקסּפערירן דעם ֿפרַאכט צו אונדזערע הַאֿפנס. ַאזױ 
ַא גַאנץ לַאנגן טָאג און ניט זעלטן מעת־לעתנװַײז. נָאך דער ַארבעט בין איך 
ַאװעקגעֿפַאלן ַא טױט מידער אױף מַײן בעטל. און לַאנג ניט געקָאנט אַײנשלָאֿפן – 

ַאזױ הָאבן גענָאגט די קריזשעס מיט דער ּפלײץ. 
סוף זומער הָאט מען מָאטל גָאלבשטײנען צוגענומען אין מיליטער און איך בין 
געבליבן װי ַא ֿפַאריתומטער. נָאך גוט װָאס איך הָאב בַאװיזן ֿפַאר דער צַײט זיך 
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נעענטער בַאֿפרַײנדן מיט די לערער ֿפין שול. דָאס זַײנען געװען זעלטענע מענטשן – 
געבילדעטע, אינטעליגענטע מיט ֿפַארשײדנַארטיקע אינטערעסן. צו זייער ערע 

הָאבן זיי זיך ניט דערווַײטערט ֿפון מיר.
ֿפַארקערט, זײ הָאבן מיך ַארומגערינגלט מיט ַאכטונג, אַײנגעלַאדן צו זיך ַאהײם, 
מיך אַײנגעָארדנט צוזַאמען מיטיק עסן בַײ ַא בעל־הביתטע, װָאס הָאט סּפעציעל 
ֿפַאר זײ געקָאכט הײמישע מאכלים, און ווען דער הייסער ַארבעט־סעזָאן הָאט זיך 
ֿפַארענדיקט, הָאבן זײ מיך איבערגעצױגן ַארבעטן צו זיך אין קָאלעקטיװ, ַארבעטן 
ַאלס ַא לערער ֿפון... ֿפיזקולטור. צו קײן ַאנדער ַארבעט אין שול װָאלט מיך קײנער 
ניט צוגעלָאזט. װי איך הָאב שױן בַאמערקט, בין איך ֿפון קינדװַײז ָאן געװען ֿפיזיש 
ַאנטװיקלט, געװען ניט שלעכט אין סּפָארט און ַאצינד איז סּפָארט מיר צונוץ 
געקומען. אױך דער ּפעדַאגָאגישער טעכניקום איז געבליבן ָאן ַא ּפעדַאגָאג ֿפון 

ֿפיזקולטור, און איך הָאב ֿפַארנומען די װַאקַאנסיע ֿפון מַײן ֿפָארגײער.
מיך הָאט דָאס דערװַײל זײער אַײנגעָארדנט: ערשטנס, הָאב איך זיך ַא גַאנצן 
טָאג געֿפונען אין ַא ּפעדַאגָאגישן טעכניקום, און צװײטנס, ַארבעטנדיק אין צװײ 
ערטער, זַײנען אױסגעװַאקסן מַײנע ֿפַארדינסטן, און דָאס הָאט געשּפילט ַאצינד ניט 

די לעצטע רָאל אין מַײן לעבן.
מיט מַײן נַײער ַארבעט הָאב איך זיך גוט בַאהערשט: איך הָאב זיך דערמָאנט, 
װי ַאזױ מע הָאט דורכגעֿפירט די ֿפיזקולטור־לימודים בעת איך הָאב זיך אין שול 
געלערנט. אױסער דער לערן־ּפרָאגרַאם, הָאב איך ָארגַאניזירט צװײ סּפָארט־קרַײזלעך, 
אײנער אין שול, דעם צװײטן אין טעכניקום, װעלכע זַײנען מיט גרױס דערֿפָאלג 
ַארױסגעטרָאטן אונטער מוזיק אױף דער בינע ֿפון קולטור־הױז בעת דעם ָאקטיַאבער 

יום־טוֿב.
נָאך מָאטיעס ָאּפֿפָארן ֿפון קַאלינינדָארף בין איך ַארָאּפגעֿפָארן ֿפון אונדזער 
ַאלגעמײנעם צימער און געדונגען זיך ַא בַאזונדערן קלײן צימערל לעבן דער סַאמע 
שול. מַײן בעל־הביתטע זַאדָאװע – ַא ּפשוטע דָארֿפישע ֿפרױ מיט ַא גָאלדן הַארץ – 
איז אױך געװען ֿפון די געליטענע: אין 1937 יָאר הָאט מען צוגענומען איר מַאן, 
און זי איז געבליבן מיט ֿפיר טעכטער: ריװע, רָאזע, שורע און בוסיע. ריװע – 
די עלטסטע – הָאט שױן געַארבעט, די מיטלסטע הָאבן געלערנט אין שול, און די 
מיזינקע בוסיע איז נָאך ניט אינגַאנצן ֿפון די הענט ַארָאּפ. עס איז איבעריק צו 

דערצײלן, װי די דָאזיקע געליטענע הָאבן זיך צו מיר בַאצױגן... 
אין דער זעלבער צַײט הָאט מיר די מַאמע ֿפון כַארקָאװ מיטגעטײלט, ַאז מע 
הָאט זי ַארױסגעזעצט ֿפון איר דירה, און איבערגעֿפָארן אין ַא ּפיצל צימער ָאן קײן 
שום בַאקוועמלעכקַײטן אין ַא גרױסער קָאמונע. איר שװַאכער געזונט הָאט זיך 
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שטַארק ֿפַארערגערט, און זי הָאט זיך גענײטיקט אין הילף. ֿפון טַאטן הָאט מען נָאך 
ַאלץ ניט געהערט. 

איך הָאב ָאנגעהױבן טרַאכטן, װיַאזױ איבערֿפָארן צו דער מַאמען. װעגן צושרַײבן 
זיך ּפשוט ַאזױ אין כַארקָאװ איז ַאֿפילו ניט געװען װָאס צו טרַאכטן. נָאר ָאט בין 
איך געֿפַאלן אױף ַא געדַאנק: ּפרּוװן ָאנקומען לערנען אין ַא װָאסער־ניט־איז 
לערן־ַאנשטַאלט. דַאן איז מען מיך מחויֿב צושרַײבן. ניט לַאנג געטרַאכט, הָאב איך 
ָאנגעשריבן װעגן דעם מַײן ֿפרַײנט ליָאװען קײן כַארקָאװ. װעגן ליָאװען מוז איך 
דערצײלן גענױער, װַײל ער הָאט ָאּפגעשּפילט ניט קיין קלײנע רָאלע אין מַײן 
װַײטערדיקן לעבן. מיט ליָאװע זעלצערן בין איך געװען בַאקַאנט נָאך ֿפון שול ָאן. 
ער הָאט זיך געלערנט מיט צװײ קלַאסן עלטער ֿפון מיר, זיך אױסגעטײלט מיט זַײן 
שײן דעקלַאמירן און געװַאקסן אין שװערסטע בַאדינגונגען ֿפון ָארעמקַײט בַײ 
קרַאנקע עלטערן אין ַא נַאסן קעלער. ליָאװע איז ֿפון קינדהַײט ָאן דערצױגן געװָארן 
אין גַאס, הָאט ֿפַארקױֿפט צַײטונגען, ּפַאּפירָאסן און זיך ַארומגעדרײט ניט אין דער 
בעסטער געזעלשַאֿפט. ער איז געװען ַא קלײנװּוקסיקער, מיט שַארֿפע גלַאנצנדיקע 
אױגן הינטער די שװַארצע געדיכטע ברעמען. ַאלע שילער הָאבן ֿפַאר אים געהַאט 

דרך־ארץ. ער הָאט ַא סך געלײענט, דערצײלט ֿפַארכַאּפנדיק גַאנצע ביכער. 
נָאכן ֿפַארענדיקן די שול איז ליָאװע ֿפַארשװּונדן ֿפון מַײן זע־ֿפעלד און איך הָאב 
אים ניט געזען עטלעכע יָאר. אײנמָאל, דָאס איז געװען אין 1935 יָאר, ַארַײנגײענדיק 
אין ַא גרױסן ביכער־קרָאם ֿפון ”אינטערנַאציָאנַאלן בוך״ אין צענטער ֿפון שטָאט, 
ּכדי אַײנקױֿפן עטלעכע עקזעמּפליַארן ֿפון מַײן נָארװָאס דערשינענעם ביכעלע, הָאב 
איך אומדערװַארט געטרָאֿפן בַײ דער סטױקע ליָאװען, װעלכער הָאט דָא געַארבעט 
ַאלס ֿפַארקױֿפער. מיר הָאבן זיך צערעדט מיט אים און איך הָאב זיך דערווּוסט 

אינטערעסַאנטע זַאכן.
ֿפַאר דער צַײט, װָאס מיר הָאבן זיך ניט געזען, הָאט ליָאװע שטודירט אין 
לענינגרַאד מזרח שּפרַאכן, דערנָאך הָאט מיט אים ּפַאסירט עּפעס ַאן אומָאנגענעמענע 
געשיכטע, נָאך װעלכער ער איז געצװּונגען געװען אױֿפהערן לערנען און אומקערן 
זיך קײן כַארקָאװ. זַײן הַאלטן זיך, זַײן שּפרַאך, זַײן בַאהַאװנטקַײט אין ֿפרַאגן ֿפון 
ליטערַאטור, געשיכטע און קונסט הָאט מיך איבעררַאשט און איך הָאב ֿפַארשטַאנען, 
ַאז דער מענטש הָאט געענדערט אױף ניט צו דערקענען. איך הָאב דערֿפילט אין 
אים עּפעס ַאזױנס, װָאס אין ַאנדערע הָאב איך ניט געזען. ֿפון דעם טָאג ָאן זַײנען 
מיר נָאענט צונױֿפגעגַאנגען, און יעדעס מָאל הָאב איך אין אים ַאנטדעקט ֿפַאר זיך 
נַײע אינטערעסַאנטע שטריכן. געװױנט הָאט ליָאװע אין ַא טיֿפן ֿפינצטערן קעלער, 
װּו ֿפון די װענט הָאט בוכשטעבלעך גערונען װַאסער און בַײטָאג הָאט געלױכטן בלױז 
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ַא קלײן עלעקטריש לעמּפל. ָאט אין דער גרוב הָאט ליָאװע זיך אױסגעשטַאט 
”ַא קַאבינעט״, װעלכער הָאט דערמָאנט אין די װױנונגען ֿפון די דענקער און ֿפילָאסָאֿפן 
אין מיטלעלטער: ַא מעכטיקער טיש, ֿפון װעלכן עס הָאט ממש געטרָאגן מיט 
ַאלטקַײט )און גָאט װײסט נָאר, װּו ליָאװע הָאט אים אױסגעגרָאבן(, װּו עס זַײנען 
געלעגן ביכער אין די דיקע אַײנבונדן, ֿפַארשײדענע ַאלטע שרַײב־מכשירים, 
טינטערס, גלעזערנע קָאלבעס, ּפרָאבירקעס, ֿפלעשעלעך, טרײבלעך און ַא מעשענער 

מיקרָאסקָאּפ ֿפון די ַאלטע צַײטן...
אױף די ּפָאליצעס ֿפון דער אינערלעכער װַאנט זַײנען אין שטרענגער ָארדנונג 
געשטַאנען אױסגעשטעלט ביכער ֿפון קלַאסיקער, ֿפילָאסָאֿפן, די ביבל און ֿפילצָאליקע 

בענדער ֿפון ּתלמוד.
ניט זעלטן ֿפלעג איך טרעֿפן מַײן ֿפרַײנט ֿפַארטיֿפט איבער די בענדער ָאדער בַײם 
שרַײבן אײגענע שַאֿפונג, און דַאן ֿפלעג ער ֿפַאר מַײנע אױגן אױֿפװַאכן אין געשטַאלטן 
ֿפון סּפינָאזען, װעלכן ער ֿפלעג ציטירן אױף אױסנװײניק. ָאנגעלײענט זיך מיט די 
װערק ֿפון די גרױסע ֿפילָאסָאֿפן און װעגן זײער לעבן, הָאט ליָאװע געשטרעבט זַײן 
ענלעך אױף זײ: מיט זײער ּפינקטלעכקַײט און אַײזערנעם רעזשים, מיט זײערע 
געװױנטשַאֿפטן און ַאֿפילו אױסערלעכע ָאנבליק. אױֿפן ֿפָאן ֿפון דער נַײער צַײט הָאט 
דָאס אױסגעזען מָאדנע, אױב ניט נָאך מער. איך הָאב דָאס ַאלץ צוגעזען און גַאנץ 
נַאטירלעך ָאּפגעשַאצט, נָאר איך בין זיך מודה – אין ַא געװיסן זין איז דָאס מיר 

געֿפעלן. 
איך הָאב זיך צוגעבונדן צו מַײן נַײעם ֿפרַײנט, זיך בַאנוצט מיט זַײן ניט 
געװײנטלעכער ביבליָאטעק, ַא סך געשעֿפט ֿפון זַײנע רַײכע קענטענישן און שטַארק 

דורך אים בַאװירקט געװָארן.
װעגן ליָאװעס װַײטערדיקן לעבנס־װעג װעט מיר נָאך אױסקומען דערצײלן. דָא 
װיל איך צוגעבן, ַאז אונדזער ֿפרַײנטשַאֿפט איז אױסגעּפרּוװט געװָארן דורך ֿפיל יָארן 

און ָאּפגעהיט געװָארן ביז הַײנטיקן טָאג...
...איז ָאט: לַאנג װַארטן ענטֿפער אױף מַײן בריװ צו ליָאװען איז מיר ניט 
אױסגעקומען. מַײן ֿפרַײנט הָאט מיר צי װיסן געגעבן, ַאז אין כַארקָאװ עֿפענען זיך 
אױף ָאנהײב נַײ יָאר צוגרײטונגס־קורסן אין ֿפַארשײדענע אינסטיטוטן ֿפַאר די 
קומענדיקע ַאביטוריענטן. ער הָאט שױן ַאֿפילו ערגעץ־װּו געסּפרַאװעט זיך װעגן 
דעם און איך זָאל אים װָאס גיכער ַארױסשיקן מַײנע דָאקומענטן. ַאזױ הָאב איך 
געטָאן. עס זַײנען קײן צװײ װָאכן ניט דורך, װי איך הָאב דערהַאלטן ֿפון ליָאװען ַא 
צַײגעניש, ַאז איך בין ֿפונעם 1 יַאנוַאר 1939 יָאר ֿפַאררעכנט ַאלס צוהערער ֿפון די 

צוגרײטונגס־קורסן אין כַארקָאװער 2־טן מעדיצינישן אינסטיטוט. 
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שײדן זיך מיט קַאלינינדָארף, װּו איך הָאב אין משך ֿפון ַא גַאנצן יָאר געֿפונען 
ַא מקום־מנוחה אין די שװערסטע טעג ֿפון מַײן יוגנט, װּו איך הָאב געטרָאֿפן זײער 
גוטע מענטשן, ַא דַאנק װעלכע איך הָאב ניט ענדגילטיק צעברָאכן געװָארן, איז 
מיר געװען ניט לַײכט, נָאר די ּפערסּפעקטיװ זַײן אינײנעם מיט דער מַאמען, װעלכע 
הָאט זיך גענײטיקט אין מיר, הָאט מיך געֿפרײט. ָאנגעקומען אין כַארקָאװ ערֿב נַײ 
יָאר, הָאט מען מיך גלַײך צוגעשריבן, נָאר... צַײטװַײליק, בלױז אױף צװײ חדשים 

ביזװַאנען איך װעל ענדיקן די קורסן.
נָאך אונדזער דירה אױף דעכטיַארנע גַאס, ֿפונװַאנען מע הָאט ַארױסגעזעצט מַײן 
מַאמען, הָאט אונדזער נַײער װױנונג אױף ּפושקין גַאס געמַאכט אױף מיר ַא שװערן 
ניט  אַײנדרוק. דָאס איז געװען ַא שמָאל צימערל, אֿפשר ַא צען מעטער – 
אױסצודרײען זיך, ָאן קײן שום קָאמונַאלע בַאקװעמלעכקַײטן, מיט ֿפיל שכנים ֿפון 
ַאלע מינים... דָאס אײנציקע ֿפענצטער ַארױס אױף דער גַאס, װּו סַײ בַײטָאג, סַײ 
בַײנַאכט הָאבן שרעקלעך געהודעט די מַאשינען און געקלונגען די טרַאמװַײען, ֿפון 
װעלכע אונדזער צימער הָאט זיך ממש געטרײסלט... ֿפון טַאטן הָאבן ָאנגעהױבן 
ידיעות. ער איז געװען ֿפַארורטײלט דורכן דרַײלינג ”ָאסָא״ אױף צען יָאר און הָאט 
זיך געֿפונען אין לַאגער אין די צֿפונדיקע װעלדער ֿפון ַארכַאנגעלסקער געגנט. זַײנע 
בריװ זַײנען געװען דורכגעדרונגען מיט ַא גרױסן שרעקלעכן װײטיק ֿפון ַאן 
אומשולדיקן מענטשן. די דָאזיקע בריװ – דָאס אײנציקע, װָאס איז מיר ֿפַארבליבן 
ֿפון מַײן ֿפָאטער – שױן געלע ֿפון דער צַײט )ּכמעט ַא הַאלבער יָארהונדערט(, ליגן 
בַײ מיר ָאּפגעהיט ביז הַײנטיקן טָאג – איך װענדע זיך צו זײ יעדן יָאר אין טָאג ֿפון 
זַײן אומקום. ַאצינד איז ֿפַאר אונדז מיט דער מַאמען אױֿפגעקומען די ֿפרַאגע, ֿפון 

װַאנען שעּפן עקזיסטענץ־מיטלען און מיטלען ּכדי העלֿפן דעם ֿפָאטער?
די מַאמע הָאט שױן ֿפַארקױֿפט ֿפון שטוב דָאס, װָאס מע הָאט נָאר געקָאנט 

ֿפַארקױֿפן, קײן שום ָאּפשּפָארונגען הָאבן מיר ניט ֿפַארמָאגט. 
מיר הָאט זיך דורך בַאקַאנטע אַײנגעגעבן אַײנָארדענען זיך אין ַא טעקסטיל 
ַארטעל, ֿפונװַאנען איך הָאב ַאהײם גענומען אױסֿפַארטיקן ֿפַאטשײלעס, טיכלעך 
צוזַאמען מיט דער מַאמען. הָאבן מיר ּכמעט ַא גַאנצן טָאג געבױגן דעם רוקן איבער 
בינדן טרַאלדן צו די טיכלעך. די ֿפַארדינסטן זַײנען געװען נישטיקע, נָאר קײן ברירה 
הָאבן מיר ניט געהַאט... ַא גַאנצן בַארג שוין געֿפַארטיקטע טיכלעך הָאב איך געלָאדן 
אױף ַא הילצערנעם װעגעלע מיט אַײזערנע רעדלעך, װָאס איך הָאב ַאלײן געמַאכט 
און דורך די שטָאטישע גַאסן ָאּפגעֿפירט מַײן סחורה אין ַארטעל ַארַײן. מַײן מַאמע 
הָאט צו ַאלע צרות געשּפַאסט – מחמת די געשיכטע חזרט זיך איבער: מַײן טַאטע 

הָאט אין דער יוגנט אױך געֿפירט ַא װעגעלע...
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די קורסן הָאב איך בַאזוכט אין ָאװנט. דעם אמת זָאגנדיק הָאב איך די ערשטע 
צַײט ַאֿפילו אין זינען ניט געהַאט זיך ערנסט בַאצִיען צום לערנען. מַײן ציל זיך 
נָאר  זַײן צַײטװַײליק, – הָאב איך דערגרײכט.  זָאל  צושרַײבן אין כַארקָאװ, 
צוביסלעכװַײז, מעגלעך ניט ָאן ליָאװעס װירקונג, הָאב איך זיך ֿפַארינטערעסירט 
מיט די לעקצִיעס. איך הָאב ניט בַאװיזן זיך ַארומקוקן, װי איך בין געװָארן ַא 
ֿפלַײסיקער שילער. װי איך הָאב שױן ָאּפגעמערקט, הָאב איך זיך סַײ אין שול, סַײ 
אין טעכניקום קײנמָאל ניט בַאצױגן ערנסט צום לערנען און מַײן ַאלגעמײנע 
מיטלבילדונג איבערהױּפט נָאך ַא ּכמעט דרַײיָאריקן איבעררַײס הָאט שטַארק 
געהינקט. קײן זיכערקַײט, ַאז איך בין בּכוח דעריָאגן דָאס דורכגעלָאזטע, הָאב איך 
ניט געהַאט. ערגער ֿפון ַאלץ הָאט בַײ מיר געהַאלטן מיט דער רוסישער שּפרַאך. 
ביז צען יָאר אין ּפױלן הָאב איך בכלל קײן רוסיש װָארט ניט געהערט, דערנָאך 
געלערנט אין ַא יִידישער שול און אין יִידישן ָאּפטײלן ֿפון טעכניקום, װּו רוסיש 
הָאבן מיר געלערנט, װי ַאן אױסלענדישע שּפרַאך. אין שטוב הָאבן מיר גערעדט 
יִידיש, מיט מַײנע יוגנט־ֿפרַײנט הָאב איך גערעדט יִידיש. געַארבעט הָאב איך אין 
ַא יִידישער צַײטונג, דערנָאך אין ַא יִידישער רַאיָאן, װּו מיר הָאבן קָאנטַאקטירט 
אין יִידיש. בלױז װי ַא יִינגל אין הױף און אין גַאס הָאב איך געהערט רוסיש. שװער 
צו גלױבן, נָאר דעם ערשטן דיקטַאנט אױף די קורסן, װָאס דער ּפעדַאגָאג ֿפון 
רוסישער שּפרַאך הָאט אונדז געגעבן, ּכדי ֿפעסטשטעלן דעם ניװָא ֿפון די צוהערער, 
הָאב איך ָאנגעשריבן ערגער ֿפון ַאלעמען. ֿפון הונדערט װערטער הָאב איך געמַאכט 
53 גרַײזן... איך בין געװען גרײט זיך צו בַאגרָאבן ֿפון בושה... מיר הָאט געדוכט, ַאז 

ַאלע קורסַאנטן הינטער דער ּפלײצע לַאכן ָאּפ ֿפון מיר.
ניט בעסער הָאט געהַאלטן בַײ מיר מיט ַאנדערע קעגנשטַאנדן. איך בין געװען 
אױסער זיך. מַײן ֿפרַײנט ליָאװע הָאט װי ַא געניטער היּפנָאטיזיָאר מיך ָאּפגעװענדט 
ֿפון שװערע מחשֿבות און ֿפַארֿפלַאנצט אין מיר ַא זיכערקַײט, ַאז איך בּכוח צו 
בַײקומען די דָאזיקע װַאנט. און איך הָאב ֿפַארקַאטשעט די ַארבל. נָאך ַא גַאנצן טָאג 
ָאנגעשטרענגטער ַארבעט און דערנָאך לימודים אױף די ָאװנט־קורסן הָאב איך ביז 
שּפעט אינדערנַאכט געקװעטשט די בַאנק איבער ַאלע מַײנע לערנביכער און 
געשלונגען די װיסנשַאֿפט. זײער ֿפיל צַײט הָאב איך ָאּפגעגעבן דער רוסישער שּפרַאך. 
חוץ דער גרַאמַאטיק לױט דער לערן־ּפרָאגרַאם הָאב איך יעדן אױֿפדערנַאכט 
געשריבן ַא זעלבשטענדיקן אױֿפזַאץ אין רוסיש אױף ַא ֿפרַײער טעמע. מַײנע ”װערק״ 
הָאט אין מַײן ָאנװעזנהַײט געלײענט מַײן ֿפרַײנט ליָאװע – ַא גרױסער קענער ֿפון 
דער שּפרַאך – װעלכער הָאט מיט ַא ּפען אין דער הַאנט אױסגעּפרַאװעט מַײן ַארבעט. 
חוץ דעם הָאב איך ָאנגעהױבן ַא סך לײענען, אױסנוצנדיק יעדער מינוט אין 
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טרַאנסּפָארט, אין דער רײ נָאך ּפרָאדוקטן, ַאֿפילו גײענדיק אין גַאס און ניט ּפרָאסט 
געלײענט – געלײענט ַאקטיװ, ֿפַארשרַײבנדיק אין נָאטיץ־ביכל װערטער, אױסדרוקן 
א.ד.ג. עס װעט אױסזען לעכערלעך, נָאר איך הָאב ָאנגעהױבן רעדן רוסיש ַאֿפילו 
מיט מַײן מַאמען... זי צו מיר – יִידיש, איך צו איר – רוסיש. לַײכטער איז מיר 
ָאנגעקומען מיט מַאטעמַאטיק. עּפעס־װָאס איז מיר געבליבן אין זּכרון. חוץ דעם 
הָאט מיר מַײן געװעזענע שול־ֿפַארװַאלטערין דָארע מַארקָאװנע אַײנגעָארדט צו 
איר קרַאנקן מַאן – ַא געװעזענער זשורנַאליסט, װעלכער איז געלעגן צוגעקָאװעט 
צום בעט און מיט ֿפַארגעניגן רעּפעטירט מיט מיר מַאטעמַאטיק, װָאס ער הָאט זײער 
גוט געקענט. מַײן מַאמע הָאט אױף מיר געקוקט מיט חידוש: װָאס איז דָאס ַאזױנס 

מיט מיר געשען, װָאס איך הָאב ַאזױ צוגעכַאּפט צום לערנען?
מיט יעדן טָאג איז מיר צוגעקומען און דָאס סַאמע װיכטיקסטע – עס הָאט אין 

מיר דערװַאכט דָאס גלױבן אין די אײגענע ּכוחות.
...איך הָאב ניט אײנמָאל בַאמערקט, לײענענדיק מעמוַארן, ַאז זײערע אױטָארס 
שטעלן ַארױס אין זײערע בַאשרַײבונגען מערסטנס זײערע אײגענע ּפָאזיטיװע זַײטן 
און אױֿפטוען. מעגלעך, ַאז אױך איך בין ניט גוֿבר געװען דָאס זעלבע. ַאזױ זַײנען 
שױן אַײנגעָארדנט מענטשן. זײ הָאבן ליב גוטע מעׂשים סַײ ֿפרעמדע, סַײ אײגענע, 
בולטער,  אױף  מעׂשים  דָאזיקע  די  שװימען  דערינערונגען  זײערע  אין  און 
איבערלָאזנדיק אין שָאטן די ֿפילצָאליקע זינד זײערע. איך װעל ניט איבערטרַײבן, 
נָאר ֿפַאר די זעקס חדשים, אױף די צוגרײטונגס־קורסן הָאב איך מער בַאװיזן אין 
ּפרט ֿפון בילדונג, אײדער ֿפַאר ֿפיל יָארן אין שול און אין טעכניקום און איך בין 

ַארױס צװישן די סַאמע דערֿפָאלגרַײכסטע קורסַאנטן. 
מיך הָאבן דערנָאך מודה געװען אײניקע ֿפון מַײנע קָאלעגן, ַאז זײ הָאבן זיך 
געהַאלטן בַײ דער מײנונג, ַאז איך הָאב סּפעצִיעל בַײם ָאנֿפַאנג לערנען בַײװיזן 
ַא ”לעמעלע״, ּכדי דערנָאך זיך גרױסן מיט מַײנע דערֿפָאלגן... בַאגלַײך מיט מַײן 
”טריומף״ הָאט זיך אױף מיר בַײם ֿפַארענדיקן די קורסן געלײגט די לַאסט געדַאנק, 
װָאס װעט זַײן װַײטער? דער טערמין ֿפון מַײן ”ּפרָאּפיסקע״ נָאך זעקס חדשים 
הָאט זיך ֿפַארענדיקט און מיר איז ֿפָארגעשטַאנען װידערַאמָאל ֿפַארלָאזן כַארקָאװ. 
ַא ּפערסּפעקטיװ גָאר ניט קײן ֿפרײלעכע. דָאס אײנציקע, װָאס הָאט מיך געקָאנט 
רַאטעװען – ָאנקומען לערנען אין אינסטיטוט. נָאר לַײכט צו זָאגן – ָאנקומען! 
און דערצו אין מעדיצינישן אינסטיטוט מיט זַײן גרױסן קָאנקורס. מַײן ֿפרַײנט 
ליָאװע הָאט מיך דערמוטיקט און געּפועלט, ַאז איך זָאל ָאּפגעבן מַײנע דָאקומענטן 
לַאנד ּפסיכָאנעװרָאלָאגישן ֿפַאקולטעט. איך הָאב אים  אױֿפן אײנציקן אין 

געֿפָאלגט. 
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דער זומער איז געשטַאנען אין שטָאט ַא הײסער. אין אונדזער צימער איז שװער 
געװען צו עטעמען. עס הָאט זיך געטרָאגן ַאן אומאױֿפהערלעכער גערױש ֿפון 
טרַאמװַײען און מַאשינען אונטערן ֿפענצטער. זיך צוגרײטן צו די עקזַאמענעס אין 
אינסטיטוט איז געװען אוממעגלעך. און איך נעם ָאן ַא בַאשלוס ָאּפשטעלן אױף ַא 
חודש די ַארבעט אין שטוב, ֿפָארן קײן קַאלינינדָארף און דָארטן אין דער װַײט ֿפון 

שטָאטישן רױש זיך גרײטן אין אינסטיטוט.
קײן געלט אױף הוצאות הָאב איך ניט געהַאט, ֿפון שטוב איז ניט געװען װָאס 
צו ֿפַארקױֿפן. קײן אײן נַײעם מלבוש אױף זיך הָאב איך ניט ֿפַארמָאגט און 
ַארומגעגַאנגען אין געלַאטעטע בגדים. קױם װָאס מיט דער מַאמען יעדעס מָאל 
צונױֿפגעשטעלט ּפַאסילקע ס ֿפַארן טַאטן אין לַאגער. די אײנציקע ֿפַארבליבענע 
”ֿפַארמעגן״ זַײנען געװען די ָאבליגַאציעס ֿפון די מלוכה טירַאזשן ֿפַאר עטלעכע יָאר. 
איך הָאב זײ ֿפַארקױֿפט אין דער ָאּפשּפָאר־קַאסע ֿפַאר דרַײסיק ּפרָאצענט און 

ַאזױַארום צונױֿפגעזַאמלט עטלעכע גילדן.
אין קַאלינינדָארף הָאט מיך מַײן געװעזענע בעל־הביתטע זַאדָאװע אױֿפגענומען, 
װי ַאן אײגענעם, ָאּפגעטײלט מיר ”מַײן״ צימער און געשַאֿפן ַאלע בַאדינגונגען, ַאז 
איך זָאל קָאנען רוִיק זיך ָאּפגעבן מַײנע בַאשעֿפטיקונגען. דערצו הָאט מיר 
ָאּפגעגָאלטן: אײנע ֿפון די שװעסטער זַאדָאװע – רָאזע – הָאט נָאכן ֿפַארענדיקן די 
צעניָאריקע שול זיך געגרײט ָאנקומען אין אינסטיטוט און ניט װײניק שעהען הָאבן 

מיר צוזַאמען געלײענט אױֿפגַאבעס ֿפון מַאטעמַאטיק, ֿפיזיק און כימיע.
מַײן רעזשים אין דָארף איז געװען ַאן אַײזערנער: אױֿפגעשטַאנען בין איך 
צוזַאמען מיט דער זון, געלָאֿפן צום טַײך זיך בָאדן און דערנָאך מיט ַא ֿפרישן קָאּפ 
זיך ַאװעקגעזעצט איבער מַײנע לערנביכער. צװעלף ַא זײגער בין איך נָאכַאמָאל 
געלָאֿפן צום טַײך, ָאּפגעגעסן מיטיק בַײ דער בעל־הביתטע און צוגעלײגט זיך ַא שעה 
צַײט שלָאֿפן. אױֿפגעשטַאנען און װידער צו די ביכער ביז צום סַאמע זון־ֿפַארגַאנג. 
און ַאזױ ֿפון טָאג צו טָאג דרַײ װָאכן בַאנַאנד. צו די עקזַאמענעס איז ֿפַארבליבן בלױז 
איין װָאך און שיקט מיר אונטער רבונו־של־עולם ַא טַײװל אין געשטַאלט ֿפון ַא 
װּונדערשײן מײדל, װעלכע הָאט גלַײך איבערגעקערט מַײן אַײזערנעם רעזשים מיטן 
קָאּפ ַארָאּפ... װַײזט אױס, דָאס הָאט דער אײבערשטער בַאשלָאסן מיך אױסּפרּוװן 
און איך בין זיך מודה, הָאב דעם עקזַאמען ניט אױסגעהַאלטן... איך הָאב בַאגלײט 
ביז שּפעט אינדערנַאכט מַײן ”טַײװל״ אין שכנותדיקן דָארף און זעלבסטֿפַארשטַאנדלעך 
דערנָאך געשלָאֿפן ביז העלן טָאג ַארַײן. דַאנקען גָאט, װָאס דָאס איז מיט מיר געשען 
צום סוף ֿפון מַײן קַאלינינדָארֿפער חודש, ַאנדערש װָאלט איך געזען דעם אינסטיטוט, 

װי מַײנע אײגענע אױערן...
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דער קָאנקורס אין כַארקָאװער צװײטן מעדיצינישן אינסטיטוט איז געװען 
ַא היּפשער – זעקס מענטשן אױף אײן ָארט, און דעם אמת זָאגנדיק – קײן ֿפײגל 
אין בוזעם ַארַײן הָאב איך זיך ניט געלײגט. אֿפשר יָא – ַא נס. און ֿפָארט, די ערשטע 
ֿפיר עקזַאמענעס – ַא שריֿפטלעכע – רוסיש, ַא מינדלעכן – רוסישע ליטערַאטור, 
געשיכטע און ֿפיזיק, הָאב איך אױסגעהַאלטן אױף אױסגעצײכנט. צװַאנציק בַאלן 
ֿפון צװַאנציק – דָאס איז שױן געװען ַאן ערנסטע ָאנמעלדונג, װעלכע הָאט מיר 
אונטערגעגעבן מוט. די איבעריקע עקזַאמענעס זַײנען דורך ניט ַאזױ ֿפױגלדיק און 
בַײ ַאזַא גרױסן קָאנקורס הָאב איך געהַאט ַא גרונט צו צװײֿפלען אין מַײן דערֿפָאלג. 
מיט ציטערניש הָאב איך געזוכט מַײן ֿפַאמיליע אין די גרױסַארטיקע ליסטעס ֿפון 
די ָאנגענומענע אין אינסטיטוט און מַײן הַארץ איז מיר שיער ניט ַארױסגעשּפרונגען, 
װען איך הָאב מיך דָארטן געֿפונען. ָאט ַאזױ בין איך געװָארן ַא סטודענט־מעדיקער, 
ָאט ַאזױ בין איך ֿפַארבליבן װױנען אין כַארקָאװ. מיט בַאגַײסטערונג הָאט אױֿפגענומען 
די ידיעה װעגן מַײן ָאנקומען אין אינסטיטוט מַײן טַאטע. זַײן ֿפרײד אין די שװערסטע 
בַאדינגונגען ֿפון לַאגער־רעזשים איז געװען אומגעהױער. ער הָאט נָאך שטַארק 
איבערגעלעבט, װָאס ער איז ניט אומשטַאנד מיר צוהעלֿפן, ַאז איך זָאל קָאנען זיך 
ֿפולקום ָאּפגעבן מיט מַײן לערנען, און ער הָאט ָאנגעהױבן הָאֿפן, ַאז מַײן דערֿפָאלג 
איז ַא גוטער סימן אױך ֿפַאר זַײן גורל. מיר מיט דער מַאמען הָאבן געשריבן בריװ 
און מעלדונגען אין ֿפיל מלוכישע און ּפַארטײִישע אינסטַאנצן מיט דער ביטע 
איבערקוקן דעם טַאטנס ענין, נָאר דערװַײל איז די צַײט נָאך ניט געװען קײן 
גינסטיקע און די ענטֿפערס – קײן דערֿפרײענדיקע. דָאס לערניָאר הָאט זיך ָאנגעהױבן 
װי געװײנטלעך דעם ערשטן סענטיַאבער. דָאס איז געװען ַא זעלטענער זוניקער 
טָאג און עס איז ָאנגענעם געװען זיך ֿפילן אין גַאס, גײענדיק דעם ערשטן טָאג אין 
אינסטיטוט, אין דער רױשיקער כװַאליע ֿפון ֿפילצָאליקע סטודענטן, װעלכע הָאבן 
געאַײלט אין זײערע לערן־ַאנשטַאלטן. נָאר װָאס איז דָאס? לעבן רַאדיָא־

רעּפרָאדוקטָאר שטײט ַא היּפשער עולם. עּפעס גיט מען װיכטיקס איבער. איך הער 
זיך צו: ”די דַײטשן זַײנען ַארַײן אין ּפױלן, אױף װַארשע ֿפַאלן ַארָאּפ די בָאמבעס״. – 
דָאס איז דער ָאנהײב ֿפון דער צװײטער װעלט־מלחמה, – הָאט קָאמענטירט די 

געשעעניש בעת ַאן איבעררַײס אונדזער ּפעדַאגָאג ֿפון דער לַאטַײן־שּפרַאך.
מַײן דור הָאט נָאך ניט געװּוסט ֿפון דער קײן מלחמה, כָאטש גערעדט און 
געשרִיען אױף די טריבונעס הָאט מען זײער ַא סך, נָאר איך געדענק, װי די װערטער 
ֿפון אונדזער ּפעדַאגָאג און דער טָאן, מיט װעלכן זײ זַײנען ַארױסגעזָאגט געװָארן, 
הָאבן אױף אונדז געמַאכט ַא גרױזַאמען רושם און די יום־טוֿבדיקע שטימונג ֿפונעם 
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ערשטן לערנטָאג איז ּתיּכף ַאנטרונען. נָאר דערװַײל הָאבן די הַארמַאטן ערגעץ װַײט 
ֿפון אונדז געשָאסן. אונדזער לַאנד איז געװען גענוג שטַארק, און אױף יעדער טריט 
און שריט הָאט מען אונדז ֿפַארזיכערט, ַאז דעם ׂשונא װעלן מיר שלָאגן נָאר אױף 
זַײן טעריטָאריע. ַא סֿפק צי היטלער װעט װַאגן ָאנֿפַאלן אױף אונדז. ַאזױ ַאז דערװַײל 
איז דָאס לעבן זיך געגַאנגען מיט זַײן געװענטלעכן גַאנג. ֿפון די ערשטע טעג ָאן 
אין אינסטיטוט איז דָאס לערנען בַײ מיר ַאװעק ֿפלַײסיק און אינטערעסַאנט. די 
לעקציעס הָאבן מיך ֿפַארכַאּפט און איך הָאב זיך דערֿפילט אין די ַאודיטָאריעס נָאך 
מַײן קַאלינינדָארֿפער ”ֿפַארשיקונג״ ַא גלַײכער צװישן גלַײכע. נָאך מער: סַײ די 
סטודענטן, סַײ די ּפעדַאגָאגן הָאבן זיך צו מיר בַאצױגן, איך װָאלט זָאגן, מיט ַא 
בַאזונדערער ַאכטונג, מעגלעך דערֿפַאר, װָאס איך הָאב שױן געװען דערװַאקסענער 
ֿפון מַײנע נַײע חֿברים און ָאּפגעגעבן זיך דָאס לערנען ערנסטער ֿפון זײ. חוץ דעם 
בין איך געװען דער אײנציקער אין מַײן גרוּפע, װעלכער הָאט אײנצַײטיק געַארבעט, 
ָאּפזָאגנדיק ֿפון ֿפיל יוגנט־ֿפרײדן און ֿפַארגעניגן... דערבַײ בין איך זײער גיך ַארױס 
צװישן די ֿפָארגעשריטענע סטודענטן, װָאס הָאט מיך ַאלײן ניט װײניק געחידושט. 
דעם 17 סענטיַאבער איז אונדזער ַארמײ ַאריבער די גרענעץ ֿפון מעריֿב אוקרַאִינע. 
דעם 19 סענטיַאבער הָאט מען מיך צװישן ַאנדערע סטודענטן ַארױסגערוֿפן אין 
מיליטער־קָאמיסַאריַאט אױף דער ּפריזיװ־קָאמיסיע. די מעדיצין־קָאמיסיע בין איך 
דער  װען  נָאר  ”גָאדיען״...  ֿפַארשריבן  מיך  הָאט  מע  און  גלענצנדיק  דורך 
מיליטער־קָאמיסַאר בַײם טיש, און צוזַאמען מיט אים דער ֿפָארשטײער ֿפון די 
געהעריקע ָארגַאנען, הָאבן ַארַײנגעקוקט אין מַײנע ּפַאּפירן, הָאבן זײ זיך געענדערט 
אין ּפנים. מע הָאט מיך ֿפַארשָאטן מיט ֿפרַאגעס און איך הָאב זיך װידער דערֿפילט 
געװען  איז  דָאס  שרעק,  קײן  געװען  ניט  שױן  איז  דָאס  נָאר  טרײֿפענער,  ַא 
ַא בַאלײדיקונג. אױף דער ֿפרַאגע ֿפון ֿפָארשטײער, מיט װָאס הָאב איך זיך ֿפַארנומען 
אין 1928 יָאר, דָאס הײסט ביזן איבערֿפָארן ֿפון ּפױלן קײן סָאװעטן־רוסלַאנד, הָאב 
קליּפ  אין  געשּפילט  הָאב  איך  ַאז  ָאּפגעענטֿפערט,  ערנסט  גַאנץ  רוִיק,  איך 
)צורקי־ּפַאלקי(... ֿפָארשטײער איז רױט געװָארן ֿפון ּכעס און ָאנגעשריגן אױף מיר, 
ַאז דָא איז ניט דָאס ָארט צו שּפַאסן. איך הָאב געענטֿפערט, ַאז איך שּפַאס ניט, ַאז 
ַא  ַארױסגעשריבן  מיר  מען  הָאט  ַארום  װָאך  ַא  אין  ערנסט.  גַאנץ  איז  עס 
מיליטער־בילעט, װּו עס איז געשטַאנען שװַארץ אױף װַײס, ַאז איך בין גָאדיען צו 
דער מיליטער־דינסט, נָאר... אין זַאּפַאס ֿפון דער דריטער קַאטעגָאריע!.. ניט װײניקער 
אינטערעסַאנט הָאט זיך אױסגעשּפילט בעת דער ָאֿפיצער הָאט געדַארֿפט ֿפַארשרַײבן 
אין מיליטער־בילעט מַײן געבורטסט־ָארט. לױט מַײן ּפַאס בין איך געבױרן אין ּפױלן. 
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– נָאר ּפױלן עקזיסטירט שױן מער ניט! – הָאט דער ָאֿפיצער אױף ַא הױכן קול 
מיר געגעבן צו ֿפַארשטײן. – װּו געֿפינט זיך די שטָאט ּפלָאצק? אין דער דַײטשישער 

טײל ָאדער סָאװעטישער טײל ֿפון ּפױלן?
– איצט אין דער דַײטשישער, – הָאב איך געענטֿפערט. 

