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וואנען זַײנע עלטערן
ַ  ֿפון, ַא געבוירענער אין ּפוילן,זשורנאליסט
ַ
דאקטער און ַא
ָ בראנד איז ַא
ַ
בנימין
ס'רוב
ֿ
 ווי.רבאנד
ַ טן־פ ַא
ֿ רא
ַ נטלא ֿפן ֿפון דלות און ַאנטיסעמיטיזם אין
ָ
צוזאמען מיט די קינדער זַײנען ַא
ַ
 וועלכע,געווארן ַאן עדות און ַאן ָאנטיילנעמער אין די געשעענישן
ָ
בראנד
ַ
 איז,מענטשן ֿפון זַײן דור
האט זיך געלערנט אין ַא יּידישער
ָ  ער.סאוועטישע יּידן
ָ ראלע אין דעם גורל ֿפון
ָ האבן געשּפילט עיקרדיקע
ָ
ליטערארישן
ַ
באטייליקט אין יּידישן
ַ  זיך,אוקראּינע
ַ
הויּפטשטאט ֿפון
ָ
רקאוו – די ערשטע
ָ כא
ַ שול אין
בראנדן אין ַא
ַ
געבראכט
ַ
האבן
ָ ּפאעטן
ָ באגעגענונגען מיט יּידישע שרַײבער און
ַ ,לעבן ֿפון דער צַײט
.בידזשאן
ַ
בירא
ָ
וועקגעפ ָארן קיין
ֿ
 איז ער ַא, ֿפ ַארענדיקט זַײנע לימודים.זשורנאליסטישן טעכניקום
ַ
אויפגעהערט
ֿ
האט ער ניט
ָ , אויסבילדונג, מעדיצינישע,געקראגן זַײן צווייטע
ָ
האט
ָ נאכדעם ַאז ער
ָ
"סאוועטיש
ָ זשורנאל
ַ
 אין דעם,"בידזשאנער שטערן
ַ
"בירא
ָ
שרַײבן און דרוקן זַײנע ווערק אין דער צַײטונג
געווארן דורכן מחבר ווי ַא
ָ
אויסגעטראכט
ַ
רגאנגענעם" איז
ַ "פוןֿ ֿפ ַא
ֿ דאס בוך ֿפון זכרונות
ָ ."היימלאנד
ַ
,לאנט
ַ טא
ַ שּפראך און דעם שרַײבערס
ַ
זא ֿפטיקער
ַ נאר צוליב דער
ָ .דאקומענט ֿפון משּפחה־געשיכטע
ָ
געווארן ַא
ָ
 איז עס,בארימסטע יּידישע שרַײבער און דיכטער
ַ באגעגענישן מיט די
ַ אויסגעצייכנטע
.נאר ֿפ ַאר דער משּפחה
ָ אינטערעסאנטער ניט
ַ
,ּתקופה
ֿ
היסטארישער עדות ֿפון דער
ָ
וויכטיקער

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 publish 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 depicted 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unforgettable encounters with famous Jewish writers and poets made his book a valuable historical document that’s interesting for an audience far beyond his immediate family.
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הקדמה
דאס
קינדער־יארן" .און ָ
ָ
נרופן זַײנע זכרונות "מַײנע זיסע יִידישע
טאטע ֿפלעג ָא ֿ
דער ַ
רװאס.
איז בנוגע הונגעריקער און דלותדיקער קינדהַײט זַײנע .איצט ֿפ ַארשטײ איך ֿפ ַא ָ
גאנצהַײטלעכע און
דערמאנט אין די צַײטן ,װען די משּפחה זַײנע איז געװען ַא ַ
ָ
ער
ֿפול ֿפון ליבע ,ניט געװּוסט ֿפון צרות און גרױל.
ּכתב־יד ,שװער און ביטער .אין
ֿ
טאטנס
עס איז געװען שװער צו לײענען דעם ַ
שיקזאל ֿפון ַא סך
ַ
דאס
האט זיך ָאּפגעשּפילט ָ
װאסער ָ
טראּפן ַ
ָ
טאטנס גורל װי אין ַא
ַ
רדיפות ,מלחמה און
ֿ
צעקאליעטשטעט ֿפון
ַ
דאליעס,
מענטשן ֿפון דער צַײט ,יִידישע ָ
גזירות.
װיפל איך
משונה־מאדנע איבערצולײענען די זכרונות .אױף ֿ
ָ
מיר איז געװען
מאנוסקריּפט
דאך זַײן ַ
טנמאכט ,און ָ
ַ
רא
געהאט די ַ
ַ
האט ֿפַײנט
טאטע ָ
געדענק ,מַײן ַ
יארהונדערט.
צװאנציקסטן ָ
ַ
ידעאליזם ֿפון ָאנהײב
ַ
ציאליסטישן
סא ַ
נגעפילט מיט ָ
איז ָא ֿ
טאטן איז געלונגען ָאּפצוהיטן און איבערצוגעבן זַײן קינדערשע שּפירונג
מַײן ַ
מאטערנישן און
לאנג ֿפ ַאר ַאלע ַ
געהאטַ ,
ַ
האט דעמלט
װאס ער ָ
ֿפון לעבן און צַײטָ ,
האט ָאּפגעהיט דעם ליכטיקן ָאנדענק ֿפון יִידישע שרַײבער,
ַאנטױשונגען .ער ָ
װאסערע נעמען זַײנען ּכמעט
קאמיטעטָ ,
נטיפ ַאשיסטישן ָ
מיטגלידער ֿפון יִידישן ַא ֿ
טאטנס
קאנטע – זַײנען אין מַײן ַ
בא ַ
ֿפ ַארגעסן הַײנטּ .פשוטע מענטשן – ֿפרַײנטַ ,
טאטנס מעלות ,און ער
דאס זַײנען געװען מַײן ַ
גוטהארציק און לַײטישָ .
ַ
זכרונות
עבר דורך דער ּפריזמע ֿפון זַײנע אײגענע מעלות.
טראכט זַײן ֿ
בא ַ
האט ּתמיד ַ
ָ
נאר
האט ּפרעכטיק געקענט רוסישָ ,
האט געשריבן אױף יִידיש .ער ָ
טאטע ָ
דער ַ
שּפראך .זַײן גרעסטער חלום איז געװען
ַ
מאמע־לשון איז געװען די יִידישע
זַײן ַ
דאס איז געװען אוממעגלעך
טאן דעם ּכותלָ .
באזוכן ארץ־יׂשראל ,ירושליםַ ,א ריר ָ
ַ
דאס איז
רעפנטלעכט װערן אױף יִידישֿ .פ ַאר מיר ָ
טאטנס בוך װעט ֿפ ַא ֿ
דעמלט .מַײן ַ
כאטש ֿפ ַארשּפעטיקט.
טאקע ַאהינגעקומען צו דעם ּכותלָ ,
ַא סימןַ ,אז ער איז ַ
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גראֿפיע
ביא ַ
ָ
נאוועמבער
געווארן דעם ָ 30
ָ
בראנד ,איז געבוירן
ַ
לפ ָאוויטש
ווא ֿ
טאטע ,בנימין ָ
מַײן ַ
געווארן צו
ָ
וואס איז איבערגעגעבן
ּפלאצקָ ,
ָ
שטאט
ָ
 1918אין ּפוילן ,אין דעם
דַײטשלאנד און
ַ
נאך דעם צעטיילן ֿפון ּפוילן אין  1939צווישן היטלערס
דַײטשלאנד ָ
ַ
טאטנס גורל :במשך
ראלע אין מַײן ַ
האט געשּפילט ַא וויכטיקע ָ
רבאנד .עס ָ
טן־פ ַא ַ
רא ֿ
ַ
אויפגענומען אין ַארמיי,
ֿ
קאמיסיעס אים ניט
האבן די רעקרוטירנדיקע ָ
דער מלחמה ָ
ראגע וועגן דעם
טעריטאריע .ווען אויף דער ֿפ ַ
ָ
ווי ַא געבוירענעם אויף דעם ׂשונהס
האט מען אויף אים
געענטפערט "ּפוילן"ָ ,
ֿ
טאטע
האט מַײן ַ
ָארט ֿפון זַײן געבוירן ָ
דַײטשלאנד
ַ
דא
לאנד ַאזוינס! עס איז ָ
"ניטא קיין ַ
ָ
געטוּפעט מיט די ֿפיס און געשריגן:
רפט
געדא ֿ
ַ
האט
טאטע ָ
געווארן?" און דער ַ
ָ
רבאנד! ווּו ביסטו געבוירן
טן־פ ַא ַ
רא ֿ
און ַ
רמאכט
האט אים ֿפ ַא ַ
וואס ָ
נדפלעקָ ,
שא ֿ
דאס איז געווען ַא ַ
דַײטשלאנד"ָ .
ַ
ענטפערן "אין
ֿ
גראבן
ראנט ,צו ָ
נשטאט ֿפון ֿפ ָ
ָ
געבראכטַ ,א
ַ
דעם וועג אין געוויינטלעכער ַארמיי און
דאס לעבן,
געראטעוועט ָ
ַ
האט אים
כאטש עס ָ
רבעטס־ארמיי .און ָ
ַ
טראנשייען אין ַא
ַ
האט ער ַאליין זייער שווער איבערגעלעבט צו זַײן מחוץ־למחנהַ :א יונגערַ ,א
ָ
האט זיך געשעמט ,וועןַ ,ארויסגייענדיק אויף
ראנט .ער ָ
אויפן ֿפ ָ
ֿ
געזונטער און ניט
האבן
מאנען און זין ָ
געטרא ֿפן אויגנבליקן ֿפון ֿפרויען ,וועמענס ַ
ָ
האט ער
גאסָ ,
דער ַ
ראנט.
אויפן ֿפ ָ
ֿ
געקעמפט
ֿ
זיך
האב ַא ביסל איבערגעהיּפערט.
ָאבער איך ָ
קינדער־יארן אין ָארעמען ַאנטיסעמיטישן
ָ
רבראכט זַײנע
ַ
האט ֿפ ַא
טאטע ָ
מַײן ַ
מאמען און זַײן עלטערן ברודער
ריבערגעפ ָארן מיט דער ַ
ֿ
ּפוילן .אין  1928איז ער ַא
"ברודערשא ֿפט און גערעכטיקייט" צום
ַ
לאנד ֿפון ַאלגעמיינער
אברהם אין דעם ַ
ֿ
יאר צוריק
רבאנד מיט צוויי ָ
טן־פ ַא ַ
רא ֿ
וועקגעפ ָארן אין ַ
ֿ
ניט־לעגאל ַא
ַ
וואס איז
טאטןָ ,
ַ
האט זיך געלערנט אין
טאטע ָ
רקאוו .דער ַ
כא ָ
התלהבותדיקע בריוו ֿפון ַ
ֿ
און געשריבן
זשורנאליסטישן
ַ
האט ער זיך ֿפ ַארשריבן אין יּידישן
נאכדעם ָ
ַא יּידישער שולָ ,
ליטערארישן לעבן
ַ
טעכניקום און געזונקען אין אויסערגעוויינטלעך רַײכן יּידישן
טיפן
געלאזט ַא ֿ
ָ
האבן
טרעפונגען מיט ּכלערליי יּידישע שרַײבער ָ
ֿ
ֿפון דער צַײט .די
באזעצן
געפ ָארן זיך ַ
ּפארטיי איז ער ֿ
נאכן רוף ֿפון דער ַ
שּפור אין זַײן נשמה .אין ָ 1936
רעסּפאנדענט ֿפון דער צַײטונג
ָ
קא
געארבעט ווי ַא ָ
ַ
האט
בידזשאן ,ווּו ער ָ
ַ
בירא
ָ
אין
באשריבן
ּתקופות ֿפון לעבן זַײנען גענוג ּפרטימדיק ַ
ֿ
בידזשאנער שטערן" .די
ַ
"בירא
ָ
אין די זכרונות.
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נצורופן ׂשונא ֿפונעם
ֿ
ּפזאג אים ָא
טאטן און זַײן ָא ָ
נאכן ַארעסט ֿפון זַײן ַ
אין ָ ,1937
מאל און ַארויסגעטריבן
מסא ָ
קא ָ
געווארן ֿפון ָ
ָ
רפן
רויסגעווא ֿ
ָ
טאטע ַא
ֿפ ָאלק ,איז דער ַ
לאנגן נע־ונד און ַאלערליי
נאך ַ
"וועלפישן בילעט"ָ .
ֿ
רעדאקציע מיט ַא
ַ
ֿפון דער
קאמונע איז ער ַארַײן אין מעדיצינישן אינסטיטוט.
ַארבעטן אין ַאגריקולטורעלער ָ
לדאוויע און אין 1947
מא ַ
געווארן אין ָ
ָ
ֿפ ַארענדיקט זַײנע לימודים איז ער געשיקט
האט ער געדינט
יאר .צען ֿפון זיי ָ
לאנגע ָ 20
גערופן אין ַארמיי אויף ַ
ֿ
האט מען אים
ָ
עסקאדריליע אין ווַײטן מזרח,
ַ
שּפיטאל בַײ
ָ
לאג אין
טא ָ
קטער־דערמא ָ
ַ
דא
ווי ַא ָ
אויפן
ֿ
קאמישין
געווארן אין ַאן ַאנדער געגנט ,אין ַ
ָ
איבערגעפירט
ֿ
נאכדעם איז ער
ָ
לאג אין מיליטער־
טא ָ
דערמא ָ
ַ
געארבעט ווי ַא
ַ
האט
לגא ,ווּו ער ָ
ווא ַ
ברעג ֿפונעם טַײך ָ
לקאווניק
דּפא ָ
ּפא ָ
ראנג ֿפון ָ
געווארן מיטן ַ
ָ
דעמאביליזירט
ָ
שּפיטאל .צום סוף איז ער
ָ
מאמען ,קיין
היימשטאט ֿפון מַײן ַ
ָ
ריבערגעפ ָארן מיטן ווַײב און קינדער אין
ֿ
און ַא
טאטע דעם 11
געשטארבן איז מַײן ַ
ָ
געארבעט ביז זַײן טויט.
ַ
האט
ַאדעס ,ווּו ער ָ
נואר ֿ ,1991פול מיט ּכוחות און ּפלענער.
יא ַ
ַ
מאַרגאַריטאַ אַנשינאַ

אונדזער שאַנק
אַלע מענטשן האָבן ליב די פֿאַרגאַנגענהײַט:
פֿאַרגאַנגענהײַט – ,איך האָב דיך ליב! (ה .הײַנע)

פֿאַראַן זאַכן ,פּשוטע שטוב־זאַכן ,װאָס פֿאַרקריצן אין אונדזער זכּרון ,װי מענטשן,
װי גוטע פֿרײַנט ,אױפֿן גאַנצן לעבן און ,װען דו דערמאָנט זיך אין זײ ,שװימען זײ
אױף פֿאַר דײַנע אױגן ,װי פֿון אַ װײַטער שײנער מעשׂה ,און צערטלען מיט זײערע
פֿינגער דײַן פֿאַרהאַרטעװעטע פֿאַר די יאָרן נשמה.
אָט אַזאַ איז געװען אונדזער שאַנק ,אונדזער אוראַלטער שאַנק ,װעלכער האָט
פֿאַרנומען כּמעט אַ גאַנצע װאַנט אין אונדזער דרײַעקיקן צימער ,אין װעלכן עס
איז אַדורך מײַן קינדהײַט.
מיר האָבן דאַן געװױנט אין אַן אָרעמען טײל פֿון שטאָט – באַלעט האָט זי
געהײסן – אין אַ גרױסן פֿירשטאָקיקן מױער פֿון רױטע ציגל ,װעלכער האָט זיך
װירדיק אױסגעטײלט צװישן אַלע נידעריקע הײַזער .אונדזער פֿענצטער אױפֿן צװײטן
שטאָק אונטער סאַמע דאַך האָט פֿאַרנומען די צװײטע װאַנט און מיט געלאַטעטע
שױבן האָט אַרױסגעקוקט אין גרױסן פֿאַרװאַקסענעם װי אין אַ פֿעסטונג הױף .בײַ
דער דריטער װאַנט איז געשטאַנען אַ װעב־שטול ,הינטער װעלכן מײַן פֿאָטער פֿלעגט
בײגן זײַן פּלײצע ,פֿון אינדערפֿרי ביז אױפֿדערנאַכט ,צוזינגענדיק תּמיד אונטער
טאַקט פֿונעם װעב־שטול טרױעריקע און פֿרײלעכע לידער.
קײן פֿערטן װאַנט איז בײַ אונדז ניט געװען – אָט אַזױ משונה איז געװען דאָס
הױז געבױט – און צום שלאָפֿן גײן פֿלעגט מען אױפֿשטעלן אין דערמיט פֿון דעם
צימער צװײ אײַזערנע נאָך פֿון דער ערשטער װעלט־מלחמה סאָלדאַטישע בעטלעך,
װעלכע זײַנען בײַ טאָג געהענגען אױף אַ גרױסן קרוק פֿון יענער זײַט טיר.
דער ”אינטעריער״ פֿון אונדזער װױנונג האָט פֿאַרענדיקט אַן אײַזן אייװעלע אױף
פֿיר פֿיסלעך מיט רױך־רערן ,װעלכע פֿלעגן װינטער ,בעת מע האָט זי אָנגעהײצט,
זיך אָנגליען ביז רױט אַרײַן ,אַ קײַלעכדיק טישל און אַ פּאָר טאַבורעטן.
נאָר דאָ װיל איך אײַך דערצײלן װעגן אונדזער שאַנק .װי איך האָב שױן געזאָגט,
האָט ער פֿאַרנומען כּמעט אַ גאַנצע װאַנט און דערלאַנגט ביז דעם סאַמע באַלקן.
מעגלעך ,װײַל איך בין נאָך קלײן געװען ,האָט זיך מיר אױסגעװיזן ,אַז דער שאַנק
איז ַאן אומגעהײַער גרױסער ,אַלנפֿאַלס ,די פֿילצאָליקע זײַנע אָפּטײלונגען האָבן
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זיך אַרײַנגענומען די גאַנצע הױז־װירטשאַפֿט ,אָנהײבנדיק פֿון לעפֿלעך ,גאָפּלען,
מעסערס ,אין די קלײנע קעסטעלעך ביז די קאָלדרעס און קישנס אין די ריזיקע
שופֿלאָדנס.
די אױסגעשניצטע פֿון רױטן האָלץ טירלעך ,הינטלעך און גולמלעך ,מעשענע
שלעסער־בלעכלעך און קאַנטן האָבן צוגעגעבן דעם שאַנק אַן אָנבליק פֿון אַן אַלטער
באַצירטער זקנה מיט אַ פֿאַרבאַהאַלטענעם גוטמוטיקן שמײכל אין די טיפֿע קנײטשן
פֿון איר פּנים ...יאָ ,טאַקע פֿון אַ זקנה.
דאן
האב ַ
אָט אַזאַ האָב איך אים אײנמאָל דערזען אין לבֿנהדיקער נאַכט ,איך ָ
געמאָזלט און געלעגן אין היץ .װען איך האָב זיך אױפֿגעכאַפּט און געעפֿנט די אױגן,
איז די שטוב געװען פֿאַרגאָסן מיט אַ גרינער לבֿנה־שײַן .אױפֿן אָרט פֿונעם שאַנק
האָב איך דײַטלעך דערזען אַ שמײכלדיקע אַלטיטשקע אין אַ פֿאַטשײלע ,װאָס האָט
אונטערגעשפּאַרט מיטן קאָפּ די סטעליע .איך האָב זיך ניט דערשראָקן ,פֿאַרקערט,
מיר איז אַזױ אָנגענעם און גוט געװען פֿון איר װאַרעמען שמײכל.
פֿון דעמלט אָן האָט דער שאַנק בײַ מיר אױפֿגעלעבט אין אַ געשטאַלט פֿון אַ
שמײכלענדיקער זקנה .װי אַלט דער שאַנק איז געװען ,װײס איך ניט ,נאָר פֿון די
האָלץ־װערעם ,װעלכע האָבן װי אַ זיפּ דורכגעלעכערט דעם מאַרך ֿפונעם רױטן
האלץ ,דעם טלִיענדיקן טרוקענעם ריח ֿפון זַײן געבײן ,מײן איךַ ,אז ניט אײן דור
ָ
האט איבערגעלעבט אונדזער שאַנק .איך געדענק אַפֿילו ,אַז לױט אַ
מענטשן ָ
לעגענדע ,װאָס איז אומגעגאַנגען בײַ אונדז אין שטוב ,האָט דער שאַנק געהערט
צו אַ גבֿיר ,בײַ װעלכן עס האָבן געדינט מײַן זײדע און מײַן באָבע .דעם שאַנק האָט
אױסגעשניצט מיט די אײגענע הענט מײַן מאַמעס עלטער־זײדע – זיסע האָט ער
געהײסן – אַ יִיד ,אַ גבֿר ,װאָס פֿלעגט שפּילנדיק אײַזערנע פּאָדקאָװעס בײגן און
אָנהאַפּנדיק אַן אָקס פֿאַר די הערנער ,צו דער ערד אים לײגן.
נאָר חוץ אַן אײַזערנעם כּוח ,האָט זיסע פֿאַרמאָגט גאָלדענע הענט פֿון אַ
סטאָליער .געדינט האָט ער בײַ אַ רײַכן פּאָליאַק הינטער פּאָלאָצק און פֿון זײַן
װאַרשטאַט זײַנען אַרױס פּראַכטפֿולע קאַרעטעס און מעבל פֿון רויטן האָלץ פֿאַר
זײַנע בעלי־בּתים .דער פּריץ איז ,װי מע דערצײלט ,געװען אַ גזלן מצד די פּױערים.
זײַנע װילדע אױספֿאַלן האָבן אַרױסגערופֿן בײַ די מענטשן קללות .מיט זײַן נאָמען
האָט מען געשראָקן קינדער אין װיגן .נאָר צו זיסין האָט דער בײזער פּריץ זיך
באַצױגן ניט אַזױ װי צו אַנדערע .מיט אים האָט שטאָלצירט דער פּריץ .מיט זיסיס
קראַפֿט און זײַן מײַסטערשאַפֿט פֿון אַ סטאָליער האָט זיך באַרימט דער פּריץ פֿאַר
זײַנע שכנים .די דאָזיקע פּאַנען האָבן מיט קינאה באַטראַכט די אַרטיקלען ,װאָס
זיסי האָט אױסגעטאָקט – דאָס מעבל און די קאַרעטעס ...װיפֿל מאָל האָבן רײַכע
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שכנים פֿאָרגעלײגט זיסיס בעל־הבית גרױסע סומעס געלט פֿאַרן סטאָליער ,נאָר דער
פּריץ פֿלעגט אין אַזעלכע פֿאַלן מיט גדולה אָפּשנײַדן:
– מײַן גאַנצן מאַיאָנטיק קאָן איך אױך פֿאַרקױפֿן ,נאָר ניט מײַן יִיד...
אײנמאָל ,די ערשטע נאַכט פֿון קאַטױלישן פּסח איז דאָס געװען ,האָט אין
פֿענצטער פֿון װאַרשטאַט ,װוּ זיסי האָט געאַרבעט און געשלאָפֿן ,אָנגעקלאַפּט דער
פּריצס דינער :דער פּאַן פּיאַסעצקי פֿאָדערט ּתיּכף צו זיך דעם סטאָליער.
זיסי איז ניט געװען פֿון די שרעקעוודיקע ,נאָר דאָס האָט זיך אים אױסגעװיזן
עפּעס מאָדנע .װאָס פּלוצלינג האָט געקאָנט אַזױ פּאַסירן ,אַז מע שלעפּט אים
באַנאַכט פֿונעם געלעגער אַראָפּ? קײן צײַט אױף טראַכטן איז ניט געװען .אַז דער
פּריץ פֿאָדערט – איז דאָך ניט שייך .זיסי האָט אַרױפֿגעװאָרפֿן אױף זיך דאָס
אױסגענױטע אױבערהעמדל ,װאָס ער פֿלעגט אָנטאָן בלױז שבת ,אַרױפֿגעצױגן די
שטיוול ,צוגעקעמט מיט די פֿינגער די ברײטע שװאַרצע באָרד ,װעלכע האָט
פֿאַרשטעלט זײַן מעכטיקע ברוסט און האָט אים געמאַכט ענלעך אױף אַ ציגײַנער,
און האָט זיך געלאָזט צוזאַמען מיטן דינער אין גרױסן פּאַלאַץ ,װעלכער איז געװען
יום־טובדיק אילומינירט מיט פֿילפֿאַרביקע לאַנטערנדלעך ,און פֿון די העל־לױכטנדיקע
ֿ
פֿענצטער האָבן זיך אַרױסגעריסן אין דער נאַכט קלאַנגען פֿונעם אָרקעסטער
צונױפֿגעמישט מיט שיכּורן געלעכטער...
װי נאָר זיסי איז אַריבער די שװעל פֿון זאַל און אָנגעשטאַנען פֿאַרן פּריץ ,איז
מיטאַמאָל שטיל געװאָרן ,די מוזיקער האָבן זיך װי אָפּגעריסן ,און אַלע בײַװעזענדע –
מענער אין גלענצנדיקע פֿראַקן ,פֿרױען אין זײַדענע מיט אָפֿענע ביז צו דער ברוסט
גבר ,װעמעס
קלײדער – האָבן מיט נײַגער גענומען באַטראַכטן דעם שװאַרצהאָריקן ֿ
ברײטע פּלײצעס האָבן אױסגערופֿן אַ חידוש .פּאַן פּיאַסעצקי האָט דאָס באַמערקט
און מיט אַ שמײכל פֿון פֿאַרגעניגן ,אַז בלױז בײַ אים אײנעם קאָן מען נאָר אַזױנס
זען ,האָט ער צוגערופֿן צו זיך זיסין:
– הער אױס ,זיסי – ,האָט דער פּריץ זיך אָנגערופֿן – ,אױפֿן צװײטן שטאָק ,אין
עסצימער בײַ מיר שטײט דער אַלטער שאַנק ,װאָס נאָך דײַן טאַטע האָט פֿאַר מיר
אַמאָל געמאַכט .װיל איך דיר הײַנט לכּבֿוד פּסח אַ פּרעזענט מאַכן – אַװעקשענקען
דיר דעם דאָזיקן שאַנק...
דער פּריץ האָט זיך אָפּגעשטעלט ,אַרײַנגעקוקט זיסין אין אױגן אַרײַן ,זיך
אַרומגעקוקט אױף זײַנע געסט ,װאָס פֿאַר אַן אײַנדרוק האָט ער אױף אַלעמען
געמאַכט.
זיסין האָט אַ קלאַפּ געטאָן דאָס האַרץ .ער האָט גוט געװוּסט װעגן װאָס פֿאַר אַ
שאַנק עס האַנדלט זיך .נאָר גאָר אַ ייִנגל האָט ער געהאָלפֿן זײַן פֿאָטער שניצן און
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צוזאַמענקלעפּן די װענטלעך ,טירלעך און באַצירונג פֿונעם שאַנק .זייער זעלטן ,װען
ס׳פֿלעגט אױסקומען עפּעס אײַנריכטן בײַם פּריץ אין עסצימער ,איז ער תּמיד צו
צום שאַנק ,און מיט זײַנע ריזיקע דלאָניעס אים דאָרטן גלעטן ,אַזױ אָנגענעם איז
אים געװען זיך צורירן צו דעם פּאָלירטן האָלץ ,אין װעלכן זײַן פֿאָטער האָט די
גאַנצע נשמה אַרײַנגעלײגט.
– איז װאָס שװײַגסטו ,זיסי? צי געפֿעלט דיר עּפעס ניט מײַן פּרעזענט ,האַ? –
האָט פּאַן פּיאַסעצקי ניט אױפֿגעהערט יעכידנע צו שמײכלען.
זיסי האָט פֿאַרשטאַנען ,אַז דאָס איז אַ געװײנטלעך שפּיצל פֿון זײַן פּריץ .מסּתמא
האָט ער דאָ זיך שױן געװעט מיט אײנעם פֿון זײַנע געסט .דאָס איז געװען די
באַליבסטע באַשעפֿטיקונג פֿונעם פּאַן פּיאַסעצקין .אין דעם פּרט האָט ער צו זיך
קײן גלײַכן ניט געהאַט ,דאָס איז געװען בײַ אים אַ מין לײַדנשאַפֿט ,זיסי האָט
געשװיגן .ער איז שױן געװען גרײט אַרױסצולױפֿן פֿון זאַל ,פֿאַר חרּפה ,װי דער פּריץ
האָט אױפֿגעשטאַנען פֿון זײַן אָרט און גוטברודעריש אַ קלאַפּ געטאָן זײַן סטאָליער
אין פּלײצע אַרײַן.
– איך זע ,זיסי ,אַז דו גלײבסט מיר ניט ,נאַ ,אָט זײַנען דאָ עדות אַלע מײַנע
געסט .די װעלמאָזשנע פּאַנעס ,אַז איך שפּאַס ניט – דער שאַנק איז דײַנער ,נאָר...
ּתנאי :אױב דו װעסט אײנער אַלײן אָן קײנעמס הילף אַרױסטראָגן דעם
ַ
מיט אײן
שאַנק פֿון מײַן הױז און אָפּטראָגן אים צו זיך אַהײם .נו?..
האט זיך ּפלוצלינג
לאנג .אין אים ָ
נאר ניט ַ
זיסי איז געװען אין ֿפ ַארלעגנהַײטָ .
װאס זשע װַײטער
צוזאמען מיט דער נַײגעריקַײטָ ,
ַ
צעשּפילט זַײן צערײצטער כּוח.
אױפן
ֿ
זַײן? עך ,געװען – ניט געװען! – און ער איז גיך ַארױף מיט די ברײטע טרעּפ
שטאק אין עסצימער ,אין אײן אױגנבליק גענומען אױף זַײן מעכטיקער
ָ
צװײטן
מאד און צום װּונדער ֿפונעם אונטערגעהוליעטן עולם
קא ָ
ּפלײצע דעם שװערן גרױסן ָ
ּפגעטראגן צו זיך ַאהײם...
ָ
רױסגעטראגן אים ֿפון ּפריצעס הױז און ָא
ָ
ַא
אָט אַזױ איז זיסי געװאָרן דער אײגנטימער פֿונעם שאַנק און פֿון אים איז ער
שױן אַריבערגעגאַנגען בירושה פֿון אײן דור צום צװײטן.
אין די לאַנגע קאַלטע אױפֿדערנאַכטן ,װען אונדזער גרױסער הױף איז אײַנשטילט
געװאָרן פֿון הילכיקן קינדערישן געפּילדער און אין אײַזערנעם אײװעלע האָבן
פֿרײלעך געקנאַקט די טרוקענע שטיקלעך האָלץ ,פֿלעגט זיך אין אונדזער שטוב
צונױפֿזאַמלען דאָס קלײנװאַרג פֿון די שכנים ,װאָס אין לאַנגן קאָרידאָר ,און פֿאַר
אונדז איז ניט געװען קײן בעסער אָרט צו שפּילן זיך ,װי דער אַלטער שאַנק :מיר
האָבן אױפֿגעפּראַלט די אונטערשטע גרױסע טירן ,אַרױסגערוקט די צװײ גרױסע
שופֿלאָדן איבער זײ און זיך באַזעצט אין אַן אײגענעם גרױסאַרטיקן פּאַלאַץ װוּ מיר
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אַלע זײַנען גליקלעך געװען ,װי קײן אײן קײסער אױף דער װעלט .מײַן טאַטע איז
אין אַזױנע פֿאַרנאַכטן געזעסן אױפֿן ברעט פֿון זײַן װעבשטול און בײַ דער שײַן פֿונעם
ציטערנדיקן נאַפֿט־לאָמפּ ,אונטערזינגענדיק אַ ניגון ,ניט אױפֿגעהערט צו קלאַפּן
מיט די שפּינרעדער .די מאַמע ,זיצנדיק אױף אַ קלײן בענקעלע בײַ דער שפּינראָד
האָט מיט איר שײנער שטים אונטערגעזונגען .אַזױ אַרום ,איז יעדערער אין שטוב
געװען פֿאַרנומען מיט זײַנע געשעפֿטן .אױף אונדז ,קינדער ,האָט קיינער ניט
געשענקט קײן אױפֿמערקזאַמקײַט ,און מיר האָבן זיך געשפּילט אין פּאַלאַץ פֿון
אונדזער אַלטן שאַנק ,ביז די שכנים פֿלעגן מיט כּוח אַרױסשלעפּן פֿון דאָרטן זײערע
קינדער און אָפּפֿירן זײ שלאָפֿן.
מאמע דערצײלן ,װען
מאד ֿפלעגט מיר מַײן ַ
קא ָ
נאך ֿפיל מעׂשיות װעגן אונדזער ָ
ָ
אַײנשלא ֿפן – זי איז געװען ַא גרױסע בריה אין דעם ּפרט און
ָ
געװאלט
ָ
האב
איך ָ
אײנמאל איז מיר אין
ָ
נאטירלעךַ ,אז ניט
אימּפראװיזירט ַאזױ ַ
ָ
האט זי
מאל ָ
יעדעס ָ
בארד און מיט זַײנע ֿפעסטע,
חלום געקומען זיסי דער גיבור מיט זַײן ציגַײנערישער ָ
װאס אין די מעׂשיות
זאגןָ ,
נאך ביז הַײנט זיכער ניט ָ
קאן ָ
צװאנגען ,הענט און איך ָ
ַ
װי
נאר אײן געשיכטע ,אין װעלכער אונדזער
צוגעטראכטָ .
ַ
װאס
װאר און ָ
איז געװען ָ
אױסגעטראכטע – איך
ַ
ראל ,איז ניט קײן
האט געשּפילט ניט די לעצטע ָ
מאד ָ
קא ָ
ָ
בין אין דעם ַאלײן עדות געװען.
איך בין דאַן אַלט געװען בײַ די צען יאָר .די שול האָב איך שױן אױפֿגעהערט
צו באַזוכן .אָט־אָט האָבן מיר געװאַרט אױף אַ װיזע און געקליבן זיך פֿאָרן קײן
רוסלאַנד צום טאַטן ,װעלכער האָט זיך אַהין אַרױסגעגנבֿעט דורך דער גרענעץ.
אין אונדזער שטוב האָט אױפֿגעהערט קלאַפּן דער װעבשטול ,עס איז געװאָרן
אומגעװײנלעך שטיל .אָװנטצײַט האָבן צו אונדז אָנגעהױבן אַרײַנקומען אומבאַקאַנטע
פֿאַר מיר מענטשן .די מאַמע פֿלעגט זײ לײענען די בריװ ,װאָס מיר האָבן דערהאַלטן
פֿון רוסלאַנד ,און גערעדט מיט זײ זײער שטיל ,זיך אױסגעהיט פֿאַר מיר .איך האָב
זיך אָנגעשטױסן ,װער די דאָזיקע מענטשן זײַנען בפֿרט .אײנעם פֿון זײ – אַ יונגן
פּאָליאַק אין ברילן מיט גרינבלעכע גלעזלעך ,מיט אַ געשטופּלטן פּנים האָב איך
דערקענט .ער האָט אין װאַלד הינטער דער שטאָט גערעדט אױף אַ געהײמער
פֿאַרזאַמלונג פֿון דער פּיאָנערן־אָרגאַניזאַציע ,װעלכע איך מיט מײַן ברודער האָבן
צו יענער צײַט אָנגעהױבן באַזוכן .נאָר אױספֿרעגן בײַ דער מאַמען האָב איך ניט
געװאַגט ,פֿאַרשטײענדיק ,אַז עס האַנדלט זיך אין קאָנספּיראַציע .און קײן טעות
האָב איך ניט געהאַט.
ניט לאַנג נאָך דעם ,װי עס אַרױס פֿון אונדז דער יונגער פּאָליאַק אין די גרינבלעכע
ברילן ,האָבן מיר דערהערט װי פֿון יענער זײַט טיר אין לאַנגן קאָרידאָר דערנעענטערן
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זיך שװערע טריט .דערנאָך האָט מען חוצפּהדיק אָנגעקלאַפּט ,און מײַן מאַמע האָט
אַ דערשראָקענע אױפֿגעעפֿנט די טיר ,זײַנען אין שטוב אַרײַן אַ פּאָליציאַנט צוזאַמען
מיט אונדזער הױף־שומר .דער פּאָליציאַנט האָט געפֿרעגט:
– װוּ איז לוטבאַך?
די מאַמע איז געקומען צו זיך און האָט רויִק געענטפֿערט:
– װאָס פֿאַר אַ לוטבאַך?..
דער פּאָליציאַנט האָט אַפֿילו ניט געענטפֿערט .אַנשטאָט דעם האָט ער אָנגעהױבן
זוכן אין די װינקעלעך פֿון אונדזער צימער ,געקוקט הינטערן בעט און ענדלעך זיך
דערקליבן צום שאַנק ,אױפֿגעעפֿנט די אונטערשטע גרױסע טירלעך פֿון אונדזער
אַמאָליקן קינדערישן פּאַלאַץ .מײַן מאַמע האָט זיך פּלוצלינג צעלאַכט מחמת –
געפֿונען דאָס אָרט ,װוּ צו זוכן אַ מענטשן ,נאָר איך האָב דערקענט אין דעם
אומנאַטירלעכן געלעכטער אַן אומרו .אױף מיר איז אָנגעפֿאַלן אַ מורא .נאָר מײַן
מאַמע האָט זיך גיך באַהערשט ,זי איז געװאַגט צו צום שאַנק און האָט אָנגעהױבן
אַרױסרוקן די גרױסע און קלײנע שופֿלאָדן און קעסטלעך:
– זוכט ,זוכט בעסער – ,האָט זי געטענהט מיט אַ סאַרקאַזם צום פּאָליציאַנט– ,
אפֿשר ליגט עמעצער באַהאַלטן אין אָט די קעסטעלעך? ..דער פּאָליציאַנט האָט אַ
זעץ געטאָן מיט די טירלעך פֿון שאַנק און בײז אַ קוק געטאָן אױפֿן הױף־שומר,
װעלכער איז געשטאַנען מיט אַ פֿאַרשולדיקט פּנים...
װען די ניט־פֿאַרבעטענע געסט האָבן פֿאַרלאָזט אונדזער צימער ,האָט די מאַמע
זיך אַראָפּגעלאָזט אױפֿן בענקל און געבליבן װי אַ געלײמטע דאָרט זיצן .און איך
האָב מיט מײַן קינדערישער אינטויִציע באַגריפֿן ,װאָס זי האָט דאָ אָקערשט
האב
רוסלאנדָ ,
ַ
האבן שױן געװױנט אין
איבערגעטראָגן ...ערשט שּפעטער ,װען מיר ָ
לוטבאך,
ַ
קאמוניסט
האט דער ָ
איך זיך דערװּוסטַ ,אז אין אײנעם בײזװיליקן ָאװנט ָ
דאקומענטן
ּפארטײִישע ָ
געבראכט ַא ּפעקל ַ
ַ
ּפאליצײ,
האט ַארומגעזוכט די ָ
װעמען עס ָ
סאמע אױבערשטן װינקל ֿפון אונדזער
האלטן בַײ אונדז אין ַא קעסטל אין ַ
בא ַ
צו ַ
שאנק...
ַאלטן ַ
טראַגיש האָט זיך פֿאַרענדיקט דאָס עקזיסטירן פֿון אונדזער שאַנק .גרײטנדיק זיך
איבערפֿאָרן צום פֿאָטער קײן רוסלאַנד ,האָט די מאַמע אָנגעהױבן ליקװידירן אונדזער
װעג־הוצאות.
ָ
שטוב־װירטשאַפֿט ,אױסגעלײזט עפּעס געלט פֿאַרן צימער ,כּדי האָבן אױף
די פֿאַרבליבענע חדשים איז אונדז פֿאָרגעשטאַנען װױנען בײַם זײדן .איך געדענק
גוט דעם זומערדיקן אינדערפֿרי ,װען צו אונדזער הױז אױף אַלעקסאַנדער־גאַס איז
צוגעפֿאָרן אַ גרױסע פֿור געשפּאַנט אין צװײ פֿערד און מע האָט אָנגעהױבן אױסלײדיקן
אונדזער דרײַעקיקן צימער – קוקנדיק אױף די פֿאַריתומטע פּוסטע װענט ,צװישן
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װעלכע עס זײַנען אַדורך מײַנע קינדער־יאָרן ,האָט מיך אַרומגעכאַפּט אַן אומרו .איך
פֿאַרלאָז די נעסט ,װוּ יעדער װינקעלע איז מיר אַזױ נאָענט און אײגן ,װוּ עס האָט
זיך מיר אַזױ גוט געלעבט בײַ מײַנע אָרעמע עלטערן מיט די סאָלדאַטישע בעטלעך,
מיטן אײַזערנעם אײװעלע און מיטן נאַפֿט־לעמפּל ,בלױז עס איז פֿאַרבליבן שטײן
אונדזער ַאלטער שאַנק .מיך האָט מען פֿאַרקלעמט בײַם האַרצן ,מיר האָט געדוכט,
אַז ער האָט געקוקט אױף אַלעמען מיט אַ ביטערן שמײכל און אַ פֿאָרװוּרף ”װאָס
װילט איר פֿון מײַנע אַלטע בײנער נעבעך?״
עטלעכע שכנים אונדזערע ,װעלכע האָבן צוגעהאָלפֿן אַראָפּטראָגן די זאַכן צום
װיאזױ בעסער
געאמּפערטַ ,
ַ
מאד און טומלדיק
קא ָ
װאָגן ,האָבן אַרומגערינגלט דעם ָ
האט געּפרװּוט ַא רוק טאָן אים פֿונעם
נאר מע ָ
רױסטראגן אין דרױסן .און װי ָ
ָ
אים ַא
אָרט ,האָט זיך אַרױסגעריסן פֿון זײַן אינעװײניק אַ װײטיקדיקער קרעכץ ,און אין
אײן אױגנבליק האָט דער שאַנק זיך צעשאָטן ,גלײַך װי ער װאָלט פֿון זאַמד זײַן,
איבערלאָזנדיק אַ געדיכטן געלן נעפּל פֿון האָלץ־שטױב .דאָס איז פֿאָרגעקומען אַזױ,
אַז אַלע זײַנען געבליבן דערשיטערט און בײַ מיר האָט זיך עפּעס אָפּגעריסן
אינעװײניק ,איך האָב אױסגעדרײסט מײַן פּנים ,קײנער זאָל ניט באַמערקן מײַנע
טרערן .מיטן אומקום פֿון אונדזער שאַנק האָט זיך פֿאַרענדיקט מײַן זיסע קינדהײַט.
נאָך אַצינד ,אױף דער עלטער ,אין מײַן שײנער װױנונג מיט די בלענדנדיקע
פּאָלירטע שטולן און שאַנקן ,קומט מיר נאָך איצט אָפֿט צו חלום דער אַלטיטשקער
שאַנק ,באַצירט מיט גולמלעך ,מעשענע הענטלעך און מיט אַ גוטמוטיקן שמײכל...

מײַן זײדע
מײַן זײדע ,דער מאַמעס צד ,האָט געהײסן גדליה קפּצן .אַזױ האָט זיך שױן געפֿירט
בײַ אונדז אין באַלעט (דער טײל פֿון לאָדזש ,װוּ עס האָט געװױנט די שטאָטישע
אָרעמשאַפֿט) .כּמעט יעדער האָט דאָרט געהאַט אַ צונעמעניש ,װעלכע האָט
אַנטשפּרעכט זײַן פּראָפֿעסיע ,זײַנע אױסערלעכע סמנים ,זײַן אָפּשטאַמונג אָדער
אַנדערע אײגנשאַפֿטן.
מײַן זײדן גדליהן האָט מען אַנדערש ניט גערופֿן װי גדליה קפּצן .אמת ,אַזױ האָט
מען אים גערופֿן בלױז הינטער די אױגן ,און כאָטש פֿאַר דעם זײדן איז דאָס קײן
סוד ניט געװען ,פֿלעגט ער זיך מאַכן ניטװיסנדיק וועגן דעם .אמת ,קײנער האָט ניט
געװאַגט זיך װענדן צו אים ,אױסער ״רב גדליה״ .גאַנץ נאַטירלעך ,אַז מײַן מאַמען
האָט מען געקאָנט ,װי גדליה קבצנס טאָכטער ,און אונדז ,קינדער ,גדליה קבצנס
אײניקלעך.
אין דער צײַט פֿון מײַנע יונגע יאָרן איז דער זײדע ניט געװען קײן גרױסער קפּצן,
װי אַנדערע ייִדן צװישן װעלכע מיר האָבן געװױנט ,נאָר מײַן מאַמע פֿלעגט דערצײלן,
אַז מיט יאָרן צוריק ,װען זי איז נאָך אַלײן אַ קינד געװען ,איז איר פֿאָטער געװען
אַ קפּצן צװישן קפּצנים און דערפֿאַר האָט ער פֿאַרדינט זײַן צונעמעניש .דער זײדע
שטײט מיר פֿאַר די אױגן אַ לעבעדיקער .דאָס איז געװען אַ הױכער שלאַנקער ייִד,
װעמען די יאָרן האָבן ניט אײַנגעבױגן ,מיט אַ לאַנגער און ברײטער ביז דעם גאַרטל
גראָװער באָרד ,מיט גרױסע גרױע אױגן ,װעלכע האָבן אױסגעלױכטן פֿון הינטער די
געדיכטע ברעמען מיט באַזונדער ערנסטקײַט .איך געדענק ניט דעם זײדן אַ לאַכנדיקן
אָדער אַפֿילו אַ שמײכלענדיקן .זײַן לענגלעכע פּנים פֿאַרהאַלטן אין דער באָרד ,איז
תּמיד געװען פֿאַרזאָרגט און שטרענג .די לאַנגע כּמעט ביז דער ערד קאַפּאָטע איז
אױף זײַנע ברײטע פּלײצעס געהאַנגען צו פֿיל לױז און פֿאַרדעקט זײַן שלאַנגקײַט.
געטראָגן האָט דער זײדע ביז גאָר שװערע שטיװל אױף גראָבע פּאָדעשװעס מיט
אײַזערנע פּאָדקאָװעלעך ,און מיך פֿלעגט װוּנדערן ,װי אַזױ שפּאַנט ער עס מיט אַזאַ
לאַסט אױף די פֿיס .אמת ,דער זײדע האָט קײנמאָל ניט געײַלט ,זײַן שפּאַן איז געװען
אַ רויִקער ,אַ געלאַסענער .דעם געלאַסענעם שפּאַן האָט אונטערגעשפּאַרט זײַן
גראָבער שטעקן ,װעלכן איך פֿלעג קױם אױפֿהײבן .צוליב װאָס האָט מען גענוצט
דער שטעקן װײס איך ניט ,מעגלעך ,צוליב זעלבסטבאַשטעטיקונג .אַלנפֿאַלס ,פֿאַרן
שטעקן האָב איך געהאַט דרך־ארץ .געװױנט האָט גדליה קפּצן אױף לאָגאָװניצקער
גאַס נומער דרײַצן אין אַ קלײן צימערל אױפֿן ערשטן שטאָק פֿון אַן אַלטן
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צװײשטאָקיקן מױער .דאָס אײנציקע פֿענצטער האָט זיך כּמעט אָנגעשפּאַרט אין אַ
הױכן ציגלנעם פּלױט און װען מע איז פֿון דרױסן אַרײַן אין שטיבל האָט מען גאַנץ
לאַנג ביזװאַן די אױגן האָבן זיך ניט צוגעװױנט צו דער פֿינצטערניש ,גאָרנישט ניט
געזען .בעת אַ גרױען אָדער רעגנדיקן טאָג האָט די װױנונג באַלױכטן אַ נאַפֿט־לעמפּל.
די גאַנצע באַלעבאַטישקײַט אין צימער איז באַשטאַנען פֿון צװײ הילצערנע בעטל,
אַ טישל בײַם פֿענצטער און אַן אײַזערן אײװעלע בײַ דער סאַמע טיר.
דאָ האָט דער זײדע געלעבט צוזאַמען מיט זײַן צװײט װײַב פֿײגעלע (די ערשטע –
מײַן באָבע – איז געשטאָרבן בעת דער ערשטער װעלט מלחמה) און מיט זײַן
טאָכטער – מײַן מומע – פּערל .דער נאָמען פֿײגעלע איז זײער צוגעפּאַסט געװען
צו מײַן שטיף־באָבע :איר קלײנעם װוּקס ,איר דאַרקײַט האָט זיך ענלעך געמאַכט
צו אַ מײדל און איר דין קולעכל האָט געקלונגען װי בײַ אַ פֿײגעלע .קײן קינדער
האָט זי ניט געהאַט און מעגלעך דעריבער האָט זי אַזױ לײַדנשאַפֿטלעך ליב געהאַט
מיך און מײַן ברודער .תּמיד ,װען מיר פֿלעגן קומען צו גאַסט ,האָט זי פֿון פֿרײד ניט
געװוּסט װוּהין אַװעקזעצן אונדז ,געפּיטשקעט מיט האָניק־קיכעלעך.
זי איז געװען שטאַרק פֿרום און אָפּגעהיט אַלע מנהגים בעת יום־טובֿים און שבת.
זי איז געװען אַ גרױסע בריה .װי אָרעם דעם זײדנס שטיבל האָט ניט אױסגעזען,
נאָר פֿרײַטיקצונאַכט ,װען דער זײדע האָט געדאַרפֿט פֿון שול קומען ,האָט דער דיל
געבלאַנקט פֿון רײנקײַט ,דער װײַסער טישטוך אױפֿן טיש האָט שעמערירט .דאָס
פֿלעמל און אױסגעװאַשענעם נאַפֿט־לעמפּל האָט יום־טובֿדיק געצאַנקט און דער
װאָכעדיקער דעמפּיקער ריח פֿון דער פֿײַכטער װאַנט האָט פֿאַרביטן אַ געשמאַקער
ריח פֿון געקאָכטע פֿיש מיט פֿרישער חלה .רירנדיק איז געװען צו זען װי פֿײגעלע
האָט געבענטשט ליכט .דעם זײדן איז זי געװען איבערגעגעבן און פֿאַרלאָפֿן אים
יעטװידן װעג .איר גדליה האָט זײער װײניק גערעדט ,און זי פֿלעג אָפֿט ,װי אַ קנעכט,
אים אַרײַנקוקן אין די אױגן אַרײַן ,װעלנדיק לױט זײער בליק פֿאָרױסטרעפֿן ,װאָס
דער זײדע פֿאַרלאַנגט .איך געדענק ניט ,אַז דער זײדע זאָל זיך בײזערן אױף איר,
אָדער אַ הױך װאָרט איר זאָגן .נאָר מיר האָט זיך אױסגעװיזן ,אַז פֿײגעלע האָט פֿאַר
אים מורא ,אפֿשר דערפֿאַר ,האָט זיך מיר געלײגט אױף מײַן קינדערשן שׂכל ,װאָס דער
זײדע איז אַזאַ הױכער ,אַזאַ שטאַרקער ,און זי – אַזאַ קלײניטשקע אַנטקעגן אים.
סוכּות איז דער זײדע געזעסן און דער סוכּה אין הױף אױפֿן סאַמע אױבנאָן ,װי אַ
קײסער .און פֿײגעלע איז מיט אירע קלײנע פֿיסעלעך געלאָפֿן אַהין און צוריק פֿון
שטוב אין דער סוכּה מיט טעלער פֿיש און טשאָלנט און באַדינען דעם זײדן .דער עלום
אין הױף האָט מיט גרױס כּבֿוד זיך באַצױגן צו רב גדליהן ,כאָטש ער פֿלעגט מיט
קײנעם פֿון די שכנים זיך ניט חבֿרן .ער – דער מלמד – האָט זיך געהאַלטן
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אָפּגעװײַטערט פֿון די פֿורמאַנס ,טרעגער ,קצבֿים ,שוסטערס און שנײַדערס .און זײ ,די
״גראָבע יונגען״ ,ניט קוקנדיק אױף דעם ,האָבן שטאַרק דרך־ארץ געהאַט פֿאַר אים.
אָפֿט פֿלעגן זײ קומען צו רב גדליהן אַן עצה האַלטן ,פֿאַרלײגן בײַ אים אַ משּכון אָדער
לײזן אַ שטרײַט .און װי אַזױ רב גדליה האָט געפּסקנט ,אַזױ האָט מען גאַהאַנדלט .ניט
מאכט איז געװען אין הױף .איך
אײנמאָל בין איך געװען עדות ,װי גרױס מײַן זײדנס ַ
געדענק שױן ניט צוליב װאָס ,נאָר אין הױז װוּ דער זײדע האָט געװױנט ,האָט זיך
אײנמאָל פֿאַרקאָכט אַ קריג ,אין װעלכן עס האָבן זיך אָנטײל גענומען כּמעט אַלע
אײַנװױנער .אַ טומל און געשרײ מיט קללות פֿון אַלע סאָרטן און מדרגות זײַנען צום
זיבעטן הימל אַרױף .און בײַ חבֿרה קצבֿים און גאַסן־טרעגער איז דאָך שייך איבערגײן
פֿון קללות צו געשלעג .האָט זיך געטאָן חושך :דער עולם פֿון די שכנותדיקע הײַזער
האָט זיך אַרױסגעשיט אינדרױסן און מיט אַ נײַגער געגלאָצט אױף דער געשעעניש.
בײַ אונדז קלײנװאַרג איז די דאָזיקע פֿאָרשטעלונג פֿון געשרײ און פּאַטשן ּפשוט אַ
פֿאַרװײַלונג געװען .איך װײס ניט װיפֿל צײַט און מיט װאָס װאָלט זיך דאָס אַלץ פֿאַרענדיקט,
װען ניט דער אָנקום פֿון מײַן זײדן ,װעלכער האָט זיך אומגעקערט פֿון דער ּתלמוד־ּתורה.
איך האָב אים דערזען ,װי נאָר ער איז אין הױף אַרײַן .עטלעכע װײַלעס איז ער שװײַגנדיק
געשטאַנען לעבן טױער מיט אַ ביסל פֿאַריסענעם קאָפּ ,און איך האָב באַמערקט ,װי זײַנע
גרױע אױגן אונטער די געדיכטע ברעמען האָבן אָנגעגאָסן מיט האַס ,דאָס פּנים איז אים
בלאַס געװאָרן און די לאַנגע ברײטע באָרד האָט אָנגעהױבן ציטערן .איך האָב פֿאָרגעפֿילט,
האסטיק אױפֿגעהױבן איבערן
אַז באַלד װעט עפּעס געשען .און פּלוצלינג האָט דער זײדע ַ
קאָפּ זײַן שטעקן און אַ דונער געטאָן מיט זײַן מעכטיקן באַס:
גארנישט .ס׳איז פֿאָרגעקומען אַ ּכישוף :אין אײן
– ממזרים!!! – און מער ָ
אױגנבליק איז שטיל געװאָרן און אַלץ האָט זיך פֿאַרענדיקט .דער זײדע איז נאָך
אײן װײַלע שטײן געבליבן מיטן אױפֿגעהױבענעם שטעקן ,װי אַ מאָנומענט ,דערנאָך
װארע
ניט לײגנדיק קײן אַכט אױף די בײַװעזענדע ,װעלכע האָבן אים געמאַכט ַא ַ
דורכן הױף צו זיך אין שטוב אַרײַן .פֿון דעמלט אָן איז דער זײדע נאָך מער
אױסגעװאקסן בײַ מיר אין די אױגן ,כאָטש כ׳האָב פֿאַר אים מורא געהאַט.
ַ
צו מײַן מאַמען האָט זיך דער זײדע באַצױגן קעלטלעך .און ,װי איך האָב זיך
האט געהאַט אַ גרונט .אַלײן אַ שטאַרק
באציונג פֿון זײַן זײַט ָ
שפּעטער דערװוּסט ,אַזאַ ַ
סבֿיבה האָט מײַן זײדע ניט געקאָנט
ֿ
פֿרומער ,דערצויגן אין אַ פֿאַנאַטיש־רעליגיעזער
מוחל זײַן מײַן מאַמען ,װאָס זי האָט בײַ פֿערצן יאָר פֿאַרלאָזן די הײם .די עלטערן,
צעריסן מיט דער רעליגיע און אַװעק אַרבעטן אױף אַ װעבער פֿאַבריק און זיך
באַהאָפֿט מיט דער פּראָגרעסיװער יוגנט .דער זײדע איז אַפֿילו ניט אױף דער חתנה
בײַגעװען און צו אונדז אין שטוב ניט אַרײַנגעקומען.