און מַײן ָאֿפיצער שרַײבט מיר ַארַײן אין מיליטער־בילעט: געבורטסט־ָארט שטָאט 
ּפלָאצק, דַײטשלַאנד... דָאס איז ניט קײן ַאנעקדָאט. דָאס דָאזיקע מערקװירדיקע 
מיליטער־ביכעלע איז געלעגן אין מַײן קעשענע גַאנצע צען יָאר ביזן 1949 יָאר, 

װעם מע הָאט מיך ֿפַאררעכנט אין די קַאדרען ֿפון דער סָאװעטישער ַארמײ...
די מער ָאנטײל סטודענטן ֿפון אונדזער קורס הָאט מען דַאן צו דער דינסט 
גענומען, מיר הָאט מען ניט ֿפַארטרױט. מַײן סטודענטיש לעבן הָאט זיך מיר געגעבן 
ניט לַײכט: ַאנַאטָאמיע, ביָאלָאגיע, לַאטײן, ֿפיזיק, כימיע און ַאנדערע קעגנשטַאנדן 
הָאבן געֿפָאדערט ֿפיל צַײט און ּפסיכישע ָאנשטרענגונג, ּכדי ֿפַארדינען ַא געהעכערטע 
סטיּפענדיע. חוץ דעם הָאב איך געַארבעט אינדערהײם טיכלעך צוזַאמען מיט דער 
מַאמען – מיר הָאבן דָאך געמוזט אונטערהַאלטן דעם טַאטן אין לַאגער. בעת די 
קַאניקולן זומער און װינטער הָאב איך ניט שלעכט ֿפַארדינט, רעּפעטירנדיק מיט 
ָאּפגעשטַאנענע שילער ֿפון שול, װעלכע מיר הָאט ”געשדכנט״ מַײן שול ֿפַארװַאלטערין 
דָארע מַארקָאװנע. סוף 1939 יָאר איז קײן כַארקָאװ ֿפון דָאנבַאס איבערגעֿפָארן מַײן 
עלטערער ברודער, װעלכן איך הָאב אַײנגעָארדנט אױף צוגרײטונגס־קורסן אין 
מַאשינבױ־אינסטיטוט. אײנצַײטיק הָאט אונדזער ַא בַאקַאנטער אים אַײנגעָארדנט 
ַארבעטן ַאלס קָאנסטרוקטָאר ֿפון כַארקָאװער װעלָאסיּפעדן־זַאװָאד, װּו ער הָאט 
דערנָאך ָאּפגעַארבעט ֿפערציק יָאר – ביזן סוף ֿפון זַײן לעבן. אין קלײנעם צימערל 
אױף דער ּפושקין־גַאס הָאבן מיר ַאצינד געװױנט אינדרײען. די ענגשַאֿפט איז געווען 
ַא שרעקלעכע, ניט געװען, װּו זיך אױסצודרײען. קױם װָאס עס הָאט זיך אַײנגעגעבן 
אױף בַאנַאכט ַאװעקשטעלן לעבן דער סַאמע טיר ַא צעלײגבעטל... דער װינטער ֿפון 
1940 יָאר איז געװען ַא קַאלטער. אונדזער אײװעלע אין שטיבל הָאט ּכלומערשט 
געװַארעמט. צו דעם ַאלעם הָאבן זיך ָאנגעהױבן שװעריקַײטן מיט ּפרָאדוקטן און 
ברױט )עס איז געגַאנגען די ֿפינישע קַאמּפַאניע( אױך דָא הָאבן מיר מיט דער מַאמען 
געזוכט, װיַאזױ זיך העלֿפן און ָאנגעדונגען זיך בַײ די אַײנװױנער ֿפון צװײ גרױסע 
הַײזער אין ַאונדזער גַאס טרָאגן זײ אין שטוב ַארַײן אין זײערע טָארבעלעך )ַאזױ 
הָאבן דעמלט די שטָאטישע מַאכט־ָארגַאנען אַײנגעֿפירט ַאנשטָאט ברױט־קַארטלעך(. 
ֿפון יעדער קװַארטיר הָאט מען אונדז געצָאלט דרַײ רובל ַא חודש, חוץ דעם הָאבן 
מיר געהַאט ַא שטיקל ברױט אין שטוב. נָאר צוליב דעם זַײנען מיר מיט דער מַאמען 
אױֿפגעשטַאנען אין די גרעסטע ֿפרעסט ֿפיר ַא זײגער בַײנַאכט, מיט ַא שליסל ַאװעק 
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אין ברױט־מַאגַאזין, לױטן צעטל בַאקומען דעם ּפַאיָאק, צעלײגט דָאס ברױט אין די 
טָארבעלעך, ָאנגעלָאדן דעם שליטן און דערנָאך אין דער ֿפינצטער, לױֿפנדיק איבער 
די טרעּפ ֿפון אונדזערע הַײזער צעטײלט די טָארבעלעך. ֿפַארענדיקט אונדזער נַאכט 
מיסיע, הָאב איך קױם בַאװיזן עּפעס איבערכַאּפן און זיך ָאּפטרָאגן אין אינסטיטוט 
ַארַײן. נָאך די לימודים אין אינסטיטוט – גיך ַאהײם געקומען, ַא ּפָאר שעה איבער 
די לערנביכער, דערנָאך צוזַאמען מיט דער מַאמען געַארבעט די טיכלעך. געשלָאֿפן 
בלױז ֿפינף שעה... דערמָאנענדיק זיך איצט װעגן דעם ַאלעם, װּונדערט מיך ַאלײן 
װי ַאזױ הָאב איך דָאס ַאלץ בַאװיזן? נָאר, װַײזט אױס, ַאז מיט דעם שײדט זיך אונטער 

די יוגנט ֿפון די שּפעטערדיקע יָארן, װָאס אין דער יוגנט בַאװַײזן מיר ַאלצדינג.
און די צַײט איז גיך געגַאנגען מיט איר גַאנג. איך הָאב געענדיקט דעם ערשטן 

קורס, ַאריבער אױֿפן צװײטן. 
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די עווַאקוַאציע

ֿפון טַאטן זַײנען ָאנגעקומען הַארצרַײסנדיקע בריװ. ֿפרילינג 1940 יָאר הָאבן מיר 
אומדערװַארט דערהַאלטן ַא בריװ ֿפון כַארקָאװער מיליטער־ּפרָאקורָאר װעלכע הָאט 
אונדז מיטגעטײלט, ַאז דעם טַאטנס ענין איז איבערגעקוקט געװָארן מיטן ָאּפצושַאֿפן 
דעם אורטײל, איבערגעשיקט געװָארן קײן מָאסקװע אין דער הױּפט־ּפרָאקורַאטור 
צו דער ענדגילטיקער בַאשטענדיקונג. אונדזער ֿפרײד הָאט קײן גרענעץ ניט געהַאט. 
בַאהַאװנטע מענטשן און יוריסטן הָאבן אונדז ֿפַארזיכערט, ַאז דָאס איז ַא גָאלדן 
ּפַאּפירל און גָאר אין גיכן װעט מען דעם טַאטן בַאֿפרַײען. מיט מיר הָאט בַאהערשט 
ַאן אומגעהױער אױֿפשטַאנד און צוֿפלוס ֿפון ֿפרישע ּכוחות. אין ֿפָאטערס בריװ הָאבן 

אױֿפגעװַאכט ָאּפטימיזם און הָאֿפנונג. 
צום בַאדױערן, הָאבן די ּפַאּפירן מיטן טַאטנס ענין ערגעץ ֿפַארבלָאנדזשעט ָאדער 
ֿפַארריקט געװָארן אין װַײטע קענצעלַארישע שוֿפלָאדן און װי אין װַאסער ַארַײן... די 
גרױזַאמע ידיעה װעגן היטלערס ָאנֿפַאל אױף סָאװעטן־רוסלַאנד איז צו מיר דערגַאנגען 
בעת איך הָאב זיך געגרײט צו די עקזַאמענעס נָאכן ענדיקן דעם צװײטן קורס. גלַײך 
װי ַא זעץ ֿפון ַא הַאמער איבערן קָאּפ הָאט די בסורה מיך געּפלעֿפט – דָאס איז 
געװען ַא שָאק־צושטַאנד. װען איך בין ַא ביסל שּפעטער געקומען צו זיך, הָאב איך 
זיך בַארוִיקט, ַאז די מלחמה װעט זיך לַאנג ניט ֿפַארצִיען. מיר ֿפַארמעגן ַא שטַארקע 
ַארמײ, היטלער װעט גָאר אין גיכן ברעכן דעם קָאּפ און צום ֿפַאשיזם װעט נעמען 

ַא װיסטער סוף.
נָאר װען אױף די גַאסן ֿפון כַארקָאװ הָאבן זיך בַאװיזן ּפליטים ֿפון קִיעװ און 
ַאנדערע מעריֿב־שטעט, איז מיר געװָארן קַאלַאמוטנע אױף דער נשמה, די שטימונג 

איז ַארָאּפגעֿפַאלן. װעגן ֿפָארזעצן דָאס לערנען איז ניט געװען װָאס צו טרַאכטן.
ֿפַארקלעּפטע מיט ּפַאּפיר־ּפַאסן ֿפענצטער, אומגעהַײערענע רײען נָאך ברױט, 
לוֿפט־ַאליַארמעס, שַײן־מַאסקירונג, קָאמענדַאנטן־צַײט בַײנַאכט, דעזשורסטװעס 
אױף די דעכער, בָאמבע־בַאהעלטענישן, ֿפַארזָארגטע ּפנימער בַײ די מענטשן – דָאס 
ַאלץ איז געװען טָאג־טעגלעכס. אין אײנעם ֿפון יענע טעג הָאט צו מיר ָאנגעקלַאּפט 
ַא שײן מײדל מיט ַא טונקל ֿפון דער זון ּפנים. זי הָאט מיר איבערגעגעבן ַא בריװ 
ֿפון מַײן ֿפרַײנט הענעך קױֿפמַאנען, װעלכער הָאט געשריבן ֿפון די ָאקָאּפעס ֿפון 
הינטער קִיעװ. שױן ֿפון די ערשטע מלחמה־טעג איז ער מָאביליזירט געװָארן און, 
װי ער הָאט מיר געשריבן, ַאֿפילו שױן געּפרּוװט ּפולװער. דָאס מײדל, װָאס הָאט מיר 
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געברַאכט דעם בריװ, איז געװען ַא סטודענטקע ֿפון קִיעװער אינסטיטוט און הענעכס 
ּכלה. קױם זי הָאט בַאװיזן ָאּפטרָאגן די ֿפיס ֿפון איר הײמשטָאט, הָאט זי ַא הַאלבן 
זי  זיך,  דורכגעמַאכט צוֿפוס. מַײן מַאמע הָאט איר געהָאלֿפן אױסװַאשן  װעג 
ָאנגעהָאדעװעט און איך בין ַאװעק מיט איר צו מַײנע בַאקַאנטע, װּו איך הָאב איר 
אַײנגעָארדנט ַא װױן־װינקל, דערנָאך אין כַארקָאװער אוניװערסיטעט. צום בַאדױערן 

איז דָאס געװען ניט לַאנג...
צוזַאמען מיט ֿפיל סטודענטן ֿפון אונדזער אינסטיטוט בין איך מָאביליזירט געװָארן 
אין דער סטודענטישער דיװיזיע, װעלכע הָאט געגרָאבן קעגן טַאנקען – טרַאנשײען 
אױף שוץ ליניע הינטער כַארקָאװ. אין ֿפעלד, אונטערן אוֿפרַײען הימל הָאבן מיר 
ֿפון שטרױ און צװַײגן אױסגעבױט יִישוֿב ֿפון שַאלַאשן, און דָא אױף דער הױלער ערד 
אױסגעבעט מיט גרָאזן זַײנען מיר געשלָאֿפן צוגעדריקן אײנער צום צװײטן. ֿפון 
ֿפַארטָאג ביז אױֿפדערנַאכט הָאבן מיר געגרָאבן און געגרָאבן ביז װײטיק אין עֿברים 
און מָאזָאליעס אױף די דלָאניעס. די זון הָאט אומברחמנותדיק געברָאטן אונדזערע 
הַאלב־נַאקעטע קערּפערס און בעת ַא רעגן זַײנען מיר אױסגעװײקט געװָארן ביז די 
בײנער. נָאר יוגנט בלַײבט יוגנט. ניט קוקנדיק אױף דער ערנסטער לַאגע, שװערער 
ַארבעט און קַארגן שּפַײז־ּפַאיָאק איז דער עולם געװען געשטימט ָאּפטימיסטיש: 
לידער, געלעכטער, שּפַאסן, ַאנעקדָאטן הָאבן ממש געּפרַאלט ֿפון די שַאלַאשן נָאך 
דער ַארבעט ביז אין דער שּפעטער נַאכט ַארַײן. עס איז ֿפַארשטענדלעך, ַאז דָארט, 
װּו עס איז יוגנט, דָארט בליט ליבע. עס הָאבן זיך אױסגעבילדעט ניט װײניק ּפָארלעך. 

בַײ אײניקע ֿפון זײ איז דָאס עװָארן דער ָאנגַאנג ֿפון ַא געמײנזַאמען לעבן...
ֿפון הינטער כַארקָאװ הָאט מען אונדזער דיװיזיע איבערגַאװָארֿפן נעענטער צו 
דניעּפרָאּפעטרָאװסק, לעבן דער סטַאנציע נָאװָאמָאסקָאװסק, װּו עס זַײנען טָאג און 
נַאכט געגַאנגען ֿפַארביטענע שלַאכטן מיטן ָאנגרַײֿפנדיקן דַײטש. מיר הָאבן זיך 
בַאזעצט אין דָארֿפישע הַײזער. די ערשטע נעכט זַײנען מיר װײניק געשלָאֿפן, צו 
הערנדיק זיך צו אומאוֿפהערלעכער ַארטילערישער קַאנָאנַאדע און נָאכשּפירנדיק 
נָאך דער געװיטער־שַײן ֿפון שיסערַײ, װָאס הָאט בַאלױכטן דעם שװרַאצן הימל־רַאנד, 
װי די בליצן. דער ֿפרָאנט איז געװען גָאר נָאענט. צוביסלעך הָאבן מיר זיך צוגעװױנט 
הַארמַאטן קנַאלערַײ און נָאך ַא שװערן טָאג ַארבעט געשלָאֿפן װי געהרגטע. 
שרעקלעך איז געװען, װען איבער אונדזערע קעּפ אינמיטן העלן טָאג הָאבן זיך 
בַאװיזן ֿפַײנטלעכע ַאערָאּפלַאנען. זײער ָאנװַאקסנדיקער רױש הָאט ָאנגעװַארֿפן ַא 
ּפחד און מיר זַײנען געלָאֿפן ֿפון די גרובנס אין ֿפעלד ַארַײן, צו צום הױכן גרָאז, 
שטרעבנדיק זיך אױסבַאהַאלטן ֿפון ָאנֿפלי. אין די גרובנס זַײנען בלױז ֿפַארבליבן די 
זעלנער ֿפון סַאּפיָארן־בַאטַאליָאן, װעלכער הָאט געגרָאבן צוזַאמען מיט אונדז. אױף 



די עווַאקוַאציע168

ַא זעלבסטעטיקער דרַײֿפיס הילצערנער סטױקע איז בַײ זײ אַײנגעגרינדעט ָאנגעשטעלט 
געװען אין הימל ַארַײן ַא קױלנװַארֿפער ”מַאקסים״, װָאס הָאט ּכלומרשט געדַארֿפט 

דינען ֿפַאר ַא זעניטקער...
בַײם בַאװַײזן זיך ֿפון דַײטשישע ַאערָאּפלַאנען הָאט דער קָאמַאנדיר ֿפון בַאטַאליָאן – 
װַײזט אױס ערשט ֿפונעם זַאּפַאס – ַארױסגעכַאּפט ֿפון דער קָאבורע זַײן ּפיסטָאלעט און 
אױסשרַײענדיק: ”איבער די דַײטשישע ַאערָאּפלַאנען – ֿפַײער!״ – ָאנגעהױבן שיסן ֿפון 

זַײן ּפיסטױל אין הימל ַארַײן...
גלַײכצַײטיק ָאנגעהױבן שטעכן ”מַאקסים״. מיט הַארצקלַאּפעניש, ליגנדיק אין 
הױכן גרָאז איבערגעדעקט די קעּפ מיט אונדזערע לָאּפעטעס )דערנָאך הָאבן מיר 
לַאנג געלַאכט ֿפון ַאזַא בַאשיצונג( הָאבן מיר בַאָאבַאכטעט, װי די דַײטשושע 
סטערװיַאטניקעס הָאבן בַאשָאסן מיט בָאמבעס די אַײזנבַאן־סטַאנציע אין דעם 
עלעװַאטָאר. אונדז, די גרעבער, הָאבן זײ מּכבד געװען ֿפון קױלנװַארֿפערס: די קױלן 
הָאבן מיט ֿפַײל געלײגט ניט װַײט ֿפון אונדז. צום גליק הָאט קײנער ניט געליטן. 
דָאס איז געװען אונדזער ערשטע ”שלַאכט־קרײצונג״. ַאזױנע איבערֿפַאלן הָאבן זיך 
דערנָאך ניט אײנמָאל זיך איבערגעחזרט, נָאר צוביסלעך זַײנען מיר אױך צו דעם 

צוגעװױנט געװָארן.
מיר הָאבן נָאך װַײט ניט ֿפַארענדיקט די קעגנטַאנקעס־גרָאבנס, װי עס איז 
ּפלוצלינג ָאנגעקומען ַא בַאֿפעל ּתיּכף װַארֿפן די ַארבעט און אומגעזַאם זיך ָאּפטרָאגן... 
לױט די מיליטער־טײלן, װָאס זַײנען אַײלנדיק ָאּפגעגַאנגען ֿפון ֿפרָאנט און לױט 
דער דערנעענטערונג ֿפון קַאנָאנַאנדע, איז ניט שװער געװען זיך ַאנשטױסן, ַאז דער 
ֿפַײנט איז ַאריבער דעם דניעּפר. ַאװעקגעװַארֿפן אױֿפן װעג אונדזערע טשעמָאדַאנען, 
רוקזַאקן, לָאּפעטעס, קירקעס און ַאלץ, װָאס הָאט ַא װַאג געהַאט, הָאבן מיר אין 

דער גרעסטער אַײלעניש, דערשרָאקענע, געמַאכט ּפליטה.
בָארװעסע, הונגעריקע, צעצױגן אױף עטלעכע קילָאמעטערס הָאבן מיר געשּפַאנט 
איבער די שטױביקע װעגן צוזַאמען מיט ָאּפטרעטנדיקן מיליטער. בַײנַאכט, ליגנדיק 
אין די סקירדעס שטרױ אין ֿפעלד, הָאבן מיר מיט װײטיק אין הַארצן צוגעקוקט, װי 
עס הָאבן געֿפלַאקערט ניט װַײט ֿפון אונדז ַאן אַײזנבַאן־סטַאנציע און עשעלָאנען 
מיט סנַאריַאדן נָאך ַאן ָאנֿפלי ֿפון דער ֿפַאשיסטישער ַאװיַאציע. צו מָארגנס, אין ַא 
קלײנעם דָארף ליכַאטשעװָא הָאבן מיר זיך נָאר װָאס ָאּפגעשטעלט אױף ָאּפרו, װי 
עס הָאבן זיך בַאװיזן איז הימל עטלעכע דַײטשישע שּפַארבערס און ֿפַאר אונדזערע 
אױגן אין ֿפַארלױף ֿפון עטלעכע װַײלעס צעבָאמבירט דעם װָאקזַאל און ַאן עשעלָאן 
מיט מענטשן. װי מיר הָאבן זיך שּפעטער דערװּוסט, זַײנען דָארטן אומגעקומען 

עטלעכע סטודענטן ֿפון אונדזער דיװיזיע.
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קײן כַארקָאװ זַײנען מיר ָאנגעקומען שמוציקע, הונגעריקע, אױסגעמַאטערטע 
ביז צום לעצטן גרַאד. ֿפַאר דער צַײט ֿפון אונדזער ָאּפװעזן הָאט זיך די ַאטמָאסֿפער 
אין שטָאט געביטן. יעדן אױֿפדערנַאכט הָאט די דַײטשישע ַאװיַאציע סיסטעמַאטיש 
בָאמבירט די שטָאט. די אױֿפרַײסן, די ׂשרֿפות, די ַאליַארם־סירענעס הָאבן ניט געלָאזט 
לעבן. די מענטשן הָאבן זיך אױסגעזען ֿפַארלױרענע, זײ הָאבן זיך געטרָאגן איבער 
די גַאסן. עס הָאבן זיך בַאװיזן לַאסטמַאשינען געלָאדענע מיט שטוב־זַאכן – עס 

הָאט זיך ָאנגעהױבן די עװַאקוַאציע. 

אונדזער מעדיצינישער אינסטיטוט איז בַאשטימט געװָארן צו עװַאקוִירן זיך אין 
דער הױּפט־שטָאט ֿפון קירגיזיע ֿפרונזע. אױף אונדזער קלײנעם ֿפַאמיליען־רַאט הָאבן 
מיר בַאשלָאסן: איך ֿפָאר מיטן אינסטיטוט, מַײן ברודער צוזַאמען מיט דער מַאמען – 
מיטן עשעלָאן ֿפונעם װעלָא־זַאװָאד, װעלכער הָאט געדַארֿפט ָאּפגײן אױף ַא טָאג 
שּפעטער. דערבַײ הָאבן מיר ָאּפגערעדט, װיַאזױ דערנָאך געֿפינען אײנער דעם 
ַא צװײטן. ַארַײנגעלײגט מַײנע בעבעכעס אין ַא ”היסטָארישן״ קױש, װעלכער איז 
שױן אױסגעֿפָארן מיט מיר ַא װעלט, געזעגנט זיך מיט מַײנע, בין איך ַאװעק אױֿפן 
װָאקזַאל. דָא הָאב איך זיך דערװּוסט, ַאז דָאס ָאּפֿפָארן ֿפון אינסטיטוט איז צוליב 
געװיסע אורזַאכן ָאּפגעלײגט געװָארן אױף ַאן ַאנדערן טָאג, איך הָאב זיך אומגעקערט 
ַאהײם. אין ָאװנט הָאט מַײן ברודער געברַאכט ַא נַײעס, ַאז מע הָאט אים מָאביליזירט 
אין ֿפַארניכטונג־בַאטַאליָאן, און ער װעט זיך ֿפַארהַאלטן אין כַארקָאװ ביזן לעצטן 
טָאג. דער עשעלָאן, מיט װעלכן די מַאמע קָאן ַארױסֿפָארן, גײט אױף מָארגן. די 
דָאזיקע ידיעה הָאט צו נישט געמַאכט ַאלע אונדזערע ֿפריערדיקע ּפלענער, װַײל 
לָאזן ַאלײן אין װעג ַארַײן די מַאמע – װעגן דעם איז ניט געװען װָאס צו טרַאכטן. 

עס איז געבליבן אײן אױסװעג: צוזַאמען מיט דער מַאמען װעל איך ֿפָארן.
דעם 6 ָאקטיַאבער ֿפון 1941 יָאר, נָאך מיטיק־צַײט, הָאט אונדז ַא לַאסט־מַאשין 
צוזַאמען מיט ַאנדערע ּפליטים צוגעֿפירט צום װעלָא־זַאװָאד, װּו עס איז שױן געשטַאנען 
דער עשעלָאן. דָאס איז געװען ַא לַאנגער צוג מיט ֿפרַאכט־װַאגָאנען. די ַארבעטער 
ֿפונעם זַאװָאד הָאבן ָאנגעלָאדן די ָאֿפענע ּפלַאטֿפָארמעס מיט די װַארשטַאטן און 
אױסשטַאטונג. ֿפַאר די עװַאקוִירנדיקע איז צוגעגרײט געװָארן ַא ֿפרַאכט ּפולמַאן, 
װּו עס זַײנען אַײנגעריכטעט געװָארן צװײשטָאקיקע נַארעס ֿפון ניט קײן געשניצטע 
ברעטער. מיר מיט דער מַאמען הָאבן ֿפַארכַאּפט ַאן אונטערשטע נַארע, און װי־ניט־איז 
ֿפַארשטוּפט אונדזערע מער װי בַאשײדענע בעבעכעס. דערװַײל הָאט זיך ַארָאּפגעלָאזט 
דער ָאװנט און צוזַאמען מיט דער ֿפינצטערניש זַײנען ָאנגעֿפלױגן די דַײטשישע 
סטערװיַאטניקעס און דָאס מָאל איז דער גורל געֿפַאלן אױף אונדז. מיט מעגלעך 
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איבערגעבן, װָאס עס הָאט זיך דָא ָאּפגעטָאן. צוערשט הָאבן זיך די ַאערָאּפלַאנען 
ַא שיס געטָאן בַאלױכטונגס־רַאקעטעס, װעלכע הָאבן בַאלױכטן דעם ַארום, װי 
בַײטָאג. דערנָאך הָאט זיך ערשט ָאנגעהױבן דער גיהנום: בָאמבעס הָאבן, מיט ַא 
רצחישן ֿפַײף, ֿפון װעלכן עס הָאט די נשמה געקילט, זיך געלײגט ניט װַײט ֿפון 
אונדזער עשעלָאן. ַארום הָאבן געֿפלַאקערט ׂשרֿפות: געברענט הָאט דער רַאדיָא־זַאװָאד. 
דער מַארק, װױן־הַײזער. די זעניטקעס הָאבן משוגענערװַײז געשטעֿפט. די מענטשן 
ֿפון אונדזער װַאגָאן זַײנען אין ּפַאניק זיך צעלָאֿפן, װּוהין די ֿפיס הָאבן געטרָאגן. 
איך הָאב ָאנגעכַאּפט די מַאמע ֿפַאר דער הַאנט און ַאװעקגעלָאֿפן מיט איר צו דער 
שוץ־טרַאנשײ לעבן טױער ֿפון זַאװָאד. מיר הָאבן נָאך ניט בַאװיזן ֿפולקום ַארָאּפ ֿפון 
די טרעּפלעך, װי אונדז הָאט ַא לוֿפט־כװַאליע ֿפון ַא נָאענטער בָאמבע ַא װָארף געטָאן 
אין גרוב ַארַײן. די ערד הָאט זיך ַא שיט געטָאן אױף אונדזערע קעּפ, ַא װילדער געשרײ 
הָאט זיך ַארױסגעריסן בַײ די מענטשן. מַײן מַאמע הָאט זיך אין מיר ַארַײנגעקלעמערט 
און געקלָאגט: ”ָאט דָאס איז דער סוף״. איך ַאלײן הָאב אױך דָאס זעלבע בַײ זיך 

איבערגעחזרט: ”ַא סוף, ַא סוף״...
ַארָאּפגעװָארֿפן זײער טױט־לַאסט הָאבן די בָאמבַארדירער ֿפַארלָאזט דעם הימל 
איבער דער שטָאט. מענטשן זַײנען ַארױס ֿפון די בַאהעלטענישן, װי שטעכלער קריכן 
ַארױס ֿפון זײערע נָארעס. ֿפַארטָאג הָאט זיך דער שװער געלָאדענער עשעלָאן געֿפירט 
ֿפון ָארט, און ַאלע בַאװױנער ֿפון אונדזער װַאגָאן זַײנען געװען גליקלעך, װָאס מיר 
ֿפָארן שױן. נָאך דער שרעקלעכער נַאכט הָאט אױף די נַארעס געהערשט ַא געהױבענע 
שטימונג, ַא שטימונג ֿפון מענטשן, װעלכע זַײנען אױֿפגעשטַאנען ּתחית־המתים. 
מיר הָאבן אײנער דעם צװײטן ניט נָאר ניט געקָאנט, נָאר ַאֿפילו ניט בַאװיזן געהעריק 
בַאטרַאכטן, נָאר מיר הָאבן זיך ַאצינג דערֿפילט געבונדן אין אײן ענגער ֿפרַײנטלעכער 
משּפחה, װעלכע הָאט ֿפַאראײניקט אײן גורל. װענדן זיך אײנער צום ַאנדערן, הָאט 
יעדער געזוכט װײכע, אײדעלע װערטער און אומבַאדינגט מיט ַא גוטן שמײכל. יָא 
גרױסע צרות בינדן מענטשן, מַאכן צו נישט זײער עגָאִיזם און נידערטרעכטיקַײט. 

נָאר, צום בַאדױרן, ניט אױף לַאנג...
אונדזער ּפולמַאן מיט זעכציק נֿפשות אױף די נַארעס – דערװַאקסענע און 
קינדער – בַײ דער קנַאּפער שַײן ֿפון די קלײנע ֿפענצטערלעך, הָאט געמַאכט דעם 
אַײנדרוק ֿפון ַא שטַײג ֿפול ָאנגעשטָאּפט מיט אומרוִיקע הינער, װעלכע הָאבן זיך 
ניט אױֿפגעהערט צו ּפַארען. יעדער אײנער איז געװען ֿפַארטָאן אין אַײנָארדענען 
זַײן ”װירטשַאֿפט״, דערבַײ אין דער אומגעהױער ענגשַאֿפט הָאט אײנער דעם צװײטן 
דורכגעשטוּפט, געטרָאטן די ֿפיס און ממש אױֿפן קָאּפ געקרָאכן. נָאך דעם ערשטן 
ָאנֿפַאל ֿפון ”קעגנזַײטלעכע״, װָאס הָאט געהערשט אין װַאגָאן ֿפַארטָאג, הָאבן ַאצינד 
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מיט יעדן ָאּפגעגַאנגענעם קילָאמעטער ָאנגעהױבן ַא קַאמף ֿפַאר טעריטָאריע: יעדער 
אײנער הָאט געװָאלט װָאס מער ָאּפרַײסן ֿפַאר זיך אױֿפן חשבון ֿפון צװײטן, מע הָאט 
ָאּפגעמָאסטן די ברעטער ֿפון די נַארעס מיט די ֿפינגער, מיט שטעקעלעך, זיך 
געַאמּפערט איבער יעדן סַאנטימעטער, ַאּפעלירט מיט לַײטישקַײט און ערלעכקַײט. 
די ֿפרױען הָאבן געשריגן אױף זײערע קינדער, ֿפַאר װעלכע די נַײע ניט געװײנטלעכע 
ַאטמָאסֿפעראין װַאגָאן איז געװען ַא ֿפַארװַײלונג, ַא יום־טוֿב און זײ זַײנען זיך 

צעגַאנגען אױף ַאלע ּכלים. ֿפון דעם גװַאלד הָאבן װײ געטָאן די אױערן.
נָאר ָאט איז אונדזער עשעלָאן ָאנגעקומען קײן קוּפיַאנסק, זיך ָאּפגעשטעלט 
אױף דער סטַאנציע צװישן ֿפיל ַאנדערע עשעלָאנען, און גלַײך װי מע װָאלט 
געװַארט זַײנען ָאנגעֿפלױגן מיט ַא שרעקלעכן רעש ּכמעט איבער די סַאמע דעכער 
ֿפון די װַאגָאנען דרַײ ”מעסערשמיטן״. ֿפון די אױֿפרַײסן ֿפון די ַאװיַאבָאמבעס הָאט 
אונדזער ּפולמַאן אױֿפגעציטערט, און אין װַאגָאן הָאט זיך אַײנגעשטעלט ַא טױטע 

שטילקַײט.
ַאלע הָאבן זיך ֿפַארגעסן אין זײערע טעריטָאריעס, ֿפַאר װעלכע זײ זַײנען ַא 
מינוט ֿפרִיער געװען גרײט אױֿפעסן אײנער דעם ַאנדערן... װידער זַײנען בַאהערשט 
געװָארן בלױז מיט אײן געדַאנק: דער עשעלָאן זָאל װָאס גיכער ַאװעק ֿפון דער 
סטַאנציע. ַאזױנס הָאט די ערשטע טעג ֿפון אונדזער נסיעה, בעת אונדזער עשעלָאן 
הָאט זיך דורכגעריסן אין דער זַײט ֿפון מָאסקװע, ּפַאסירט ניט זעלטן. נָאר צוביסלעך 
הָאבן זיך די לַאנדשַאֿפטן און שטרַײטן אין װַאגָאן אַײנגעשטעלט. מיט געמײנזַאמע 
ּכוחות הָאבן די מענער אַײנגערעכטעט ַאן אַײזן אײװעלע מיט ַא רער, װָאס איז 
ַארױס אין ֿפענצטערל. דָאס ָארט ַארום אײװעלע איז איצט געװָארן אונדזער 
גַאסט־צימערל, אונדזער צענטרַאלער ּפלַאץ, װּו די ֿפרױען ָאּפשטױסנדיק מיט די 
עלנבױגנס אײנע די צװײטע הָאבן געקָאכט װער ַא טעּפעלע ֿפַאר די קינדער, װער 
ַא קעסעלע טײ. דָא איז אױך ניט שטענדיק ָאנגעגַאנגען ָאן קריגערַײ נָאך דער רײ... 
די מער רוִיקע מענער הָאבן דָא גערױכערט מַאכָארקע אין צַײטונגס־ּפַאּפיר און 
בַאהַאנדלט די לַאגע אױף די ֿפרָאנטן ביז שּפעט אױף דער נַאכט ַארַײן. די בַאֿפעלקערונג 
בַײ אונדז אין װַאגָאן איז געװען ביז גָאר ַא קָאלָאריטע: ַאלטע מענטשן, אינװַאלידן, 
יִידן, קריסטן, עטלעכע יונגלינגען און מײדלעך, קינדער. אונדזער ”ָאדיסײ״ אױף די 
רעדער הָאט זיך ֿפַארצױגן... צװײ און ַא הַאלב חדשים. און מיר זַײנען דורכגעֿפָארן 
הַאלב רוסלַאנד. ֿפַאר דער צַײט הָאבן מיר זיך גוט בַאקַאנט אײנער מיטן צװײטן, 
צוגעװױנט זיך, ריכטיקער, צוגעּפַאסט אײנער צום ַאנדערן, װי עס מָאלט זיך אין ַא 
גרױסער קָאמונַאלער דירה. דערבַײ הָאבן זיך אױסגעבילדערט ֿפַארשײדענע לַאגערן, 
װעלכע הָאבן געֿפירט צװישן זיך ַא ֿפַארבָארגענעם און ַא מָאל אױך ַאן ָאֿפענעם 
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קַאמף. דער געזעץ ֿפון שטַארקערן הָאט ניט ֿפַארמיטן דָאס קלײנע אינדזעלע אױף 
רעדער. 

איך װײס ניט ֿפַארװָאס )עס גײט דָא ניט צו בַארימען זיך(, נָאר מיר מיט דער 
מַאמען זַײנען געבליבן אין דער זַײט ֿפון דעם מיש־מַאש ַארום אונדז. יעדע ֿפון די 
”געמײנדעס״ הָאט זיך בַאמיט ַארַײנצובַאקומען צו זיך און ָאֿפט ַאּפעלירט צו אונדז, 
מיר זַײנען געװען די העכסטע געריכט־אינסטַאנץ. מסּתמא איז דָאס געװען ֿפַארבונדן 
מיט דעם, װָאס אױף מיר הָאט מען בַאקוקט װי אױף ”ַא שטיקל דָאקטער״ – ֿפָארט 
ַאריבער אױֿפן דריטן קורס ֿפון מעדיצינישן אינסטיטוט – און ֿפַאר ַא דָאקטער הָאט 
מען דרך־ארץ. װָאס איז שײך מַײן מַאמען – הָאט בלױז איר אױסערלעכער אױסזען, 
איר זעלטן שײן ּפנים מיט די קלוגע שטרַאלנדיקע אױגן, איר מַאניר ֿפון הַאלטן זיך 
הָאט ַארױסגערוֿפן ַאכטונג בַײ ַאלעמען. צוקוקנדיק זיך צו די קריגערַײען און 
שמײסערַײען, הָאט מַײן מַאמע צוגעשָאקלט מיטן קָאּפ און אױף אירע דינע ליּפן 
הָאט זיך געלײגט ַא שמײכעלע, גלַײך װי זי װָאלט מײנען: ״עך, מענטשעלעך, 
מענטשעלעך״. ֿפַאר צװײ און ַא הַאלבן חדשים ֿפון אונדזער נסיעה הָאבן די ּתושֿבים 
ֿפון אונדזער װַאגָאן זיך ניט אױסגעטָאן, געשלָאֿפן אין די מלבושים, זיך ניט געװַאשן. 
ֿפון לינקס אױף די נַארעס הָאבן מיר געהַאט שכנים װעלכע װָאלטן װערן זַײן די ּפען 
ֿפון מוכר־סֿפרים. מַײן שכנה אױף דער נַארע איז געװען ליזע – ַא קַאליקע מיטן 
גרױסן הױקער, איר ּפנים איז געװען בלַאס, אירע ברײט ָאֿפענע אױגן הָאבן אומרוִיק 
געבלָאנדזשעט, גלַײך זײ װָאלטן עּפעס זוכן – זי איז געװען בלינד. זיצנדיק אױף דער 
נַארע, ֿפלעגן ליזע ָאֿפט מיט איר דין קולעכל זינגען לידער, דעקלַאמירט גַאנצע 
ּפָאעמעס ֿפון די קלַאסיקער, נָאר איר בַאליבט ֿפערדל איז געװען צװישנֿפעלקערלע 
ּפָאליטיק, אין װעלכער זי איז געװען גוט בַאהַאװנט. בעת אונדזער עשעלָאן הָאט זיך 
ערגעץ ָאּפגעשטַאנען אױף ַא סטַאנציע, זַײנען מיר ַאלע, װעלכע זַײנען ַארױס ֿפון 
װַאגָאן אין װָאקזַאל, מחויֿב געװען זיך ָאּפגעבן ליזען ַא בַאריכט, װָאס מע גיט איבער 
דורך רַאדיָא, װָאס עס טוט זיך אױף די ֿפרָאנטן און אין דער װעלט. זי הָאט ממש 

געשלונגען ידער װָארט און דערבַײ ַארױסגעזָאגט אירע קָאמענטַארן און ּפרָאגנָאזן.
נָאך דעם, װי איך הָאב ַאװעקגעשטעלט צװישן אונדזערע געלעגער ַא ברעטל, 
און ליזע הָאט זיך איבערצַײגט, ַאז איך ֿפַארמעסט זיך חלילה ניט אױף איר 
טעריטָאריע, איז זי מיט מיר געװָארן דער בעסטער גוטער ברודער, און איך בין, װי 
דער נָאענסטער איר שכן, געצװּונגען געװען איר ָאּפגעבן ניט װײניק אױֿפמערקזַאמקַײט, 

איבערהױּפט אין בַאזָארגן זי מיט די לעצטע נַײעס. 
די נָאענסטע שכנים אױף די אײבערשטע נַארעס איבער אונדזער קָאּפ איז געװען 
דָאס ּפָארֿפָאלק ֿפרײדענבערג – ַא ּפָאר עלטערע מענטשן. ער, דער מַאן, איז געװען 
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ַאן ַאלטער קַאדרָאװע שלָאסער, װעלכער הָאט ָאּפגעַארבעט אױֿפן כַארקָאװער 
װעלָא־זַאװָאד ַא סך יָארן, הָאט רירנדיק אוכַאזשעװעט נָאך זַײן ”מַאטושקע״ און די 
לעצטע הָאט מיט ניט קײן ֿפַארהַאלטענער צערטלעכקַײט ניט ַאנדערש ָאנגערוֿפן 
איר מַאן װי ”ּפַאּפַאטשקע״. קײן קינדער הָאבן זײ ניט געהַאט און זײער גַאנצע ליבע 

הָאבן די עלטערע מענטשן ָאּפגעשענקט אײנער דעם צװײטן.
צום בַאדױערן הָאט דער טױט ַאזױ גרױזַאם ַארַײנגעמישט אין זײער צוזַאמענבונד. 
דָאס הָאט ּפַאסירט אין קנַאּפע צװײ חודש ַארום נָאכן ָאנהײב ֿפון אונדזער נסיעה. 
אונדזער עשעלָאן הָאט זיך לַאנגזַאם דערקליבן דורך ֿפַארשײדענע סטַאנציעס. דער 
ֿפרָאסט איז געװען הַארצלָאז צו אונדזער ּפולמַאן, ֿפַארצױגן די װענט ֿפון װַאגָאן 

מיט ַא ּפַאנצער ֿפון אַײז און ָאּפגעקילט די טומלדיקע לעבן ֿפון זַײנע אַײנװױנער.
דערװַאקסענע און קינדער, װעלכע הָאבן ֿפַארטומקטע געטוליעט אױף די נַארעס...

ֿפילו די בלינדע ליזע איז טרונען און מע הָאט זעלטן געהערט איר קװיטשיק קול. 
דָאס אײנציקע ֿפענצטערל אין װַאגָאן און די ֿפילצָאליקע שּפַארונעס זַײנען געװען 
ֿפַארשטָאּפט מיט שמַאטעס און כָאטש דָאס אַײזערנע אײװעלע מיט די רערן זַײנען 
געװען רױט ָאנגעגליט, הָאט דער ֿפרָאסט גענומען זַײנס און ַאמערסטנס ַארַײן אין די 
שװַאכע לונגען ֿפון דער ”מַאטושקע״. זי איז געלעגן אױף דער נַארע איבער אונדזער 
קָאּפ, שװער געעטעמט און שטילערהַײט געקרעכצט. מַײנע קענטענישן אין מעדיצין 
זַײנען ַאֿפילו נָאך ניט געװען קײן מינימַאלע. איך הָאב בַאװיזן ֿפַארענדיקן דעם צװײטן 
קורס ֿפון אינסטיטוט, װּו מיר הָאבן שטודירט בלױז ַאנַאטָאמיע, ביָאלָאגיע, ֿפיזיָאלָאגיע 
און ַאנדערע ַאלגעמײנע קעגנשטַאנדן. די קלינישע מעדיצין הײבט מען ערשט אױֿפן 
דריטן קורס. און דָאך זַײנען ַאלעמענס בליקן אין אונדזער געצעלט געװענדן געװען 
צו מיר און איך הָאב זיך אין מַײן אומבַאהָאלֿפנקַײט געֿפילט שטַארק אונטערדריקט.

ַאהוץ כַאּפן דֿפק בַײ דער קרַאנקער, אונטערטרָאגן צו אירע ליּפן ַא טעּפעלע 
װַארעמע טײ מיט ַא ּפרָאשעק ַאסּפירין און זי אונטערמונטערן, בין איך מער גָארניט 
אומשטַאנד געװען צו טָאן. אױף אײנער ַא גרעסערער סטַאנציע, איך געדענק שױן 
ניט װעלכע, בעת אונדזער עשעלָאן איז דָא ָארדנטלעכע מָאל שטײן געבליבן צװישן 
די ֿפילצָאליקע, ֿפַארמיסטיקטע בַאן ליניעס, װַארטנדיק אױף ַא לָאקָאמָאטיװ, בין 
איך ַאװעק אין דער מעדיצינישער ַאמבולַאטָאריע, װָאס ניט װַײט ֿפון װָאקזַאל און 
קױם װָאס אַײנגעבעטן דעם ָארטיקן ַאלטן רוֿפא צו גײן מיט מיר צו דער קרַאנקער 
אין אונדזער װַאגָאן. אױסטָאן און אונטערזוכן די מַאטושקע אין אַײז קַאלטן װַאגָאן 
איז געװען אוממעגלעך, דער עיקר הָאט דער דָאקטער בַאנוגנט זיך מיט מעסטן די 
היץ און טַאּפן דעם דֿפק. נָאך דעם הָאט ער שטילערהַײט און צוטרױלעך מיר געגעבן 
צו ֿפַארשטײן, ַאז די קרַאנקע איז ֿפַאראורטײלט. ער הָאט איבערגעלָאזט עטלעכע 
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טַאבלעטן, געגעבן אײניקע ָאנװַײזונגען, בנוגע דעם אױֿפזיכט ַארום חולה און איז 
ַארָאּפגעקרָאכן מיטן לַײטער ֿפון װַאגָאן.

אין ַא ּפָאר שעה ַארום הָאט די ַאלטע ֿפרײדנבערג ֿפַארלױרן דעם בַאװּוסטזַײן 
און ָאנגעהױבן רעדן ֿפון היץ. ַא גַאנצע נַאכט איז דער ”ּפַאּפַאטשקע״ געזעסן אױף 
דער נַארע איבער זַײן לעבנס ֿפרַײנט און ֿפון זַײנע אױגן הָאבן זיך געקַײקלט גרױסע 
טרערן אין די געדיכטע גרױע װָאנצעס. די קרעכצן ֿפון דער קרַאנקער, די הױדעװדיקע 
שָאטנס, װָאס הָאט ָאּפגעװַארֿפט דָאס אײל קַאנעצל, דָאס קלַאּפערַײ ֿפון די רעדער 
הָאבן ָאנגעװַאֿפט ַאן אימה. װײניק װער ֿפון די דערװַאקסענע זַײנען יענע נַאכט 
געשלָאֿפן, נָאר ַאלע הָאבן געשװיגן און איך בין געװען זיכער, ַאז יעדערן הָאט 

בַאהערשט אײנע און די זעלבע שטימונג, – די שטימונג ֿפון אױסזיכטלָאזיקַײט. 
אין דער ֿפרי, װען די ערשטע שטרַאלן ֿפון ליכט הָאבן זיך ַארַײנגעריסן דורך די 
שּפַארונעס ֿפון דער װַאגָאן טיר, הָאט ּפלוצלינג די קרַאנקע אױֿפגעװַאכט, הילכיק 
ָאּפגעָאטעמט, װי נָאך ַא שװערער ַארבעט. זי הָאט זיך ַאװעקגעזעצט, ַארָאּפגענומען 

די ֿפַאטשײלע ֿפון קָאּפ און מיט ַא קלָארן קול זיך ָאנגערוֿפן צו איר מַאן:
– ּפַאּפַאטשקע, איך בין שױן געזונט... איך װיל עסן...

ַאלע, װָאס הָאבן דָאס בילד בַאָאבַאכטעט, זַײנען געבליבן געּפלעֿפט, און װען די 
ַאלטע הָאט ָאנגעהױבן קַײען ַא שטיקל ברױט און ֿפַארטרינקען עס מיט טײ, הָאט זיך 
בַײ ַאלעמען אין אײן ָאטעם ַארױסגעריכן ַא ֿפַארלַײכטערונג זיֿפץ און אין װַאגָאן הָאט 
זיך דערשּפירט ַא ֿפרײדיקע אױֿפלעבונג. יעדער הָאט זיך געסטַארעט װָאס נעענטער 
דורכשטוּפן צו דעם שמָאלן דורכגַאנג צו די ֿפרײדענבערגס און זָאגן ַא ּפָאר צערטלעכע 
װערטער דער קרַאנקער. די ”מַאטושקע״ הָאט געגעסן און געשמײכלט און ַאֿפילו 
געּפרּוװט שּפַאסן. דער דָאזיקער װּונדער הָאט זיך געדױערט ניט מער װי צען־ֿפוֿפצן 
מינוט, די ַאלטע הָאט זיך צוגעלײגט אױֿפן קישן, ֿפַארמַאכט די אױגן און... געשטרָא

בן... זָאל איך ַאלײן ניט זַײן בַײװעזנט בַײ דעם ַאלעם, װָאס עס איז געשען און עמעצער 
זָאל מיר דערצײלן װעגן דעם, – װָאלט איך בשום איֿפן ניט געגלױבט, ַאז ַאזױנס איז 

מעגלעך...
דעם מת הָאבן מיר ַארָאּפגענומען ֿפון װַאגָאן אין ָארענבורג. דָא איז ַארָאּפגעשטיגן 
דער ַאלטער ֿפַאריתומטער ֿפרײדענבערג ברענגען צו קרקע זַײן לַאנגיָאריקן לעבנס־

ֿפרַײנט אין די װַײטע ֿפרעמדע ערטער...
...שױן ֿפיל יָארן, װי מיך בַאגלײט ַא געדַאנק, ריכטיקער ַא ֿפַארגלײכונג, ַאז מענטשן 
ַארום אונדז זַײנען װי עּפל אױף אײן בױם: אױֿפן ערשטן בליק, זַײנען זײ ַאלע ַאלץ 
אײנע, ֿפון אײן מין, נָאר צוקוקנדיק זיך צו זײ נעענטער און בַאזונדערס, װען מע 
הײבט זײ ַארָאּפ ֿפון די צװַײגן און מע בַאטרַאכט זײ אין הענט, ַאנטּפלעקן מיר, װי 
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ֿפַארשײדנַארטיק די ּפרות זַײנען: אײניקע זַײנען גרױסע, שײנע, די ַאנדערע – קלײנע, 
דעֿפָארמירטע, די דריטע – ֿפון אױסנװײניק – גַאנץ ֿפַײנע, נָאר ֿפון אינעװײניק – 
װערעמדיק... און ַאזױ אױך מענטשן. איבערהױּפט שװימען ַארױף זײערע מעלות און 
שװַאכקַײטן אױֿפן אײבערֿפלַאך אומשטַאנד און אין ַאן ענגן רױם. די אַײנװױנער ֿפון 
אונדזער ּפולמַאן, ֿפַארשּפַארטע אױף די נַארעס, װי אין ַא שטַײג, זַײנען װַײט ניט 
געװען קײן אױסנַאם דערֿפון, װי אײנער הָאט זיך ניט געסטַארעט אױסבַאהַאלטן ֿפַארן 
ַאנדערן דָאס קױטיקע און ַארױסשטעלן אױף ַא בַאװַײז זַײנע מעלות, װי עס ֿפירט זיך 
געװײנטלעך אין יעדער געזעלשַאֿפט, הָאט עס ניט געלונגען. ֿפַאר צװײ מיט ַא הַאלבן 
חדשים ֿפון אונדזער נסיעה הָאבן סוף־ּכל־סוף זיך ַאלע אױֿפגעדעקט אין זײער ֿפולער 

הױלקַײט און דַאן הָאט זיך שױן קײנער מיט גָארנישט ניט געשעמט.
אין סַאמע עק ֿפון װַאגָאן אױֿפן אונטערשטן שטָאק הָאבן ֿפַארנומען זײער 
טעריטָאריע די אורמַאנס: ַאן ַאלטע מַאמע מיט צװײ זין אױך ניט ֿפון דער גרינגער 
יוגנט – ַארקַאדי און דוד. דער יִינגערער ַארקַאדי הָאט געַארבעט אױֿפן כַארקָאװער 
װעלָאזַאװָאד ַאלס שלָאדער. מיט װָאס עס הָאט זיך ֿפַארנומען דער עלטערער דוד 
דָאס איז געבליבן ַא סוד. מיט זַײן גַאנצן אױֿפֿפירונג הָאט דער דָאזיקער טיּפ זיך 
געסטַארעט נָאך מער אַײנהילן זַײן ּפערסָאן אין סודותֿפול הַײטל, װעלנדיק ַארױסרוֿפן 
צו זיך ַאן אינטערעס. די ערשטע טעג ֿפון אונדזער לעבן אױף די רעדער זַײנען די 
אורמַאנס געװען זײער בַאשײדן און ליבלעך צו די ַארומיקע, ֿפַארלָאֿפן יעדער דעם 
װעג, װי מע זָאגט – כָאטש לײג זײ צו ַא מּכה. אמת, אױף מיר און אױך אױף מַײן 
מַאמען הָאט דָאס געזינדל ֿפון ערשטן טָאג געמַאכט ניט קײן בעסטן אַײנדרוק: שױן 
צו זיס, צו גוט הָאבן זײ זיך בַאמיט ַארױסװַײזן, איבערהױּפט דער עלטערער דוד מיט 
זַײן אינטעליגענטישקַײט, װָאס הָאט דערמָאנט שלום־עליכמס חתן מיט ”דָאס און 
דָאס און דָא יענץ...״ די ברידער הָאבן געזוכט מַײן געזעלשַאֿפט און װָאס מער זײ 
הָאבן צו מיר זיך געקלעּפט, ַאלץ אומָאנגענעמער איז מיר דָאס געװען. און װען 
איך הָאב זיך דערװּוסט, ַאז בײדע בחורים הָאבן איבערגעלָאזט אין כַארקָאװ זײערע 
ֿפרױען און קינדער אױף חֿפקר, און צוזעענדיק, װי זײ ּפרּוװן ֿפַארֿפירן מיט די יונגע 
ֿפרױען אין װַאגָאן, הָאב איך זײ ּפשוט ֿפַארַאכטעט און אױסגעמיטן זײער געזעלשַאֿפט. 
איך געדענק ניט אױף װעלכער סטַאנציע מיר זַײנען געשטַאנען, בעת ליגנדיק מיט 
ַא ביכל אױף מַײן געלעגער, הָאב איך דערהערט ַא טומל און ַא געשרײ ֿפון דרײסט. 
איך בין צוגעלָאֿפן צו דער טיר און דערזען, װי לעבן אונדזער װַאגָאן, אױף דער 
שכנותדיקער אַײזנבַאן־ליניע ליגט ַא צעבלוטיקער מענטש און איבער אים די ברידער 
אורמנַאנס, װעלכע שלָאגן אים מיט ַאכזריות. איך הָאב קױם דערקענט אין ַא 
געליטענעם אונדזער מיטרַײזנדער – דעם דיַאדיע װַאסיע קָאלעסניקָאװן, ַאן ַאלטן 
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ַארבעטער ֿפון װעלָאזַאװָאד, ַאן עלנטער שטילער מענטש, ַאן אינװַאליד מיט 
הילצערנעם ֿפוס. די בַײװעזענדע ֿפרױען הָאבן מיט געשרײען געּפרּוװט ָאּפשטעלן די 
עקזעקוציע, נָאר די ברידערלעך הָאבן זיך ניט געקָאנט ָאּפרַײסן ֿפון זײער קרבן. ניט 
װיסנדיק, װָאס קומט דָא ֿפָאר, בין איך ַארָאּפגעשּפרונגען ֿפון דעם װַאגָאן און מיט ַא 
ֿפַארנעּפלטן ֿפון גרימצָארן זין ַא װָארף געטָאן אױף די שלעגער. ֿפון אומדערװַארטקַײט 
זַײנען די אורמַאנס ַא ביסל דערשטױנט געבליבן. נָאר אין דער ֿפָאלגנדער רגע הָאבן 
זײ ַא נעם געטָאן צו מיר, נָאר דָא הָאבן זיך ַארַײנגעמישט נָאך עטלעכע מענטשן 
און ָאּפגעקילט די ברידער. דעם ֿפעטער װַאסיען הָאבן מיר געהָאלֿפן זיך ַארױֿפקלַײבן 
אױֿפן װַאגָאן צו זַײן ָארט. ער הָאט אונדז דערכצײלט, ַאז די אורמַאנס זַײנען 
ָאנגעֿפַאלן אױף אים דערֿפַאר, װָאס ער הָאט זײ בַאמערקט, ַאז עס איז ניט 
ָאנשטענדיק צושטײן צו די װַײבלעך אין װַאגָאן. ֿפַאר ַאזלעכע חֿברהלַײט שטײט 
ֿפיל בעסער ָאן בַאװַײזן העלדישקַײט אױֿפן ֿפרָאנט. נָאך דעם אינצידענט הָאבן זיך 
ַאלע אין װַאגָאן ָאּפגעװַײטערט ֿפון דעם קריגערישן געזינדל. אין מיר הָאבן זײ געזען 
דעם גרעסטן ׂשונא זײערן און ניט געקָאנט מיר מוחל זַײן, װָאס איך הָאב זיך 
אַײנגעשטעלט ֿפַאר ַא גױ... עס איז איבעריק דערצײלן, מיט װָאס ֿפַאר ַא װערטער 
זײ הָאבן מיך געקרױנט. איך מײן, ַאז משה ּפוטן – דעם ראש ֿפון הַײזל אױף 
לָאגָאװניצקער גַאס אין לָאדזש, װָאלט די אױערן רױט געװָארן... ֿפון די שײנע 
ברידערלעך איז ניט ָאּפגעשטַאנען זײער מוטער – די מַאדַאם אורמַאן, װעלכע, איך 
בין זיכער, װָאלט מיט דערֿפָאלג געקָאנט ֿפַארבַײטן דעם דערמָאנטן משהן. אונדזער 
עשעלָאן איז בַאשטימט געװען צו עװַאקוִירן אין דער שטָאט גָארקי, און מיר הָאבן 
געדַארֿפט ַאהין ֿפָארן דורך מָאסקװע, װָאס דױערט געװײנטלעך מיט דער בַאן ַא צען 

שעה, הָאבן מיר דורכגעמַאכט ֿפַאר צען מעת־לעת.
דעם 17 ָאקטיַאבער הָאט מען אונדזערע װַאגָאנען ַאװעקגעשטעלט אין טוּפיק ֿפון 
דער סטַאנציע דָאמָאדעדָאװָא, װָאס ֿפינף און דרַײסיק װערסט ֿפון דער הױּפט־שטָאט. 
מיר הָאבן קײנמָאל ניט געװּוסט, װיֿפל צַײט װעט זיך ֿפַארהַאלטן אונדזער עשעלָאן 
אױף די סטַאנציעס. אױך דָא אין דָאמָאדעדָאװָא איז דָאס אומבַאװּוסט געװען. יעדער 
ֿפון אונדז הָאט געטרױמט ֿפַארֿפולן די ּפרָאװיזיע זַאּפַאסן, װעלכע זַײנען צוביסלעך 
אױסגעגַאנגען אין װעג. ריזיקירן צו ֿפָארן קײן מָאסקװע הָאט ניט יעדער געװַאגט, 
איבערהױּפט נָאך עטלעכע ֿפַאלן, װען אײניקע ֿפון אונדזער װַאגָאן זַײנען ָאּפגעשטַאנען 
ֿפון עשעלָאן און דערנָאך אין משך ֿפון ֿפיל שעהען און ַאֿפילו נָאך עטלעכע 
מעת־לעת נָאכגעיָאגט מיט איבעלעבונגען און ּפַאסירונגען קױם אױסגעזוכט אונדזער 
צוג. ַאגֿב, אױך איך הָאב אײנמָאל ֿפיל שעהען ביז אין דער נַאכט ַארַײן אױף ַאן 
ָאֿפענער ּפלַאטֿפָארמע ַא ֿפַארֿפרױערענער זיך נָאכגעיָאגט זיך נָאכגעיָאגט נָאך מַײן 
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ֿפַארלױרענעם װַאגָאן און מַײן מַאמע איז דַאן שיער ֿפונעם זינען ניט ַארָאּפ. און 
דָאך בין איך ניט אַײנגעשטַאנען און צוזַאמען מיט נָאך ַא בחור – דער זיבעצניָאריקן 

סַאניע סװירסקי ַאװעק מיט דער עלעקטריטשקע קײן מָאסקװע. 
װי בַאװּוסט, זַײנען די טעג ֿפון 16־טן און 17־טן ָאקטיַאבער 1941 יָאר געװען די 
שרעקלעכסטע טעג ֿפַאר מָאסקװע, װען דער ׂשונא איז שױן געשטַאנען הינטער דער 
שטָאט, און איך הָאב מיט די אײגענע אױגן און מיט שװערן געֿפיל בַאָאבַאכטעט 

דָאס גרױזַאמע בילד ֿפון דער בַאלַאגערטער הױּפט־שטָאט. 
דער אינדערֿפרי איז געװען ַא גרױער, די ּפנימער ֿפון די שטָאט־אַײנװױנער זַײנען 
געװען גרױע, ערנסטע, ֿפַארזָארגטע. ַאלע הָאבן שװַײגנדיק געאַײלט, געיָאגט, די 
ברײטע ֿפעבצטער ֿפון די קלײטן זַײנען ֿפון דרױסן ֿפַארשטעלט געװען מיט ֿפולע זעק 
מיט זַאמד, אין הימל זַײנען געהַאנגען ַאערָאסטַאטן מיט דרָאטענע שוץ־ֿפַארצַאמונגען. 
אױף די רָאגן זַײנען געשטַאנען מעטַאלענע קעגנטַאנקען־קָאזלעס און קױלנװַארֿפער־

נעסטן. װּו־ניט־װּו הָאבן זיך געטרָאֿפן צעשמעטערטע ֿפון בָאמבַארדירונגען הַײזער. 
דער מַאװזָאלײ אױֿפן רױטן ּפלַאץ און די קרעמל־װַאנט זַײנען ֿפַארמַאסקירט געװען... 
אין די קלײטן זַײנען געשטַאנען זײער לַאנגע רײען און געװַארט, ַאז מע זָאל עּפעס 
צוֿפירן ֿפון ּפרָאדוקטן, און מיר מיט סַאניען הָאבן גלַײך ֿפַארשטַאנען, ַאז ֿפַארֿפולן 
אונדזערע ”ַאװָאסקעס״ איז אױסגעשלָאסן. דַאן הָאבן מיר אומגעקערט אױֿפן 
ּפַאװעלעצקער װָאקזַאל, ּכדי דורכֿפָארן קײן דָאמָאדעדָאװָא צו אונדזער עשעלָאן. 
לױטן גרַאֿפיק איז צו דער נָאענסטער עלעקטריטשקע ֿפַארבליבן בַײ אונדז ַא הַאלבע 
שעה. עס איז שױן געװען מיטיק־צַײט, מיר הָאבן זיך אױסגעהונגערט און ֿפַאר ַא 
הַאלבער שעה הָאט מען געקָאנט בַאװַײזן עּפעס איבערכַאּפן. אין װָאקזַאל־רעסטָארַאן 
איז געװען ָאנגעּפַאקט מיט ּפַאסַאשזירן – ניט אױסצודרײען זיך, און איך הָאב 
שױן גָאר ֿפַארלָארן די הָאֿפענונג עּפעס קריגן אין מױל ַארַײן, װי מַײן מיטגײער 
סַאניע איז ּפלוצלינג ַאנטרונען אין דער שטוּפערַײ. עס איז קײן ֿפינף מינוט ניט 
דורך, װי דער בחור הָאט זיך אומגעקערט מיט צװײ ּפָארציעס הײסע װּורשטלעך מיט 
געדעמֿפטן קרױט. אױף מַײן ַאנטױשונג הָאט סַאניע מיט ַא זיגערישן ֿפילדַײטיקן 
שמײכל געענטֿפערט: ”קָאנען דַארף מען״... שטײענדיקערהַײט )קײן זיץ־ערטער 
זַײנען ניט געװען( הָאבן מיר אין אײן אױגנבליק ַארָאּפגעשלונגען די שמעקענדיקע 
װּורשטלעך ַאן ַאנטױשטע אײנער דעם ַאנדערן. מיט אײן געדַאנק: װען מען קען 
ַארַײנכַאּפן נָאך ַאזעלכע עטלעכע ּפָארציעס... נָאר אין דעם מָאמענט הָאט מען 
דורך רַאדיָא געמָאלדן, ַאז הַײנט װעט מען ֿפון ּפַאװעלעצקער װָאקזַאל קײן 
עלעקטריטשקע מער ניט ָאּפגײן. מיר מיט סַאניען זַײנען שטײן געבליבן געּפלעֿפטע, 
ֿפַארגעסנדיק ניט נָאר אין די װּורשטלעך, נָאר װי מע רוֿפט אונדז. ָאט נַא דיר ַא 



די עווַאקוַאציע178

סיטוַאציע! מיר זַײנען ַארױסגעלָאֿפן אױֿפן ּפערָאן. װָאס הָאט זיך דָא געטָאן! 
מענטשן הָאבן, װי ֿפַארסמטע מַײז, גענישטערט ַאהין־ַאהער. צו די צוגן זַײנען 
צוגעֿפָארן לַאסט־ַאװטָאמָאבילן, ֿפונװַאנען מע הָאט אין אַײלעניש ממש געװָארֿפן 
ּפעק און שטוב־זַאכן דורכן די ֿפענצטער און טירן ֿפון די װַאגָאנען – דָאס הָאבן די 
מָאסקװער זיך געקליבן אין עװַאקוַאציע. די עלעקטריטשקעס זַײנען געשטַאנען, 
װי ֿפַאריתומטע ָאן לָאקָאמָאטיװן. זעענדיק, ַאז קײן ַאנדער אױסװעג איז ניט ֿפַארַאן, 
הָאב איך ֿפָארגעלײגט זיך לָאזן אין װעג ַארַײן צוֿפוס. סַאניע איז ַאזש אױֿפגעברַאכט 
געװָארן: סטַײטש, ֿפינף און דרַײסיק קילָאמעטער צוֿפוס. אונדזער עשעלָאן װעט 
ֿפַאר דער צַײט צען מָאל ָאּפֿפָארן ֿפון זַײן שטײ־ָארט. נָאר װען איך הָאב געגעבן 
ָאנצוהערן מַײן מיטגײער, ַאז ער קָאן הַאנדלען, װי ער װיל און איך גײ ַאלײן, איז 
סַאניע ֿפַארשװיגן געװָארן און ַאן אומצוֿפרידענער, מיט ַארָאּפגעלָאזטן קָאּפ, גלַײך 
װי איך הָאב אים בַאלײדיקט, ַאװעק נָאך מיר. געשּפַאנט הָאבן מיר צװישן די 
רעלסן איבער די שּפַאלעס צוזַאמען מיט ֿפילצָאליקן המון מָאסקװער ַארבעטער, 
װעלכע הָאבן געװױנט הינטער דער שטָאט. דער הימל איז לױטער געװָארן, עס 
הָאט זיך בַאװיזן די הַארבסטיקע זון און ֿפון גיכן שּפַאנען הָאבן מיר זיך ַאזױ 
צעהיצט, ַאז עס איז אױסגעקומען דעם מַאנטל אױסטָאן. סַאניע הָאט ניט אױֿפגעהערט 
כניקיען און כָאטש מיך ניט װײניקער געערגערט דער געדַאנק, ַאז מעגלעך מיר 
װעלן ניט טרעֿפן אױֿפן ָארט אונדזער עשעלָאן, הָאב איך עס ניט ַארױסגעװיזן 
און עטלעכע מָאל ַאֿפילו אױסגעזידלט מַײן מיטגײער ֿפַאר זַײן שװַאכקַײט. מיר 
זַײנען שױן דורכגעמַאכט ַא העלֿפט װעג, װי עס איז צוגעֿפַאלן די ֿפינצטערניש. 
סַאניע איז גָאר ַארָאּפגעֿפַאלן בַײ זיך און מיט טרערן אין די אױגן זיך געבעטן 
בַײ מיר, ַאז מיר זָאלן ֿפַארקערעװען אין ַא זַײט צו די הַײזער, װָאס ניט װַײט ֿפון 
װעג. דָארט זָאלן מיר איבערװַארטן די נַאכט און אינדערֿפי זיך װַײטער לָאזן אין 
װעג ַארַײן. איך בין געװען אומדערבַארנדיק און ניט געװָאלט ַאֿפילו הערן דערֿפון. 
מער ֿפון ַאלץ הָאט מיך בַאורוִיקט די מַאמע אין װַאגָאן. איך הָאב זיך בולט 
ֿפאיָארגעשטעלט, װָאס עס קומט מיט איר ֿפָאר אין די דָאזיקע שעהען. מיטן 
ָאנֿפַאנג ֿפון דער נַאכט הָאט זיך דערטרָאגן ַאזַא גוט בַאקַאנטער רױש, װָאס הָאט 
געקילט דָאס בלוט ֿפון די ֿפַײנטלעכע ַאערָאּפלַאנען, װעלכע הָאבן געטרָאגן זײער 
טױט־לַאסט צו דער הױּפט־שטָאט. מיט הַארץ־קלַאּפעניש הָאבן מיר זיך צוגעהערט 
צו די אױֿפרַײסן ֿפון די ַאװיַאבָאמבעס, צו דעם הָאגל ֿפון זעניטקעס און בַאָאבַאכטעט, 
װי אין הימל הָאבן גענישטערט די ֿפליענדיקע סטענגעס ֿפון ּפרָאזשעקטָארס, 
װעלכע הָאבן געזוכט דעם ׂשונא... עס הָאט זיך ָאנגעהױבן ַא שרעקלעכער 

גיהנום.
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מיר מיט סַאניען זַײנען איצט געבליבן בלױז אין צװײען אױף די שּפַאלעס אין 
ֿפולקום ֿפַארלָארן דעם חשבון ֿפון צַײט און מהלך, װָאס מיר זַײנען שױן דורכגעגַאנגען. 
עס הָאט געדוכט, ַאז דער װעג װעט זיך קײנמָאל ניט ענדיקן, װי ֿפַאר די אױגן זַײנען 
ָאנשטַאנען טונקעלע קָאנטורן ֿפון דער סטַאנציע דָאמָאדעדָאװָא און צו די אױערן 
הָאבן זיך דערטרָאגן שטימען ֿפון מענטשן. דער עשעלָאן איז געשטַאנען אױף זַײן 
ָארט. אונדזער יַאװען זיך אינמיטן דער נַאכט אין װַאגָאן איז אױֿפגענומען געװָארן, 

גלַײך משיח איז ֿפון הימל ַארָאּפ...
אינדערֿפרי הָאבן מיר זיך אױֿפגעכַאּפט בעת אונדזער עשעלָאן הָאט מיט ַא 
קרעכץ ֿפון די בוֿפערס זיך גערירט ֿפונעם ָארט און מיר הָאבן זיך דערװּוסט, ַאז מיר 
ֿפָארן מיט ַאן ַאנדער װעג, – דורך מָאסקװע הָאט מען אונדז ניט דורכגעלָאזט. נָאך 
עטלעכע טעג ֿפָארן ֿפון דָאמָאדעדָאװָא הָאבן מיר זיך מיט ַא משונה געדרײטן װעג 
שױן דערנעענטערט צו גָארקי, װּו אונדזער עשעלָאן הָאט געלָאזט זיך אױסלָאדן 
נָאר צו דער שטָאט אױף דער װָאלגע איז אונדז ניט בַאשערט געװען דערֿפָארן מחמת 
די אינטענסיװע בָאמבַארדירונגען און לױט ַא צײכן ֿפון ַאן אומזיכטבַארער הַאנט, 
װעלכע הָאט די גַאנצע צַײט נָאכגעֿפָאלגט אונדזער נסיעה, איז אונדזער עשעלָאן 
געצװּונגען געװען אומקערן זיך אױף הונדערט ַאכציק גרַאד און דורך ַא הַאלבן 
רוסלַאנד, דורכן קַאלטן אורַאל און דורך שנײִיקע ָארענבורגער סטעּפעס זיך ָאּפטרָאגן 

קײן מיטל־ַאזיע...
בַאשרַײבן גענױ דעם אױסמַאטערנדיקן װעג ֿפון אונדזער נסיעה מיט ַאלע 
געשעענישן אין װַאגָאן, װָאלט ֿפַארנומען צוֿפיל ָארט. אונדזער װעג איז געלעגן 
דורך צענדליקער שטעט און סטַאנציעס – גרױסע און קלײנע, ָאנגעשטָאּפטע מיט 
עשעלָאנען און ּפלַאטֿפָארמעס מיט אומגליקלעכע מענטשן, װעלכע הָאבן ֿפַארלױרן 
זײערע הײמען, און זײערע משּפחות און נָאענטע. שרעקלעך ֿפון ַאלץ איז געװען 
צו זען די בלַאסע ּפנימער ֿפון הונגעריקע קינדערלעך, די אומהילֿפלָאזיקַײט ֿפון די 
זקנים, װָאס הָאבן זיך קױם געהַאלטן אױף די ֿפיס. דָאס איז װירקלעך געװען אײן 
גרױסער קנױל ֿפון מענטשלעכע לַײדן, װָאס איז בּכוח בַאשַאֿפן נָאר ַאזַא בײז, װי ַא 
מלחמה. אױף אײניקע סטַאנציעס איז אונדזער עשעלָאן געשטַאנען גַאנצע מעת־

לעתן, דורכלָאזנדיק ֿפילצָאליקע עשעלָאנען מיט טַאנקען, הַארמַאטן און מיליטער, 
װעלכע הָאבן זיך געטרָאגן אױף מערֿב, װּו עס הָאבן געֿפלַאמט די ביטערע שלַאכטן 
מיטן ֿפרעכן ׂשונא. צוקוקנדיק זיך צו די יונגען אין סָאלדַאטישן אוניֿפָארם – מענטשן 
ֿפון מַײן עלטער און מַײן דור, הָאט מיט מיר בַאהערשט ַא געֿפיל ֿפון װײטיק: ַאזעלכע 
געזונטע, יונגע, שײנע, נָאר ניט בַאװיזן צו לעבן – און ָאט טרָאגן זײ זיך צום 
שלַאכט־ֿפעלד, װי דער שיקזַאל ֿפון ֿפיל ֿפון זײ איז שױן ֿפָארױסבַאשטימט. װיֿפל ֿפון 
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מַײנע חֿברים און ֿפרַײנט הָאבן שױן מסּתמא געלײגט זײער קעּפ אין די שוץ־גרובנס, 
װָאלט איך בַאדַארֿפט זַײן צװישן זײ און טײלן מיט זײ דעם גורל... נָאר ַאזױ הָאט זיך 
ֿפַארָארדנט די צַײט, ַאז מיך – ַא יונגן, ַא געזונטן זָאל מען ֿפַאררעכענען אין זַאּפַאס 
ֿפון דער דריטער קַאטעגָאריע, דערֿפַאר װָאס איך בין ַא זון ֿפון ַא ׂשונא ֿפון ֿפָאלק, 
װעלכער איז שּפעטער שױן ַא טױטער רעַאביליטירט געװָארן ַאלס אומשולדיקער... 
װָאס װַײטער מיר זַײנען ָאּפגעֿפָארן אױף מזרח, ַאלץ שטַארקער הָאבן מיר דערֿפילט 
די לַאסט ֿפון הונגער. ַאלע קַארגע ּפרָאװיזיע־זַאּפַאסן ֿפון דער הײם זַײנען אױסגעגַאנגען 
און די אַײנװױנער ֿפון אונדזער ּפולמַאן זַײנען בַאהערשט געװָארן מיט לַײדנשַאֿפט – 
מיט ַא געיעג נָאך שּפַײז. ָאֿפטער הָאבן די שכנים אױף די נַארעס זיך געדרײט ַארום 
עסן. אײנער הָאט מיט קינאה נָאכגעשּפירט, װָאס עסט דער ַאנדערער, צען מָאל 
איבערגעֿפרעגט, װי און װיַאזױ יעדער הָאט דערָאבערט די שּפַײז... אױף די סטַאנציעס, 
װּו מיר ֿפלעגן זיך ָאּפשטעלן, הָאט דָאס יונגװַארג מיט זעק אין די הענט ַארומגענישטערט 
צװישן די ָארטיקע אַײנװױנער און געבעטן טַאבעק, זַאלץ, געביטן אײניקע מלבושים 
אױף ַא שטיקל ברױט, אױף עטלעכע קַארטָאֿפליעס, ֿפַאר געלט הָאט מען גָארנישט 
געקענט קריגן. אין אײניקע ֿפַאלן הָאט מיט אונדז געשּפילט דָאס מזל. איך געדענק 
ניט אױף ַא װעלכער סטַאנציע, דוכט זיך, אין סַארַאנסק, הָאב איך צונױֿפגעקליבן 
בַײ ַאלעמען די עװַאקויר־דָאקומענטן און ָארגַאניזירט ַא מַארש אין שטָאט ַארַײן נָאך 
ברױט. גָארנישט ניט דערשלָאגן זיך אין די קלײטן, װּו ברױט הָאט מען ַארױסגעגעבן 
דער בַאֿפעלקערונג לױט ברױט־קַארטלעך, הָאבן מיר זיך ַאװעקגעלָאזט אױֿפן ָארטיקן 
ברױט־זַאװָאד – אֿפשר װעט דָארטן ֿפידלען. ניט ָאן שװעריקַײטן זַײנען מיר ָאנגעקומען 
צום דירעקטָאר, װעלכער הָאט אונדז אױסגעהערט מיט מיטגעֿפיל און ַאלײן ָאּפגעֿפירט 
אין בעקערַײ־צעך. ֿפון די ֿפולגעּפַאקטע ּפָאליצעס מיט ֿפריש אױסגעבַאקן ברױט, 
ֿפון דעם רײציקן ריח זַאנען זיך די אױגן צעלָאֿפן און עס הָאט זיך דער קָאּפ ֿפַארדרײט. 
מיר הָאבן ָאנגעֿפולט דרַײ זעק מיט ברױט לױטן חשבון צו ַא ֿפונט ברױט ֿפַאר יעדן 
אײנעם ֿפון אונדזער װַאגָאן אױף דרַײ טעג. דָאס איז געװען ַאן אױסערגעװײנטלעך 
מזל, װעגן װעלכן איך הָאב ַאֿפילו ניט געטרױמט. דערצו הָאבן אונדז די ַארבעטער 
אין צעך ַארַײנגעשטוּפט אין די קעשענעס און די בוזעמס גרױסע שטיקער ברױט 
ֿפון די אױסברַאקירטע לעבלעך. די ָאנטײלנעמער ֿפון דער ברױט־עקסּפעדיציע הָאט 
אונדזער װַאגָאן בַאגעגנט װי טריומֿפַאטָארס, געזונגען, געשּפַאסט... נָאר ַאזױנע 
יום־טוֿבים הָאבן זיך אױסגעגעבן זעלטן. גרױסע לַײדן זַײנען מיר אױסגעשטַאנען 
ֿפון דער קעלט. ניט קוקנדיק דעראױף, װָאס אונדזער אַײזן אײװעלע מיט בלעכענע 
רערן זַײנען ַא גַאנצן טָאג געװען ביז רױט אױסגעגליט )קױלן הָאבן מיר געגנֿבעט 
אױף בַײֿפָארנדיקע אַײזנבַאן־ּפלַאטֿפָארמעס(, הָאבן די אורַאלער ֿפרעסט אױסגעליקט 



181

אונדזער ּפולמַאן און בַאדעקט די װענט ֿפון אַײז. ּכמעט ַאלע הָאבן געהוסט, ֿפיל 
הָאבן געקרענקט. דעריבער װען מיר הָאבן זיך דערנעענטערט צו טַאשקענט און 
דָאס אַײז אױף די װענט איז ֿפַארשװּונדן, הָאבן מיר זיך ַאלע געֿפילט, גלַײך װי מיר 

זַײנען אין גן־עדן ַארַײן. 
דער זוניקער טַאשקענט איז ממש ָאנגעשטָאּפט געװען מיט עװַאקוִירטע. דער 
מזרח – עקזָאטישער מַארק הָאט גערױשנט, װי ַא בינשטָאק. הונגעריקע, ָאּפגעריסענע 
מענטשן, דערװַאקסענע און קינדער הָאבן זיך געשטוּפט לעבן די סטױקעס מיט 
ֿפרוכטן און גרינװַארג שלינגענדיק די סלינעס, אױסגעקוקט װיַאזױ עּפעס צושלעּפן 
בַײ די הענדלער־אוזבעקן. בַאָאבַאכטנדיק דָאס ַאלץ, הָאב איך ניט ָאן אירָאניע 

בַאמערקט בַײ זיך ַאלײן: ָאט הָאסטו דיר, ברױט־שטָאט!
טַאשקענט אין דער צַײט ֿפון מלחמה איז געבליבן אין מַײנע דערינערונגען, װי 