17

אױף מיר מיטן ברודער ,װען מיר זײַנען צו אים צו גאַסט געקומען שבת אָדער
יום־טובֿצײַט האָט ער געקוקט מיט באַדױערונג :אײניקלעך װאַקסן שקצים ...ער האָט
גוט פֿאַרשטאַנען ,אַז ענדערן עפּעס אין דעם פּרט קאָן מען שױן ניט ,דערפֿאַר פֿלעג
רבארגן
פֿא ָ
רפן איר און ַ
רװא ֿ
גארניט ֿפ ַא ַ
ער בײַ יעדער באַגעגעניש מיט מײַן מאַמען ָ
באלײדיקונג קעגן איר.
טיפע ַ
זַײן ֿ
די לעצטע פּאָר חדשים פֿאַר אונדזער איבערפֿאָרן קײן רוסלאַנד צום פֿאָטער,
װען די מאַמע האָט ליקװידירט אַלץ אין שטוב און אױך איבערגעגעבן פֿאַר אַ
געװיסע סומע געלט די שטוב אַלײן ,האָבן מיר זיך איבערגעקליבן צום זײדן אין
ענגן צימערל .צו דער צײַט האָט שױן פֿײגעלע ניט געלעבט .זי איז געשטאָרבן ניט
לאַנג צוריק .דער זיידע איז דאָס צװײטע מאָל געבליבן אַן אלמן .ער איז אַרומגעגאַנגען
מורא־שחורהדיק .אונדזער צוזאַמען װױנונג האָט אים קײן גרױס פֿאַרגעניגן ניט
געקאָנט פֿאַרשאַפֿן :פֿינף מענטשן אין זײַן קלײן פֿינצטער צימערל (מיט אים איז
נאָך פֿאַרבליבן די מומע פּערל – אַ קראַנק קורצזיכטיק מײדל אין די יאָרן) מיט
דער פֿײַכטער װאַנט – דאָס איז שױן געװען צופֿיל .חוץ דעם האָט מען דעם זײדן
ניט געקאָנט זיך אַרן ,װאָס בײַ אים אין שטוב װױנען צװײ שקצימלעך .אמת ,די
מאַמע ,כּדי ניט ערגערן דעם אַלטן ,האָט אונדז ניט דערלױבט אַרומגײן אָן היטלען
און האָט אונדז אַפֿילו אױסגעלערנט מאַכן אַ מודה פֿאַרן עסן בײַ דער אָנװעזנהײַט
פֿונעם זײדן ...נאָר עס איז ניט שװער געװען צו פֿאַרשטײן ,אַז דאָס אַלץ טוען מיר
צוליב אים .דעריבער האָט דער זײדע שױן אין אַזלעכע פֿאַלן געקוקט אױף אונדז
מיט אַן אָנגעשטעלטער גלײַכגילטיקײַט ,נאָר ניט זעלטן האָט זיך געזאָלט מערקן
אױף זײַנע באַהאַלטענע אין דער באָרד דינע ליפּן אַ ביטער שמײכעלע ...אונדז,
קינדער ,האָט די ענגשאַפֿט און די פֿינצטערניש בײַם זײדן װײניק געשטערט .פֿון
אינדערפֿרי ביז אױפֿדערנאַכט האָבן מיר פֿאַרבראַכט אין הױף און אין גאַס .די מאַמע
איז געװען פֿאַרטאָן איבערן קאָפּ מיטן צוגרײטן זיך צום פֿאָרן קײן רוסלאַנד און
װײניק אױף אונדז אַכט געלײגט .די שול האָבן מיר שױן ניט באַזוכט .אַזױ ,אַז מיר
האָבן זיך אַרומגעטראָגן פֿראַנק און פֿרײַ ,װי די פֿײגלען .אין שטוב האָבן מיר זיך
באַװיזן בלױז אָפּעסן און שלאָפֿן .די עטלעכע פֿרײַ און גליקלעכע חדשים זײַנען
געװען פֿאַרפֿולט מיט אַ סך געשעענישן אין מײַן קינדערישן לעבן ,װעלכע זײַנען
פֿאַרבליבן אין מײַן זכּרון ביז הײַנטיקן טאָג .נאָר װעגן דעם – אַ ביסל שפּעטער.
מיט מײַן זײדן האָבן זיך אײַנגעשטעלט באַציונגען ,װי די דיפּלאָמאַטן זאָגן ,פֿון
פֿרידן־עקזיסטענץ .די מאַמע האָט אָפּגעגעבן דעם זײדן כּבֿוד ,װאָס געצערטלט דעם
אַלטנס אײגנליבע ,איך מיטן ברודער האָבן פּשוט ֿפ ַאר מורא אין דער ָאנװעזנהַײט ֿפונעם
זײדן זיך ניט דערלױבט איבעריקס – אַזױ ,אַז אין שטוב האָט געהערשט פֿרידן .אמת,
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ניט אָן דעם װאָס די מאַמע פֿלעג אָנשרײַען אױף מיר מיטן ברודער ,װען מיר פֿלעגן
עפּעס אָפּטאָן אַ שפּיצל אין הױף ,אָדער ניט פֿאָלגן זי .און װען מיר פֿלעגן שױן אין גאַנצן
אַרױספֿירן פֿון כּלים – אַרײַנשיטן אַ פּאָר קלעפּ נידעריקיר פֿון דער פּלײצע ,נאָר דאָס
פֿלעגט זי טאָן מער פֿאַרן זײדן ,ער זאָל זען ,אַז זי קאָן אױך דערציִען אירע יונגאַטשעס...
נאָר דעם האָט דאָס ניט איבערצײַגט .ער האָט סקעפּטיש געגלעט זײַן שײנע באָרד –
אַזאַ טבע האָט ער געהאַט ,װען ער איז געװען אומצופֿרידן – און געטענהט:
– לאָז אָפּ ,שׂרה־מינדל ,דו יאָגסט דאָך פֿון זײ די פֿליגן...
אַלײן האָט ער קײנמאָל צו אונדז ניט געלײגט די האַנט .ער האָט זיך געפֿילט
עלנט ,װי אַ מלך ,װאָס האָט אָנגעװױרן זײַן קעניגרײַך און אים האָבן פֿאַרלאָזט
זײַנע דינער .דער אַלטער האָט זיך װי אין לופֿטן גענײטיקט אין אונטערטאַנען,
אין אַ מענטשן ,װאָס זאָל אים אַזױ קנעכטיש קוקן אין די אױגן ,װי פֿײגעלע .צו
מיר ,װי צום סאַמע ייִנגסטן איז דער זײדע געװען מער צוגעלאָזט ,און ער איז ניט
געװען קעגן ,אַז איך זאָל אים טראָגן מיטיק־עסן אין דער ּתלמוד־ּתורה אַרײַן ,װוּ
ער האָט פֿון אינדערפֿי ביזן אָװנט געלערנט מיט ייִנגלעך פֿון מײַן עלטער .מיר איז
געװען אױפֿגעלײגט ,און איך האָב זיך פֿאַר זיך אַלײן געגרױסט ,װאָס מײַן זײדע
איז דער רבי פֿון אַ גאַנצער גרופּע ייִנגלעך ,װעלכע זײַנען מחויבֿ אַ קײַלעכדיקן
טאָג אין דעמפּיקן חדר קװעטשן די באַנק איבערן סידור .אין קעגנשטעל מיט זײ
בין איך געװען אַ פֿרײַער אומאָפּהענגיקער פּאַרשױן און מיט מײַנער קינדערישער
אינטויִציע האָב איך געלײענט אין די אױגן פֿון די אָרעמע ייִנגלעך ,קינאה צו זיך.
נאָר איבערהױפּט האָב איך געקאָנט אָפּשאַצן מײַן פּריװילעגירטע לאַגע ,װען אין
דער אָפּװעזנהײַט פֿון זײדן פֿלעג איך זיך גריבלען אין שופֿלאָד פֿון טיש ,װוּ עס
זײַנען געלעגן אוצרות פֿון פֿאַרשײדענע שפּיל־זאַכן ,װעלכע דער זײדע פֿלעג צונעמען
בײַ זײַנע ּתלמידים בעת די לימודים אין ּתלמוד־ּתורה .װאָס האָט זיך נאָר ניט
געװאַלגערט :גלעזעלעך ,רעדעלעך ,פּאַרפֿומער פֿלעשעלעך ,פֿײַפֿעלעך און קײטעלעך.
ניט װײניק פֿון די אוצרות זײַנען פֿון שופֿלאָד אַריבער צו מיר אין קעשענע ,און איך
פֿלעג װי אַ גבֿיר ,זיך באַרימען מיט מײַן פֿאַרמעגן פֿאַר די ייִנגלעך אין הױף ,װאָס
זײַנען מקנא געװען און זיך געשדכנט מיט זײער פֿרײַנדשאַפֿט צו מיר.
נאָר אײנמאָל בעת אַזאַ אונטערזוכן האָט מיך דער זײדע גאַכאַפּט בײַ דער האַנט.
איך האָב זיך דאַן שטאַרק איבערגעשראָקן ,דאָס האַרץ האָט שטאַרק גענומען קלאַפּן
און איך האָב ניט געװוּסט װוּהין די אױגן צו באַהאַלטן .דער זײדע האָט צוגעלײגט
דעם פֿינגער פֿון זײַן שװערער האַנט צו מײַן געמבע ,אױפֿגעהױבן מיר דעם קאָפּ,
און מיך דורכגענומען מיט זײַן שאַרפֿן בליק – אַ שײנער ּתכלית װעט פֿון דיר אַרױס...
אין זײַן שטים האָט זיך געפֿילט װײטיק און באַדױערונג .איך בין געװען מער װי
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זיכער ,אַז װעגן דעם געשעענעם װעט דער זײדע דערצײלן דער מאַמען און אָן אַ
פּסק װעט זיך די זאַך ניט ענדיקן .נאָר צו מײַן גרױסן חידוש האָט מיר קײנער װעגן
מײַן גניבֿה אַפֿילו ניט דערמאָנט ,אָבער פֿון יענעם טאָג אָן ,פֿלעג איך אױסמײַדן
בלײַבן אױג אױף אױג מיטן זײדן און ּתמיד האָב איך זיך געפֿילט שולדיק לגבי אים...
אָפּגעדאַװנט צוזאַמען מיטן זײדן פֿלעג קומען אַהײם פֿון שול זײַן לאַנגיאָריקער
פֿרײַנט משהלע הױקער .דאָס איז געװען אַ קלײן מענטשעלע מיט אַ שײנער ברייטער
באָרד און לעבעדיקע אױגן װעלכער האָט געטראָגן אױף זיך אַ הױקער ,װי אַ טרעגער
שװערע לאַסט .מערקװירדיק איז געװען דאָס פּאָרל .דער זײדע – אַ הױכער,
שלאַנקער ,אַזאַ ערנסטער און שטרענגער ,װעלכער מיט זײַן אױסערלעכן אָנבליק
אַרױסגערופֿן אָפּשײַ ,און לעבן אים – דאָס קלײנע הױקערדיקע מענטשעלע משהלע,
װעלכער איז דעם זײדן צום גאַרטל דערלאַנגען ...נאָר װי רירנדיק איז געװען זײער
פֿרײַנדשאַפֿט! זײַן גאַנצע פֿאַרבליבענע װאַרעמקײַט האָט דער זײדע אַרײַנגעלײגט
אין נאָמען ״משהלע״ ,װען ער פֿלעג זיך װענדן צו זײַן פֿרײַנט און משהלע פֿון זײַן
זײַט פֿלעג אים ענטפֿערן מיט ליבשאַפֿט ״גדליה לעבן״ .דערבײַ האָט זיך אין זײַן
גאַנצן װעזן געפֿילט אַ שטאָלצקײַט ,װאָס אים – אַזאַ קריפּל ייִד ,האָט דװקא
אױסגעקליבן צװישן אַלעמען אַזאַ שײנער גבֿר װי גדליה...
אין די יום־טובֿ טעג און שבת האָט דער זײדע געלױכטן װי אַ מלך .אָנגעטאָן
יום־טובדיקער באָרד ,האָט ער זיך
ֿ
אין אַ זײַדענער קאַפּאָטע ,מיט אַ פֿאַרקעמטער
אױסגעטײלט מיט זײַן שײנקײַט .אין אַזעלכע טעג איז דער זײדע געװען װײכער,
אײדער שטענדיק ,אין זײַנע גרױע אומעטיקע אױגן האָבן זיך צעשפּילט שטראַלן,
זײַן גאַנצער אָנבליק האָט געשײַנט ,מיט אַ מין פֿײַערלעכקײַט .אָט אַזױ האָט זיך
מיר דאַן אױסגעװיזן אַלײן משה רבינו .אין אַזױנע מאָמענטן איז דער זײדע געװען
מער צוגעלאָזט ,אַפֿילו זעלטן פֿאַרגעסנדיק אין מײַנע זינד ,מיך אַװעקזעצן צו זיך
אױף דער קני און אַ קניפּ טאָן אין באַק אַרײַן:
– נו ,שײגעצל ,דערצײל עפּעס דעם זײדן ...איך פֿלעג זיך פֿאַרשעמען און ניט
װיסן ,װאָס צו דערצײלן.
נאָר סײַ װי סײַ ,זיצן אױף דער קני פֿונעם זײדן און אַרײַנעטעמען דעם געשמאַקן
יום־טובֿדיקן ריח זײַנעם ,איז מיר געװען שטאַרק אָנגענעם .כּמעט יעדן שבת און
יום־טובֿ פֿלעג דער זײדע פֿאַרמאַכן די טיר אױף דער קליאַמקע און אין מיטן טאָג
פֿלעגן זיך צעזינגען צװײ קולער .דער זײדע מיט זײַן סאַמעטענעם און משהלע מיט
זײַן דינעם טענאָר .געזונגען האָבן זײ חזנישע שטיקלעך און זמירות .דאָס זײַנען
געװיס געװען די סאַמע גליקלעכע מאָמענטן אין לעבן פֿון צװײ מענטשן .איך
געדענק ,װי אײנמאָל האָט זיך מיר אײַנגעגעבן דורך אַ ברײטער שפּאָרע אין דער
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טיר אונטערשפּירן נאָך זײער קאָנצערט .דאָס איז געװען אַן אױסערגעװײנטלעך
בילד :בײדע ייִדן אין די זשילעטן און שטעקשיך זײַנען געזעסן אײנער אַנטקעגן
אַנדערן בײַם טיש ,משהלעס באָרד איז געלעגן אױפֿן סאַמע טישטעך און בײדע
מיט האַלב פֿאַרמאַכטע אױגן ,דיריזשירנדיק מיט די הענט האָבן געצױגן אַ חסידישן
ניגון .און מיטאַמאָל האָט דער ניגון זיך אָפּגעריסן און עס איז אַװעק בײַ זײ אַ
פֿרײלעכס .די הענט און פֿיס ,דערבײַ האָט דער הױקער בײַ משהלען אױפֿגעלעבט,
װי אַ פּױק אױף דער פּלײצע פֿון אַ גאַסן־פּױקער און צוגעטאַנצט אין טאַקט אַרײַן.
די קלאַנגען האָבן זיך געטראָגן פֿון מײַן שטיבל אין קאָרידאָר ,װוּ עס פֿלעגן זיך
פֿאַרזאַמלען די שכנים און מיט פֿאַרגעניגן אונטערהאַלטן די פֿאַרשפּאַרטע פֿרײַנט.
דאָס האָט געדױערט אַזױפֿיל ,ביז עס האָט זיך דערטראָגן אַ קלאַנג ,פֿון װאָס דאָס
אַלטע הױז האָט זיך צעשאָקלט און עס האָט געדוכט ,אַז אָט־אָט װעלן די װענט זיך
צעשיטן .מיר ,קינדער ,נאָכגעקרימט די דערװאַקסענע ,און עס איז געשטאַנען אַ טומל
נאָר טױט װערן און אָט קומט מיר אױפֿן זכּרון ,װי אײנמאָל האָט מיך מײַן זײדע
מיטגענומען אין שול אַרײַן .דער דאָזיקער שײנער האַרבסט־טאָג ,װעלכער האָט זיך
אָנגעהױבן אַזױ יום־טובֿדיק און פֿײַערלעך האָט זיך פֿאַרענדיקט פֿאַר מיר ניט פֿרײלעך.
ניט געקוקט אױף דעם ,װאָס איך בין אױסגעװאַקסן אין דער ייִדישער סבֿיבֿה ,אין אַ
סבֿיבֿה פֿון רעליגיעזע מענטשן און פֿאַנאַטיקער ,האָב איך דאָס ערשטע מאָל אין מײַן
לעבן אַריבערגעטראָטן די שװעל פֿון אַ סינאַגאָגע .דאָס קאָן זיך אױסװײַזן מאָדנע,
נאָר אַזױ איז דאָס געװען .מײַנע עלטערן האָבן נאָך אין דער פֿריִער יוגנט צעריסן
מיט דער רעליגיע ,אַװעק פֿון זײערע פֿאַנאַטישע הײמער ,צוגעשטאַנען צו דער
פּראָגרעסיװער אַרבעטער־באַװעגונג ,און אין יאָרן אַרום געװאָרן קעגנער פֿון יעטװידער
רעליגיִע .אין אַזאַ גײַסט בין איך דערצױגן געװאָרן און אָנשטאָט דעם שמוציקן חדר
האָב איך באַזוכט די אײנציקע אין שטאָט יִידישע פֿאָלקס־שול .אױף אונדזער פֿאַמיליע
האָבן פֿיל שכנים געקוקט קרום .מיר זײַנען בײַ זײ געװען גוים ,משומדים ,װעלכע
זײַנען אַרױסגעלאָפֿן אין הױף אָן היטלען און געגעסן חזיר .איך געדענק ,װי אין די
פּסחדיקע טעג ,כּדי ניט צו פֿיל רײצן די שכנים־חסידים ,פֿלעגן מיר עסן ברױט בײַ אַ
פֿאַרשלאָסענער טיר ...ניט זעלטן האָב איך געכאַפּט פֿאַר מײַן גוישקײַט קלעפּ פֿון די
רעליגיעזע חדר ייִנגלעך און געליטן פֿון זײ פֿאַרשײדע צרות .יעדן טאָג ,גײענדיק אין
שול אַרײַן ,בין איך געגאַנגען פֿאַרבײַ אַ סינאַגאָגע ,נאָר אַרײַנגײן אַהין האָב איך
צוליב מײַן ״אָרטאָדאָקסאַלער ַאּפיקורסקײַט ניט געװאַגט ,כאָטש איך האָב ממש
געגאַרט אַהין אַרײַנדרינגען אינעװײניק דעם פֿאַרשװאַרצטן פֿון יאָרן מרה־שחורהדיקן
בנין אַזױ ,אַז מײַן ערשטער באַזוך פֿון דעם דאָזיקן הױז האָט בײַ מיר אױסגעזען גלײַך
װי איך האָב געמאַכט דעם ערשטן טראָט אױף ערשט אַנטדעקטן אינדזל.
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זאל ,װּו עס
טראכט דעם גערױמען ַ
בא ַ
האב איך ַ
געשּפאנטן נַײגער ָ
ַ
מיט ַא
בעל־מלאכות און
ָ
יום־טובדיקע יִידן ,מערסטנטײל,
ֿ
צונױפגעקליבן די
ֿ
האבן זיך
ָ
געשטא נען ַא ן אומגעהױבענע װי אום
ַ
דא
קלײנהענדלער .די שטימונג איז ָ
באמערקט,
האב מיט ֿפ ַארגעניגן ַ
ׂשימחת־ּתורה ,דער טומל ַאן אומגעהַײערער .איך ָ
װי אַ סך פֿון די בײַװעזענדע האָבן מיט כּבֿוד באַגעגנט דעם זײדן און מיט "אַ
גוט יום־טובֿ רב גדליה!" אים װאַרע געמאַכט דעם װעג .משהלע הױקער איז דאָ
װי פֿון דער ערד אױפֿגעװאַקסן ,אָנגענומען דעם זײדן פֿאַר דער האַנט ,װי אַ
ייִנגעלע און אַ צופֿרידענער אים נאָכגעגאַנגען .דער זײדע איז ,װַײזט אױס ,אױך
צופרידן געװען :דאָס ערשטע מאָל האָט ער פֿאַר זײַן סינאַגאָגעלײַט אַרױפֿגעבראַכט
ֿ
אַ לעבעדיק אײניקל ...האָבן זײ טאַקע אַלע מיך באַטרכאַט פֿון קאָפּ ביז די פֿיס,
װי אַ װילדע חיה ,װאָס איז אָקאָרשט פֿון װאַלד אַרױס .מיך האָט עס שטאַרק
געגאַרט ,נאָר כ׳האָב געמאַכט דעם אָנשטעל ,אַז איך באַמערק דאָס ניט און עס
אַרט מיך װי אַ פֿאַראַיאָריקער שנײ ...פּלוצלינג איז אָנשטאַנען אין זאַל אַן
אױפֿלעבונג און דער עולם האָט אַ צי געטאָן צום ָארון־קודש .מײַן זײדע איז ניט
אָפּגעשטאַנען ,ער איז ֿפ ַארשװינדן צװישן המון ,און איך בין געבליבן שטײן
אײנער ַאלײן ,װי ַא ֿפ ַאריתומטער ...דער טומל איז געװאַקסן ,ייִדן האָבן אײַנגעבױגן,
גיך געברומען ,איך האָב ניט געקענט באַגרײַפֿן װאָס עס קומט דאָ פֿאָר .נאָר
אָט האָט זיך באַװיזן מײַן זײדע ,אַן אױפֿגעלעבטער ,אַ צופֿרידענער מיט אַ
ספֿר־תּורה:
– האַלט פֿעסט ,יאָמעלע .גאָט זאָל אָפּהיטן ,ס'זאָל אַראָפּפֿאַלן ...און סודותפֿול
צוגעגעבן :דאָס איז אַ הײליקע זאַך...
איך האָב איבערגענומען פֿון זײדן די ספֿר־ּתורה אין אַ סאַמעטן מענטעלע ,ניט
װיסנדיק ,װאָס איך דאַרף טאָן מיט אַ הײליקער זאַך ...באַלד אָבער האָב איך באַמערקט,
ספר־ּתורות האָבן זיך אַ לאָף געטאָן אין
װי עטלעכע דערװאַקסענע ייִנגלעך מיט ֿ
מיט פֿונעם זאַל אונטערזינגענדיק און אונטערטאַנצנדיק...
אַן אומגעהײַער גרױסע ,װי עס האָט זיך מיר דאַן אױסגעװיזן ,ספֿר־תּורה .אָט־אָט
דאס געװען ֿפ ַאר
לאסט איז ָ
זא ַ
װעל איך זי אַרױסלאָזן פֿון מײַן קינדערשע הענטַ .א ַ
װאס װעט דעמלט זַײן? ..איך האָב זיך באַדעקט מיט שװײַס און געפֿילט,
מיר – און ָ
װי דאָס האַרץ הײבט אָן בײַ מיר גיך קלאַפּן .איך האָב גאָרניט געזען און ניט
געהערט ,װאָס אַרום מיר – אַלע מײַנע געדאַנקען זײַנען געװען – אײַנהאַלטן די
הײליקע זאַך ,ניט אַרױסלאָזן זי פֿון די הענט .װײַזט אױס ,דער זײדע האָט באַמערקט
מײַן פֿאַרלױרנקײַט ,און מאַכנדיק אַ קרײַז צוזאַמען מיט דער טאַנצנדיקער חבֿרה,
האָב איך אױסגעגלײַכט מיט אים ,װי דאַנקבאַר איך בין געװען דעם זײדן ,װאָס ער
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האָט צוצײַטנס מיך באַפֿרײַט פֿון דער בײזװיליקער ספֿר־תּורה .נאָך אַ װײַלע – און
ּפגעפ ַאלן פֿון מײַנע הענט אױפֿן דיל...
ֿ
רא
איך װאָלט זי געװיס ַא ָ
נאָר דאָס סאַמע טרױעריקסטע אין דעם פֿרײלעכן ׂשימחת־תּורה טאָג איז מיר נאָך
הקפות .האָט מען אונדז ייִנגלעך אַװעקגעזעצט
ֿ
פֿאָרגעשטאַנען נאָכן טאַנץ מיט די
אַרום אַ לאַנגן טיש געדעקט מיט שנײ־װײַסן טישטעך ,װוּ עס זײַנען פֿאַר יעדן געשטעלט
געװען קלײנע ּכוסהלעך מיט שײן שטיקל לעקעך .איך בין געװען בײַם טיש דער סאַמע
ייִנגסטער ,און ניט װאַרטנדיק ,װען די ייִנגלעך אַרום מיר װעלן זיך נעמען צו דער
סעודה ,האָב איך אין אײן אױגנבליק אַ שלונג געטאָן דעם געשמאַקן לעקעך ...ערשט
איך זע מײַנע שכנים הײבן אױף די כּוסהלעך און שרײַען לחיים .הײב איך אױך אױף
מײַן כּוסהלע און צוזאַמען מיט אַלעמען טרינק איך אױס .געװאַלד ,װאָס עס האָט מיר
פֿאַרכאַפּט דעם אָטעם ,איך האָב דערפֿילט אַ פֿײַער אין מויל ,װעלכער האָט זיך גיך
אַראָפּגעגליטשט צום מאָגן און עס האָט זיך אָנגעהױבן אַזױ בריִען אױף משוגה צו
װערן ...גײ װײס ,אַז דאָס איז געװען אַ שטאַרקער בראָנפֿן ,װעלכן איך האָב ביז אַהער
קײנמאָל נאָך ניט געשמעקט .גײ װײס ,אַז צוערשט דאַרף מען אױסטרינקען און דערנאָך
פֿאַרבײַסן .אַזױ װי עס האָבן געטאָן אַלע ייִנגלעך און ניט פּונקט קאַפּױר װי איך .װאָס
זאָל איך דאָ זאָגן? איך האָב דערפֿילט ,אַז מיט מיר האָט פּאַסירט אַ שרעקלעכע זאַך,
אין װעלכער איך האָב זיך אַלײן נאָך קײן חשבון ניט געקאָנט אָפּגעבן.
דאָס פֿײַער אין מײַן קינדערשן מאָגן האָט זיך צעפֿלאַקערט מיט אַלע פֿלאַמען,
און ס'איז מיר געװאָרן אַזױ ביטער ,אַז איך האָב געװאָלט שרײַען .נאָר װי שרײַט מען
האט זיך ערגעץ
אין דער סינאַגאָגע? דעם זײדן האָב איך פֿון אױג פֿאַרלאָרן .ער ָ
אױפן זין
ֿ
דא איז מיר
װאס טוט מעןָ .
חברה ,און איך װײס ניט ָ
ֿפ ַארמישט צװישן זַײן ֿ
לופט װעט מיר גרינגער װערן.
אפשר אױף דער ֿ
רױסלױפן אין דרױסן – ֿ
ֿ
געקומען ַא
שטארקער גענומען ברענען אינגעװײד .איך
ַ
נאך
האט ָ
װער־װאס? ֿפ ַארקערט ,עס ָ
ָ
נאר
ָ
געלאזט
ָ
גאגעָ ,אן זײדן ,און אױף דער װעלט ַארַײן זיך
סינא ָ
ַ
האב ֿפ ַארגעסן אין דער
ָ
רבַײגעלא ֿפן אונדזער
ָ
װאס און װּוהין .װען איך בין ֿפ ַא
גאס ַארַײן ,ניט װיכטיק ָ
לױפן אין ַ
ֿ
האבן געװױנט ֿפריער ביז מיר זַײנען צום
װסקע־גאס ,װּו מיר ָ
ַ
נדרא
ָ
לעקסא
ַ
הײם אױף ַא
האט ָאּפגעטײלט
װאס ָ
זיידן ַאריבער ,בין איך ַארַײן אין טױער און צו צום הויכן ּפלױטָ ,
האט מיך ַאהין
װאס עס ָ
דעם הױף ֿפון ַאלטן יִידישן בית־עולם .כ׳װײס ַאלײן ניטָ ,
מצבה,
ֿ
נאענסטער
קאץ בין איך ַאריבער דעם ּפלױט ,צו צו דער ָ
נאר װי ַא ַ
געצױגןָ ,
קאלטן מירמל־שטײן– ,
אױפן ַ
ֿ
נכאּפנדיק זיך ֿפ ַארן ברענענדיקן בױך ַאװעקגעלײגט
און ָא ַ
אױפן
ֿ
נפשַ .אזױ בין איך ָאּפגעלעגן
שטארב איך .און ַארום – קײן אײן ֿ
ַ
באלד
ָאט ַ
האט זיך ָאּפגעקילט...
דאס ֿפַײיער אין מַײן בױך ָ
ביזװאן ָ
ַ
בית־עולם עטלעכע שעה.
האט
אױפגערודערטער :ער ָ
ֿ
גאר
באגעגענט דער זײדע ביז ָ
האט מיך ַ
אינדערהײם ָ
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רלאזן די
האב איך ָאן זַײן װיסן ֿפ ַא ָ
רװאס ָ
געקאנט אין זין נעמעןֿ ,פ ַא ָ
ָ
אופן ניט
בשום ֿ
באלעט
גאנץ ַ
אױסגעגאנגען ַ
ַ
הינגעטאן? ער איז
ָ
האב זיך ַא
גאגע און װּוהין איך ָ
סינא ָ
ַ
רװאס,
האב אים ,כ׳װײס ַאלײן ניט ֿפ ַא ָ
נאר איך ָ
נאך מיך זוכןָ .
און ניט געװּוסט װּו ָ
מאמע אין
װאס די ַ
ּפאסירט ...גוטָ ,
ס'האט מיט מיר ַ
ָ
װאס
געהאט צו דערצײלןָ ,
ַ
מורא
נאך דער װיזע קײן
װארשע ָ
געפ ָארן קײן ַ
טאג ניט געװען אינדערהײם – זי איז ֿ
דעם ָ
נאך ניט
האט ָ
נאר מיט דעם ָ
געכאּפטָ ...
ַ
װאלט איך
טאטןַ – ,אנדערש ָ
רוסלאנד צום ַ
ַ
זאגט די
טאג .ניט אומזיסט ָ
ֿפ ַארענדיקט ֿפ ַאר מיר דער בײזװיליקער ׂשימחת־ּתורה ָ
װעלטַ ,אז אומגליק קומט ניט אײנס ַאלײןָ .אװנט־צַײט ,װען אין דרױסן ס'איז שוין
מאגן ,בין איך װי ֿפון ּתחית־המתים
ׂשרפה איז ַארױס ֿפון מַײן ָ
ֿ
געװען גוט ֿפינצטער און די
האט מיך מיט
יום־טובדיק ,און עס ָ
ֿ
געשטאנען .אױף דער נשמה איז געװען לַײכט
ַ
אױפ
ֿ
דערמאנטַ ,אז
ָ
האב זיך
געטאן צו די ֿפרײדן ֿפון לעבן .איך ָ
ָ
קרא ֿפטַ ,א צי
ַ
ַא ֿפולער
װאס מַײן
ׂשימחת־ּתורה־פ ָאןָ ,
ֿ
נאך ניט געזען מַײן
האט ָ
הױף־חברים ָ
ֿ
קײנער ֿפון די
האב איך ָאנגעצונדן ַא
געטראכטָ ,
ַ
לאנג
יום־טוב .ניט ַ
ֿ
געקױפט צום
ֿ
האט מיר
זײדע ָ
װאס אױף דעם שטעקל פון דער ֿפ ָאן .און
ליכטלַ ,ארַײנגעשטעקט אין רױטן עּפעלעָ ,
בראװער שטימונג ַארױס אינדרױסן.
ַ
אין דער
ניטא ֿפ ַאר
ָ
װאס ס'איז
אין הױף איז ָאבער קײנער ניט געװעןַ .אן ַאנטױשטערָ ,
געװאלט צו זיך ַאהײם ,װי ּפלוצלינג איז ֿפון דער
ָ
כ'האב איך
ָ
בארימען,
װעמען צו ַ
ֿפינצטערניש ,גלַײך װי ַא געשּפענסט ,געשּפרונגען אױף מיר ַא חיה מיט ברענענדיקע
צוזאמען מיט
ַ
אױגן ,ציינערדיקע ּפיסק ,און מיר ַאװעקגעשלײדערט אױף דער ערד
געװאלדַ ,אז די
ַ
זא
האב איך ָאנגעהױבן ַא ַ
יום־טובדיקער ֿפ ָאןֿ .פ ַאר שרעק ָ
ֿ
מַײן
האבן
נאר צוקומען זיך צו מיר ָ
אַײנװױנער ֿפון הױז זַײנען אין אײן אױגנבליק ַארױסָ ,
גאנצער
װאלף־הונטֿ ,פ ַאר װעלכן דער ַ
געשטאנען ַא ָ
ַ
געװאגט .איבער מיר איז
ַ
זײ ניט
האט געציטערטַ .אלײן דער בעל־הבית ֿפון הונט און דער װירט ֿפון אונדזער הױז
הױף ָ
צעלאכט:
ַ
צוהאלטנדיק און גלעטנדיק זַײן ליבלינג זיך אױף ַא קול
ַ
האט
ּפיאסעצקי ָ
ּפאן ַ
ַ
דערשראקן...
ָ
האט זיך
זשידאק ָ
ָ
נאר ,װי דער
– זע ָ
באװיזן מַײן זײדע .ניט לײגנדיק קײן ַאכט אױף דעם צערײצטן
האט זיך ַ
דא ָ
און ָ
נגרַײפנדיק מיט זַײן מעכטיקן קערּפער
ֿ
געטאן און ָא
ָ
כאּפ
האט ער מיך ַא ַ
הונטָ ,
האט
ּפיאסעצקי ָ
ּפאן ַ
רפן אין ּפנים" :הינטישע לעבער!" ַ
געװא ֿ
ָ
האט ער
אױפן װירטָ ,
ֿ
צוזאמען מיט זַײן הונט
ַ
דערשראקן און
ָ
שּפאס
ַ
זיך ,װַײזט אױס ,ניט אױף קײן
געקאנט
ָ
נאך דעם זיך געװעגט אין בעט און ניט
לאנג בין איך ָ
געװארןַ .
ָ
נעלם
געשטאנען דער
ַ
געפיבערטֿ .פ ַאר די אױגן זַײנען
ֿ
האט
נטשלא ֿפן ווערן .מַײן גוף ָ
ָ
ַא
װאלף־הונט און לעבן אים – מַײן צעריסענע
הײסער צײנערדיקער ּפיסק ֿפון ָ
האב איך געהערט ,װי דער
נאכט ַארַײן ָ
לאנג אין דער ַ
נאך ַ
ׂשמחת־ּתורה־פ ָאןָ .
ֿ
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האט
האט זיך געדרײט ֿפון אײן זַײט אױף דער צװײטער ,עס ָ
זײדע אין זַײן בעט ָ
האט זיך
זיפץָ ...אט ַאזױ ָ
מאל ַארױסגעריסן ֿפון זַײן ברוסט ַא שװערער ֿ
יעדעס ָ
יום־טוב.
ֿ
ָאנגעהױבן און ֿפ ַארענדיקט ֿפ ַאר מיר דער מערקװירדיקער ׂשימחת־ּתורה
נאר ֿפ ַאר דער קורצער צַײט ,דוכט
יארָ ,
האלב ָ
האבן מיר געװױנט ּכמעט ַא ַ
בַײם זײדן ָ
האב זיך דערװּוסט ֿפון
דערװאקסענער :איך ָ
ַ
געװארן ַא ֿפולקום
ָ
זיך מיר ,בין איך
געהאט.
ַ
יאר קיין ַאנונג ניט
האב ֿפריער בַײ מַײנע צען ָ
זאכןֿ ,פון װעלכע איך ָ
ַאזױנע ַ
טאטן
רפט ֿפ ָארן צום ַ
געדא ֿ
ַ
ט־אט
האבן ָא ָ
באזוכט ,מיר ָ
האב איך שױן ניט ַ
די שול ָ
קאּפ ,דער זײדע – אין
רטאן איבערן ָ
דערפ ַאר געװען ֿפ ַא ָ
ֿ
מאמע איז
רוסלאנד .די ַ
ַ
קײן
קײנמאל ַאזױ גליקלעך
ָ
נאך
האב זיך ָ
זַײן ּתלמוד־ּתורה ,און איך ,װי ַא ֿפרַײער ֿפױגלָ ,
רכאּפנדיקע געשעענישן,
רפולט מיט ֿפ ַא ַ
האט זיך ֿפ ַא ֿ
געפילט .מַײן יִינגלש לעבן ָ
ניט ֿ
איך בין ַארױס אין דער ברײטער װעלט...
האט געװױנט,
גאס ,װּו דער זײדע ָ
גאװניצקער ַ
לא ָ
באלעט ,אױף ָ
דאס הױז אין ַ
ָ
מארקֿ ,פון דער צװײטער זַײט ,איבערן ּפלױט,
איז ֿפון אײן זַײט ניט װַײט געװען ֿפון ַ
קסעסוארן .בַײ
ַ
שאנדהױז ,מיט ַאלע אירע ַא
באלעט ַ
בארימטע אין ַ
דאס ַ
געשכנט ָ
נשטאלט
ַ
רַײנגאנג ֿפון דעם ָא
ַ
נאכט ,אום ַאלע װעטער ,זַײנען בַײם ַא
טאג און בַײ ַ
ָ
ררופן
ּפיראסן אין מױל ֿפ ַא ֿ
ָ
ּפא
עקל־געפ ַארבטע ליּפן ֿפרױען מיט ַ
ֿ
געשטאנען מיט ביז
ַ
מאנסבילן:
צו זיך ֿפ ַארבַײגײענדיקע ַ
אױפדעקן די ֿפיס איבער די קני און ַארױסשטעלן
ֿ
ּפאני ...דערבַײ ֿפלעגן זײ
ּפראשע ַ
– ָ
דעם ברוסט.
זאל ניט ֿפ ָארקומען קײן געשלעג ָאדער ַא
דארט ָ
טאג אױף ָ
ס׳איז ניט דורך קײן ָ
נדאלֿ .פון נַײגעריקער לײדיקגײער :מיר ,יִינגלעך ,זַײנען אױך געװען צװישן זײ
סקא ַ
ַ
נד־פרױען",
"שא ֿ
ַ
האט מיך געװּונדערט דער מיאוסער לשון ֿפון די
און מער ֿפון ַאלץ ָ
גראבע יונגען ...איך
האט איבערגעשריגן דעם "שײנעם" לשון ֿפון זײערע ָ
װעלכער ָ
װאס זײ
דאס זַײנען און מיט ָ
װאס ֿפ ַאר ַא מין ֿפרױען ָ
רשטאנעןָ ,
ַ
האב דעמלט ניט ֿפ ַא
ָ
האב איך בַײ איר
מאמעןָ ,
דאס הױז מיט מַײן ַ
אײנמאל דורכגײענדיק ָ
ָ
ֿפ ַארנעמען זיך.
זא
מאמע ,װַײזט אױס ,איז ניט געװען גרײט צו ַא ַ
דא ֿפ ָאר .מַײן ַ
װאס קומט ָ
געפרעגטָ ,
ֿ
דא װױנען ֿפרױען,
האט זי מיר דערקלערטַ ,אז ָ
ענטפערָ ,
ֿ
ּפלאנטערנדיק מיטן
ראגע און ָ
ֿפ ַ
דערנאך
ָ
קארטן ,שיּכורן זײ און
מאנסבילן ,שּפילן מיט זײ אין ָ
רנארן צו זיך די ַ
װעלכע ֿפ ַא ַ
נאר
דאס ָאנגענומען װי ַא רײנע מטבעָ ,
האב איך ָ
גנבנעט מען זײַ .א היּפשע צַײט ָ
בא ֿ
ַ
באכטן
בא ָא ַ
ס׳האט מיך צוגעצױגן ַ
ָ
געװארן – און
ָ
דאך איז מַײן נַײגער ניט אַײנגעשטילט
ָ
געשראקן.
ָ
האט מיך
געדאנק ָ
ַ
זא
װאס ַא ַ
דאס בײזװיליקע הױז ,ניט קוקנדיק אױף דעםָ ,
ָ
האט זיך מיר לסוף אַײנגעגעבן ַאהינדרינגען.
אײנמאל ,געדענק איךָ ,
ָ
און ָאט,
געמאכט ַא רושם אין מַײן קינדערשן
ַ
האט
דארט דערזעןָ ,
האב ָ
װאס איך ָ
דאסָ ,
און ָ
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דאס ַאזױ :אין יענע װַײטע צַײטן ֿפון מַײן קינדהַײט זַײנען
װעלט־אנשױונג .געװען איז ָ
ָ
סן־ארטיסטן.
גא ַ
גאנצע טרוּפע ַ
רומגעװאנדערט ַ
ַ
שטאט ַא
ָ
הױפן ֿפון
ֿ
זײער ָא ֿפט איבער די
רמאניסטן ,זינגערס,
הא ָ
קלארנעטיסטןַ ,
ַ
דאס זַײנען געװען ֿפידלערֿ ,פלײטיסטן,
ָ
טארינקע־שּפילער מיט ים־חזירימלעך און
קא ַ
קונצנמאכערסַ ,
ַ
באטן,
קרא ַ
טענצערַ ,א ָ
יאצן .אין מיטן הױף
ּפא ַ
שלאנגען־שלינגער און ַא ֿפילו ַ
ַ
קװיטלעך ,שּפיזן־שלינגער,
באגלײטע דורך
ּפלאכטע און ַ
ַ
דאזיקע ַארטיסטן אױסשּפרײטן ַא גרױסע
ֿפלעגן די ָ
באװַײזן זײער
ראד מענטשן ַארוםֿ ,פלעגן זײ ַ
ּפלאדיסמענטן ֿפון דעם לעבעדיקן ָ
ַא ָ
לאנטירטע ַארטיסטן,
טא ַ
חברה זַײנען געװען ניט װײניק ַ
דאזיקער ֿ
קונסט .צװישן דער ָ
געפונען זײער ָארט אין לעבןָ ,אדער,
אורזאכן ניט ֿ
ַ
האבן צוליב ֿפ ַארשײדענע
װעלכע ָ
ראנק און ֿפרַײ .איבערהױּפט
רמאנירט ֿפ ַ
הא ָ
ס'האט זײ ּפשוט געגאַרט לעבן ַ
ָ
מעגלעך,
טאקט
יאנקל דער ּפױקער ,װעלכער ֿפלעג אין ַ
האט בַײ אונדז ,יִינגלעך ,אױסגעטײלט ַ
ָ
רומפליען אין זַײן משונהדיקן
ֿ
צימבאל־ּפױק אױף דער ּפלײצע ,װי ַא װיכער ַא
ַ
ֿפון זַײן
קאּפ און ֿפון
אױפשטעלן אױף ָ
ֿ
האר
לאקן ָ
שװארצע ָ
ַ
האבן זיך זַײנע
טאנץ .דערבַײ ָ
ַ
נאכגײן דעם
דעם ּפנים ֿפלעגט ממש שװײס גיסן .מיר ,די געטרַײע ֿפ ַארערערֿ ,פלעגן ָ
מאל בַײזַײן בַײ זַײן
כא ָ
נא ַ
מאל און ָ
כא ָ
נא ַ
ּפױקער ֿפון אײן הױף צום צװײטןּ ,כדי ָ
װירטואזישער
ָ
נאך ַאזױנע ֿפ ָארשטעלונגען ֿפלעגן די ַארטיסטן מיט
רױסטרעפונגָ .
ֿ
ַא
רפן
ּפװא ֿ
רא ַ
גראשן ,װעלכע די צושױער ֿפלעגן ַא ָ
כאּפן אין היטל ַארַײן די ָ
געשיקטקײט ַ
סטראלירט
ָ
גא
האט ַ
זא טרוּפע ,װעלכע ָ
ֿפון די ָא ֿפענע ֿפענצטערָ .אט מיט אײנער ַא ַ
אײנמאל אַײנגעגעבן ַארַײנשמוגלען אין הױף ֿפון
ָ
האט זיך מיר
גאסָ ,
אין אונדזער ַ
האב זיך
װאס איך ָ
געהײמענישפולע מעׂשיותָ ,
ֿ
בארימטן הַײזל .מעגלעך ,די
דעם ַ
הארץ
דאס ַ
נאר ָ
זא אימהָ ,
רפן ַא ַ
נגעװא ֿ
ָ
האט אױף מיר ָא
ָאנגעהערט װעגן דעם בניןָ ,
רבאט און
קלאּפן ,גלַײך איך בין איבער ַא ֿפ ַא ָ
ַ
שטארק ָאנגעהױבן
ַ
דא
האט בַײ מיר ָ
ָ
גאנגען ַא ֿפ ַארברעכן.
בא ַ
ַ
דראט ,אין װעלכן
קװא ַ
ַ
האט מיט זיך ֿפ ָארגעשטעלט ניט קײן גרױסן
דער הױף ָ
צװײשטאקיקער
ָ
ס'האבן ֿפון ַאלע ֿפיר זַײטן ַארױסגעקוקט קלײנע ֿפענצטערלעך ֿפון דער
ָ
האט זיך
יאנקל מיטן ּפױק ָ
געטאן די מוזיק און ַ
ָ
האט ַא הילך
נאר עס ָ
געבַײדע .װי ָ
רמאכטע
געּפראלט די ֿפ ַא ַ
ַ
אױפ
ֿ
האבן זיך
טאנץָ ,
געטאן אין זַײן װילדן ַ
ָ
לאז
ַא ָ
נאקעטע קערּפערס ֿפון ֿפרױען און
באװיזן ַ
האבן זיך ַ
װאנען עס ָ
ֿפענצטערלעךֿ ,פון ַ
מענטארן מיט
ַ
קא
געשאטן ָ
ָ
האבן מיט ַא הילכיקן געלעכטער
מאנסבילן ,װעלכע ָ
ַ
האבן בַײ מיר ָאנגעהױבן ברענען ...מיך
ַאזױנע מיאוסע װערטערַ ,אז די אױערן ָ
האבן
דאזיקע בריאות ָ
אומפ ַארשעמקַײט ,מיט װעלכער די ָ
ֿ
איבעראשט די
ַ
האט
ָ
דא ס איז געװען די
ַא רױסגעשלעּפט ֿפ ַא ר ַא לעמען זײערע לַײבערֿ .פ ַא ר מיר ָ
האט
גאס ַארַײןָ ,
כ׳האב זיך ַארױסגעריסן ֿפון דעם הױף אין ַ
ָ
ַאנדעקונג ,און װען
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דארט געזען ,איז בלױז ַא חלום
האב ָ
װאס איך ָ
דאס ָ
זיך מיר אױסגעדוכטַ ,אז ָ
געװען.
דערפ ָאלגט די ָא ֿפענע ֿפענצטער און די
ֿ
האבן מיך
נאך ֿפיל טעג און נעכט ָ
ָ
האב איך
גרַײפן .צו ביסלעכװַײז ָ
ֿ
בא
דאס צו ַ
נאקעטע קערּפער .מיר איז ניט געװען ָ
ַ
האב געהערט ֿפון די עלטערע יִינגלעך
װאס איך ָ
דאס ָ
ָאנגעהױבן צו ֿפ ַארשטײןַ ,אז ָ
טאקע אמת.
געװאלט גלײבן איז ַ
ָ
כ׳האב ֿפריער ניט
ָ
װאס
װעגן שכנותדיקן הױז און ָ
געװארן...
ָ
צו דערצו בין איך אױך עלטער
אױפן
ֿ
אױפגעלעבט און טומלדיק װי
ֿ
באלעט איז ניט געװען ַאזױ
אין ערגעץ אין ַ
הױפן ֿפון זײדנס הױז
ֿ
געפונען איבער עטלעכע
האט זיך ֿ
װאס ָ
מארקָ ,
יונע ּפילדערס ַ
גאסן ַארום.
און ֿפ ַארשּפרײט ריחות ֿפון הערינג און זויערע אוגערקעס איבער ֿפיל ַ
רבראכט שעהן
ַ
דארט ֿפ ַא
געפילט װי אין דער אײגענער און ָ
האבן זיך ֿ
מיר ,יִינגלעךָ ,
עופותֿ ,פיש,
גלאט ַאזױ ַארומגעדרײט צװישן שרַײענדיקע הענדלערס מיט ֿ
ַ
לאנג.
ַ
יאטקעסּ ,פשוט
גרינװארגַ ,ארומגעשּפרונגען איבער די שטײנערנע טרעּפן ֿפון די ַ
ַ
נגעפילט מיט ּפלעצלעך און ֿפ ַאשידענע
געגלאצט מיט די גיריקע אױגן אױף די קױשן ָא ֿ
ָ
טארינקעס
קא ַ
נאכגעשּפירט ,װי די ים־חזירלעך אױף די ַ
געבעקסןָ .אדער מיט נַײגער ָ
געטרא ֿפן צו ֿפ ַארשידנען
ָ
האט אױך ָא ֿפט
קארטלעך ֿפ ַאר די גליק־זוכער .עס ָ
ציען ַארױס ַ
װאגן
לאדן ַא ָ
אױפ ָ
ֿ
העלפן
ֿ
גראשן ֿפ ַאר
ַא שטיקל ּפרנסה – ַא דרײער ָאדער ַא ֿפינף ָ
רטא ֿפל ָאדער מיט ציבל.
קא ָ
מיט ַ
עופות־הענדלער און
ּפטאן עּפעס ַא שטיקל מיט ַאן ֿ
ניט זעלטן ֿפלעגן מיר ָא ָ
האט אונדז
רבראכט די צַײט און קײנער ָ
ַ
האבן מיר ֿפ ַא
לאכןָ ...אט ַאזױ ָ
געשמאק ַ
ַ
ניט געשטערט אין אונדזערע מעׂשים.
צוגערופן
ֿ
האט מיך
דורכשּפאנענדיק זיך ַאזױ צװישן רײען ֿפון אױבסטָ ,
ַ
אײנמאל
ָ
אײנע ַא הענדלערין:
דא צו מַײנע קױשן בלױז
כאּפ ַא קוק ָ
זאגט זי ,כ׳בעט דיךַ ,
נאר ,יִינגעלעָ ,
– הער ָ
אײן װַײלעָ ,אט קער איך זיך גלַײך אום.
האב ניט מַײן הסקמה צו געבן ,װי די הענדלערין איז אין אײן אױגנבליק
איך ָ
געװאלט געבליבן מיט די קױשן עּפל.
ָ
געװאלט ניט
ָ
ֿפ ַארשװונדן און איך בין
ראל ֿפון
װאס מע טוט :די ָ
שטײ איך מיר ַאזױ אין ֿפ ַארלעגנהײט און װײס ניט ָ
האט
"ּפאסט" ָ
רלאזן מַײן ָ
גלאט ַאזױ ֿפ ַא ָ
ַ
נאר
הארצןָ .
ַא װעכטער איז מיר ניט צו ַ
האב איך אױסגעקליבן דעם שענסטן עּפל און
געּפאסט .קודם־ּכל ָ
ַ
מיר עּפעס ניט
זיך ַאלײן מכבד געװען.
ליציאנט:
ַ
ּפא
װאקסט ֿפ ַאר מַײנע אױגן אױס ַא ָ
דא ַ
ָ
מאמע?..
– דַײנע עּפל? – ֿפרעגט ער שטרענג – װּו איז די ַ
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ּפאליצײ־לַײט ,און
האבן איבערהױּפט געציטערט ֿפ ַאר ָ
מיר ,יִידישע יִינגלעךָ ,
אױסגעשטאמלט:
ַ
האב איך
ענטפערןָ ,
ֿ
װאס צו
ניט װיסנדיק ֿפ ַאר שרעק ָ
יאָ ...אט קערט זי זיך אום...
– ָ
ראן בַײ אַײך?
האנדלס־דערלױבעניש ֿפ ַא ַ
– ַא ַ
געװארןּ ,כדי אױסמַײדן
ָ
נגעשטאנעןַ ,אז מַײן הענדלערין איז נעלם
ַ
האב איך זיך ָא
דא ָ
ָ
האט מסּתמא ניט די געהעריקע צַײגעניש.
ליציאנט ,װַײל זי ָ
ַ
ּפא
באגעגעניש מיטן ָ
די ַ
– ֿפ ַארשטײט זיך!
האט ניט
ספק ָ
װאס קײן ֿ
ּפגעענטפערט ַאזױ זיכערָ ,
ֿ
האב איך מיט חוצּפה ָא
ָ
אױסגערופן.
ֿ
קאּפ ביז די ֿפיס
ּפגעמאסטן ֿפון ָ
ָ
האט מיך מיטן בײזן בליק ָא
ליציאנט ָ
ַ
ּפא
דער ָ
הארצן ,גלַײך װי
און ַאװעק צו דער ֿפ ָאלגענדער הענדלערין .מיר איז ַא שטײן ֿפון ַ
האב ֿפון זַײנע הענט ַארױסגעריסן.
איך ָ
צונױפגעקליבן
ֿ
האבן זיך
באמערקט ,װי לעבן מיר ָ
כ׳האב בעת מעׂשה ניט ַ
ָ
געטאּפט און געשמעקט מַײן סחורה.
ַ
האבן
װַײבלעך – קונים ,װעלכע ָ
האט זיך אײנע צו מיר געװענדט.
– יִינגעלע ,װי טַײער דַײנע עּפלעך? – ָ
װאס
אױסגעשאסן ַא ּפרַײזָ ,
ָ
כ׳האב
ָ
נאר
װאסָ ,
װאנען און צוליב ָ
איך װײס ניט ֿפון ַ
באהערשט ַא ניט־גוטער .ניט
װאלט מיר ַ
קאּפ ַארַײן ,װי עס ָ
גלאט ַאזױ אין ָ
איז מיר ַ
האנדלען מיט
האב איך ָאנגעהױבן ַ
װאס איך טו אױףָ ,
ָאּפגעבנדיק זיך קײן חשבן ָ
עּפל.
האט
האבן זיך די קונים ָאנגעהױבן קריגן צװישן זיך .יעדער ֿפון זײ ָ
דערבַײ ָ
געװאגן די עּפל און גענומען
ָ
האב
אַײנקױפן .און איך ָ
ֿ
װאס גיכער בַײ מיר
געװאלט ָ
ָ
האט זיך אומגעקערט,
עּפל־מאמע ָ
ַ
געארבעט אױף ַאלע ּכלים .און װען מַײן
געלט און ַ
זַײנען אירע קױשן געװען לײדיק ,און די קעשענע ֿפול מיט געלט.
געװארן.
ָ
ֿפ ַאר חידוש איז זי געבליבן שטײן מיט ַאן ָא ֿפן מויל ,גלַײך זי איז שטום
האט
איך בין געװען גרײט נעמען די ֿפיס אױף די ּפלײצעס ,װי צו מַײן װּונדערָ ,
געזאגט:
ָ
הארץ
קאּפ און מיט טרער אין ַ
געטאן דעם ָ
ָ
זי מיר ַא גלעט
אױפלײזער...
ֿ
זאלסטו זַײן ,מַײן
– געבענטשט ָ
דאס געלט
האט ָ
דאס ֿפ ַארדינסט ,און זי ָ
גראשן ָ
האב איר ָאּפגעגעבן ביז ַא ָ
איך ָ
הײמטראגן
ָ
לפן ַא
צוגעהא ֿ
ָ
כ׳האב איר
ָ
נאך גרעסערן חידוש ניט איבערגעצײלט.
צו מַײן ָ
לאנט מיט עטלעכע זילבערנע
בא ָ
האט מיך ַ
װאג ,און זי ָ
די גרױסע קױבערס מיט דער ָ
האב איך זיך אומגעקערט מיט מַײן ערשט ֿפ ַארדינסט אין
מטבעותַ .א גליקלעכערָ ,
זאט ָאנגעגעסן מיט שמעקענדיקע ּפלעצלעך און
האב זיך צו דער ַ
מארק ַארַײן ,װּו ָ
ַ
יאגדעס.
שװארצע ַ
ַ
ריזנדיקע קוכנס מיט
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נאך ַא
נגעפ ַאלן ָ
ֿ
רק־עּפאּפײ איז מיר ָא
ָ
מא
נאך מַײן ַ
אין ַא קורצער צַײט ַארום ָ
גאס און מיט מַײן עלטערן
נאך עטלעכע יִינגלעך ֿפון מַײן ַ
צוזאמען מיט ָ
ַ
ֿפ ַארדינסטל.
טוטס־מאכערַ .אהער זַײנען מיר
ַ
האבן מיר זיך ָאנגעדינגען צו חיימען דעם
ברודער ָ
לעטאריער״ – ֿפ ַארדינען אױף ברױט :הונדערט טוטלעך –
ַ
״ּפרא
ָ
געקומען װי אמתע
געפונען אין ַאן ענגן קעלער־
ֿ
האט זיך
רשטאט בַײ חיימען ָ
ַ
װא
גראשן .דער ַ
ָ
ֿפינף
דאר
נא ֿפט־לעמּפל .דער בעל־הבית – ַא קלײן ַ
האט געברענט ַא ַ
בַײטאג ָ
ָ
צימער ,װּו
טעריאל – ַאלטע ביכער ,און
ַ
מא
לאנגע ּפאות – אונדז ַארױסגעגעבן ַא ַ
יִידל מיט ַ
האבן ֿפון די שמעקענדיקע מיט בױמל בלעטער געקלעּפט טוטן.
מיר ,די ַארבעטערָ ,
בארג און ֿפון צַײט צו צַײט
צונױפגעלײגט אין ַא ַ
ֿ
ּפראדוקציע
ָ
האט זַײן
יעדער ָ
חברים זַײנען געװען
װאקסט גיכער .מַײנע ֿ
בארג ַ
נאכגעשּפירט די שכנים – װעמענס ַ
ָ
האט
געארבעט און מיך ָ
ַ
דא
האבן זײ ָ
מאל ָ
דאס ערשטע ָ
געניטער ֿפון מיר – ניט ָ
דאס
האט בַײ מיר ֿפ ַארנומען ָ
װאס איך שטײ ָאּפ ֿפון זײֿ .פיל צַײט ָ
געערגערטָ ,
זא ַארױסשלעּפן מיט דער
נאנדערלײגן אױף בלעטער די גרױסע ביכער .בעת ַא ַ
ֿפ ַא ַ
רפ ָארן גלַײך מיט דער
הילף ֿפון ַא מעסער די אַײזערנע קלעמערלעך בין איך זיך ֿפ ַא ֿ
געטאן און
ָ
שּפראץ
ָ
האט ַא
דאס בלוט ָ
גראבן ֿפינגער ַארַײןַ ,אזױ ַאז ָ
ָ
שארף אין
ַ
רפן:
רגעװא ֿ
ָ
האט אין ּכעס מיר ֿפ ָא
ֿפ ַארגיסן דעם בוך .דער בעל־הבית ָ
– קרומע הענט!
ּפאּפיר ,איבערגעבונדן דעם
האט ַאװעקגעלײגט אױף מַײן װּונד ַא שטיקל ַ
ער ָ
האב ֿפ ָארגעזעצט מַײן ַארבעט.
שמאטקעלע און איך ָ
ַ
ֿפינגער מיט ַא
רבעט־קאריערע
ַ
טאג ֿפון מַײן ַא
האט זיך דער ערשטער ָ
זאגנדיקָ ,
דעם אמת ָ
מעל־ּפאּפ און
ַ
געבראכן ,די ריחות ֿפון
ָ
האט
לאנג .דער רוקן ָ
געצױגן אומגעהַײער ַ
כ׳האב שוין ממש ניט געקענט
ָ
האלדז און
געשטאנען אין ַ
ַ
שימל ֿפון די ביכער זַײנען
טוטס־מאכער
ַ
האט חיים דער
דאס ַאלץ װעט זיך ענדיקן .ענדלעך ָ
דערװארטן ,װען ָ
ַ
באדַײטןַ ,אז דער
רפט ַ
געדא ֿ
ַ
האט
דאס ָ
געטאן אין טיש ַארַײןָ .
ָ
מאל ַא קלעּפ
דרַײ ָ
האט
ביזװאן חיים ָ
ַ
נאך ַא היּפשע צַײט איז דורך
רבעטס־טאג איז ֿפ ַארענדיקטָ .
ָ
ַא
געהאלט .איך
ַ
דאס
נאנדערגענומען ָ
בארג מיט טוטן און ֿפ ַא ַ
איבערגעצײלט יעדנס ַ
נאר
גראשן – װײניקער ֿפון ַאלעמעןָ ,
ָ
צװאנציק
ַ
גאנצע ֿפינף און
האב ֿפ ַארדינט ַ
ָ
כ׳האב אױסגערעכנט
ָ
אױפן זיבעטן הימל.
ֿ
סוף־סוף בין איך געװען מיט מַײן ֿפ ַארדינסט
נאר
ּפארציעס צוקער־אַײזָ ...
ּפיטאל װעט מיר סטַײען אױף ֿפינף ָ
ַ
קא
גאנץ ַ
ַאז מַײן ַ
חבר –
כ׳האב ָאנגעשטוּפן אױף מַײנעם ַא ֿ
ָ
יובלען איז מיר ניט אױסגעקומען.
לאנג ֿ
ַ
האב ניט געקענט זיך
גאס .איך ָ
האט ער געהײסן – ַא בחורל ֿפון אונדזער ַ
מאיר ָ
ּפיטאל .מאיר איז געװען עלטער
ַ
קא
בארימען מיט מַײן ַ
אַײנהאלטן און ֿפ ַאר אים ניט ַ
ַ
גאס איז געװען ַא
אװטאריטעט בַײ אונדז אין ַ
ָ
יאר צװײ־דרַײ .זַײן
ֿפון מיר אױף ַא ָ
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באהַײװנטקַײט ֿפון
קאנען דערצײלן שײנע מעׂשות און ַ
גאנץ הױכער צוליב זַײן ָ
ַ
שטאט און אין דער װעלט .דערזען בַײ מיר אין
ָ
גאס ,אין
ַאלע געשעענישן אין ַ
געװארןָ .אנגעהױבן מיט
ָ
צוגעקאכן
ָ
האנט עטלעכע מטבעות ,איז מאיר צו מיר
ַ
געקארגט איצט ַא ביסל אין געלט,
ַ
זַײינע נַײעס און ֿפ ַארענדיקט מיט דעםַ ,אז ער
גראשן בלױז אױף
ָ
װאלט איך אים ניט ַאנטליען מַײנע ֿפינף־און צװַײנציק
און צי ָ
װאך ָאן
גאנצע ָ
געטאן בַײ דער נשמה :בלַײבן ַא ַ
ָ
האט מיר ַא קלעם
װאך? עס ָ
אײן ָ
האב ֿפ ַארבונדן ַאזױנע ליכטיקע
גראשן ,מיט װעלכע איך ָ
ָ
ַאזױ שװער ֿפ ַארדינטע
װארט מַײנע בלוטיקע –
זאגט מען ָאּפ מאירן? מיט אײן ָ
נאר װי ָ
טרױמען מַײנע? ָ
ריבערגעװאנדערט ֿפון מַײן קעשענע אין קעשענע
ַ
האבן ַא
גראשן ָ
אמת בלוטיקע!!! ָ
װאך – אױף אײביק.
חבר ,און ניט אױף איין ָ
ֿפון מַײן ֿ
האט מיט מיר
יאר און ער ָ
מַײן ברודער איז געװען עלטער ֿפון מיר מיט צװײ ָ
חברים,
געהאט זַײנע ֿ
ַ
האט זיך
געהאלטן .ער ָ
ַ
מּפאניע
קא ַ
זאגטָ ,
זעלטן ,װי מען ָ
געשעפטן ,איך – אין מַײנע .ניט
ֿ
רטאן אין זַײנע
איך – מַײנע .ער איז געװען ֿפ ַא ָ
האט מער רעכט און
װאס ער ַאלס עלטערערָ ,
אײנמאל בין איך מקנא געװעןָ ,
ָ
נא ר ָא ן
ספ ערןָ ,
הא ב געשטרעבט צו זַײנע ֿ
מעגלעכקַײטן ,איידער איך .איך ָ
ּפאר ֿפלעשלעך
געבראכט ַא ָ
ַ
האט ער ַאהײם
דערפ ָאלג .אין אײנעם ַאן ָאװנט ָ
ֿ
/סיטרא.
ָ
לקא
סינא ָ
ַ
האט ער געשמײכלט,
ונװאנען קומען צו אים די ֿפלעשלעךָ ,
ראגעֿ ,פ ַ
אױף מַײן ֿפ ַ
װי ַא זיגער ,געבן זיך דערמיט מיר ָאנצוהערן – שױן גוט דיר טרינקען? קײן קשיאות
באמערקטַ ,אז די הענט בַײ מַײן ברודער זַײנען אין װּונדן .מיט
האב ַ
ֿפרעג ניט .איך ָ
שלא ֿפן גײן
ָ
מאמען אײדער
נאר ֿפ ַאר דער ַ
דערפוןָ ,
ֿ
געװאלט רעדן
ָ
האט ער ניט
מיר ָ
־פ ַאבריק,
לקא ֿ
סינא ָ
ַ
האט ער ָאּפגעבריט אױף דער
איז ער זיך מודהַ ,אז די הענט ָ
האט זיך ַארױסגעװיזןַ ,אז שױן עטלעכע טעג,
נדער־גאס .עס ָ
ַ
לעקסא
ַ
װאס אױף ַא
ָ
געטראנק.
ַ
זא ֿפט צום
קאכט דעם ַ
דארטן בַײם אױװן ,װּו מען ָ
װאס מַײן ברודער ַארבעט ָ
ָ
האט אױף אים ָאנגעשריגן און ֿפ ַארװערט ַאהינצוגײןָ .אבער מיט מיר
מאמע ָ
די ַ
ּפכאּפן אױף דער ֿפ ַאבריק און צו זען ,װי
רא ַ
באהערשט ַא נַײגער זיך ַא ָ
האט שױן ַ
ָ
זאגנדיק זיך קײנעם קײן
מארגן אין דער ֿפרי ,ניט ָ
לקא .צו ָ
סינא ָ
ַ
מאכט
ַאזױ מען ַ
דאס קײן ֿפ ַאבריק ניט געװען,
װארט ,בין איך אױף דער ֿפ ַאבריק .אײגנטלעך איז ָ
ָ
האט
גאר ּפרימיטיװער אַײנשטעלונג ,װּו מען ָ
אַײנפ ַאכער צעך מיט ביז ָ
ֿ
גיכער ַאן
לקא.
סינא ָ
ַ
ּפראדוצירט
ָ
שװא רצן
ַ
מא דנער יִיד מיט ַא
לעבא ס ֿפ ון דער אונטערנעמונגַ ,א ָ
ָ
בא
דער ַ
צוגעלאזט צו זיך אין ֿפ ַאבריק
ָ
האט
גראבן בױך ָ
ציגאר אין מױל און ַא ָ
ַ
צילינדערַ ,א
ּפגעגאן בלױז
ַ
געצאלטָ .א
ָ
האט ער זײ ניט
גאס׃ קײן געלט ָ
ַארַײן די יִינגלעך ֿפון ַ
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האבן בַײ זיך
חברהלַײט ָ
לקא ,װעלכע די ָארעמע ֿ
סינא ָ
ַ
מיט עטלעכע ֿפלעשלעך
געקאנט ָאנטרינקען צו דער
ָ
האבן זײ זיך
דא ָ
קײנמאל ניט געזען און ָ
ָ
שטאט
ָ
אין
קלײנװארג
ַ
דאס
באמערקט ,װי ָ
אפילו ניט ַ
האט ּכלומרשט ֿ
לעבאסָ ,
ָ
בא
זאט .ער ,דער ַ
ַ
גאזירטן
װאשן די ֿפלעשלעך און צעגיסן דעם זיסן ַ
ַארבעט לעם אױװן בַײם ַ
האט און דער ֿפ ַאבריק
זאלן זײ ...מיר ָאבער ָ
געטראנק .קינדער װילן זיך ֿפ ַארװַײלן? ָ
ַ
האבן ּפשוט
נאך געװען צו קלײן און די עלטערע יִינגלעך ָ
געפידלט :כ'בין ָ
ֿ
ניט
דארטן.
מיך געטריבן ֿפון ָ
האב איך דערהערט הינטער מַײן ּפלײצע:
בַײם ארױסגײן ֿפון טױער ָ
ורמאן אױבן
ַ
דאס איז געװען דער ֿפ
דערלאנג מיר דעם בַײטש! – ָ
ַ
– יִינגעלע,
ז־װאסער און
גא ַ
לאנען מיט ַ
בא ָ
שטאט די ַ
ָ
צעפירט איבער דער
ֿ
װאס
װאגןָ ,
אױפן ָ
ֿ
ָאן
האב איך זיך
טובה ָ
ֿ
זא
באלױנונג ֿפ ַאר ַא ַ
לקאַ .אלס ַא ַ
סינא ָ
ַ
קאסטן ֿפלעשלעך
ַ
גאנעקל ,אין
געהאנגען װי ַא ַ
ַ
װאס איז
דערלױבט ַאװעקזעצן אױף ַא בענקעלעָ ,
האט געדינט צושטעלן די סחורה
דאזיקע בענקעלע ָ
דאס ָ
װאגןָ .
סאמע עק ֿפון ברײטן ָ
ַ
גאס.
װאסער־הענדלער אין ַ
– די ַ
ראּפטרַײבן
ורמאן װעט מיך ַא ָ
ַ
דאזיקער ֿפ
איך בין ּכמעט װי זיכער געװעןַ ,אז דער ָ
דאס איז צו מַײן חידוש ניט געשעןֿ .פ ַארקערט ,דער
נאר ָ
באקװעמען ָארטָ .
ֿפונעם ַ
רױסגעפ ָארן
ֿ
טאט און ַא
באגוטנדיק מַײן דרײסט ַ
געטאןַ ,
ָ
האט צו מיר ַא שמײכל
ורמאן ָ
ַ
ֿפ
האט געדוכט,
טראן .מיר ָ
ָ
אױפן זיבעטן הימל אױף מַײן
ֿ
גאס ַארַײן .איך בין געװען
אין ַ
האט זיך ֿפ ַארצויגן ביזן
ַאז ַאלע דורכגײער קוקן אױף מיר מיט קנאה .מַײן רַײזע ָ
לפן
צוגעהא ֿ
ָ
ּפגעארבעטֿ :פלַײסיק
ַ
גאנץ ערליך ָא
האב איך ַ
מיטאג ַארַײן .מַײן ברױט ָ
ָ
דאס אַײז
ּפגעטראגן ָ
ָ
קאסטנס מיט ֿפלעשלעךָ ,א
װאגן די ַ
ּפלאדן ֿפון ָ
רא ָ
ורמאן ַא ָ
ַ
מַײן ֿפ
געװארן
ָ
װאגן די ּפוסטע ֿפלעשלעך און
ּפגעטראגן צום ָ
ָ
װאסער־קלעטלעךָ ,א
אין די ַ
האט ער
האבן זיך געזעגנטָ ,
דער בעסטער גוטער ברודער מיט מַײן שעף .װען מיר ָ
גאס ,מורא
האב אױסגעטרונקען אין ַ
װאס איך ָ
לקאָ ,
סינא ָ
ַ
געשאנקען ַא ֿפלעשל
ָ
מיר
װאס איך
זאל זיך ניט דערװיסן ,מיט ָ
מאמע ָ
האבנדיק עס ַאהײמצוברענגען – די ַ
ָ
האב זיך ֿפ ַארנומען.
ָ
שטאט זַײנען דורך עטלעכע
ָ
גאסן ֿפון
אין ַאזעלכע רַײזעס איבער די רױשיקע ַ
געהאט מַײן נַײע
ַ
האט אױך ַא סוף
האט ַא סוףַ ,אזױ ָ
זאך ָ
נאר װי יעדער ַ
טעגָ .
דערמאנען.
ָ
קאן איך ניט רוִיק װעגן דעם זיך
טאג ָ
אונטערנעמונג .ביז הַײנטיקן ָ
ורמאן זיך אומגעקערט אין ֿפ ַאבריק ארַײן
ַ
האבן מיר מיט מַײן ֿפ
מיטאג צַײט ָ
ָ
לאנען.
סער־בא ָ
ַ
װא
קאסטנס און ַ
װאגן מיט ַ
נלאדן דעם ָ
דאס ֿפערד און ָא ָ
נהאדעװען ָ
ָא ָ
מאביל און לעבן אים דער
װטא ָ
שװארצער ַא ָ
ַ
געשטאנען ַא
ַ
אין מיטן הױף איז
מאביל
װטא ָ
ציגאר אין מױלַ .אן ַא ָ
ַ
גראבן
שװארצן צילינדער מיטן ָ
ַ
בריקאנט אין זַײן
ַ
ֿפ ַא

31

זאך,
דאס איז געװען ַא זעלטענע ַ
באלעט – ָ
אין יענע צַײטן אין אונדזער ָארמענען ַ
שטארקן נַײגער .בין איך צו צו דער
ַ
רױסגערופן בַײ אונדז יִינגלעך ַא
ֿ
האט ַא
װאס ָ
ָ
לעבאס:
ָ
בא
רופט זיך צו מיר דער ַ
טראכט ֿפון ַאלע זַײטןֿ .
בא ַ
מאשין און זי ַ
ַ
מאביל?
װטא ָ
דורכפ ָארן אין דעם ַא ָ
ֿ
– הער אױס ,איך זע ,עס װילט זיך דיר
רװאלט זיך
האט זיך ֿפ ָארט ֿפ ַא ָ
בריקאנט ָ
ַ
רשטאנעןַ ,אז דער ֿפ ַא
ַ
האב ֿפ ַא
איך ָ
ענטפערן .װער
ֿ
װאס צו
כ׳האב זיך ֿפ ַארשעמט און ניט געװּוסט ָ
ָ
ֿפ ַארװַײלן מיט מיר.
מאביל?
װטא ָ
האט דען געקענט ַא ֿפילו טרױמען זיך ַארַײנזעצן אין ַא ָ
ָ
לעבאס איז געװען ערנסט:
ָ
בא
דער ַ
מאשיןֿ .פ ַארדינסטו
װאש מיר אױס די ַ
װאסער און ַ
זאגט ערַ ,אן עמער מיט ַ
– נעםָ ,
ַא צענער און זעץ דיך צום רודער ַאװעק.
געכאּפט
ַ
אױסגעפ ַאלן,
ֿ
װאס איז מיר
געװאלט גלײבן אין מַײן גליקָ ,
ָ
האב ניט
איך ָ
שמאטע און ֿפלַײסיק זיך גענומען צו דער ַארבעט .דערבַײ
ַ
װאסער מיט
ַאן עמער ַ
מאביל
װטא ָ
זאגן :זיצן אין ַאן אמתן ַא ָ
האב איך צוגעזונגען ֿפ ַאר ֿפרײד .לַײכט צו ָ
ָ
האלבע שעה ניט דורך װי די
נאך דערצו ַא צענער ֿפ ַארדינען! קײן ַ
בַײם רודער און ָ
כ׳האב ָאּפגעװישט דעם שװײס ֿפון
ָ
האט געשַײנט װי ַא שּפיגל אױף דער זון.
מאשין ָ
ַ
טראכט
בא ַ
האט ַ
לעבאס ָ
ָ
בא
באלױנונג .דער ַ
געװארט אױף דער ַ
ַ
באשײדן
שטערן און ַ
װארט ַאװעקגעזעצט
זאגנדיק קײן ָ
װטא און ניט ָ
שּפאגלדיקן ַא ָ
ָ
ֿפון ַאלע זַײטן זַײן
נאך זיך ַא
איבערלאזנדיק ָ
ָ
זיך צום רודער און אין אײן אױגנבליק ֿפ ַארשװּונדן,
גריפן,
בא ֿ
געּפלעפטער .און ַא ֿפילו ניט ַ
ֿ
גיפטיקן ריח .איך בין געבליבן שטײן װי ַא
ֿ
הארץ מיר
דאס ַ
האט ָ
נאר װען איך בין געקומען צי זיךָ ,
װאס ס׳איז ֿפ ָארגעקומעןָ .
ָ
האבן זיך געשטעלט אין די אױגן ...עס
געפילט ,װי טרערן ָ
ֿ
כ׳האב
ָ
ֿפ ַארקלעמט און
גראבן ליגן.
געגאנגען װי אין ָ
ַ
באלײדיקונג
איז מיר ניט ַאזױ אין די ַ
דאס איז געװען מַײן ערשטער
געגאנגעןָ .
ַ
מער אױף דער ֿפ ַאבריק בין איך ניט
געקאנט ֿפ ַארגעסן די
ָ
האב איך ניט
לאנג ָ
נאך ַ
ּפיטאליזםָ .
ַ
קא
ּפראטעסט קעגן ַ
ָ
טאג ,װען ס'איז מיר אױסגעקומען
נאך דעם ביזן הַײנטיקן ָ
באלײדיקונג און ּתמיד ָ
ַ
טארן און בורזשויען ,איז ֿפ ַאר מַײנע אױגן
טא ָ
עקסּפלוא ַ
ַ
הערן ָאדער לײענען װעגן
שװארצן
ַ
בריקאנט מיטן בױך אינעם
ַ
געשטאלט ֿפון מַײן ֿפ ַא
ַ
דאס
אױפגעשװימען ָ
ֿ
ציגאר אין מױל.
ַ
גראבן
צילינדער און ַא ָ
דאֿ ,פ ַארענדיקן
באשרַײב ָ
באמערק שױן ַאלײןַ ,אז מערסטנטײל עטיודן ,װעלכע איך ַ
איך ַ
מאטישע געשעענישן אין לעבן
דרא ַ
ַ
מאטיש .און עס איז קײן װּונדער ניט.
דרא ַ
ַ
זיך
טיפן שּפור...
נאך זיך ַא ֿ
לאזן איבער ָ
שטארקער ,אײדער ַאנדערע און ָ
ַ
ֿפ ַארקריצן זיך
קאן ניט
לאזן זיך גוט צו ֿפ ָארגעדענקען .און איך ָ
זאכן ָ
קאמישע ַ
נאר אױך ַ
ָ
דאס צו דער צַײט ,אײדער
לאגיש געהערט ָ
נא ָ
כרא ָ
ָ
כאטש
ֿפ ַארבַײגײן אײנע ֿפון זײָ ,
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נאך געװױנט אין אונדזער דרַײעקיקן
האבן ָ
איבערגערפ ָארן צום זײדן .מיר ָ
ֿ
מיר זַײנען
דאן
טאטע איז שױן ַ
נדער־גאס .דער ַ
ַ
לעקסא
ַ
װאס אױף ַא
שטאקָ ,
ָ
אױפן ֿפערטן
ֿ
צימער
ּפאזנַײסקען,
טעקסטיל־פ ַאבריק בַײ ָ
ֿ
געארבעט אין
האט ַ
מאמע ַ
רוסלאנד ,די ַ
ַ
געװען אין
ראנק
נאך די לימודים אין שול געװען ֿפ ַ
און איך מיטן עלטערן ברודער מַײנעם זַײנען ָ
אױפזיכט.
ֿ
און ֿפרַײ ָאן קײן שום
געקראכן אין הױף אױף די גלַײכע
ָ
גאר ניט געװען װױלע יִינגלעך,
מיר זַײנען ָ
געטאן שּפיצלעך די שכנים.
ָ
װענט,
האניק ניט געלעקט.
האט בַײ אונדז קײן ָ
מאמע ָ
װארט ,די ַ
מיט אײן ָ
געשטאנען
ַ
האט זיך
דאס געווען ,עס ָ
רילינג־טאג ,אײדער ּפסח איז ָ
ָ
אין אײנעם ַא ֿפ
ַא טומל אין הויף ֿפון די ווַײבלעך ַארום די גרויסע הייסע קעסלעך ,אין וועלכע מע
דאס
געלופטערט ָ
ֿ
געפעס .אויף די בענק און בענקלעך האט מען
דאס ֿ
האט געּכשרט ָ
ָ
האט אויף זיי קיין
נאר קיינער ָ
האבן געשריגןָ ,
בעטגעוואנט ,קינדער אין די וויגן ָ
ַ
ערב
ֿ
רטאן אין זַײנס – ַא קלייניקַײט –
ַאכט ניט געלייגטַ .אלע זַײנען געווען ֿפ ַא ָ
ּפסח!
זייף־בלאזן .מיר האבן
ָ
לאזן
רוואלט ָ
האט מיר מיט מַײן ברודער ֿפ ַא ָ
טאג ָ
זא ָ
אין ָאט ַא ַ
האבן שוין
זיך אוועקגעזעצט בַײם ָא ֿפענעם ֿפענצטער און דורך די טוטלעך ,וועלכע ָ
געלאזן
ָ
געארבעט,
האט אין שטוב בַײ וועבערַײ ַ
טאטע ָ
געבליבן ֿפון דער צַײט ,ווען דער ַ
גאר
געהאט .קלײנע ,גרױסעָ ,
ַ
האבן צו זיך קיין גלַײכן ניט
וואס ָ
בלאזןָ ,
ַאזעלכע שיינע ָ
האט זיך ָאּפגעשּפיגלט דער הױף ,דער
גרױסע ,מיט ַאלע ֿפ ַארבן ֿפון ַא רעגנבױגן ,װּו עס ָ
דערנאך
ָ
אױפגעהױבן אין דער הױך,
ֿ
בלאזן
ָ
האבן זיך די
מױער ,די מענטשן .צוערשט ָ
געּפלאצט.
ַ
ראּפ און ערגעץ אױף אונטן
ּפגעלאזט ַא ָ
ָ
רא
װאליע ַא ָ
ּפא ָ
האבן זיך ָ
ָ
דאס
דערטראגן צו אונדז ַא רעװע ֿפון ַא לײבָ .
ָ
האט זיך ֿפון אונטן
ּפלוצלינג עס ָ
שטאק
ָ
אױפן ערשטן
ֿ
האט געװױנט
װאס ָ
קצבָ ,
ֿ
יעקב דער
ֿ
אױפגעשריגן
ֿ
האט צו אונדז
ָ
רַײנגאנג.
ַ
סן־א
גא ַ
יאטקע מיטן גרױסן שילד "ּכשר" איבער ַ
געהאלטן ַא ַ
ַ
און
דאס איז געװען ַאן אױסגעװײנטלעך
האבן ַאלע געציטערטָ .
קצב ָ
ֿ
ֿפ ַאר דעם
בארד אין ריזיקע שטיװל ,װעלכע
גראבער יִיד מיט ָאקסענע אױגן און ַא געלער ָ
ָ
געהאנגען
ָ
גארטל זַײנען
רגאסן מיט בלוטַ .ארום זַײן ַ
זַײנען געװען שטענדיק ֿפ ַא ָ
דערמאנט אין
ָ
האט
גאנצן ָאנבליק ָ
עטלעכע מעסערס אין לעדערנע שיידלעך .זַײן ַ
גאנצער
טאן! זַײן ַ
האבן מיט אים צו ָ
גאט ָאּפָ ,
ַא הענקער ֿפון ליודיװיקס צַײטן .היט ָ
האבן מיט ַא
שטאנען ֿפון קללות און שילטעניש ,װעלכע ָ
ַ
בא
האט ַ
לעקסיקאן ָ
ָ
הארץ ַארַײן!
"א ֿפַײער אין ַ
באזונדער אומהײמלעכקַײט געהילכט אין זַײן חיישן קולַ :
ַ
בראך אין אַײערע בײנער! די ֿפיס מיט די הענט װעל איך אַײך אױסרַײסן! דעם
ָ
ַא
רױסלאזן!"
ָ
ראּפנעמען!די לעבער מיט די קישקעס ֿפון בױך ַא
קאּפ ַא ָ
ָ

33

האט זיך ּפלוצלינג
קצב ָ
ֿ
רװאס דער
רשטאנעןֿ ,פ ַא ָ
ַ
האבן מיר ניט ֿפ ַא
צוערשט ָ
האט מיך ַא
האב זיך ַארױסגערוקט ֿפון ֿפענצטערָ ,
צעווילדערט .ערשט װען איך ָ
בעטגעװאנט,
ַ
קצבס
ֿ
האט זיך געלױכטעט דעם
רומגעכאּפט .אונטער אונדז ָ
ַ
גרויל ַא
באדעקט די קישנס
האבן ַ
זײף־בלאזן און ָ
ָ
ּפגעלאזט אונדזערע
ָ
רא
האבן זיך ַא ָ
װּוהין ָ
קאלדרעס ,װי ַא רעגן...
מיט די ָ
האט זיך ֿפון
מאמע ,װעלכע ָ
באװַײזט זיך אין הױף די ַ
איז ּפונקט בַײ דער סצענע ַ
מאמען און ָאּפגעגעבן
רפן אױף דער ַ
נגעװא ֿ
ָ
האט זיך ָא
קצב ָ
ֿ
דער ַארבעט געקומען .דער
געלא ֿפן.
ָ
צונױפ
ֿ
האט זיך
גאנצער הױף ָ
װאס דער ַ
איר דעם ברוך־הבאָ ,
רשטאנען,
ַ
האבן זיך ֿפ ַא
רלארן :מיר ָ
האבן זיך צוערשט ֿפ ַא ָ
מיר מיטן ברודער ָ
טראכטן
ַ
װאס טוט מען? קײן צַײט אױף צו
"אן עקזעקוציע"ָ .
ס'איז ניט אױסצומַײדן ַ
מאמע.
באלד קומט ַארױף די ַ
ניטאַ .
ָ
איז
געדאנק.
ַ
דא ֿפ ַאלט מַײן ברודער אַײן ַא געניעלער
און ָ
װאס לעבן אױװן.
האלץָ ,
קאסטן מיט ָ
װארט ,איז ער צום ַ
ניט אױסרעדנדיק קײן ָ
האלץ און ַארַײנגעלײגט
נגעהאקטע קלעצער ָ
ַ
דארטן עטלעכע ָא
ַארױסגעשלעּפט ֿפון ָ
דאס זעלבע.
געטאן ָ
ָ
האב
סאמע הינטן .איך ָ
אױפן ַ
ֿ
זײ אין די הױזן ַארַײן
מאמע אין שטוב ַארַײן.
איר קענט זיך לַײכט ֿפ ָארשטעלן ,װי ָאנגעדרײט איז די ַ
געטאן צום
ָ
האט זי זיך גלַײך ַא נעם
לאטָ ,
רבעטס־כא ַ
ַ
אױסגעטאן ַא ֿפילו דעם ַא
ָ
ניט
ברודער – ער איז ֿפ ָארט געװען דער עלטערער...
קײנמאל ניט געװען .ניט אומזיסט
ָ
מאמע
שלאגן איז די ַ
ָ
קײן בריה אױף צו
יאגט ֿפון אונדז די ֿפליגן.
ֿפלעגט דער זײדע טענהןַ ,אז זי ָ
געצאצקעט און
ַ
מאמע ניט
האט די ַ
קצב ָ
ֿ
נאכן "אינטערװיו" מיטן
מאל ָ
דאס ָ
נאר ָ
ָ
רַײנגעקלאּפט דעם ברודער אין הינטן ַארַײן.
ַ
גאנץ ֿפַײן ַא
ַ
שטארקער
ַ
װאס
לאכטָ .
קלאּפט און מַײן ברודער ַ
ַ
מאמע
דאס? די ַ
װאס איז ָ
נאר ָ
ָ
לאכט ער ,און זַײן געלעכטער גיט זיך איבער צו מיר.
קלאּפטַ ,אלץ הילציקער ַ
ַ
זי
מאמע אױף ַא װַײלע
האט די ַ
דא ָ
רגאנגעןָ .
ַאזױ ַאז מיר זַײנען שױן בײדע ֿפ ַא ַ
לאך.
שלאגט און איך ַ
ָ
דאס זעלבע :זי
געטאן צו מירּ .פונקט ָ
ָ
ָאּפגעשטעלט און ַא נעם
צוזאמען מיט מיר.
ַ
לאכט
און מַײן ברודער ַ
האט זיך ּפלוצלינג
װאס ֿפון מַײנע הױזן ָ
דאס ַאלץ מיט דעםָ ,
האט ָ
ֿפ ַארענדיקט ָ
מאמע איז געשטױנט געבליבן .אירע
אױפן דיל .די ַ
ֿ
האלץ
דאס ָ
ָאנגעהױבן שיטן ָ
אומדערװארט איז
ַ
אױפן שטערן ַארױף .און
ֿ
דאכט זיך,
שײנע גרױסע אױגן זַײנעןַ ,
רגאסן מיט ַא הילכיקן געלעכטער.
האט זיך ֿפ ַא ָ
גאנצער ּכעס און זי ָ
ֿפון איר ַארױס דער ַ
האבן זיך
נאר דערבַײ ָ
געלאכט ביז בױך־װײטיק און ָ
ַ
האבן שױן ַאלע
ַאזױַ ,אז מיר ָ
באװיזן...
מאמעס אױגן שטערן ַ
אין דער ַ