ַא הונגער־שטָאט, ַא שטָאט ֿפון מענטשלעכע לַײדן. 
ערשט דָא, אין דער הױּפט־שטָאט, װּו מיר זַײנען געשטַאנען צװײ מעת־לעת, 
הָאט די אומזעענדיקע הַאנט ֿפון אױבן ָאנגעװיזן דעם ענדלעכן ּפונקט ֿפון אונדזער 
נסיעה. דָאס איז געװען די אורַאלטע שטָאט בוכַארַא. ֿפַאר מענטשן, װעלכע הָאבן 
ָאנגעװױרן זײער הײם, איז שױן ַאלץ אײנס, װּוהין זײ װעלן ֿפַארֿפָארן. אומעטום איז 
מען מחויֿב געװען ָאנהײבן ַאלץ אױֿפסנַײ, דעריבער הָאבן מיר אױֿפגענומען די 
ידיעה ָאן ַא בַאזונדערן ענטוזיַאזם. בוכַארַא – איז בוכַארַא. אמת, די אײנציקע 
טרײסט, װָאס אונדזער װַאנדערן ענדיקט זיך און מיר ֿפָארן אין די װַארעמע קַאנטן. 
צו דער שטָאט הָאבן מיר זיך דערנעענטערט אום מיטן טָאג. די יוגנט ֿפון אונדזער 
װַאגָאן איז ֿפון ֿפַארמַאכטן ּפולמַאן ַאריבער אױף די ָאֿפענע ּפלַאטֿפָארמעס, װּו עס 
זַײנען געשטַאנען די מַאשינען, ּכדי בַאָאבַאכטן ֿפון דערװַײטנס די מזרחדיקע מדינה, 
װעגן װעלכן ֿפיל ָאנגעהערט און ָאנגעלײענט נָאך ֿפון קינדװַײז ָאן. דער טיף־בלױער 
הימל, די װַארעמע זון אין דעקַאבער, די קָאנטורן ֿפון דער בוכַארער װַאנט און 
טורמעס הָאבן ַארױסגערוֿפן בַײ ַאלעמען ַאנטציקונג. עס איז ניט דורך ַאֿפילו קײן 
הַאלבע שעה נָאכן ָאנקומען ֿפון אונדזער עשעלָאן צו דער אַײזנבַאן־סטַאנציע, װי 
איך הָאב זיך געלָאזט בַאקוקן די שטָאט, װעלכע הָאט מיך ממש געּפלעֿפט מיטן 
לַאבירינט ֿפון די שמָאלע קרומע געסלעך מיט זײערע לײמענע קיביטקעס און 
ּפלױטן, מיט די אוזבעקן אין ֿפילֿפַארביקע כַאלַאטן און טיובעטײקעס, רַײטנדיקע 
אױף זײערע אײזלעך און קעמלעך, מיט די שװַארצחנעװדיקע אוזבעקישע מײדלעך 
מיט זײערע אומצָאליקע צעּפלעך, ֿפרױען אין ּפַארַאנדזשַא, די טײ־הַײזער )טשַײכַאנַא(, 
אױף יעדן טריט און שריט, די בלױגעֿפַארבטע קוּפָאלן אין מיט דער שטָאט, די הױכע 
טױערן און שױן ניט רעדנדיק װעגן בוכַארער מַארק. דָאס ַאלץ הָאט אױסגעזען װי 
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ַא מעׂשהלע ֿפון טױזנט און אײן נַאכט און איבערגעשטינגען ַאלע מַײנע ֿפָארשטעלונג 
װעגן מיטלַאלטערישן מזרח. ַא שװערן אַײנדרוק הָאט אױף מיר געמַאכט די 
ֿפילצָאליקע ָאּפגעריסענע ָאּפגעלָאזטע ּפױלישע און רומענישע יִידן – די אמתע 
ּפליטים ֿפון די דַײטשישע בַארבַארן. זײ הָאבן זיך דָא ַארומגעדרײט אין שטָאט 
הײמלָאזע, הונגעריקע, ֿפַארלױרענע. ניט װילנדיק איז מיר ָאנגעקומען אױֿפן זינען, 
ַאז מעגלעך צװישן זײ געֿפינען זיך מַײנע קרוֿבים ֿפון לָאדזש, אױב זײ הָאט געלונגען 
ָאּפרַאטעװען זײער לעבן. אױֿפן צװײטן טָאג נָאך ָאנקומען קײן בוכַארַא איז מען 
צוגטרָאטן אױסלָאדן די װערקשטעלן ֿפון די װַאגָאנען. מיר – די עװַאקוִירטע, װער עס 
איז נָאך געװען ַארבעטֿפעִיק, הָאבן ֿפון אינדערֿפרי ביז אױֿפדערנַאכט געהָאלֿפן 
איבערלָאדן די זַאװָאדישע אַײנריכטונג אױף לַאסט־ַאװטָאמָאבילן און אינדערֿפרי עס 
אױֿפן בױמװָאל־זַאװָאד, װּו עס איז בַאשטימט געװָארן אױֿפשטעלן דעם עװַאקוִירטן 
כַארקָאװער זַאװָאד. ד ערשטע צװײ װָאכן הָאבן מיר נָאך ַאלץ געװױנט אין אונדזער 
ּפולמַאן. דערנָאך הָאט מען אונדז איבערגעֿפירט אין קלוב, װּו אין אײן גרױסן 
לָאקַאל, גלַײך אױֿפן הױל דיל, הָאט זיך אַײנגעָארדנט דער גַאנצער װַאגָאן־עולם. 
צו דער צַײט איז ָאנגעקומען מיטן לעצטן זַאװָאד־עשעלָאן מַײן ברודער, װעלכער 
הָאט ֿפַארלָאזט כַארקָאװ אײנער ֿפון די לעצטע. און איז געֿפָארן װי ַא ּפריץ, אין ַא 
ּפַאסַאזשיר־װַאגָאן צוזַאמען מיט דער נַאטשַאלסטװע. איך הָאב שױן געקָאנט ָאנהײבן 
טרַאכטן װעגן ָאּפֿפָארן קײן ֿפרונזע, װּוהין עס איז עװַאקוִירט געװָארן אונדזער 
מעדיצין־אינסטיטוט, נָאר ַאזױ װי איך בין שױן געװען ֿפַאררעכענט ַארבעטן אױֿפן 
זַאװָאד, הָאט מיך דער דירעקטָאר בשום־אוֿפן ניט געװָאלט ָאּפלָאזן – יעדער ּפָאר 
הענט בַײם אױֿפשטעלן דעם זַאװָאד זַײנען געװען מיט גָאלד גלַײך. ַאזױַארום בין 
איך געבליבן אין בוכַארַא און ֿפון סטודענט־מעדיקער געװָארן ַאן ַארבעטער־

עלעקטריקער. ֿפַארװָאס ַאן עלעקטריקער? גַאנץ ּפשוט: דער מַאנגל אין ַארבעטער 
איז געװען ַאזױ גרױס, ַאז קײנעם הָאט מַײן קװַאליֿפיקַאציע איבעריק ניט געערגערט, 
ַאבי איך בין מסקים געװען ַארבעטן. עלעקטרע־ֿפַאך איז ֿפַאר מיר געװען נעענטער, 
װַײל נָאך ֿפון די שול־יָארן ָאן הָאב איך זיך ֿפַארינטערעסירט מיט עלעקטרע, 
געמַײסטרעװעט ֿפַארשײדענע מכשירים און אַײנריכטונגען – ַא מין הָאבי, װי מע 
רוֿפט עס איצט ָאן. געַארבעט הָאב איך שװער ֿפון ֿפַארטָאג ביז שּפעט אױֿפדערנַאכט – 
צו צװעלף־ֿפערצן שעה אין די ֿפַײכטע קַאלטע טרַאנשײען, װּו צוזַאמען מיט מַײן 
נַאּפַארניק ניקָאלַײ – ַא ֿפַארװּונדעטער אױֿפן ֿפרָאנט בחור – הָאבן מיר צונױֿפגעלײגט 
און דורכגעלײגט דעם ענערגָא־קַאבעל ֿפַארן זַאװָאד. ַא גַאנצן טָאג הָאבן מיר 
ַארַײנגעעטעמט אין זיך דעם שטיקן דיקן גערויך ֿפון די לײט־לעמּפ און שמעלצנדיקן 
צין. ֿפון דער קעלט, ֿפַײכטקַײט און קנַאּפער שּפַײז זַײנען בַײ מיר די הענט געשװָאלן 
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געװָארן און דערָאבערט ַא בלױלעכע ֿפַארב. אין לײמענעם צימער, װָאס מע הָאט 
אונדז מיטן ברודער און דער מַאמען אױסגעטײלט, איז געװען קַאלט, ניט געװען 
מיט װָאס צו הײצן. בַאלױכטן הָאט אונדזער װױנונג ַא קַאנעצל אין ַא בלעכערנעם 
שַאכטעלע מיט ַא בױמװָאל־אײל. די געלעגערס זַײנען געלעגן אױף ברעטער, 
אונטערגעשּפַארט מיט צעברָאכענע ציגל, און נָאך ַא טָאג שװערער ַארבעט איז ניט 
געװען װּו אױסצוגלַײכן און ָאנװַארעמען די הענט. צו דעם ַאלעם זַײנען מיר ּתמיד 
אױסגעהונגערט. דער ּפַאיָאק, װָאס מיר הָאבן בַאקומען, דער מָאגערער מיטיק אין 
סטָאלָאװע הָאבן קױם געסטַאיעט, ַאז מע זָאל ניט ֿפַאלן ֿפון די ֿפיס. די מַאמע 
הָאט העלדיש איבערגעטרָאגן דעם הונגער און כָאטש זי איז ַארומגעגַאנגען מיט 
געשװָאלענע ֿפיס, הָאט זיך דָאס ברױט, װָאס מיר הָאבן בַאקומען לױט קַארטלעך, 
אומבַאמערקט ּכמעט אינגַאנצן ָאּפגעגעבן מיר מיטן ברידער. ניט זעלטן הָאבן מיר 
צוגעגעבן צו אודזער רַאציָאן מַאקוכע ֿפון בױמװָאל־קערנער, ֿפון װעלכע עס הָאט 
זיך אױסגעדרײט די קישקעס און געברענט אױֿפן הַארצן. װיֿפל איך הָאב ניט געגעסן, 
נָאר ָאנעסן זיך איז אוממעגלעך געװען. איך דערמָאן זיך ַא קוריָאז. בעת די קַאסירין 
אין דער זַאװָאדישער סטָאלָאװע )ַא בַאקַאנט מײדל נָאך ֿפון כַארקָאװ( הָאט מיר 
אײנמָאל אין ָאװנט ”אַײנגעָארדנט״ ַאן ערך צען ּפָארציעס מַאקַארָאנעס. איך הָאב 
זײ ַארַײנגעהַאקט אין אײן מָאמענט...אמת, די ּפָארציעס זַײנען געװען קנַאּפע ָאן 
קײן שום ֿפעטקַײט, נָאר איך בין געװען ציֿפרידן – ַא גליקלעכער טָאג הָאט זיך מיר 
אױסגעגעבן. קומענדיק נָאך ַאזַא הצלחה ַאהײם, הָאט די מַאמע, װי שטענדיק, 
ַאװעקגעשטעלט מיר מַײן ָאװנטברױט – ַא טעלער זַאטירוכע ֿפון שװַארצן מעק און 
ַא היּפש שטיקל ברױט. איך הָאב עס בַאלד ַארָאּפגעשלונגען, גלַײך װי איך הָאב 
שױן לַאנג גָארנישט אין מױל ניט געהַאט, דערבַײ הָאב איך זיך געשעמט ֿפַאר דער 
מַאמען דערצײלן, ַאז מיט ַא הַאלבער שעה ֿפריער הָאב איך ָאּפגעגעסן צען 

ּפָארציעס מַאקַארָאנעס. ַאצינד טרַאכט איך דערֿפון, װי ֿפון ַא װילדער זַאך...
אין אײנעם ַא טָאג הָאט מַײן ברודער געֿפונען אין גַאס ֿפיר ברױט־קַארטלעך – 
דָאס איז געװען ַא גַאנצער עוצר. מַײן ערשטע רעַאקציע דעראױף איז געװען – 
געֿפינען דעם געליטענעם און אומקערן די קַארטלעך. עס קָאן דָאך ניט געמָאלט 
זַײן, ַאז ֿפיר מענטשן זָאלן אין משך ֿפון ּכמעט ַא חודש בלַײבן ָאן ברױט. נָאר קײן 
ֿפַאמיליע אױף די קַארטלעך איז ניט ָאנגעװיזן. גײ זוך ַא װינט אין ֿפעלד. צו דער 
צַײט הָאט מען אונדז אַײנגעגעבן נָאך ַא לַאנגן איבעררַײס אױֿפשטעלן די ֿפַארבינדונגען 
מיטן ֿפָאטער. ֿפון זַײן בריװ הָאבן מיר זיך דערװּוסט, ַאז זַײן געזונט איז שטַארק 
ַארָאּפגעריסן געװָארן ֿפון הונגער, און ַא סֿפק, צי מיר װעלן זיך נָאך ַא מָאל זען...

מיר הָאבן בַאשטימט, ַאז דָאס ברױט ֿפון די געֿפונענע ברױט־קַארטלעך װעלן מיר 
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טרוקענען אין סוכַארן און שיקן דעם טַאטן. ַאזױ הָאבן מיר טַאקע געטָאן. נָאר װי 
עס הָאט זיך דערנָאך אױסגעװיזן, איז קײן אײן ּפָאסילקע צו אים ניט דערגַאנגען, 

און דער טַאטע איז ּפשוט אױסגעגַאן ֿפון הונגער. 
מיך הָאט זיך נערװירט, װָאס איך בין ָאּפגעריסן ֿפון אינסטיטוט, װָאס ַאזױֿפיל 
ּכוח און מי זַײנען ָאּפגעגעבן געװָארן אומזיסט. דעם דירעקטָאר ֿפון זַאװָאד איז ניט 
געװען צו מַײנע איבערלעבונגען און ער הָאט ַאֿפילו ניט געװָאלט הערן װעגן ָאּפלָאזן 
מיך אין אינסטיטוט ַארַײן. נָאר װי זָאגט ַא רוסיש װערטל: עס איז ניט געװען קײן 
גליק, הָאט געהָאלֿפן ַאן אומגליק. ָאנהײב ַאּפרעל 1942 יָאר הָאט מען מיך ַארױסגערוֿפן 
אין מיליטער־קָאמיסַאריַאט און געמָאלדן, ַאז איך בין מָאביליזירט איז ַארמײ. מַײן 
מַאמע און מַײן ברודער אין דער הײם הָאבן מיך בַאװײנט... איך הָאב זיך צו דער 
רעַאקציע בַאצױגט ַאנדערש. ערשטנס: הָאט אין מיר זיך דערװעקט ַא געֿפיל ֿפון 
שטָאלצקַײט, דָאס הײסט, ַאז מע געטרױט מיר שױן און איך בין ניט מער קײן מענטש 
ֿפון ַא דריטן סָארט, איך װעל דינען און טײלן דעם גורל מיט מיליָאנען ֿפון מַײן דור, 
מיט מַײנע ֿפרַײנט און חֿברים, װעלכע ליגן אין שוץ־גרובנס און קעמֿפן קעגן ֿפַאשיזם. 
װעגן דעם טױט הָאב איך ַאֿפילו ניט געטרַאכט, ניט דערֿפַאר, װָאס איך בין ַאזַא 
העלד, – נײן, – איך הָאב ּפשוט װעגן דעם ניט געטרַאכט. און ָאט ליג איך שױן 
װידער אױף די הױלע ברעטער ֿפון דער נַארע אין ּפולמַאן. ַא געשרױרענער צוזַאמען 
מיט נָאך ַא הַאלב הונדערט מָאביליזירטע. אונטערן קָאּפ – מַײן רוקזַאק, אין קָאּפ 
ַא געמיש ֿפון געדַאנקען. אױף דער נָאענטער סטַאנציע קַאגַאן, װָאס ַא צװעלף 
קילָאמעטער ֿפון בוכַארַא, הָאט זיך אונדזער עשעלָאן ָאּפגעשטעלט, ּכדי אױֿפנעמען 
ַא גרױסע צָאל מָאביליזירטע ֿפון די ַארומיקע רַאיָאנען. דער טָאג איז געװען ַא 
שײנער, ַא ֿפרילינגדיקער און איך בין ַארױס ֿפון װַאגָאן גלַאט ַאזױ אױף דער ֿפרישער 
לוֿפט. דורכגײענדיק דעם ּפערָאן הָאט מַײן אױֿפמערקזַאמקַײט צוגעצױגן ַא רעדל 
מענטשן. װען איך בין צו נעענטער, איז ֿפַאר מיר ַאנטשטַאנען ַא טרױעריק בילד: 
אױף דעם הױלן ַאסֿפַאלט איז געלעגן ַא טױט־בלעכער מַאנצביל מיט ֿפַארמַאכטע 
אױגן, איבער װעלכן עס הָאבן זיך געּפַארעט עטלעכע מענטשן. אײנער הָאט אים 
בַאשּפריצט מיט װַאסער, דער ַאנדערער הָאט געטַאּפט זַײן דֿפק, דער דריטער הָאט 
געשטעלט דעם דיַאגנָאז – הונגער. אַײנקוקנדיך זיך אין דעם לעבנלָאזן ּפנים, הָאט 
בַײ מיר ּפלוצלינג דער ָאטעם ֿפַארכַאּפט – אינעם אומגליקלעכן הָאב איך דערקענט 
מַײנעם ַא בַאקַאנטן, יוזעֿפָאװיטשן. ניט לַאנג געטרַאכט, בין איך ַארַײן אין װַאגָאן, 
ַארױסגעכַאּפט ֿפון מַײן רוקזַאק ַא שטיק אוזבעקיש ברױט־ּפלעצל און צוריקגעלָאֿפן 
צו מַײן בַאקַאנטן. װען יוזעֿפָאװיטש הָאט אױֿפגעעֿפנט די אױגן, הָאט ער לַאנג 
געקוקט אױף מיר, ניט קָאנענדיק ֿפַארשטײן, װָאס קומט ֿפָאר ַארום אים און װי קום 
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איך ַאהער. אין דעם זעלבן מָאמענט הָאט זיך צעטרָאגן ַא ֿפַײף ֿפון לָאקָאמָאטיװ 
און ָאט זיצן מיר אױף דער נַארע צוזַאמען בַײ יוזעֿפָאװיטשן אין שכנותדיקן װַאגָאן 

און דערצײלן אײנער דעם ַאנדערן װעגן זיך...
מיט יוזעֿפָאװיטשן הָאב איך זיך בַאקענט הַארבסט 1939־טן יָאר אין כַארקָאװ. 
ער איז געװען אײנער ֿפון די ֿפיל טױזנטער יִידן, װעלכע זַײנען ַאנטלָאֿפן ֿפון זײער 
הײמלַאנד, װען די היטלערישע חײלות הָאבן ָאנגעגרַײֿפט אױף ּפױלן. ַא לָאדזשער 
װעבער, נָאך ַא יונגער מענטש, איז ער ָאנגעקומען קײן כַארקָאװ, װּו עס הָאט 
געלעבט זַײן עלטערער ברודער, װעלכער הָאט געַארבעט צוזַאמען מיט מַײנע עלטערן 
אױף דער װעבער־ֿפַאבריק ”רױטער ֿפָאדעם״ און געװױנט מיט אונדז אין אײן הױז. 
די ברידער הָאבן זיך שױן ניט געזען העכער צען יָאר און צום גרױסן אומגליק איז 
מען שױן זײ ניט בַאשערט געװען זיך טרעֿפן. אין 1937 יָאר הָאט מען דעם עלטערן 
יוזעֿפָאװיטשן ֿפַארשיקט, װי ַאלע ַאנדערע ּפױלישע יִידן, און זַײן װַײב מיטן קינד 
ַארױסגעזעצט ֿפון דער דירה און ֿפַארװַארֿפן אין חרוֿב צימערל. ָאט אין ַאזַא לַאגע 
הָאט דער יִינגסטער ברודער געטרָאֿפן זַײן שװעגערין. עס איז איבעריק דערצײלן, 
װָאס ֿפַאר ַאן אַײנדרוק אױף אים הָאט דָאס ַאלץ געמַאכט. ער ַאלײן, דער יִינגסטער, 
איז ניט לַאנג ֿפַארן קריג ַארױס ֿפון דער ּפױלישער ּתֿפיסה, װּו ער איז ָאּפגעזעסן 

ֿפַאר זַײן ַאקטיװער קָאמוניסטישער טעטיקַײט – אין קַאּפיטַאליסטישן לַאנד.
מַײן מַאמען הָאט יוזעֿפָאװיטש דער בעזשענעץ געקענט נָאך ֿפון לָאדזש, און 
ער איז געקומען צו אונדז אין שטוב זיך זען מיט איר. דָא הָאבן מיר זיך בַאקענט. 
ער הָאט מיר דערצײלט ַא סך אינטערעסַאנטע זַאכן װעגן זַײן געװעזענעם הײם, 
און זיך ַארױסגעװיזן ַא גַאנץ אינטערעסַאנטער מענטש. נָאר דער גורל איז געװען 
ַאזַא, װי בַײ ֿפיל ַאנדערע ֿפון זַײן שטַאנד – ער איז אין גיכן נָאך זַײן קומען קײן 
רוסלַאנד ֿפַארװָארֿפן געװָארן קײן סיביר און ֿפון דָארטן קײן מיטל־ַאזיע, אין ַא 
קָאלװירט ניט װַײט ֿפון בוכַארַא. ֿפונדַאנען הָאט מען אים מָאביליזירט ַאזױ װי 
מיך און ָאט הָאבן מיר זיך בַאגעגנט מיט אים. לַאנג הָאבן מיר געשמועסט אין 
ָאנגערײכערטן ּפולמַאן. ערשט אין סַאמַארקַאנד, װּו די בַאן הָאט זיך צום ערשטן 
מָאל נָאך קַאגַאן ָאּפגעשטעלט, בין איך ַאריבער נעכטיקן צי זיך אין װַאגָאן. נָאר 
אַײנשלָאֿפן הָאב איך ניט געקָאנט – איך בין נָאך ַאלץ געװען אונטערן אַײנדרוק 
ֿפון דער טרױעריקער בַאגעגעניש. חוץ דעם הָאט זיך אינמיטן ֿפון װַאגָאן צונױֿפגעקליבן 
ַא װַארעמע קָאמּפַאניע און בַײ דער שַײן ֿפון ַא ליכט געשּפילט אין קָארטן. און דָאס 
איז נָאך אױך ניט ַאלץ. ֿפַארן ָאּפֿפָארן אין בוכַארַא הָאט מען אונדז, נָאװָאברַאנצעס, 
אין סטָאלָאװע ֿפונעם מיליטער־קָאמיסַאריַאט ָאנגעהָאדעװעט מיט שעּפסן־ֿפלײש 
און מיר איז געלונגען ַארַײנכַאּפן ַאן איבעריקע ּפָארציע. נָאך דעם הָאב איך 
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אױסגעטרונקען אֿפשר ַא הַאלבן עמער רױע װַאסער. און מער הָאט מען ניט 
געדַארֿפט... אַײנליגן אױף דער נַארע איז געװען אוממעגלעך, אין בױך הָאט זיך 
צעשּפילט ַא גַאנצע רעװָאלוציע און ּפונקט װי אױף צולהכעיס איז איצט אונדזער 
צוג מחמת ַא מיליטער־עשעלָאן געֿפלױגן ָאן ָאּפשטעלן זיך. די סּפַאזמעס אין בױך 
הָאבן מיר אױסגעדרײט דעם גַאנצן אינגעװײדן און איך בין געװען גרײט קריצן 
אױף די גלַײכע װענט. אױף מַײן גליק הָאט דער עשעלָאן זיך ָאּפגעשטעלט און איך 

בין גערַאטעװעט געװָארן.
מיר זַײנען סָאלדַאטן ֿפון ַארבעטער־בַאטַאליָאן. אינדערֿפרי הָאט מען אונדז 
אױסגעשטעלט אין סטרױ און ַאװעקגעֿפירט אין סטָאלָאװע, װּו מיר הָאבן אױֿפגיך 
ַארַײנגעכַאּפט די בַארימטע אין מלחמה־צַײטן ”זַאטירוכע״. דערנָאך לױט ַא קָאמַאנדע 
ֿפון אונדזער קָאמַאנדיר, ריכטיקער – ּפרָארַאב, בַאװָאֿפנטע מיט לָאּפעטעס און 

ברעך־אַײזנס, זַײנען מיר ַאװעק צו דער ַארבעט.
דער ֿפרילינג אױף אורַאל הָאט ֿפַארשּפעטיקט און אין דרױסן הָאט ַאלץ געשָאטן 
ַא נַאסער שנײ. אױסגעטָאנענע, ָאן מַאנטלען, אין לַײכטע שיך, הָאבן מיר געשּפַאנט 
דורכן בלָאטיקן ֿפעלד ַא קילָאמעטער דרַײ־ֿפיר, און ָאּפגעשטעלט זיך ניט װַײט ֿפון 
ַא קלײן דערֿפל מיט צענדליק הַײזער. דער ּפרָארַאב אין ַא ֿפַײן ּפעלצל און הױכע 
שטיװל הָאט צעשטעלט אונדזערע חֿברה אין ַא לַאנגער רײ און געהײסן גריבן ַא 
טיֿפן ריװ ֿפַאר ַא נַײער װַאסערלײטונג, װָאס מע הָאט געדַארֿפט דורכֿפירן צו דער 
אַײזנבַאן־סטַאנציע. מיר זַײנען ֿפלַײסיק צוגעטרָאטן צו דער ַארבעט, װעלנדיק זיך 
דערװַארעמען ֿפון דער ֿפַײכטער, דורכנעמענדיקן קעלט. די ערד איז געװען ֿפַארֿפרױרן 
און אונדזערע לָאּפעטעס הָאבן זיך ָאנגעשטױסן אױף אַײז... ַא ּפָאר שעה הָאבן מיר 
זיך געמַאטערט ָאן קײן שום טָאלק און, װי דער ּפרָארַאב איז ערגעץ ֿפַארשװּונדן, 

הָאבן מיר ֿפַארלָאזט אונדזער בַאצירק און ַאװעק אין דערֿפל זיך ָאנװַארעמען. 
די ּפױערים הָאבן אונדז גערן ַארַײנגעלָאזט צו זיך אין כַאטעס און מיט רחמנות 
אונטערגעטרָאגן ַא הײסע קַארטָאֿפליע, ַא טעּפל ָאקרעּפ. ָאט ַאזױ זַײנען ַאװעק 
אונדזערע אין ַארבעטס־בַאטַאליָאן. שװערע קַאלטע טעג אײנער ענלעך אױֿפן צװײטן 
ָאן קײן שום ענדערונגען. ּכמעט ַא העלֿפט ֿפון אונדזער מחנה איז געליגן ֿפַארליט אױף 
די נַארעס. ַא געזונטער ֿפון דער נַאטור, ניט קײן געּפעסטעטער ֿפון דער הײם, הָאב 
איך זיך געהַאלטן לענגער ֿפון ַאנדערע. חוץ דעם הָאט אין מיר געװעלטיקט ַאן 
אינערלעכער עקשנות, ַאז איך בין מחויֿב איבערטרָאגן ַאלע שװעריקַײטן – ניט אײביק 
װעט דױערן די מלחמה, ניט אײביק װעל איך זַײן ַא דריטערסָארטיקער, און איך מוז 
דָאס ַאלץ איבערלעבן. סוף ַאּפרעל, ערֿב דעם 1 מַײ, הָאט מען ַא טײל ֿפון אונדזער 
מחנה אין דער צָאל אױך מיך מיט יוזעֿפָאװיטשן ָאּפגעֿפירט אין הױף ֿפון דער ָארטיקער 
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בעקערַײ אױֿפרַאמען ַא טעריטָאריע צום יום־טוֿב. מיר הָאבן זיך דערֿפרײט דער 
מעגלעכקַײט ָאּפרוען ַא ביסל ֿפון לָאּפעטעס און ברעך־אַײזנס. בַײ יעדערן הָאט זיך 
געװַארעמט ַא הָאֿפנונג דערװערבן ַאן איבעריק שטיקל ברױט אין דער בעקערַײ. מיר 
הָאבן געברַאכט אין ָארדנונג דעם הױף, די בַײ־װירטשַאֿפט, נָאר קײנער הָאט אונדז 
קײן ברױט ניט אונטערגעטרָאגן, און מיר ַאלע, ַאנטױשטע, הָאבן זיך שױן געגרײט 
ֿפַארלָאזן אונדזער ”גן־עדן״, װי אײנער ֿפון אונדז, גָאר ַא יונגער בחור, ּכמעט ַא יִינגל, 
זַײן נָאמען געדענק איך ניט, הָאט ּפלוצלינג, ַארומקוקנדיק זיך אין ַאלע זַײטן, זיך 
ָאּפגעטײלט ֿפון אונדז ַאלעמען, צוגעגַאנגען צו דער געבַײדע ֿפון בעקערַײ און אין 
אױגנבליק װי ַא קַאץ ַארַײנגעשּפרונגען אין ַא הַאלבָאֿפן ֿפענצטער, דורך װעלכן עס 
הָאבן ַארױסגעקוקט צונױֿפגעלײגטע, נָאר װָאס אױסגעבַאקענע ברױטלעך. ניט 
טרַאכטנדיק, ָאן װערטער, הָאבן מיר ַאלע ֿפַארבליבענע אין הױף זיך געלָאזט נָאכן 
דרײסטן בחור, נָאר געבליבן שטײן לעבן ֿפענצטער. מיר הָאבן ניט בַאװיזן ַארַײנדרינגען 
אין דער בעקערַײ, װי אונדזער בחור הָאט מיט ברענענדיקע אױגן ָאנגעהױבן איבערגעבן 
אונדז ֿפון אינעװײניק אײן ברױט נָאכן צװײטן און מיר הָאבן מיט הַארצקלַאּפעניש 
ֿפַארשטוּפט די גניֿבה װער אין הױז ַארַײן, װער אין ביזעם. אין קַאזַארמע הָאבן מיר 
ֿפַארמַאכט די טיר אױף דער קליַאמקע און שטילערהַײט צעטײלט צװישן זיך דָאס 

געגַאנֿבהטע ברױט. 
אין אײנעם ַאן ָאּפרו־טָאג ֿפון מי איז ָאנגעֿפָארן צו אונדז ַא קָאמיסיע ֿפון 
מינידָארער רַאיָאנישן מיליטער־קָאמיסַאריַאט בראש מיט זַײן שעף. איר ָאנקום איז 
ַארױסגערוֿפן געװָארן דורך די ֿפילצָאליקע ָאנקלָאגעס ֿפון אונדזער קָאמַאנדע, װעלכע 
הָאבן דערגרײכט ֿפַארשײדענע אינסטַאנצן. געקלָאגן הָאבן דערעיקר די קרַאנקע, 
װעלכע הָאבן זיך קױם אױף די ֿפיס געהַאלטן. די קָאמיסיע, אין בַאשטַאנד ֿפון 
װעלכער עס זַײנען געװען עטלעכע דָאקטױרים, הָאט זיך אַײנגעָארדנט אין ָארטיקן 
קלוב. ַאהין הָאט זיך ַא צי געטָאן ַא שטרָאם קרַאנקע און ּכלומרשט קרַאנקע – 
סימוליַאנטן ֿפון די געװעזענע קרימינעלער. איך בין געלעגן אױף דער נַארע און 
געשמועסט מיט יוזעֿפָאװיטשן און צװײ ַארטיסטן ֿפון װַארשעװער יִידישן טעַאטער, 
װען עס הָאבן מיט ֿפרײד און טומל זיך אומגעקערט ֿפון דער קָאמיסיע אײניקע ֿפון 
די קרַאנקע מיט דער ידיעה, ַאז זײ זַײנען בַאֿפרַײט געװָארן ֿפון דינסט. אין מיטן 
דערין רוֿפט זיך צו מיר ָאן אײנער ֿפון די ַארטיסטן: ֿפַארװָאס זָאל איך ניט צוגײן צו 
דער קָאמיסיע? איך הָאב דָאס אױֿפגענומען ַאלס ַא שּפַאס און לַאכנדיק ָאּפגעענטֿפערט, 
ַאז איך בין דָאך ניט קײן ַארטיסט און סימולַאציע איז ניט מַײן ַאמּפלוַא. דַאן הָאבן 
זיך ַארַײנגעמישט דער צװײטער ַארטיסט און יוזעֿפָאװיטש. זײ הָאבן מיר ָאנגעהױבן 
אַײנרעדן, ַאז איך זָאל שױן ָאנשרַײבן ַא מעלדונג מחמת איך בין ַא סטודענט ֿפון 
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מעדיצינישן אינסטיטוט און איך הָאב דעם ֿפַארלַאנג ֿפַארענדיקן מַײן בילדונג. 
צוערשט הָאב איך ַאֿפילו ניט געװָאלט הערן דערֿפון, נָאר צוביסלעך בין איך ֿפון זײ 
בַאװירקט געװָארן און אין ַא בַאזונדערן ענטֿפער זײ נָאכגעגעבן. מַײן אױסערלעכער 
אױסזען הָאט װײניק װָאס געהַאט ַאלגעמײנס מיטן ָאנבליק ֿפון ַא קומענדיקן 
מעדיקער. ַאן ָאּפגעשױרענער, װי ַא שָאף, מיט ַא ֿפַארװַאקסן ּפנים, געקלײדט אין 
ַאן ַארבעטער־סּפעצָאװקע נָאך ֿפון זַאװָאד אין בוכַארַא און צעריסענע שיך – ָאט 
ַאזַא איז דעמלט געװען מַײן ּפָארטרעט. נָאר מַײנע נַײע ֿפרַײנט הָאט דָאס ניט 
געערגערט – זײ הָאבן ַאלע אינײנעם זיך גענומען מַאכן ֿפון מיר ַא לַײט. קודם־ּכל 
בין איך מחויֿב געװען ָאּפגָאלן זיך. ַאנטשטָאט מַײן סּפעצָאװקע הָאבן זײ צונױֿפגעשטעלט 
ֿפַאר מיר זײערע בעסערע מלבושים – ַאן ָאנצוג, ַארומגעהַאנגען אױֿפן הַאלדז ַא 
שניּפס, אױֿפן קָאּפ – ָאנגעטָאן ַא װײכן ֿפוטערנעם הוט – און אױס ערדַארבעטער. 
ָאנקוקן זיך אין שּפיגעלע, הָאב איך זיך ַאלײן ניט דערקענט – ֿפון דָארטן הָאט אױף 
מיר געקוקט ַא ּפַארשױן, װעלכן איך הָאב ַאמָאל ערגעץ בַאגעגנט... און ָאט אין 
ַאזַא ָאנזיכט, װי ַא חתן צו דער חוּפה, בין איך ַאװעק אין דער קָאמיסיע. עס איז 
שױן געװען סוף טָאג און בעת מיר הָאבן זיך דערנעענטערט צום ַארַײנגַאנג אין 
קלוב, הָאבן מיר בַאמערקט, װי ֿפון דָארטן איז ַארױס די קָאמיסיע. ֿפַארשּפעטיקט. 
איך געדענק, ַאז קײן ֿפַארדרָאס הָאב איך ניט געהַאט, ֿפַארקערט – עס איז מיר 
ַארָאּפ ַא שטײן ֿפון הַארצן, װָאס איך װעל ניט דַארֿפן הָאבן צו טָאן )סַײ װי סַײ 
אומזיסט( מיט די טשינָאװניקעס. נָאר ַאזױ װי מיר הָאבן זיך שױן געֿפונען אין קלוב, 
זַײנען מיר ַארַײן, זַײנען מיר ַאהין ַארַײן ַאזױ ַא קוק צו טָאן, װָאס טוט זיך דָארטן. 
די טיר ֿפון אײנעם ַא קַאבינעט אין ֿפַארהױז איז געשטַאנען ברײט ָאֿפן. אױֿפן שװעל 
הָאט די מיליטערמַאן ַארױֿפגעװָארֿפן אױף די ּפלײצעס דעם שינעל – װַײזט אױס, 
ער הָאט זיך ֿפַארהַאלטן און ָאּפגעשטַאנען ֿפון די קָאמיסיע־מיטגלידער, װָאס הָאבן 
ערשט ֿפַארלָאזט דעם קלוב. מַײנע בַאגלײטער הָאבן מיך בוכשטעבלעך ַא שטוּפ 
געטָאן צו דער טיר און איך בין ַא שטומער און ֿפַארלױרענער ָאנגעשטַאנען ֿפַארן 

ָאֿפיציר. – װָאס דַארֿפט איר? – הָאט ער מיך געֿפרעגט.
– איך... איך... – הָאב איך געשטַאמלט – ָאט איז מַײן מעלדונג... – און דערלַאנגט 

אים דָאס בײגעלע ּפַאּפיר, – דָא איז ַאלץ ָאנגעשריבן.
דער ָאֿפיציר )װי עס הָאט זיך ַארױסגעװיזן איז געװען דער מיליטער־קָאמיסַאר( 

הָאט עטװַאס אױֿפגעערגט מיט אומגעדולד מיך איבערגעֿפרעגט:
– װָאס װילט איר?

איך הָאב ֿפַארשטַאנען, ַאז קײן סך רײד איז דָא ניט דָאס ָארט צו רעדן. הָאב 
איך אױסגעגָאסן אין אײן ָאטעם בלױז עטלעכע װערטער:
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– איך בין ַא סטודענט ֿפון לעצטן קורס ֿפון כַארקָאװער מעדיצינישן אינסטיטוט 
און איך קָאן בשום־אוֿפן ניט ֿפַארשטײן אױף װָאס ֿפַאר ַאן אוֿפן מע הָאט מיך ַאהער 

געברַאכט.
דער ָאֿפיציר הָאט שױן צוגעקנעּפט דעם שינעל און ָאנגעטָאן דעם היטל:

– צי הָאט איר ַא דָאקומענטן ַאז איר זַײט ַא סטודענט ֿפונעם לעצטן קורס?
ַאנטשטָאט ַאן ענטֿפער הָאב איך דערלַאנגט מַײן ַאקַאדעמיש זַאטשָאט־ביכל. דער 
קָאמיסַאר הָאט אױף גיך איבערגעבלעטערט דָאס ביכעלע מיט מַײנע אױסגעצײכנטע 
ָאּפשַאצונגען, זיך ֿפַארהַאלטן אױֿפן לעצטן בלעטל, װּו עס איז געשטַאנען ַא שטַאמּפ 
בַאשטעטיקט מיט ַא שטעמּפל, ַאז איך הָאב ָאּפגעגעבן ַאלע עקזַאמענעס ֿפַארן 
צװײטן קורס און איך בין ַאריבער אױֿפן דריטן קורס. די זַאטשָאטקע ליגט ָאּפגעהיט 
בַײ מיר ביז הַײנטיקן טָאג. )אין דער צַײט ֿפון מלחמה זַײנען די מעדיצינישע 
אינסטיטוטן איבערגעגַאנגענע צו ַא ֿפַארקירצטער דרַײיָאריקער ּפרָאגרַאם און די 
סטודענטן ֿפונעם לעצטן קורס הָאבן בַאקומען ַאן ָאטסרָאטשקע צום דינסט ביזן 
ֿפַארענדיקן דָאס לערניָאר(. צוגענומען ֿפון מַײנע הענט די צוגעגרײטע מעלדונג, 
שטײענדיקערהַײט, ניט איבערלײענענדיק ַאֿפילו דָאס געשריבענע, ַאװעקגעשטעלט 
ַא רעזָאליוציע אױֿפן װינקל ֿפון מַײן ּפַאּפיר און ֿפלינק ַארױס ֿפון צימער. איך בין 
געבליבן שטײן ַא געּפלעֿפטער. מַײנע ֿפרַײנט, װעלכע הָאבן דורך דער ָאֿפענער טיר 
בַאָאבַאכטעט די דָאזיקע סצענע, זַײנען צו צו מיר, גענומען ֿפון מַײנע הענט די 

געחתמעטע מעלדונג און ַאלע דרַײ ּכמעט אין אײן קָאל אױסגעשריגן:
– בַאֿפרַײט! װָאס שטײסטו װי ַא גולם? טַאנץ!

ערשט ַאצינד בין איך געקומען צו זיך און ָאנגעהױבן בַאגרַײֿפן, ַאז אין מַײן 
לעבן איז ָאקָארשט ֿפָארגעקומען ַא װיכטיקער געשעעניש. אױף מַײן מעלדונג איז 
מיט דער הַאנט ֿפונעם מיליטער־קָאמיסַאר געשטַאנען שװַארץ אױף װַײס: ”בַאֿפרַײען 
װי ַא סטודענט ֿפונעם לעצטן קורס ֿפון מעדיצינישן אינסטיטוט, ּכדי ֿפַארענדיקן 

דָאס לערנען״.
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ֿפרונזע 

לַאנג קלַײבן זיך אין װעג ַארַײן איז ניט אױסגעקומען. מַײן גַאנצער בַאגַאזש איז 
געשטַאנען ֿפון ַא טָארבע מיט ַא לעבל ברױט און עטלעכע ָאּפגעקָאכטע קַארטָאֿפל, 
ֿפַאר װעלכע איך הָאב ָאּפגעגעבן ַא ּפעקל מַאכָארקע. מַײנע ֿפרַײנט הָאבן מיך 
װַארעם בַאגלײט צו דער בַאן און איבערגעגעבן בריװלעך צו זײערע אײגענע קײן 
בוכַארַא. װען דער בַארימטער ”ֿפינֿפהונדערט ֿפרײלעכער״ הָאט זיך גערירט ֿפון 
דער סטַאנציע, הָאב איך דורך װַאגָאן־ֿפענצטער בַאמערקט, װי יוזעֿפָאװיטש הָאט 

ָאּפגעװישט ַא טרער...
װָאס הָאט מיט זיך ֿפָארגעשטעלט ַאזױנס דער״ ֿפינֿפהונדערט ֿפרײלעכער״ צוג איז 
שװער איבערצוגעבן: ָאנגעּפַאקט ֿפול מיט מענטשן ֿפון ַאלע שטַאנדן: ּפױערים, 
אינװַאלידן, ֿפרױען מיט שרַײענדיקע קינדער, סּפעקוליַאנטן, מעשָאטשניקעס; מענטשן 
ּכמעט אײנער אױֿפן צװײטן, אױף די ּפָאליצעס, אין די טַאמבורס, שמוץ... שטענדיק, 
װען עס קומט מיר ַאצינד אױס צו ֿפָארן אין ֿפרַאכטֿפולע רײנע קוּפע־װַאגָאנעס מיט 
קָאנדיציָאנערן, שװימט בַײ מיר אױף אין געדַאנק דער ”ֿפינֿפהונדערט ֿפרײלעכער״...