מאמע
מײן ַ
ַ
מאמע ,ניט ֿפ ַארלירנדיק דערבַײ די ָאביעקטיווקַײט איז
דערציילן וועגן ַאן אייגענער ַ
געפילן
זאל דערציילן וועגן אירע קינדער .אונדזערע ֿ
מאמע ָ
ּכמעט ַאזוי שווער ווי ַא ַ
אויסגעהאדעוועט
ָ
געבראכט,
ַ
האט אונדז אויף דער וועלט
צו דעם מענטשן ,וועלכער ָ
גאנצע לעבן
דאס ַ
מיט אייגענער מילךָ ,אּפגעהיט ֿפון סּכנותֿ ,פון ַא בייז אויג ,און ָ
קאנען ניט זַײן
וווילשטאנדָ ,
ַ
געזאגט ֿפ ַאר אונדזער
ָ
ּתפילות
בַײנאכט ֿ
ַ
סַײ בַײטאג ,סיי
מאמעַ ,א
”א גוטע ַ
מאמעַ :
געזאגט מַײן ַ
ָ
האט
ֿפרַײ ֿפון ֿפ ָארויסגענומענקַײט .ווי ָ
מאמע״.
מאמע – ֿפ ָארט ַא ַ
שלעכטע ַ
יארן
וואס מער ָ
בפרטָ ,
דאזיקע זינדֿ .
אויך וועל איך מסּתמא ניט אויסמַײדן די ָ
וואקסט אויס ֿפ ַאר מיר
מאמעַ ,אלץ גרעסער און שענער ַ
עס טיילן מיך ָאּפ ֿפון מַײן ַ
ווארענען” :וועסט
איינמאל ָ
ָ
וואס זי ֿפלעגט מיך ניט
געשטאלט און ֿפיל ֿפון דעםָ ,
ַ
איר
אויסוואקסן ,וועסטו ערשט ֿפ ַארשטיין״ – איז שוין איצט בַײם ניט ווַײטן לעבנס־
ַ
רופט ַארויס ווּונדער און ָאּפשַײ ֿפ ַאר איר
געווארן און ֿ
ָ
רגאנג ֿפ ַאר איר עלטער
ֿפ ָא ַ
ֿפ ָאלקס־חכמהֿ ,פ ַאר איר עכטער גרויסקַײט.
יא ,גרויסע ַאנטּפלעקן זיך בולעטער ֿפונדערווַײטנס.
ָ
מאמע אין ַא תחום ֿפון ָארעמקַײטַ .א ֿפילו צווישן
אױסגעוואקסן איז מַײן ַ
ַ
האט מען איר ֿפ ָאטער ,מַײן זיידן,
באלעטָ ,
וואס אין ַ
ערס־גאס ָ
ַ
ַײפ
ָארעמעלַײט ֿפון ֿפ ֿ
מאמע ׂשרה־מינדל – גדליה קבצנס
גערופן ניט ַאנדערש ווי גדליה קבצן ,און מַײן ַ
ֿ
האט זי ניט ֿפ ַארגעסן אין איר צונעמעניש ,און מיר
גאנצע לעבן ָ
דאס ַ
טאכטערָ .
ָ
וואס זיך גרויסן ,מ׳שטיינס
דא מיט ָ
האט זיך מיט דעם געגרויסט ...עס איז ָ
דוכט ,זי ָ
האט זיך
קאקעטירט .אין געשּפרעכן ווען עס ָ
זאגן ָ
נאר ַא ביסל ַאזוי צו ָ
געזאגטָ ,
ָ
יאַ ,אנדערש שטייט
ּפערזאן ֿפלעגט זי ָא ֿפט טענהן” :נוָ ,
ָ
געהאנדלט עּפעס אין איר
ַ
וואס איז דורגעדרונגען
טאכטער...״ ַא ֿפילו אין איר צוואהָ ,
ניט ָאן גדליה קבצנס ָ
דענקמאל –
ָ
”א
ּפשטאמונגַ :
ַ
האט זי ניט ֿפ ַארגעסן אין ָא
הומארָ ,
ָ
מיט חכמה און ביטערן
טאכטער״...
ַאזוי ווי עס שטייט ָאן גדליה קבצנס ָ
זי איז געווען די עלטסטע ֿפון דרַײ לעבנסגעבליבינע עלף טעכטער אין זייער
צעבראכענע יִידענע ,איז ניט
ָ
קראנקע
ַ
באבע חנה – ַא
משּפחה .איר מוטער – מַײן ָ
האט געהערשט אין שטוב און
וואס ָ
אויסהאלטן די ָארעמקַײט ָ
ַ
אומשטאנד געווען
ַ
אַײנגעשּפאנט אין צרות און געשלעּפט איר ביז
ַ
מאמע
גאר ַא קינד איז מַײן ַ
נאך ָ
ָ
האט קיין
מאמע ָ
די לעצטע ּכוחות .עס וועט ניט זַײן קיין איבערטרַײבענישַ ,אז מַײן ַ
געהאט...
ַ
קינדהַײט ניט
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האט מען זי שוין ָאּפגעגעבן ֿפ ַאר ַא דינסט־מיידל ַאכטונג צו געבן
יאר ָ
צו ַאכט ָ
חברטעס ֿפלעגן שּפילן אין הויף מיט
כטיאריקע ֿ
ָ
נאך ַא קליין קינד ,און ווען אירע ַא
ָ
געניאנטשעט
ַ
האט די קליינע ׂשרה־מינדעלע
ליאלקעסָ ,
שמאטקעלעך ַ
ַ
געמאכטע ֿפון
ַ
האט זי
ליאלקעֿ .פ ַאר דעם ָ
ַ
דארע הענטעלעך ַא לעבעדיקע
שוואכעַ ,
ַ
אויף אירע
באקומען ַא שיסעלע עסן...
ַ
געארבעט אין בעקערַײ
דערנאכט ַ
ַ
אויפ
ֿ
אינדערפרי ביז
ֿ
האט זי ֿפון
יאר ָ
צו צוועלף ָ
מאמע
נאר מַײן ַ
בלאזנסָ ,
ָ
גראשנס און ווייטערדיקע
האט ֿפ ַארדינט ָ
בַײ מצות ,ווּו זי ָ
קאמישע
וואס צו דערציילן ֿפון איר ביטערער קינדהַײט – ָ
געהאט ָ
ַ
האט אויך
ָ
האט זי ַאזויַ ,אז מיר ַאלע
ּפאסירט און דערציילט ָ
האבן מיט איר ַ
עּפיזאדן ,וועלכע ָ
ָ
האט זי
געהאנדלט בַײם בויך ֿפון געלעכטערַ .אזויַ ,א משלָ ,
ַ
האבן זיך
אין שטוב ָ
אויסגעבארגט בַײ די
ָ
באבע חנה,
מאמע ,די ָ
האט איר ַ
מאל ָ
דערציילט ,ווי איין ָ
יום־טוב צו גרייטן ֿפ ַאר איר גדליהן מיט זַײן ֿפרַײנט
ֿ
האלב קערבל ּכדי אויף
שכנים ַא ַ
טשאלנט,
ָ
לאנג געבעטן בַײ איר א
האט שוין ַ
משהלה הויקערַ ,א סעודה .דער זיידע ָ
ווי בַײ לַײט.
טראווע .די
ּפא ַ
געקויפט ֿפלייש און ֿפלַײסיק זיך גענומען צו דער ָ
ֿ
באבע
האט די ָ
ָ
האט איר,
ּפלאנטערן זיך לעבן די ֿפיס ֿפון איר מוטערָ ,
ָ
דרַײ־יאריקע ׂשרה־מינדעלע,
ָ
טשאלנט איז שוין געווען גרייט נעמען
ָ
לפן ,און ווען דער
געהא ֿ
ָ
ווי געוויינטלעך,
באבע חנה.
רויסגערופן די ָ
ֿ
האט ַא שכנה צוליב עּפעס ַא
אים אין אויוון ארַײנשטעלןָ ,
אויפן דיל דעם
ֿ
ראּפגענומען
האט אויסגעניצט די געלעגנהַײטַ ,א ָ
ׂשרה־מינדעלע ָ
טשאלנט...
ָ
אויפסנַײ גענומען גרייטן דעם
ֿ
טאּפ און ַאליין
שווערן ָ
צוזאמען מיט זַײן ֿפרַײנט
ַ
מארגן ,ווען דער זיידע איז געקומען ַאהיים
צו ָ
יום־טובדיקן
ֿ
נגעטאן איר איינציקן
ָ
באבע ָא
האט די ָ
משהלה הויקער ֿפון דער שולָ ,
אויפן
ֿ
טשאלנט
ָ
ּפאמעלעך ַאוועקגעשטעלט דעם
שאלַ ,
קלייד און אין ַא ווַײסער ַ
דא
האט ֿפון ֿפ ַארגעניגן ֿפריילעך די הענט געריבן .און ָ
געדעקטן טיש .דער זיידע ָ
נשטאט
ָ
טאּפ און ַא
האט ָאּפגעבונדן דעם ָ
באבע ָ
ּפאסירט עּפעס שרעקלעכס :די ָ
האט ַ
ָ
שווארצע
ַ
גאּפל ַארויסגעשלעּפט ַא טליענדיקע
דארטן מיט ַא ָ
האט זי ֿפון ָ
טשאלנט ָ
ָ
ַא
שמאטע...
ַ
דאן
וואס איז ַ
געּפלעפט ...עס איז איבעריק צו דערציילןָ ,
ֿ
ַאלע זַײנען געבליבן
ֿפ ָארגעקומען אין שטוב...
באבע מיטן בעזעם
האט די ָ
אין עטלעכע טעג ַארום ,צוקערנדיק דעם צימערָ ,
טשאלנט...
ָ
גאנצן
ַארויסגעקערט ֿפון הינטערן בעט דעם ַ
האט דערציילט מַײן
וואס עס ָ
נאך ַא חכמהּ ,כמעט אין דעם זעלבן נוסחָ ,
און ָ
באבע חנה
האט די ָ
מאל ָ
דאס ָ
מאמע ,איז מיר ֿפ ַארבליבן אין מַײנע דערינערונגעןָ .
ַ
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באשיט די קיכעלעך מיט
געבאקן קיכעלעך אויף יום־טוב .צוקוקנדיק ווי איר מוטער ַ
ַ
שאטן
בא ָ
בריהשא ֿפט אויך ַ
ַ
האט ׂשרה־מינדעלע ,וועלנדיק ַארויסווַײזן איר
צוקערָ ,
נשטאט
ָ
נאר ַא
וואסערָ .
נאך ַ
באבע חנה איז ָארויס אין הויף ָ
די קיכעלעך ,ווען די ָ
האבן
זאמד ...איך מיט מַײן ברודער ָ
געשאטן ַ
ָ
האט די קליינע בעל־הביתטע
צוקער ָ
האט דערציילט די מעשה און דערביי מיט
מאמע ָ
געלאכט ,ווען אונדזער ַ
ַ
ביז טרערן
מַײסטערישקַײט ֿפון ַאן ַארטיסטקע איבערגעגעבן די מינעס ֿפון דעם זיידן און ֿפון
האבן די קיכעלעך אין מויל ַארַײנגענומען.
באבען בעת זיי ָ
דער ָ
געווארן ַאן
ָ
מאמע
דערוואקסענע – איז מַײן ַ
ַ
אינגאנצן ַא
ַ
יאר – שוין
צו ֿפערצן ָ
נאכט ַארַײן בַײ דער שַײן ֿפון שטינקענדיקע
ָאנדרייערין און ביז שּפעט אין דער ַ
האט זי
נא ֿפט־לעמּפלעך ָאנגעדרייט בַײ די וועבער שטולן די שּפולקעס .זייער גיך ָ
ַ
האבן זי
באלעט ָ
דערארבעט ַא שם ֿפון ַא געניטער ַארבעטערין און די וועבערס אין ַ
ַ
אַײנגעלאדן צו זיך.
ַ
זייער ווילנדיק
האט מיך מיטגענומען
מאמע ָ
איינמאל ַאן עדות בעת מַײן ַ
ָ
און ווירקלעך :איך בין ניט
האט צוגעדרייט די הונדערטער ֿפעדעמער
ווירטואזיש גיך זי ָ
ָ
צו די וועבערס .ווי ָאזוי
ֿפון ַא ֿפ ַארענדיקטער שּפולקע און וועבשטול מיט די ֿפעדעמער ֿפון ַא נַײער שּפולקע.
דערבַײ ֿפלעגט זי שטענדיק שטילערהַײט אונטערגעזונגען מיט איר איידעלער שטים
ַא לידל.
װעבער־פ ַאבריק בַײ
ֿ
לאדזש אויף דער
יאר ,שוין ַארבעטנדיק אין ָ
ופצן ָ
צו ֿפ ֿ
ריין־באוועגונג .צו דער
ַ
ּפרא ֿפ ֿפ ַא
ָ
צוגעשטאנען צו דעם
ַ
מאמע
ּפאזנַײנסקען ,איז מַײן ַ
ָ
יאך בַײ זיך אין שטוב,
נאטיש־רעליגיעזן ָ
אויסהאלטנדיק דעם ֿפ ַא ַ
ַ
זעלבער־צַײט ניט
איז זי ַאוועק ֿפון דער היים און ָאנגעהויבן ַא זעלבשטענדיק לעבן.
ּפיטאליסטישער
ַ
קא
אויסמאטערנדיקער ַארבעט ֿפון דער ַ
ַ
איר יוגנט איז דורך אין
יבה געווּוסט וועגן לערנען
סב ֿ
האט אין איר צַײט און ֿפון איר ֿ
טאציע .ווער ָ
עקסּפלוא ַ
ַ
מאמע זיך אויסגע־
האט מַײן ַ
באזוכנדיק ַארבעטער־קרַײזלעךָ ,
דאך ַ
אין ַא שול? און ָ
געהאט זיך אויסדריקן.
ַ
האט ליב
”א ביסל יִידיש״ ,ווי זי ָ
לערנט לייענען און שרַײבן ַ
האט ָאנגעהויבן ”שלינגען״ ביכלעך און איבערגעלייענט בַײ דער שַײן ֿפון
זי ָ
האט ניט
קלאסיקער .זי ָ
ַ
־אייראּפעִישע
ָ
מערב
ֿ
באווּוסטע יִידישע און
קאנעצלעך די ַ
ַ
שוואם ,יעדעס ווערק.
ָ
אַײנגעזאּפט אין זיך ,ווי ַא
ַ
האט ממש
ּפשוט געלייענט ,זי ָ
האט ביזן סוף ֿפון איר לעבן ֿפ ַארהיט
האט שטענדיק געווּונדערט ,ווי איר זּכרון ָ
מיך ָ
טיפקַײט
ֿ
רשטאנד און
ַ
האט איבערגעלייענט מיט ַא זעלטענעם ֿפ ַא
וואס זי ָ
ַאלץָ ,
האט ֿפ ַאר איר ניט עקזיסטירט קיין
דאס דורכגעלייענטע און עס ָ
אויפגענומען ָ
ֿ
האנדלען מיט אירע ֿפרַײנט און היימישע אירע
בא ַ
גרעסערע ֿפ ַארגעניגן ,ווי ַ
גיוגא,
ָ
סאן ,טורגעניעוו,
ּפא ַ
מא ַ
סטאיעווסקיָ ,
דא ָ
טאלסטויָ ,
באליבטע שרַײבערָ :
ַ
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נאמבערג,
טאשוַ ,אנ־סקיָ ,
ּפא ָ
לאבער ,מענדעלעּ ,פרץ ,שלום ַאש ,שלום־עליכםָ ,א ַ
ֿפ ָ
רמאגנדיק
וושאווער און ֿפיל ַאנדערע .ניט ֿפ ַא ָ
ָ
בא
עדעלשטאטָ ,
ַ
אברהם רייזען ,דוד
ליטעראטור,
ַ
געקאנט רעדן וועגן
ָ
האט זי שעהענװַײז
קלאס בילדונגָ ,
ַ
קיין איין
האט ניט
ּפאליטיק .זי ָ
יארן אויך וועגן ָ
טעאטער־קונסט און אין די שּפעטערדיקע ָ
ַ
לאדזש מיט די
באגעגעניש אין ָ
ליטערארישן ָאוונט און ַ
ַ
דורכגעלאזט קיין איין
ָ
האט געהערט לייענען שלום־עליכמען ,שלום ַאשןּ ,פרצן,
שרַײבער ֿפון איר צַײט :זי ָ
לאוויטשן .זי איז בַײגעווען בַײ די ַארויסטרעטונגען ֿפון אסתר־רכל
סעגא ָ
ַ
נאמבערגן,
ָ
טורקאוון.
ָ
קאמינסקיןַ ,אדלערן,
ַ
מאמען זַײנען ווּונדערלעך ֿפ ַארייניקט ׂשכל און
ּפערזאן ֿפון מַײן ַ
ָ
געווען אין דער
האבן ליב
שיינקַײט ֿפון ַא ּפשוטער יִידענע און ַאן עכט ֿפ ָאלקס־מענטש .מיט איר ָ
רקאוו .מיט
כא ָ
באווּוסטע יִידישע שרַײבער אין ַ
לאנג שמועסן ַ
שוין אין מַײן צַײט ַ
נאענט און ַארַײנגעקומען צו זיי אין שטוב ַארַײן.
אייניקע ֿפון זיי איז זי געווען ָ
שװארץ־חנעװדיקע מיט גרויסע,
ַ
מאמע איז געווען ַא זעלטענע שיינהַײטַ :א
מַײן ַ
האבן שטענדיק געלויכטן ,איבערהויּפט אין די
שטראלנדיקע אויגן ,וועלכע ָ
ָ
גרויע
געטאקטע שטריכן ֿפון
ָ
יארן ,און אויף דער עלטער אומעט און ַאנטוישונג .די
רַײפע ָ
ֿ
געמאכט צו ַא טיּפ ֿפון ַאן ַאנטישן גריכין.
ַ
האבן איר ענלעך
איר ּפנים ָ
האבן
זאגן (און ַאזוי ָ
האר איבערטרַײבן ,ווען איך וועל ָ
איך וועל אויף ניט קיין ָ
מאמע איז געווען ֿפון
האבן זי געקענט און געזען)ַ ,אז מַײן ַ
געזאגט די ַאלע וועלכע ָ
ָ
אינטערעסאנט,
ַ
געזעלשא ֿפט.
ַ
באּפוצן יעטווידע
געקאנט ַ
ָ
וואלט
די שיינהַײטן ,וועלכע ָ
וואס
דערפ ַאר ָ
ֿ
קאסמעטיק,
באניצט קיין שום ָ
קיינמאל אין לעבן ניט ַ
ָ
האט
וואס זי ָ
ָ
וואלט
קאסמעטיק ָ
געפילטַ ,אז די מינדסטע ָ
ֿ
האט מיט איר ֿפרויען־אינטויציע
זי ָ
באניצט קיין
נאר ַאליין זיך ניט ַ
האט ניט ָ
נאטירלעכע שיינקַײט ...זי ָ
מינערן איר ַ
ריש־געפ ַארבטע
ֿ
ווּולגא
ַ
האט געקוקט מיט עקל אויף ֿפרויען מיט
קאסמעטיק – זי ָ
ָ
לאנצט
רפ ַ
קרעפטיק ֿפ ַא ֿ
ֿ
האט זי
געפיל ָ
אונטערגעפירטע ברעמען .דעם זעלבן ֿ
ֿ
ליּפן און
אויך אין מיר...
טאקע ניט
האט ַ
וואס זי ָ
מאמע ,חוץ דעםָ ,
וואס איז שייך קליידונג ,איז מַײן ַ
ָ
קיינמאל
ָ
באשיידן און
גאר ַ
מאטעריעלע מעגלעכקַײטן ,געווען ביז ָ
געהאט די ַ
ַ
באווַײזן זיך .מיר דוכטַ ,אז אויך אין
באּפוצן זיךַ ,
זאכןַ ,
ניט געשטרעבט צו ֿפַײנע ַ
וואלט זי ֿפ ַארלוירן אין איר אויסזען .זי איז אויך גלַײכגילטיק צו
דער ּפרט ָ
האט זי
דאס ָ
רפט און ָ
דא ֿ
בא ַ
האט זייער ווייניק ַ
זאכן ,צו רַײכקַײט .זי ָ
לוקסוס ַ
געשטאנען ַא סך העכער אין
ַ
אונטערגעשיידט ֿפון ֿפיל ֿפרויעןֿ ,פון וועלכע זי איז
האט זיך ֿפ ַאר זיך ַאליין
דערפענישן .און מיר דוכטַ ,אז זי ָ
ֿ
בא
אירע גַײסטיקע ַ
מיט דעם געגרויסט...
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יארן
איך בין זיך מודהַ ,אז ָאנהייבנדיק זיך ֿפון מַײן קינדהַײט ביז די לעצטע ָ
שטארק ָאנגעלייגט געווען ,ווען ַאלע און אומעטום,
ַ
מאמעס לעבן ,איז מיר
ֿפון מַײן ַ
רא שיינע
”סא ַ
ַ
געזאגט:
ָ
האבן מיט ַאנטציקונג מיר
זאל ניט קומעןָ ,
מאמע ָ
ווּו מַײן ַ
מאמע בַײ דיר״...
ַ
געשטאלט ,און
ַ
געקאנט ”צוגעוווינען״ צו איר שיינעם
ָ
האב זיך ניט
איך ַאליין ָ
האב
אויב עס איז מיר ָאנגעקומען זען ,הערן ָאדער לייענען וועגן שיינע ֿפרויעןָ ,
לטובת
ֿ
מאמען און שטענדיק איז מַײן אורטייל געווען
איך זיי ֿפ ַארגלַײכט מיט מַײן ַ
דער לעצטער...
מאמע איז געווען ַאן אויסערגעוויינטלעכע דערציילערין .יעדע געשיכטע,
מַײן ַ
דאס זַײן איר קינדהַײט ,יוגנט ָאדער ּפשוט עּפעס ַא נַײסַ ,א געשעעניש ֿפון
זאל ָ
ָ
האט
וואס זי ָ
טאגטעגלעכן לעבן ,ניט רעדנדיק שוין ֿפון ֿפיל ֿפ ָאלקס־מעשיותָ ,
ָ
לאנט ֿפון ַא
טא ַ
כגעמאכטן ַ
ַ
נא
האט זי איבערגעגעבן מיט ניט קיין ָ
דערציילטָ ,
האט זי ניט ווייניקער אויסגעדריקט מיט אירע קלוגע אויגן
קינסטלערין ,דערבַײ ָ
איבערגעשאטן מיט אמתע
ָ
שּפראך ,וועלכע איז געווען
ַ
און מימיק איידער מיט איר
הומאר.
ָ
איידלשטיינער ֿפון ֿפ ָאלקס־ווערטלעך און
האב ֿפ ַארשריבן
בַײ מיר זַײנען ֿפ ַארבליבן עטלעכע אירע מעשיות ,וועלכע איך ָ
דאס איז ריינע
קאמער״ָ .
האלטענער ַ
רבא ַ
”פ ַא ַ
גניטא ֿפ ָאן־סטענגע מיט ַא ֿ
ָ
מא
אויפן ַ
ֿ
מאמען,
יארצַײט ֿפון מַײן ַ
נאנדער אין דעם .צו יעדע ָ
וואס קלַײבן זיך ֿפ ַא ַ
ּפערל ֿפ ַאר דיָ ,
רכאּפטן ָאטעם איר שיינע
ליכט־פלעמל הער איך מיט ַא ֿפ ַא ַ
ֿ
בַײ דער שַײן ֿפון ַא
נאציע .זי זיצט ַאנטקעגן מיר ַא לעבעדיקע,
אינטא ַ
ָ
רגלַײכבארע
ַ
אומפ ַא
ֿ
שטים און
און מיר איז ַאזוי גוט...
געהאט ֿפיל ָאנהענגערס,
ַ
האט זי אין דער יוגנט
גאר ַא שיינע ֿפרויָ ,
זַײענדיק ביז ָ
האנט ,צווישן זיי ניט ווייניק יונגע רַײכע
דערשלאגן ֿפ ַאר איר ַ
ָ
האבן זיך
וועלכע ָ
גבירַ .אלעמען
”א חתן״ – ַא ֿ
נאך איר ַ
מענטשןֿ .פון ַאמעריקע איז סּפעציעל געקומען ָ
ּפגעזאגטָ ,אּפגעבן די בכורה ַאן ַארבעטער – מַײן ֿפ ָאטער .זי איז געווען
ָ
האט זי ָא
ָ
האט זי צַײטווַײז
וואס ָ
ּפגעטראטן ֿפון אירע ּפרינציּפןָ ,
ָ
שטאלצע ,איז ניט ָא
ָ
ַא
טובה ַא מענטשן ,צו וועלכן
טאן ַא ֿ
דערפ ַאר – ָ
ֿ
אויסגעשטעלט ַא ביסל ַא טרויעריקע.
זאך .מַײן
דאס איז בַײ איר געווען ַא הייליקע ַ
נאנדערגעלייגט – ָ
זי איז געווען ֿפ ַא ַ
מאמע איז געווען ַאן אויסגעצייכנטע דערציערין ֿפון אירע קינדער .איך וויל בשום
ַ
זאגןַ ,אז איך מיט מַײן ברודער זַײנען ַארויס ֿפון אירע הענט גוט
אופן דערמיט ניט ָ
ֿ
אויסגעפעלט! ֿפיל אירע דערציערישע
ֿ
האט צו דעם
וויפל אונדז ָ
דערצויגענע – ָאֿ ,
טאטן אין דעם געביט ,זַײנען
טראקטירן אירע ַ
ַ
קאנצעּפציעס ,אויב מע מעג ַאזוי
ָ
באדינגונגען ֿפון אונדזער לעבן ,בַײ
נאר אין די ַ
להא ֿפטעָ ,
צווייפ ַ
ֿ
ֿפ ַארבליבן בַײ מיר
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מאמע
איר בילדונג און מיט ַאזוינע צוויי בנים ,ווי מַײן ברודער און איך – איז מַײן ַ
יבה ַאלס דערציערין .זי איז געווען צו אונדז ַא
סב ֿ
אויסנאם אין אונדזער ֿ
ַ
געווען ַאן
דורכגעלאזט קיין שום ֿפ ַארשולדיקונג ֿפון אונדזער זַײט .איך
ָ
שטרענגע און ניט
(דאס איז
איינמאל ,קומענדיק שּפעט אין ָאוונט ֿפון דער ַארבעט ָ
ָ
דערמאן זיך ,ווי
ָ
האב צוגעגרייט
האט זי בַײ מיר ָאּפגענומען ַא חשבן ,צי איך ָ
לאדזש) ָ
נאך געווען אין ָ
ָ
באווַײזן
געפ ָאדערט איר ַ
ֿ
האט
געזאגט ַא ליגן .זי ָ
ָ
האב איר
די שול־לימודים .איך ָ
האב איך ווַײטער געוועבט דעם ליגן :מחמת
העפטּ .כדי ַארויס ַא טרוקענער ָ
ֿ
דעם
האט געוווינט
שול־חבר ,וועלכער ָ
ֿ
איבערגעלאזט בַײ מַײן
ָ
האב איך
העפט ָ
ֿ
דעם
דערקאנט
ָ
מאמע
האט מַײן קלוגע ַ
שטאט ...מסּתמא ָ
ָ
ּכמעט אויף דער ַאנדערער זַײט
וואס
געזאגט ַא ליגן .איז זי ניט ֿפויל און ניט קוקנדיקָ ,
ָ
האב
לויט מַײן ּפניםַ ,אז איך ָ
זי איז געווען ַא מידע ֿפון דער ַארבעט ערשט אין שטוב ַארַײןַ ,אוועק צו דעם ווַײטן
לנפ ַאלס,
דאן זיך ֿפ ַארדינטַ ...א ֿ
האב ַ
וואס איך ָ
חבר ,און עס איז גרינג זיך ֿפ ָארשטעלןָ ,
ֿ
געוואגט.
ַ
האב איך שוין ניט
מאמען ָ
ּפנארן מַײן ַ
מער ָא ַ
נאר ווען
שטרא ֿפונגָ ,
ָ
בא
מאמע איז געווען ַא קעגנערין ֿפון ֿפיזישער ַ
מַײן ַ
האט זיך ניט
דערגאנגעןָ ,
ַ
יארן
מיר – איך און מַײן ברודער – זַײנען איר די ָ
האב איר אין די שּפעטערדיקע
געשעמט אונדז געבן עטלעכע קלעּפ אין הינטן .איך ָ
געקלאּפט ...אויב אין דער
ַ
האט זי אונדז
געזאגט ,אז צו ווייניק ָ
ָ
לבשּפאסיש
ַ
הא
יארן ַ
ָ
ֿפריער קינדהַײט בין איך געווען ”דער גוטער״ און מַײן ברודער ”דער שלעכטער״,
קלאסן זיך געביטן מיט יוצרות.
ַ
שול־יארן איבערהויּפט אין 7–5
ָ
האבן מיר אין די
ָ
געוואלט
ָ
גארנישט ניט
האט ֿפלַײסיק געלערנט ,אמת ,אין דער היים ָ
מַײן ברודער ָ
געוואלט לערנען .מיר איז בעסער
ָ
האב ניט
צוהעלפן ,און איך – ֿפ ַארקערט – איך ָ
ֿ
לייבאל ,און ַאנדערע
ָ
ווא
וטבאלָ ,
ָ
רומלויפן אין דרויסן ,שּפילן ֿפ
ֿ
געפעלן געווען ַא
ֿ
בארג אויף
באדן ,גליטשן זיך ֿפון דער ַ
חברה צום טַײך זיך ָ
לויפן מיט די ֿ
ֿ
שּפילן,
קינא,
ָ
רַײנגנבענען ָאן ַא בילעט אין
ֿ
די גליטשערס ,ליזשעס ,שליטעלעך ,זיך ַא
נטאן ֿפ ַארשיידענע
בארלעךָ ,א ָ
נאך ווילדע ַ
וואלד ַארַײן ָ
שטאט אין ַ
ָ
גיין הינטער דער
וויפל
ֿ
ּפאס.
גלאט ַארומגיין ּפוסט און ַ
ַ
שּפיצלעך אין הויף און אין שולָ ,אדער
דערוואקסענער
ַ
האבן אין מיר ניט ַארַײנגעזעצטַ ,אז איך בין שוין געווען ַא
טע־מאמע ָ
ַ
טא
ַ
לפן און זיי
געהא ֿ
ָ
גארנישט ניט
האט זיי ָ
און שוין צַײט זיך צו נעמען ֿפ ַארן ׂשכלָ ,
צוהעלפן אין שטוב עּפעס
ֿ
וואס איז שייך
דערפון געערגעט .אמתָ ,
ֿ
שטארק
ַ
האבן
ָ
דא בין איך געווען ַא מוסטער .אין אייניקע ֿפ ַאלן בין איך ֿפ ַאר זיי אין
טאן – ָ
ָ
אומפ ַארבַײטלעך :בעת זיי זַײנען געווען אויף דער ַארבעט בין
ֿ
דעם ּפרט געווען
לפן
געהא ֿ
ָ
געגאנגען מיט שליחות,
ַ
געראמט די שטוב,
ַ
אַײנקויפן,
ֿ
געגאנגען
ַ
איך
גאר שווערע הונגעריקע
מארק און אין די ָ
קאשיקעס ֿפון ַ
מאמען שלעּפן די ָ
דער ַ
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אמ ןײמ
ַ
עמ
ַ

געשטאנען און
ַ
אויפ
ֿ
ראסטיקע נעכט ַאליין
יארן בין איך אין די ֿפ ָ
ָ 1933–1931
האט
געגאנגען אין די ריזיקע רייען ברענגען אין שטוב ַארַײן ברויט .ניט זעלטן ָ
ַ
זיך מיר – ַא קליין יִינגל – אַײנגעגעבן ַארַײנשמוגלען אין ברויט־קלייט ָאן ַא
שטאלץ און גליקלעך.
ָ
דאן בין איך געווען
ריי און ַ
נאך דעם ,ווי
רַײנגעפ ַאלןָ .
ֿ
איינמאל בין איך ֿפ ַאר ַאזעלכע מעׂשים אין מיליציע ַא
ָ
קאל,
טא ָ
ּפרא ָ
צונויפגעשטעלט ַא ָ
ֿ
ּפגעהאלטן עטלעכע שעה און
ַ
דארטן ָא
האט מיך ָ
מע ָ
טאג .און ניט ַאזוי
דאס איז געווען בַײ מיר ַא ביטערער ָ
ּפגעלאזטָ .
ָ
האט מען מיך ָא
ָ
דורכגעלאזט די לימודים אין שול ,ווי איך בין ַאהיימגעקומען
ָ
האב
וואס איך ָ
דערפ ַארָ ,
ֿ
ָאן ”מַײן ברויט״.
בשום־אופן ניט.
ֿ
אויספַײנען.
ֿ
קאן זיך אויסווַײזןַ ,אז איך וויל זיך
עס ָ
דאס געווען – איך בין געווען ניט קיין שלעכטער געהילף ֿפ ַאר מַײנע
ַאזוי איז ָ
געהארעוועט אויף דער ֿפ ַאבריק.
ָ
האבן שווער
עלטערן ,וועלכע ָ
מאמען .שוין אין די
נאר וועגן מַײן ַ
דא גייט די רייד ניט וועגן מירָ ,
נאר ָ
ָ
יארן ,ווען איך בין דורך די גרעסטע שוועריקַײטן ָאנגעקומען אין
שּפעטערדיקע ָ
מאמע
האט מַײן ַ
אינסטיטוט ַארַײן ,און ַארויס אין די ֿפ ָארגעשריטענע סטודענטןָ ,
דאס קינד
געקלאגט ֿפ ַאר אירַ ,אז ָ
ָ
האט זיך
שטאלצירט מיט מיר ,און ווען עמעצער ָ
ָ
בארויקטָ ,אנווַײזנדיק אויף מַײן בַײשּפיל ...איך
האט זי יענעם ַ
וויל זיך ניט לערנעןָ ,
דיּפלאם
ָ
געווארן ,ווען איך בין צו איר געקומען מיט ַא
ָ
געדענק ,ווי זי איז גערירט
צופרידן
האט ֿ
באוויזן די טרערן און זי ָ
האבן זיך ַ
דאקטער .אויף אירע אויגן ָ
ֿפון ַא ָ
אויפשטיין ֿפון יענער וועלט און
ֿ
זאל
גאט ,ווען גדליה קבצן ָ
דאנקען ָ
געזאגט” :נוַ ,
ָ
דערנאך געקומען
ָ
דאקטער ...ווען איך בין ֿפון צַײט צו צַײט
דערזען זַײן אייניקל ַא ָ
”ארומגעשלעּפט״ צו אירע
האט זי מיך ַ
רקאווָ ,
כא ָ
מאמע קיין ַ
צופ ָארן צו מַײן ַאלטער ַ
ֿ
וויפל ֿפ ַארגעניגן אין איר
ּפגעזאגטֿ ,פ ַארשטייענדיק ֿ
ָ
האב איר ניט ָא
ֿפרַײנט ,און איך ָ
רשא ֿפן ַאזעלכע וויזיטן .איך געדענק ,ווי
האבן איר ֿפ ַא ַ
אַײנזאמען שווערן לעבן עס ָ
ַ
נגעטאן אין מַײן
ָ
גאסןָ ,א
רקאווער ַ
כא ָ
נאנד איבער די ַ
בא ַ
שּפאצירנדיק מיט מיר ַ
ַ
נאכגעשּפירט ,ווי
האט זי מיט אינטערעס און הנאה ָ
לקאווניקָ ,
ּפא ָ
אוניפ ָארם ֿפון ַא ָ
ֿ
געפרעגט:
ֿ
האט אין יעדן ֿפ ַאל מיך
יִינגערע ָא ֿפיצירן גיבן מיר ָאּפ טשעסט און זי ָ
”און ווער איז דער?״...
באגעגענישן מיט איר געווען
יארן ֿפון איר לעבן זַײנען אונדזערע ַ
אין די לעצטע ָ
מאמען
איינמאל ֿפ ָארגעלייגט מַײן ַ
ָ
האב ניט
די איינציקע ֿפרייעדיקע טעג .איך ָ
מיליטער־מאן איז ניט געווען
ַ
לאגע ַאלס
כאטש מַײן ַ
איבערפ ָארן וווינען צו מירָ ,
ֿ
דערפון –
ֿ
האט ּתמיד ָאּפגערעדט
נאר זי ָ
ווױנארטָ ,
ָ
סטאבילע אין הינזיכט ֿפון
ַ
קיין
האט ביז
צולאסט ,זי ָ
ַ
געהאט ווערן ַא
ַ
האט מורא
צעבראכענעָ ,
ָ
קראנקעַ ,א
ַ
זיַ ,א
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רקאוו דעם
כא ָ
מאמע אין ַ
געשטארבן איז מַײן ַ
ָ
גאר געשעצט איר זעלבשטענדיקייט.
ָ
יאר .ווען איך בין געקומען צו ֿפליען
יאר אין עלטער ֿפון ָ 87
נוואר ָ 1971
יא ַ
27־סטן ַ
שּפיטאל מיט ַא
ָ
מאמע געלעגן אין
אויפן ַארויסרוף ֿפון מַײן ברודער ,איז שוין מַײן ַ
ֿ
טאג איז זי אויסגע־
אויפן ַאנדערן ָ
ֿ
דערקאנט.
ָ
באווּוסטזַײן און מיך ניט
ֿפ ַארנעּפלטן ַ
קבורה ָאן קיין שום בלומען ,ווי זי
געבראכט צו ֿ
ַ
האבן זי
גאנגען .מיר מיטן ברודער ָ
ַ
קראנץ
ַ
זאלסט ניט דערלויבן מיר לייגן קיין שום
האט געשריבן אין איר צוואה” :דו ָ
ָ
נאכן טויט איז מיר ַאװדאי
געהאט בַײם לעבן און ָ
ַ
האב אים ניט
ֿפון קיינעם .איך ָ
מאל – קיין
כא ָ
נא ַ
טאכטערָ .
מצבה – ווי עס שטייט ָאן גדליה קבצנס ָ
ֿ
”א
ניט נייטיקַ ...
שום קרענץ״.
סא ֿפישן
ילא ָ
מאמעס שטימונג ,איר ֿפ ָ
מיר דוכטַ ,אז די צוואה שּפיגלט ָאּפ מַײן ַ
אויפן לעבן” .מַײן טַײערער זון בנימין! איך וויל דיר ָאנשרַײבן עטלעכע ווערטער
ֿ
קוק
נארישער מיט דער וועלט,
נאך ַ
נארישן לעבןָ ,
ֿפ ַאר מַײן זיך געזעגענען מיט דעם ַ
שטארק קיין
ַ
האט מיר ניט געגעבן קיין שום ֿפרייד .דעראיבער איז מיר ניט
וואס ָ
ָ
האלטן –
אויסבא ַ
ַ
קאן זיך ֿפון דעם ניט
וואס קיינער ָ
וואס איך גרייט זיך אין וועגָ ,
שאדָ ,
ָ
דאס איז דער גרעסטער
נארישַ .אלע זַײנען גלַײך – ָ
סַײ ָארעם ,סַײ רַײך ,סַײ קלוג ,סַײ ַ
קאן זַײן מעגלעך ,עס
דאס ָ
כאטש איך ווייס ניט ,ווען ָ
אמת .און איך שרעק זיך ניטָ .
נאך שלעּפן.
קאן זיך ָ
ָ
דאס איז ניט ָאּפהענגיק ֿפון מיר .ווי דער מלאך־המוות וועט וועלן אויב ער וועט
ָ
באקוועם״...
זאך ...ווי עס וועט אים זַײן ַ
טאן זַײן ַ
קראט און וועט ָ
ביורא ַ
ָ
ניט זַײן קיין
א.א.וו.
האט מיר געשריבן
מאמע ָ
וואס מַײן ַ
האט זיך ֿפ ַארהיט ַא בינטל בריווָ ,
בַײ מיר ָ
דאס הייליקע ֿפ ַאר מיר ּפעקעלע און
אין ֿפ ַארשיידענע צַײטןָ :א ֿפט בינד איך אויף ָ
צווייפל אין עּפעסָ ,אדער
ֿ
מאמעןָ .א ֿפט ,ווען איך
שמועס זיך דורך מיט מַײן גרויסער ַ
געדאנק צו מַײן
ַ
דארף לייזן ֿפ ַארשיידענע ענינים ,ווענדע איך זיך אין
בא ַ
איך ַ
זאגט מיר אונטער״ .איך שטעל זיך ֿפ ָאר ,ווי
”וואס זי ָ
ָ
מאמען .און איך הער זיך צו,
ַ
געהאנדלט אין דעם ָאדער יענעם ֿפ ַאל .איך ֿפיל זיך שטענדיק לעבן
ַ
וואלט זי
ַאזוי ָ
וואלט איך בלויז איין
זיך .אויב די מענטשלעכע נשמות זַײנען אומשטערבלעךָ ,
זאלן
צומאכן מַײנע אויגן :איז אונדזערע מיט איר נשמות ָ
ַ
רלאנג ,ווען איך וועל
ֿפ ַא ַ
טרעפן.
ֿ
צוזאמען
ַ
זיך

מײַן טאַטע
שרײַבן װעגן מײַן טאַטן אָן װעטיק איז אוממעגלעך .אַ יונגער ,אַ שײנער ,אַ
געזונטער ,איז ער געפֿאַלן אַן אומשולדיקער קרבן אין די פֿינצטערע צײַטן פֿון זיבן
און דרײַסיקסטן יאָר .װען איך טראַכט װעגן זײַן גורל – און איך טראַכט דערפֿון
זײער אָפֿט ,פּרוּװ איך זיך פֿאָרשטעלן דעם גרױל פֿון זײַן רײנער נשמה בעת מע האָט
אים אין דער בײז־װיליקער נאָיאַבער־נאַכט אַרױסגענומען פֿון שטוב .איך ּפרּוװ זיך
ֿפ ָארשטעלן די אוממענטשלעכע מאָראַלישע און פֿיזישע לײַדן ,װאָס ער האָט
איבערגעטראָגן אין צפֿונדיקע װעלדער אין אַרעסטאַנטישן װאַטניק בײַ  50גראַד
פֿראָסט בײַם באַװוּסטזײַן אין זײַן אַבסאָלוטער אומשולדיקײַט .װײַל װער האָט אַזױ
געליבט ראַטן־רוסלאַנד ,װי מײַן פֿאָטער? װער האָט נאָך אַזױ גיך געריסן פֿון
אַנטיסעמיטישן פּױלן קײן רוסלאַנד? װער האָט נאָך אַזױ געבענטשט דאָס לאַנד,
װאָס האָט אים געגעבן אַרבעט ,גלײַכע רעכט ,װוּ פֿאַר זײַנע זין זײַנען ברײט אָפֿן
געװען די טױערן פֿון בילדונג און פֿאַרפֿילקומען זיך? דאָס איז געװען אַ פֿאַנאַטיקער,
װאָס האָט יעדע דערגרײכונג ,װעגן װעלכער ער האָט זיך נאָר דערװוּסט אין פּרעסע,
אױפֿגענומען מיט פֿרײד ,װי אַן אײגענעם יום־טובֿ ,און װען עמעצער האָט אין זײַן
װעזנהײַט געבורטשעט אױף פֿאַרשײדענע שװעריקײַטן ,האָט ער שטענדיק געפֿונען
װאָגיקע אַרגומענטן קעגן יענעם .זײַנע לײַדן ,מיט װעלכע עס זײַנען דורכגעזאַפּט
די בריװ ,װעלכע ער האָט אונדז געשריבן אין לאַגער־באַראַק ,האָבן זיך בײַ מיר
פֿאַרהיט ביז הײַנטיקן טאָג ,האָבן זיך פֿאַרדאָפּלט בײַם געדאַנק ,אַז ניט ער אַלײן
לײַדט נאָר עס לײַדט אױך זײַן פֿאַמיליע .אַ טרױמער און אַן אָפּטימיסט לױט דער
נאַטור ,האָט מײַן טאַטע ביז דעם לעצטן אָטעם געגלײבט ,אַז די גערעכטיקײַט װעט
ענדלעך אַרױסשװימען .און זי איז טאַקע אַרױסגעשװוּמען ,נאָר צו שפּעט...
מײַן טאַטע ,װאָלף בראַנד ,איז געבױרן געװאָרן אין לאָדזש אין  1891יאָר אין אַ
גרױסער פֿרומער פֿאַמיליע .ער איז געװען דער עלטסטער צװישן זײַנע פֿיר ברידער
און אײן שװעסטער .זײַן פֿאָטער מרדכי איז פֿרי געשטאָרבן .זײַן מוטער ,מײַן באָבע
כבֿד ,געדענק איך זײער נעפּלדיק – זי איז געװען אַ הױכע ,שלאַנקע ,שײנע ייִדענע.
אונדזער שטוב האָט זי באַזוכט זעלטן און קײן באַזונדערן שפּור אין מײַנע דערינערונגען
ניט איבערגעלאָזט .די פֿריִע קינדער־יאָרן האָט מײַן טאַטע דורכגעמאַכט אין חדר
און אין דער פֿולער מאָס געטראָגן אױף זיך דעם יאָך פֿון חסידישקײַט.
צו צװעלף יאָר האָט שױן װעלװל געבױגן די פּלײצע בײַם װעבשטול און פֿאַרדינט
אין שטוב אַרײַן .ער האָט געאַרבעט בײַ די װעבער אינדערהײם און אין די גרױסע
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פֿאַבריקן בײַ פּאָזנאַנסקין און גײַערן .זײער פֿרי האָט ער געריסן מיט דער רעליגיע
און צוגעשטאַנען צו דער פּראָפֿפֿאַרײַן־באַװעגונג ,געשטרעבט צו װעלטלעכער בילדונג
און ניט האָבנדיק קײן מעגלעכקײַט דערצו ,גאַנצע נעכט נאָך שװערער אַרבעט געזעסן
איבער ביכער און אַלײן אָן זײַטיקער הילף ,מיט אַ דורשטיקן װילן און אקשנות
דערגאַנגען צו די עלעמענטאַרע יסודות פֿון װיסנשאַפֿט :ער שטודירט מאַטעמאַטיק,
פֿיזיק ,און פֿאַרליבט זיך אין אַסטראָנאָמיע .שטערן ,פּלאַנעטעס ,קאָסמאָס – דאָס
װערט זײַן לײַדנשאַפֿט ,מיט װעלכער ער שײדט זיך ניט אַפֿילו אין די רײַפֿע יאָרן.
זײַן נײַגעריקײַט אין הינזיכט פֿון טעכניק ,דערפֿינדונגען און אַנטדעקונגען האָבן
װירקלעך קײן גרענעץ ניט געװוּסט .אַ טרױמער און פֿאַנטאַסט ,פֿלעגט ער געװײנטלעך
האַלטן פֿאַרריסן דעם קאָפּ צום הימל ,גלײַך װי ער װאָלט דאָרטן עפּעס זוכן .בײַ מיר
אין זכּרון האָט זיך פֿאַרקריצט אַזאַ עפּיזאָד :זומער  1936יאָר ,װען מע האָט דערװאַרט
אױף אַ פֿולער זון־פֿאַרטונקלונג ,איז מײַן טאַטע אַרומגעגאַנגען אַן אױפֿגערעגטער
און האָט מיט יעדן אײנעם פֿון זײַנע באַקאַנטע באַהאַנדלט די פֿאָרשטײענדיקע
געשעעניש מיט אַזאַ אַזאַרט ,גלײַך װי דאָס האָט געהאַט צו אים אַ דירעקט שַײכות.
ער האָט פֿאַרלױרן די רו ,זיך געגריבלט אין די ביכלעך ,געקאָפּטיעט מיט סאַזשע
האב
גלעזלעך און ניט געקאָנט זיך דערװאַרטן דעם טאָג פֿון  19אַװגוסט (אױב איך ָ
קײן טעות ניט) .ער האָט דאַן געאַרבעט דעם דריטן אומבײַט און ,קומענדיק אַהײם
אַן אױסגעמאַטערטער פֿון דער שװערער נאַכט־אַרבעט ,האָט ער ניט אָפּגערוט ,ניט
געגעסן ,נאָר געכאַפּט זײַנע פֿאַרטונקלטע גלעזלעך ,אַרױף אױף דאַך פֿון אונדזער
פֿינפֿשטאָקיקן מױער און צוזאַמען מיט אַלע הױף־ייִנגלעך באַאָבאַכטעט מיט
אַנטציקונג דעם גאָלדענעם זון־קראַנץ.
אַ פֿאַרליבטער אין מאַטעמאַטיק ,פֿלעגט מײַן טאַטע אָפֿט אױסזוכן אינטערעסאַנטע
אױפֿגאַבן פֿון געאָמעטריע ,ברענגען אין שטוב אַרײַן טשיקאַװע געדולד־שפּילן און
אָפֿטמאָל שהענװײַז ברעכן איבער זײ דעם מוח .מײַן מאַמע פֿלעגט אין אַזעלכע
פֿאַלן אַ ביסל אָפּשפּאַסן פֿון אים ,נאָר ער האָט קײנעם ניט געהערט און פֿאָרגעזעצט
זײַן זאַך .נאָר מײַן טאַטע איז ניט נאָר געװען אַ ”טרױמער״ .דאָס איז געװען אַ
מענטש מיט פֿילזײַטיקע אינטערעסן .ער האָט ליב געהאַט ליטעראַטור ,טעאַטער,
שײן פֿאָרגעלײנט פֿאַר אונדז אַלעמען אין שטוב שלום־עליכמס מעשות .ער האָט
אַלײן געשריבן לידער און אײניקע פֿון זײ געדרוקט אין לאָדזשער פּרעסע אין אָנהײב
פֿון די דרײַסיקער יאָרן .בײַ אונדז אין שטוב האָט זיך יאָרנלאַנג פֿאַרהיט דעם טאַטנס
אַ געדרוקטע אין לאָדזשער צײַטונג באַלאַדע ”אַ געסעלע אין באַלעט״ .דאָס איז
געװען אַ פּרעכטיקע ליד ,אָנגעשריבן פֿון דעם גאַנצן האַרצן װעגן אַ מענטשן,
װעלכער איז אױסגעװאַקסן צװישן די אָרעמע שיכטן פֿון לאָדזשער געטאָ.
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צום באַדױערן ,איז די ליד אין דער צײַט פֿון מלחמה פֿאַרלױרן געװאָרן.
כּמעט צו יעדן מײַנעם געבורטסטאָג האָט מיר מײַן טאַטע געװידמעט אַ ליד .אײנע
אַזאַ װידמונג צו מײַן 14־יאָריקן געבורטסאָג האָט זיך בײַ מיר צופֿעליק פֿאַרהיט אין
אַלבאָם .די פֿערזן זײַנען געשריבן אױף דער אַנדערער זײַט פֿון אַ פּאָטשט־קאַרטל מיטן
בילד פֿון יאַלטע ,װוּ מײַן פֿאָטער האָט אָפּגערוט אין  1932יאָר .צװישן מײַן פֿאָטערס
בריװ ,װעלכע איך היט אָפּ ,װי אַ טײַערע רעליקװיע ,געפֿינען זיך נאָך אײניקע לידער,
װאָס ער האָט מיר געװידמעט – ,דאָס זײַנען געװען פֿאַר מיר די שענסטע מתּנות.
מײַן טאַטע איז געװען אַ לײַדנשאַפֿטלעכער לערער – ליבהאָבער פֿון מוזיק,
איבערהױפּט פֿידל־שפּיל .פֿלעג ליב האָבן מיך מיטנעמען אױף יום־טובֿדיקע קאָנצערטן
און איך האָב באַאָבאַכטעט װי ער האָט אַן אָפּגעשײדענער פֿון גאַנצן אַרום געהערט
אַ פֿידל .באַזיצנדיק אַ גלענצנדיקן געהער ,האָט מײַן טאַטע אַלײן געשפּילט פֿידל.
אמת ,גאַנץ עלעמענטאַר ,נאָר מע דאַרף נעמען אין אַכט ,אַז קײנער האָט אים ניט
געלערנט מוזיק ,ער איז געװען אַ פֿעיִקער נאָך אין יונגע יאָרן .װיפֿל איך געדענק
מײַן פֿאָטער ,האָט ער זיך קײנמאָל מיט זײַן פֿידל ניט צעשײדט און זײער אָפֿט פֿלעגן
קלינגען בײַ אונדז אין שטוב זיסע מעלאָדיעס פֿון ייִדישע ,פּױלישע און רוסישע
פֿאָלקס־לידער .ביז גאָר האָט ער ליב געהאַט שפּילן גריגס ”סאָלװײגס ליד״ .װאָס
פֿאַר אַן אַרבעט מײַן טאַטע זאָל ניט אױספֿירן ,פֿלעג ער שטענדיק זײַן אין געזאַנג.
לידער האָט ער געקאָנט אָן אַ צאָל און געזונגען האָט ער אױסדריקלעך .איך געדענק,
װי איך בין אײנמאָל מיט אים בײַגעװען אין כאַרקאָװן ייִדישן קלוב אױף אַן אָװנט
פֿון זעלבסטטעטיקײַט ,װוּ מע האָט אײַנגעלאַדן אױף דער בינע צו זינגען פֿונעם עולם
אין זאַל װער עס האָט נאָר געװאָלט ,װי ניט דערװאַרט פֿאַר מיר איז געװען ,װען נאָך
אײניקע אַרױסטרעטונגען האָט זיך אױפֿגעהױבן פֿון אָרט מײַן פֿאָטער און אַרױף אױף
דער עסטראַדע .ער האָט געזונגען די ייִדישע פֿאָלקס־לידער ”אַ גוטע נאַכט ,ברײַנע״
און אַקאָמפּאַנירט האָט אים דער באַװוּסטער אין יענע צײַטן ייִדישער קאָמפּאָזיטאָר
זאַגראַניטשני .אַ פֿאַרלױרענער פֿון טומלדיקן דערפֿאָלג ,איז דער טאַטע כּמעט געלאָפֿן
פֿון דער בינע צו זײַן אָרט ,כּדי זיך אױסמישן מיט בלומען אין זאַל...
און נאָך אַ שװאַכקײַט האָט מײַן טאַטע געהאַט – שאָך .ער האָט אין די אָפּרו־טעג
שאכברעט .װי נאָר עמעצער פֿון
געקאָנט אָפּזיצן שעהנװײַז אַ פֿאַרכאַפּטער איבערן ַ
זײַנע פֿרײַנט אָדער באַקאַנטע און אַפֿילו מײַנע יונגע פֿרײַנט פֿלעגן צו אונדז
אַרײַנקומען אין שטוב ,איז דער טאַטע גלײַך זײ געגאַנגען אַנטקעגן:
– אפֿשר אַ פּאַרטיע שאָך?..
מע האָט אים געהאַלטן פֿאַר אַ שטאַרקן שפּילער און זעלטן װער פֿון זײַנע האָבן
בײַ אים אױסגענומען .יאָ ,אַ זעלטענער מענטש איז געװען מײַן פֿאָטער ,אַ פֿאַרליבטער
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אין לעבן מיט אַן אומגעשטילטן דורשט צו אַלצדינג ,װאָס האָט געהאַט אַ שײַכות
צו מענטשלעכער שאַפֿונג.
שײן איז געװען מײַן טאַטע :אַ הױכער ,אַ שלאַנקער ,אַ ברײט־פּלײציקער מיט
קרעפֿטיקע מוסקולן פֿון אָנגעשטרענגטער אַרבעט ,מיט אַ שײנעם געקרײַזלטן
פּאָעטישן קאָפּ האָר .צוזאַמען מיט מײַן מאַמען האָבן זײ צונױפֿגעשטעלט אַ
האַרמאָנישע פּאָר פֿון פֿיזישער פֿולקומקײַט.
און אָט אַזאַ מענטש אומגעבראַכט געװאָרן ,אָן אַ פֿאַרװאָס פֿון די הענט יעזשאָװעס
און בעריעס מערדער...
אין  1925יאָר ,זײַענדיק אַרבעטלאָז און ניט קענענדיק איבערטראָגן דעם
פֿאַרביסענעם אַנטיסעמיטיזם ,לױפֿט מײַן פֿאָטער מיט נאָך עטלעכע זײַנע חבֿרים
פֿון פּױלן קײן סאָװעטן־רוסלאַנד .אין יענע יאָרן איז דאָס ניט געװען איבעריק שװער.
דאָס איז געװען אַ צײַט פֿון אַן ”אָפֿענער גרענעץ״ ,װען גרױסע מאַסן מענטשן,
װעלכע האָבן געזען אינעם רױטן לאַנד אַ נײַע הײם פֿאַר זיך און פֿאַר זײערע
קינדס־קינדער ,האָבן זיך אַ לאָז געטאָן קײן ראַטן־רוסלאַנד .איך געדענק ,װי אין
יענעם אַ װינטער־טאָג האָט דער טאַטע אָנגעטאָן זיך אין פּעלץ און אין נײַע שטיװל
מיט רוקזאַק אױף דער פּלײצע ,מיך מיטן ברודער אַרומגענומען און צוזאַמען מיט
דער מאַמען אַרױס פֿון שטוב .אינגיכן האָט זיך די מאַמע אומגעקערט מיט פֿאַרװײנטע
אױגן און אױף אונדזערע פֿראַגן געענטפֿערט ,אַז דער טאַטע איז אַװעקגעפֿאָרן צום
פֿעטער פֿײַװיש (דעם טאַטנס ברודער) ,װעלכער האָט געאַרבעט אין אַ מיל ערגעץ
לעבן פּעטערקאָװ .עס איז דורך אַ קורצע צײַט און פֿונעם טאַטן איז אָנגעקומען אַ
גרױסער בריװ .איך געדענק גוט דעם אינהאַלט פֿון דעם בריװ :מײַן מאַמע האָט אים
פֿיל מאָל געלײענט פֿאַר אײגענע און פֿרײַנט ,װעלכע פֿלעגן אַרײַנקומען צו אונדז
אין שטוב נאָך מײַן טאַטנס אָפּפֿאָר און יעדער מאָל בעתן לײענען געלאָזט אַ טרער.
אינעם בריװ האָט דער טאַטע באַשריבן אַלע פּרטים פֿון זײַן נסיעה קײן רוסלאַנד.
די פּױלישע גרענעץ איז ער אַריבער צוזאַמען מיט זײַן גרופּע אין אַ פֿינצטערער
נאַכט אין אַ באַגלײטונג פֿון אַ שמוקלער און אױף דער רוסישער זײַט האָבן זיך אַלע
גלײַך אַלײן איבערגעגעבן אין די הענט פֿון די סאָװעטישע גרענעצלעך .נאָך עטלעכע
טעג אױפֿהאַלטן אױף דער גרענעץ־זאַסטאַװע האָט מען די גאַנצע גרופּע איבערלױפֿער
אַרױסגעשיקט קײן סיביר – אין אירקוטסק ,פֿונװאַנען דער טאַטע האָט געשריבן
דעם בריװ .מיר איז משונה־מאָדנע געװען הערן ,װי די מאַמע האָט געלײענט װעגן
די מוראדיקע פֿרעסט אין סיביר און איך האָב זיך געשטיקט פֿון געלעכטער פֿון
טאַטנס דערצײלונג ,װיאַזױ ער האָט אױפֿן מאַרק אין אירקוטסק געקױפֿט מילך און
אַ זאַק...
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ער האָט מיטגעטײלט ,אַז ער אַרבעט שױן אין אַ װעבער־פֿאַבריק און אינגיכן
װעט ער מסתּמא באַקומען אַ דערלױבעניש פֿון די מאַכט־אָרגאַנען איבערפֿאָרן קײן
כאַרקאָװ ,װוּ עס האָבן זיך באַזעצט פֿיל זײַנע באַקאַנטע פֿון פּױלן – אױך איבערלױפֿער.
נאר ער װעט אײַנאָרדענען ,װעט ער גלײַך אָנהײבן זאָרגן ,אַז מיר זאָלן
און װי ָ
איבערפֿאָרן צו אים קײן רוסלאַנד – אַ לאַנד ,װעגן װעלכן ער האָט אַזױ לאַנג
געטרױמט .אָט אַזױ אַרום האָב איך זיך דערװוּסט ,אַז מײַן טאַטע געפֿינט זיך אין
װוּנדערלעכן לאַנד ,װוּ אַלע מענטשן זײַנען גלײַך צװישן זיך ,און דער געדאַנק
איבערפֿאָרן אין װײַטן רוסלאַנד מיט טרעשטשענדיקע פֿרעסט ,הױכע בערג און
געדיכטע אומענדלעכע װעלדער ,װעלכע דער טאַטע האָט אַזױ בילדעריש באַשריבן,
האָט באַהערשט מײַן גאַנצן זײַן .איך האָב דערצײלט אַלע מײַנע חבֿרים װעגן דעם
אַלץ ,זײ האָבן געהערט מיט ברײט־אָפֿענע אױגן און מקנא געװען .בײַ נאַכט האָט
מיר אָפֿט אָנגעהױבן חלומען אײנער און דער זעלבער חלום :צוזאַמען אין שליטן
מיט מײַן טאַטן פֿליִען מיר אַראָפּ פֿון אַ הױכן זוניקן באַרג שנײ און לאַכן אױפֿן
גאַנצן קול פֿון פֿאַרגעניגן.
דערנאָך זײַנען אַװעק טעג פֿון בריװ און װאַרטן .יעדעס מאָל האָט דער טאַטע
אונדז געשריבן פֿאַרשײדענע פֿאַרכאַפּנדיקע נײַעס װעגן לאַנד און נײַעם לעבן .און
װען עס זײַנען אַדורך עטלעכע חדשים ,האָט ער באַקומען אַ דערלױבעניש און
אַריבערגעפֿאָרן קײן כאַרקאָװ ,װוּ ער איז תּיכּף צוגעטראָטן צו דער אַרבעט לױט זײַן
פֿאַך אין דער װעבער־פֿאַבריק ”רױטער פֿאָדעם״ .שװער איז אױסגעקומען מײַן מאַמע
אײנער אַלײן :אַרבעטן פֿון אינדערפֿרי ביזן אָװנט און דערבײַ דערציִען אַזױנע צװײ
”אַנטיקלעך״ ,װי מײַן ברודער און איך ...נאָר זי איז ,װי מע זאָגט הײַנט ,אױסגעשטאַנען.
אַזױ זײַנען אַדורך צװײ יאָר ,ביז מײַן טאַטע האָט געקריגן אַ קװאַרטיר פֿאַר
אונדז ,אַ װיזע און עס איז בײַ אונדז אַװעק אַ פֿיבערהאַפֿטער פּעריאָד פֿון צוגרײטן
זיך צום אָפּפֿאָרן .מײַן מאַמע איז אַרומגעלאָפֿן גאַנצע טעג אַ פֿאַריאָגטע :אין
רוסלאַנד איז קאַלט ,דאַרף מען װאַרעם װעש ,פּעלצלעך ,שיכלעך ,פֿוטערנע היטלען,
פֿוטערנע הענטשקעס .דעם טאַטן דאַרף מען קױפֿן אַ שײנעם אָנצוג און דאָס דאַרף
מען און יענץ נײטיק – אַ קלײניקײַט – מיר פֿאָרן דאָך קײן רוסלאַנד ...דאַנקען גאָט,
דער טאַטע האָט אױף דעם אַלץ געשיקט געלט .יעדן אָװנט קומען צו אונדז אַרײַן
באַקאַנטע און ניט באַקאַנטע מענטשן :יעדער עצהט ,װאָס מיטנעמען מיט זיך,
אײניקע װילן איבערגעבן מיט אונדז פֿאַר זײערע אײגענע פֿאַרשײדענע זאַכן,
אַנדערע קומען גלאַט זיך זען פֿאַרן אַװעקפֿאָרן ,און דער זײדע ,בײַ װעמען מיר האָבן
געװױנט די לעצטע חדשים – פֿאַרן אַװעקפֿאָרן ,בײזערט זיך ,װאָס די טיר פֿון שטוב
מאַכט זיך ניט צו...
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ענדלעך איז געקומען דער לאַנג דערװאַרטער טאָג ,װען מיטן ברודער ,אױסגעפּוצט
אין נײַע מלבושים ,זיצן מיר שױן אין װאַגאָן .איך זע דורכן גרױסן עולם באַקאַנטע,
אײגענע ,פֿרײַנט .זײ רינגלען אַרום די מאַמע אין אַן ענג רינג ,יעדער װיל עפּעס
זאָגן .עפּעס װינטשן .און װען עס בלײַבן געצײלטע מינוטן צום באַן־אָפּגאַנג ,קומט
אַרײַן אין קופּע די מאַמע מיט פֿולע הענט שאַכטלען ,װאָס די באַגלײטנדיקע האָבן
אונדז געשינקען און צוזאַמען מיט איר דער זײדע .דער זײדע זעצט זיך אַװעק,
לענדט אָן זײַן שײנעם קאָפּ מיט דער לאַנגער זילבערנער באָרד און גראָבן שטעקן
און איך באַמערק ,װי פֿון זײַנע שטראַלנדיקע גרױע אױגן ,פּונקט אַזױנע ,װי בײַ דער
מאַמען ,קײַקלען זיך אַרױס טרערן ,װעלכע רינען אַראָפּ אױף זײַן באָרד .פֿאַר מיר
איז דאָס אַלץ װילד :אַ ייִד מיט אַ באָרד און װײנט מיט טרערן .די מאַמע באַרויִקט
אים און װײנט אױך .מיר זשע איז פֿרײדיק ,װי קײנמאָל ניט :עס װילט זיך זינגען
און שרײַען ,אַז די גאַנצע װעלט זאָל װיסן – מיר פֿאָרן אין לאַנד פֿון צױבער ,מיר
פֿאָרן קײן רוסלאַנד.
פֿאָרן מיט דער באַן – דאָס איז געװען אַן אמתער יום־טובֿ פֿאַר מיר .ביז אַהער
האָב איך געזען אַ באַן בלױז אױף אַ געמעל אין מײַן לערנבוך .און דאָ פֿאָר איך טאַקע.
איך הער אונטער זיך ,װי די רעדער קלאַפּן ,דורך די פֿענצטער פֿליִען פֿאַרבײַ הײַזלעך,
טײַכלעך ,לאָנקעס ,װעלדער .איך קאָן זיך ניט אָפּרײַסן דערפֿון און דערצו שטופּט מיר
פֿון צײַט צו צײַט די מאַמע אין האַנט אַרײַן אַ שאָקאָלאַדקע ,אַ געשמאַק קיכעלע –
אַזױנס ,װאָס איך האָב זײער זעלטן געגעסן ביז אַהער – פּשוט אַ גן־עדן...
אומבאַמערקט זײַנען אַדורך עטלעכע שעה ,אין אָװנט־צײַט זײַנען מיר אָנגעקומען
קײן װאַרשע .װען מיר זײַנען אַרױס פֿון װאַגאָן ,האָב איך צו מײַן דערשטױנונג דערזען
מײַן דערציערין פֿון לאָדזשער קינדער־הײם – די לערערין חנה ,מיט װעלכער מײַן
מאַמע האָט אױף יאָרן פֿאַרהיט די װאַרעמע באַציונגען און װעלכע האָט די לעצטע
יאָרן געװױנט אין הױפּט־שטאָט .זי האָט אונדז אַרײַנגעפֿירט אין גרױסן זאַל פֿון
װאָקזאַל ,אױף גיך איבערגערעדט מיט דער מאַמען ,מיר מיטן ברודער געשינקען
יעדערן אַ שײן מעסערל מיט בײנערנעם הענטל און אַן עלעקטריש קעשענע־לעמפּל.
דאָס איז געװען װי אַ כּישוף און איך בין געװען אױפֿן זיבעטן הימל פֿאַר גליק .אין
אַ קורצער צײַט אַרום האָט אונדז שױן אַן אַװטאָמאָביל (געפֿירט?) איבער די
רײַך־אילומינירטע גאַסן פֿון װאַרשע ,איבער דעם ברײטן בריק פֿון דער װײַסל – דאָס
זײַנען מיר איבערגעפֿאָרן פֿון אײן װאָקזאַל אױפֿן צװײטן .פֿון דאַנען זײַנען מיר
אָפּגעפֿאָרן צו דער גרענעץ קײן זדאָלבונאָװ ,װוּ מיר האָבן זיך פֿאַרהאַלטן אַ טאָג
צײַט צוליב פֿאַרשײדענע גרענעץ־פּראָצעדורן .אױפֿן אַנדערן טאָג זײַנען מיר שױן
אַרױסגעפֿאָרן קײן שעפּעטאָװקע ,װוּ אױף אונדז האָט געװאַרט דער טאַטע.
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עטאַט ןײַמ

אונדזער באַגעגעניש איז געװען אַ רירנדיקע ,נאָר איך געדענק מײַן אַנטױשונג,
װען אַנשטאָט שײנע בערג און װעלדער ,װעלכע האָבן זיך מיר בײַנאַכט געחלומט ,איז
פֿאַר מיר אָנגעשטאַנען אַן אומהײמלעך ,בלאָטיק שטעטל .די זעלבע מלבושים ,װאָס
אין פּױלן און קײנער האָט זיך מיט אונדז ניט געגריסט .מחמת דעם בין איך געװען
כּמעט זיכער ,אַז אין לאַנד ,װוּ מענטשן לעבן צװישן זיך װי ברידער ,דאַרפֿן אַלע אין
די גאַסן אײנער מיטן אַנדערן זיך באַגריסן ...איך בין אױך געװען דערשיטערט דערפֿון,
װאָס די פֿורמאַנס שמײַסן זײערע פֿערד מיט אַ באַטש פּונקט אַזױ ,װי אין פּױלן...
דאָס האָט אױך ניט האַרמאָנירט מיט מײַנע פֿאָרשטעלונגען װעגן הומאַניזם אין
נײַעם לאַנד...
פֿון שעפּעטאָװקע זײַנען מיר שױן צוזאַמען מיט אונדזער טאַטן אָפּגעפֿאָרן קײן
כאַרקאָװ ,װוּהין מיר זײַנען בשלום אָפּגעקומען דעם 30־טן נאָיאַבער  1928יאָר –
דער טאָג פֿון מײַן צעניאָריקן געבורטסטאָג.
די צײַט ,װען מיר זײַנען געװאָרן בירגער פֿון רוסלאַנד ,איז געװען אַ ביז גאָר
שװערע :ענדע פֿון נעפּ ,אָנהייב פֿון דורכױסיקער קאָלעקטיװיזאַציע ,שװעריקײַטן מיט
שפּײַז־פּראָדוקטן ...איבערהױפּט פֿאַר אונדז – מענטשן פֿון אַן אַנדער לאַנד ,װעלכע
האָבן אַבסאָליוט די שפּראַך ניט געקענט און װעלכע האָבן זיך נאָך ניט באַװיזן
אײַנבירגערן אין נײַעם לעבן און באַזיניקן דעם נײַעם אַרום – איז אַלץ אױסגעקומען
מאָדנע .מײַן מאַמע האָט אָנגעהױבן צו מורמלען ,נאָר מײַן טאַטע האָט זי באַרוּיִקט
און געפּרוּװט איר אױפֿקלערן ,װאָס קומט פֿאָר .יעדן טאָג האָט ער אױסגעזוכט אין
צײַטונג די שורות ,װוּ עס האָט זיך געהאַנדלט װעגן נײַע בױונגען אין לאַנד ,װעגן די
גיגאַנטן־זאַװאָדן ,עלעקטראָסטאַנציעס און מיט היץ איבערצײַגט די מאַמע ,אַז די
עקזיסטירנדיקע שװעריקײַטן זײַנען צײַטװײַליקע ,מע דאַרף זיך אָננעמען מיט געדולד
נאָך אַ יאָר צװײ־דרײַ און דאָס לעבן װעט װערן װוּנדערבאַר .זי אַלײן האָט אין דעם
פֿאַנאַטיש געגלײבט .און װען די מאַמע פֿלעג אַרױסזאָגן פֿון צײַט צו צײַט אַן
אומצופֿרידנקײַט ,האָט ער אױפֿן אָרט צו נישט געמאַכט אירע אַרגומענטן :מיט אַרבעט
זײַנען מיר פֿאַרזיכערט ,מיט אַ דירה האָט אונדז די מלוכה באַזאָרגט ,אונדזערע
קינדער זײַנען אין שול און אַלע װעגן צו בילדונג און אַרבעט זײַנען פֿאַר זײ אָפֿן ,מיר
הערן ניט דאָס װאָרט ”זשיד״ ,מיר זײַנען גלײַכבאַרעכטיקטע מענטשן ...זײַן אָפּטימיזם
האָט דער טאַטע זיך געסטאַרעט אײַנפֿלאַנצן אין אַלעמען ,װער עס האָט אים
אַרומגערינגלט .גײ װײס ,אַז אין עטלעכע יאָר אַרום װעט מען אים אָנרופֿן ”קלאַסן־שׂונא״
און אַזױ ...אומברענגען ,כּדי מיט יאָרן שפּעטער שױן אַ טױטן רעאַביליטירן .נײן ,דאָס
איז ניט קײן איראָניע פֿון גורל ,דאָס איז אַ גרױל פֿון גורל ,װעלכע האָט געמאַכט אַ
גאַנצע איבערקערעניש אױך אין מײַן װײַטערדיקן לעבן .נאָר װעגן דעם – שפּעטער.

װאסער אין זײגער
ַ
האט ער זיך צו עּפעס
נאטורָ :
רכאּפנדיקע ַ
גאר ֿפ ַא ַ
טאטע איז געװען ַא ביז ָ
מַײן ַ
זאל דונערן און
דערפון ָאּפרַײסן – ָ
ֿ
צוגעהאּפט ,עס איז אוממעגלעך געװען אים
ַ
ּפשּפאסן ֿפון אים אין
ַ
הומאר ָא
ָ
מאמע ֿפלעג מיט איר אײגנטלעכן
בליצן .מַײן ַ
אַײנשּפארן און מיט ַאן
ַ
טאטע ֿפלעג זיך
געהעריקן ֿפ ַאל איבערהױּפט װען דער ַ
װאסער אין זײגער...״ ַאלס
דערמאנען” :װעלװעלע ,ס'איז דוכט זיך ַ
ָ
איזדיאװקע אים
ָ
דורכגעלאזט דורך אױער,
ָ
”װאסער אין זײגער״
דאס ַ
האב איך ָ
קינד ,געדענק איךָ ,
מאמען,
צוגעשטאנען צו דער ַ
ַ
געװארן ,בין איך
ָ
נאר װען איך בין ַא ביסל עלטער
ָ
האט מיר דערצײלט.
האנדלט זיך .און זי ָ
װאס ַ
זאל מיר דערקלערן ,אין ָ
זי ָ
רבעטלאז און
ָ
אין דער צַײט ֿפון דער ערשטער װעלט־מלחמה ,בלַײבנדיק ַא
נאך
ּפלאצק ,װּו אין געיעג ָ
ָ
באזיצט אין
האבן מַײנע עלטערן ַ
לױפנדיק ֿפון הונגערָ ,
ֿ
אױסּפראבירט צענדליקע אונטערנעמונגען ֿפון ברוקירן
ָ
האבן זײ
ַא שטיקל ברױט ָ
ּפיראסן .װען מַײן
ָ
ּפא
מאכן אין דער הײם ַ
קוּפאנטן ביז ַ
ַ
שאסײ בַײ די דַײטשע ָא
דעם ָ
לד־ארבעט
װא ַ
טאטע זיך ָאנגעדונגען אױף ַ
האט דער ַ
געשװאנגערט מיט מירָ ,
ַ
האט
מאמע ָ
ַ
װאך
גאנצע ָ
האט ער ַא ַ
װאלד־העקער ָ
שטאטַ .אלס ַ
ָ
װיארסט הינטער דער
עטלעכע ָ
ּפלאצק צו זַײן
ָ
װאלד ,בלױז אױף שבת איז ער ַאהײמגעקומען קײן
רבראכט אין ַ
ַ
ֿפ ַא
הױז־געזינד.
װאלד
דערנאכט ,אומקערנדיק זיך דורכן ַ
ַ
רַײטיק־אױפ
ֿ
אין יענעם ַא זומערדיקן ֿפ
שלאקסרעגןַ .ארום –
ַ
רכאּפט ַא
טאטן אין מיטן װעג ֿפ ַא ַ
האט דעם ַ
שטאט ַארַײןָ ,
ָ
אין
האלטן זיך
אױסצובא ַ
ַ
װאלד ָאן קײן סמנים ֿפון ַא געצעלט ,װּו
בלױז ַא ֿפינצטערע ַ
געטאןַ ,אז בַײ אים
ָ
כאּפ
טאטע ַא ַ
האט מַײן ַ
דא ,אין מיטן דערינעןָ ,
גאס .און ָ
ֿפון ָ
איבערגעגאנגען
ַ
אין קעשענע ליגט דער זײגער – זַײן ַאלטער זײגער ,װעלכער איז
בירושה ֿפון אײן דור צום צװײטן און געבליבן בַײ מַײן ֿפ ָאטער ַאלס עלטערן צװישן
טאטע ָאּפגעהיט װי ַאן
האט דער ַ
דאזיקע ֿפ ַאמיליע־רעליקװיע ָ
זַײנע ברידער .די ָ
קײנמאל
ָ
געהאלטן אין ַא לעדערנעם שײדל און
ַ
האט דעם זײגער
קאּפ :ער ָ
אױג אין ָ
רגאסן װערן,
זאל ניט ֿפ ַא ָ
מוראהאבנדיקַ ,אז דער זײגער ָ
ָ
ניט געשײדט ֿפון אים.
אינגאנצן אױסגעװײקטע מלבושים
ַ
נאך ניט
אױסגעטאן און מיט די ָ
ָ
האט ער זיך
ָ
אײנזאמען
ַ
לאגע ֿפון ַאן
אַײנגעהילט זַײן אוצר .ניט שװער זיך ֿפ ָארשטעלן די ַ
געהאט
ַ
האט
זא מבול .ניט װײניקער ָ
װאלד אין ַא ַ
נאקעטן מענטשן אין ַא געדיכטן ַ
ַ
מורא ,ער
ַ
מאן ֿפול מיט
װארטנדיק אױף איר ַ
מאמעַ ,
אױסצוהאלטן מַײן ָארעמע ַ
ַ
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זא חושך” .ס'זַײנען מיר ָאנגעהױבן װײען און איך
רפ ַאלן אין ַא ַ
זאל חלילה ניט ֿפ ַא ֿ
ָ
מאמע .שּפעט
האט װעגן דעם דערצײלט די ַ
האב געמײנטַ ,אז ָאט מּפל איך״ – ַאזױ ָ
ָ
רץ־קלאּפעניש
ַ
הא
האט זי דערהערט טריט אױף דער טרעּפ ,מיט ַ
נאכט ָ
אין דער ַ
נטשטאנען װי ַא געשּפענסטַ ,א
ַ
אױפן שװעל איז ַא
ֿ
געעפנט די טיר ,און
ֿ
האט זי
ָ
האט
מאמע ָ
מאנצביל ,אין װעלכן די ַ
רפרױרענער ַ
נאקעטער ,דורכגעװײקטערֿ ,פ ַא ֿ
ַ
מאן.
קױם דערקענט איר ַ
נאסן קױל זַײנע מלבושים און געציטערט
געהאלטן ַא ַ
ַ
האט ער
אין די הענט זַײנע ָ
בלאט.
ַ
װי ַא
האט ער
דערװארעמט און געקומען צו זיךָ ,
ַ
האט זיך ַא ביסל
טאטע ָ
װען דער ַ
אונטערגעטראגן,
ָ
האט אים
מאמע ָ
װאס די ַ
רטא ֿפליעסָ ,
קא ָ
אײדער צו נעמען צו די הײסע ַ
זאכן און ַארױסגענומען
נאנדערגעװיקלט זַײנע דורך און דורך אױסגעװײגטע ַ
האט ער ֿפ ַא ַ
ָ
דאס אױבערשטע
ט־לאמּפ ָ
ָ
נא ֿפ
געעפנט בַײ דער שַײן ֿפון קלײנעם ַ
ֿ
אױפ
ֿ
זַײן זײגער.
װאסער אין
האט ַאנטדעקט ַ
טאטע זיך געענדערט אין ּפנים .ער ָ
האט דער ַ
דעקלָ ,
האט ֿפ ַארגעסן אין
מאמע דערצײלט – ,ער ָ
האט די ַ
װאס עסן?״ – ָ
זײגער” .װער עסן? ָ
נא ֿפט־לעמּפל און מיט
װאלד ,אין רעגן ,אין װַײב ,זיך ַאװעקגעזעצט צום טישל בַײם ַ
ַ
דעם קלינגל ֿפון זַײן קעשענע־מעסערל ַארױסגענומען די געדערעם ֿפון זײגער,
ערבלאט ,די דעקלעך
ַ
ציפ
דאס גלעזל ,דעם ֿ
װאסער ,אױסגעװישט ָ
דאס ַ
ַארױסגעטרײסלט ָ
ּפעראציע,
ַ
ּפגעמאכטער ָא
ַ
צופרידענער ֿפון זַײן ָא
צונױפגעקליבן זַײן זײגערַ .א ֿ
ֿ
און צוריק
געװאלט זיך נעמען צו
ָ
טאטע ָאּפגעװישט דעם שװײס ֿפון שטערן און
האט דער ַ
ָ
באמערקטַ ,אז אונטערן זײגער־גלעזער
האט ער ַ
רטא ֿפליעס ,װי ּפלוצלינג ָ
קא ָ
ֿפ ַארקעלטע ַ
מאל
װידערא ָ
ַ
אױפסנַײ:
ֿ
האט זיך איבערגעחזרט
װאסערַ .אלץ ָ
נאך ֿפ ַארבליבן ַ
איז ָ
מאל
װידערא ָ
ַ
װאסער,
דאס ַ
מאל געטרײסלט ֿפון אים ָ
װידערא ָ
ַ
צענומען דעם זײגער,
מאמע איז געװען אױסער זיך און מיט די טרערן
צונױפגעקליבן .די ַ
ֿ
אױפגעװישט און
ֿ
זא װעג.
מארגןָ ,אּפעסן און ָאּפרוען ֿפון ַא ַ
אין די אױגן געבעטן ָאּפלעגן די ַארבעט אױף ָ
האט דער
מאמענט״ָ – ,
נאך אײן ָ
”נאך אײן װַײלעָ ,
װאנט...״ ָ
”נאר גײ רעד צו דער ַ
ָ
זאל איך
װאס ָ
ּפגעענטפערטָ .אט ֿפ ַארענדיקט ערָ ,אט גײט ער שױן עסןָ ...
ֿ
טאטע זיך ָא
ַ
װאלף איז איבערן זײגער ָאּפגעזעסן ַא
מאמע ֿפ ָארגעזעצט – מַײן ָ
האט מַײן ַ
זאגן? ָ
ָ
נאנדערגענומען אױף שטיקלעך דעם זײגער,
נאנד ֿפ ַא ַ
כא ַ
נא ַ
מאל ָ
נאכט ,עטלעכע ָ
גאנצע ַ
ַ
האט זיך
צוזאמענגעשטעלטָ .אט ַאזױ ָ
ַ
מאל אים
כא ָ
נא ַ
געשאקלט און געװישט און ָ
ָ
געשטאנען און ַארַײנגעקוקט אין אונדזער
ַ
אױפ
ֿ
איבערגעחזרט ביז די זון איז
מאן אױף מיט ַא גדולהׂ” :שרה־מינדל,
בױדעם־פענצטער .װי ּפלוצלינג װעקט מיך מַײן ַ
ֿ
רשלא ֿפענע ניט
ָ
האב איך ַא ֿפ ַא
געראטעװעט? ָ
ַ
געראטעװעט! ..װעמען
ַ
האב אים
איך ָ
נאר װי ער
געראטעװעט! הער ָ
ַ
װאסער
רשטאנען – ,דעם זײגער ...מַײן זײגער ֿפון ַ
ַ
ֿפ ַא
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דערנאך ַא
ָ
געשלא ֿפן ,איז ער
ָ
נאכט ניט
גאנצע ַ
טאטע איז ַא ַ
כאטש דער ַ
גײט!״ און ָ
געשּפאסט ,געזונגען ,און יעדעס
ַ
רומגעגאנגען ַא ֿפרײלעכער און מונטער,
ַ
טאג ַא
גאנצן ָ
ַ
געקאנט זיך
ָ
שטאלץ דעם זײגער ֿפון קעשענע און ניט
ָ
מאל ַארומגענומען מיט
ָ
דאך שױן ַא סוף,
מאמע דערצײלט” :מײנט איך ָ
ָאנקװעלן ֿפון זַײן ַארבעט .װַײטער די ַ
טאטע ָאנגעצױגן
האט דער ַ
שלא ֿפנגײן ָ
ָ
דערנאכט ֿפ ַארן
ַ
אױפ
ֿ
כאּפט ניט:
ַאן עק? איז ַ
זאל חלילה צו דער ַארבעט
אױפן בענקל לעבן בעט ,ער ָ
ֿ
דעם זײגער און איבערגעלײגט
װאלף איז שטײן געבליבן ,װי ַא געלײמטער...
דאס? מַײן ָ
װאס איז ָ
נאר ָ
רשלא ֿפןָ .
ָ
ניט ֿפ ַא
האט ער
װאסער אין זײגערָ ...
דערשראקענעַ – .
ָ
װאס איז געשען? – ֿפרעג איך ַא
ָ
אױסגעהאלטן און
ַ
האב איך ניט
נאך? ָ
יאר ָ
שװארץ ָ
ַ
װאס ֿפ ַאר ַא
אױסגעשטאמלטָ .
ַ
האנט און געװען גרײט אים צעברעכן אױף
רױסגעכאּפט דעם זײגער ֿפון זַײן ַ
ַ
ַא
האט די שַײן ֿפון
דאס ָ
װאסער? ָ
װאס ַ
װאסער? ָ
נאר איך גיב ַא קוק – װער ַ
שטיקלעךָ .
כ'האב
ָ
װאסער...
שאטן ענלעך אױף ַ
רפןַ .א ָ
נגעװא ֿ
ַ
שאטן אין זײגער ָא
זא ָ
נא ֿפט־לעמּפל ַא ַ
ַ
װאסער
דאס ַ
האט זיך איבערצַײגטַ ,אז ָ
טאטע ָ
אױסגעגאסן ַא געלעכטער .און װען דער ַ
ָ
צוזאמען מיט מיר ,און מיר בײדע
ַ
לאכן
האט ער ָאנגעהױבן ַ
װאסער ניטָ ,
גאר קײן ַ
איז ָ
רַײנקלאּפן אין
ַ
האבן ָאנגעהױבן ַא
געלאכטַ ,אז די שכנים ֿפון הױז ָ
ַ
האבן ַאזױ הילכיק
ָ
האבן
שלא ֿפןֿ ...פון דעמלט ָאן ,װען מַײנע עלטערן ָ
ָ
זאלן זײ ניט שטערן
די װענט – מיר ָ
מאמע ּתמיד ַארױסגעקומען” :נו ,װעלװל ,מסּתמה
זיך װעגן עּפעס ַאמּפערן ,איז די ַ
טאטע ֿפלעג זיך אונטערגעבן.
װאסער אין זײגער?..״ און דער ַ
ַ

ּפלאצק
ָ
נאר וועגן מַײן
שטאט אויף דעם ווַײסלָ ,
ָ
ּפלאצק – ַא
ָ
געווארן אין
ָ
איך בין געבוירן
געבורט־שטאט ווייס איך בלויז ֿפון מַײנע עלטערן.
ָ
לאדזש ָאּפגעשטעלט די וועבער־
האבן זיך אין ָ
בעת דער ערשטער וועלט־מלחמה ָ
נאך זייער חתנה זַײנען געווען געצווונגען
ֿפ ַאבריקן און מַײנע עלטערן גלַײך ָ
לאנד זוכן לעבנס־מיטלען.
וועקלאזן איבערן ַ
ָ
שטאט און זיך ַא
ָ
רלאזן די
ֿפ ַא ָ
האבן ָאּפגעדונגען
לקאוויסק ווו זיי ָ
ווא ָ
רפירט קיין ָ
האט זיי דער גורל ֿפ ַא ֿ
דערמיט ָ
דארט דורכגעלייגט .עס ליגט
האבן ָ
וואס די דַײטשן ָ
שאסיי ָ
אויף דער בויונג ֿפונעם ָ
גרא ֿפיעס אויף וועלכע עס זַײנען
טא ַ
ֿפ ַאר מַײנע אויגן שוין געלע ֿפון דער צַײט ֿפ ָא ָ
נגעטאן אין צעריסענע מלבושים מיט
ָ
טע־מאמע ָא
ַ
טא
ֿפ ַארקריצט מַײנע יונגע ַ
שאסיי־וועג
אויפן ָ
ֿ
וואס
לאּפעטעס אין די הענט לעבן חורבות שטיינער .אין שניי ָ
ָ
טראגט ניט־ווילנדיק
דאס בילד ָ
קוּפאנטן ֿפון ּפוילןָ .
ַ
זעלנער־א
ָ
אין ַא זַײט זיצן דַײטשישע
סאציִירט זיך מיט די
ַאריבער צו די צַײטן ֿפון דער צווייטער וועלט־מלחמה און ַא ָ
האט
גרא ֿפיע ָ
טא ַ
נצלאגערן .אויף דער ַאנדערער זַײט ֿפון איין ֿפ ָא ָ
ַ
קא
היטלערישע ָ
האנט:
טאטנס ַ
שריפט ֿפון מַײן ַ
ֿ
אויפ
ֿ
זיך ֿפ ַארהיט ַאן
דאס לעבן,
דאס לעבן ,אויָ ,
אויָ ,
דאך ַאזוי שווער,
דאס איז ָ
אויָ ,
האט אונדז געגעבן,
דאס ָ
וואס ָ
אויָ ,
ניטא קיין טרער
ָ
עס איז שוין מער
נוואר.1916 ,
יא ַ
ַ
מאטערנישן
דערנאך וועגן זייערע ַ
ָ
האבן מַײנע עלטערן דערציילט
זייער ֿפיל ָ
שאסיי .קױם מיט צרות
אויסגעשטאנען בַײם ָ
ַ
און ביטערקַײטן ,װעלכע זיי זַײנען
ּפלאצק ,ווו עס זַײנען
ָ
איבערגעפ ָארן קיין
ֿ
האבן זיי ַארויסגעריסן ֿפון די דַײטשן און
ָ
האב איך
טאג ָ
נאך ביז הַײנטיקן ָ
גאנצע לעבן ָ
דאס ַ
געבוירן מַײן ברודער און איךָ .
יאר
האלבע ָ
דאס ערשטע ַ
געבורט־שטאט ,ווו עס איז ַאדורך ָ
ָ
באזוכן מַײן
געטרוימט ַ
ּפלאצק ֿפ ַאר מיר געלויכטן ַאלס ַא קליינע
ָ
האט
ֿפון מַײן לעבן .אין מַײן ֿפ ָארשטעלונג ָ
געשטראמט דער
ָ
האט
צופוסנס ֿפון וועלכער עס ָ
שטאט אויף ַא הויכענישֿ ,
ָ
שיינע
דרַײשטאקיקן
ָ
האבן מַײנע יונגע עלטערן אין ַא בוידעם שטיבל ֿפון ַא
ווַײסל .געוווינט ָ
דאס שטיבל איז געווען גרויס ,ווי ַא גענעץ מיט
הויז מיט הויכע הילצערנע טרעּפָ .
שטאנען ֿפון
ַ
בא
גאנצע מעבל איז ַ
דאס ַ
סאמע קעּפָ .
ַא נידעריקער סטעליע איבערן ַ
טאבורעט.
ַאן אַײזערנעם בעטלַ ,א טישל און ַא ַ
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האט מיר דערציילט ,בַײ דער שַײן ֿפון
מאמע ָ
לאץ״ ,ווי מַײן ַ
”ּפא ַ
ָאט אין דעם ַ
מאל דערזען די גרויסע וועלט און זי
האב איך צום ערשטן ָ
בוימל־קאנעצלָ ,
ַ
ַא
געגאנגען ַא שניי .איך בין
ַ
נאכט איז
”באגליקט״ מיטן ערשטן געשריי .אין יענער ַ
ַ
האבן מַײנע עלטערן אויסגעטַײטשט ווי
דאס ָ
געבױרן געװאָרן אין אַ העמדעלע און ָ
נאר
האב איך ניט געזעןָ ,
ַא גוטן סימן .אמת ,קײן גרױסן גליק ֿפון דעם העמדעלע ָ
סאמע קריטישע
מאל אין מַײן לעבן ,בַײ די ַ
זאגט ניט צו זינדיקןֿ :פיל ָ
װי מע ָ
געדאנקען געװענדט צו מַײן העמדעלע ,אין
ַ
האב איך זיך אין די
געלעגנהַײטןָ ,
האט
דאס העמדעלע ָ
נאטיש געגלויבט ,און ָ
האבן ֿפ ַא ַ
טע־מאמע ָ
ַ
טא
װעלכן מַײנע ַ
מיך אויסגעלײזט...
האט
טאטע ָ
נאר מַײן ַ
קיין ָארט ֿפ ַארן וויגל איז אין בוידעם־שטיבל ניט געוועןָ ,
געבראכט ֿפון
ַ
האט
דערפינדערישקַײט :ער ָ
ֿ
זיך שטענדיק אויסגעצײכנט מיט זַײן
ביר־קאסטן ,אים צוגעבונדן מיט ַא שטריק צו ַא קרוק אויף דער סטעליע,
ַ
ערגעץ ַא
געפילט
האט זיך ניט בעסער ֿ
ראטשילד ַאלײן אין מַײן עלטער ָ
און איך בין זיכערַ ,אז ָ
ביר־קאסטן
ַ
אין זַײן גילדערנער וויג אין די זַײדן ,איידער איך אין מַײן הוידענדיקן
שמאטעס.
ַ
אַײנגעהילט אין
דאס
שטאט ניט געװעןּ .כדי װי עס איז ניט איז דורכשטוּפן ָ
ָ
קײן ַארבעט איז אין
גאסן ,זוכנדיק ַא
גאנצע טעג ַארומגעשלַײדערט איבער די ַ
טאטע ַ
האט מַײן ַ
לעבןָ ,
געפירט אױף
גאסן־טרעגערֿ ,
געטאן? געװען ַא ַ
ָ
נאר ניט
האט ער ָ
װאס ָ
שטיקל ּפרנסהָ .
אויפן
ֿ
אפילו מתים
געפעס אין ַא קלײט און ֿ
ֿ
ַא װעגעלע ֿפיש ֿפון װַײסל ,גלעזערנע
האבן זיך בַײ אים
געפידלט – עס ָ
ֿ
טאטן ניט
האט מַײן ַ
בית־עולם אויך .מיט מתים ָ
מאל ַארױסגעקומען ַא געשלעג צולוב
אפילו ַא ָ
קאנקורענטן און עס איז ֿ
געשא ֿפן ָ
ַ
געװאלט געצױגן צו זיך אין װעגעלע ַארַײן.
ָ
האט
װאס יעדערער ֿפון קעגנער ָ
ַא מתָ ,
האט זיך
בַײנאכט ָ
ַ
איינמאל
ָ
נפוז:
קא ֿ
געפעס איז אויך ַארויס ַא ָ
ֿ
מיטן גלעזערנעם
לאסט
וואגן מיט ַא גלעזערנעם ַ
געפירט ַא ֿפולן ָ
ֿ
האט
טאטן געחלומטַ ,אז ער ָ
דעם ַ
דאס
האט זיך איבערגעקערט און ָ
וואגן ָ
ראד ,דער ָ
געּפלאצט ַא ָ
ַ
האט
און ּפלוצלינג ָ
שלאף
ָ
האט ֿפון
טאטע ָ
האט צעשמעטערט אויף שטיקלעך .דער ַ
געפעס ָ
ֿ
גאנצע
ַ
מענגעלא ֿפן ...וועגן דעם
ָ
צוזא
ַ
זא געשרייַ ,אז ַאלע שכנים זַײנען זיך
אויפגעהויבן ַא ַ
ֿ
טאטע דערציילט ,ווי ַא ֿפריילעכע געשיכטע
יארן שּפעטער דער ַ
האט אונדז מיט ָ
ַאלץ ָ
נאר איך שטעל זיך ֿפ ָאר,
האבן געקַײקלט ֿפון געלעכטערָ .
און מיר ַאלע אין שטוב ָ
אויסגעשטאנען
ַ
דאן
וואס איז ַ
האט אויסגעזען אין דער ווירקלעכקייט און ָ
דאס ַאלץ ָ
ווי ָ
געהא לטן ֿפ ון הונגער און
ַ
הא ט קוים אויף די ֿפ יס זיך
טא טע ,וועלכער ָ
מַײן ַ
גאר ענערגישע ֿפרוי און
מאמע אין דער יוגנט איז געווען ַא ביז ָ
בידעווען .מַײן ַ
האט זי
מאןָ ,
לאגע ֿפון איר ַ
קלאגעדיקע ַ
ָ
נאך דעם קימּפעט ,צוזעענדיק די
גלַײך ָ
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האט ַא ביסל געלינדערט
דאס ָ
זיך ַאוועקגעדונגען אין ַא רַײכער שטוב ַאלס ַא זייגעריןָ .
האט זיך מיט דער צַײט
מאמען ָ
לאנג ,ווַײל בַײ דער ַ
נאר ניט אויף ַ
לאגעָ .
די ַ
איניציאטיוו
ַ
האבן מַײנע עלטערן לויט דער
דאן ָ
דאס מילךַ .
ָאנגעהויבן ֿפ ַארמינערן ָ
גאר
דאס איז געווען ַא ביז ָ
מאכןָ .
ּפיראסן ַ
ָ
ּפא
מאמען זיך גענומען צו ַ
ֿפון מַײן ַ
וואס טוט ניט ַא מענטש ,ווען עס הערשט הונגער
נאר ָ
ריזיקירנדיקע אונטערנעמונגָ ,
האבן מַײנע עלטערן ניט געטויגט צו קיין שום
באדוירןָ ,
נאר ,צום ַ
אין שטוב? ָ
נאך דעם ,ווי מע
קאמערץ – זיי זַײנען געווען ַארבעטער אין בלוטָ .
געשעפטן און ָ
ֿ
ּפאליציי
לאץ איז מען געקומען ֿפון דער ָ
ּפא ַ
האט זיי ָאּפגעמסרט און אין אונדזער ַ
ָ
דערפינדערישקַײט ,מיט
ֿ
מאמעס
דאנק דער ַ
האט ַא ַ
וואס ָ
מיט ַאן אונטערזוכונגָ ,
אויפן
ֿ
טאבעק
בוידעם־פענצטער דעם ַ
ֿ
האלטן דורך
בא ַ
באצַײטנס ַ
האט ַ
וועלכער זי ָ
סן־געשעפט .צו
ֿ
ּפירא
ָ
ּפא
האט מען ָאּפגעשטעלט דעם ַ
דאך ,זיך ֿפ ַארענדיקט בשלוםָ ,
ַ
האט זיך שוין געענדיקט די מלחמה און מַײנע עלטערן מיט צוויי
יענער צַײט ָ
לאדזש
האבן זיך צוריקגעקערט צו זיך ַאהיים קיין ָ
ּפיצלעך קינדער אויף די הענט ָ
צו זייער וועבערײ.