צוזַאמען מיט מיר זַײנען ַאהײם געֿפָארן צװײ קרַאנקע אוזבעקן, װעלכע זַײנען 
בַאֿפרַײט געװָארן אױף דער קָאמיסיע. איך געדענק ניט, װי לַאנג מיר זַײנען געֿפָארן – 
דער ”ֿפרײלעכער״ הָאט זיך ָאּפגעשטעלט בַײ יעדן טעלעגרַאף־סטָאלּפ און עס הָאט 
געדוכט, ַאז דָאס װעט דױערן אומענדלעך. מַײן ּפרָאװיזיע הָאט זיך גיך געענדיקט. 
אױף אײנער ַא סטַאנציע הָאב איך אױסגעביטן מַײן לעצט אױבערהעמד אױף ַא 
הַאלבן ברױט, מַײנע מיטרַײזנדער הָאבן געליטן ֿפון הונגער ניט װײניק ֿפון מיר. נָאר 
עס איז דָא ַא גָאט אױף דער װעלט. אין דעם הָאב איך זיך שױן ניט אײנמָאל 
איבערגעצַײגט. װען אונדזער צוג הָאט זיך אינדערֿפרי ָאּפגעשטעלט אױף דער 
סטַאנציע קינעל, װָאס ניט װַײט ֿפון קויבישעװ, בין איך, װי ֿפיל ַאנדערע ּפַאסַאזשירן 
ַאװעק מיט מַײן בלעכענעם קעסעלע – ַא זַאך, װָאס הָאט מיך ּכמעט שטענדיק 
בַאגלײט אין די מלחמה־יָארן – זוכן גליק, דָא הײסט – עּפעס עסן. נָאר די קיָאסקן 
אױֿפן ּפערָאן זַײנען געװען ּפוסטע. איך הָאב בַאשלָאסן זיך ַארַײנכַאּפן אין װָאקזַאל־ 
רעסטָארַאן – אֿפשר װעט מיר דָאס מזל ָאּפשּפילן. בַײ די טישן זַײנען געזעסן מער 
ָאנשטענדיקע ּפַאסַאזשירן און מַײן ַארעסטַאנטישער אױסזען איז זײ אױֿפריכטיק 
געװען דערװידער... ַאלע ערטער זַײנען געװען ֿפַארנומען, בלױז בַײ אײן טישל אין 
סַאמע װינקל, װּו עס הָאט געֿפרישטיקט ַאן ָאֿפיציר אין ַא רױט היטל ֿפון ַא 
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מיליטער־קָאמענדַאנט, איז געשטַאנען ַא ֿפרַײער שטול. איך הָאב געֿפרעגט ַא 
דערלױבעניש זיך צוזעצן, און װען דער ָאֿפיציר הָאט אױֿפגעהױבן צו מיר די אױגן, איך 

הָאב ֿפון אומדערװַארטקַײט אױסגעשריגן:
– איזיע?!

דער מיליטערמַאן הָאט לַאנג און ֿפַארחידושט אױף מיר געקוקט מיט ברײט 
צעעֿפנטע אױגן, זיך אױֿפגעשטעלט ֿפון ָארט און ָאנגערוֿפן מַײן נָאמען. די ּפַאסַאזשירן 
בַײ די שכנישע טישלעך הָאבן מיט אינטערעס בַאָאבַאכטעט די בַאגעגעניש ֿפון ַאן 
ָאֿפיציר און ַא ברָאדיַאגע... איזיע לעװיט איז געװען מַײנער ַא שול־חֿבר. מיר הָאבן 
געלערנט מיט אים אין אײן קלַאס אין דער כַארקָאװער ֿפינף־און־ֿפערציקסטער שול 
און דָא – עס דַארף ַאזױ ּפַאסירן – נַא דיר ַאזַא בַאגעגעניש אין יָארן ַארום. און װּו? 

ערגעץ אױף ַא װַײטער סטַאנציע.
איזיע הָאט זיך ניט ֿפַארשעמט מיט מַײן אױסזען. ער הָאט זיך גוטברודעריש 
ַארומגענומען און ַארַײנגעֿפירט צו זיך אין קַאבינעט אױֿפן װָאקזַאל, װּו ער הָאט 
געדינט ַאלס מיליטער־קָאמענדַאנט. דָא הָאבן מיר אײנער דעם צװײטן דערצײלט 
װעגן זיך, דערמָאנט די שול־יָארן, די לערער, די חֿברים. זעלבסטֿפַארשטַאנדלעך, 
ַאז ער הָאט מיך ֿפַײן ָאנגעהָאדעװעט און בַאזָארגט ניט נָאר מיך, נָאר אױך מַײנע 
מיטרַײזנדער מיט ברױט און ַאנדערע ּפרָאדוקטן אױֿפן װעג. נָאך מער, איזיע הָאט 
אונדז אַײנגעָארדנט ַא בָאד און אין ָאװנט ַארַײנגעזעצט אין ַא קוּפע־װַאגָאן ֿפון גיכן 

צוג ”מָאסקװע־טַאשקענט״.
נָאך דער מלחמה הָאבן מיר זיך מיט לעװיטן צוֿפעליק געטרָאֿפן אױֿפן טעװעלעװער 
ּפלַאץ. מיר זַײנען מיט אים ַארַײן אין ַא נָאענטן רעסטָארַאן, װּו בַײ ַא ֿפלעשל װַײן 

הָאבן מיר דערמָאנט דָאס ֿפַארגַאנגענע... 
קײן בוכַארַא בין איך ָאנגעקומען סוף מַײ, װען די זון הָאט שױן גַאנץ ֿפַײן 
געבַאקן. נָאך דעם אורַאלער קַאלטן ֿפַײכטן ֿפרילינג הָאב איך מיט ֿפַארגעניגן 
אונטערגעשטעלט דָאס געזיכט דער בוכַארער זון און זיך אַײנגעקוקט אין עקזָאטישן 
ּפײזַאזש ֿפון די װּונדערלעכע קוּפָאלן און טורעמס ֿפון די קרומע טומלדיקע געסלעך. 
מיט הַארצקלַאּפעניש בין איך צו צו אונדזער קיביטקע. די טיר הָאט מיר געעֿפנט 
די מַאמע, װעלכע איז ֿפון אומדערװַארטקַײט שטום געװָארן און געקוקט אױף מיר, 
גלַײך װי איך בין אין חלום געקומען... לַאנג ֿפַארהַאלטן זיך אין בוכַארַא איז ניט 
ַארַײן אין מַײנע ּפלענער. ַאצינד, װען איך בין געװָארן ַא ֿפרַײער ֿפױגל, הָאב איך 
געשטרעבט װָאס גיכער דערקלַײבן זיך אין אינסטיטוט ַארַײן קײן ֿפרונזע. נָאר װי 
עס הָאט זיך ַארױסגעװיזן, איז דָאס געװען ניט ּפרָאסט. ּכדי ֿפָארן ערגעץ־װּו אין 
מלחמה־יָארן הָאט מען געדַארֿפט הָאבן ַא דערלױבעניש ֿפון מיליציע – ַא ּפרָאּפוסק. 



 ֿפרונזע192

דערשלָאגן זיך ַא ּפרָאּפוסק איז געװען ניט ֿפון די גרינגע זַאכן – מע הָאט געמוזט 
הָאבן ַאן ַארױסרוף ֿפון דעם ַאנשטַאלט, װּוהין דו הָאסט זיך געקליבן ֿפָארן. מַײן 
צַײגעניש, ַאז איך הָאב געַארבעט ַאלס ערד־גרָאבער אױף דער סטַאנציע קרָאּפַאטשעװָא 
און בַאֿפרַײט געװָארן, ּכדי ֿפָארן ֿפַארענדיקן דעם אינסטיטוט, הָאט קײנעם אין דער 
מיליציע ניט איבערצַײגט – בלױז ַאן ַארױסרוף – און ַאן עק. עס זַײנען ַאװעק 
מַאטערנדיקע טעג ֿפון װַארטן אױף ענטֿפער אױף מַײן טעלעגרַאם קײן ֿפרונזע, אין 
װעלכער איך הָאב געבעטן ּתיּכף מיר צושיקן אן ַארױסרוף. נָאר דער רעקטָאר אין 
אינסטיטוט הָאט ניט געװּוסט, װי איך קוק ַארױס און ניט געאַײלט זיך. אױך דער 
ּפָאטשט אין דער מלחמה־צַײט הָאט זיך ניט ַארױסגעטײלט מיט איר ָאּפערַאטיװקַײט. 
מַײן געהױבענע שטימונג איז ָאּפגעקילט געװָארן און איך הָאב ָאנגעהױבן דענערװירן 
זיך. ניט דערװַארטנדיק זיך אױף קײן ענטֿפער און ניט געֿפינענדיק ֿפַאר זיך קײן 
ָארט ֿפון ַארױסגײן ֿפון דער שװערער לַאגע, הָאב איך זיך אין אײנעם ַא שײנעם 
ֿפרימָארגן געזעגנט מיט דער מַאמען און מיטן ברודער, ַאװעקגעלָאזט זיך קײן 
קַאגַאן – צו דער סטַאנציע ניט װַײט ֿפון בוכַארַא, דורך װעלכער די צוג זַײנען 
געֿפָארן קיין טַאשקענט. ַא בילעט אין קַאסע, ּפונקט װי איך הָאב געװַארט, הָאט 
מען מיר ָאּפגעזָאגט און מַײן לַאגע איז געװָארן ַא ֿפַארצװײֿפלטע. װָאס טוט מען? 
און װידערַאמָאל הָאט מיך גָאט דערהערט. אױף דער סטַאנציע הָאט זיך ָאּפגעשטעלט 
ַא גרױסער צוג מיט ּפַאסַאזשיר־װַאגָאנען ֿפול מיט עװַאקוִירטע, איבערהױּפט ֿפרױען 
און קינדער ֿפון ַארומגערינגלטן אין בלָאקַאדע לענינגרַאד. איך הָאב ֿפַארֿפירט ַא 
שמועס אױֿפן ּפערָאן מיט ַא מײדל, װָאס איז געֿפָארן מיט דעם צוג, אין עטלעכע 
װערטער דערצײלט מַײן לַאגע און געבעטן װי עס איז ניט איז מיך אַײנָארדענען 
אין װַאגָאן. זי איז ַאװעק, נָאר גיך זיך אומגעקערט און געמָאלדן, ַאז זי הָאט 
איבערגערעדט מיטן עלטערן אין װַאגָאן, נָאר דָארטן איז ניטָא װּוהין ַא נָאדל זָאל 
ֿפַאלן, אױסער אין טַאמבור. איך בין געװען גרײט ֿפָארן ניט נָאר אין טַאמבור, נָאר 
אֿפילו אױֿפן דַאך, דערעיקר, װען דער צוג הָאט זיך גערירט ֿפון ָארט, הָאב איך זיך 
דערֿפילט ַא גליקלעכער. קײן ָארט, װּוהין זיך צולײגן אױף בַײנַאכט, הָאט זיך אין 
טַאמבור ניט געֿפונען און איך הָאב זיך אַײנגעָארדנט אין דער טָאּפקע, װּו מע הײצט 
אונטער דעם װַאגָאן. אױף ליגן און זיצן הָאט דָארט קײן ָארט ניט געסטַײעט, בין 
איך ַא גַאנצע נַאכט געשטַאנען אין מַײן ”קוּפע״ אױף די ֿפיס און ַא ביסל געדרעמלט. 
אינדערֿפרי הָאט זיך דער צוג ָאּפגעשטעלט הינטער טַאשקענט, װּו עס איז געשטַאנען 
ַא ּפַאסַאזשיר־צוג ”דזשַאלַאלַאבַאד – ֿפרונזע״. ניט לַאנג געטרַאכט בין איך צוגעלָאֿפן 
צו דער קַאסע און עס הָאט געטרָאֿפן ַא נס: דער קַאסיר הָאט מיר ֿפַארקױֿפט אױף 
מַײן צַײגעניש ַא בילעט אין... װײכן װַאגָאן )קײן ַאנדערע בילעטן זַײנען ניט געװען(. 
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נָאך דער נַאכט אין דער ”טָאּפקע״ ַא שמוציקער ֿפון קױלן, הָאב איך זיך ניט 
אונטערגעשײדט ֿפון ַא ּפרָאֿפעסיָאנעלן קױמען־קערער, און די נָאבעלע ּפַאסַאזשירן 
הָאבן זיך ֿפון מיר ָאּפגעקערט, װי ֿפון ַא געשּפענסט. נָאר איך הָאב זיך דערֿפון צום 
הַארצן ניט גענומען: מיט ַא בילעט אין הַאנט הָאב איך זיך דערֿפילט װי ַא מענטש... 
ניט לײגנדיק אױף קײנעם קײן ַאכט, הָאב איך זיך ַארױֿפגעקליבן אױף מַײן ָארט 
אױף דער צװײטער ּפָאלקע און ניט בַאװיזן דעם קָאּפ ַאװעקלײגן, װי איך בין 
ַאנטשלָאֿפן געװָארן מיט ַא טױטן שלָאף... אױֿפגעכַאּפט הָאב איך זיך אין ֿפרונזע. 
אין אינסטיטוט הָאט מען מיך בַאגעגנט זײער װַארעם. די סטודענטן ֿפון מַײן קורס, 
װעלכע הָאבן זיך עװַאקוירט מיטן אינסטיטוט, הָאבן מיך ַארומגערינגלט מיט 
אױֿפמערקזַאמקַײט און הָאבן מיר געהָאלֿפן זיך אַײנָארדענען אין צוזַאמענװױנונג 
און ַאדָאּפטירן צו די נַײע בַאדינגונגען. איך הָאב ֿפַארלױרן ַא גַאנצן ַאקַאדעמישן 
יָאר, נָאר איך בין געװען צוֿפרידן, װָאס ענדלעך בין איך אין מַײן אינסטיטוט און 
װעל ֿפָארזעצן מַײן בילדונג. און װידער זַײנען ַאװעק טעג ֿפון לערנען, טעג ֿפון 
סטודענטישן לעבן. דָאס זַײנען געװען דרַײ שװערע מלחמה־יָארן – יָארן ֿפון קַאמף 

און עקזעסטענץ, יָארן ֿפון נױט און בידעװען.
ַא טײל ֿפון אונדזערע סטודענטן, װעלכע הָאבן געלעבט צוזַאמען מיט זײערע 
ֿפַארמעגלעכע עלטערן, הָאבן זיך געֿפילט ניט שלעכט. ַא צװײטע טײל הָאבן זיך 
ֿפַארנומען מיט הַאנדל. ַאנשטָאט בַאזוכן די לעקציעס זַײנען זײ ֿפַארֿפַאלן גַאנצע 
טעג אין מַארק, זוכנדיק ַא שטיקל ּפרנסה, און מע דַארף זָאגן, ַאז ניט ָאן דערֿפָאלג. 
ַאנדערע הָאבן גָאר ניט ֿפַארשװערט זײער לעבן און זיך ֿפַארליבט אין די ֿפרױען, 
װעלכע הָאבן זײ געהָאדעװעט און געװַארעמט. ֿפַאר מיר, װעלכער איז אױסגעװַאקסן 
אין ַא שטוב ֿפון ַארבעטער, װּו דער אײנציקער קװַאל ֿפון לעבנס־מיטלען איז געװען 
בלױז ערלעכע, שװערע ַארבעט, הָאבן די הענדעלער אױסגעזען מָאדנע און די 
”ליובָאװניקעס״ ּפשוט װילד. איך בין געבליבן אין ”דריטן שטַאנד״, געלעבט ֿפון דער 
קנַאּפער סטיּפענדיע, ֿפון אונטערַארבעטן. ֿפון צַײט צו צַײט בַײנַאכט אױף דער 
אַײזנבַאן־סטַאנציע צוזַאמען מיט ַאנדערע סטודענטן בַײם אױסלָאדן װַאגָאנען און 
ניט זעלטן ָאּפגעבן ַאלס דָאנָאר בלוט, ּכדי בַאקומען ַא העכערע נָארמע ברױט און 
ַא צוגָאב צום שּפַײז־ּפַאיָאק. נָאר דָאס ַאלץ איז ניט גענוג געװען צום שטיקן דעם 
הונגער ֿפון יונגן געזונטן מענטשן. ניט אײן מָאל ֿפלעג איך ָאּפנעמען אױֿפן קַארטל 
דָאס ברױט ֿפַאר עטלעכע טעג, און אין אײן מָאלצַײט ָאּפעסן טרוקענערהַײט ַא 
גַאנצן לעבל ברױט און דערנָאך אומגײן ַא גַאנצע װָאך ַא הונגעריקער. ַאמָאל ֿפלעגט 
זיך מַאכן, ַאז װען מע הָאט מיך אַײנגעלַאדן צו עמעצן ֿפון די מער בַאזָארגטע סטודענטן 
ַאהײם צו ַא געבורטסטָאג ָאדער ַאן ַאנדער יום־טוֿב, װּו איך ֿפלעג ַארַײנשטוּפן אין זיך 
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ַאן ַאסטרָאנָאמישע צָאל שּפַײז, ַאזױ, ַאז איך בין קױם ֿפון טיש אױֿפגעשטַאנען. צו 
מָארגנס אינדערֿפרי בין איך שױן געװען הונגעריק, און ַאלע מַײנע געדַאנקען, סַײ אין 
צוזַאמענװױנונג, סַײ אין גַאס, סַײ אין לערן־ַאודיטָאריע זַײנען געװען ֿפַארנומען מיט 
עסן. װיֿפל מָאל לײגנדיק זיך שלָאֿפן ַא הונגעריקער אין דער קַאלטער ניט געהײצטער 
צוזַאמענװױנונג, װּו ניט קײן עלעקטרע, ניט קײן לָאמּפ, װּו דָאס װַאסער איז ֿפַארֿפרױרן, 
ֿפלעג איך זיך איבערדעקן מיט דער קָאלדרע איבערן קָאּפ און ַארױסרוֿפן אין געדַאנק 
גַאנצע ”נַאטיורמָארטן״ מיט ֿפַארשײדענער געשמַאקער שּפַײז – ַאזש די צונג איז 
צוגעקלעּפט צום גומען... אין ַאזױנע מָאמענטן הָאב איך זיך ֿפַארטרַאכט: צי װעל איך 
ַא מָאל דערלעבן ַא צַײט, ַאז אױֿפן טיש װעט ליגן ברױט, און איך װעל ניט װעלן עסן?.. 
עס איז געװען ַאן אמתער ּפסיכָאז. איך בין זיך מודה – זײער שװער הָאב איך 

איבערגעטרָאגן דעם הונגער – צו שװַאך איז אין דעם הינזיכט געװען מַײן מוט.
זומער בעת די קַאניקולן הָאט מען אונדז געשיקט ַארבעטן אין קָאלװירט. ֿפון 
ֿפַארטָאג ביז אױֿפדערנַאכט דערלַאנגט צו דער דרעשמַאשין מיט װילעס די שװערע 
סנָאּפעס ּתֿבואה אונטער דער הײסער זון אין ַא געדיכטן שטױב – דָאס איז ַא 
טַײװלָאנישע ַארבעט – איבערהױּפט ֿפַאר שטָאטישע מענטשן, װעלכע זַײנען ניט 
געװױנט צו דעם. ֿפון סטעּפ ַאהײם הָאבן מיר קױם די ֿפיס געשלעּפט. אמת, 
געהָאדעװעט הָאט מען אונדז צו זַאט און אױף ַא צַײט הָאבן מיר ֿפַארגעסן װעגן 
הונגער. דָאס הָאט אונדז צוֿפרידן געשטעלט. נָאך דעם, װי עס איז ַארָאּפגענומען 
געװָארן די גרעטעניש, הָאט מען אונדזער בריגַאדע איבערגעװָארֿפן קנעטן סַאמַאן 
)גרױסע ציגל ֿפון לײם מיט שטרױ( ֿפַאר דער ֿפערמע. הַאלב־נַאקעטע, שװַארצע 
ֿפון דער זון װי נעגערס, הָאבן מיר ַא גַאנצן טָאג מיט די ֿפיס צוזַאמען מיט ַא 
בלינד ֿפערד אין ַא גרױסן גרוב געקנָאטן די לײם. ַארױסגעגעבן זי אױף ַארויף, און 
דָארטן אױבן הָאבן ַאנדערע חֿברהלַײט די לײם ַארַײנגעװָארֿפן אין ֿפָארמעס און 
ָאּפגעֿפירט די ציגל צו די שטַאבעלן טרוקענען. יעדער ציגל הָאט געהַאט די װָאג 
ֿפון ַא ּפוד און יעדער ֿפָארמע הָאט ַארַײנגענומען אין זיך לַײם אױף דרַײ ציגל... 
גענעכטיקט הָאבן מיר אין דָארף אין שַאלַאשן, װָאס מיר הָאבן ַאלײן אױֿפגעשטעלט 
ֿפון טרוקענע צװַײגן און קַאמיש. אױֿפדערנַאכט זַײנען מיר מידע געלעגן אױף די 
שטרױענע געלעגערס און אין דער ֿפינצטער געזונגען, דערצײלט ַאנעקדָאטן, 
געשּפַאסט, ניט זעלטן ביז שּפעט אין דער נַאכט ַארַײן. אין קַאיָאר, װען די זון איז 
ַארױס ֿפון הינטער דעם שנײִיקן װונדערבַאר־שײנעם טיַאנשַאן בַארגרוקן און 
ָאנגעצונדן דעם הימל־רַאנד אין ֿפיל ֿפַארבן זַײנען מיר שױן געװען אױף די ֿפיס. 
ניט װײניק ּפָארֿפָאלק זַײנען אױֿפגעקומען אין די סטודענטישע שַאלַאשן. זײערע 

קינדער הָאבן מיר געקרױנט ״קָאלװירטישע״.
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בַײ יעטװידן אומשטענד, װי שװער זײ זָאלן ניט זַײן, בלַײבט שטענדיק ַאן ָארט 
ֿפַאר קָאמישס. שרַײבנדיק װעגן אונדזער קָאלװירטיש לעבן קָאן איך נישט נָאך 
הַײנט ֿפַארגעסן ָאן ַא געלעכטער װעגן דער לעצטער נַאכט, װָאס מיר הָאבן 
ֿפַארברַאכט אין אונדזער גרױסן שַאלַאש ֿפַארן ָאּפֿפָארן אין שטָאט. ַא גַאנצן טָאג 
איז דער הימל געװען ֿפַארװָאלקנט און אין אונדזער בריגַאדע איז ָאנגעשטַאנען 
ַא שטרַײט: װער עס הָאט ֿפָארױסגעזָאגט אױף מָארגן בעת מיר װעלן דַארֿפן 
ָאּפֿפָארן – ַא רעגן, ַאנדערע הָאבן קַאטעגָאריש ָאּפגעװָארֿפן ַאזַא ּפרָאגנָאז. עס 
איז דערגַאנגען, װָאס די קעגנער הָאבן געשלָאסן צװישן זיך ַא געװעט. אױֿפן דַאך 
ֿפון אונדזער שַאלַאש הָאט ַא נַײ קָאלװירטיש ּפָארל אַײנגעָארדנט זײער געלעגער 
און דָארטן געּפרַאוועט זײער הָאניק־חודש ))אױך ַאזױ קָאן טרעֿפן(... די דָאזיקע 
געשעעניש הָאט, געװײנטלעך, געגעבן שּפַײז ֿפַאר די ֿפעֿפערטע חכמות, נָאר דָאס 
ּפָארֿפָאלק איז ַאזױ ֿפַארטָאן געװען אין זײער ליבע, ַאז זײ הָאבן אױף דעם קײן 

שום ַאכט ניט געלײגט.
ַאזױ איז אױך געװען װיזירט געזעגענונג־ָאװנט מיט לידער אונטער ַא גיטַארע 
און טענץ, מיט ֿפרוכטן און קַאװענעס, װען אונדזער סטודענטישער טַאבָאר איז 
אַײנגעשלָאֿפן, הָאבן מיר זיך ּפלוצלינג ַאלע אױֿפגעכַאּפט אינמיטן דער נַאכט ֿפון 

ַא ֿפַײערלעכן טומל מיט טריומֿפירנדיקע געשרײען:
– רעגן! ַא רעגן!..

דָא הָאבן געשריגן די, װעלכע הָאבן נעכטן געשטעלט אױף ַא רעגן. און 
װירקלעך אין אונדזער שַאלַאש אױף אונדזער קעּפ הָאט בֿפירוש גערעגנט. מיר 
זַײנען אױֿפגעשטַאנען ַארױסקוקנדיק, װָאס עס טוט זיך אין דרױסן, און געבליבן 
שטײן װי געּפלעֿפטע: ַא שטערנדיקער הימל, ַא העלע לֿבנה, קײן אײן װָאלקנדל... 
ערשט מיר הָאבן זיך געכַאּפט, ַאז אױֿפן דַאך ֿפון אונדזער שַאלַאש שלָאֿפט דָאס 
יונגע ּפָארֿפָאלק – װַײזט אױס די נעכטיקע קַאװענעס הָאבן זיך געלָאזט צו װיסן 

געבן...
ביז אינדערֿפרי הָאט זיך ניט אַײנגעשטילט אונדזער ַאלגעמײנער געלעכטער...

איך הָאב שױן דָא בַאמערקט, אין װָאס ֿפַאר ַא שרעקלעכע בַאדינגונגען מיר 
הָאבן געלעבט אין דער סטודענטישער צוזַאמענװױנונג. ָאט דָא איז ניט געגַאנגען 
ָאן ַא יונגן געלעכטער. איך וועל ניט דערצײלן דָא װעגן ַאלע חכמות און שּפיצלעך, 
װעלכע די סטודענטן הָאבן ָאּפגעטָאן אײנער דעם צװײטן. עס איז געגַאנגען ביז 
”מינירן״ די אַײזערנע בעטלעך אױף דעם צעמענטירטן דיל מיט אמתן ּפולװער, 
װעלכער הָאט אױֿפגעריסן בעת מע הָאט זיך געלײגט שלָאֿפן. צו ֿפיל ָארט װָאלט 
ֿפַארנומען די אױסערגעװײנטלעך דערֿפונדעטע אַײנֿפַאלן, מיט װעלכע אײנער 
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הָאט געשטערבט איבערשטַײגן דעם צװײטן. נָאר װעגן אײן בילדל װעל איך 
דערצײלן. 

אונדזער צימער אין צוזַאמענװױנונג הָאט גיכער אױסגעזען װי ַא קַאזַארמע: 
דָארטן זַײנען געװען אױסגעשטעלט העכער דרַײסיק בעטלעך – אַײזערנע און 
הילצערנע טַאּפטשַאנעס. אינמיטן צימער – ַא לַאנגער טיש, װָאס איז שטענדיק 
געװען ָאנגעװַארֿפן מיט װָאס איר װילט: ֿפון ַאלטע צעריסענע שקַארּפעטקעס ביז 
ַא ֿפוס ֿפון ַא מענטשלעכן מת, דורכגעזַאֿפט אין ֿפָארמַאלין, װעלכע די סטודענטן 

הָאבן געברַאכט ַאהײם ֿפון דער ַאנַאטָאמקע, גרײטנדיק זיך צו די עקזַאמענעס...
קײן אױֿפרַאמען איז אין צוזַאמענװױנונג ניט געװען און די װױנער ַאלײן ֿפלעגן 
װי עס איז ניט איז צוקערן מיט ַאן אימּפרָאװיזירטן בעזעם דעם צעמענטירטן דיל. 
ַאזױ, ַאז מע קָאן זיך גוט ֿפָארשטעלן די ָארדענונג, װעלכע הָאט דָארט געהערשט., 
זעלבסטֿפַארשטענדלעך ַאז געסט – איך מײן װַאנצן און מַײז – הָאבן מיר ניט 
געדַארֿפט צו זיך אַײנלַאדן. אין די הײסע זומערדיקע נעכט ֿפלעגן די װַאנצן אונדז 
דערגײן די יָארן און ניט לָאזן שלָאֿפן. נָאר געװען איז צװישן אונדז ַא סטודענט 
בומשטײן ַא ביסל ַא טשודַאקָאװַאטער בחור, װעלכער איז ַא ביסל ֿפַארכַאּפט געװען 
מיט מיסטיק און שװַארצער מַאגיע. אים הָאבן די װַאנצן ניט געקימערט און ער 
איז גַאנץ ֿפַײן געשלָאֿפן. אײנמָאל הָאבן די חֿברה ֿפון אונדזער צימער ַארָאּפגענומען 
אים ַא שלָאֿפנדיקן צוזַאמען מיט דער אײבערשטער רעשָאטקע ֿפון טַאּפטשַאן און 
איבערגעטרָאגן אים אױֿפן טיש, צוגעדעקט אים איבערן קָאּפ מיט ַא לַײלעך, 
אױסגעלײגט ַא גרױסן, שװַארצן ּפַאּפירענעם צלם און אױף די װינקלעך ֿפון געלעגער 
אױסגעשטעלט ֿפיר ברענענדיקע ליכט – כָאטש טרָאג אים אױֿפן בית־עולם... ַאלע 
קונדסים הָאבן זיך מיט אומגעדולד זיך ֿפַארטַײעט אױף זײערע בעטלעך. אין דער 
געװײנטלעכער צַײט הָאט זיך אױֿפגעכַאּפט ֿפון שלָאף בומשטײן און מיט אױסגעגלַאנצטע 
אױגן בַאטרַאכט זַײן ”לװיה״. ניט קָאנענדיק ֿפון שלָאף בַאגרַײֿפן, װּו ער געֿפינט זיך און 

װָאס עס איז מיט אים ֿפָארגעקומען, הָאט ער ַא דערשרָאקענער ָאנגעהױבן שרַײען:
– קַארַאול!!! קַארַאול...

נו, און מער הָאבן מיר ניט געדַארֿפט...
דרַײ שװערע יָארן הָאב איך ֿפַארברַאכט אין ֿפרונזע, יָארן ֿפון הונגער, יָארן ֿפון 
קעלט, יָארן ֿפון בידעװען. אונטערגעהַאלטן הָאט מיך די סטודענטישע יונגע סֿביֿבה, 
מַײן געזונטער ָארגַאניזם, דער גלױבן, ַאז סוף־ּכל־סוף װעט זיך ענדיקן די מלחמה 

און עס װעט זיך ָאנהײבן ַא נַײ, גליקלעך לעבן.
אין די סַאמע ניט־גינסטיקע יָארן הָאב איך געלעבט מיט אינטערעס און געװען 
צװישן די דערֿפָאלגרַײכע סטודענטן. מיך הָאבן מער ֿפַארכַאּפט די ביָאלָאגישע 
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קעגנשטַאנדן, אײדער די קלינישע. איך הָאב ָאנגעהױבן אױסער די לימודים בַאזוכן 
קַאטעדרע ֿפון ּפַאטָאלָאגישער ֿפיזיָאלָאגיע, װּו איך הָאב זיך בַאֿפרַײנדעט מיטן 
ּפרָאֿפעסָאר מיטניק און אים מיטגעהָאלֿפן אין זײיערע װיסנשַאֿפטלעכע עקסּפערימענטן: 
בָאריס יַאקָאװלעװיטש הָאט זיך צו מיר ָאנגעבונדן מחמת איך הָאב אים דערמָאנט 
אין זַײן אײנציקן זון, װעלכער איז אומגעקומען אױֿפן ֿפרָאנט. ָאֿפט ֿפלעג ער מיר 
ַארױסװַײזן ֿפָאטערלעכע זָארג. ניט אײנמָאל ֿפלעג ער מיר ַארַײנלײגן אין מַײן 
ּפָארטֿפעל ַא הַאלבן לעבל ברױט – ”ֿפון הינטישן ּפַאיָאק״, װָאס די קַאטעדרע הָאט 

בַאקומען ֿפַאר עקסּפערימענטַאלע בעלי־חיים.

 און עס הָאט זיך ֿפַארענדיקט די שרעקלעכע, גרױזַאמע, לַאנגדױערנדיקע 
מלחמה. װער עס הָאט איבערגעלעבט דעם גרױסן טָאג ֿפון 9־טן מַײ 1945 יָאר, װעט 
אים אױף אײביק געדענקען. שרַײבן װעגן דעם בין איך ניט אומשטַאנד, עס איז 
ּפשוט אוממעגלעך איבערגעבן די מָאס ֿפון גליק, װָאס הָאט אײנצַײטיק ַארומגעכַאּפט 
די גַאנצע מענטשהַײט אױף דער װעלט. װעגן דעם איז זײער ַא סך געשריבן און 
דערצײלט געװָארן, איך זָאל קָאנען דערצו עּפעס צוגעבן. מיר װילט זיך נָאר אין 
עטלעכע װערטער איבערגעבן דעם מָאמענט, װען מע הָאט געמָאלדן דורך רַאדיָא 
װעגן גרױסן נצחון איבערן ֿפַאשיזם. דָאס איז געװען גַאנץ ֿפרי. אין ֿפרונזע איז 
געשטַאנען ַא זעלטן שײנער מַײ ֿפרימָארגן. מיר, סטודענטן, זַײנען אױֿפגעשּפרונגען 
אױף אונדזערע געלעגערס און מיט װילדע געשרײ ָאנגעהױבן װַארֿפן די קישנס אין 
דער לוֿפטן, דערנָאך הַאלבָאנגעטָאנענע ַארױסגעשָאטן ֿפון צוזַאמענװױנונג אױף דער 
צענטרַאלער ַאלײע און זיך ַארַײנגעגָאסן אין שטורמישן יובלענדיקן ים ֿפון מענטשן, 
װעלכער איז ָאנגעשטַאנען סטיכיִיש אין אײן אױגנבליק. עס הָאט אױסגעזוכט, ַאז 
מענטשן זַײנען ֿפון זינען ַארָאּפ. ֿפרעמדע, יונגע, ַאלטע מענער און ֿפרױען הָאבן זיך 
ַארומגעכַאּפט, געקושט, געטַאנצט און גלַאט געשריגן, ַארױסשרַײענדיק ֿפון זיך דעם 
װײטיק, װָאס הָאט זיך ָאנגעזַאמלט בַײ זײ ֿפַאר די סַאמע לַאנגסטע ֿפיר יָאר... דעם 
ערשטן בַאקַאנטן, װָאס אונדזער גרוּפע סטודענטן הָאט געטרָאֿפן אין גַאס, איז געװען 
אונדזער כימיקער – דער דָאצענט רַאשקָאװַאן. דָאס איז געװען ַא קלײן מענטשעלע 
מיט קינדערשע אױגן און רָאזעװען ּפליך אױֿפן קָאּפ – ַא בחור אין די יָארן, װעלכער 
ֿפלעג בַאהַאלטן די אױגן, װען עס אים אױסגעקומען שמועסן אױף די לימודים ָאדער 
עקזַאמענעס מיט די סטודענטקעס... דערֿפַאר איז ער געװָארן איבעריק שטרענג מיט 
די סטודענטן און ניט געקַארגט זיך אױף ”צװײטלעך״... די דָאזיקע ”שװַאכקַײט״ זַײנע 
הָאט געגעבן אונדז, סטודענטן, שּפַײז ֿפַאר ֿפַארשײדענע ”שטיקלעך״ און לידער. װי 
ֿפיל ּפרָאֿפעסָארן און װיסנשַאֿפטלעכע מיטַארבעטער ֿפון אונדזער אינסטיטוט, װעלכע 
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זַײנען ניט ֿפעִיק געװען ַאקטיװ זיך העלֿפן אין די שװערע יָארן ֿפון דער מלחמה, 
איז ער אומגעגַאנגען ַאן ָאּפגעלָאזטער אין ָאּפגעריסענעם ָאנצוג און ָאֿפט מיט ַא 
בלעכענעם קעסעלע אין הַאנט – אֿפשר װעט זיך מַאכן ערגעץ־װָאס איבערצוכַאּפן... 
אונדזער צעהיצטע קָאמּפַאניע הָאט אין זײער װילדן ברױז אונטערגעכַאּפט אױף די 
הענט דעם דָאצענט און מיט ַא ”הורַא״ אים ָאנגעהױבן קַאטשען אין דער לוֿפטן, װי 
ַא ּפילקע. ַא דערשרָאקענער און ַא בלײכער הָאט ער שיער ניט געװײנט – מיר זָאל 
אים ָאּפלָאזן. נָאר ָאּפשטעלן זיך די חֿברה שױן ניט געקָאנט און ממש געצװּונגען 
אים דָא, אינמיטן דער גַאס־ַאלײע טרינקען אינײנעם מיט אונדז װַײן און ביר ֿפון 
ַאן עמער, װָאס עמעצער הָאט ֿפַארכַאּפט אין צוזַאמענװױנונג. אונדזער לעקטָאר 
הָאט גָארניט געהָאלֿפן און אין עטלעכע מינוט ַארום איז ער שױן, װי עס טרעֿפט 
געװײנטלעך מיט ניט קײן טרינקערס, געװען ֿפַארטיק, און אין ַאזַא מדרגה, ַאז ער 
הָאט ָאנגעהױבן טַאנצן אינמיטן גַאס און ֿפַײערלעך זיך געשװױרן אױסשטעלן 
”ֿפינֿפן״. אונדזער מַארש הָאט זיך ֿפַארצױגן ביז שּפעט אין דער נַאכט. צו דער צַײט 
הָאט זיך ָאנגעהױבן ַאן ַאלגעמײנע רעעװַאקוַאציע. מענטשן הָאבן זיך געאַײלט 
אומקערן צו זײערע ֿפַארלָאזטע הײמען און כָאטש עס הָאט ניט געלױכטן קײן ֿפרײד 
אין די רוִינירטע, ֿפַארװונדעטע שטעט און שטעטלעך, דָאך הָאבן די מענטשן 
געבענקט נָאך זײערע געבורטס־ערטער, װּו זײ זַײנען אױסגעװַאקסן. דָאס איז געװען, 
איך װָאלט זָאגן, ַא ביָאלָאגישע בענקשַאֿפט, װי עס בענקט ַא ֿפױגל נָאך זַײן נעסט 