מײַן קינדערהײם
צו מײַנע דרײַ יאָר האָט מען מיך מיטן ברודער אָפּגעגעבן אין קינדער־גאָרטן .דאָס
הוצאות פֿון לאָדזשער װעבער־פֿאַרײן,
ָ
איז געװען אַ קינדער־אָמשטאַלט אױף די
װעלכן מע האָט געעפֿנט פֿאַר די קינדער פֿון די אַרבעטער־װעבער .אינדעם אָרגאַניזירן
דעם קינדער־גאָרטן האָט מײַן מאַמע אַקטיװ אָנטײל גענומען ,און זי איז אין משך
פֿון עטלעכע יאָר געװען טעטיק אין דער פֿאַרװאַלטונג .פֿאַר דעם קינדער־גאָרטן
האָט מען געדונגען אַ לאָקאַל פֿון דרײַ גרױסע צימערן אױפֿן צװײטן שטאָק מיט די
פֿענצטער אַרױס צום באַלעטן פּלאַץ.
איך געדענק אױסגעצײכנט יעדער װינקעלע פֿון דעם קינדער־גאָרטן ,װעלכן
מיר האָבן דאַן אָנגערופֿן ”די קינדהײם״ .און װירקלעך ,דאָס איז געװען אַ הײם
פֿאַר אַרבעטער־קינדער ,װעלכע האָבן דאָרט פֿאַרבראַכט אין מער װי באַשײדענע
באַדינגונגען פֿון אינדערפֿרי ביז אױפֿדערנאַכט ,אַרומגערינגלט מיט ליבע פֿון
װוּנדערלעכע דערציִערס .די דערציערס האָבן געשטאַמט פֿון מער פֿאַרמעגלעכע
משפּחות ,און זײ זײַנען געקומען צום אַרבעטער־פֿאָלק אָנגעצאָלטס מיטהעלפֿן
אין דער שװערער לאַגע .דאָס זײַנען געװען יונגע שײנע פֿאַנאַטיקער ,װעלכע
האָבן אָפּגעגעבן זײערע גאַנצע נשמות אונדז ,קינדער .װען עס האָבן אױסגעפֿעלט
פֿינאַנסן ,אױף שפּײַז אָדער אױף שפּילצײַג ,פֿלעגן די דאָזיקע פֿרױען אױסבעטן בײַ
זײערע פֿאַרמעגלעכע עלטערן געלט ,אַבי די קינדער זאָלן ניט פֿילן קײן שום
נױט ...ניט זעלטן פֿלעגן זײ ברענגען פֿון דער הײם אַ מלבושל אָדער אַ פּאָר
שיכעלעך פֿאַר אָרעמע קינדער ,װעמעס עלטערן עס האָבן אָנגעװױרן זײער אַרבעט.
װי אַ טײַערע רעליקװיִע היט איך אָפּ די פֿאָטאָגראַפֿיע פֿון אָרעמען ,נאָר זיסן
קינדערהײם ,װוּ צװישן די קינדער זײַנען געװען פֿאַרקערפּערט אונדזערע דערציִערס –
די לערערין נאַכע און די לערערין חנה .אַזױ האָבן מיר צו זײ געװענדט .צװײ מאָל
אין װאָך האָט אונדזער קינדערהײם באַזוכט אַ דאָקטער – אַ באַװוּסטער אין שטאָט
פּעדיאַטער ,װעלכער האָט אָנגעצאָלטס אונטערזוכט די קינדער .דאָס איז געװען
אַ הױכער ,אַ ביסל דיקלעכער ,ניט קײן עלטערער מענטש אין פּענסנע־ברילן ,פֿון
װעמען עס האָט געשמעקט מיט ציכטיקײַט .קײן אײגענע קינדער ,װי איך שפּעטער
דערװוּסט ,האָט ער ניט געהאַט ,און זײַן גאַנצע ליבע האָט ער איבערגעגעבן זײַנע
קלײנע פּאַציִענטן.
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מםײהרעדניק ןײַמ

מײַן באַקאַנטשאַפֿט מיט דעם דאָקטער אײַכנע האָט זיך פֿאַרענדיקט מיט אַ
גרױסן קאָנפֿוז .נאָך ביז הײַנט קאָן איך זיך ניט דערמאָנען אין דעם אָן אַ בזיון פֿאַר
זיך .אָט װאָס עס האָט פּאַסירט:
בעת דער דאָקטער האָט מיך אַ נאַקעטן אונטערגעזוכט ,האָט ער אַכטונג געלײגט
אױף מײַן גרױסן בױך – אַ סימן פֿון ענגלישער קרענק:
– קאַרטאָפֿליעס האָסטו ליב?
האָט ער בַײ מיר געפֿרעגט.
– יאָ ...זײער...
– איך זע ,אַ קאַרטאָפֿל־פֿרעסער .דערבײַ האָט ער שטיפֿעריש מיך לײַכט אַ קלאַפּ
געטאָן מיט זײַן סטעטאָסקאָפּ אין בױך אַרײַן .איך האָב דאָס עפּעס אָנגענומען פֿאַר
אַ באַלײדיקונג און אָפּגעענטפֿערט אים מיט אַ הילכיקן פּאַטש אין זײַן פּוכיקער
באַק ַארַײן און גלײַך אַנטלאָפֿן.
פֿאַר דעם דאָקטער איז דאָס געװען אַזױ אומדערװאַרט ,אַז ער איז אַ װײַלע
געבליבן געפּלעפֿט ,און װען ער איז געקומען צו זיך ,האָט ער געלאָזט יאָגן נאָך
מיר איבער די צימערן פֿון קינדערהײם .איך האָב געזוכט מײַן רעטונג אונטער אַ
קלײן טישל ,נאָר מײַן פֿאַרפֿאָלגער האָט גרינג מיך אַרױסגעשלעפּט פֿון דאָרטן און
אַ נאַקעטן צוגעפֿירט צו ...מײַן מאַמען ,װעלכע איז פּונקט געקומען מיך אָפּנעמען
אַהײם.
– אײַער טײַער זונעלע – ,האָט ער זיך אָנגערופֿן צו דער מאַמען – ,װעט
אױסװאַקסן אַ מערדער.
אױב זיך באַניצן מיט דער טערמינאָלאָגיע ,װעלכע עס גײט אום הײַנטיקן טאָג
צװישן דעם עולם מכּוח דאָקטױרים ,האָט אונדזער דאָקטער קײן גרױסן טעות ניט
געהאַט .איך בין אױסגעװאַקסן טאַקע אַ דאָקטער.
אין אונדזער קינדערהײם האָט מען װי אַ כּלל אָפּגעמערקט יעטװידנס געבורטסטאָג.
אונדזערע דערציִערס האָבן זיך געסטאַרעט מיט אַלע כּוחות ,אַז דער דאָזיקער טאָג
זאָל זײַן אַ יום־טובֿ ,װעלכער װעט זיך פֿאַרקריצן אין זכּרון אױף לאַנגע יאָרן .און
זײ האָבן דאָס דערגרײכט .בײַ אונדז אין שטוב האָט מען זעלטן אָפּמערקט עמעצנס
געבורטסטאָג .שטענדיק פֿאַרזאָרגט און פֿאַרדאגהט ,אין טאָגטעגלעכן געיעג נאָך
לעבנס־מיטלען איז ניט געװען צו קײן אימענינעס.
מײַן מאַמע פֿלעגט מיך שטענדיק אין אַזױנע טעג ,אַפֿילו שױן אַ דערװאַקסענעם,
שטיפֿעריש אױסקלאַפּן מיט אַ בעזעם...
נאָר אַײנמאָל אין מײַן לעבן האָט מען מיר אײַנגעאָרדנט אימענינעס ,װעלכע
איך װעל קײנמאָל ניט פֿאַרגעסן .און דאָס איז טאַקע געװען אַ זעלטענער טאָג .אַלע
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קינדער זײַנען געקומען יום־טובֿדיק אָנגעטאָן .מיך – דעם אימעניניק – האָט מען
אַװעקגעזעצט אױבן אָן בײַ די צונױפֿגעשטעלטע טישלעך און לעבן מיר איז
אױסגעװאַקסן אַ גאַנצער באַרג מתּנות ,װאָס קינדער האָבן אַלײן מיט זײערע
הענטעלעך געקלעפּט און געמאַכט .און די לערערין נאַכע האָט מיר געשענקט
שײנע קוביקעס אױף צונױפֿשטעלן פֿאַרשײדענע פֿאַרביקע בילדלעך ,די לערערין
חנה – אַ װעגעלע מיט אַ דישעל – שפּילצײַג ,װעגן װעלכן איך האָב אַפֿילו ניט
געטרױמט .די דאָזיקע מתּנות האָבן מיך רײַך געמאַכט ,װי אַ מלך און האָבן מיר
געדינט ניט אײן װאָך ,ניט אײן חודש און ניט אײן יאָר ...אַן אַלגעמײנע אַנציקונג
האָט אַרױסגערופֿן בײַ די קינדער ,װען מײַן מאַמע האָט אַװעקגעשטעלט אין מיטן
טיש אַ שטײַגל און אַרױסגענומען פֿון דאָרטן צװײ קלײנע װײַסע קראָליקלעך – דאָס
איז געװען איר מתּנה .די דאָזיקע קראָליקלעך זײַנען געװאָרן די באַליבסטע
דערצױגלינגלעך אין אונדזער קינדער־הײם .אױב צו דעם אַלעם צוגעבן דעם
זעלטענעם פֿאַר אונדז שאָקאָלאַד ,װאָס די קעכין האָט אַלײן צוגעגרײט ,די לידער
און טענץ אין דער באַגלײטונג פֿון דעם פֿידל פֿון דעם בלינדן גאַסן־מוזיקאַנט ,קאָן
מען זיך פֿאָרשטעלן ,סאַראַ יום־טובֿ מיר האָבן געהאַט .אַ קאָמישער עפּיזאָד האָט
פּאַסירט אין קינדער־הײם מיט מײַן עלטערן ברודער .ניט תּמיד האָבן אונדזערע
עלטערן געהאַט די מעגלעכקײַט קומען נאָך אונדז ,כּדי אָפּפֿירן אַהײם .אין אַזױנע
פֿאַלן זײַנען מיר צוגעשטאַנען צו אַנדערע קינדער ,װעלכע האָבן געװױנט אין
אונדזער הױף .נאָר אײנמאָל ,װען מײַנע עלטערן האָבן זיך אין אָװנט אומגעקערט
פֿון דער אַרבעט ,האָט זיך אַרױסגעװיזן ,אַז מײַן ברודער איז ערגעץ אַנטרונען .איך
האָב זיך דעם טאָג אומגעקערט אַהײם צוזאַמען מיט די קינדער פֿון מײַן ייִנגערער
גרופּע .און װוּהין איז אַהינגעקומען מײַן ברודער האָב איך ניט געװוּסט .עס איז שױן
געװען פֿינצטערלעך און מײַנע אומבאַרויִקטע עלטערן האָבן ניט געװוּסט װוּ צו זוכן
אים .װען מײַן טאַטע איז געפֿאַלן אױפֿן געדאַנק ,כאָטש עס איז שױן שפּעט ,נאָר
צוגײן אין קינדערהײם ,האָבן מיר דערהערט אַ געװײן – דאָס איז געװען מײַן
ברודער ,אַ צוגעשלאָסענער פֿון יענער זײַט טיר .אױף דעם טאַטנס פֿראַגע ,האָט מײַן
ברודער ,שטיקענדיק זיך מיט טרערן ,דערצײלט ,אַז ער איז אײַנגעשלאָפֿן הינטער
טיש און אױפֿגעשטאַנען ,װען קיינער איז שױן ניט געװען און נאָך האָט ער זיך
געקלאָגט ,אַז ער װיל שטאַרק עסן .װאָס טוט מען? דער שליסל פֿון דער טיר האָט
זיך געפֿונען בײַ דער פֿאַרװאַלטערין פֿון קינדערהײם און יענע האָט געװױנט גאַנץ
װײַטלעך פֿון דאַנען .אױפֿברעכן די טיר ,װעלכע איז געװען אַרומגעקלאַפּט מיטן
אײַזן ,איז געװען ניט פֿון די לײַכטע אױפֿגאַבן .דאַן איז דער טאַטע אַװעק זוכן אַ
שלאָסער ,איבערלאָזנדיק מיך אױף דער טרעפּ־פּלאַטפֿאָרמע ,איך זאָל דערװײַל
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פֿאַרװײַלן מײַן ברודער פֿון יענער זײַט טיר .איך האָב מיט אים קאָנטאַקטירט דורך
אַ שפּאַרונע ,אַפֿילו געזונגען לידלעך .זײער גיך האָט זיך דער טאַטע אומגעקערט
מיט אַ טעװעלע שאָקאָלאַד אין דער האַנט און מיטגעטײלט ,אַז באַלד װעט קומען
דער שלאָסער און עפֿענען די טיר .דער ברודער האָט זיך באַרויִקט ,נאָר װען דער
טאַטע האָט אים אַרײַנגעשטופּט דאָס טעװעלע שאָקאָלאַד דורך דער טיר־שפּאַרונע
האָט יענער פּלוצלינג אױפֿגעהױבן אַזאַ געשרײ ,אַז מיר פֿון דער זײַט האָבן זיך ביז
גאָר דערשראָקן .װאָס איז געשען? דער שאָקאָלאַד האָט זיך צעבראָכן ...נאָך גוט,
װאָס דער שלאָסער איז באַלד צוגעקומען און מיט אַ געניטער האַנט באַפֿרײַט פֿון
געפֿענקעניש מײַן פֿיללײַדיקן ברודער ...זײער אָפֿט גײ איך פֿאַרבײַ די נײַע געבײַדעס
פֿון די הײַנטצײַטיקע קינדער־גערטנער ,װעלכע װאַקסן ,װי שװאָמען ,אין נײַעם רײַאָן,
װוּ איך װױן .דאָס זײַנען װוּנדערלעכע פּאַלאַצן ,װוּ עס שפּילן זיך שײנע ,זאַטע,
געקלײדטע ,װי פּרינצן און פּרינצעסינס קינדערלעך .ניטװילנדיק שװימען אױף פֿאַר
װאלט ניט
מײַנע אױגן בילדלעך פֿון מײַן װײַטן־װײַטן קינדערהײם ...נאָר איך ָ
אױסגעביטן מײַן אָרעמען קינדערהײם אױף קײן שום הײַנטצײַטיקן קינדער־פּאַלאַץ...

אונדזער הױף
באלעט,
װאס אין צענטער ֿפון ַ
גאס ָ ,26
לעקסאנדער ַ
ַ
אונדזער הױז אױף דער ַא
דאס איז געװען
האט מערקװירדיק זיך אױסגעטײלט ֿפון ַאלע ַארומיקע הײַזערָ .
ָ
שטאקיקער ֿפון רויטע ציגל מױער אין דער ֿפ ָארם ֿפון ַא גרױסן ֿפירעק,
ָ
ינפ
ַא ֿפ ֿ
ּתפיסה .די
מענטאלער ֿ
ַ
ונדא
ַ
געמאכט ַאן אייַ נדרוק ֿפון ַאן ַאלטער ֿפ
ַ
האט
װאס ָ
ָ
נאלן
ציא ַ
נא ָ
לאריטע סײַ לױט איר ַ
קא ָ
בא ֿפעלקערונג ֿפון דעם הױז איז געװען ַא ָ
ַ
ליאקן און
ּפא ַ
שטאנד .מערסטנטייל ייִדן ,װייניקער ָ
ַ
בא
ציאלן ַ
סא ַ
סײַ לױט איר ָ
עטלעכע דײַטשן.
האט אים ַאנדערש געטיטלט ,דער
דער בעל־הבית ֿפונעם הױזָ ,אדער װי מען ָ
שליאכטעַ ,א רײַכער
ַ
ּפאן הענדזעלעװסקי – איז געװען ֿפון דער ּפױלישער
װירט – ַ
שטאט.
ָ
יאנטעק הינטער דער
מא ָ
לאדזש און ַא ַ
אייגנטימער ֿפון עטלעכע הײַזער אין ָ
װאס
גלאטן ּפליךָ ,
ַ
יארן מיט ַא
ּפארשױן אין די ָ
דאס איז געװען ַא קײַלעכדיקער ַ
ָ
ביליארד־ּפילקע ,מיט קליינע שּפיציקע
ַ
געגלאנצט אױף דער זון ,װי ַא
ַ
האט ממש
ָ
מאכן זײַן אױסזען.
רפט ייִנגער ַ
געדא ֿ
ַ
האבן
װאנצעלעך ,װעלכע ָ
רצגעפ ַארבטע ָ
ֿ
שװא
ַ
שטאק אין ַא גלענצנדיקער ֿפון לוקסוס רײַכקײַט
ָ
אױפן ערשטן
ֿ
האט ער
געװױנט ָ
האט געשכנעט מיט זײַן בעקערײַ און װוּרשט־געװעלבֿ ,פון װעלכן עס
װאס ָ
דירהָ ,
האבן זיך שטענדיק ֿפ ַארשּפרייט אין אונדזער הױף גערייכןֿ ,פון װעלכע די סלינע
ָ
ּפאן
נאך דירה־געלט איז ַ
האט זיך געדרייטָ ...
קאּפ ָ
האט ממש גערינען און דער ָ
ָ
אויפן קײַלעכדיקער בױך,
ֿ
טאש
רומגעגאנגען מיט ַא סּפעציעלן לעדערנעם ַ
ַ
ַאליין ַא
זאל אים ניט צו
זאל ָאּפהיטןַ ,אז מע ָ
גאט ָ
דאס געלטָ .
װוּהין ֿפלעגט ער ַארײַנלייגן ָ
צערעמאניעט אין ַאזױנע
ָ
רצלאז און זיך ניט
ָ
הא
צאלן – ער איז געװען ַ
בא ָ
דער צײַט ַ
ֿפ ַאלן.
טאג ַארױסגעשטעלט
האט ער אין מיטן העלן ָ
איך געדענק ,װי ֿפ ַאר מײַנע אױגן ָ
גאס אונטער
ֿפון דער דירה ַאן ָארעמע אלמנה מיט צװײ קינדערלעך אױף דער ַ
נטאן
יום־טובדיקע און זונטיק־טעג ֿפלעגט אונדזער װירט ָא ָ
ֿ
ֿפרײַען הימל .און די
לאקירטע שיך און
לאצןַ ,א צילינדערַ ,
גלאנצנדיקע ַ
ַ
שװארצן ֿפרענטש מיט
ַ
זײַן
ּפאן
באכטעט װי ַ
בא ָא ַ
האסַ ,
האט ,װער מיט קנאה ,װער מיט ַ
גאנצער הױף ָ
דער ַ
רויסגעפ ָארן פֿון טױער מיט זײַן רײַכער בריטשקע ,זיצנדיק
ֿ
הענדזעלעװסקי איז ַא
אױבן־אָן אױף דער קעלניע און אַלײן מיט די לײצעס אין די קליינע הענטלעך אין
װײַסע הענטשקעס געפּראַװעט מיט די פֿיר פֿײַערדיקע אָגערס.
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אין דער בריטשקע זײַנען געזעסן זײַנע װונדער־שיינע טעכטער ,געקלײדט
דורכזיכטיקע זײַדענע קליידער .זײ האָבן פֿאַר מיר געשײַנט פֿון אַ מעשׂה פֿון מלכּות
און פּרינצעסינס...
די אײַנװױנער פֿונעם הױף האָבן געציטערט פֿאַר זײער בעל־הבית ,נאָר מיר,
קינדער ,האָבן נאָך מער מורא געהאַט פֿאַרן סטרוזש ,װעלכן מיר האָבן צװישן זיך
גערופֿן ”בודײַדאָ־בודידי״ ,װאָס דאָס האָט באַטײַט – װײס איך ביז הײַנטיקן טאָג ניט.
דאָס איז געװען אַן עלטערער פּאָליאַק מיט אַ קרומען פֿוס .זײַן צעקנײטשט פּנים
האָט באַצירט אַ שיטער בערדל .ער האָט געטראָגן אַ פּאָר שװערע שטיװל ,אױפֿן
קאָפּ – זומער און װינטער – אַן אוראַלטן צעקנײטשטן קאַרטוז .תּמיד אַ בײזער
פֿלעג ער אונדז ,ייִנגלעך ,יאָגן ,װו מיר זאָלן ניט שפּילן – אומעטום האָבן מיר אים
געשטערט .איבערהויפּט האָט ער אונדז ניט צוגעלאָזט צו דער פּאָמפּע ,װוּ מיר פֿלעגן
ליב האָבן זיך באַלעװען און אײַנאָרדענען פֿאָנטאַנען מיט װאַסער .ניט זעלטן פֿלעגט
ער אונדז מכּבד געװען מיט זײַן שװערן בעזעם .און ניט געקוקט אױף דעם ,פֿלעגן
מיר אים אָפּטאָן צוליב נקמה פֿאַרשײדענע שפּיצלעך ,נאָך װעלכע ער פֿלעג גאָר
װילד װערן...
בײַ אונדז אין הױף האָבן געװױנט מענטשן ,װעלכע האָבן זיך פֿאַרנומען מיט
ַאלע מלאכות אױף דער װעלט :שוסטערס ,שנײַדערס ,קירזשנערס ,בעקערס ,אײַנ־
בינדערס ,קצבֿים ,קױמענעקער ...ניט אױסצורעכענען אַלע ...געװען צװישן זײ אױך
קלײנע ספּעקוליאַנטן ,ישיבֿה־בחרים ,מענטשן ,װעלכע האָבן זיך פֿאַרנומען מיט
סודותפֿולע געשעפֿטן ,גלאַט לײדיקגײער...
זעלטן ,װען מע פֿלעגט עמעצן אין הױף אָנרופֿן בײַ זײַן אײגענעם פֿאַמיליע־נאָמען.
יעדערער האָט געהאַט אַ צונעמעניש ,װעלכער האָט אָפֿטער אױסגעדריקט זײַן
מלאכה אָדער אַ באַזונדערקײַט פֿון זײַן אָנבליק :דער קצבֿ ,דער שנײַדער ,די
באָרשט־ייִדענע (זי האָט געשינקען קרױט) ,דער קעמל־מאַכער ,אבֿרהמל־הױקער,
דער געלער מאָטל ,די שװאַרצע אסתּר ,די גראָבע טױבע אד״גל.
אַ גאַנצן טאָג זומער איז אין הױף געשטאַנען אַ טומל פֿון די קינדער ,פֿון די װײַבער,
װאָס פֿלעגן זיך שטענדיק קריגן ,אַ פּלאַפּלערײַ פֿון די װעבשטולן ,פֿון די סטאָליער
און שלאָסער װאַרשטאַטן ,פֿון די פֿערד און װאָגנס ,און קולות פֿון די הױף־הענדלער,
װעלכע פֿלעגן קומען מיט זעק סחורות אױף די פּלײצעס.
מיר ,די הויף־חבֿרהֿ ,פלעגן זומערצַײט פֿון אינדערפֿרי ביז אױפֿדערנאַכט ניט
מיד־װערנדיק אַרומלױפֿן באָרװעס איבער די הײסע דעכער פֿון סאַרײַען ,געקראָכן
אױף די גלײַכע װענט ,זיך פֿאַרמאָסטן אין פֿאַרשײדענע שפּילן ,געלאָזט שלאַנגען
פֿון פֿילפֿאַרביקע פּאַפּיראָס־פּאַפּירן ,געשפּילט אין ”פּאָליצײ און גנבֿים״ ,איבערקערנדיק
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אין די לאַנגע פֿינצטערע קאָרידאָרן פֿון אונדזער הױז די פּאַמױניצעס ,װעלכע פֿלעגן
שטײן בײַ די טירן און פֿאַרשפּרײטן עקל־האַפֿטע ריחות.
מער פֿון אַלץ האָבן מיר געהאַט הנאה בעת מיר פֿלעגן אַריבערקלעטערן איבערן
הױכן ציגלנעם פּלױט ,װאָס האָט אָפּגעטײלט אונדזער הױף פֿון דעם ייִדישן בעת־עולם –
”דאָס אַלטע גוטע װאָרט״ ,װי אַלע פֿלעגן דאָס אָרט אָנרופֿן .דאָס איז געװען פֿאַר אונדז,
קינדער ,אַן אמתער גן־עדן :פֿילצאָליקע שװאַרצע מצבֿות מיט לשון־קודש־אױפֿשריפֿטן
אונטער די בײמער־קרױנען מיט ריאַבינע ,הױכע שמעקנדיקע גרעזער.
נאָך די שטינקנדיקע רינשטאָקן און מיסטקאַסטנס אין הויף האָט זיך דאָ
געאָטעמט אַזױ געשמאַק ,אַזױ פֿרײַ ,אַז עס האָט זיך ניט געװאָלט פֿונדאַנען
אַװעקגײן .און מיר פֿלעגן דאָ פֿאַרבלײַבן ביז ערשטע שטערן אין הימל .דאַן,
אָנגעהערט זיך מיט מעשׂות פֿון מתים אין װײַסע תּכריכים ,װעלכע גײן באַנאַכט
אַרױס פֿון זײערע קבֿרים ,פֿלעגן מיר צוריק אַריבער איבערן פּלױט אין הױף ,זיך
פֿאַרקלײַבן אין אַ ציגײַנערישן בױד ,װאָס פֿלעגט כּמעט תּמיד דאָ שטײן ,און
דערצײלן געשיכטעס ,אײנע שרעקלעכע פֿון דער אַנדערער.
און אין די סאַמע פֿאַרכאַפּנדיקע מאָמענטן פֿלעגן זיך דערטראָגן קולות פֿון
אונדזערע מאַמעס ,װעלכע פֿלעגן רופֿן זײערע קינדער אַהײם.
די חדר־ייִנגלעך ,אָנגעשטאָפּט מיט די ביבל־לעגענדעס װעגן משה רבינו אויף
דעם באַרג סיני.
מיר ,די שול־יִינגלעךָ ,אדער ”גוים״ ,װי מע האָט אונדז אין הױף געקרױנט ,זײַנען
ניט זעלטן געשטאַנען בײַ די פֿענצטער פֿון חדר און דורך די שױבן זיך צוגעקוקט,
װי די בלאַסע תּלמידים מיט די לאַנגע פּאות ,ציצה־כּנפֿות ,אין יִידישע היטעלעך
האָבן געקװעטשט די באַנק איבער די גראָבע ספֿרים און דער געלער רבי מיטן
קאַנטשיק אין האַנט האָט פֿון צײַט צו צײַט געפּיקט מיט דער נאָז און געדרעמלט.
די חדר־יִינגלעך האָבן מיט קנאה געקוקט אויף אונדז – פֿרײַע פֿױגלען .מיר פֿון
אונדזער זײַט האָבן מיט נאַרישן גרימצאָרן זיך גערײצט מיט זײ און דערגאַנגען
דעם רבין די יאָרן .ער פֿלעגט אַן אויפֿגעבראַכטער כאַפּן דעם קאַנטשיק ,אַרױסלױפֿן
אין דרױסן און זיך יאָגן נאָך אונדז .נאָר װער האָט אונדז געקאָנט דעריאָגן? דערפֿאַר
האָבן די חדר־יינגלעך געהאַט אַ גרױסן פֿאַרגעניגן ,צוזעענדיק אומבאַהאָלפֿנקײַט
פֿון זײער צערײצטן הערשער.
די סאַמע אומעטיקע טעג זײַנען בײַ אונדז געװען אום האַרבסט ,װען עס האָבן
געגאָסן די רעגנס .קײן גומענע שיך און קאַלאָשן האָבן מיר ניט פֿאַרמאָגט ,באָרװעס
װעסטו ניט אַרױסגײן – זײַנען מיר געזעסן אינדערהײם ,אָדער אַרײַנגעגאַנגען
אײנער צום צװײטן צוגאַסט און אױסגעטראַכט פֿאַרשײדענע שפּילן ,איבערקערנדיק

62

אףױה רעזדנוא

די שטוב מיטן קאָפּ אַראָפּ ,אָדער אַמאָל צוזאַמען אויך לידער געזונגען .די באַליבטע
ליד איז בײַ אונדז ,יִינגלעך ,געװען די ליד װעגן פֿײַערלעשער ,װעלכע מיר האָבן
ממש פֿאַרגעטערט .מיר זײַנען בײַגעװען אויף פֿיל שׂרפֿות ,װעלכע האָבן פֿון צײַט
צו צײַט אויפֿגעפֿלאַקערט אין די װאַרשטאַטן פֿון אונדזער אָדער שכנותדיקע הײַזער.
יום־טוב.
ֿ
ׂשרפה איז פֿאַר אונדז ,קינדער ,געװען אַ
ֿ
יעדע
מיר האָבן זיך ניט געקאָנט אָפּרײַסן פֿון די פֿלאַמען ,װעלכע האָבן געשפּאַרט
פֿון די פֿענצטער ,איבערהױפּט האָבן אונדז אַנציקט די געשיקטע פֿײַערלעשער,
װעלכע זײַנען װי אויף פֿליגל געפֿלױגן אין זײערע פֿירפֿערדיקע געשפּאַנען איבער
דער ברוקירטער גאַס מיט אַ קלינגערײַ פֿון מעשענע גלאָקן און יעדערער פֿון אונדז
האָט געטרױמט װערן ,װען ער װעט אױסװאַקסן ,אַ פֿײַערלעשער .אַזױ טרױמען די
הײַנטיקע ייִנגלעך װערן קאָסמאָנאַװטן...
שפּילנדיק איינמאָל אין פֿײַערלעשער האָט אונדזער הױף־חבֿרה שיער ניט
אָנגעמאַכט אַ גרױסע שׂרפֿה .דאָס איז געװען אױף דער ”גרינער־װיזע״ – אַ שטיקל
פֿעלד אין עק באַלעט ,װוּ עס האָט זיך געענדיקט די ”פֿײַפֿערוּװקע״ ,אַ גאַס װוּ עס
האָט זיך געװױנט די יידישע אָרעמקײַט פֿון שטאָט און צװישן זײ – די אונטערװעלט:
גנבים ,שװינדלער ,פּראָסטיטוטקעס ,מעסער־שטעכער און אַנדערע פֿאַרברעכער.
אונדז – באַלעטער קינדער – האָט געצױגן אַהין דאָס שטיקל פֿעלד ,װוּ מיר
האָבן געקאָנט פֿרײַ אַרומיאָגן און שּפילן אין פֿוטבאָל מיט פּילקע ,אויפֿגענײט פֿון
אַן אַלטן זאַק ,אָנגעשטאָפּט מיט שמאַטעס.
אױף דער ”גרינער װיזע״ איז מיט אײן װאַנט און מיט ברעטערנעם פּלױט אַרױס
אַ באָנדער־פֿאַבריקל ,װוּ עס זײַנען צונױפֿגעשטעלט גאַנצע פּיראַמידעס פֿעסלעך.
אָט לעבן דעם אױבנדערמאָנטן פּלױט האָט אונדזער פֿוטבאָל קאָמאַנדע זיך פֿאַרגלוסט
אונטערצינדן אַ גרױסן שײַטער פֿון שטיקלעך ברעטלעך און פֿאַרטרינקטע צװײַגן.
דער טאָג איז געװען אַ װינטיקער און דאָס פֿײַער האָט זיך פֿלינק איבערגעװאָרפֿן
צום פּלױט ,װעלכער האָט מיטאַמאָל אויפֿגעפֿלאַמט מיט אַ קנאַקערײַ פֿון די טרוקענע
ברעטער .עמעצער פֿון די אַרבעטער האָט עס באַמערקט און אױפֿגעהױבן אַן אַליאַרם,
און מיר ,די אונטערצינדער ,האָבן גענומען די פֿיס אױף די פּלײצעס און זיך צעלאָפֿן,
װוהין נאָר די אױגן האָבן געקוקט.
עטלעכע טעג האָבן מיר מורא געהאַט זיך באַװײַזן אױף דער ”גרינער װיזע״ ,נאָר
װען מיר זײַנען אין אַ װאָך אַרום אַהין געקומען ,האָבן מיר דערזען אַ האַלב־אָפּ־
געברענטער אײַנגעפֿאַלענעם פּלױט .דער גרעסטער טײל אײַנװױנער פֿון אונדזער הױף
זײַנען געװען ,װי איך האָב שױן אָנגעװיזן ,ייִדן .בכלל גאַנץ באַלעט האָט אין יענע
צײַטן פֿאָרגעשטעלט מיט זיך אַ מין אָפּגעזונדערטער פֿון דער שטאָט געטאָ־קװאַרטאַל
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מיט זײַן אײגנאַרטיקער גזלנישער פֿאָרמאַציע .און כאָטש דאָ האָט געהערשט דער
ייִדישער לעבן־שטײגער מיטן ייִדישן לשון ,מיט ייִדישע געװעלבן ,חדריםּ ,תלמוד־ּתורות,
סינאַגאָגעס ,האָבן די ייִדן שטענדיק אַלץ געטאָן מיט אַ פֿאַרבאָרגענעם װאַכזאַמקײַט
און מורא ,װײַזט אױס ,זײ זײַנען נאָך ניט אינגאַנצן געװען אױסגעמעקט בײַ זײ אין
זּכרון די פּאָגראָמען נאָך דער ערשטער רוסישער רעװאָליוציע אין  1905יאָר.
די באַציונג צװישן ייִדישער און פּױלישער באַפֿעלקערונג איז געװען אַן אָנגעצױגענע.
אמת ,עס זײַנען געװען פּאָליאַקן ,איבערהױפּט אָנטײלנעמער פֿון פּראָגרעסיװער
אַרבעטער־באַװעגונג ,װעלכע זײַנען געשטאַנען פֿיל העכער פֿון נאַציאָנאַליסטישע און
שאָװיניסטישע פֿאַראורטײלן .אַזױנע האָבן װאַרעם זיך באַצױגן צו זײערע שכנים־ייִדן
און ניט זעלטן זײ באַשיצט און געהאָלפֿן .אַזױ געדענק איך ,װי צו אונדז אין שטוב איז
אַרײַנגעקומען אַ פּױלישער קאָמוניסט לוטבאַך ,װעלכן מײַנע עלטערן האָבן פֿאַרגעטערט.
דער נאַציאָנאַלע אַנטאַגאָניזם ,װאָס האָט געהערשט צװישן די דערװאַקסענע,
האָט זיך װאָרשײַנלעך איבערגעגעבן די קינדער און די דאָזיקע פֿאַרקריפּלטע
אָפּגעזונדערקײַט האָט ניט זעלטן געפֿירט צו קאָנפֿליקטן און געשלעגן אױף אַ רײן
נאַציאָנאַלן באָדן .אין מײַן זכּרון זײַנען פֿאַרבליבן ניט װײניק אַזלעכע פֿאַלן .אַזױ
האָט פֿאַר מײַנע אױגן אײנמאָל אױסגעבראָכן אַ גאַנצע שלאַכט מיט שטעקנס און
שטײנער צװישן די עלטערע שילער פֿון דער שכנישער פּױלישער שול.
ניט־פ ַארמעגלעכע
ֿ
האט מען ֿפ ַאר די
זומער־קאניקולן ָ
ַ
איך געדענק ,װי בעת די
שול־קינדער אַײנגעריכט אין דער הינטערשטאָט אַ האַלבע אָפּרו־קאָלאָניע ,װוּ די
קינדער האָבן דאָ צװײ מאָל אין טאָג עפּעס־װאָס עסן און פֿאַרבראַכט פֿון אינדערפֿרי
ביז אין אָװנט .דערבײַ זײַנען די ייִדישע ייִנגלעך אָפּגעטײלט געװען פֿון די פּױלישע
יִינגלעך אין באַזונדערע מחנות .אפילו אין טראַמװײַ ,װאָס האָט יעדן טאָג אָפּגעפֿירט
די קינדער פֿון שטאָט אין קאָלאָניע אַרײַן ,האָבן אײן װאַגאָן פֿאַרנומען די פּױלישע
שילער און דעם צװײטן – די ייִדישע.
דער ערשטער װאַגאָן האָט געזונגען די פּױלישע לידער ,דער צװײטער – ייִדישע,
און יעדער פֿון זײ האָט געװאָלט ”איבערזינגען״ דעם אַנדערן – ,האָט זיך באַקומען
אַ װילדע קאַקאָפֿאָניע.
ספּאָרט־פֿאַרמעסטונגען זײַנען אױך געגאַנגען לױטן נאַציאָנאַל באַשטאַנד –
פּאָליאַקן קעגן ייִדן ,און ניט זעלטן האָבן זיך אַזעלכע פֿאַרמעסטונגען פֿאַרענדיקט
מיט אַ הריגה אין שלאַכט־פֿעלד.
איך האָב אַ ביסל אָפּגעװענדט פֿון מײַן דערצײלונג װעגן אונדזער הױף .עס זײַנען
געװען מאָמענטן אין אונדזערע באַציונגען מיט די פּױלישע ייִנגלעך אין הױף ,װען
מיר זײַנען געװען מיט זײ די בעסטע גוטע ברידער.
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אַזױנס איז מערסטנטײל פֿאָרגעקומען אין פּסח־טעג ,װען צװישן אונדז איז אַװעק
אַ לעבהאַפֿטער אױסטױש־האַנדל.
מיר האָבן געגעבן מצה און באַקומען דערפֿאַר פֿון די פּױלישע ייִנגלעך
פּאַסקע־קיכן...
מײַנע עלטערן ,װיפֿל איך געדענק זײ ,איז געװען פֿרעמד דאָס געפֿיל פֿון
נאַציאָנאַליזם .פֿאַרקערט ,זײ האָבן שטענדיק געפּרײדיקט גלײַכקײַט פֿון נאַציעס און
געװען פֿון קאָפּ ביז די פֿיס אינטערנאַציאָנאַליסטן .באַגלײַך מיט דעם האָבן זײ ביז
װייטיק איבערגעלעבט דעם פֿאַרביסענעם אַנטיסעמיטיזם ,װאָס האָט אַזױ זאָרגפֿעליק
געזײט די פּױלישע רעגירונג לױט די בעסטע מוסטערס פֿונעם רוסישן צאַריזם.
ביז מײַנע לעצטע טעג װעל איך ניט פֿאַרגעסן דעם װילדן צופֿאַל ,װאָס האָט
געטראָפֿן בײַ מײַנע נאָך ניט גאַנצע זיבן יאָר און האָט ,װי איך מײן ,געשפּילט ניט
די לעצטע ראָלע אין דעם ,װאָס מײַן פֿאָטער איז אַנטלאָפֿן פֿון פּױלן.
איך געדענק ניט צוליב װאָס ,נאָר אײנמאָל האָב איך זיך אין הױף צעקריגט
מיט אַ פּױליש ייִנגל אין מײַן עלטער .ער איז פֿון מיר אַנטלאָפֿן ,און איך האָב אים
נאָכגעיאָגט ,ביז יענער איז אַרױסגעלאָפֿן פֿון טױער אױף דער גאַס און זוכנדיק
פֿאַרטײדיקונג זיך באַהאַלטן הינטער דער פּלײצע פֿון פּױלישן װוּקסיקן בחור ,װעלכער
האָט געהאַנדלט מיט פּאַפּיראָסן.
איך האָב בלױז באַװיזן אָנכאַפּן מײַן קעגנער פֿאַרן העמדל ,װי דער פּאַפּיראָסן־
הענדלער האָט מיט כּוח צוגעשטעלט זײַן ברענענדיקן פּאַפּיראָס צו מײַן הױלער האַנט.
אױף מײַן האַרצרײַסנדיקן געשרײ האָט זיך צונױפֿגעזאַמלט אַ היפּשער עולם.
װי פֿון דער ערד אױסגעװאַקסן ,האָט זיך באַװיזן מײַן טאַטע .ער האָט אָנגעכאַפּט
פֿאַר דער האַנט דעם כוליגאַן און געװאָלט אים אָפּפֿירן אין פּאָליצײ אַרײַן.
דאָ זײַנען אָנשטאַנען עטלעכע געזונטע פּאָליאַקן ,װעלכע האָבן אָנגעכאַפּט דעם
בחור פֿאַר דער צװײטער האַנט און װעלנדיק אים אױסלײזן ,געצױגן צו זיך.
דאָ זײַנען צוגעשטאַנען צו מײַן טאַטן עטלעכע ייִדן ,װעלכע האָבן געװאָלט
צוהעלפֿן פֿאַרהאַלטן דעם גזלן.
עס האָט זיך אָנגעהױבן אַ שרעקלעכער גערודער און טומל ,אױסגעמישט מיט
ברודיקער פּױלישער זידלערײַ און אַנטיסעמיטישע אױסרופֿן .אײנער פֿון די כוליגאַנעס
האָט אָנגעכאַפּט דעם טאַטן פֿאַרן האַלדז ,אַ צװײטער האָט זיך געװאָרפֿן מיט די
פֿױסטן אױף אונדזער אַ שכן ,און איך װײס ניט מיט װאָס װאָלט זיך דאָס פֿאַרענדיקט,
װען עס זאָל ניט אָנקומען אַ פּאָליציאַנט ,װעלכער האָט מיט זײַן פֿײַפֿל און באַסן־שטים
אָפּגעשטעלט דעם געשלעג.

65

מיט אַ טױט־בלאַס פּנים און אַ ציטערדיקן שטים ,אָנװײַזנדיק אױף מײַן אָפּגעברענט
האַנט ,האָט דער טאַטע אַפּעלירט צום אָרדענונגס־היטער.
יענער האָט באַטראַכט מײַן האַנט מיט אַ לײַכגילטיקער מינע מחמת װאָס האָט
מען דאָ אַזאַ טומל אױפֿגעהױבן איבער אַזאַ נאַרישקײַט און צונױפֿגעקליבן אַזױ פֿיל
מענטשן?
ער האָט לײַכט אָנגענומען פֿאַרן אױער דעם פּאַפּיראָסן־הענדלער און אים
אַרױסגעשטופּט פֿונעם עולם .יענער איז גיך נעלם געװאָרן .דאַן האָט ער מיט זײַן
באַס באַפֿױלן אַלעמען זיך צעגײן...
צו יענע פֿון מײַנע בולטער דערינערונגען ,װעלכע זײַנען אַװעק אין דער װײַטער
קינדהײַט ,געהערט מײַן ערשטע ”פּאָליטישע טעטיקײַט״ אין קאַפּיטאַליסטישן פּױלן,
צו װעלכער איך האָב צוגעשטאַנען מיט דרײַ חדשים פֿאַרן איבערפֿאָרן קײן רוסלאַנד
צום טאַטן.
ביז דאַן האָב איך פֿיל געהערט פֿון דערװאַקסענע געשפּרעכן און שטרײַטן
װעגן פֿאַרשײדענע פּאָליטישע געשעענישן און פּראָבלעמען פֿון װעלכע איך האָב
אַרױסגעטראָגן דאַן אַ גאַנץ קלאָרע פֿאַר זיך פּלאַטפֿאָרם :אױף דער װעלט לעבן
אָרעמע און רײַכע ,װעלכע האַסן אײנע די צװײטע.
און דאָס איז ,פֿאַרשטײט זיך ,אומגערעכטיק .אין מײַן קינדערישער פֿאַנטאַזיע
האָב איך אָפֿט געזען ,װי דערװאַקסענע און קינדער ,פּאָליאַקן און ייִדן – אַלע
מענטשן אױף דער װעלט לעבן אין גליק און פֿרײדן ,װײַל אַזױ האָב איך פֿאַראָרדנט
מיט אױסגעטרױמטן כּישוף־שטעקעלע.
נעענטער צו פּאָליטיק בין איך צוגעשטאַנען אין די טעג פֿון די װאַלן אין סײם,
װען די שטאָט האָט געברױזט מיט פּאַרטײ־לײַדנשאַפֿט.
צוזאַמען מיט מײַן הױף־חבֿרים האָב איך געװאַנדערט אױף די אָפֿענע פּלעצער,
װוּ שרײַענדיקע רעדנער האָבן גערופֿן אָפּגעבן די שטימען פֿאַר זײערע פּאַרטײען
(יעדע פּאַרטײ האָט געהאַט איר נומער).
מיר האָבן צוזאַמענגעקליבן די פֿלוגבלעטלעך מיט פֿאַרשײדענע נומערן ,װאָס
האָבן זיך געשאָטן אין די גאַסן ,װי אַ שנײ ,און נאָכמאַכנדיק די פּאַרטײ־טוער,
װעלכע האָבן פֿאַרשפּרײט צװישן די פֿאַרבײַגײער ,זײערע װאַל־ליסטעס אַרײַנגעשטופּט
די בלעטלעך פֿון אַלע פּאַרטײען אין די הענט פֿון מענער און פֿרױען...
איך געדענק אפֿילו ,װי איך האָב אונטערגעטראָגן אַ װאַל־ליסטע דעם רעדנער,
װעלכן איך האָב געזען אױף דער טריבונע פֿון װעלאָדראָם – איך האָב אים
דערקענט לױט זײַן אױסטערלישער שײנקײַט און גרױלעכער באָרד .און איצט האָט
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ער זיך ,װײַזט אױס ,אומגעקערט אין דער אַרומרינגלונג פֿון זײַנע אָנהענגער פֿון
מיטינג.
און עס האָט געדאַרפֿט פּונקט אַזױ פּאַסירן ,אַז דאָס בלעטל ,אױב איך האָב
קײן טעות ניט ,אַ זעקל ,װאָס איך האָב אים דערלאַנגט ,איז געװען פֿון זײַן
פּאַרטײ.
איך האָב דאָס גלײַך פֿאַרשטאַנען ,װײַל דער רעדנער האָט זיך אָפּגעשטעלט,
אַרױסגענומען פֿון קעשענע אַ צענער ,און מיך אַ גלעט געטאָן איבערן קאָפּ.
– קױף זיך ,ייִנגעלע ,אַ פּיראָזשנע...
װי איך האָב זיך שפּעטער דערװוּסט ,איז דאָס געװען אַלײן זרבבֿל – דער לידער
פֿון פּועלי־ציון.
אין אַ קורצער צײַט אַרום נאָך דעם האָט מען אין שטאָט געזונגען אַ לידל,
האט מיט
דאס לידל ָ
רּפאסט דורך עמעצן ,געװידמעט די סך־הּכלען פֿון די װאַלןָ .
ֿפ ַא ַ
לאג ֿפון ַא רבין מיט זַײנע ּתלמידים .איך
דיא ָ
הומאריסטישן ַ
ָ
זיך ֿפ ָארגעשטעלט ַא
דא לױטן זּכרון דעם ָאנהײב ֿפונעם ליד:
ברענג ָ
רא סדרה גײט?
סא ַ
– יִינגעלע ,יִינגלַ ,
– אלף.
װאס איז טַײטש אלף?
– ָ
– אַײ־אַײ־אַײ.
נאך ַא ּפשט?
– און ָ
– אין דער ערד ַארַײן.
– זינגט שױן ,קינדערַ ,אלע אינײנעם:
– אַײ־אַײ־אַײ אין דער ערד ַארַײן...
רא סדרה גײט?
סא ַ
– יִינגעלע ,יִינגלַ ,
– בית.
װאס איז טַײטש בית?
– ָ
– בונד.
נאך ַא ּפשט?
– ָ
גראבן.
בא ָ
– ַ
– זינגט שױן ,קינדערַ ,אלע אינײנעם:
גראבן
בא ָ
– בונד ַ
אַײ־אַײ־אַײ אין דער ערד ַארַײן...
רא סדרה גײט?
סא ַ
– יִינגעלע ,יִינגלַ ,
– גימל...
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װאס איז טַײטש גימל?
– ָ
– גזלנים.
נאך ַא ּפשט?
– ָ
געוואלד.
ַ
–
– זינגט שױן ,קינדערַ ,אלע אינײנעם:
גראבן
בא ָ
געוואלד ,גזלנים ,בונד ַ
ַ
–
אַײ־אַײ־אַײ אין דער ערד ַארַײן...
לאז דורך דלד ,הא – מחמת מַײן זּכרון:
נאך ָ
ָ
רא סדרה גײט?
סא ַ
– יִינגעלע ,יִינגלַ ,
װאװ.
– ָ
װאװ?
װאס איז טַײטש ָ
– ָ
װיקטאר.
ָ
–
נאך ַא ּפשט?
– ָ
– װײנט.
– זינגט שױן ,קינדערַ ,אלע אינײנעם:
װיקטאר וויינט
ָ
–
גראבן
בא ָ
געוואלד ,גזלנים ,בונד ַ
ַ
אַײ־אַײ־אַײ אין דער ערד ַארַײן...
רא סדרה גײט?
סא ַ
– יִינגעלע ,יִינגלַ ,
– זײן
װאס איז טַײטש זײן?
– ָ
זרובבל.
ֿ
–
נאך ַא ּפשט?
– ָ
– זינגט.
– זינגט שױן ,קינדערַ ,אלע אינײנעם:
זרובבל זינגט
ֿ
–
װיקטאר וויינט
ָ
געוואלד ,גזלנים,
ַ
גראבן
בא ָ
בונד ַ
אַײ־אַײ־אַײ אין דער ערד ַארַײן...
און ַאזױ װַײטער ביז צום ענדע ֿפון ַאלף־בית.
זרובבל
ֿ
װאס ַאלײן
שטאלצירטָ ,
ָ
האב זיך
קאן מען זיך ֿפ ָארשטעלן ,װי איך ָ
הַײנט ָ
ּפיראזשנע...
ָ
האט מיר געגעבן ַא צענער אױף ַא
ָ
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דאס ַאלץ געהערט צו קינדערשער קונדסערַײ.
נאר ָ
ָ
צו מײַן ערשטן באַװוּסטזיניקן פֿאָרשריט געהער זיך אָן מײַן צושטײן צו דער
אונטערערדישער פּיאָנערן־אָרגאַניזאַציע אין לאָדזש סוף זומער  1928יאָר ,אַ פּאָר
חדשים פֿאַר אונדזער פֿאַרלױרן פּױלן.
דאָס ערשטע מאָל האָב איך געהערט דאָס װאָרט ”פּיאָנער״ פֿון מײַן חבר מאיר
שאַרפֿאַל ,װעגן װעלכן איך האָב שױן פֿריער אין אײן אָרט דערמאָנט .דאָס איז
געװען אַ פֿרײלעכער פֿאַרשײַטער בחור ,װעלכער האָט אַלץ געװוּסט ,אַלעמען
געקאָנט ,און אים האָבן אַלע געקאָנט און געאַכטעט.
מאיר איז געװען עלטער פֿון מיר אױף אַ פּאָר יאָר ,נאָר ער האָט זיך דערמיט
ניט איבערגענומען .פֿאַרקערט ,ער האָט זיך צו מיר באַצױגן ,װי צו אַ גלײַכן און
יעדעס מאָל בעת אונדזערע באַגעגענישן מיר אַרױסגעזאָגט ,װי ער איז מיר מקנא,
װאָס איך װעל אינגיכן אַװעקפֿאָרן צום טאַטן קײן סאָװעטן־רוסלאַנד .ער האָט פֿאַר
מיר געמאָלט דאָס לאַנד מיט די שענסטע פֿאַרבן ,גלײַך װי ער װאָלט דאָרט דורכגעלעבט
פֿיל יאָר און אַז מאיר האָט גערעדט ,האָט מען אים ניט געקאָנט ניט גלײבן ,װײַל
פֿון מאירן האָבן זיך ממש געשאָטן קענטענישן.
אײנמאָל האָט מיר מאיר געהײמניספֿול פֿאָרגעלײגט זיך טרעפֿן מיט אים
צומאָרגן שבת אינדערפֿרי אױף אַ באַלעטער פּלאַץ .אױף מײַנע פֿראַגעס האָט ער
פֿילדײַטנדיק געגעבן מיר צו פֿאַרשטײן ,אַז איך װעל קײן חרטה ניט האָבן.
נאָר קײנער טאָר ניט װיסן װעגן אונדזער פֿאָרשטײנדיקער באַגעגענישן.
טאג געדענק איך ,גלײַך
איך האָב אים צוגעלאָזט .דעם דאָזיקן שײנעם שבתדיקן ָ
װי נעכטן איז דאָס פֿאָרגעקומען.
אין דער באַשטימטער צײַט האָט שױן מאיר אױף מיר געװאַרט .ער האָט מיך
אָפּגעפֿירט אין אַ זײַט ,װוּ קײנער האָט אונדז ניט געקאָנט אונטערהערן און אָן אַ
פֿאָררעדע מיך געפֿרעגט ,צי איך װאָלט װעלן זײַן אַ פּיאָנער?
מײַן פֿראַגע ,װאָס דאָס איז אַזױנס ,האָט מאיר אַ שיט געטאָן מיט זײַן שײנרײד
און אין עטלעכע מינוט אַרום האָב איך שױן געװוּסט ,אַז פּיאָנערן זײַנען קלײנע
קאָמוניסטן ,װעלכע העלפֿן זײערע עלטע חבֿרים אין זײער קאַמף פֿאַר פֿרײַהײַט
קעגן די בורזשויען און שטרעבן צום קאָמוניזם.
די דאָזיקע װערטער האָבן פֿאַר מיר געקלונגען נײַ און פֿיל פֿון זײ האָב איך ניט
װידערקלאנג ,און
ַ
פֿאַרשטאַנען ,און דאָך האָט מאירס רעדע אױסגערופֿן בײַ מיר ַא
איך בין שױן גרײט אָפּגעבן מײַן לעבן אין קאַמף פֿאַר דער אַרבעטער־זאַך...
פֿאַרשטײט זיך ,אַז אָן קײן מינדסטער װאַקלונג האָב איך געגעבן מײַן הסכּמה
אַרײַנטרעטן אין דער פּיאָנערן־אָרגאַניזאַציע.
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מאיר האָט גענומען בײַ מיר דאָס װאָרט ,אַז קײנער טאָר דערפֿון ניט װיסן ,אױב
איך װיל ניט אַרײַנפֿאַלן אין די הענט פֿון פּאָליצײ און פֿאַרראַטן די אָרגאַניזאַציע.
און דערנאָך מיט אַ בליק אָנגעװיזן אױף עטלעכע צעזײטע קרײַזלעך ייִנגלעך און
מײדלעך ,װעלכע האָבן דאָ געשטיפֿט אױפֿן פּלאַץ ,ניט אַרױסרופֿנדיק קײן שום
פֿאַרדאַכט בײַ קײנעם ,געבנדיק מיר צו פֿאַרשטײן ,אַז דאָ זײַנען ”אײגענע״ – פּיאָנערן.
מאיר איז שטאַרק אױסגעװאַקסן בײַ מיר אין די אױגן און איך בין דורכגעדרונגען
צו אים מיט נאָך מער דרך־ארץ.
אין אַ קורצער צײַט אַרום האָב איך באַמערקט ,װי די קרײַזלעך ייִנגלעך און
מײדלעך האָבן צוביסלעכװײַז זיך אָנגעהױבן באַװעגן אין דער ריכטונג פֿון אַלעקסאַנדער
גאַס ,װוּ מיר האָבן פֿריער געװױנט.
זײער מאַרש אין אַבסאָליוטער אומאָרדנונג האָט אױסגעזען ,װי אַ געװיינטלעכער
אױספֿלוג פֿון אַ ניט־אָרגאַניזירטער חבֿרה און האָט ניט צוגעצױגן צו זיך קײנעמס
אַכטונג.
איך מיט מאירן זײַנען געװען די לעצטע .איך האָב בשום־אופֿן ניט געקאָנט
באַגרײַפֿן ,װער פֿירט עס אָן מיט אַ קאָנספּיראַטיװן אױספֿלוג ,פּונקט װי אַלץ האָט
זיך געטאָן פֿון זיך אַלײן.
פֿרעגן בײַ מײַן חבֿר האָב איך ניט געװאַגט .פֿון זײַנע רײד האָב איך פֿאַרשטאַנען,
אַז מע דאַרף װאָס װײניקער שאלות פֿרעגן .געגאַנגען מיר זײַנען זײער לאַנג,
ביזװאַנען מיר זײַנען אַרױס פֿון שטאָט .כאָטש עס איז שױן געװען סוף זומער ,נאָר
די זון איז נאָך געשטאַנען גאַנץ הױך און מיט אירע הײסע שטראַלן האָט אונדז
גאַנץ פֿײַן מכּבּד געװען.
דעריבער זײַנען מיר מחיה געװען ,װען מיר זײַנען אין װאַלד אַרײַן – אין די
קילע שאָטנס פֿון די הױכע סאָסנעס .אָפּגערוט אַ ביסל ,זײַנען מיר װײַטער אַװעק
אין דער טיף פֿון װאַלד ,זיך אַראָפּגעלאָזט אין אַ גרינעם טאָל ,װעלכער איז געװען
באַשיצט פֿון אַלע זײַטן מיט געדיכטע קוסטן ,און װוּ קײן זײַטיקע זײַנען ניט געװען.
דאָ האָבן אַלע קינדער זיך צונױפֿגעזאַמלט אין אײן קרײַז און ערשט איצט האָב
איך באַמערקט צװישן זײ צװײ דערװאַקסענע :אַ שלאַנקן יונגן פּאָליאַק מיט אַ קאָפּ
געגרײַזלטע בלאָנדע האָר און אַ קלײנװוּקסיקע ,װי אַ מײדעלע ,פֿרױ ,װעלכע האָט
אַ ביסעלע אונטערגעהינקעט.
מאיר האָט מיר אָנגערופֿן זײערע נעמען – דאָס זײַנען געװען יונגע קאָמוניסטן –
פּיאָנערן־אָנפֿירער .זײ האָבן צוגערופֿן עלטער ייִנגלעך און מײדלעך ,צװישן זײ אױך
מאירן און לױט זײערע בליקן אין מײַן זײַט האָב איך זיך אָנגעשטױסן ,אַז מע פֿרעגט
זיך אױס אױף מיר.
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נאָך אַ קורצער באַראַטונג האָבן זײ אַרױסגעשטעלט אין אַלע זײַטן פּאַטרולן,
װעלכע זײַנען געװען מחויבֿ באַצײַטנס צוװיסן געבן אױב עמעצער אַ פֿרעמדער
װעט זיך דערנעענטערן צום טאָל .מאיר האָט זיך אומגעקערט צו מיר .אינמיטן
פֿון קינדער־קרײַז איז אַרײַן אַ שלאַנקער פּאָליאַק .מיטאַמאָל איז שטיל געװאָרן
און לױט זײַן צײכן האָבן אַלע אין אײן קול אַ זונג געטאָן אױף פּױליש דעם
פּיאָנערישן הימן ,װעלכן װי איך האָב שפּעטער זיך דערװוּסט ,מיכאַיל סװעטלאָװ
האָט אָנגעשריבן.
די פּנימער בײַ אַלעמען זײַנען געװען ערנסטע און די אױגן האָבן געפֿינקלט מיט
אַ פֿאַנאַטישקײַט.
איך האָב די ליד געהערט צום ערשטן מאָל און דעריבער זיך געפֿילט אומבאַקװעם,
װאָס איך האָב ניט געקאָנט באַלד נאָכן הימן זינגען .עס האָט זיך אָנגעהױבן די
פֿאַרזאַמלונג ,אױף װעלכער מע האָט מיך און נאָך אײניקע אָנגענומען אין דער
פּיאָנערן־אָרגאַניזאַציע.
די קלײנװוּקסיקע פּיאָנערן־אָנפֿירערין האָט פֿון איר בײַטל אַרױסגענומען אַ
צונױפֿגעלײגטע רױטע פֿאָן און מיר האָבן פֿײַערלעך געשװױרן זײַן װירדיקע קעמפֿער
פֿון קאָמוניזם.
דערנאָך זײַנען אַרױסגעטראָטן די פּיאָנערן־אָנפֿירער און עטלעכע פּיאָנערן ,נאָר
אױסגעטײלט האָט זיך פֿון זײ מײַן חבֿר מאיר ,װעלכער האָט גערעדט מיט ברען פֿון
אַ געבױרענעם אָראַטאָר.
איך געדענק ניט דעם אינהאַלט פֿון די רעדעס – צו שטאַרק בין איך אױפֿגערעדט
געװען מיט די געפֿילן פֿון דעם נאָר װאָס געזעענעם .די פֿאַרזאַמלונג האָט זיך
פֿאַרענדיקט מיט נאָכאַמאָל זינגען דעם פּיאָנערישן הימן און דאָ בין איך שױן
צוביסלעך ,ניט אין גאַנצן דרײסט צוגעשטאַנען צום כאָר...
נאָך דעם האָבן זיך אין אונדזער באַװיזן צװײ עלטערע מײדלעך מיט קױשלעך
און אָנגעהױבן פֿאַנאַנדערטײלן אַלעמען בוטערבראָדן מיט װוּרשט.
אױסגעהונגערטע פֿון דער צײַט און פֿון דער פֿרישער לופֿט האָבן מיר אין אײן
אױגנבליק אַרײַנגעכאַפּט דעם כּיבּוד.
אױף דער נשמה איז געװאָרן הײמלעכער און ערשט איצט יעדער באַװיזן װאָס
ער קען...
ביזן סוף טאָג האָבן מיר פֿאַרבראַכט אין װאַלד ,געזונגען און געלאַכט ,געשטיפֿט
און געװילדעװעט.
איך האָב איבערהױפּט דערשטױנט און אַנציקט געװען ,װאָס דאָ האָבן די פּױלישע
און ייִדישע קינדער ,אַלע צוזאַמען ,אױסגעבילדעט אײן פֿרײַנטלעכע משפּחה און
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איך בין גליקלעך געװען ,װאָס איך בין געװאָרן אַ מיטגליד פֿון דעם נײַעם און
װוּנדערלעכן פֿאַרבאַנד.
איך בין מיטאַמאָל געװאָרן אַ דערװאַקסענער ,ערנסטער און אַלײן אױסגעװאַקסן
בײַ זיך אין די אױגן .אומגעקערט אַהײם האָב איך זיך ,װען עס איז שױן געװען
פֿינצטער און אַ פּסק פֿון דער מאַמען ,פֿאַרשטײט זיך ,האָב איך געהאַט .אױף אַלע
פֿראַגן ,װוּ איך בין פֿאַרפֿאַלן אַ גאַנצן טאָג ,האָב איך אָפּגעענטפֿערט מיט פֿאַרשײדענע
אױסטראַכטענישן.
נאָר מײַן מאַמע איז ניט געװען פֿון די ,װעלכע מע האָט געקאָנט אָפּנאַרן און
סוף־כּל־סוף בין איך מודה געװען .מײַן ָאנערקענונג האָט מיטגעװירקט דער אומשטאַנד,
װאָס מיר איז געװאָרן דער מאַמעס סימפּאַטיע צו דער קאָמוניסטישער פּאַרטײ.
זי האָט מיט נײַגער אױסגעהערט מײַן דערצײלונג װעגן אונדזער אױספֿלוג אין
װאַלד ,שטרענג געװאָרנט ,װי פֿאָרזיכטיק איך דאַרף זײַן און פֿאַרן שלאָפֿן גײן האָט
זי מיר דערצײלט ,װי זי האָט אין  1905יאָר ,בעת דער ערשטער רוסישער רעװאָליוציע,
װען זי איז אַלט געװען  12יאָר ,געטראָגן אַ ספּעציעל אױפֿגענײטן פֿאַר איר מאַנטל
מיט אַ פּאָטשעװקע אױף קנעפּלעך פּראָקלאַמאַציעס פֿון אַן אונטערערדישער
דרוקערײַ צו אַ קאָנספּיראַטיװער קװאַרטיר.
איר דערצײלונג איז מיר טיף אַרײַן אין נשמה און בײַ מײַנע  15יאָר ,שױן
װױנענדיק אין סאָװעטן־רוסלאַנד האָב איך װעגן דעם אָנגעשריבן אַ דערצײלונג,
װעלכע עס האָט אַרױסגעגעבן אין אַ באַזונדער שײן ביכעלע דער כאַרקאָװער
ייִדישער קינדער־פֿאַרלאַג אונטערן נאָמען ”אַ מאַנטעלע״.
דער נאָמען פֿון דער העלדין אין ביכעלע – מינדעלע – דאָס איז מײַן מאַמעס
נאָמען – זי האָט געהײסן שׂרה־מינדל...

די שול
שטאט
ָ
בא ֿפעלקערונגַ ,א
ס'האט געװױנט ַא ֿפילטױזנטיקע יִידישע ַ
ָ
לאדזש ,װּו
אין ָ
האבן עקזיסטירט בלױז צװײ װעלטלעכע יִידישע שולן:
ֿפון יִידישער קולטורָ ,
ַא ציוניסטישע און ַא בונדישע .די איבערװעגנדיקע מערהַײט יִידישע קינדער
ילצאליקע שמוציקע חדרים און ּתלמוד־ּתורה
ָ
באנק אין ֿפ
האבן געקװעטשט די ַ
ָ
קײנמאל ניט געװען
ָ
קאנטשיק .מַײנע עלטערן זַײנען
אױפזיכט ֿפון רבינס ַ
ֿ
אונטערן
קײן ָאנהענגער ֿפון רעליגיע ,ציוניזם און בונדיזם .זײ זַײנען געװען קעגנער ֿפון
סאמע קינדװַײז ָאן ֿפלעגן זײ אונדז –
נאליזם און ֿפון ַ
ציא ַ
נא ָ
באגרענעצטן יִידישן ַ
ַ
זאגט ַא
נאר װי ָ
נאליסטישע טענדענצןָ .
ציא ַ
נא ָ
אַײנפליסן ַאן עקל צו ַ
ֿ
קינדער –
רוסיש װערטלֿ :פון צװײ בײזװיליקַײטן קלַײבט מען אױס די מינדסטע .אױף יִידיש
באזוכט די בונדישע מעדעם־שול ,װעלכע
האבן מיר ַ
האט מען? ָ
הײסט עסַ :א ברירה ָ
גאס ,נומער זיבעצן ,קעגניבער
ציגליאנע ַ
ַ
שטאט־צענטער אױף
ָ
געפונען אין
ֿ
האט
ָ
לע״־טעאטער.
ַ
”סקא
ַ
דעם יִידישן
קלאסן
ַ
ירשטאקיקע שײנע געבַײדע מיט הױכע ,ליכטיקע
ָ
דאס איז געװען ַא ֿפ
ָ
גאגן ,װעלכע זַײנען מיט לַײב און לעבן איבערגעגעבן געװען
ּפעדא ָ
ַ
און געבילדעטע
באװיזן ענדיקן די
האב איך ַ
רוסלאנד ָ
ַ
איבערפ ָארן קײן
ֿ
רופונג .ביז אונדזער
בא ֿ
זײער ַ
שול־יארן ,װעלכע זַײנען געװען ָאנגעזעטיק
ָ
דאזיקע דרַײ
קלאסן .די ָ
ַ
ערשטע דרַײ
יארן
האבן זיך מערסטנטייל מיט די ָ
רשיינדארטיקע געשעענישן ,װעלכע ָ
ַ
מיט ֿפ ַא
אױסגעװישט ֿפון זּכרון און ֿפ ַארבליבן זַײנען בלױז אײניקע ֿפון זײ.
טאג ,װען איך בין ַאװעק אין שול.
גאר בולט געדענק איך דעם ערשטן ָ
ביז ָ
האט מיך מַײן עלטערער ברודער ,װעלכער איז ַאריבער אין
ּפגעפירט ַאהין ָ
ֿ
ָא
נגעטאן אין נַײעם ָאנצוגל ,מיט ַא לעדערנער טעקע אױף דער
ָ
קלאסָ .א
ַ
צװײטן
דערפילט שױן
ֿ
האב זיך
האט ַאלץ אין מיר געזונגען ֿפ ַאר ֿפרײד ,איך ָ
ּפלײצעָ ,
גאס
האט געדוכטַ ,אז ַאלע דורכגײער אין ַ
דערװאקסענער ,און מיר ָ
ַ
אינגאנצן ַא
ַ
גאנץ היּפשער מהלך.
ציגליאנע ַא ַ
ַ
גאס ביז
לעקסאנדער ַ
ַ
נאךֿ ...פון ַא
קוקן מיר ָ
ס'האט
ָ
גאס ,װּו
ּפלאץ ,די זגערזשער ַ
ַ
באלעטער
רפט דורכגײן דעם ַ
געדא ֿ
ַ
האט
מען ָ
צענטראלן
ַ
אױפן
ֿ
דערנאך ַארױסגײן
ָ
שטאט קלױסטער,
ָ
געשטאנען דער העכסטער אין
ַ
גאס.
ציגליאנע ַ
ַ
דארטן – איז שױן ניט װַײט געװען די
רַײהַײטס־ּפלאץ״ און ֿפון ָ
ַ
”פ
ֿ
רטאן
שטארק בין איך געװען ֿפ ַא ָ
ַ
באמערקטַ ,אזױ
האב איך ּכמעט ניט ַ
דעם װעג ָ
כגעגאנגען מַײן ברודער.
ַ
נא
רכזאם ָ
ַ
הא
ראל ֿפון ַא שילער און בין ָ
אין מַײן נַײער ָ
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טאג איז
דאזיקער ָ
װאס איז דער ָ
זאגנדיק ,געדענק איך שױן ניט ,מיט ָ
דעם אמת ָ
דערפ ַאר ָאבער ,איז מיר ֿפ ַארבליבן אין זּכרון די קלענסטע
ֿ
קלאס.
ַ
דורך אין
װאס ס'איז מיט מיר ֿפ ָארגעקומען בעת מַײן אומקערן זיך ֿפון שול
אײנצלהַײטןָ ,
ַאהײם.
האב
ט־ּפלאץָ ,
ַ
שטא
ָ
צענטראלן
ַ
צוזאמען מיט מַײן ברודער דעם
ַ
דורכגײענדיק
ילפ ַארביקע
געפונען אױף דער ערד ַא שײן בלעכענע קעסטעלע ֿפון טײ מיט ֿפ ֿ
איך ֿ
שטארק ָאנגעשמעקט ,און ער
ַ
האט עס
געמעלן אױף די װענטלעך .מַײן ברודער ָ
דאס אים ַאװעקגעבן.
זאל ָ
רלאנגט ,איך ָ
האט ֿפ ַא ַ
ָ
מיר איז אַ שאָד געװען זיך שײדן מיט דעם קעסטעלע און איך האָב אים
אָפּגעזאָגט .אַ װאָרט פֿאַר אַ װאָרט – מיר האָבן זיך צעקריגט און מײַן ברודער האָט
באַשטימט מיך באַשטראָפֿן :ער האָט מיך איבערגעלאָזט אַלײן אױפֿן פֿרעמדן פֿאַר
מיר שטאָט־פּלאַץ און אַנטרונען געװאָרן .איך האָב זיך איבעריק ניט דערשראָקן,
װײַל פֿון פּלאַץ האָט מען גוט אַרױסגעזען די הױכע טורעמס פֿון די צלמער פֿון
קלױסטער ,װאָס אױף זגערזשער גאַס און פֿונעם קלױסטער אַהײם איז מיר דער װעג
באַקאַנט געװען.
עס איז מיר אפֿילו אָפּגעלײגט – איך װעל אַלײן דערגײן ,װאָס איך בין געבליבן
אײנער אַלײן אָן אַן אױפֿזעער און איך האָב די מעגלעכקײַט װיפֿל מיר װילט זיך
באַאָבאַכטען די רױשיקע ברײטע גאַסן ,װעלכע האָבן זיך אַזױ אונטערגעשײדט פֿון
אונדזערע אָרעמע געסלעך אין באַלעט .מיט זיכערן שפּאַן האָב איך פֿאַרלאָזט דעם
שטאָט־פּלאַץ און אױף דער פּיאַטערקאָװער גאַס – די הױפּט־גאַס פֿון שטאָט ,װוּ איך
בין נאָך קײנמאָל ניט געװען .דאָ האָט זיך פֿאַר מײַנע אױגן געעפֿנט אַ נײַע װעלט:
שײן־געקלײדטע מענטשן ,רײַכע אַװטאָמאָבילן ,פֿאַעטאָנען און ריזיק־גרױסע באַצירטע
שאָוּ־פֿענצטער פֿון קלײטן ,פֿון װאַנען עס האָבן אַרױסגעשמײכלט מאַנעקענען פֿון
אַזױנע חנעװדיקע דאַמען ,הערן און קינדער .בײַ יעדן פֿענצטער האָב איך זיך
אָפּגעשטעלט און מיט נײַגער באַטראַכט די שײנע מלבושים ,װײך מעבל ,געפֿעס
און אַנדערע זאַכן .אָבער דעם גרעסטן רושם האָט אױף מיר געמאַכט דאָס פֿענצטער,
װוּ עס זײַנען אַרױסגעשטעלט געװען שפּיל־זאַכן פֿאַר קינדער .װאָס איז דאָ נאָך
ניט געװען? ..אָט ליגן דאָ בלישטשענדיקע גליטשערס .אַך ,װען איך זאָל אַזױנע
פֿאַרמאָגן אַנשטאָט די האָלץ־שטיקלעך ,װאָס איך פֿלעג מיט שנירלעך צובינדן צו
די שיך! סאַראַ פֿוטבאָל־פּילקע! דאָס איז דיר ניט קײן אָנגעשטאָפּטער זאַק מיט
שמאַטעס! ..דער װעלאָסיפּעד אױף דרײַ רעדער? ..נו ,און דער רױטער אַװטאָמאָביל
מיט די בלױע פּאַסן?! דאָס איז דאָך גאָר אַ װוּנדער! מע קאָן זיך אַהין אַרײַנזעצן,
דרײען מיט פֿיס די פּעדאַלן און טאַקע פֿאָרן .צי דען זײַנען פֿאַראַן אױף דער װעלט
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אַזױנע מענטשן ,װעלכע קאָנען דאָס אַלץ קױפֿן? אוממעגלעך .דאָס איז פּשוט אַן
אױסשטעלונג ...איך האָב זיך ממש ניט געקאָנט אָפּרײַסן פֿונעם אָרט ,איך האָב
פֿאַרגעסן װעגן דער שול ,װעגן דער הײם ,װעגן טאַטע־מאַמע .איך װײס ניט ,װיפֿל– ,
דאָס האָט מען געשלאָסן די קלײט ,און איך האָב ,װי פֿון אַ חלום אױפֿגעװאַכט .אַ
קוק געטאָן אין דער זײַט פֿון אַ קלױסטער – יאָ ,עס לױכטן די באַגילדעטע צלמער
אין די שטראַלן פֿונעם זון־פֿאַרגאַנג ,דאָס באַטײַט – איך גײ מיט דעם ריכטיקן װעג
און אינגיכן װעל איך שױן זײַן אינדערהײם און אַלעמען דערצײלן סאַראַ װוּנדער
איך האָב אָקאָרשט געזען! שפּאַן איך מיר אַזױ אַלץ װײַטער און װײַטער און באַמערק
אפֿילו ניט ,װי די שײנע ברײטע גאַס האָט זיך געענדיקט און איך געפֿין זיך גאָר
אױף אַן אַנדער גאַס מיט נידעריקע מױערן און פּלױטן.
איך פֿאַרשטײ אָבער ניט :איך זע דאָך קלאָר די צלמער פֿון קלױסטער – אמת,
זײ האָבן זיך אַנשטאָט דערנעענטערן זיך צו מיר ,זיך דערװײַטערט ,און מיר דוכט
זיך ,אַז זײ האָבן זיך מאָדנע אָפּגערוקט גאָר אין אַ צװײטער זײַט ...איך בין געװאָרן
אומרויִק ,איך האָב אָנגעהױבן צװײפֿלן צי איך גײ מיטן ריכטיקן װעג .דער טאָג איז
שױן געגאַנגען צום סוף .איך גײ אַלץ און גײ און װאָס װײַטער – אַלץ מאָדנער פֿאַר
מיר :אײנשטאָקיקע הײַזלעך מיט סעדער ,זײער װײניק מענטשן און פּלוצלינג
אַנטדעק איך אַז די צלמער פֿון קלױסטער זײַנען פֿאַרשװוּנדן ...שטעל איך זיך שױן
אָפּ און הײב אָן װײנען.
דאָ האָבן מיך אַרומגערינגלט מענטשן – מערסטנטײל פּױלישע פֿרױען – און
אױסגעפֿרעגט ,װאָס האָט פּאַסירט ,פֿונװאַנען בין איך .איך האָב אָבער ניט געקענט
רײדן – די טרערן האָבן מיר געשטיקט .ערשט פֿון דעם רעדל מענטשן אַרום מיר
איז צו מיר צוגעגאַנגען אַ ייִד מיט אַ קורץ בערדל:
– װוּ װױנסטו ,ייִנגעלע?
איך האָב דורכן כליפּען אָנגערופֿן דעם אַדרעס .דער ייִד האָט פֿון פֿאַרװונדערונג
אַ פֿײַף געטאָן.
– ווי קומסטו עס אַהער?..
איך האָב ניט געװוּסט ,װאָס צו ענטפֿערן און פֿאָרגעזעצט װײנען.
דאָ האָט דער ייִד מיך אָנגענומען בײַ דער האַנט:
– וויין ניט ,ייִנגעלע ,קום מיט מיר ,איך װעל דיך אָפּפֿירן אַהײם צו טאַטע־מאַמע.
זײַן קול איז געװען ביז גאָר אַ צערטלעכער און איך בין אַװעק מיט אים .ער
האָט אַ פֿאַרטרױלעכער מיך אַרײַנגעפֿירט אין הױז־פֿליגל ,װוּ ער האָט געװױנט און
פֿאַרנומען צװײ קלײנע צימערלעך .דער טיש מיטן פּרעס־ברעט און פּרעס־אײַזן אין
פֿאָרצימער ,די ניט פֿאַרענדיקטע בגדים אױף די הענגערס האָבן עדות געזאָגט ,אַז
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דאָ װױנט אַ שנײַדער .אין צװײטן צימער אױף אַ ברײטן הילצערנעם בעט האָבן זיך
געשפּילט צװײ קלײנע קינדערלעך מיט שװאַרצע קרײַזלכע קעפּלעך ,ענלעכע
אײנער צום צװײטן ,װי צװײ טראָפּנס װאַסער – אַ צװילינג .בײַם טישל האָט זיך
געפּאַרעט אַ שװאַרצחנװדיקע יונגע פֿרױ .מײַן אַרײַנקום האָט זי באַגעגנט מיט
נײַגער ,נאָר װען דער שנײַדער האָט איר דערצײלט ,אַז איך האָב זיך פֿאַרבלאָנדזשעט,
איז די פֿרױ צו מיר צוגעגאַנגען און צושאָקלנדיק מיטן קאָפּ ,מיך גענומען גלעטן
און באַרויִקן .די קינדער ,גליקלעכע ,װאָס אין זײער װױנונג האָט זיך באַװיזן אַ גאַסט,
זײַנען אַראָפּ פֿון בעט און זיך גענומען באַרימען פֿאַר מיר מיט זײערע שפּיל־זאַכן.
איך בין געשטאַנען אַ גלײַכגילטיקער ,אַ פֿאַריתומטער און פֿון צײַט צו צײַט
געלאָזט אַ טרער .די שנײַדערין האָט מיך אַװעקגעזעצט עסן ,נאָר איך האָב זיך
אפֿילו ניט צוגערירט צו דער קאַרטאָפֿל מיט די גריװן ,כאָטש פֿון סאַמע אינדערפֿרי
האָב איך נאָך אין מױל קײן ברעקל ניט געהאַלטן.
דערװײַל איז צוגעפֿאַלן דער אָװנט און מיר איז אַלץ ביטערער געװאָרן אױף
דער נשמה .מיר האָט זיך געװאָלט װאָס גיכער אַרױסרײַסן זיך פֿון דער פֿרעמד און
זיך אומקערן אַהײם.
דער שנײַדער האָט אױף גיך איבערגעכאַפּט און מיר זײַנען אַרױס אין דרױסן.
לאַנג און שװײַגנדיק זײַנען מיר געגאַנגען דורך פֿינצטערע געסלעך ביז מיר זײַנען
אָנגעקומען צום טראַמװײַ – דאָס איז געװען די לעצטע סטאַנציע הינטער דער
שטאָט.
דעם גאַנצן װעג האָב איך זיך מורא געהאַט ,אַז אינדערהײם װאַרט מיר אָפּ
פּעקל פֿון די עלטערן פֿאַר מײַן ”רײַזע״ ,און װי אַנטוישט בין איך געבליבן אַז אַזױנס
איז ניט געשען .שפּעט אױפֿדערנאַכט ,װען דער שנײַדער האָט מיך געבראַכט אַהײם,
האָבן זיך טאַטע־מאַמע אױף מיר אַרױפֿגעװאָרפֿן קושן און שיער ניט דערשטיקט
אין די אָרעמס.
זײ האָבן מיך באַגעגנט גלײַך װי משיח אַלײן איז פֿון הימל אַראָפּ ...די זעלבע
נאַכט בין איך אַזאַ גליקלעכער געשלאָפֿן אין אײגענעם בעטל אונטער די װאַרעמע
פֿליגל פֿון טאַטע־מאַמע.
אָט אַזױ האָט זיך פֿאַרענדיקט מײַן ערשטער שול־טאָג (װי איך האָב זיך
שפּעטער דערװוּסט ,האָב איך פֿאַרבלאָנדזשעט אַזש קײן כױנע – אַ פֿאָרשטאָט
פֿון לאָדזש).
ביז אונדזער איבערפֿאָרן קײן רוסלאַנד האָב איך באַװיזן פֿאַרענדיקן אין לאָדזש
בלױז דרײַ קלאַסן .מײַן ערשטער טאָג אין שול איז מיר אין זכּרון פֿאַרבליבן די
לערערין פֿון דריטן קלאַס.
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איר פֿאַמיליע איז געװען קאָפּעלמאַן ,דעם נאָמען געדענק איך ניט ,אָבער עס
שטײט מיר פֿאַר די אױגן אין דער גאַנצער בולטקײַט איר פּאָרטרעט .אַ פֿרױ אין די
מיטעלע יאָרן מיט בײזע פֿינקלענדיקע אױגן הינטער די פּענסנע גלעזלעך אױף איר
שאַרף נעזל און מיט לאַנגע מאַניקיור־נעגל אױף די פֿינגער ,װעמעס שאַרפֿקײַט זי
האָט ניט אײנמאָל אױסגעפּרוּװט אױף די באַקן פֿון אירע שילער .אױך איך בין בײַ
איר קײן אױסנאַם ניט געװען...
װאס
נאר ָ
האט ָ
האט ֿפ ָאלגנדעס – מען ָ
ּפאסירט ָ
רילינג־טאג ַ
ָ
אין אײנעם ַא ֿפ
קלאס.
ַ
געעפנט די ֿפענצטער אין אונדזער
ֿ
דעמאנסטרירן ֿפ ַאר ַאלע
ָ
רװאלט
האט זיך מיר ֿפ ַא ָ
הפסקה ָ
בעת דער גרױסער ֿ
אונדזערע שילער מַײן דרײסטקַײט און העלדישקַײט ,און איך בין ֿפ ַאר דערשטױנטע
אױפן
ֿ
גאס ַארױס ֿפון ֿפענצטער
קלאס און ֿפ ַאר די דורכגײער אין ַ
ַ
גאנצן
אױגן ֿפון ַ
שטאק.
ָ
ֿפערטן
צירק־נאמער
ָ
האב שױן ֿפ ַארענדיקט מַײן
מאמענט ,װען איך ָ
סאמע לעצטן ָ
אין ַ
קלאס
ַ
העראיזם ,איז אין
ָ
ּפלאדיסמענטן ֿפ ַאר מַײן
צונױפקלַײבן ַא ָ
ֿ
און געװען גרײט
אױפן
ֿ
ּפעלמאן ,צו צו מיר
ַ
קא
רַײנגעלא ֿפן מיט היסטערישן געשרײ די לערערין ָ
ָ
ַא
האבן
מאניקיור־נעגל ָ
דערפילט ,װי אירע ַ
ֿ
האב אין אײן אױגנבליק
לקאן ,און איך ָ
בא ָ
ַ
נאך דעם
באק און גלַײך ָ
רפקַײט אין איין ַ
שא ֿ
גאנצער ַ
זיך ַארַײנגעשניטן מיט זײער ַ
געװארן
ָ
באק .מיר איז
ּפאטש אין מַײן ַאנדערער ַ
געטאן ַא ַ
ָ
שאס ַא הילך
האט װי ַא ָ
ָ
האט ַא רין
װארעם ריטשקעלע ָ
דערפילט ,װי ַא ַ
ֿ
כ'האב
ָ
ֿפינצטער אין די אױגן און
אומדערװארטַ ,אז מַײן הענקער
ַ
דאס איז געװען ַאזױ גיך און
נאזָ .
געטאן ֿפון מַײן ָ
ָ
האט זי
דערשראקן ,װַײל אין דער ֿפ ָאלגנדיקער מינוטָ ,
ָ
האט זיך ,װַײזט אױסַ ,אלײן
ָ
קאּפ אױף צוריק
רפן מַײן ָ
רװא ֿ
ּפארטעֿ ,פ ַא ָ
מיך שױן ַאלײן ַאװעקגעזעצט אױף דער ַ
האט
קלאס ָ
ַ
רפום טיכעלע .אין
ּפא ֿ
נאז איר שמעקנדיק מיט ַ
און מיר צוגעלײגט צו ָ
געהערשט ַא טױטע שטילקַײט...

טעאַטער
בײַ אונדז אין שטוב פֿלעגן זיך צונױפֿקלײַבן מײַנע עלטערנס פֿרײַנט און בײַ אַ גלעזל
טײ פֿירן טומלדיקע שמועסן װעגן פֿאַרשײדענע טאָג־געשעענישן ,װעגן ביכער,
שרײַבער ,אַרטיסטן ,געאַמפּערט זיך ,געשפּאַסט און געלאַכט .נאָר מיר פֿלעגט געפֿעלן,
װען זיי אינײנעם האָבן געזונגען ייִדישע און פּױלישע לידער ,אײנע שענער פֿון
דער צװײטער .איך האָב די אַלע לידער געקענט כּמעט אױף אױסװײניק ,נאָר
מיטזינגען האָב איך עפּעס געשעמט ,כאָטש מיר האָט זיך געװאָלט אָנטײל נעמען
אין דעם כאָר .איבערהױפּט האָט אױסגענומען דעם טאַטנס פֿרײַנט בענדיט – אױך
אַ װעבער ,װעלכער האָט געדינט אַמאָל אין דער צאַרישער אַרמײ און געבראַכט
פֿון דאָרטן פּראַכטפֿולע רוסישע לידער .ער האָט אין זײַן געזאַנג אַרײַנגעלײגט די
גאַנצע נשמה און ניט מיט קײן אונטערגעמאַכטן טאַלאַנט איבערגעגעבן די שײנקײַט
פֿון װײַטע רוסישע װעלדער און פֿעלדער ,די לײדן פֿון אַ זעלנער ,די טרערן פֿון אַ
מאַמע ,װעמעס זון עס איז געפֿאַלן אױפֿן שלאַכט־פֿעלד .בעתן זינגען פֿלעגט בענדיט
פֿאַרמאַכן די אױגן און צולײגן די האַנט צו אױער – ,ער איז אין גאַנצן אַװעק אין
זײַן ליד .אַלע אַרום אים האָבן דאַן שטילערהײַט אונטערגעזונגען און בײַ מיר פֿלעגט
זיך שטעלן אַ קנױל אין האַלדז...
ניט זעלטן פֿלעגט מען בײַ אונדז אין שטוב דעקלאַמירן און אָפּשפּילן גאַנצע
טעאַטער־שטיקלעך ...מײַן מאַמע איז געװען אַ גרױסע מײַסטערין אױף פֿאָלקס־
מעשׂיות .זי פֿלעג דערצײלן מיט אַ נאַטירלעכער אוממיטלבאַרקײַט ,דערבײַ פֿיל
צוגעבן פֿון זיך אַלײן ,אַזױ אַז עס איז שװער געװען אורטײלן פֿון װאַנען די מעׂשיות
גײען .אײניקע פֿון אירע מעׂשיות און לידער האָב איך אין די שפּעטערדיקע יאָרן
פֿאַרשריבן אױף אַ מאַגניט־סטעליע ,און יעדן יאָרצײַט טאָג הער איך איר שײנעם
קול ,װעלכער רופֿט בײַ מיר אַרױס אַזױ פֿיל דערינערונגען און זיסע געפֿילן ...נאָר
װעגן דעם אַ צװײט מאָל.
מײַן מאַמע איז געװען אַ געבױרענע אַרטיסטקע .איך געדענק ,װי אַלע בײַװעזענדע
אױף די ”טעאַטראַלע באַגעגענישן״ אין אונדזער שטוב האָבן געקײַכט פֿון געלעכטער,
װען מאַמע האָט פֿאָרגעשטעלט ,װי אַזױ װײַבער פֿון פֿאַרשײדענעם אַלטער לעשן
אױס אַ ליכט ,זי האָט דערבײַ געבלאָזט מיט משונהװדיקע מינעס אױפֿן פּנים .דאָס
ליכט האָט זיך ניט געלאָשן .דאַן איז יעדעס מאָל לױט איר סצענאַרי אַרײַנגעקומען
אַ פּראָסט אַרבעטס־מײדל און מיט צװײ פֿינגער פֿאַרלאָשן דאָס ליכט .אַ צװײט מאָל
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רעטאַעט

איז די מאַמע ּכלומרשט צו דער שכנה אַרױס ,און מיט עטלעכע מינוט שפּעטער
שטעלט זיך אין שטוב אַרײַן אַ שײנער קאַװאַלער ,אָנגעטאָן אין אַן עלעגאַנטן אָנצוג
מיט װעליור הוט אױפֿן קאָפּ און אַ פֿײַנעם שניפּס ,שפּילנדיק מיט אַ דין שטעקעלע
אין דער האַנט .אױף אַ װײַלע איז אין שטוב געװאָרן שטיל ,נאָר בײַ די ערשטע
װערטער ,װאָס דער ”קאַװאַלער״ האָט אױסגערעדט ,האָט דער עולם אין שטוב
אױסגעשאָסן אַזאַ געלעכטער ,אַז דאָס פֿלעמל האָט געציטערט .מע האָט דערקענט
די מאַמע ,װעלכע האָט זיך פֿאָרשטעלט בײַם שכן אַלס אַ יונגערמאַנטשיק .עמעצער
האָט באַמערקט ,אַז די מאַמע װאָלט געקאָנט שפּילן אין טעאַטער .פֿאַר מיר דאָס
איז אומפֿאַרשטענדלעך געװען .אױף מײַן פֿראַגע האָט מיר מײַן טאַטע דערקלערט,
אַז טעאַטער דאָס איז אַ ריזיקע שטוב ,װוּ עס ברענען אַ סך לעמפּעלעך ,עס שפּילט
מוזיק און פֿאָרשטעלטע מענטשן ,אַזױ װי די מאַמע אין אַ פֿרעמדן אָנצוג ,זינגען
און טאַנצן .מיר איז שװער געװען זיך צו פֿאָרשטעלן דאָס אַלץ ,האָב איך צוגעשאָקלט
מיטן קאָפּ ,מחמת איך האָב פֿאַרשטאַנען .נאָר פֿון יענעם אָװנט האָב איך ניט
אופֿגעהערט צושטײן צום טאַטן ,אַז ער זאָל מיט מיר גײן אין טעאַטער .זײער
סודותפֿול האָט דאָס אַלץ פֿאַר מיר אױסגעזען .דער טאַטע האָט מיר צוגעזאָגט און
האָט װאָרט געהאַלטן .דאָ ,װאָס איך האָב דערזען ,איז פֿאַר מיר אָנשטאַנען ,װי נס,
װוּנדערלעכע מעשׂהלע .מיר זײַנען געזעסן אױף דער לעצטער באַנק פֿון דער
גאַלערײע אין לאָדזשער ייִדישן טעאַטער ,װעלכע מע האָט געקרױנט ,איך װײס ניט
האט מען דאַן ”רומענישע
רװאס ,מיטן נאָמען ”סקאַלע־טעאַטער״ .געשפּילט ָ
ֿפ ַא ָ
חתונה” .װען עס האָט זיך געעפֿנט דער פֿאָרהאַנג ,האָב איך בשום־אופֿן ניט געקענט
באַגרײַפֿן ,װוּהין עס האָט מיך פֿאַרטראָגן און צי איז דאָס ,װאָס עס איז אױף דער
בינע ,קומט פֿאָר אין דער װירקלעכקײַט אָדער דאָס איז חלום? די צױבער־קלאַנגען
פֿון דער מוזיק האָבן נאָך מער פֿאַרנעפּלט מײַן קינדערשן מוח ,און איך האָב מורא
געהאַט ,אַז איך זאָל זיך ניט אױפֿכאַפּן פֿון שלאָף און דאָס אַלץ זאָל זיך ניט
פֿאַרענדיקן ...די ”מענטשעלעך״ אױף דער בינע ,די דעקאָראַציעס און די פֿילפֿאַרביקע
שטראַלן פֿון די פּראָזשעקטאָרס ,די מוזיק – דאָס אַלץ האָט זיך מיר לאַנג געחולמט
אין מײַנע קינדער־נעכט און עס שטײט נאָך ביז הײַנט פֿאַר מײַנע אױגן .װען איך
בין אַ ביסל עלטער געװאָרן ,האָב איך שױן אַלײן אָנגעהױבן אימפּראָװיזירן טעאַטער־
שפּיל .זיך איבערגעטאָן אין פֿאַרשײדענע קלײדער און מיט הילצערנע כּלי־זיין אין
האַנט האָב איך פֿאָרגעשטעלט פֿאַרשײדענע ”העלדן״ ,באַזונדערס האָב איך דעמאָ־
נסטרירט מײַן ”טאַלאַנט״ פּורים .צוזאַמען מיט מײַן הױפּט־חבֿר יצחק ,האָבן מיר
פֿאָרגעשטעלט – איך אַלס קײסער ַאחשװרוש ,יצחק אַלס המן ,און דערבײַ האָבן
מיר אױסגעשמירט אונדזערע פּנימער מיט סאַזשע און אַרומגאַסטראָלירט אין די
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הײַזער בײַ אונדז אין גאַס ,װוּ מיר האָבן ערלעך פֿאַרדינט געשמאַקע קיכלעך,
צוקערקעס און עטלעכע גראָשן קלײנגעלט .נאָר דאָס אַלץ איז געװען ניט מער ,װי
אַ קינדער־שפּיל .איך האָב אָבער געטרױמט אָפּשפּילן אַן אמתן טעאַטער מיט אַ
בינע ,מיט אַ פֿאָרהאַנג און דעקאָראַציעס...
איך געדענק גוט ,איבערלײענדיק שלום־עליכמס ”דער פֿאָרשטעלטער פּסח״ איז
מיר אײַנגעפֿאַלן אין געדאַנק די דערצײלונג אָפּשפּילן אױף דער בינע .דער געדאַנק
האָט מיך אַזױ פֿאַרכאַפּט און ניט געלאָזט צו רו .אײנמאָל אין שול האָב איך ניט
באַמערקט און ניט געהערט ,װען די לערערין האָט מיך עפּעס געפֿרעגט מכּוח דעם
לימוד ,האָב איך טאַקע דערפֿאַר פֿאַרדינט אַ פּאָר שײנע פּעטש ,אױף װעלכע זי איז
אײפער .נאָר דאָס האָט מיך ניט אָפּגעשטעלט,
ֿ
ניט קאַרג געװען אין איר דערציערישער
פֿאַרקערט ,דאָס האָט מיר צוגעגעבן נאָך מער חשק פֿאַרװירקלעכן מײַן טרױם .אױפֿן
װעג אַהײם פֿון שול האָב איך אױסגעלײגט מײַן טעאַטער־אידײ פֿאַר מײַן פֿרײַנט מענדל
ליבערמאַנען ,װעלכער האָט געװױנט ניט װײַט פֿון מיר און יעדער האָט מיט אַנציקונג
גלײַך זיך אָנגעכאַפּט אין מײַן פּלאַן .אױף מאָרגן האָבן מיר בײדע פֿאַנאַנדערגעװיקלט
הלװאי כאָטש אַ צענטל פֿון דער ענערגיע זאָל מיט
ַ
אַזאַ שטורמישע טעטיקײַט ,װאָס
הײַנט אָנגײן...
קודם־ּכל האָבן מיר אָנגעמאָלט אױף שטיקלעך פּאַפּיר מיט פֿאַרביקע בלײַערס
אַרײַנגאַנג־בילעטן ,װוּ עס זײַנען געשטאַנען אָנגעשריבן די נומערן פֿון דער רײ ,פֿון
אָרט און די פּרײַז – פֿינף גראָשן .און שטעלט אײַך פֿאָר ,אַז פֿאַר צװײ טעג האָבן
מיר רעאַליזירט צװישן אונדזערע שילער און הױף־חבֿרה אַ היפּש ביסל בילעטן.
דער קאַסיר איז געװען מענדל ,װעלכער האָט שטאָלץ געקליבן מיט די מטבעות
אין קעשענע .דערנאָך האָבן מיר מיט דער הילף פֿון אַ האַלב צענדליק ייִנגלעך
איבערגעטראָגן פֿון מענדלס שטוב צו מיר אַהײם אַן אומגעהױער גרױסער
פֿענצטער־לאָדן ,װאָס האָט זיך געװאַלגערט אױפֿן בױדעם בײַ מײַן חבֿר .דעם דאָזיקן
לאָדן האָבן מיר אַװעקגעלײגט אױף עטלעכע טאַבורעטן אין װינקל פֿון אונדזער
דרײַעקיקן צימער ,אָנגעצױגן צװײ קאָלדרעס אױף אַ שטריקל – און די בינע איז
געװען גרײט .דעם ”זאַל״ האָבן מיר אױסגעשטאַט מיט בענק ,װאָס איך האָב
אױסגעבעטן בײַ די שכנים ,און צו גרױסער פֿאַרגעניגן איז אונדזער װױנונג פֿאַרװאַנדלט
געװאָרן אין אַ זעלטענעם טעאַטער .מענדל האָט זיך אָנגעקלעפּט אױפֿן פּנים
אַ באָרד מיט פּאות ,װאָס מיר האָבן געמאַכט פֿון צעשיטע פּורים־שפּילן .ער האָט
געדאַרפֿט שפּילן דעם שנײַדער ישׂראל און איך דעם שוסטער גדליה :איך האָב
אָנגעטאָן אַ רעקל אױף דער לינקער זײַט ,אַ פּאָר אַלטע שטיװל ,װאָס איך האָב
אַנטליִען בײַ אונדזער שכן שלומה דעם פֿורמאַן ,און מיר זײַנען געװען גרײט אָנהײבן

80

רעטאַעט

די פֿאָרשטעלונג ניט װיסנדיק אַפֿילו דעם אײנפֿאַכן סצענאַרי ,נאָר זײַענדיק יעדער
בײַ זיך זיכער ,אַז מיר װעלן שפּילן און רעדן ,װי עס שטײט געשריבן אין שלום
עליכמס דערצײלונג ...נאָך דרײַ סיגנאַלן פֿון אַן אימפּראָװיזירטן גלאָק – דער
פֿאָרהאַנג האָט זיך געעפֿנט .דערזעענדיק אױף דער בינע די משונה־פֿאָרשטעלטע
”אַרטיסטן״ ,האָט דער ”זאַל״ אױסגעבראָכן אַזאַ געלעכטער ,אַז מיר מיט מענדלען
האָבן זיך פֿאַרלױרן און געבליבן שטײן ,װי צװײ גולמס ,ניט װיסנדיק ,װי אַזױ
אָנצוהױבן די שפּיל .איך װײס טאַקע ניט ,װי אַזױ מיר װאָלטן געשפּילט בײַ אַזעלכע
אומשטאַנד נאָר אױסגעלײזט האָט אונדז מײַן עלטערער ברודער :מיר האָבן נאָך
ניט באַװיזן עפֿענען דאָס מױל און די צושױער האָבן ניט אױפֿגעהערט לאַכן ,װי אין
אונדזער טעאַטער האָט זיך אַרײַנגעריסן דער ברודער ,צוגעגאַנגען צו דער בינע,
און אָן קײן שום װאָרענען אַראָפּגעריסן דעם פֿאָרהאַנג ,מחמת איך האָב אָן זײַן
דערלױבעניש אױפֿגעהאַנגען זײַן קאָלדרע .אין זאַל האָט זיך אָנגעהױבן אַן איבער־
קערעניש .דער עולם איז מיט טומל אױפֿגעשטאַנען פֿון די ערטער און אָנגעהױבן
צוריק פֿאָדערן דאָס געלט ,װאָס זײ האָבן באַצאָלט פֿאַר די בילעטן ,באַטאָנענדיק,
אַז דער טעאַטער איז קײן טעאַטער ניט ,אַז מע האָט זײ פּשוט אַלעמען אָפּגענאַרט.
און װען מענדל האָט זיך אָפּגעזאָגט פֿון זײער פֿאָדערונג ,האָבן עטלעכע ייִנגלעך
אים אַרומגערינגלט ,אַראָפּגעריסן בײַ אים די באָרד און די פּאות און דראָענדיק זיך
גענומען צו זײַן קלינגענדיקן קעשענע .קײן ברירה איז ניט געבליבן – מע איז געװען
געצװוּנגען אַלץ אומקערן ביז אַ גראָשן .אָט אַזױ אַרום האָט זיך פֿאַרענדיקט מײַן
קאַריערע פֿון אַן אַרטיסט און אַנטרעפּרעניער...

גראֿפיעס
טא ַ
ֿפא ָ
ָ

דער זײדע גדליה

די מאַמע  28יאָר אַלט

די מאַמע שׂרה־מינדל װאַרשאַװסקאַ  25יאָר אַלט

בראנד ֿפ ַאר דעם ַארעסט 1937
ַ
װאלף
ָ

עלטערן ,לאָדזש 1925

עלטערן פֿאַר דעם טאַטנס אַרעסט 1937

די מאַמע  60יאָר אַלט

קינדערגאָרטן ,לאָדזש ,פּױלן

Поместить другую фоторафию
из детского сада

יִישוב ,1925 ,װעזשבנע
ֿ
ָאּפרו אין דעם

מיט דער מאַמען און מיטן ברודער.
ערבֿ דעם אָפּפֿאָר פֿון פּױלן 1928

ערבֿ דעם אָפּפֿאָר פֿון פּױלן
די לעצטע געמײנזאַמע פֿאָטאָגראַפֿיע

דעם טאַטנס קלאַס אין דער כאַרקאָװער ייִדישער שול

מיט דער מאַמען און מיטן ברודער  ,1929כאַרקאָװ

ֿפ ַאר דער מלחמה
שריפט אױף דער ֿפ ַארקערטע זַײט:
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ֿ
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ַ
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ָ
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ַ
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זאלן מַײנע
מַײן ברודער װּונטש׃ ָ
הא ֿפענונגען
געדאנקען און ָ
ַ
ַאלע
װערן ֿפ ַאר דיר ַא װירקלעכקַײט...