און הונט נָאך זַײן װינקל.
אונדז, סטודענטן ֿפון די עלטערע קורסן, הָאט מען צעשיקט אױף ַארבעט אין 
ֿפַארשײדענע געגנטן ֿפון קירגיזיע. מיך צוזַאמען מיט מַײן אײנקורסניק מַארק 
בָארָאכָאװ איז אױסגעֿפַאלן ֿפָארן קײן קַאדַאמזשַײ, װָאס איז 35 קילָאמעטער ֿפון 
ֿפערגַאנַא. קײן ֿפערגַאנַא זַײנען מיר ָאנגעקומען אין ָאװנט. ֿפונדַאנען הָאבן מיר 
געזָאלט אינדערֿפרי ָאּפֿפָארן מיט ַא געלעגנהַײטלעכער מַאשין קײן קַאדַאמזשַײ. 
אין הָאטעל זַײנען קײן ערטער ניט געװען, זַײנען מיר ַאװעק ֿפַארטרַײבן די צַײט 
אין שטָאטישן ּפַארק מיט ַאן אױסרעכענונג דָארט איבערנעכטיקן אױף ַא בַאנק. אין 
ּפַארק איז געװען ֿפרײלעך, טומלדיק, די מוזיק הָאט געשּפילט – גלַײך אױס מלחמה 
אױף דער װעלט – ֿפרידן־צַײט. מיר זַײנען צו צו ַא בַאריער ֿפון ָאֿפענעם טַאנץ־ּפלַאץ 
און זיך צוגעקוקט צו די טַאנצנדיקע ּפָארלעך, װי אומדערװַארט הָאט זיך ַאנטקעגן 
מיר ֿפון יענער זַײט בַאריער ָאּפגעשטעלט ַא בַאקַאנט ּפנים. צוערשט הָאט זיך מיר 
ָאנגעװיזן, ַאז איך הָאב ַא טעות – עס קָאן ניט זַײן... נָאר דָאס ּפנים הָאט זיך 
דערנעענטערט צו מיר און איך הָאב דערהערט ַא קול, װָאס הָאט שױן מער קײן 
סֿפק ניט ַארױסגערוֿפן. דָאס איז געװען עטיע ליס. זי הָאט איבערגעלָאזט אין מיטן 
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ַאלץ איר ֿפַארחידושטן קַאװַאלער און זיך געװָארֿפן מיך ַארומנעמען. דערבַײ הָאט 
זיך מָאמענטַאל געענדערט איר גַאנצער ָאנבליק. זי הָאט זיך שטַארק ֿפַארשעמט 
ֿפַאר מיר. איך ַאלײן הָאב זיך דערֿפילט אומָאנגענעמלעך ֿפון ַאזַא בַאגעגעניש און 
מיר הָאבן בײדע ָאן װערטער גוט ֿפַארשטַאנען אײנער דעם צװײטן. עטיע ליס איז 
געװען אונדזער ַא ֿפַאמיליע־ֿפרַײנט, ַא געליטענע ֿפון די ּפױלישע, װעמענס מַאן, ַא 
לָאדזשער װעבער – הָאט אין כַארקָאװ אין 1937 יָאר צעטײלט דעם גורל מיט ֿפיל 
ַאזױנע, װי ער ַאלײן און ֿפון סַאמע ָאנֿפַאנג ַאנטרונען, װי אין װַאסער ַארַײן. ָאנהײב 
מלחמה איז עטיען געלונגען צוזַאמען מיט איר נַײניָאריקן זון עװַאקוירן זיך קײן 
ֿפערגַאנַא, װּו זי הָאט געַארבעט בַײ װעבערַײ. װַײזט אױס, מיט די יָארן הָאט עטיע – 
נָאך ַא יונגע, ֿפול מיט לעבן, שײנע ֿפרױ – ֿפַארלױרן ַא װעלכע־ניט־איז הָאֿפענונג 
אױף איר מַאן – דָאס לעבן הָאט געֿפָאדערט זַײנס און זי איז מיט ֿפַארמַאכטע אױגן 
ַאװעק ֿפון זיך ַאלײן. אױֿפן װעג ֿפון ּפַארק צו זיך ַאהײם הָאט עטיע גערעדט װעגן 
דעם מיט ַא שולדיקן טָאן, גלַײך װי זי זָאל זיך ֿפַאר מיר ֿפַארענטֿפערט. איך הָאב 
געשװיגן, און זַײענדיק לױט דער נַאטור דעמלטַאן אידעַאליסט ָאן װערט זי ֿפַארורטײלט. 
ערשט שּפעטער הָאב איך ֿפַארשטַאנען, װי אומגערעכט איך בין געװען. אינדערֿפרי 
הָאבן מיר מיט מַארקן אױף ָאֿפענע לַאסט־מַאשין ָאּפגעֿפָארן דורך דעם ּפרעכטיקן 
ֿפערגַאנַא טָאל קײן קַאדַאמזשַײ. קַאדַאמזשַײ – דער צענטער ֿפון ֿפרונזער רַאיָאן 
איז ַא װּונדער־שײן ָארט, װּו עס ענדיקט זיך דער ֿפערגַאנער טָאל און עס הײבט זיך 
אױף די בערג ֿפון ברעגלָאזן טיַאנשַאנער רוקן צוגעדעקט מיט ַא װַײסן שנײ־ֿפעלד, 
װעלכער ֿפלַאמט אױף בַײם זון־ֿפַארגַאנג אין ַאלע קָאלירן ֿפון רעגנבױגן אױֿפן ֿפָאן 
ֿפון די בלױע הײכן. דער ישוֿב ליגט װי אױסבַאהַאלטן אין ַא קעסל־טָאל צוֿפוסנס 
ֿפון די בערג. װען דער הימל איז נָאך לױטער, װערט אין ישוֿב ֿפינצטרעלעך, און 
זומער, װען דער ּפלײן ֿפון ֿפערגַאנער טָאל איז ַארומגעגליט ֿפון דער מיטלַאזישער 
זון, איז דָארט קילכלעך... איך מיט מַארקן הָאבן נָאך ניט בַאװיזן זיך ָאנקװיקן מיט 
די שײנקַײטן ֿפון דען װּונדערלעכן ָאַאזיס, װי אױף אונדזערע קעּפ הָאט ַארױֿפגעװַאלגערט 
ַאן אומדערװַארטעטע אומָאנגענעמלעכקַײט. עס הָאט זיך ַארױסגעװיזן, ַאז אין 
רַאיָאן־צענטער סַײ אין שּפיטָאל, סַײ אין דער ַאמבולַאטָאריע איז ניטָא קײן אײן 
דָאקטער. ַאלע דָאקטױרים ליגן קרַאנק מיט טיֿפוס און ַאנשטָאט דורכגײן אונדזער 
ּפרַאקטיק אונטער דער לײטונג ֿפון סּפעציַאליסטן, זַײנען מיר מיט מַארקן מחויֿב 
געװען אינצװײען ֿפַארװירקלעכן די גַאנצע מעדיצינישע הילף אין יִישוֿב – בלױז מיר – 
צװײ סטודענטן נָאכן ֿפערטן קורס נָאר קײן שום אױסװעג איז ניט געװען: מיר זַײנען 
שױן דָא, דער שּפיטָאל איז איבערגעֿפולט מיט קרַאנקע, און די ַאמבולַאטָאריע איז 
ֿפַארמַאכט. מיר הָאבן ֿפַארקַאטשעט די ַארבל און מיט דער הילף ֿפון אונדזערע 
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מעדיצינישע הַאנטביכער, ָאנלָאזנדיק אױף זיך ַא היּפשע ּפָארציע סָאלידקַײט, זיך 
נעמען צו דער ַארבעט. שװער געװען – דָאס איז ניט דער אױסדרוק. טָאג און נַאכט 
זַײנען מיר ניט ַארױס ֿפון שּפיטָאל און ַאמבולַאטָאריע, דערבַײ זַײנען מיר געװָארן 
”סּפעציַאליסטן ֿפון ברײטן ּפרָאֿפיל״: טערַאּפעװטן, כירורגן, אינֿפעקציָאניסטן, 
ּפעדיַאטָארן און ַאֿפילו ַאקושערן... מיר זַײנען ַאזױ ַארַײן אין דער רָאלע, ַאז די 
אַײנװױנער ֿפון ישוֿב הָאבן זיך בַאצױגן צו אונדז מיט ּכֿבוד און די ָארטיקע מַאכט־ָארגַאנען 
הָאבן אונדז געצָאלט געהַאלט װי ֿפַארענדיקטע דָאקטױרים. געװױנט און דערנערט 
הָאבן מיר אין שּפיטָאל. ֿפַאר די דרַײ חדשים, װָאס מיר הָאבן ָאּפגעַארבעט אין 
קַאדַאמזשַײ, הָאב איך דערָאבערט ַא קָאלָאסַאלע ּפרַאקטיק און דורכגעדרונגען 
זיך מיטן בַאגריף, װָאס בַאטַײט ַא מעדיקער אין לעבן און װָאס ַאלץ עס איז נָאר 
ֿפעִיק ַא מענטש, װען די אומשטַאנדן צװינגען אים. איך הָאב אױך דערֿפילט די 
מָארַאלישע בַאֿפרידיקונג בַײם ַארױסװַײזן הילף מענטשן, װעלכע נײטיקן זיך אין 
זיך ֿפון דער ּפרַאקטיק, הָאב איך אױף עטלעכע טעג  איר... אומגעקערנדיק 
ֿפַארקערעװעט אין בוכַארַא בַאזוכן די מַאמע. דער זומער אין בוכַארַא איז 
געשטַאנען ַא שרעקלעך הײסער: די לוֿפט איז געװען ממש ָאנגעליטן, ניט געװען 
מיט װָאס צו עטעמען. בַײנַאכט ֿפלעגן מיר זיך אַײנװיקלען אין נַאסע לַײלעכער... 
מיר איז שװער געװען צו קוקן, װי די מַאמע מוטשעט זיך אין דעם הײסן קעסל 
מיט אירע געשװָאלענע ֿפון הונגער ֿפיס, און איך בין בַאשטַאנען, זי זָאל מיטֿפָארן 
מיט מיר קײן ֿפרונזע, װּו די קלימַאט, בַאדינגונגען און דָאס מַאטעריעלע לעבן 
זַײנען געװען גרינגער, אײדער אין בוכַארַא. נָאר מַײן מַאמע הָאט זיך קַאטעגָאריש 

ָאּפגעזָאגט, זי הָאט ניט געװָאלט איבערלָאזן דעם ברודער.
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װידער כַארקָאװ

אױך אין אינסטיטוט הָאט זיך ָאנגעהױבן ַא ברױזונג און אױב מע הָאט נָאר דערלױבט 
ָאּפֿפָארן די סטודענטן ֿפון די יִינגערע קורסן, איז ַארױֿפגעלײגט געװָארן ַא ֿפַארבָאט 
ֿפַאר די סטודענטן ֿפון די לעצטע קורסן. אױף אונדז הָאט מען שױן געקוקט, װי אױף 
ֿפַארטיקע דָאקטױרים, אין װעלכע קירגיזיע הָאט געֿפילט ַא גרױסן מַאנגל, און דָאך 
הָאט זיך אײניקע, ֿפַארזָארגטע מיט ַאן ַארױסרוף, אַײנגעגעבן ַארױסרַײסן צו זיך 

ַאהײם.
צו דער צַײט הָאט מַײן ברודער מיט מַאמען אױך געדַארֿפט עװַאקוִירן צוזַאמען 
מיטן זַאװָאד ֿפון בוכַארַא קײן כַארקָאװ און, נַאטירלעך, בַײ מיר איז געװען ַא 
ֿפַארלַאנג זיך ֿפַאראײניקן מיט זײ. מַײן מַאמע הָאט ַאלץ געהָאֿפט ַאז ַאצינד, נָאך 
דער מלחמה װעט דער טַאטע זיך אומקערן ַאהײם, אױך איך װעל צו איר קומען 
און אונדזער ֿפַאמיליע װעט װידער צונױֿפנעמען זיך אינײנעם, װי ַאמָאליקע צַײטן. 
נָאר מַײן ָארעמע מַאמע הָאט ניט געװּוסט, ַאז איר מַאן איז געשטָארבן אין לַאגער 
נָאך אין 1942 יָאר. איך הָאב נָאך לַאנג דָאס געהַאלטן בסוד ֿפַאר איר, װי אױך ֿפַארן 
ברודער. איך הָאב ניט געהַאט קײן מוט זיך טײלן מיט דער טרױעריקער ידעיה, װָאס 
איך הָאב דערהַאלטן אין ֿפרונזע נָאך ֿפיל מַײנע ָאנֿפרַאגן אין די געהעריקע 
אינסטַאנצן. איך הָאב ֿפַאר זיך ַאלײן געּפרּוװט בַארעכטיקן מַײן קלײנמוטיקַײט מיטן 
תירוץ, ַאז אֿפשר איז בעסער, װָאס זײ װײסן ניט דערֿפון און זײ לעבן נָאך מיט ַא 

הָאֿפענונג...
 איך הָאב ניט געקָאנט ָאּפזָאגן מַײן מַאמען, װעלכע הָאט זיך ַאזױ ֿפיל ָאנגעליטן 
אין לעבן, אין איר ֿפַארלַאנג צו זַײן לעבן מיר. אױך איך ֿפון מַײן זַײט הָאב געשטרעבט 
שטענדיק צו דער מַאמען, װעלכע איך הָאב װירקלעך געליבט און בַאדױערט. איך 
װָאלט זַײן ניט אױֿפריכטיק, װען איך זָאל זיך ַארױסשטעלן ֿפַאר ַא שלימזל, ֿפַאר ַא 
ניט גערָאטענעם אין לעבן. צו ֿפיל זַאכן, װָאס איך הָאב געגַארט, הָאב איך זיך 
דערשלָאגן נָאר שטענדיק, װי ַא ּכלל, איז מיר ָאנגעקומען שװער און ָאן ַא קַאמף 

הָאט זיך מיר גָארניט געגעבן. דַאנקען גָאט כָאטש ֿפַאר דעם...
 אונדזער נַײער רעקטָאר ֿפון אינסטיטוט הָאט מיר קַאטעגָאריש ָאּפגעזָאגט 
ָאּפלָאזן מיך קײן כַארקָאװ, ניט קוקנדיק דעראױף װָאס איך הָאב געהַאט ֿפון דָארטן 
ַאן ַארױסרוף, מיט װעלכן מיר הָאבן בַאזָארגט מַײנע כַארקָאװער ֿפרַײנט. איך געדענק 
ניט, װָאס איז דַאן אױף מיר ָאנגעֿפַאלן אין קַאבינעט בַײם רעקטָאר, נָאר מַײן טַאקט 
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הָאט מיך ֿפַארלָאזן, איך הָאב חוצּפהדיק געֿפָאדערט מַײנס און אומנישט בַאלײדיקט 
דעם רעקטָאר, װעלכער הָאט מיך דערֿפַאר ַארױסגעשטעלט ֿפון יענער זַײט טיר און 
איז בֿפירוש גערעכט געװען. מַײן לַאגע הָאט זיך ֿפַארקָאמּפליצירט, און איך הָאב 
שױן ענדגילטיק ֿפַארלױרן ַא װָאסער־ניט־איז הָאֿפענונג זיך ַארױסרַײסן ֿפון קירגיזיע. 
און װידערַאמָאל הָאט מיך גָאט ניט ֿפַארלָאזט. אין ַא װָאך ָאדער צװײ ַארום איז 
אונדזער רעקטָאר ַארױסגעֿפָארן קײן מָאסקװע אין מיניסטעריום. אױף זַײן ָארט איז 
ֿפַארבליבן דער שטעלֿפַארטרעטער – ַא מער ליבלעכער מענטש, און איך הָאב 
בַאשלָאסן נָאכַאמָאל ַא ּפרּוװ טָאן. עס הָאט מיר גערָאטן. אין צװײ טעג ַארום בין 
איך שױן מיט מַײן סטודענטישן בַאגַאזש געזעסן אין צוג, װעלכער הָאט מיך 

געֿפירט קײן מָאסקװע. 
ַאגֿב, געלט אױף ַא בילעט הָאב איך ַארױסגעלײזט ֿפון ֿפַארקױֿפן ַא לערנבוך 
ֿפון טערַאּפיע, װָאס הָאט זיך דַאן הױך געשַאצט. ֿפַארלױֿפנדיק ַא ביסל ֿפָארױס 
דַארף איך זָאגן, ַאז דער ֿפרונזענער רעקטָאר, דערװיסנדיק זיך, ַאז איך הָאב אים 
איבערגעכיטרעװעט, הָאט ָאנגעשריבן אין כַארקָאװער אינסטיטוט ַא גַאנצע 
ּפעטיציע אױף מיר, נָאר עס איז שױן געװען צו שּפעט, איך בין שױן געװען 
ֿפַאררעכנט אין צעטל ֿפין די סטודענטן ֿפון ֿפינֿפטן קורס, חוץ דעם הָאט דער דעקַאן 
ֿפון ֿפַאקולטעט מיך גוט געקָאנט נָאך ֿפון ערשטן קורס ָאן און זײער װַארעם זיך 
בַאצױגן צו מיר. ער הָאט מיך ֿפָאטערלעך ַא ביסל געמוסרט, נָאר לױט דעם 
אױסדרוק ֿפון זַײנע אױגן איז צו זען געװען, ַאז ער הָאט מיך ניט איבעריק 

בַאשולדיקט ֿפַאר מַײן ״שּפיצל״...
 די נָאכמלחמהדיקע שטָאט כַארקָאװ הָאט אױף מיר געמַאכט ַא שרעקלעכן 
אַײנדרוק. דער צענטרַאלער טײל ֿפון שטָאט איז געשטַאנען דורכױס אין רוִינען – 
צעשמעטערטע װענט מיט לעכער ַאנשטָאט ֿפענצטער. ֿפון אונדזער הױז אױף דער 
ּפושקין־גַאס, װּו מיר הָאבן געװױנט נָאכן 1937־טן יָאר, איז קײן זכר ניט געבליבן – 
עס הָאט ַאהין ַא בָאמבע געטרָאֿפן. נָאר אומעטום הָאט זיך געמערקט, ַאז די 
שטָאט װערט אױֿפגעשטעלט. אױף די בױונגען הָאבן געַארבעט גַאנצע מכנות 
דַײטשן – קריגס־געֿפַאנגענע, די זעלבע דַײטשן, װעלכע הָאבן ַאזױ אומרחמנותדיק 
צעשָאסן די שטָאט, די מענטשן, די זעלבע דַײטשן, װעלכע הָאבן דערשטיקט אין 
די גַאז קַאמערן מיליָאנען מענטשן, דערװַאקסענע און קינדער, די זעלבע דַײטשן, 
װעלכע הָאבן ַאזױ אומגליקלעך געמַאכט ַא הַאלבע װעלט מענטשן. איך הָאב זיך 
אַײנגעקוקט אין זײערע ּפנימער און געװָאלט אױסזוכן דָאס חיִישע, דָאס נידערטרעכטיקע 
ֿפון די דָאזיקע נֿפשות, נָאר אומזיסט: מענטשן װי מענטשן – רײנע און זַאטע, ָאן 

קײן שום סימן ֿפון חרטה. געװַאלד, ֿפונװַאנען נעמט זיך ַאזױנס?!



203

די מַאמע מיטן ברודער זַײנען נָאך אין כַארקָאװ ניט ָאנגעקומען. זײער עשעלָאן 
הָאט זיך נָאך ערגעץ געשלעּפט אין װעג. די סטודענטישע צוזַאמענװױנונג הָאט זיך 
געֿפונען װַײט ֿפון שטָאט. גײן אין ָאװנט איבער די ניט בַאלױכטענע גַאסן אין יענע 
טעג איז ניט געװען געֿפַארלָאז איבער די בַאנדיטישע שַײקעס, װָאס הָאבן ָארודעװעט 
אין שטָאט. דעריבער הָאב איך זיך אַײנֿפַארשטַאנען, װען מיך הָאט אַײנגעלַאדן צו 
זיך צַײטװַײליק װױנען מַײנער ַא חֿבר, סומבַאט, מיט װעלכן מיר הָאבן ֿפַאר דער 
מלחמה געלערנט אין אײן גרוּפע און געװען גוט בַאֿפרַײנדעט. דָאס איז געװען ַא 
שײנער בחור, ַאן ַארמענער, מיט שװַארצע ברענענדיקע אױגן און ַא גוטער נשמה. 
צוליב ֿפַארשײדענע אורזַאכן איז ער ֿפַארבליבן אין ָאקוּפירטן כַארקָאװ און זײער 
זיך  ער  הָאט  צַײט  היּפשע  ַא  גַאנצער משּפחה.  זַײן  מיט  ָאנגעליטן  זיך  ֿפיל 
אױסבַאהַאלטן אין װַאלד ֿפון די דַײטשן. זַײן ֿפָאטער איז געװען ַא בעקער און ֿפַאר 
מיטהעלֿפן די סָאװעטישע קריגס־געֿפַאנגענע הָאבן די דַײטשן אים אומגעברַאכט. 
אין דער גַײסטֿפרַײנטלעכער שטוב הָאב איך זיך געֿפילט, װי אינדערהײם, נָאר ניט 
אױף לַאנג. אין צװײ װָאכן ַארום הָאט זיך אומגעקערט ֿפון ֿפרָאנט סומבַאט'ס ּכלה – 
ַא מיליטער־דָאקטער און זײ הָאבן גָאר אינגיכן ָאּפגעשּפילט ַא חתונה, ַאזױ ַאז איך 

בין געצװּונגען זײ ֿפַארלָאזן. 
לַאנג זוכן ַא נַײ װױנונגס־ָארט איז מיר ניט אױסגעקומען. צו דער צַײט הָאבן 
שױן אין כַארקָאװ זיך אומגעקערט ֿפון עװַאקוַאציע אונדזערע נָאענטע ֿפַאמיליע־

ֿפרַײנט ּפָאלינע בָאריסָאװנע מיט דער טָאכטער מערי און ַאן אײניקל און ַאדַאנק 
די השּתדלות ֿפון זײער קרוֿב אין מָאסקװע, װעלכער הָאט ֿפַארנומען דָארט ַא 

ֿפַארַאנטװָארטלעכן ּפָאסט אין מיניסטעריום, זַײנען ַארַײן אין ַא שײנער דירה.
 דערװּוסט זיך, ַאז איך בין אין כַארקָאװ, הָאט ּפָאלינע בָאריסָאװנע מיר ֿפָארגעלײגט 
איבערגײן צו איר װױנען. ּכדַאי דערצײלן עטלעכע װערטער װעגן דער זעלטענער 
ֿפַאמיליע. ּפָאלינע בָאריסָאװנע הָאט ֿפיל יָארן ֿפַאר דער מלחמה געַארבעט ַאלס 
מעדיצין־שװעסטער און מַײן מַאמע הָאט זיך צו איר ניט זעלטן געװענדעט נָאך 
מעדיצינישער הילף. זײער בַאקַאנטשַאֿפט איז איבערגעװַאקסן אין ַא נָאענטער 
ֿפרַײנטשַאֿפט. מַײן מַאמע הָאט ממש ֿפַארגעטערט איר ֿפרַײנדין. און װירקלעך, דָאס 
איז געװען ַאן אױסערגעװײנטלעכער ליבער מענטש, װָאס איז גרײט געװען יענעם 
ָאּפגעבן די נשמה, ניט ֿפָאדערנדיק ֿפַאר זיך ַאֿפילו ַאדַאנק. ּפָאלינע בָאריסָאװנע איז 
געװען ֿפיל עלטער ֿפון מַײן מַאמען – ַא ֿפרױ, װעלכע הָאט אירע שענסטע יוגנט־יָארן 
ָאּפגעגעבן דער רעװָאלוציָאנערער בַאװעגונג, די צַארישע ּתֿפיסה און ֿפַארשיקונגען, 
װעלכע הָאבן ניט אַײנגעברָאכן איר גַײסט און ניט ֿפַארטעמּפט איר מענטשלעכע 
גוטסקַײט. איר ֿפַאמיליע־לעבן הָאט זיך איר ניט אַײנגעגעבן און זי איז געבליבן 
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מיט ַא טָאכטער, װעלכע איז מיט איר שײנקַײט און גוטסקַײט גערָאטן אין דער 
מוטער און מיט ערודיציע זי איבערגעשטיגן. איך בין געװען בַאקַאנט מיט ּפָאלינע 
בָאריסָאװנע נָאך יִינגלװַײז, מיט ֿפיל אינטערעס אױסגעהערט אירע דערצײלונגען 
ֿפון איר רעװָאלוציָאנערער, קָאנסּפירַאטיװער טעטיקַײט אין צַארישן רוסלַאנד, װעגן 

בַאװּוסטע רעװָאלוציָאנערן, מיט װעלכע זי איז געװען אין ֿפַארשיקונג. 
נעענטער בין איך זיך מיט איר צונױֿפגעגַאנגען, װען איך בין ָאנגעקומען אין 
אינסטיטוט. מַײן ערשטער מעדיצינישער כַאלַאט – דָאס איז געװען איר געשַאנק... 
איבער דעם שרעקלעכן רױש ֿפון די טרַאמװַײען און מַאשינען הינטער מַײן ֿפענצטער 
אױף דער ּפושקין־גַאס, איז מיר זײער שװער געװען זיך גרײטן צו די עקזַאמענעס. 
ּפָאלינע בָאריסָאװנע, װעלכע הָאט געװױנט ניט װַײט ֿפון אונדז, ַאװעקגײענדיק צו 
דער ַארבעט, ֿפלעגט מיר ַארַײנטרָאגן דעם שליסל ֿפון איר װױנונג און איך הָאב 
געהַאט ַא מעגלעכקַײט עטלעכע שעה אין טָאג זיצן מיט מַײנע לערנביכער אין 
איר רוִיק רײן צימערל )איר טָאכטער איז שױן צו דער צַײט געװען ֿפַארהַײרַאט און 

געװױנט בַאזונדער(. 
די מלחמה הָאט אונדז צעשײדט, נָאר ניט אױף לַאנג. ָאנקומענדיק נָאך מַײן 
ָאּפדינען אין ַארבעטס־בַאטַאליָאן קײן ֿפרונזע, הָאב איך זיך צוֿפעליק דערװּוסט, 
ַאז דער װירטשַאֿפטלעכער אינסטיטוט ֿפון כַארקָאװ, אין װעלכן עס הָאט געַארבעט 
ּפָאלינע בָאריסָאװנעס טָאכטער, געֿפינט זיך אױך אין ֿפרונזע. זעלבסטֿפַארשטענדלעך, 
איך הָאב זיך ּתיּכף ַאװעקגעלָאזט אױסזוכן מַײנע ֿפרַײנט. און איך הָאב זײ געֿפונען. 
װַײט ֿפון שטָאט אין ַא ֿפרעמדן ַאטנשטַאלט, װָאס איז ֿפַארװַאנדלט געװָארן אין ַא 
צוזַאמענװױנונג ֿפַאר עװַאקוירטע, אױֿפן דיל צװישן ֿפיל ַאנדערע, הָאב איך דערזען 
ּפָאלינע בָאריסָאװנע מיט איר קלײן אײניקל זינָאטשקען. מַײן בַאזוך איז געװען 
ֿפַאר איר ַאזױ אומדערװַארט, ַאז זי הָאט לַאנג אױף מיר געקוקט, ביזװַאנען זי הָאט 
בַאגריֿפט, װער עס שטײט ֿפַאר איר... די לַאגע ֿפון מַײנע ֿפרַײנט איז געװען ביז גָאר 
ַא טרױעריקע. מערי איז געלעגן מיט טיֿפוס אין שּפיטָאל. זי איז געװען פון די 
ערשטע ַאלמנות. איר מַאן – סַאשע – ַא ֿפינף־און־צװַאנציקיָאריקער װיסנשַאֿפט־

קַאנדידַאט – איז אומגעקומען אױֿפן ֿפרָאנט אין די ערשטע טעג ֿפון מלחמה. 
ּפָאלינע בָאריסָאװנע הָאט קױם װָאס אױף די ֿפיס זיך געהַאלטן ֿפון הונגער – דעם 
גַאנצן ּפַאיָאק הָאט זי ָאּפגעגעבן דער טָאכטער און דעם אײניקל. זי הָאט שױן 
בַאװיזן ַארָאּפצוֿפַארקױֿפן ֿפון זיך ַאלץ, װָאס עס הָאט זיך אַײנגעגעבן מיטנעמען 
ניט  בין איך  אין עװַאקוַאציע. ַאלײן ַא הונגעריקער, ַאן אױסגעטרָאטענער, 
אומשטַאנד געװען מיט עּפעס װָאס װעזענטלעכס העלֿפן מַײנע ֿפרַײנט. דָאס 
אײנציקע, װָאס איך בין געגַאנגען אין מַארק ַארַײן עּפעס אַײנקױֿפן ֿפַאר זײ און 
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ּכמעט יעדן טָאג ָאּפגעטרָאגן אין שּפיטָאל ַארַײן דער קרַאנקער מערי ַא ביסל עסן, 
װָאס די מוטער הָאט איר צוגעגרײט. אין דער ֿפרַײער צַײט בין איך געגַאנגען 
שּפַאצירן מיט זינָאטשקען, װעלכע הָאט זיך צו מיר צוגעבונדן. עס איז דורך ניט 
װײניק צַײט ביז ּפָאלינע בָאריסָאװנע מיט איר טָאכטער זַײנען ַא ביסל געקומען 

צו זיך... 
נָאר אױך בַײ ּפָאלינע בָאריסָאװנען אין איר כַארקָאװער דירה הָאב איך זיך ניט 
לַאנג ֿפַארהַאלטן, כָאטש די בַאציונגען צװישן אונדז זַײנען געװען די סַאמע בעסטע. 
אין ַא ּפָאר חדשים ַארום, װען איך הָאב זיך שױן געגרײט צו די מלוכה־עקזַאמענעס 
אין אינסטיטוט, בין איך צוליב אײניקע אורזַאכן ַארָאּפגעֿפָארן ֿפון איר װױנונג. מַײן 
מַאמע מיטן ברודער זַײנען שױן דעמלט געװען אין כַארקָאװ, נָאר געװױנט הָאבן 
זײ אין די סַאמע שװערסטע בַאדינגונגען – צוערשט אין ַא קַאלטן לָאך, ניט 
אױֿפגעשטעלטן ֿפון די רוִינען צעך אױֿפן װעלָאזַאװָאד, דערנָאך אין ַאן ענגן צימער 
צוזַאמען מיט נָאך ֿפַאמיליעס אין צוזַאמענװױנונג, נָאר װי זָאגט מען: ֿפַארמָאג ניט 
קײן הונדערט רובל... קײן כַארקָאװ הָאט זיך אומגעקערט ַא דעמָאביליזירטער ֿפון 
ַארמײ מַײן נָאענטער שול־ֿפרַײנט אהרן סָאלָאװײ, דער יִינגערער ברודער ֿפון 
אומגעקומענעם אױֿפן ֿפרָאנט שרַײבער נחום סָאלָאװײ, װעגן װעלכן איך הָאב שױן 

דערצײלט אױף די ֿפריערדיקע זַײטלעך. 
די משּפחה סָאלָאװײ איז געװען אײנע ֿפון די ניט ֿפיל װּונדערלעכע ֿפַאמיליעס, 
װעלכע עס איז מיר אויסגעקומען בַאגעגענען אין מַײן לעבן. זײער ֿפָאטער און 
מוטער, צװײ שװעסטער און צװײ ברידער הָאבן ניט געהַאט קײן גלַײכע מיט זײער 
גוטסקַײט, ּפשוטקַײט און מענטשלעכקַײט. זײער טיר איז שטענדיק געשטַאנען ָאֿפן 
ֿפַארן גַאנצן הױף און ַאלע הָאבן זיך געצױגן ַאהין. קײנער איז ניט ַארױס ָאן גוט 
װָארט, ָאן ַאנטלױענעם קערבל, ָאן ַא צעטײלטן ביסן ֿפון זײער מער װי ַא בַאשײדענעם 
שטוב. װי אומגערעכטיק און שױדערלעך הָאט דער גורל זיך בַאגַאנגען מיט די 
דָאזיקע ליבע מענטשן! אין די ערשטע טעג ֿפון מלחמה איז אומגעקומען אױֿפן 
ֿפרָאנט אין סַאמע אױֿפבלי ֿפון זַײן יוגנט און שרַײבערישן טַאלַאנט נחום סָאלָאװײ, 
אין ַא חודש ַארום – זַײן שװעסטער בעלעס מַאן, איבערלָאזנדיק ַא ֿפַאריתומט 
ברוסט־קינד. אין דער צַײט ֿפון דער עװַאקוַאציע הָאט די יִינגערע שװעסטער זינע – 
נחומס ליבלינג – ניט געלונגען חתונה געהַאט מיט ַאן אומװירדיקן מענטשן, זיך 
ָאנגעמַאטערט מיט אים און מיט ֿפינף קינדער און אין גיכן נָאך דער מלחמה 

געשטָארבן ֿפון ַא שװערער קרענק...
ַאלײן ַארָאנטשיק איז ֿפון ערשטן ביזן לעצטן טָאג ֿפון דער מלחמה דורך ֿפיל 
ֿפרָאנטן, געברענט אין טַאנק, ֿפַארװּונדעט געװָארן, נָאכַאמָאל זיך געזעצט אין טַאנק 
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ַארַײן... און ָאט הָאט ער זיך אומגעקערט דער העלד ַאהײם – גָארנישט ניט געביטן 
זיך – דער זעלבער בַאשײדענער, די זעלבע גוטע נשמה ַארָאנטשיק. 

אונדזער בַאגעגעניש איז געװען מערקװירדיק. מיר הָאבן זיך בַאגעגנט איז גַאס, 
ָאּפגעשטעלט, ַארומגעכַאּפט און בעת מיר הָאבן געשמועסט, הָאט ּפלוצלינג זיך 
צעשָאטן ַא װַאנט ֿפון ַא רּוינירטן ֿפון ַא שרַאּפנעל ֿפירשטָאקיקן מױער, לעבן װעלכן 
מיר זַײנען געשטַאנען און דורך ַא נס הָאבן מיר בײדע בַאװיזן ַארָאּפשּפרונגען ֿפון 
טרָאטוַאר ַאזױ, ַאז די ֿפַאלנדיקע ציגל הָאבן אונדז געטרָאֿפן בלױז אין די ֿפיס ַארַײן...

 דערװיסנדיק זיך, ַאז איך קלַײב זיך איבערגײן אין צוזַאמענװױנונג הינטער דער 
שטָאט, הָאט ַארָאנטשיק ַאֿפילו װעגן דעם ניט געװָאלט הערן און מיך ֿפַארשװױרן, 
ַאז איך גײ איבער צו אים װױנען. דָאס איז געװען ּפונקט אין ַאזַא צַײט, װען איך 
הָאב זיך געגרײט צו די מלוכה־עקזַאמענעס. עס איז איבעריק דערצײלן, װי גוט 
איך הָאב זיך געֿפילט אין דער שטוב, װּו איך בין ַארַײנגעקומען נָאך ֿפון קינדװַײז 
ָאן, צװישן די מענטשן, ֿפַאר דער אײדלקַײט ֿפון װעלכע מַײנע שטרענגע מַאמע 
הָאט זיך געבוקט... אין דער דירה איז געװען ענג און ָארעם. געשלָאֿפן בין איך אין 
אײן בעט מיט ַארָאנטשיקן און צום טיש הָאב איך זיך געזעצט צוזַאמען מיט 
ַאלעמען, װי ַאן אײגענער. בַײטָאג בין איך געזעסן מיט מַײנע לערנביכער אין דער 
שטָאט־ביבליָאטעק, װַײל אױף מַײן נַײער קװַארטיר איז געװען טומלדיק – ַא גַאנצן 
טָאג ַא ֿפולע שטוב מיט שכנים, קינדער, בַאקַאנטע. נָאר בַאנַאכט, װען ַאלע זַײנען 
שױן געשלָאֿפן, הָאב איך זיך ַאװעקגעזעצט בַײ ַאן אײל־קַאנעצל )קײן עלעקטרע 
איז נָאך ניט געװען( און געבלעטערט מַײנע מעדיצין־קַאנָאנען. איך דערמָאן זיך 
יענע צַײט מיט בַאזונדערן געֿפיל ֿפון דַאנקבַארקַײט צו די שײנע מענטשלעכע נשמות 
און עס נעמט מיך ַארום ַא װײטיק ֿפַאר דעם שרעקלעכן גורל, װָאס איז אױף זײ 

אױסגעֿפַאלן.
נָאך זינעס טױט איז געשטָארבן דער ַאלטער ֿפָאטער דוד. נָאכן ֿפָאטער – בַײ 
זַײנע ֿפינף און ֿפערציק יָאר איז אין שּפיטָאל בַײ ַאן ָאּפערַאציע געשטָארבן מַײן 

טַײערער ֿפרַײנט ַארָאנטשיק – ערע זַײן ָאנדענק.
אין גיכן נָאך אים – זַײן מוטער – די ּפשוטע גָאלדענע יִידענע...

און ֿפון דער גרױסער ֿפרַײנטלעכער משּפחה איז ֿפַארבליבן בלױז אײן בעלע...
די מלוכה־עקזַאמענעס הָאב איך אױסגעהַאלטן אױף ”אױסגעצײכנט.״ און ניט 
געקוקט אױף דער שּפיל ֿפון גורל הָאב איך בַאקומען ַא דיּפלָאם ֿפון ַא דָאקטער. 
ַאצינד הָאט מיך מַײן מַאמע געקָאנט בַאגריסן און שטָאלצירן, ַאז איר זון – גדליה 
קבצנס אײניקל – איז דער ערשטער ֿפון אונדזער גַאנצער שטַאם, װער הָאט 
דערָאבערט הױכבילדונג מיט ַא דיּפלָאם ֿפון ַא דָאקטער. זי איז געװען גליקלעך, 
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נָאר שטענדיק ַאן אַײנגעהַאלטענע אין אױסדריקן שטַארקע עמָאציעס, איז זי אױך 
ַאצינד געבליבן זיך טרַײ: זי הָאט מיך ַארומגענומען, ַא קוש געטָאן און מיט ַא קלוג 

הומָאר זיך ָאנגערוֿפן:
– נו, קינד מַײנס, דַאנקען גָאט... דו ֿפַארשטײסט שױן ַא קרענק...

נָאך ַאזױ ֿפיל לַאנגדױערנדיקע מַאטערנישן, װען איך הָאב זיך שױן דערקליבן צום 
ציל, הָאב איך דערֿפילט ּפלוצלינג ַא ּפוסטקַײט, גלַײך איך װָאלט זיך אױסגעלײדיקט 
ביז צום סַאמע דנָא און עס איז מיר גָארנישט ֿפַארבליבן. װי ַא בַאזיצער ֿפון ַא 
דיּפלָאם מיט ַאן אױסצײכענונג )ַא רױטן דיּפלָאם( הָאב איך יורידיש געהַאט די 
רעכט אױסקלַײבן ַאן ָארט ֿפַאר מַײן ַארבעט, אַײנשליסנדיק די רעכט בלַײבן אױף ַא 
קַאטעדרע אין אינסטיטוט, נָאר דעם אמת געזָאגט הָאב איך ניט געגַארט בלַײבן 
אין שטָאט. איך הָאב זיך ַארַײנגענומען אין קָאּפ ַארַײן ֿפָארן ַארבעטן קײן מָאלדַאװיע. 
איך הָאב זיך ֿפָארגעשטעלט, ַאז בעסַארַאביע איז ַא בליענדיקער, זַאטער קַאנט, װּו 
עס װױנען װױלע מענטשן און װּו איך װעל ענדלעך ניט דַארֿפן טרַאכטן װעגן דעם 
טָאגטעגלעכן שטיקל ברױט – איך הָאב זיך צוֿפיל אױסגעהונגערט ֿפַאר די מלחמה־יָארן. 
חוץ דעם הָאט זיך מיר געװָאלט ּפרּוװן מַײנע ּכוחות אױף זעלבשטענדיקער ַארבעט. 
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מָאלדַאװיע 

נָאר אױך דָא הָאט מיך ניט ֿפַארטָאן מַײן שיקזַאל : הָאב איך געװָאלט ֿפָארן קײן 
מָאלדַאװיע, הָאט מען מיך בַאשטימט קײן מערֿב־אוקרַאִינע – אין דרָאגָאביטשער 

געגנט...
נָאר איך הָאב זיך ניט אונטערגעגעבן און דורך ַא ּפרָאטעקציע זיך דערשלָאגן 
דָאס, װָאס עס איז מיר געקומען לױטן געזעץ. געלט אױף הוצָאות הָאט מיר 
ַארױסגעגעבן דער אינסטיטוט, נָאר װי זעט אױס ַא דָאקטער ָאן ַא ּפָאר הױזן און ַא 
ּפָאר נישקָאשעדיקע שיך? שױן ניט גערעדט ֿפון ַאן ָאנצוג און ֿפון ַא רעכטן מַאנטל... 
און כָאטש איך הָאב קײנמָאל ניט געלײגט קײן איבעריקע ַאכט אױף קלײדונג, דָאך, 
װי ַא שלעּפער קָאן איך דָאך ניט ֿפָארן, שױן אױס סטודענט... מַײנע ֿפרַײנט ֿפון 
ּפרָאֿפקָאם אין אינסטיטוט הָאבן מיר מיטגעהָאלֿפן: זײ הָאבן מיך בַאזָארגט מיט 
טַאלָאנען אױף ַא ּפָאר הױזן און ַא װינטער מַאנטל. אױֿפן געקַארגטן געלט הָאב איך 
אױסגעקױֿפט די מלבושים און דעם מַאנטל גלַײך ֿפון קלײט ַארױסגעטרָאגן אױף 
דער בַארַאכָאלקע און ֿפַארקױֿפט ֿפַאר ַא סך העכערער ּפרַײז. ֿפַארן אױסגעלײזטן 
געלט הָאב איך זיך געקױֿפט אין קָאמיסיָאן מַאגַאזין ַא געטרָאגענעם שװארצן ָאנצוג 
און ַא טרָאֿפעִיש הַאנט־זײגער )װי קָאן געמָאלט זַײן ַא דָאקטער ָאן ַא זײגער?( ַא ּפָאר 
טוֿפליעס הָאט מיר אױסגעשטעלט ַארָאנטשיקעס ֿפָאטער – ַא געניטער שוסטער. ַא 
שניּפס און ַא קַאּפעליוש הָאט מיר ַאװעקגעשענקט מַײן ברודער, ֿפון זַײן, מישטײנס 
געזָאגט, גַארדערָאב און ָאט: ַא ֿפַארטיקער דָאקטער ֿפון קָאּפ ביז די ֿפיס. אמת, מַײן 
ֿפרַײנט, דער שרַײבער הָאלדעס, – בַאזָארגנדיק מיך מיט רעקָאמענדַאציע־בריװ, 
הָאט געטענהט, ַאז עס ּפַאסט ניט – ַא דָאקטער זָאל קומען אױף ַא נַײ ָארט ַאלס 
ַאלטער בחור )איך בין שױן ַאריבער זיבן־און־צװַאנציק יָאר( און ער צוזַאמען מיט 

זַײן ֿפרױ הָאבן דרינגלעך גענומען אױף זיך די טירחה זוכן מיר ַא שידוך. 
ָאבער צו זײער אומֿפַארגעניגן בין איך ניט געװען ֿפון די לַײכטע חתנים און זײ 

זַײנען ֿפַארבליבן ַאנטױשט אין מיר...
ָאנהײב מַײ 1946־טן יָאר בין איך ָאנגעקומען קײן קעשענעװ. די שטָאט איז 
געלעגן דורכױס אין רוִינען און עס איז שװער געװען ַאֿפילו זיך ֿפָארשטעלן, ַאז 
אױֿפן ָארט, װּו ֿפַאר דער מלחמה איז געשטַאנען ַא בלִיענדיקע שטָאט, װי עס הָאבן 
געמָאלט אירע ַאמָאליקע ּתושֿבים, ליגן בערג מיט ציגל און אױסגעשטעלט װי אין ַא 
שערענגע שטײען די חרוֿבדיקע װענט מיט צעעֿפנטע, װי ָאֿפענע װּונדן ֿפענצטער־לעכער. 
איך הָאב אין דער צַײט ֿפון מלחמה און נָאך דער מלחמה געזען ֿפיל צעשמעטערטע 



209

שטעט, סטַאנציעס, אונטערנעמונגען און יעדעס מָאל בין איך ניט אומשטַאנד געװען 
זיך שײדן מיטן געדַאנק, װי װילד איז נָאך ַאלץ די מענטשהַײט, אױב ַאזַא ציװיליזירט 
לַאנד, װי דַײטשלַאנד קָאן געבן ַאזױנע װַארװַארן, אין ֿפַארגלַײך מיט װעלכע 
אונדזערע אֿבות זַײנען געװען ּפרָאסטע דילעטַאנטן. אין געזונטהַײט־מיניסטעריום 
ֿפון מָאלדַאװיע הָאט געַארבעט מַײנער ַא חֿבר ֿפון ֿפרונזע בָאריס, װעלכער הָאט 
ֿפַארענדיקט דעם אינסטיטוט מיט צװײ יָאר ֿפַאר מיר און איך הָאב זיך בַײ אים 
ָאּפגעשטעלט אױף עטלעכע טעג. בָאריס הָאט מיר געעצהט ֿפון ַאלע ערטער, װּו 
מע הָאט מיר ֿפָארגעלײגט ַארבעטן, אױסקלַײבן דרָאקִיער רַאיָאן, סָארָאקער אּויעזד, 
װָאס ניט װַײט ֿפון בעלץ. איך הָאב אים געֿפָאלגט. אײגנטלעך איז מיר ַאלץ אײנס 
געװען, – מָאלדַאװיע איז ֿפַאר מיר געװען ַאן אומבַאקַאנטע מדינה און װער װײסט, 

װּו עס װעט מיר זַײן בעסער, ָאדער ערגער.
ָאנגעקומען קײן דרָאקיע בין איך בַאנַאכט. די קלײנטשיקע אײנשטָאקיקע 
סטַאנציע אױֿפן װעג ֿפון קעשענעװ קײן טשערנָאװיץ איז קױם װָאס בַאלױכטן געװען 
מיט ַאן אײן־און־אײנציקער לַאמטערן. ַארום דער סטַאנציע ַא שװַארצער ּתהום און 
קײן שום סימן ֿפון לעבן. דער ”װָאקזַאל״ הָאט מיט זיך ֿפָארגעשטעלט ַא צימער מיט 
ַא צעמענטענעם דיל, ַא ּפָאר בענק, און הינטערן סוֿפיט – ַא ֿפַארקַאטשעט נַאכט־

לעמּפל. װי נָאר די בַאן איז ָאּפגעגַאנגען איז צו מיר צוגעגַאנגען דער דעזשורנע און 
צוגעטרָאגן צו מַײן ּפנים ַא ֿפלעדערמױז־לָאמּפ און מיט חידוש בַאטרַאכט דעם 
אײנציקן ּפַאסַאזשיר, װעלכער הָאט ָאקערשט ָאנגעקומען ַאהער. איך הָאב געּפרּוװט 
מיט אים ֿפַארֿפירן ַא געשּפרעך, נָאר ָאן דערֿפָאלג. ער הָאט געגעבן מיר ָאנצוהערן, 
ַאז ער ֿפַארשטײט ניט קײן רוסיש, נָאר איך הָאב דערֿפילט אין זַײן אוֿפֿפירונג ַא 
ֿפַײנטשַאֿפט צו ַאן אומֿפַארבעטענעם גַאסט. ער איז ֿפַארשװּונדן אין ַא לָאך ֿפון זַײן 
דעזשורקע און מיר איז ניט מער ֿפַארבליבן, װי צעלײגן זיך אױף דער שמָאלער 
הַארטער בַאנק מיט מַײן קלומעק אונטערן קָאּפ און דערװַארטן זיך דעם אינדערֿפרי. 
װעגן שלָאֿפן איז ניט געװען װָאס צו טרַאכטן – ערשטנס, דָאס געלעגער, צװײטנס, 
צוֿפיל געדַאנקען הָאבן איבערגעֿפילט מַײן מוח: דָא, װּו איך געֿפין זיך איצט, הײבט 
זיך ָאן דער נַײער װעג אין מַײן לעבן, דָא װעל איך מַאכן די ערשטע זעלבשטענדיקע 

טריט ֿפון ַא דָאקטער. װָאס װַארט מיך דָא ָאן? 
װּוהין װעט מיך ֿפַארֿפירן דער װעג?.. ַאלנֿפַאלס, דער ָאנֿפַאנג אין ֿפינצטערן 
סטַאנציע־צימער הָאט מיך ניט בַאגַײסטערט. מַײן שטימונג איז װַײט ניט קײן 
געהױבענע געװען. נָאר איך הָאב שױן ֿפיל מָאל בַאמערקט, ַאז ֿפינצטערניש װַארֿפט 
מרה־שחורה ניט נָאר ַא ֿפיזישע, – ניט װײניקער ַא ּפסיכישע און דָאס, װָאס בַאנַאכט 
מָאלט זיך אין שװַארצע ֿפַארבן, אומענדלעך ַאנטרונען מיט די ערשטע זונען־שטרַאלן.
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 דרָאקיע הָאט מיך ניט איבעררַאשט. ניט ַאזַא הָאב איך זיך ֿפָארגעשטעלט דָאס 
בעסַארַאבער דָארף. אין מַײן ֿפַאנטַאזיע הָאט מָאלדַאװיע געלױכטן אין ֿפַארבן ֿפון 
ַא לױטערן רעגנבױגן. און דָא נַא דיר: ַא דָארף װי ַא דָארף, מיט גרױסע הילצערנע 
און ציגלנע הַײזלעך, און כָאטש – אין מיטן מַײ – נָאר די סעדער און די בײמער 

בַײם טרַאקט בלענקען ניט מיט זײערע קרױנען...
און ַא מָאדנע שטילקַײט... 

דער רַאיָאנישער ָאּפטײל ֿפון געזונט־ֿפַארהיטונג הָאט זיך געֿפונען ניט װַײט ֿפון 
דער סטַאנציע און ֿפַארנומען ַאן אײנשטָאקיק הױז. אין דעם זעלבן הױז אין די 
הינטערשטע צימערן הָאבן געװױנט די בַאלַאבָאסטע ֿפונעם ָאּפטײל ֿפון געזונט־ֿפַארהיטונג 
צוזַאמען מיט דער אײנציקער דָאקטערין. אין דער בַאזונדערן צימער הָאט געװױנט 
דער ֿפעלדשער. מַײן ָאנקום הָאבן די מעדיקער אױֿפגענומען בַאגַײסטערט. זײ הָאבן 
ניט געװּוסט װּוהין מיך ַאװעקזעצן. עס הָאט זיך ַארױסגעװיזן, ַאז דָאס גרעסטע דָארף 
אין רַאיָאן, נַאדושיטַא, װָאס געֿפינט זיך זיבן קילָאמעטער ֿפון דרָאקיע, איז געבליבן 
ָאן ַא דָאקטער. די ָארטיקע דָאקטָארין ַאלַא איװַאנָאװנַא הָאט ֿפולקום דעגרַאדירט ֿפון 
ַאלקָאהָאל און מָארֿפין, און זי איז שױן ניט אומשטַאנד מער ַארבעטן. ַאזױ, ַאז איך 
בין געקומען אין דער סַאמע רעכטער צַײט. נָאכן געשמַאקן ֿפרישטיק זַײנען מיר 
צוזַאמען מיט דער ֿפַארװַאלטערין ֿפונעם ָאּפטײל ֿפון געזונט־ֿפַארהיטונג שַארַאּפָאװַא 
אױף ַא בריטשקע געשּפַאנט אין צװײ שװַאכע ֿפערדלעך – דער אײנציקער טרַאנסּפָארט 

ֿפון דער גַאנצער רַאיָאן – ַארױסגעֿפָארן קײן נַאדושיטַא. 
אונדזער בעל־עגלה װַאסילי – ַא יונגער, ּכמעט נָאך ַא יִינגל מָאלדַאװַאן אין ַא 
שװַארצן מיט לעכער הוט – הָאט אונטערגעטריבן די הונגעריקע ֿפערד און דערבַײ 
ָאנגעשריגן אױף זײ: ”נָא, רָאזַא, נָא, מָאנַאסטיר״ – ַאזױ מָאדנע הָאט מען גערוֿפן די 
ֿפערד. די זון הָאט בַאגָאסן מיט ניט ֿפַאר מַײ געזָאגט הײסע שטרַאלן די אױסגעטריקנטע 
ֿפעלדער. מָאלדַאװיע הָאט שױן דעם צװײטן נָאכמלחמהדיקן זומער איבערגעלעבט ַא 
שװערע ֿפַארטריקעניש. די געּפלַאצטע, װי אין װּונדן, ערד, די זעלטן אױֿפגעגַאנגענע 
זַאנגען צװישן דעם װילדגרָאז, הָאבן ממש געחלשט נָאך ַא רעגן. רוִינירטע אין דער 
מלחמה דערֿפער, אומגערעטעניש, הונגער, – ַאזַא איז איצט ָאנטשטַאנען די בלִיענדיקע 
מָאלדַאװיע. רעדנדיק װעגן דעם, הָאט מַײן מיטרַײזנדע, גלַײך װי ֿפַארענטֿפערט זיך ֿפַאר 
מיר און בַאדױערט מחמת איך בין ָאנגעקומען ַאהער אין ַאזַא אומגליקלעכער צַײט...

אונדזערע ֿפערד זַײנען מיט די לעצטע ּכוחות בַײגעקומען ַא היּפש בערגל און 
ֿפַאר מיר הָאט זיך ַאנטהילט דער לַאנדשַאֿפט ֿפון ַא גרױס דָארף, װָאס איז געלעגן 
װי אין ַא װיג צװישן צװײ הײכענישן. דָאס איז געװען נַאדושיטַא. די ּפוסטע, שטילע 
גַאסן, בלַאסע אױסגעטריקנטע ּפנימער מיט די גרױסע הונגעריקע אױגן ֿפון די 



211

קינדערלעך הינטער די שױבן ֿפון די ֿפענצטער, די ָאֿפטע סלוּפעס מיט צלמס און יעזוסן 
אױף זײ. דָאס ַאלץ הָאט געמַאכט ַא שװערן אַײנדרוק בַײם ַארַײנֿפָארן אין דָארף.

אונדזער עקיּפַאזש הָאט זיך ָאּפגעשטעלט בַײ די טרעּפלעך ֿפון דער דָארֿפישער 
ַאמבולַאטָאריע. – ָאט דָאס איז אַײער גיטער... – הָאט זיך צו מיר ָאנגערוֿפן מַײן 
שעֿפן. ַאנטקעגן אונדז איז ַארױס דער ָארטיקער ֿפעלדשער – ַא יונגער, געזונטער 
מָאלדָאװַאן, װעלכער הָאט קײן װָארט רוסיש ניט ֿפַארשטַאנען, נָאר שַארַאּפָאװַא 
הָאט ּכמעט ֿפרַײ גערעדט מָאלדַאװיש ֿפַאר אים. די ַאמבולַאטָאריע הָאט ֿפַארנומען 
עטלעכע שײנע, גערַאמע צימערן. ֿפריער הָאט דָא געװױנט ַא ֿפַארמעגלעכער 
בעל־גוף, װעלכער איז נָאך דער מלחמה ַאװעק מיט דַײטשן. די צימערן זַײנען געװען 
ּפוסטע. ַא חוץ ַא טישל און ַא ּפָאר טַאבורעטן – ּכמעט גָארניט. מיר זַײנען ַארַײן 
אין ַא זַײטיקער צימער, אין דער נָאז הָאט ַא זעץ געטָאן ַאן עקלהַאֿפטער ריח ֿפון 
מענטשלעכע ָאּפֿפַאלן צונױֿפגעמישט מיט ַאלקָאהָאל. און ֿפַאר מַײנע אױגן איז 
ָאנגעשטַאנען ַא טרױעריק בילד: ַא שמוציקער, אין ֿפולער אומָארדנונג צימער. אין 
ַא גרױסן הילצערנעם בעט איז געלעגן ַא לַאנגע ביז די בײנער אױסגעדַארטע ֿפרױ 
און גלַײכגילטיק מיט ברײט צעעֿפנטע שװַארצַאּפלען אונדז ָאנגעקוקט. דָאס איז 
געװען ַאלַא איװַאנָאװנַא. שַארַאּפָאװַא הָאט מיר נָאך אױֿפן װעג ֿפון דרָאקיע 
דערצײלט, ַאז די דָאקטָארין איז ַא מָאל געװען ַא זעלטענע שײנהײט. אין דער צַײט 
ֿפון דער מלחמה, װען די רומענער הָאבן ָאקוּפירט בעסַארַאביע הָאט ַאלַא איװַאנָאװנַא 
איבערגעלעבט ַא ּפערזענלעכע טרַאגעדיע און הָאט זיך זײער גיך נָאך דעם ָאנגעהױבן 
קַײקלען בַארג ַארָאּפ... ניט קײן ַאלטע ֿפרױ מיט צעשױבערטע הָאר, הָאט זי צװישן 

ברודיקע קישנס געמַאכט דעם אַײנדרוק ֿפון ַאן אױסגעטריקענער זקנה. 
שַארַאּפָאװַא הָאט, ָאנװַײזנדיק אױף מיר איר מיטגעטײלט, ַאז אױף איר ָארט בין 
איך געקומען ַארבעטן, נָאר ַאלַא איװַאנָאװנַא הָאט בלױז ַא שָאקל געטָאן מיטן קָאּפ, 
װָאס הָאט בַאדַארֿפט בַאטַײטן, ַאז איר איז ַאלצײנס. אױף דעם הָאט זיך אונדזער 
שמועס ֿפַארענדיקט. ַאלס בעל־הבית ֿפון דער ”גוטער״, הָאב איך זיך אױסגעקליבן לױט 
מַײן גוסט ַא צימער װּו צו װױנען, נָאר ַאזױװי ַאחוץ ֿפיר װענט איז דָארטן גָארניט 
געװען, הָאב איך ָאנגענומען די אַײנלַאדונג ֿפונעם ֿפעלדשער צַײטװַײליק זיך ָאּפשטעלן 
בַײ אים. אין מַײן זּכרון הָאט זיך ֿפַארקריצט דער ערשטער ָאװנט אין נַאדושיטַא. נָאך 
דעם, װי מַײן שעֿפן איז ָאּפגעֿפָארן קײן דרָאקיע, הָאב איך זיך דערֿפילט גלַײך ַאן 
עלנטער יתום, און ניט װיסנדיק װּוהין זיך ַאהינטָאן, ַאװעק בלַאנקען איבער די גַאסן 
ֿפון דָארף, זיך בַאקענען מיט די ָארטיקע מערקװירדיקַײטן. עס הָאט שױן ָאנגעהױבן 
טונקלען, װען צו מַײנע אױערן הָאבן זיך דערטרָאגן קלַאנגען ֿפון מוזיק, אין װעלכן 
עס הָאט זיך אױסגעטײלט ַא ּפױק. איך בין ַאװעק אין דער ריכטונג ֿפון די קלַאנגען, 
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און דער װעג הָאט זיך אױסגעֿפירט צום דָארף־ּפלַאץ, װּו אױֿפן סַאמע ָאנגעזעענעם 
ָארט איז געשטַאנען ַאן ַאלטע הילצערנע אײנשטָאקיקע געבַײדע, װעלכע הָאט מער 
ָאנגעדרײט אױף ַא גרױסע סטָאדָאלע, נָאר די רױטע ֿפָאן אױֿפן דַאך און דער אױֿפשריֿפט 
איבער דעם ַארַײנגַאנג הָאבן עדות געזָאגט, ַאז דָא איז ַא קלוב. איך בין געבליבן שטײן 
אין ַא זַײט, צוקוקנדיק זיך, װי צו דער ברײט צעעֿפנטער טיר הָאבן זיך ַא צי געטָאן 
מָאלדַאװַאנער – בחורים אין שװַארצע צעקנײטשטע הוטן און מײדלעך אין ֿפילֿפַארביקע 
טיכלעך אױֿפן קָאּפ. איך בין ניט אַײנגעשטַאנען און ַארַײן אין קלוב. ֿפַאר מַײנע אױגן 
איז ָאנשטַאנען ַאן אױסטערליש בילד: יונגע מענטשן, צװישן זײ דערװַאקסלינגען, 
בלײכע, מיט שװַארצע ברענענדיקע אױגן הָאבן ָאּפגעקלַאּפט מיט די שמוציקע 
בָארװעסע ֿפיס אױף די ברעטער ֿפון דיל מָאלדַאװַאנעסקו. דער ָארקעסטער אין בַאשטַאנד 
ֿפון ַא ֿפידלער, ַא קלַארנעטיסט און ַא ּפױקער איז ַארױס ֿפון די ּכלים און אין זײער 

שּפיל מיטגעכַאּפט געװָארן אין ַאלגעמײנעם עקסטַאז ֿפון טַאנצנדיקן עולם.
ַא געּפלעֿפטער הָאט זיך מיר אױסגעדוכט, ַאז דָאס איז ַא חלום: הונגעריקע 
שמוציקע יונגען און מײדלעך, גלַײך װי זײ הָאבן געװָארֿפן ַאן ַארױסרוף זײער גורל, 
ֿפַארגעסנדיק אין ַאלע לַײדן און ּפלָאגן הָאבן געיוֿבלט דָא, ווי זיגער. ביז הַײנטיקן טָאג 
קָאן איך נָאך ניט ֿפַארגעסן דָאס דָאזיקע בילד. װען דער טַאנץ הָאט זיך ֿפַארענדיקט, 
הָאבן ַאלע שװער ָאּפגעָאטעמט און ָאּפגעװישט די שװײסיקע ּפנימער, װי נָאך ַאן 
אױסמַאטערנדיקע ַארבעט. ערשט איצט הָאבן זײ געװענדט זײערע בליקן אין מַײן זַײט 
און זיך ָאנגעהױבן שושקען. איך הָאב ֿפַארלָאזט דעם קלוב מיט ַא געהױבענעם געֿפיל, 
װָאס הָאט זיך מיר ָאקערשט איבערגעגעבן ֿפון געזעענעם. איך הָאב ַאזױ בולט דערֿפילט 

די קרַאֿפט ֿפון לעבן. לַאנג הָאב איך ניט געקענט ַאנטשלָאֿפן יענע נַאכט.
לַאנג אין נַאדושיטַא הָאב איך זיך ניט ֿפַארהַאלטן. אין ַא װָאך ָאדער צװײ 
ַארום הָאט מען מיך איבערגעֿפירט ַארבעטן קײן דרָאקיע אױֿפן ָארט ֿפון דער 
ָארטיקער ַאלעקסַאנדרַא ּפַאוולָאװנַא, װעלכע איז ָאּפגעֿפָארן קײן ַאדעס אױף 
קורסן ֿפַארֿפולקומען זיך און איך בין ֿפַארבליבן דער אײנציקער דָאקטער אין 
רַאיָאן־צענטער, װעלכער הָאט זיך ֿפָארגעשטעלט ַאלע צװַײגן ֿפון דער מעדיצין, 
ָאנהײבנדיק ֿפון טערַאּפיע, ּפעדיַאטריע, װענערָאלָאגיע און ענדיקנדיק מיט 

געריכט־מעדיצינישער עקסּפערטיזע...
געַארבעט הָאב איך בַאטָאג און בַאנַאכט ָאן קײן שום רשימה. גַאנץ ָאֿפט נָאך ַא 
שװערן טָאג ַארבעט ערשט געלײגט זיך שלָאֿפן, װי מע קלַאּפט צו מיר אין ֿפענצטער: אין 
שכנישן דָארף הָאט מען דערהרגטן געֿפונען און איך בין מחויֿב ַאהין ַארױסֿפָארן צוזַאמען 
מיטן אױסֿפָארשער. אינדערֿפרי הָאט שױן אױף מיר געװַארט ַא ֿפול ָאנגעשטָאּפטער 
קָארידָאר קרַאנקע אין ַאמבולַאטָאריע. און חוץ דעם, װָאס מַײן מעדיצין־דערֿפַארונג איז 
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געװען ַא נישטיקע, הָאב איך קײן װָארט מָאלדַאװיש ניט ֿפַארשטַאנען און ָאריענטירט 
זיך שטעלן דעם דיַאגנָאז דערעיקר לױט זשעסטן ֿפון די ּפַאציענטן. 

אמת, מיר הָאט זיך ניט װײניק צוגעהָאלֿפן, דער ָארטיקער ֿפעלדשער יעֿפים 
ניקיֿפָארָאװיטש קָאלדַארע, װעלכער הָאט ֿפַארשטַאנען ַא ביסל רוסיש. ער הָאט מיר 
געדינט ניט נָאר ַאלס איבערזעצער, נָאר ניט זעלטן ֿפלעגט ער מיך אױסלײזן אין 
מעדיצין־ֿפרַאגן. דָאס איז געװען ַא געניטער ֿפעלדשער ֿפון ַא יָאר ֿפערציק, װעלכער 
הָאט געלערנט אין יַאס. זַײן ֿפרױ און די טָאכטער זַײנען סוף מלחמה ַאװעק מיט די 
ָאּפטרעטנדיקע רומענער קײן רומעניע אין דער צַײט, װען יעֿפים ניקיֿפָארָאװיטש הָאט 
געדינט אין דער סָאװעטישער ַארמײ. ַאזױ ַארום איז ער געבליבן ָאן ֿפַאמיליע. כָאטש 
ער איז געװען עלטער ֿפון מיר, הָאבן מיר זיך מיט אים בַאֿפרַײנדעט. ער הָאט מיך 
געלערנט מָאלדַאװיש, איך אים רוסיש. מיר הָאבן אױך שּפַאצירט צוזַאמען, װען עס 
הָאט זיך אױסגעגעבן ַא שטיקל ֿפרַײע צַײט, און שמועסן אױף ֿפַארשײדענע טעמעס.

חוץ דעם הָאב איך בַײ יעֿפים ניקיֿפָארָאװיטש געלערנט מעדיצין־טעכניק, אין 
װעלכער ער איז געװען, איך װָאלט זָאגן ַא װירטוָאז. ֿפון מַײן זַײט הָאב איך אים 
אױֿפגעקלערט אײניקע טעָארעטישע מעדיצינישע ֿפרַאגן, צו װעלכע ער הָאט 

ַארױסגעװיזן ַא גרױסן אינטערעס. 
יעֿפים ניקיֿפָארָאװיטש הָאט זיך אין דרָאקיע בַאניצט בַײ דער ָארטיקער 
בַאֿפעלקערונג מיט ַאן ַאװטָאריטעט ֿפון ּפרָאֿפעסָאר. מָאלדַאװַאנער קרַאנקע גלײבן 
הײליק אין דער מַאגישער װירקונג ֿפון ַארַײנשּפריצונגען און אין דעם ּפרט הָאט 
זיך קײן גלַײכע. אונטערגעצױגן, אין ַא ברױנעם  ניט געהַאט צו  קָאלדַארע 
אױסגעּפרעסטן ָאנצוג, אין ַא ציכטיק װַײסן שטײֿפן קָאלדער און ַא שניּפס הָאט ער 
שטָאלץ געשּפַאנט מיט ַא שטעקעלע אין הַאנט איבער די גַאסן ֿפון רַאיָאן־צענטער 
און יעדער אײנער הָאט מיט דרך־ארץ ַארָאּפגענומען ֿפַאר אים דעם קַאּפעליוש ֿפון 
קָאּפ. דרָאקיע הָאט זיך גערימט מיט בלָאטעס, װָאס זַײנען ָאנגעשטַאנען אֿפילו נָאך 
דעם קלענסטן רעגנדל. מַײנע ֿפיס מיט ַא קװיטש געזונקען אין דעם שװַארצן 
געמישעכץ און ביזװַאנען איך בין דערגַאנגען ֿפון שטוב ביז צו דער ַאמבולַאטָאריע, 
בין איך געװען ֿפַארליַאּפעט ביזן הַאלדז – ַא בזיון געװען ֿפַאר די קרַאנקע, װעלכע 
הָאבן אױף מיר געװַארט. יעֿפים ניקיֿפָארָאװיטש איז אין יעדן ֿפַאל געקומען צו דער 
ַארבעט אין רײנע קַאלָאשן, גלַײך װי ער איז ניט געגַאנגען צוֿפוס, נָאר געשװעבט. 

מיך הָאט שטענדיק געחידושט, װי ַאזױ דָאס גיט זיך אים אַײן.
די ערשטע צַײט הָאב איך גענעכטיקט אױף דער קַאנַאּפע אין ַאמבולַאטָאריע, 
נָאר אינגיכן בין איך ַאריבער װױנען צום בעל־הבית ֿפון רַאיָאן – דעם ֿפָארזיצער ֿפון 
רַײ־אױסֿפירקָאם ַאנדרײ ַאלעקסַאנדרָאװיטש סַאמָאזװַאנקין. דָאס איז געװען ַא מענטש 
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ֿפון ַא יָאר ֿפערציק, נָארװָאס זיך דעמָאביליזירט ֿפון ַארמײ און זיך נָאך ניט צעשײדט 
מיט זַײן ָאֿפיציר־אוניֿפָארם. קײן דרָאקיע איז ער ָאנגעקומען אין אײן צַײט מיט מיר. 
זַײן ֿפַאמיליע הָאט ער דערװַײל געלָאזט אין אורַאל און ַאזױ װי איך געֿפירט ַא 
כָאלָאסטיַאצקע לעבן. דערװיסנדיק זיך בעת זַײן בַאזוך אין אונדזער ַאמבולַאטָאריע, 
ַאז איך בין ָאן װױנונג, הָאט ער מיך אַײנגעלַאדן צו זיך. ער הָאט ֿפַארנומען ַא גערױמען 
אײנשטָאקיקן הױז ֿפון ֿפיר צימערן. מיר הָאט ער ָאּפגעטײלט אײנעם ֿפון זײ מיט 
ֿפענצטער, װעלכע זַײנען ַארױס אין ַא גרױסַארטיקן, ַא ביסל ֿפַארװילדעװעטן סָאד. 
דער דָאזיקער צימער איז געװען ֿפַאר מיר ַאן ָאַאזיס בעת די ניט ֿפיל ֿפרַײ שעהן, װּו 
איך ֿפלעג זיצן איבער מַײנע מעדיצין־ביכלעך ָאדער מיט ַא רָאמַאן ֿפון טָאלסטױען 
ָאדער דָאסטָאיעװסקין. דער סָאד אין זילבער־שַײן ֿפון דער ֿפולער לֿבנה הָאט ָאנגעֿפילט 
מַײן נשמה מיט זיסע יוגנט־טרױמען און ליכטיקע ֿפַארלַאנגען. מיך הָאט געֿפרײדט, 
װָאס מיט יעדן טָאג הָאב איך דערָאבערט ַאלץ מער דערֿפַארונג אין מַײן ַארבעט, 
ַאלץ בולטער געֿפילט, װי מַײן הילף איז נײטיק צו מענטשן אין זײערע לַײדן, און מיט 
ַאן אינערלעכער בַאֿפרידיקונג אױֿפגענומען די דָאזיקע בליקן ֿפון מַײנע ּפַאציענטן. 
שװער צו ֿפַארגעסן ַאן עּפיזָאד, װען ַאן ָארעמער ּפױער, װעלנדיק מיך ָאּפדַאנקען ֿפַאר 
מַײן הילף, הָאט ער ַארױסגענומען ֿפון בוזעם ַא קַאטשַאן קוקורוזע און מיר דערלַאנגט...

ניט זעלטן בין איך געבליבן שטײן אין טוּפיק בעתן שטעלן דעם דיַאגנָאז, 
איבערהױּפט בַײ קינדער. ניט געװען מיט װעמען זיך הַאלטן ַאן עצה – איך בין 
געװען אײנער ַאלײן. געהָאלֿפן הָאט מיר, װַײזט אױס, מַײן אינטויציע און מַײן 
אומרויקע נַאטור, ַאדַאנק װעלכער יעדער ניט קלָארער ֿפַאל הָאט מיך געצװּונגען 
ביז שּפעט אין דער נַאכט זיך גריבלען אין מַײנע ּתלמודן...יעדן מַײנעם דורכֿפַאל 
ָאן װעלכן עס גײט ניט ֿפַארבַײ יעדן יונגן מעדיקער, הָאב איך שטַארק איבערגעלעבט 

און ניט אײנמָאל זיך ַאנטױשט אין מַײנע קענטענישןֿ.
סוף זומער איז צוריק געקומען ֿפון די קורסן ַאלעקסַאנדרַא ּפַאװלָאװנַא און מיר 
הָאט געשַײנט זיך אומקערן קײן נַאדושיטַא. איך הָאב שױן ַאֿפילו געּפַאקעװעט 
מַײנע קלומקעס מיט ביכער, װי ֿפון סָארָאקע איז ֿפַאר מיר ָאנגעקומען ַא ּפוטיָאװקע 

אױף סּפעציַאליזַאציע־קורסן ֿפון דערמַאטָאװענערָאלָאגיע קײן ַאדעס. 
דעם ערשטן סענטיַאבער הָאבן מיך דרָאקיער מעדיקער, מיט װעלכע עס הָאבן זיך 
בַײ מיר אַײנגעשטעלט װַארעמע בַאציונגען, בַאגלײט צום בַאן ”טשערנָאװיץ־קעשענעװ״. 
די שטימונג איז בַײ מיר געװען ַא געהױבענע. ערשטנס, איז מקוים מַײן ֿפַארלַאנג זיך 
סּפעציַאליזירן אין דערמַאטָאװענערָאלָאגיע; צװײטנס, הָאט זיך מיר זײער געװָאלט 
בַאקענען מיט דער שטָאט ֿפון מענדעלע מוכר סֿפרים, װעגן װעלכער איך בין געװען 

ֿפיל ָאנגעהערט.
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ַאדעס. חתונה

װען די בַאן הָאט זיך ָאּפגעשטעלט אױף דער סטַאנציע און איך הָאב שױן געזעגנט 
מיט מַײנע בַאגלײטער, הָאב איך ּפלוצלינג דערזען ַא הױכן, אױסגעדַארטן בחור 
מיט ַא גוט בַאקַאנטן ּפנים. מיט ַא קעסעלע אין דער הַאנט איז ער געלָאֿפן צום 
ּפלומּפ און ממש זיך ָאנגעשטױסן אױף מיר. ֿפון אומדערװַארטקַײט הָאבן מיר בײדע 

אין אײן קול אױסגעשריגן אונדזער ֿפרײד און זיך ַארומגעכַאּפט.
דָאס איז געװען מַײן אינסטיטוט־ֿפרַײנט זשָארע ָאסנָאס, װעלכער איז צוזַאמען 
מיט זַײן ֿפָאטער דער ּפרָאֿפעסָאר און זַײן טשערנָאװיצער ּכלה )בעטיע הָאט זי 
געהײסן( געֿפָארן ֿפון טשערנָאװיץ קײן ַאדעס צו דער מוטער זַײנער. דערװיסנדיק 
זיך, ַאז איך ֿפָאר קײן ַאדעס, איז ער ַאנציקט געװָארן און מיך ממש ַארַײנגעשלעּפט 

צו זיך אין קוּפע. 
אין ַאדעס הָאב איך זיך ָאּפגעשטעלט אין ַא צוזַאמענװױנונג אױף דער מָאלדַאװַאנקע, 
ניט װַײט ֿפון דעם יִידישן שּפיטָאל. דָאס לערנען אין קליניק אױף גלַאװטשעס נָאמען 
הָאט מיך גלַײך ֿפַארכַאּפט. די ַאלטע ּפרָאֿפעסורע איז געגַאנגען ֿפון דער ֿפרַאנצױזישער 
שול און אונדזערע לימודים זַײנען דורך אױף ַא הױכן ניװָא. מַײנע ּפרָאֿפעסָארן 
ֿפעלדמַאן, ּפערקעל, לַאנדַאו, ליטװַאל, לײטעס הָאבן מיט זײער ערודיציע און טיֿפן 

װיסן איבערגעלָאזט בַײ מיר ַא טיֿפן שּפור אױֿפן גַאנצן לעבן.
די ָאװנטן אין ַאדעס הָאב איך ֿפַארברַאכט מיט מַײנע ניט װײניק אינסטיטוט־ֿפרַײנט 
נָאך ֿפון ֿפרונזע, װעלכע איך הָאב דָא זײער גיך אױסגעֿפונען. יעדערער ֿפון זײ הָאט 
געגַארט מיך בַאקענען מיט ַא מײדל, גערעדט מיך ַא שידוך. דָאס איז געװען גַאנץ 
נַאטירלעך. געקומען קײן ַאדעס ַא יונגער דָאקטער, ַא לַײטישער בחור בַײ די ַאכט 
און צװַאנציק. איז ּפשוט ַאן עװלה ניט חתונה מַאכן. דעם אמת זָאגנדיק, איז מיר 
שױן ַאלײן דערעסן מַײן כָאלָאסטיַאצקע לעבן, נָאר איך בין געװען ניט קײן קלײנער 
איבערקלַײבער און װעמען מע הָאט מיר ניט געשדכנט )און געשדכנט הָאט מען 
מיך ּכמעט יעדן טָאג( איז מיר ניט געװען געֿפעלן. און ניט דערֿפַאר, װָאס איך בין 
זיך גרױס געװען, איך װָאלט געזָאגט ֿפַארקערט – לױט דער נַאטור ַא בַאשײדענער, 
נָאר ֿפַארבינדן מַײן לעבן ַאזױ גלַאט, װַײל סוף־ּכל־סוף חתונה הָאבן מוז מען דָאך – 

דָאס איז געװען קעגן מַײן גַײסט. 
ַאזױ זַײנען דורך ּכמעט צװײ חדשים און מַײנע ֿפרַײנט, אױך איך ַאלײן, הָאבן 

שױן ֿפַארלױרן ַא װָאסער־ניט־איז הָאֿפענונג מיך ֿפַארשדכנען. 
נָאר װי זָאגט מען בַײ יִידן? גָאט זיצט אױבן...
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דעם 20־טן ָאקטיַאבער 1946 יָאר אין ָאװנט הָאב איך בַאזוכט מַײן ֿפרַײנט זשָארע 
ָאסנָאס, מיט װעלכן מיר הָאבן זיך בַאגעגנט אױף דער סטַאנציע דרָאקיע און 
צוזַאמען געֿפָארן קײן ַאדעס. צוזַאמען מיט זַײן מוטער סָאֿפיע גריגָאריעװנע הָאט 
ער געװױנט אין צװײ שײנע צימערן אױף דער דַאװידָאװער גַאס, 65, לעבן 
קָאנסערװַאטָאריע. און ַאזױװי עס הָאט אים ניט געלונגען זיך אַײנָארדענען אין 
ַאדעס מיט ַארבעט, הָאט ער זיך געקליבן איבערֿפָארן קײן טשערנָאװיץ צום ֿפָאטער, 
װעלכער הָאט ֿפַארנומען ַא קַאטעדרע אין מעדיצינישן אינסטיטוט. איך הָאב 
ֿפָארגעלײגט מַײן ֿפרַײנט זיך דורכגײן אין שטָאט, נָאר זשָארע הָאט מיטגעטײלט, 
ַאז ָאט דַארף צו אים ַארַײנקומען צװײ בַאקַאנטע מײדלעך צו גַאסט – און מיך 
געבעט ֿפַארהַאלטן זיך בַײ אים. עס איז ניט דורך קײן הַאלבע שעה, װי מע הָאט 
ָאנגעקלונגען אין טיר און אין צימער זַײנען ַארַײנגעגַאנגען מיט ַא ֿפרײלעכן 
ָאנשטענדיקן געלעכטער צװײ יונגע שײנע מײדלעך. זשָארע הָאט מיך ֿפָארגעשטעלט 
ֿפַאר זײ, דערנָאך ַאװעקגעשטעלט אױֿפן טיש דעם ּפַאטעֿפָאן. איך בין קײנמָאל ניט 
געװען קײן טענצער, גיכער צוליב מַײן שעמעװדיקַײט, נָאר װען עס הָאבן זיך 
צעטרָאגן איבערן צימער קלַאנגען ֿפון טַאנגָא הָאט ניט געּפַאסט ניט אַײנלַאדן די 
מײדלעך. נָאר ֿפַאר דעם הָאט זשָארעס מוטער – ַא שטיקל ברַײנדעלע קָאזַאק, 
װעלכע איז אומעטום געקרָאכן מיט איר נָאז, – מיר אַײנגערעדט, ַאז איך זָאל 
אַײנלַאדן טַאנצן טַאסיען, און ניט ניוסיען. איך הָאב איר צוגעשָאקלט מיטן קָאּפ 
מחמת איך הער זי, נָאר אַײנגעלַאדן הָאב איך... ניוסיען. זי איז מיר ֿפונעם ערשטן 
אױגנבליק שטַארק געֿפעלן געװָארן. זשָארע איז ַאװעק טַאנצן מיט טַאסיען. סָאֿפיע 
גריגָאריעװנע הָאט מיך בַאגלײט מיטן בײזן אױגנבליק, נָאר איך הָאב זיך געמַאכט, 
ַאז איך בַאמערק זי ניט און צום סוף ָאװנט, װען מיר הָאבן זיך ָאנגעטָאן, ּכדי בַאגלײטן 
אונדזערע געסט, הָאט זי מיך ַארַײנגערוֿפן אין צװײטן צימער און ֿפָארגעװָארֿפן, 
ֿפַארװָאס איך הָאב זי ניט געֿפָאלגט און אוכַאזשעװעט ניט נָאך טַאסיען, נָאר נָאך 

ניוסיען...
איר אױסרײד הָאט מיך ֿפַארװַײלט, און איך הָאב בַאשטימט שּפילן מַײן רָאליע 

ביזן סוף און מַאכנדיק זיך ּתמעװַאטע זי געֿפרעגט:
 – איך הָאב דען ניט געטַאנצט מיט טַאסיען? סָאֿפיע גריגָאריעװנַא הָאט מיר 
ניט געקָאנט מוחל זַײן דעם דָאזיקן ָאװנט... װי עס הָאט זיך ַארױסגעװיזן, איז צו דער 
צַײט געּפלַאצט דער שידוך צװישן איר זון און זַײן ּכלה ֿפון טשערנָאװיץ. ַאצינד איז 
סָאֿפיע גריגָאריעװנַא געװען ֿפַארדאגהט װעגן ַא נַײעם שידוך און ניוסיע הָאט בַײ איר 
מער אױסגענומען אײדער טַאסיע. בַײ מיר אױך... ַאלזָא, זײער גיך בין איך מודה געװען, 
ַאז איך בין ֿפַארטיק... יעדן ָאװנט הָאב איך ֿפַארברַאכט מיט מַײן אױסגעװײלטער, און 
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דָאס זַײנען געװען אײנע ֿפון די שענסטע טעג אין מַײן לעבן. אין גיכן הָאט סָאֿפיע 
גריגָאריעװנַא ָאּפגעֿפָארן צו איר מַאן קײן טשערנָאװיץ און זשָארע הָאט מיך 
אַײנגערעדט דעם חודש, װָאס עס איז מיר ֿפַאבליבן זַײן אין ַאדעס, װױנען בַײ אים. 
מיר הָאט עס אַײנגעָארדנט אין דעם זין, װָאס איך הָאב אױסגעמיטן יעדן בַאנַאכט 
אױף די טרעֿפונגען זיך אומקערן אין צוזַאמענװױנונג אױף דער מָאלדָאװַאנקע, 

װעלכע איז בַארימט געװען ניט נָאר מיט ַאדעסער זשַארגָאן און לידעלעך... 
זשָארע איז געװען ַא זעלטענער חֿבר: ַא װױלער, ַא ֿפרײלעכער, ַא קלוגער, און 
מיר זַײנען מיט אים אױסגעצײכנט אױסגעקומען. זשָארע הָאט געװּוסט, ַאז זעקס 
הונדערט גרַאם ברױט און דער קנַאּפער ּפַאיָאק, װָאס מיר הָאבן דעמלט בַאקומען 
לױט די קַארטלען, קָאן מיר ניט סטַײען, און ער, װעלכער איז געװען ֿפיל בעסער 
ֿפון מיר מַאטעריעל בַאזָארגט, הָאט מיט ַא בַאזונדערן טַאקט, ּכדי ניט ָאנרירן מַײן 
שטָאלץ, אַײנגעָארדנט מיט מיר ַאן ַאלגעמײנע קָאמונע. מַײן אױסגעװײלטע איז 
ָאֿפט געקומען צו אונדז, צוקוקנדיק, װי צװײ כָאלָאסטיַאקעס מַאכן אױף עלעקטרע־

אײװעלע בָארשטש און ּפרעגלען קָאטלעטן, הָאט זי זיך געהַאלטן בַײ די זַײטן ֿפון 
געלעכטער, נָאר דערבַײ הָאט זי בַאשטעטיקט, ַאז ַאזױנע געשמַאקע מאכלים הָאט 

זי קײנמָאל ניט געגעסן...
װ ַא חלום איז דורכגעלָאֿפן מַײן גליקלעכער חודש אין ַאדעס און מיט צער הָאב 
איך ָאנגעהױבן טרַאכטן װעגן אומקערן זיך אין דָארף ַארַײן אין מַײן אײנזַאמען 
צימער... נָאר דָאס לעבן ֿפרעגט ניט. דָאס געזעגענען זיך מיט מַײן בַאשערטן איז 
געװען ַא רירנדיקע. די נַאכט אין שמוציקן ֿפולגעּפַאקט װַאגָאן הָאב איך קײן אױג 
ניט צוגעמַאכט: ֿפַאר די אױגן איז מיר געשטַאנען די ֿפַארשַײטע ניוסיע און אין די 
אױערן הָאט ַאלץ געקלונגען איר ָאנשטענדיקער געלעכטער. דרָאקיע הָאט מיך 
בַאגעגנט מיט ַא קַאלטער רעגן און ַא בלָאטע ביז קני. ֿפון דער סטַאנציע ביז מַײן 
װױנונג איז געװען ניט מער װי צװײ הונדערט מעטער, נָאר ביזװַאנען בין איך 
געקרָאכן ַאהײם מיט מַײן טשעמָאדַאן און לַײכטע טוֿפליעס, װעלכע איך הָאב ֿפון 
צַײט צו צַײט ֿפַארלױרן אין דער טיֿפער בלָאטע, הָאב איך דערזען מַײן ּפנים אױף 

יענער װעלט.
מַײן צימער, װָאס איז ֿפריִיער געװען ַאזױ בַאליבט, איז איצט ַאנטשטַאנען װי 

ַאן עלנטער ֿפַארװילדעטער עק.
אין ֿפענצטער הָאט איצט ַארַײנגעקוקט דער ֿפַארװילדעטער סָאד מיט די נַאקעטע 

בײמער און 
 אױסגעשטריקטע צום הַארבסטיקן הימל צװַײגן, גלַײך זיי װָאלטן זיך קלָאגן 

ֿפַאר דער װעלט.



ַאדעס. חתונה218

איף דער ַארבעט הָאבן מיך דערװַארט ניט קײן ֿפרײלעכע נַײס: ֿפַאר מַײן ָאּפװעזן 
הָאט מען ַארַײנגעזעצט אין ּתֿפיסה די שעֿפן ֿפון אונדזער געזינט־ָאּפטײל. צוזַאמען 
מיט איר געליבטן – אונדזער בוכהַאלטער – הָאבן זײ דערשװענדט הונדערט טױזנט 
רובל. דעם בוכהַאלטער הָאט זיך אַײנגעגעבן ַאנטלױֿפן, װי מען הָאט געשמועסט 

– קײן רומעניע, און זַײן געליבטע איז ַארַײנגעֿפַאלן אין קַאמער. 
דערװיסנדיק זיך װעגן מַײן אומקער ֿפון ַאדעס איז גלַײך ָאנגעֿפָארן ֿפון סָארָאקע 
אונדזער אויעזד־שעף דָאקטער בעלינסקי, װעלכער הָאט מיך ַארַײנגערוֿפן צו זיך, 

ַאוועקגעזעצט און ַאוועקגעלייגט ֿפַאר מיר ַא בינטל מיט שליסל.
– דָאס זַײנען די שליסל ֿפון געזונט־ָאּפטײל, נעמט זײ... ַאחוץ אַײך – ניט ֿפַארַאן 

מער װעמען... 
אױף מַײן חידוש און ּפרָאטעסט, הָאט דָאקטער בעלינסקי מיך בַארוִיקט, ַאז דָאס 
איז בלױז צַײטװעליק, אינגיכן װעט ער צושיקן עמעצן מיך צוֿפַארבַײטן. איך הָאב 
קײנמָאל, ֿפון די סַאמע יונגע יָארן, ניט געהַאט קײן שום ציונג צו ַאדמיניסטרַאטיװע 
ַארבעט. איצט, װען איך הָאב זיך סּפעציַאליזירט אױף דערמַאטָאלָאגיע און געװָאלט 
װָאס גיכער זיך ֿפַארנעמען מיט מַײן זַאך. אין מָאלדַאװיע איז דַאן געװען ַא ברײט 
ֿפעלד ֿפַאר אונדזער ברודער... נָאר װי הָאב איך געקָאנט ָאּפזָאגן דעם סימּפַאטישן 
דָאקטער בעלינסקי, װעלכער הָאט מיר צוגעזָאגט, מיטן זַײן ערן װָארט, ַאז אין 
צװײ־דרַײ חדשים ַארום װעט ער מיך ֿפַארבַײטן מיט עמעצן. די לַאגע אין רַאיָאן 
איז געװען ַא שרעקלעכע: דרַײ יָאר נָאכַאנַאנד ַא ֿפַארטריקעניש, דער הונגער הָאט 
אומרחמנותדיק געהערשט אין די מָאלדַאװישע הַײזער און יעדן טָאג אומגעברַאכט 
צענדליקער מענטשן. די מעדיצינישע ָאנשטַאלטן הָאבן זיך ניט ֿפַארהײצט. די 
מעדיקער זַײנען שױן דרַײ חדשים געזעסן ָאן געהַאלט. כ׳הָאב קײן ַאנונג ניט געהַאט, 
ֿפון װָאס ֿפריער ָאנהײבן. צו דער צַײט איז ָאנגעקומען ֿפון צענטער ַא דירעקטיװ 

ָארגַאניזירן אין די דערֿפער ֿפון רַאיָאן דערנער־ּפונקטן ֿפַאר די הונגעריקע.
די גַאנצע לַאסט ֿפון דער ַארבעט הָאט מען ַארױֿפגעלײגט אױף די מעדיקער. ַא 
גַאנצן װינטער, אין ֿפרעסט און זַאװערוכעס, בַײ טָאג און בַײ נַאכט הָאב איך זיך 
ַארומגעטרָאגן איבער די מָאלדַאװישע דערֿפער ָאֿפט הונגעריקער און ֿפַארֿפרירטער 
און צוגעהָאלֿפן די ֿפעלדשערס אַײנָארדענען אױף די ערטער סטַאציָאנַארן ֿפַאר די 
דיסטרָאֿפיקער און דערנער־ּפונקטן. ַארומװַאנדערן איבער רַײָאן אין יענע צַײטן איז 
געװען ניט ַאזױ געֿפַארלָאז. אױף די װעגן הָאבן ַארומגעבלָאנדזשעט ניט װײניק 
שַײקעס, די בַאגעגענישן מיט װעלכע הָאבן ניט צוגעזָאגט קײן ֿפרײד. אױך אײנמָאל 
איז מיר אױס געקומען זיך בַאגעגענען אין שנײִיקן ֿפעלד מיט הונגעריקע װעלף. 

מיט ַא נס איז מַײן ֿפורמַאן אַײנגעגעבן ַארױס מיט זַײן ֿפערד ֿפון געֿפַאר.
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בַײנַאכט הָאב איך לַאנג ניט געקָאנט ַאנטשלָאֿפן. ֿפַאר מיר זַײנען ַאנטשטַאנען 
די בילדער ֿפון די הונגעריקע, װעלכע זַײנען בַײטָאג געװען ֿפַאר מַײנע אױגן. ניט 
װײניק איז מיר אױסגעקומען ֿפירן מלחמה מיט ֿפעלדשער, װעלכע ֿפלעגן אױף 
זײערע דערנער־ּפונקטן גנֿבענען מעל און ַארױסגעגעבן די אומגליקלעכע קרַאנקע 

לײמענע ברױט געמישט מיט ֿפַארשײדענע צרות... 
דערמָאנענדיק װעגן דעם ַאלץ כַאּפט מיך נָאך איצט ַארום ַא גרױל. דער אײנציקער 
ליכטיקער שטרַאל אין דער צַײט זַײנען ֿפַאר מיר געװען די בריװ אין די קלײנע 
קָאנװערטן, װעלכע הָאבן אױף מיר געװַארט אין דער הײם. דָאס זַײנען געװען בריװ 
ֿפון ַאדעס, געשריבן מיט ַא װַארעמער מײדלשער הַאנט, אין די דָאזיקע בריװ הָאב 

איך געשעּפט מוט און הָאֿפענונג.
די צַײט הָאב זיך שװער געצױגן׃ דעקַאבער, יַאנווַאר, ֿפעװרַאל, מַארט... און 
קײן שום סימן מע זָאל מיך ֿפַארהַאלטן. סוף יַאנווַאר 1947 איז מיר אױסגעֿפַאלן 
ַארױסֿפָארן קײן קעשענעװ אוסשלָאגן ֿפיש־אײל און ַאנדערע מעדיקַאמענטן ֿפַאר 
די הונגעריקע. ֿפון קעשענעװ ביז ַאדעס, װי מע זָאגט, ַא קַאצן־שּפרונג. װי זשע 
הָאב איך געקָאנט אַײנשטײן און ניט ַארָאּפכַאּפן זיך ַאהין כָאטש אױף עטלעכע 

שעה?
און איך הָאב געװַאגט. נָאך די שרעקלעכע מָאלדַאװער בילדער, איז די װַארעמע 
ָאנגעהײצטע שטוב ַאנטשטַאנען ֿפַאר מיר װי ַא װונדערלעכער ּפַאלַאץ ֿפון ַא מעׂשהלע. 
און דָא זָאל טרעֿפן, ַאז דעם זעלבן טָאג הָאט ַארױסגעשיט אין ַאדעס אומגעזעענער 
שנײ, װָאס הָאט ּפַארַאליזירט די בַאװעגונג ֿפון יעטװידער טרַאנסּפָארט. ַאזױ ַארום 

בין איך געבליבן אין געֿפַאנגענשַאֿפט בַײ מַײן ּפרינצעסין גַאנצע דרַײ טעג...
אומגעקערט קײן דרָאקיע הָאב איך זיך שױן ַא חתן.

ָאנהײב ֿפרילינג נָאך מַײן בָאמבַארדירן סָארָאקע הָאט מיר דָאקטָאר בעלינסקי 
צוגעשטעלט ַא ֿפַארבַײט אין דער ּפערסָאן ֿפון ֿפעלדשער יעֿפים ניקיֿפָארָאװיטש 
קָאלדַארע... איבערגעגעבן אים די ענינים און די שליסל, הָאב איך זיך גענומען 

צום ָארגַאניזירן דעם רַאיָאנעם װענערָאלָאגישן ּפונקט. 
אינגיכן הָאב איך ֿפַארמָאגט ַא לַאנגן צעטל ֿפון מַײנע חולים און צוגעטרָאטן 
צו מַײן נַײער ַארבעט. נָאר מַײן לַאגע הָאט זיך ֿפַארקָאמּפליצירט. מַײן ּכלה אין 
ַאדעס הָאט ערשט געהַאלטן בַײם ֿפַארענדיקן דעם דריטן קורס ֿפון מעדיצין־

אינסטיטוט, ַאזױ ַאז די ֿפרַאגע װעגן אונדזער צוזַאמענזַײן הָאט געקָאנט בלױז 
געלײזט װערן, אױב איך זָאל איבערֿפָארן קײן ַאדעס.

ָאבער װער װעט מיך דען ָאּפלָאזן ֿפון מָאלדַאװיע? דָאקטָאר בעלינסקי הָאט מיר 
מיטגעֿפילט. 
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ער איז בַאשטַאנען, איך זָאל אים געֿפינען ַא דָאקטָאר אױף מַײן ָארט. דָאס איז 
שױן געװען עּפעס. 

סוף יוני בין איך ַארױסגעֿפָארן אין אורלױב קײן ַאדעס, װּו מיר הָאבן בַײ דער 
ּכלה ָאּפגעשּפילט אונדזער חתונה.

די חתנה איז געװען ַא ֿפרײלעכע מיט ַא חוּפה. דָא זַײנען בַײגעװען ֿפיל קרוֿבים, 
ֿפרַײנט, אױך מַײן מַאמע און ברודער זַײנען געקומען צוֿפָארן. אױֿפן צװײטן טָאג 
הָאבן זיך ַארום טיש צונױֿפגעקליבן די סַאמע נָאענטע, און מַײן מַאמע הָאט מיט 
מלא־חן דערצײלט אירע ֿפָאלקס־מעׂשות, װעלכע הָאבן זיך שטַארק אויסגענומען 

בַײ די געסט. 
איך, צו מַײן חרּפה, הָאב מיט יעדערן בַאזונדער און מיט ַאלע צוזַאמען 
אױסגעטרונקען ַאזױ ֿפיל ּכוסות, ַאז איך בין ֿפַארשיּכורט געװָארן – ַא שײנער חתן 

אומשטײנס געזָאגט!..
קורץ נָאך דער חתונה הָאב איך ַאװעקגעֿפירט מַײן יונגע ֿפרױ צו זיך קײן 
דרָאקיע, װּו איר איז ֿפָארגעקומען דורכגײן די ערשטע אירע ּפרַאקטיק נָאכן דריטן 

קורס.
ֿפַארן ָאּפֿפָארן ֿפון ַאדעס הָאט זיך מיר אַײנגעגעבן געֿפונען ַא דָאקטָאר, װָאס 
הָאט געהַאט ַא ֿפַארלַאנג ֿפָארן ַארבעטן אין מָאלדַאװיע אױף מַײן ָארט. דָאס איז 
געװען מַײן בַאקַאנטע ֿפון ֿפרונזער אינסטיטוט און אױך מַײן ֿפרױס ַא חֿברטע לענַא 
מַײדַאניוק, װעלכע הָאט נָאר װָאס ֿפַארענדיקט דעם ַאדעסער מעדיצינישן אינסטיטוט. 
אונדזער הָאניק־חודש אין דרָאקיע אין מַײן בַאשײדענעם צימער, װּוהין דורך 
די עֿפענע ֿפענצטער עס הָאבן זיך ֿפון ֿפַארלָאזטן סָאד געצױגן קוסטעס ֿפון ַארָאמַאטנע 
רױזן, איז געװען ַא יוגנט־יום־טוֿב, װעלכער ֿפַאלט אױס נָאר אײן מָאל אין לעבן...

מַײן אױסװַאל איז שטַארק געֿפעלן מַײנע קָאלעגן אין דרָאקיַא און נָאך דער 
ַארבעט הָאבן זײ זיך ָאֿפט אַײנגעכַאּפט צו אונדז אין סָאד, װּו מיר ֿפלעגן ֿפרײלעך 
ֿפַארברענגען די זומערדיקע ָאװנטן. צו דער צַײט איז די לַאגע אין מָאלדַאװיע 
געװָארן ַא ביסל לינדער, דער אױסזוכט אױף ַא גערעטעניש איז געװען ניט קײן 

שלעכטער, ַאזױ איז די שטימונג בַײ ַאלעמען געװען ַא געהױבענע...
סוף ַאװגוסט װען דער טערמין ֿפון מַײן ֿפרױס ּפרַאקטיק הָאט זיך דערנעענטערט 
צום סוף, איז ָאנגעקומען ֿפון ַאדעס לענַא מַײדַאניוק. צוזַאמען מיט איר זַײנען מיר 
ַאװעק קײן סָארָאקע. דָאקטָאר בעלינסקי הָאט שטַארק געװַאקלט. מסּתמא איז ער 
דעמלט װען ער הָאט צוגעזָאגט מיך ָאּפלָאזן מיטן ּתנאי אױב איך װעל אים צושטעלן 
אױף מַײן ָארט ַא ֿפַארבַײט, געװען זיכער, ַאז דָאס װעט זַײן ֿפַאר מיר אוממעגלעך. 
חוץ דעם הָאט ער ניט געװַאגט מיך ָאּפלָאזן ָאן דערלױבעניש ֿפון קעשענעװ – ֿפון 
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מינעסטעריום. נָאר מסּתמא גענומען די לַאגע ֿפון ַא יונג ּפָארֿפָאלק – ַא שָאד זײ 
צו צעשײדן. ַאזױ צי ַאזױ נָאר ַאלץ איז געלײזט געװָארן אױֿפן בעסטן אוֿפן.

די לעצטע נַאכט אין דרָאקיע זַײנען מיר ַאלע אין דרַײען – איך, מַײן ֿפרױ, לענַא 
געשלָאֿפן אין אײן בעט, װָאס הָאט ַארױסגערוֿפן ניט װײניק געלעכטער. נָאר די 
קולמינַאציע איז געקומען אין מיטן נַאכט, אין טיֿפן שלָאף, װען די ברעטער הָאבן 
זיך ניט אױסגעהַאלטן, דָאס בעט הָאט זיך מיט ַא טרעסק, װי בַײ ַאן ערד־ציטערניש 
צעשיטן, איך בין ַארָאּפגעֿפַאלן אױֿפן דיל, און אױף מיר – צװײ ֿפרױען. דָאס דָאזיקע 

גרָאטעסק־בילד הָאט נָאך לַאנג בַײ אונדז געדינט ַאלס ַא טעמע ֿפַאר געלעכטער.
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כערסָאן

ַאדעס הָאט דָאס מָאל מיך אױֿפגענומען ניט איבעריק גַאסטֿפרַײנטלעך. ערשטנס, 
הָאט מען מיר ָאּפגעזָאגט אין אַײנמעלדן זיך. צװײטנס, ניט מעגלעך געװען זיך 
אַײנָארדענען אױף ַארבעט, ֿפיל דָאקטױרים זַײנען דַאן ַארומגעגַאנגען ָאן ַארבעט. 
װידער – נע־ונד. דָאס מָאל – קײן כערסָאן, װּוהין עס הָאט מיך מיטגענומען 
מַײנער חֿבר ֿפון כַארקָאװן אינסטיטוט סַאמויל אומַאנסקי, װעלכער הָאט דָארטן 
געַארבעט. נָאר אױך אין כערסָאן איז ניט לַײכט געװען צו זוכן ַא ּפַאסיקע ַארבעט. 
מַײן לַאגע איז געװען ַא ֿפַארצװײֿפלטע, װען איך הָאב זיך געװענדט צו דער 
מעדיצין־ַאמטשַאֿפט ֿפון װַאסער־טרַאנסּפָארט. דָא איז מען מסּכים מיך אַײנָארדענען 
אױף ַארבעט לױט מַײן ֿפַאך, נָאר מיט ַא ּתנַאי, אױב איך בין מסּכים גלַײכצַײטיק 

ָאננעמען די שטעלע ֿפון הױּפט־דָאקטער ֿפון דער בַאסײן־ּפָאליקליניק. 
װי איך הָאב שױן געזָאגט, הָאט מיך צו ַאדמיניסטרַאטיװער ַארבעט קײנמָאל 
ניט געצױגן, נָאר קײן ַאנדער ברירה הָאב איך ניט געהַאט, װי געבן מַײן הסּכמה. 

און ָאט זיץ איך שוין אין ַא בַאזונדערן קַאבינעט מיט ַא טעלעֿפָאן, מיט ַא סײף, 
מיט שליסלען און ַא שטעמּפל... דער גרױסער קָאלעקטיװ קָאלעגן הָאט מיך 
אױֿפגענומען גוטװינטשעריש. איך װײס ניט, װָאס זײ הָאבן אין מיר אַײנגעֿפונען, 
נָאר איך הָאב אױף יעדן טריט און שריט לגבי זיך געֿפילט ניט קײן אונטערגעמַאכטן 
ּכֿבוד. מעגלעך, עס הָאט געשּפילט ַא רָאל מַײן עלטער – דרַײסיק יָאר, װי איך הָאב 
שױן ניט אײנמָאל געצַײגט, װָאס אימּפָאנירט דעם קָאלעקטיװ. בַאציענדיק זיך 
שטענדיק ערנסט צו מַײנע ַארבעטס־ֿפליכטן, הָאב איך אױך דָא ֿפלינק ַארַײנגעצױגן 
אין דער ַארבעט, – מע הָאט מיך געלױבט. די ַארבעט אין דערמַאטָאלָאגישן 
קַאבינעט איז מיר געװען צום הַארצן, ַאזױ ַאז איך הָאב געקָאנט זַײן צוֿפרידן ֿפון 
מַײן נַײער לַאגע, װען ניט די שײדונג מיט מַײן ֿפרױ אין די סַאמע בעסטע חדשים 

ֿפון אונדזער ֿפַאמיליע־לעבן.
ַא צימערל הָאב איך ָאּפגעדונגען בַײ יִידישע בעלי־בּתים און צוביסלעך זיך 
אַײנגעװױנט צו די נַײע בַאדינגונגען. ֿפון צַײט צו צַײט בַײ די מינדסטע מעגלעכקַײטן – 
יום־טוֿב ָאדער אין ַאן ָאּפרו־טָאג הָאב איך ַארָאּפגעכַאּפט מיט דער שיף ָאדער מיטן 
ַאערָאּפלַאן קײן ַאדעס. אױף װינטער און אױף זומער־קַאניקולן איז מַײן ֿפרױ געקומען 
קײן כערסָאן און יעדער בַאגעגעניש הָאט ַארַײנגעטרָאגן ַא שטיק ֿפרײד אין אונדזער 
לעבן. עס איז נָאך ניט דורך קײן יָאר, װי קײן כערסָאן הָאט זיך אומגעקערט ֿפון 
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עװַאקוַאציע דער געװעזענער נָאך ֿפון דער מלחמה־צַײטן הױּפט־דָאקטער ֿפון 
אונדזער ּפָאליקליניק. ֿפַאר מיר איז דָאס געװען ַא מּתנה ֿפון גָאט, כָאטש ַאלע זַײנען 
צוֿפרידן געװען מיט מיר, ָאבער אומצוֿפרידן בין איך געװען ַאלײן. קײן קַאריערע 
הָאב איך ניט געהַאט אין זינען, חוץ דעם איז מיר צו דער ַארבעט ֿפון הױּפט־דָאקטער 
גלַאט ניט געלעגן די נשמה. מיך הָאט מער אַײנגעָארדנט צוגָאבלעך צו מַײן ַארבעט 
ַאלס דערמַאטָאלָאג איבערגײן ַארבעטן אין דער ַאמבולַאטָאריע ֿפון כערסָאנער 
שיֿפרעמָאנט־זַאװָאד, װּו די ּפערסּפעקטיװ צו בַאקומען ַא װױנונג איז געװען מער ַא 
רעַאלע. אױך די מַאטעריעלע בַאדינגונגען זַײנען געװען בעסערע. איך דַארף זָאגן, 

ַאז מַײן נַאטשַאלסטװע איז ַאנטקעגן געקומען מַײן ֿפַארלַאנג.
עס װעט ניט זַײן קײן בַארימערַײ, אױב איך װעל זָאגן, ַאז ֿפַאר עטלעכע חדשים 
ַארבעט איז אונדזער ַאמבולַאטָאריע ַארױס אױֿפן ערשטן ָארט אין דניעּפר־בַאסײן. 
װעגן דעם איז געמָאלדן געװָארן אױף ַא קָאנֿפערענץ אין קיעװ, װּוהין מע הָאט מיך 
דעלעגירט. דער ּפערסָאנַאל ֿפון ַאמבולַאטָאריע, די ַארבעטער, ָאנגעשטעלטע, װי 
אױך די דירעקציע ֿפון זַאװָאד הָאבן זיך בַאצױגן צו מיר מיט ַאכטונג און זײער גיך 
הָאט מיר אױסגעטײלט ַא ֿפַײנעם צימער ֿפון ַאן ערך דרַײסיק קװַאדרַאטע מעטער 
אין סַאמע צענטער ֿפון שטָאט. נָאך אין עטלעכע חדשים ַארום הָאט זיך געדַארֿפט 
ֿפַארענדיקן די בױונג ֿפון ַא נַײ הױז, װּו מע הָאט צוגעזָאגט ַא זעלבסטשטענדיקע 
דירה ֿפון צװײ צימערן. מַאטעריעל הָאט זיך מַײן לַאגע אױך ֿפַארבעסערט. מַײן 
קיעװער נַאטשַאלסטװע הָאט דערלױבט מיר ּפערסָאנעל בַאקומען צװײ געהַאלטן 

אין דער צַײט, װען מער ֿפון ָאנדערהַאלבן הָאט מען דַאן קײנעם ניט דערלױבט. 
צו דער צַײט הָאט מיר מַײן ֿפרױ אין ַאדעס אין דער צַײט װען זי הָאט ָאּפגעגעבן 
די מלוכה־עקזַאמענס אין אינסטיטוט, געשָאנקען ַא טָאכטערל, און אין קורצן 
איבערגעֿפָארן קײן כערסָאן, װּו זיך הָאט ָאנגעהױבן ַארבעטן אין אונדזער סיסטעם.

ַאזױ ַארום, הָאט געדוכט, הָאט זיך ַאלץ ַאמבעסטן אַײנגעָארדנט – נָאר לעב און 
לעב. נָאר מַײן שיקזַאל הָאט דָאס גַאנצע לעבן נָאכגעשּפירט, איך זָאל זיך חלילה 
ניט איבערנעמען און װי נָאר כ׳הָאב בַאװיזן ַאביסל אױסגלַײכן די ּפלײצעס, ַאזױ 
הָאב איך ּתיּכף־ומיד בַאקומען איבערן קָאּפ. כ׳בין זיך מודה: ּתמיד, נָאך ביז הַײנטיקן 
טָאג, עס שרעקט מיך זײער, װען עס גײט בַײ מיר ַאלץ גוט. אין ַאזױנע ֿפַאלן 
ֿפַארכַאּפט מיך ַא ֿפָארגעֿפיל, ַאז ָאט גײט אױף מיר ַא דורכֿפַאל און ניט זעלטן װערט 

עס מקוים. 
ַאלזָא, אין אײנעם ַא הַארבסטיקן טָאג ֿפון סוף נָאיַאבער 1949 רוֿפט מען מיך ַארױס 
אין מיליטער־קָאמיסַאריַאט אױף ַא שמועס. ַאנטקעגן מיר איז געזעסן ַא סָאלידער 
ּפָאלקָאװניק ֿפון טַאװרידער מלוכה־קרַײז, געבלעטערט די ּפַאּפירן ֿפון מַײן ּפערזענלעכן 
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ענין, דורך די גרָאבע גלעזלעך ֿפון זַײנע מעכטיקע רָאגן־ברילן מיך סוחריש בַאטרַאכט, 
מיט ַא מינע, גלַײך ער הָאט זיך געקליבן מיך קױֿפן. זעלבסטֿפַארשטענדלעך, ער הָאט 
זיך געגריבלט אין מַײן ביָאגרַאֿפיע, זיך אױסגעּפרּוװט װעגן טַאטן און גָארניט ניט 
דערקלערנדיק, מיך ָאּפגעלָאזט אױף ַאלע ֿפיר זַײטן. דעם זעלבן טָאג איז געקומען ֿפון 
כַארקָאװ מַײן מַאמע זיך בַאקענען מיט איר אײניקל, אױך מַײן שװיגערין ֿפון ַאדעס 

איז געקומען צו גַאסט מיט ַא ֿפַײנעם קוכן צו מַײן געבורטס־טָאג. 
נָאר ֿפרִיער הָאט מיך ”בַאגריסט״ דער מיליטער־קָאמיסַאריַאט׃ צו מָארגנס בַאקום 
איך ַא ּפָאװעסטקע, װּו ס׳שטײט שװַארץ אױף װַײס, ַאז אין משך ֿפון דרַײ טעג בין 
איך מחויֿב זיך דערענדיקן אױף דער ַארבעט און ָאּפֿפָארן אױֿפן װַײטן מזרח – קײן 

אוסוריסק זיך שטעלן צו דער מיליטער־דינסט.
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ּפריזיװ. דער װַײטער מזרח 

װען עס זָאל דַאן ַארָאּפֿפַאלן די לֿבנה אױף דער ערד, װָאלט עס מיך ניט ַאזױ 
איבערגערַאשט, װי די דָאזיקע ֿפַארָארדענונג. סטַײטש! ַאלע מלחמה־יָארן, ַא יונגער, 
ַא ֿפולקום געזונטער, הָאט מען מיר ַארַײנגעשטוּפט אין הַאנט ַא װעלֿפישן בילעט מיטן 
”זַאּפַאס ֿפון דער דריטער קַאטעגָאריע״, און װען מיליָאנען ַאזױנע װי איך הָאבן 
ַאװעקגעלײגט זײערע יונגע לעבנס אין קַאמף מיט דער ברױנער חיה – דעמלט הָאט 
מען מיך ניט געטַאּפט, און איצט, אין ֿפרידן־צַײט, װען איך הָאב זיך ָאט־ָאט ַא ביסל 
אױף די ֿפיס געשטעלט, װען אין שטוב בלַײבט מַײן ֿפרױ מיט ַא ברוסט־קינד, איצט 
שטעלט מען מיך צום דינסט... ס'איז אוממעגלעך, מסּתמא ַא טעות. נָאר דער כערסָאנער 
מיליטער־קָאמיסַאר הָאט בַאשטעטיקט, ַאז דָאס איז קײן שום טעות ניט, און... זַײ געזונט! 

כ׳װעל דָא ניט איבערגעבן װָאס עס הָאט זיך אין שטוב ָאּפגעטָאן!
און כָאטש ניט אױֿפן ֿפרָאנט הָאט מען מיך געשיקט, הָאבן בַײ מַײנע אײגענע 

קײן טרער ניט ַאנטגעגַאנגען.
אין דרַײ טעג ַארום בין איך ָאּפגעֿפָארן ֿפון כערסָאן, ָאּפגעֿפירט די מַאמע קײן 
כַארקָאװ, ֿפון כַארקָאװ קײן מָאסקװע, ֿפון מָאסקװע מיטן עקסּפרעס – קײן אוסוריסק. 
דורכֿפָארנדיק בירָאבידשַאן, הָאט זיך בַײ מיר דָאס הַארץ ֿפַארקלעמט. ֿפַאר מַײנע 
אױגן זַײנען ֿפַארבַײ די הַײזער, דער װָאקזַאל, די גַאסן – ַא שטיק ֿפון מַײן װַײטן 
יוגנט, װעלכע איז אין דער דָאזיקער שטָאט ַאזױ העל אױֿפגעגַאנגען און ַאזױ טונקל 

ֿפַארגַאנגען...
אין אוסוריסק, ֿפון מיליטער־קרַײז, הָאט מען מיך ָאּפגעשיקט אין דער לוֿפט־ַארמײ. 
דָא הָאב איך געטרָאֿפן נָאך ֿפיל ַאזױנע דָאקטױרים װי איך, װעלכע הָאבן געװַארט 

אױף ַא בַאשטימונג אױף ַא מיליטער־טײל.
אין מעדיצין־ָאּפטײל ֿפון שטַאב, דורכקוקנדיק מַײן ּפערזענלעכן ענין, הָאט מען 

זיך געחידושט, װיַאזױ הָאט מען מיך מָאביליזירט.
אין יענער צַײט, כָאטש עס איז ניט געװען דָאס זיבן־און־דרַײסיקסטע יָאר, נָאר 
איך לױט מַײן ביָאגרַאֿפיע דעמלט געװען נָאך װַײט ניט קײן ּכשרער... נָאר ַאזױ גײט 
עס – װַארֿפט אײן נַאר ַא שטײן אין װַאסער – קָאנען אים קיין צען חכמים ֿפון 

דָארט ניט דערלַאנגען...
קורץ גערעדט, ַא ּפַאטש אין ּפלײצע הָאט מען מיר געגעבן – איך הָאב אױף זיך 
ַארױֿפגעצױגן ַא מיליטער־ֿפָארם, און מיר הָאט זיך אױסגעװיזן ַאז איך הָאב ַאן 

אױסזען, װי ּתחת ֿפון ֿפערטן שטָאק, װי מַײן ליבע מַאמע ֿפלעג זָאגן... 
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כ׳מײן ַאז דער ברַאװער סָאלדַאט שװײק הָאט לַײכט געקָאנט ֿפַארשטיקן... 
ַאזױ הָאט זיך ָאנגעהױבן גָאר ַא נַײער עטַאּפ אין מַײן לעבן.

װער הָאט דַאן געקָאנט טרַאכטן, ַאז דער דָאזיקער עטַאּפ װעט זיך ֿפַארצִיען אױף 
גַאנצע צװַאנציק יָאר? 

דָאס לעבן אין ַארמײ אױֿפן װַײטן מזרח, ָאּפגעריסן ֿפון דעם גרױסן לַאנד און ֿפון 
די קולטור־צענטערס, הָאט זיך מיר געגעבן ניט לַײכט. איך ּפערזענלעך בין געװױנט 
געװען צו ַאזױנע בַאדינגונגען, און מיך הָאבן זײ ניט שָאקירט, ָאבער אין ַא הַאלב 
יָאר ַארום זַײנען צו מיר איבערגעֿפָארן מַײן ֿפרױ מיטן טעכטערל און דָא הָאט זיך 
אונדזער שטייגער שטַארק ֿפַארקָאמּפליצירט: אונדזער טײל איז געשטַאנען אין ַא 
גַארניזָאן לעבן סַאמע ֿפלי־ֿפעלד און אין אײן דירה הָאבן געװױנט דרַײ ֿפַאמיליעס. 
מיר – אין ַא צימערל ֿפון ַאן ערך צען מעטער ָאן קײן שום בַאקװעמלעכקַײטן. 
אונדזער קַאזיָאנער מעבל איז בַאשטַאנען ֿפון ַא סָאלדַאטישן בעטל, ַא טישל, ַא 
ּפָאר טַאבורעטן און ַאן עטַאזשערקע. מַײן ָאֿפיציריש געהַאלט הָאט קױם װָאס 
געקלעקט אױף בַאשײדן װירטװשַאֿפט. מיטן ציל ֿפון עקָאנָאמיע הָאב איך זיך 
דערנערט אין דער סָאלדַאטישער סטָאלָאװע, װּו כ'הָאב ַארָאּפגענומען די ּפרָאבעס. 

צום ֿפרישטיק בין איך אױֿפגעקומען ֿפינף אין דער ֿפרי... 
שלעּפן װַאסער ֿפון ַא װַײטן ּפָאמּפ, הַאקן הָאלץ, שלעּפן קױל, הײצן, אַײנקױֿפן 
ּפרָאדוקטן – דָאס ַאלץ הָאט ֿפַארֿפולט דעם טָאג נָאך דער ַארבעט. שװער איז עס 
אױסגעקומען מַײן ֿפרױ, װעלכע איז אױסגעװַאקסן אונטערן ֿפליגל ֿפון טַאטע־מַאמע 
אין ָארַאנזשערײ־בַאדינגונגען. נָאר צו איר ערע – זי הָאט זיך צוביסלעך ָאנגעװױנט 
צום ניט לַײכטן שטײגער און ניט װײניק געהָארעװעט. מיך הָאט שטַארק געערגערט, 
װָאס ס'איז מיר אױסגעקומען דינען ַאלס ַאלגעמײנער מיליטער־דָאקטער און ניט לױט 
מַײן סּפעציַאליטעט: דָאס הָאט אין זיך געטרָאגן די מעגלעכקַײט ֿפון דיסקװַאליֿפיצירן 
זיך. איך הָאב ָאנגעהױבן משּתדל זַײן, מע זָאל מיך איבערֿפירן אין דער ַארמײִישער 
שּפיטָאל. די קָאמַאנדירשַאֿפט ֿפון מעדיצין־ָאּפטײל ֿפון דער לוֿפט־ַארמײ הָאט זיך 
צו מיר בַאצױגן גוטמוטיק און אין ַא יָאר ַארום הָאב איך שױן געלַײטעט ַאן 
ָאּפטײלונג ֿפון דערמַאטָאלָאגיע אין מיליטער־שּפיטָאל אין כָארָאל. דער קָאלעקטיװ 
ֿפון דעם שּפיטָאל איז געװען ַא זעלטענער, איבערהױּפט מַײן נַײער שעף – יעװגעני 
ֿפעליקסָאװיטש ביל, ַאן ערודיט מיט ענציקלָאּפעדישע קענטענישן, ַא חכם מיט 

ֿפילזַײטיקע אינטערעסן און ֿפעִיקַײטן.
אינגיכן הָאט מַײן ֿפרױ ָאנגעהױבן ַארבעטן אין שּפיטָאל װּו אומדערװַארט ֿפַאר 
זיך ַאלײן הָאט זי זיך בַאהעֿפט צו כירורגיע )קײן ַאנדער שטעלע איז ניט געװעזן(, 

מיט יעדן טָאג איז זי בַארג ַארױף אין דעם געביט. 
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ניט געקוקט אױף ַאלע שװעריקַײטן, סַײ אין שטײגער, סַײ אין מַאטעריעלן 
הינזיכט, סַײ אין די בַאדינגונגען, בַײ װעלכע מיר הָאבן ניט געקָאנט אױף קײנעם 
איבערצולָאזן די קינדער, און זײ זַײנען געװַאקסן אױף די הענט ֿפון די קרַאנקע 
סָאלדַאטן אין שּפיטָאל, – איז דָאס לעבן אין כָארָאל אין משך ֿפון ַאכט יָאר דורך 

אינטערעסַאנט – צװישן װױלע מענטשן און רַײכער אין דער אינהַאלט ַארבעט.
אױב דערצו צוגעבן די ֿפרײד, װָאס עס הָאבן ֿפַארשַאֿפן אונדזערע טַײערע קינדער, 
זײער יעדער נַײער שּפַאן, יעדעס נַײע װָארט, יעדער שמײכל אױף זײערע ליכטיקע 
ּפנימלעך – זַײנען די דָאזיקע יָארן געװען די סַאמע ֿפרײדיקסטע אין לעבן ֿפון 

אונדזער הױזגעזינד.
ַאגֿב, װָאלט איך אױף דעם געקָאנט ֿפַארענדיקן מַײנע לעבנס־נָאטיצן. די װַײטערדיקע 
געשעענישן, מעגלעך, װַײל זײ זַײנען שױן ֿפיל נעענטער צו הַײנטיקן טָאג און 
דעריבער ֿפַארלירן זײ דעם געשמַאקן טעם ֿפון ֿפַארגַאנגענעם, רוֿפן שױן ניט ַארױס 

ַאזַא שַארֿפן אינטערעס.
גַאנצע צווַאנציק יָאר ָאּפגעגעבן דער מיליטער דינסט, ָאנהײבנדיק ֿפון ַאן ָאבער־

לײטענַאנט ביז ַא ּפָאדּפָאלקָאװניק זַײנען געװען ָאנגעזעטיקט מיט איבערֿפָארענישן, 
בַאגעגענישן, איבערלעבונגען, אונטערװַאסער־שטײנער, צוֿפלוסן און ָאּפֿפלוסן – 

ַאלצדינג, װָאס ַא מענטש קָאן אױף זַײן לעבנס־װעג.
מעגלעך, מיט דער צַײט, אױב גָאט װעט געבן יָארן, װעל איך זיך נָאך אומקערן 
צו מַײנע נָאטיצן. מעגלעך, ֿפון צַײט צו צַײט, װעלן אויֿפשװימען אין זּכרון בילדער, 
ֿפון דער כרָאנָאלָאגישער לעבנס־קײט,  װעלכע זַײנען ַארױסגעריסן געװָארן 
דערינערונגען. מַײנע  דערגַאנצן  קָאנען  װעלן  ּפַאּפיר,  אױף  זיך  בעטנדיק 

װי ַא רוסיש גלַײכװערטל זָאגט׃ מיר׳ן זען...
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Afterword
There’s nothing my father loved more than his hungry and destitute childhood. 
He was always reminiscing about it with piercing sadness and regret, calling it 
“My sweet Jewish childhood.” Now I understand: he was longing after that time, 
when his loving family was still together, yet untouched by the brutal winds of 
historical changes.

My father dreamt about returning to the places of his “sweet” childhood, to 
Poland, to Lodz, to Aleksandrovskaya street, even if only for half a day. He wasn’t 
allowed to do it. Later I went there and learned that the ghetto on Aleksandrovskaya 
street during the WWII was destroyed, and nothing of what he described in his 
memoirs is any longer there.

It’s hard and painful to read my father’s manuscript. The lives of many people 
of that epoch, the Jewish destinies, ruined by repressions, persecutions and the 
war, and of course, his own life are reflected in it, as in a drop of water. 

At first, I had a strange impression from my dad’s memoirs. As long as I remem-
ber, he hated the Soviet regime passionately, yet his manuscript presents a voice of 
class consciousness and Socialist idealism of the early XX century. It took me a while 
to realize that my father managed, in some striking fashion, to preserve and convey 
his perception of time and life as he perceived them back then, in his childhood and 
youth, before all the afflictions and disappointments. He preserved thankful memory 
of many people whom he encountered on his way through life, including many 
Jewish writers, whose names are semi-forgotten today and mentioned, for the most 
part, only in relation to the “Writers’ Affair” that became their death sentence.

But even laypeople – friends and acquaintances – are remarkably kind, decent 
and humane in my dad’s memoirs. There’s no doubt that it is due to his own nature 
that he saw the same qualities in the people around him.

My father was writing in Yiddish. His Russian was brilliant, yet he, till the end 
of his days, considered this Jewish language to be his native tongue. The manu-
script was translated into Russian by Aleksander Royzin, and when I read it, I hear 
my dad’s intonation. My gratitude is boundless. 

My father’s biggest dream was to visit Israel, to see Jerusalem, to touch the 
Western Wall. It couldn’t be done while he was alive. But to me, the publication 
of his manuscript in Yiddish, signifies the fulfillment, even though belated, of his 
dream.
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Biography
My father, Beniamin Volfovich Brand, was born on November 30th, 1918, in Poland, 
in the town of Plotsk. After the division of Poland between Nazi Germany and the 
Soviet Union in 1939 Plotsk fell into the German “sphere of influence”. This 
circumstance played a fateful part in my father’s life. During the War, whenever 
he applied for joining the Army, he was rejected over and over again, as a person 
who was born on the enemy’s territory. When asked about his place of birth my 
father answered “Poland”. Then they’d fly into a rage, stomp and shout: “There’s no 
such country! There’s Germany and there’s the Soviet Union! Where were you born?” 
And so, he had to answer: “In Germany.” It was a stain that made it impossible for 
him to join the regular army and instead of going to the front, he had to join the 
Labor Army and dig trenches in the rear. Even though it most likely saved his life, 
he himself took his pariah status very hard: there he was – a young, healthy man 
and yet, not at the front. He was ashamed as he felt reproving glances of the 
women whose husbands and sons were at the frontline.

But I have gone ahead of myself. Let’s get back to the story.
My father spent his early childhood in poverty-stricken, antisemitic Poland. 

In 1928 together with his mother and his elder brother Abram, he moved to the 
country of “brotherhood and justice.” His father had smuggled himself into the 
USSR two years earlier and since then he had been sending ecstatic letters from 
Kharkov. In Kharkov my Dad went to a Jewish school and then he studied at the 
Jewish Vocational School of Journalism. He actively participated in the remarkably 
rich Jewish literary life of that time. Encounters with many writers left an indelible 
trace in the young journalist’s soul. In 1936, following the call of the Party, he went 
to Birobidzhan where he worked as a correspondent for the paper Birobidzhaner 
Shtern. These periods of his life are described in his memoirs in great detail. In 
1937, when his father was arrested my Dad refused to acknowledge him as an 
“enemy of the people”. As a consequence, my Dad was dismissed from the Komsomol, 
fired from his newspaper and banned from further pursuing his career as a 
journalist. He had to overcome many hardships, held various jobs when he worked 
in an agricultural commune. Later, he became a student at a medical school. After 
his graduation, he was assigned to work in Moldavia (now Moldova), and in 1947 
was drafted (called to serve in the Army) for twenty long years. For ten of these 
years, he served as a dermatologist in the military infirmary of the naval air 
squadron in the Far East. Then he was sent to Kamyshin, a small town on the 
Volga river, where he also worked as a dermatologist at a military hospital. He was 
discharged at the rank of Lieutenant Colonel. Together with his wife and two children, 
my Dad moved to Odessa, my Mom’s native town, where he lived and worked till 
his death. My Dad died on January 11, 1991 full of energy and future plans.
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