מאמען
קואציע מיטן ברודער און מיט דער ַ
עװא ַ
ַ
אין

פֿרײַנט .און מיט פֿרײַנט

מיט פֿרײַנט

עסאמבַײעװ
ַ
מאכמוד
מיט ַ

דער טאַטע

מיט דער מאַמען און מיטן ברודער  1952כאַרקאָװ

צוזאמען
ַ
אויף אייביק

די נײַע משפּחה

צוזאמען
ַ
אויף אייביק

דאָס שטילע גליק

מיט די קינדער

 70יאר ַאלט

מײַן נײַע שול
אין די צװאַנציקער און דרײַסיקער יאָרן זײַנען אין כאַרקאָװ געװען פֿיר ייִדישע
שולן .פֿאַר מיר מיטן ברודער האָט דער טאַטע אױסגעקליבן די פֿינף־און־פֿערציקסטע
ייִדישע זיבניאָריקע שול .ערשטנס איז די דאָזיקע שול געװען די נאָענסטע צו
אונדזער הױז ,כאָטש דער מהלך צו איר איז געװען אַ היפּשער – אַן ערך דרײַ
קילאָמעטער,
צװײטנס ,האָט די שול געהאַט אַ גוטן שם און דאָרט האָבן אױך געלערנט קינדער
פֿון מײַנע עלטערנס פֿרײַנט.
זײער קלאָר געדענק איך ,װי דער טאַטע האָט אונדז – מיך מיטן ברודער – צום
ערשטן מאָל אָפּגעפֿירט אין שול אַרײַן.
דאָס איז געװען װינטער און מיר זײַנען געװען געקלײדט אין אונדזערע בעסטע
מלבושים ,מיט װעלכע די מאַמע האָט אונדז פֿאַרזאָרגט פֿאַרן איבערפֿאָרן קײן
רוסלאַנד .אין אַזאַ אױסזען האָבן אונדז אַלע שילער פֿון שול אַרומגערינגלט און
געגלאַנצט אױף אונדז װי אױף אַ בײז־װוּנדער .איבערהױפּט האָבן זײ זיך געחידושט,
װאָס מיר – צען־צװעלפֿיאָריקע ייִנגלעך – טראָגן גאָלדענע פֿינגערלעך .די דאָזיקע
פֿינגערלעך זײַנען געװען דאָס גאַנצע גאָלד ,װאָס אונדזער פֿאַמיליע האָט פֿאַרמאָגט.
דאָס האָט די מאַמע נאָך אין לאָדזש אָפּגעגעבן איבערצושמעלצן די צװײ
קדושה־רינגלעך – דעם טאַטנס – אױף פֿיר רינגלעך – פֿאַר אַלע מיטגלידער פֿון
אונדזער פֿאַמיליע .נאָר מיט דער דאָזיקער באַפּוצונג האָבן מיר זיך שױן געמוזט
שײדן אױפֿן צװײטן טאָג פֿון אונדזער שול־באַזוך.
די דירעקטריסע פֿון שול האָט געגעבן צו פֿאַרשטײן מײַן טאַטן ,אַז עס פּאַסט
ניט שול־קינדער און בפֿרט ,פּיאָנערן טראָגן גאָלדענע רינגלעך .מיט צװײ יאָר
שפּעטער ,אין די הונגער צַײטן האָבן מײַנע עלטערן אָפּגעגעבן אונדזערע אַלעמענס
רינגלעך (דאָס גאַנצע פֿאַמיליע־גאָלד) אין טאָרגסין פֿאַר אַ פּוד הירזש...
װאָס איז שייך אונדזער קלײדונג ,האָבן מיר אױך זײער גיך פֿאַרביטן אונדזערע
מלבושים אױף מער פּראָסטע ,כּדי ניט אױסטײלן זיך צװישן אַנדערע קינדער ,װעלכע
זײַנען אין יענע צײַטן געװען געקלײדט זײער באַשײדן .חוץ דעם האָט מען בײַ מיר
אױפֿן צװײטן טאָג פֿון מײַן לערנען אין דער נײַער שול אױסגעגנבֿעט פֿון קעשענע
פֿון מײַן פּעלצל אין גאַרדעראָב אױסגעצײכנטע לעדערנע הענטשקעס אױף װײַסן
פֿוטער...
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אַזױ װי איך האָב גאַנצע דרײַ חדשים דורכגעלאָזט דאָס לערנען אין לאָדזשער
שול פֿאַרן איבערװאַנדערן קײן כאַרקאָװ ,איז מיר ניט לײַכט געװען זיך אײַנשליסן
אין דער נײַער פּראָגראַם פֿון 3־טן קלאַס ,נאָר דאָס איז געװען אַ קלײנע צרה .ערגער
איז געװען מיט דער שפּראַך .ניט געקוקט דערױף ,װאָס די לערער האָבן מיט די
קינדער קאָנטאַקטירט נאָר אין ייִדיש ,האָבן אַלע שילער צװישן זיך גערעדט בלױז
רוסיש און איך האָב קײן װאָרט ניט פֿאַרשטאַנען .אמת ,מײַנע נײַע חבֿרים און
חבֿרטעס אין קלאַס האָבן מיר צוביסלעך געלערנט רוסיש ,נאָר ניט זעלטן דערבײַ
מיך אָפּגענאַרט און אַרײַנגעשאָטן אין מײַן שפּראַך־אַרסענאַל מיאוסע אומבאַקאַנטע
װערטער ,װעלכע האָבן אַרױסגערופֿן אין מײַן אױסשפּראַך אַן אַלגעמײנעם געלעכטער
בײַ די ייִנגלעך און פֿאַררױטעטע באַקן בײַ די מײדלעך ...און דאָך האָב איך צוביסלעכװײַז,
און מע קאָן זאָגן גאַנץ שנעל ,גובֿר געװען דעם שפּראַך־באַריער ,דאָס הײסט איך
האָב אָנגעהױבן ”האַקן״ אַזאַ רוסיש ,װאָס פּושקין זאָל אױפֿשטײן תּחיית המתים...
נאָר דערפֿאַר האָב איך אױסגענומען בײַ די אַרומיקע ,װעלכע האָבן זיך פֿאַרװײַלט
מיט מיר און זיך באַצױגן צו מײַן רײדן מיט פֿאַרמילדערונג .אַלנפֿאַלס ,אין קלאַס
בין איך אין גיכן געװאָרן אַן אײגענער מענטש און אָנגעהױבן דערגײן די יאָרן מיט
שטיפֿערײַ די פּעדאַגאָגן ניט װײניקער װי מײַנע חבֿרים .צוליב גערעכטיקײַט איז
כּדאי צו באַמערקן ,אַז אונדזער 45־טע שול אין כאַרקאָװ בײַ איר שרעקלעכער
געבײַדע און אָרעמקײַט איז געװען אַן אױסגעצײכנטע שול מיט שײנע טראַדיציעס
און פּראַכטפֿולע פּעדאַגאָגן ,װעלכע זײַנען מיט לײַב און לעבן געװען איבערגעגעבן
זײער זאַך און װעלכע האָבן בפֿרש איבערגעלאָזט אין מײַן לעבן אַ טיפֿן און שײנעם
שפּור .װוּ נעמט מען אַזעלכע פּעדאַגאָגן פֿאַר אונדזערע קינדער ,ריכטיקער ,פֿאַר
אונדזערע אײניקלעך? מײַן לערער פֿון פֿערטן קלאַס – ”די מומע בעטיע״ – אַזױ
האָבן מיר זי גערופֿן .איר אמתער נאָמען איז געװען בעלע מאָיסײעװנאַ באַניוק.
דאָס איז געװען אַ ביז גאָר קאָלאָריטע פֿיגור .מיאוס װי דער טױט ,װי מע פֿלעגט
זאָגן בײַ ייִדן .אַ פֿרױ אין די מיטעלע יאָרן ,װאָס איז מיט איר אױסגעצױגן פּנים,
אײַנגעפֿאַלענע באַקן ,געשטופּלטער נאָז און נידעריקן קול ,איז געשטאַנען נעענטער
און איר אָנבליק צו אַ מאַנספּאַרשױן ,אײדער צו אַ פֿרױ .אין איר גרױסן לינקן
אױער־לעפֿל האָט זיך דורכגעלױכטן אַ לעכל די גרײס פֿון אַ װײַנשל־קערל ,װײַזט
אױס פֿון אַ ניט געלונגען אױעררינגל .צװישן די קינדער אין שול האָט זי געשמט
פֿאַר זײער אַ בײזער ,און מיר האָבן טאַקע פֿאַר איר מורא געהאַט .נאָר װאָס שייך
אונטערריכטונג און פֿירן דעם לימוד – איז דאָס געװען אַ זעלטענער פּעדאַגאָג .זי
האָט שטרענג געפֿאָדערט און אַלצדינג אַרײַנגעלײגט אין מוח אַרײַן .די סאַמע
אומפֿעיִקע שילער האָבן זיך בײַ איר ספּראַװעט מיטן לערנען.
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איך בין שטענדיק געװען איבערצײַגט ,אַז צו מיר האָט זיך די מומע בעטיע
באַצױגן מיט אַ באַזונדערער אַנטיפּאַטיע .ניט זעלטן האָט זי מיך געמוסרט פֿאַרן
גאַנצן קלאַס און מיט איר ליטװישן דיאַלעקט און נידעריקן קול אױסגערעדט
”פֿױליאַק״...
איך מײן ,אַז זי איז געװען פֿולקום גערעכט ,װײַל מיט פֿלײַסיקײַט צום לערנען
אין שול האָב איך זיך ניט איבעריק אױסגעצײכנט .און מײַן מאַמע האָט קײן נחת
פֿון מיר ניט געקליבן ,בעת די מומע בעטיע פֿלעגט זי אַרױסרופֿן אין שול אַרײַן.
באַזונדערס ,געדענק איך ,איז מיר אַרײַנגעפֿאַלן פֿון איר אינײנעם אַ האַלבסט־טאָג,
װען איך האָב פֿאַרשפּעטיקט אױף גאַנצע צװײ לימודים .עס איז כּדאי װעגן דעם
דערצײלן גענױער .מיר האָבן געװױנט אױף דעכטיאַרנע־גאַס  ,14אין אַ נײַ־אױסגעבױטן
הױז פֿאַר די אַרבעטער פֿון דער טעקסטיל־פֿאַבריק ”רױטער פֿאָדעם״ ,װוּ מײַנע
עלטערן געאַרבעט .צו דער צײַט ,װעגן װעלכער איך דערצײל ,האָט מען דירעקט
לעבן אונדזער הױז אָנגעהױבן אַ נײַע בױונג – מען האָט פֿאַרברײטערט אונדזער
מױער .דאָס איז געװען אין הונגער צײַט ,װען די פּױערים זײַנען געלאָפֿן אין שטאָט
אַרײַן און פֿיל פֿון זײ זײַנען געװאָרן בױער ,אין װעלכע זײַנען געװען אַ גרױסער
מאַנגל .אױף אונדזער נײַער בױונג האָבן אױך געאַרבעט נעכטיקע פּױערים .זײ האָבן
געװױנט אין קעלער־געבײַדע בײַ אונדז אין הױז ,װוּ עס איז פֿריִער געװען אַ רױט
װינקל .דאָרטן אין אײן גרױסן צימער מיט צװײשטאָקיקע ברעטערנע נאַרעס ,מיר,
הױף־ייִנגלעך – האָבן פֿון נײַגעריקײַט אָפֿט באַזוכט אָװנטצײַט די צוזאַמענװױנונג,
װוּ עס איז שטענדיק געשטאַנען אַ שטיקענדיקער געמישטער ריח פֿון מאַכאָרקע־רױך,
עסנװאַרג ,קינדערישע װינדעלעך ,אָנעטשעס ,שטיװל און הינטישע פֿעלן .אונדז
האָט אַהער געצױגן דער פֿרײלעכער טומל ,דער געלעכטער ,דאָס געזאַנג און
די טענץ אונטער די קלאַנגען פֿון אַ האַרמאָניק .די אײַנװױנער פֿון קעלער האָבן
זײער װאַרעם זיך באַצױגן צו דער הױף־חבֿרה ,געשפּאַסט ,פֿאַרװײַלט מיט אונדז,
און מיר זײַנען געװאָרן מיט זײ פֿרײַנט .צװישן דעם עולם ,האָט זיך אױסגעטײלט
אַ יונגער שײנער בחור מיט אַ שװאַרצן געקרײַזלטן קאָפּ האָר און מיט אַ רײ װײַסע
צײן און שמײכלדיקע אױגן – אין גאַנצן אַ ציגײַנער .װאַסילי האָט מען אים גערופֿן.
מיר ,ייִנגלעך ,האָבן ממש געקלעפּט צו אים .װאַסילי האָט אונדז באַצױבערט מיט
זײַנע מוסקולן ,מיט זײַן בראַװישקײַט און צוגעלאָזטקײַט .מיר פֿלעגן קלעטערן
אױף זײַנע פּלײצעס ,הענגען אױף אים ,מאַכן פֿאַרשײדענע שטיק און פֿאָרגעשטעלט
אַ צירק...
װי איך האָב שױן דערצײלט ,האָבן מיר בײַ אונדז אין שטוב געהאַלטן אַ הינטעלע
”ליזקע״ .דאָס איז געװען אַ ליב באַשעפֿעניש ,צו װעלכן מיר האָבן זיך צוגעבונדן,
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װי צו אַ פֿאַמיליע־מיטגליד .צו ”ליזקע״ האָבן צו איר צײַט פֿאַראָפֿטעט גאַנצע מחנות
”חתנים״ ,װעלכע האָבן זיך צוזאַמענגעקליבן אונטער אונדזער טיר ,זיך געריסן
צװישן זיך און אָנגעטאָן צרות .די שכנים זײַנען אױף אונדז געװען אין כּעס ,און
מיר איז אָפֿט אױסגעקומען מלחמה האַלטן מיט די פֿאַרערער פֿון אונדזער ”ליזקען״,
אָפּיאָגנדיק זײ פֿון אונדזערע טרעפּ..
צװישן די ”חתנים״ האָט זיך אױסגעטײלט אַ פּאַטלאַטער ,װײַסער הונט ,די גרײס
פֿון אַ קעלבל ,מיט גוטמוטיקע אױגן ,מיט װעלכן איך האָב זיך באַפֿרײַנדעט .דאָס
איז געװען אײנער פֿון די פֿילצאָליקע פֿאַרװאָרלאָזטע הינט ,װעלכע זײַנען אין יענע
הונגעריקע צײַטן אַרומגעלאָפֿן אין די גאַסן ,אָפּזוכנדיק שפּור פֿון שפּײַז .דאָס איז
געװען דער אײנציקער ”חתן״ ,װעלכן איך האָב צוגעלאָזט צו אונדזער ”כּלה״ ,כאָטש
דער חילוק אין זײער װוּקס איז געװען אַ קאָלאָסאַלער...
דער פּאַטלאַטער – אַזױ האָב איך אַ נאָמען געגעבן דעם הונט – האָט זיך צו
מיר צוגעבונדן און אָפֿט באַגלײט ,װוּהין איך זאָל ניט גײן.
אײנמאָל האָב איך דורכן פֿענצטער פֿון אונדזער װױנונג דערהערט װילדע
געשרײען פֿון מענטשן און אַ װיזגערײַ פֿון אַ הונט .מיט האַרצקלאַפּעניש בין איך
אין אײן אױגנבליק אַרױסגעלאָפֿן אין הױף אַרײַן און דאָס ,װאָס איך האָב דערזען,
האָט מיך געפּלעפֿט :עטלעכע בױ־אַרבעטער און צװישן זײ אױך װאַסילי מיט גרױסע
שטעקנס אין די הענט האָבן זיך צעיושעטע געיאָגט נאָך דעם פּאַטלאַטן ,סטאַרענדיק
זיך אים אַרומרינגלען.
דער דערשראָקענער הונט האָט זיך געװאָרפֿן פֿון אײן עק הױף צום צװײטן,
זוכנדיק אַ רעטונג ,נאָר אַלע דורכגענג פֿון גרױסן פּלױט זײַנען פֿריער בּכוונהדיק
צוגעמאַכט געװאָרן ,חוץ אײנעם אַ לאָך אין עק הױף .אַהין האָט זיך אַ פֿאַרמאַטערטער
פֿון די געשרײען אַ לאָז געטאָן דער פּאַטלאַטער.
איך האָב זיך אַ װאָרף געטאָן צו װאַסילן מיט אַ פּראָטעסט־געשרײ ,נאָר יענער
האָט מיך אַפֿילו ניט באַמערקט און צערײצטער פֿאָרגעזעצט דעם געיעג .מיט
פֿרײדיקער האָפֿענונג האָב איך צוגעקוקט ,װי דער פּאַטלאַטער האָט זיך אַ לאָז
געטאָן צום אײנציקן לאָך אין פּלױט ,נאָר באַלד בין איך אַנטױשט געװאָרן :דער
לאָך איז געװען אַ צוגעגרײטע פּאַסטקע און דער הונט האָט זיך פֿאַרפּלאָנטערט אין
אַ נעץ פֿון שטעכיקן דראָט...די צעװילדעװעטע יעגערס מיט די שטעקנס אין די
הענט זײַנען שױן צוגעלאָפֿן צו דער פּאַסטקע ,אין װעלכער דער געפֿאַנגענער האָט
זיך געראַנגלט מיטן טױט .איך האָב צוגעמאַכט די אױגן ,כּדי ניט צו זען דעם
אַנטשײדענעם טױט־קלאַפּ .נאָר דאָ פּאַסירט אַ נס :דער פּאַטלאַטער האָט מיט אַן
אומגעהײערן כּוח אַרױסגעריסן פֿון פּלױט די דראָט־נעץ און צוזאַמען מיט איר פֿײַל
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אױסן בױגן זיך אַרױסגעריסן פֿון געפֿענקעניש ...אַ שטײן איז מיר אַראָפּ פֿון האַרצן.
אַריבער איבערן פּלױט ,בין איך אַװעקגעלאָפֿן אין דער ריכטונג ,װוּהין דער הונט.
אױסגעזוכט האָב איך אים װײַט פֿון אונדזער הױז .ער איז געשטאַנען אַ נעבעכדיקער,
אַ פֿאַרבלוטיקטער ,מיט אַ צעריסענער פֿעל ,אונטער אַ בױם און רחמנותדיק געװױעט פֿון
װײטיק ,װאָס האָט אים פֿאַרשאַפֿן דאָס שטעכיקע דראָט ,װאָס האָט זיך אַרײַנגעשניטן
אין זײַן גוף.
איך װעל קײנמאָל ניט פֿאַרגעסן מיט װאָס פֿאַר אַ דאַנקבאַרע אױגן מײַן פּאַטלאַטער
ֿפרַײנט האָט אױף מיר געקוקט און געלעקט מײַנע הענט בעת איך האָב אים באַפֿרײַט
פֿון דעם בײזװיליקן דראָט ...אומקערן זיך צוריק אַהײם האָב איך ניט געװאָגט ,װײַל
דער הונט ,ניט אָפּשטײענדיק פֿון מיר אױף קײן טראָט ,װאָלט אין דעם הױף געװיס
זײַן טױט געפֿונען .ניט װיסנדיק ,װאָס צו טאָן ,האָב איך זיך געלאָזט צוזאַמען מיטן
הונט שפּאַנען איבער די גאַסן ,האָפֿנדיק ,אַז איך װעל עפּעס סוף־כּל־סוף צוטראַכטן.
אין דער זעלבער צײַט איז מיר ניט אַרױס פֿון קאָפּ און אַרױסגערופֿן אין מײַן
קינדערישער נשמה אַן עקל צו מײַן אָפּגאָט װאַסילי .ער איז מיר געשטאַנען ֿפ ַאר די
אױגן מיט דעם פֿאַרהױבענעם איבערן הונט שטעקן און פֿאַרקרימטן פֿון ַאכזריות פּנים.
דערבײַ איז מיר געקומען אױף אַ געדאַנק ,אַז אין צוזאַמענװױנונג פֿון די בױ־אַרבעטער
האָב איך געזען הינטישע פֿעלן אױף די נאַרעס ...אַלץ האָט אין מיך געקאָכט .און דאָ
איז שױן צײַט אין שול אַרײַן .בײַ אונדזער מומע בעטיע פֿאַרשפּעטיקט אױפֿן לימוד –
דאָס איז ניט קײן שפּאַס .נאָך און נאָך אַ מאָל איבערטראַכטנדיק אַזױ מײַן לאַגע ,בין
איך אומבאַװוּסטזיניק צו צו מײַן שול ,װוּ עס האָט זיך פּונקט פֿאַרענדיקט דער ערשטער
לימוד .די שילער פֿון מײַן קלאַס האָבן אַרומגערינגלט מיך מיטן הונט אױפֿן
שול־הױף און זײער פֿילבאַר אױסגעהערט מײַן טרױעריקע דערצײלונג .אײניקע האָבן
פֿאָרגעלײגט ,אַז מיר זאָלן צונױפֿקלאַפּן אַ בודקע דאָ אין שול־הױף און אַלע צוזאַמען
דערציִען דעם הונט .מיר איז דער פּלאַן ביז גאָר געפֿעלן און איך בין אַװעק אין דער
באַגלײטונג פֿון עטלעכע שילער מיט פֿולער אַנטשײדנקײַט צו דער מומע בעטיע,
װעלכע האָט שױן באַװיזן אַרײַנגײן אין קלאַס נאָכן גלעקל .איך האָב ניט באַװיזן
עפֿענען דאָס מױל און אױסרײדן אַ װאָרט ,װי מײַן לערערין האָט אױף מיר אָנגעגרײַפֿט
מיט איר מאָנאָטאָנען מאַנצבילישן קול .װאָס האָב איך נאָר ניט אױסגעהערט פֿון
איר? אַז איך בין אַ פֿױליאַק (איר באַליבט װאָרט) ,אַ פּוסטעפּאַסניק ,אַז חוץ מיט הינט
צו יאָגן בין איך צו גאָרניט פֿעיִק ,מיט אײן װאָרט ,אַ װאָס אין קאָרט .און נאָך אַלעמען,
אָן דער מאַמען זאָל איך ניט אין שול ניט קומען.
עס איז לײַכט פֿאָרצושטעלן מײַן צושטאַנד ,מײַן באַלײדיקונג .נאָר דערפֿאַר האָב
איך מיט פֿאַרלײַכטונג פֿאַרלאָזט דעם שול־הױף :מײַן געליטענעם הונט האָט
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איבערגעלאָזט בײַ זיך שול־אױפֿזעערין – די טיאָטיע מאַניע ,װעלכע האָט מיר
אַמאָל געשאָנקען ”ליזקען״ – דאָס הינטל ,װאָס מיר האָבן דערצױגן בײַ אונדז
אינדערהײם.
און נאָך אַן עפּיזאָד מיט דער מומע בעטיע האָט זיך פֿאַרהיט אין מײַן זכּרון.
אונדזער קלאַס האָט געשריבן אַ קאָנטראָל־אַרבעט – אַן איבערדערצײלונג לױט
עזרא פֿינינבערגס פּאָעמע ”בײַם דניעפּר״ .די פּאָעמע איז מיר שטאַרק געפֿעלן
געװאָרן ,איך האָב זי כּמעט אױף אױסװײניק געקאָנט און מיט גרױס פֿאַרגעניגן
געשריבן אין מײַן אױסלײגונג ,װיאַזױ אַ מאה טשעטשענס זײַנען געקומען צום
שטיבל פֿונעם פֿישער אַלעקסייעװ ,װאָס לעבן דעם דניעפּר און געפֿאָדערט ער זאָל
פֿירן צו די רױטע ,װוּ זײַנע זין האָבן געדינט .איך בין אַזױ פֿאַרכאַפּט געװען מיט
שרײַבן ,אַז איך האָב ניט באַמערקט ,װי דער לימוד האָט זיך געענדיקט ,און װי די
מומע בעטיע איז צוגעגאַנגען צו מײַן פּאַרטע ,קױם האָב איך באַװיזן אונטערשרײַבן
מײַן פֿאַמיליע אונטער דער קאָנטראָל־אַרבעט ,װי זי האָט בײַ מיר צוגענומען דעם
העפֿט ,ניט אױסמײַדנדיק דערבײַ מיך אַ שטאָך טאָן ,מחמת לערנען דאַרף מען ,ניט
פּוסטעפּאַסעװען – דאַן איז גרינגער צו שרײַבן ...איך האָב שװײַגנדיק אַראָפּגעשלונגען
איר באַמערקונג ,זײַענדיק זיכער ,אַז מײַן אַרבעט טױג אױף כּפּרות .נאָר אױפֿן צװײטן
טאָג איז געשען אױסערגעװײנטלעכס .די מומע בעטיע האָט צעטײלט די דורכגעקוקטע
קאָנטראָל־אַרבעטן מיט אירע באַמערקונגען און אָפּשאַצונגען .אײניקע אַרבעטן האָט
זי געלױבט ,אַנדערע געמאַכט מיט אַש גלײַך .אין אירע הענט איז שױן ניט פֿאַרבליבן
קײן אײן העפֿט און װעגן מיר – קײן װאָרט ניט .נאָך אַ קורצער פּאַוזע האָט די מומע
בעטיע געעפֿנט איר אַלטן פּאָרטפֿעל ,און איך האָב דערזען אין איר אָדערדיקער,
אױסגעטריקענער האַנט מײַן העפֿט .דאָס האַרץ איז בײַ מיר אַראָפּגעפֿאַלן און איך
בין געװען גרײט צום סאַמע ערגסטן.
– איצט ,קינדער – ,האָט זי געװענדט צום קלאַס – ,מוז איך אײַך איבערלײענען
אָט די דאָזיקע אַרבעט און זי האָט מיט אַ כּמעט אַרטיסטישן אױסדרוק ,אַזױ ניט
אײגנטלעך פֿאַר איר – אָנגעהױבן לײענען מײַן איבערדערצײלונג.
איך געדענק גוט ,װי אירע בלײכע ,אײַנגעפֿאַלענע באַקן האָבן זיך צערױטלט און
אױף די בלײכע ליפּן האָט געשפּילט אַ שמײכל פֿון פֿאַרגעניגן .בײַ אַ טױטער שטילקײַט
אין קלאַס האָט די מומע בעטיע פֿאַרענדיקט דאָס לײענען און מיט איר מאַנצבילישן
קול כּמעט אױסגעשריגן – אױסגעצײכנט! אַלע שילער האָבן אױסגעדרײט די קעפּ
צו מיר ,און איך האָב ניט געװוּסט ,װוּהין די אױגן באַהאַלטן .מיר האָט זיך ,איך װײס
ַאלײן ניט פֿאַרװאָס ,פֿאַרװאָלט װײנען ...אױסגעלײזט האָט מיך דאָס גלעקל .אָפּגעבנדיק
מיר מײַן העפֿט ,האָט די מומע בעטיע מיט דער גאַנצער װײכקײַט ,אױף װעלכער זי
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איז נאָר פֿעיִק געװען ,מיך געלױבט :מאָלאָדיעץ ,האַ? אַז דו װילסט נאָר – קאָנסטו...
און מיר האָט זיך פֿאַר איר גוטסקײַט געװאָלט ענטפֿערן מיט גוטסקײַט און פֿאַרטרױען
איר מײַן סוד ,אַז איך שרײַב שױן לידלעך...
פֿון דעם טאָג אָן האָט די מומע בעטיע אָנגעהױבן זיך באַציִען צו מיר גאָר
אַנדערש .איך בין אױסגעװאַקסן פֿאַר אַלעמען אין קלאַס ,איך בין אױסגעװאַקסן
בײַ זיך אַלײַן אין די אױגן ...איך קאָן ניט אָן אַ שמײכל דערצײלן װעגן דעם ,װאָס
האָט מיט מיר פּאַסירט קורץ נאָך דעם .װען די מומע בעטיע איז פֿון מיר נתּפעל
געװאָרן ,בין איך געצװוּנגען געװען אױסהאַלטן מײַן מאַרקע :איך האָב מיטאַמאָל
אָנגעהױבן פֿלײַסיק לערנען ,איך האָב אױפֿגעהערט צו שטיפֿן אױף די לימודים ,מיט
איין װאָרט – אַ מוסטער־שילער.
עס איז דערגאַנגען דערצו ,װאָס די מומע בעטיע האָט אױף דער פֿאַרזאַמלונג
פֿאָרגעלײגט מײַן קאַנדידאַטור אַלס קלאַסן־פֿאָרזיצער ,און אַלע שילער האָבן
אָפּגעשטימט פֿאַר מיר .דעראָבערן דעם דאָזיקן טיטל – דאָס איז געװען אַ טריומף,
װעלכער האָט צוגעגעבן אַ געזעלשאַפֿטלעכן טאָן ,שטאָלצקײַט און דעם אמת
זאָגנדיק ,האָב איך אַפֿילו קײנמאָל אױף דעם זאַך ניט געריכט .אַלנפֿאַלס ,נאָך
דער פֿאַרזאַמלונג האָבן מיך אַלע שילער באַגריסט און אַהײם פֿון שול בין איך
געגאַנגען אַן איבערגעפֿולטער מיט זעלבסטװירדע.
נאָר אױב אױף דער װעלט זײַנען פֿאַראַנען אַזעלכע רעקאָרדן פֿון אַמװײניקסטן
בפירוש דעם רעקאָרד
זיך פֿאַרהאַלטן אױפֿן אָלימפּ פֿון דער מאַכט ,האָב איך ֿ
געשלאָגן :מײַן מיסיע פֿין קלאַסן־פֿאָרזיצער האָט געדױערט ניט מער ,װי 24
שעה – אַ מעת־לעת .און געשען איז פֿאָלגנדיקס :אױף מאָרגן אין דערמיט פֿון
דעם לעצטן לימוד האָב איך דערפֿילט אַז עמעץ לײגט מיר אַרײַן אין דער האַנט
אַ פּאַפּירל .איך האָב זיך אױסגעדרײט אױף צוריק .דאָס צעטעלע האָט מיר
איבערגעגעבן אַ שילערין ,װאָס איז געזעסן הינטער מיר .אומבאַמערקט (אַזױ
האָט זיך מיר געדוכט) האָב איך דאָס צעטעלע פֿאַנאַנדערגעװיקלט ,נאָר איבערלײענען
עס ניט באַװיזן .די מומע האָט עס בײַ מיר צוגענומען .בײַם אויטאָר פֿונעם
בריװעלע הינטער מײַנע פּלײצעס האָט זיך אַרױסגעריסן אַ זיפֿץ פֿון פֿאַרצװײפֿלונג.
לױטן אױסדרוק פֿון דעם פּנים בײַ דער מומע בעטיע בעת זי האָט געלײענט דאָס
צעטעלע ,האָב איך אָנגעשטױסן ,אַז עס איז פֿאָרגעקומען עפּעס אױסערגעװײנטלעכס.
זי האָט דאָס פּאַפּירל צוריק צונױפֿגעלײגט און ניט פֿאַרענדיקנדיק דעם לימוד
אומדערװאַרט געמאָלדן אַ פֿאַרזאַמלונג פֿון קלאַס .װעגן דעם ,װאָס האָט נאָכגעפֿאָלגט,
איז מיר אַפֿילו הײַנט שװער צו שרײַבן .בײַ אַן אָנגעשטרענגטער שטילקײַט האָט
די מומע בעטיע איבערגעלײענט פֿאַר אַלעמען דאָס צעטעלע ,אין װעלכן מײַן
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שכנה (מערי האָט זי געהײסן) האָט מיר געגעבן צו װיסן ,אַז איך בין איר שטאַרק
געפֿעלן ...דאָס איז געװען אַ דונער אין קלאָרן הימל .מערי האָט מיט די הענט
פֿאַרשטעלט דאָס פּנים און זיך צעװײנט .איך האָב דערפֿילט װי מײַנע באַקן פֿלאַקערן
און די שילער ,װאָס זײ האָבן אָקאָרשט געהערט ,האָבן אױסגעשאָסן אין אײן קול
אַ געלעכטער .אָרעם מײדעלע מערי! װיאַזױ איז איר דעמאָלט געװען? ..און די
מומע בעטיע האָט מיט מאָנאָטאָנער מאַנצבילישן שטים ,מיט דער רויִקײַט פֿון אַ
הענקער איבערגעלײנט אַ מאָראַל און געפֿאָדערט ,אַז די שולדיקע זאָל אָן דער
”מאַמען״ אין שול אַרײַן ניט קומען .װאָס איז שייך מײַן גורל – ,האָט זי געפּסקנט
מיך באַפֿרײַען אַלס קלאַסן־פֿאָרזיצער ,װײַל עס איז ניט צום פּנים פֿון אַ פֿאָרזיצער
זיך פֿאַרנעמען מיט אַזעלכע זאַכן...
מאכט בלױז אײן מעת־לעת און אַװעק אין דעמיסיע
אַזױ אַרום בין איך בַײ דער ַ
איבער אַ ליבע ,װעגן װעלכער איך האָב קײן שום אָנונג ניט געהאַט .שפּעטער ,װען
איך בין עלטער געװאָרן ,האָב איך זיך דערװוּסט ,אַז פֿרױען האָבן ליב מאַנצבלען,
װעלכע פֿאַרנעמען אַן אַמט און ניט אײנער פֿון זײ איז געפֿאַלן אַ קרבן צוליב אַ
ליבע .אַזױ ,אַז קײן אױסנאַם בין איך ניט געװען.
אַזױ האָט זיך פֿאַרענדיקט מײַן קאַריערע .און גלײַך אױס כּלה ,װידער אַ מױד– ,
בין איך אַװעק צו מײַן צעבראָכענער קאַרעטע ,ד.ה .איך בין װידער געװאָרן אַ
פֿױליאַק ,אַ פּוסטעפּאַסניק ,װידער איז מײַן מאַמען אױסגעקומען גײן אין שול אַרײַן,
אױסהערן פֿון דער מומע בעטיע גאַנצע מעשׂיות װעגן מײַנע אױפֿטועכצן.
איך מײן ,די מומע בעטיע איז ניט װײניקער װי איך צופֿרידן געװען ,װען מיר
לערניאר מיט איר זיך געזעגנט און איך בין אַריבער אין פֿאָלגנדיקן קלאַס.
ָ
האָבן סוף
און װי פּאַראַדאָקסאַל און מאָדנע עס קלינגט ניט ,נאָר װען איך האָב שױן געלערנט
אין זיבעטן קלאַס ,האָט די מומע בעטיע דװקא מיך צוגעשדכנט אַלס רעפּעטיטאָר
צו אַ שילערין אין איר קלאַס ,װעלכע איז מחמת אַ קרענק אָפּגעשטאַנען לערנען.
דאָס מײדעלע איז געװען פֿון אַ פֿאַרמעגלעכער פֿאַמיליע און יענע הונגעריקע יאָרן
איז פֿאַר מיר געװען אַ געװינס פֿאַרדינען עטלעכע גילדן און אַ מאָל אָפּעסן אַ זאַטן
מיטיק וועלכן איך האָב בײַ זיך אינדערהײם דענסטמאָל ניט געזען.
פֿון מײַנע פֿילצאָליקע שול־דערינערונגען װילט זיך מיר דערצײלן נאָך אײניקע.
אָנהײב דרײַסיקער יאָרן זײַנען אין שול־װעזן דורכגעפֿירט געװאָרן פֿאַרשײדענע
רעפֿאָרמען ,פֿיל פֿון װעלכע עס האָבן זיך װײַט ניט באַרעכטיקט און זײַנען מיט דער
צײַט אָפּגעשאַפֿן געװאָרן .שטרעבנדיק אײַנפֿלאַנצן בײַ די שול־קינדער געניטשאַפֿט
פֿון זעלבשטענדיקײַט אין לערנפּראָצעס ,זײַנען די שולן איבערגעפֿירט געװאָרן אױף
אַ בריגאַד־מעטאָד :די שילער אין קלאַס זײַנען צעקלאַפּט געװאָרן אין בריגאַדעס צו
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פֿיר־פֿינף קינדער .דער לערער האָט פֿאַרגעבן אױסלערנען אַ געװיסע טעמע ,װעלכע
די בריגאַדעס זײַנען מחויבֿ געװען טאַקע דאָ אױפֿן אָרט אין קלאַס זעלבשטענדיק
דורכשטודירן לױטן לערנבוך און נאָכדעם זיך ”אָפּרעכענען״ פֿאַרן לערער.
דערבײַ האָט די בריגאַדע אַלײן לױט איר פֿאַרלאַנג אױסגעטײלט אײנעם פֿון זײ,
װעלכער איז אױסגעטראָטן מיט אַ באַריכט װעגן דעם דורכגעגאַנגענעם מאַטעריאַל
און דער לערער האָט געשטעלט אָפּשאַצונגען דער גאַנצער בריגאַדע .קײן גרעסערן
גן־עדן ,װי אָט די סיסטעם ,האָבן מיר – ,די פֿױליאַקעס – זיך ניט געקאָנט װינטשן.
איך געדענק ,בײַ אונדז אין בריגאַדע זײַנען געװען פֿינף שילער – צװײ מײדלעך
און דרײַ ייִנגלעך – די קלײנטשיקע רײַע גערשמאַן – איז געװען די בעסטע און
פֿעיִקסטע אין קלאַס און איר איז דעריבער באַשערט געװען שטענדיק אָפּקומען
פֿאַר אונדזער בריגאַדע אין דער צײַט ,װען מיר ,די אַנדערע בריגאַדע מיטגלידער
האָבן זיך פֿאַרנומען אױפֿן לימוד ,מיט װאָס מיר האָבן נאָר געװאָלט ,נאָר ניט
לערנען...
אַזױ ,דערמאָן איך זיך ,װען אױפֿן לימוד פֿון ביאָלאָגיע האָט מען אונדז פֿאַרגעבן
אױסלערנען דעם געבױ פֿון פֿיש און אונדזער בעל־תּורה רײַעטשקע האָט פֿלײַסיק
זיך גענומען צום לערנבוך ,האָט דאָס צװײטע מײדל פֿון אונדזער בריגאַדע געניע
זיך פֿאַרטיפֿט אין אַ צעשאָטענעם מיט געלע בלעטער ליבע־ראָמאַן ,אַראָנטשיק
האָט געמאָלט דעם פּראָפֿיל פֿון דער ביאָלאָגיטשקע און איך מיט אַװרעמלען האָבן
פֿאַרפֿאַסט אַ לידל ,װאָס דער גאַנצער קלאַס האָט דערנאָך געזונגען אױף אַ פּאָפּולערן
מאָטיװ.
צו דער זעלבער צײַט ,װעגן װעלכער איך דערצײל ,זײַנען די שולן געװאָרן
אַזױגערופֿענע פֿאַבריק־זאַװאָדישע .דאָס האָט באַטײַט ,אַז יעדע שול האָט געהאַט איר
שעף־אונטערנעמונג ,װו די שילער פֿון די עטלעכע קלאַסן האָבן באַדאַרפֿט אױסלערנען
אַ פּראָפֿעסיע .אַזױ האָט אונדזער שול ,װעלכע האָט דעמלט פֿיגורירט לױטן פֿולן נאָמען
”כאַרקאָװער ייִדישער זיבניאָריקער פֿאַבריק־זאַװאָדישע מוסטער־שול״ ,געהאַט צװײ
שעפֿטום־אונטערנעמונגען – דעם צענטראַלן טעלעגראַף לעבן אונדזער שול אױף
רודניעװ פּלאַץ ,װוּ עס האָבן זיך געלערנט די שילער פֿון 7־טן קלאַס אױף טעלעגראַפֿיסטן
און די פֿינפֿטע שול־פֿאַבריק ,װעלכע עס האָבן באַזוכט אונדזערע צװײ זעקסטע קלאַסן,
דערונטער אױך איך.
פֿאַרלױפֿנדיק פֿאָרױס מוז איך קאָנסטאַטירן ,אַז קײן אײן טעלעגראַפֿיסט און
קײן שוסטער איז פֿון אונדזערע קלאַסן ניט אַרױס ...נאָר דאָס איז פֿאַרבײַגײענדיק.
דערצײלן װיל איך דאָ אַן עפּיזאָד ,װאָס האָט אָפּגעשפּילט אַ געװיסע ראָל אין מײַן
אױספֿאָרמירונג .מיך מיט נאָך אײניקע שילער פֿון אונדזער קלאַס האָט מען
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אַװעקגעשטעלט אין צעך פֿון דער שול־פֿאַבריק לעבן די מאַשינען ,אױף װעלכע די
אַרבעטער האָבן צוגעקלאַפּט די זױלן צו די שיך .די ערשטע צײַט איז אונדז די
דאָזיקע אָפּעראַציע געפֿעלן געװאָרן און מיר האָבן מיט פֿאַרגעניגן געקוקט ,װי די
קלוגע מאַשין פֿאַרטיקט קונציק אױס די שיך .נאָר אָפּשטײן אַזױ און בלױז קוקן
עטלעכע שעה נאָכאַנאַנד (עפּעס טאָן בײַ דער מאַשין האָט מען אונדז ניט דערלױבט)
איינס און דאָס זעלבע איז ניט פֿאַר אַ חבֿרה ,װעלכע איז איבערגעפֿולט מיט
ענערגיִע און אַ װילן צו באַװעגענען זיך .איז דאָס אונדז אַלץ גיך דערעסן געװאָרן
און מיר האָבן געזוכט פֿאַר זיך פֿאַרװײַלונגען .מיר זײַנען געקראָכן אין אַלע לעכער
פֿון צעך ,געבלאָנקען אין אַנדערע צעכן און גלאַט געשטיפֿט .פֿאַרגעניגן האָט אונדז
בלױז פֿאַרשאַפֿן דער מיטיק־איבערײַס ,װען מיר זײַנען באַגלײַך מיט די אַרבעטער
אַרײַן אין אַ גרױסן זאַל פֿון דער גאָרקיך אין דאָרטן ,װי אײגענע מענטשן ,געגעסן
אָנבײַסן .נאָך דעם האָבן מיר שױן זיך דערװאַרט צום סוף פֿונעם אומבײַט ,כּדי װאָס
גיכער זיך דערקלײַבן אַהײם.
דאָס איז פּונקט געװען װינטער ,װען מיר ,ייִנגלעך ,זײַנען אַרומגעפֿלױגן אױף
אונדזערע גליטשערס די אָפּצאַסן פֿון אונדזערע שיך ,װוּ עס זײַנען געװען צוגעקלאַפּט
די אײַזערנע פּלאַסטינקעס ,צו װעלכע מע פֿלעגט פֿעסטיקן די גליטשערס .פֿאַרמאָגן
אין יענע צײַטן ספּעציעלע באַזונדערע שיך מיט צוגעקלאַפּטע צו זײ גליטשערס –
דאָס איז געװען צװישן אונדזער שטאַנד אַ זעלטענע זאַך .איז אָט :אַרבעטנדיק אױף
דער שוך־פֿאַבריק האָבן אונדזערע ייִנגלעך אַמאָל אַרײַנגעלײגט צו זיך אין קעשענע
אַ פּאָר אָפּצאַסן און אַרױסגעטראָגן זײ פֿון דער פֿאַבריק ,כּדי אינדערהײם פֿאַרבײַטן
מיט זײ די אָפּגעריבענע .דאָס האָט מען ,פֿאַרשטײט זיך ,געטאָן בגניבֿה ,נאָר פֿאַר
קײן גרױסער זינד ניט פֿאַרעכט:
– דאָ אין צעך זײַנען דאָס געלעגן גאַנצע בערג מיט דעם גוטס ,איז װאָס איז אַזױנס
אַ פּאָר אָפּצאַסן? אײנמאָל בין איך אױך געגאַנגען אױף אַזאַ גניבֿה ,נאָר באַצאָלט האָב
איך זײער טײַער .בײַם אַרױסגײן פֿון דער פֿאַבריק אין קאָנטראָל־דורכגאַנג האָבן די
װעכטער פּלוצלינג פֿאַרהאַלטן אונדזער גאַנצע גרופּע שילער ,אַרײַנגעפֿירט אין אַ
זײַטיקן צימער און אָנגעהױבן אונדז באַזוכן .דאָס האַרץ האָט בײַ מיר אָנגעהױבן זיך
קלאַפּן ,אין די אױגן איז מיר פֿינצטער געװאָרן .איך האָב זיך דערפֿילט ,װי אַ פֿאַריאָגטע
אין געפֿענקעניש װילדע חיה ,אָן קײן שום אױסװעג .אינסטינקטיװ האָב איך זיך
אָנגעהױבן רוקן צוריק הינטער אַלעמען ,װעלנדיק געװוּנען נאָך עטלעכע װײַלעס ביז
מײַן ענדלעכן קראַך און דערפֿילט לעבן מײַן פֿיס אַן אײַזערנע אורנע ,װאָס איז
געשטאַנען אין װינקל פֿון צימער .אַ פֿונק פֿון האָפֿענונג האָט מיך באַשײַנט .איך האָב
אַרױסגענומען ,אַז קײנער זאָל ניט באַמערקן מײַן גניבֿה פֿון מאַנטל־קעשענע אין
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בלינדערהײט בלױז אָנטאַפּנדיק פֿון הינטן ,אַראָפּגעלאָזט די אָפּצאַסן אין אורנע אַרײַן.
נאָר דאָ האָט פּאַסירט דאָס סאַמע שרעקלעכסטע :די אָפּצאַסן זײַנען אַראָפּגעפֿאַלן
מיט אַ טראַסק ניט אין דער אורנע ,נאָר פֿאַרבײַ איר ...מיך האָט באַהערשט אַ
שאָק־צושטאַנד :איך האָב אַפֿילו ניט באַמערקט ,װי איך בין געבליבן שטײן אײנער
אַלײן אָפּגעטײלט פֿון אַלעמען לעבן דער אורנע .לעבן מײַנע פֿיס – די צוגעגנבֿעטע
אָפּצאַסן און אַנטקעגן מיר – דער װעכטער האָט מיך דורכגענומען מיט זײַן שטעכיקן
בליק ...עס איז שװער מיר איצט איבערגעבן ,װאָס עס האָט זיך מיט מיר דעמלט געטאָן.
מײַן פֿאַרצװײפֿלונג איז געװען גרענעצלאָז .אַלע בײַװעזנדע און אין זײער צאָל די
שילער פֿון מײַן קלאַס ,װעלכע האָבן אַלײן געזינדיקט ,פּונקט װי איך ,האָבן איצט
שװײַגנדיק געקוקט אױף מיר מיט ביטול און אין זײער שװײַגן האָב איך קלאָר געהערט:
גנב״ .איך בין געשטאַנען פֿאַר זײ ,װי אַ נאַקעטער ,אַ פֿאַרלױרענער.
”ביסט אַ גנבֿ ,ביסט ַא ֿ
אינדערהײם האָב איך זיך אָפּגעזאָגט פֿון עסן ,מיט קײנעם ניט גערעדט .אױף די פֿראַגן
פֿון מײַנע איבערגעשראָקענע עלטערן האָב איך געפּלאָנטערט אומזיניק און אַ גאַנצע
נאַכט זײַנען פֿאַר מיר געשטאַנען די ביטולדיקע פּנימער פֿון די שילער און װעכטער.
מער פֿון אַלץ האָט מיך געשראָקן ,װיאַזױ װעל איך זיך נאָך דעם געשעענעם
באַװײַזן אין שול? און װירקלעך ,װען איך בין אױף מאָרגן אַריבער די שװעל פֿון
שול האָבן אַלע אױף מיר געקוקט און זיך דערװײַטערט פֿון מיר ,גלײַך װי זײ װיסן
פֿון גאָרניט ,נאָר איך האָב בולט אױפֿגענומען ,אַז דאָס איז בלױז אַן אָפּשטעל.
ענדלעך ,נאָך די לימודים ,האָט מען מיך גערופֿן צו שול־פֿאַרװאַלטערין ,איך
בין צו דעם געװען גרײט ,חוץ דעם האָב איך פֿאַרשטאַנען ,אַז ערגער קאָן מיר שױן
גאָרנישט ניט זײַן .דעריבער האָט דער אױסרוף אױף מיר װײניק געװירקט ,מיך האָט
אַפֿילו ניט איבערראַשט ,װען איך האָב דערזען אין קאַבינעט פֿון דער פֿאַרװאַלטערין
דאָרע מאַרקאָװנע מײַן מאַמע ...זי האָט ,װײַזט אױס ,זיך אָנגעשטױסן נעכטן ,אַז
מיט מיר איז עפּעס פֿאָרגעקומען און דעריבער איז זי אָן אײַנלאַדונג אַװעק אין
שול אַרײַן .לױטן פּנים פֿון מײַן מאַמען האָב איך פֿאַרשטאַנען ,אַז זי װײסט שױן
װעגן אַלץ און מיר איז דערפֿון געװאָרן אַ ביסל גרינגער ...דאָרע מאַרקאָװנע האָט
מיך אַװעקגעזעצט לעבן זיך און אַרױפֿגעלײגט איר האַנט אױף מײַן פּלײצע ,זי האָט
מיר קײן װאָרט מוסר ניט געזאָגט ,בלױז געפֿרעגט:
– צוליב װאָס האָסטו דאָס געטאָן?
איך האָב געשװיגן .דאַן האָט זי נאָכאַמאָל איבערגעפֿרעגט .מיט אַן אַראָפּגעלאָזטן
קאָפּ האָב איך אומזיניק עפּעס געמורמלט.
לאַנג האָט די פֿאַרװאַלטערין מיך ניט פֿאַרהאַלטן און איך האָב צום ערשטן מאָל
פֿאַרן פֿאַרגאַנגענעם מעת־לעת (אָפּגעעטעמט?) מיט פֿולער ברוסט ,װען איך בין
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צוזאַמען מיט דער מאַמען אױס אין דרױס .אױפֿן װעג אַהײם האָבן מיר מיט מאַמען
ניט גערעדט.
נאך ַאלײן ניט געקענט ָאּפגעבן ַא חשבן אין ַאלץ ,װאָס עס
דאן ָ
האב זיך ַ
איך ָ
מיט מיר פֿאָרגעקומען ,נאָר איך בין געװען זיכער ,אַז דעמלט איז אין מײַן נשמה
פֿאָרגעקומען אַ גאַנצער איבערבראָך ,װעלכער האָט געװיס געשפּילט אַ באַדײַטנדיקע
ראָל אין מײַן װײַטערדיקן לעבן.
פֿון שטוב בין איך שטענדיק געגאַנגען צופֿוס ,קײן טראַנספּאָרט איז דעמלט אױפֿן
אונטערשטן װעג ניט געװען .פֿון אונדזער הױז ,װאָס אױף דעכטיאַרנע־גאַס ,האָב
איך זיך אַראָפּגעלאָזט פֿון באַרג און מיט דער זשוראַװליאָװקע ביז צום הױקער־בריק,
פֿון דאַנען – אױפֿן רודניעװ־פּלאַץ אין שול אַרײַן .עס איז אױך געװען אַן אױבערשטער
װעג דורך דער מאַיאַקאָװסקי־גאַס און פּושקין־גאַס מיטן טראַמװײַ צו באַסײן־גאַס
דורך דער שטאָט צום רודניעװ־פּלאַץ .מיט דעם בין איך זעלטן געפֿאָרן אַהײם ,נאָר
דאַן ,װען איך האָב געװאָלט אױסמײַדן די כוליגאַנעס פֿון דער זשוראַװליאָװקע ,מיט
װעלכן איך האָב ערשט נעכטן־אײערנעכטן אױסגעהאַלטן אַ באַטאַליע .און שלאָגן
זיך בין איך אויך געװען גאַנץ געניט ,און ניט אײן כוליגאַן האָט געפֿילט אױף זיך
מײַנע פֿױסטן בעת מיר איז אױסגעקומען זיך פֿון זײ פֿאַרטײדיקן .אָט אין אַזעלכע
פֿאַלן בין איך געפֿאָרן מיטן טראַמװײַ.
אין אײנעם אַזאַ אױפֿדערנאַכט יאַנװאַר חודש איז דאָס געװען ,און אױף די
גאַסן איז געשטאַנען אַ גליטש ,װי אַ שפּיגל ,בין איך צוזאַמען מיט די שילער
פֿון אונדזער קלאַס נאָך די לימודים אַװעק צום טראַמװײַ .מיר זײַנען נאָרװאָס
צום טראַמװײַ־אָפּשטעל ,װי מײַן װאַגאָן אַ פֿול געפּאַקטער איז שױן אָפּגעפֿאָרן
פֿון אָרט ,און איך ,װעלנדיק זיך אױסצײכענען אין די אױגן פֿון מײַנע מיטגײער,
האָב זיך אַ ריס געטאָן נאָכן טראַמװײַ ,כּדי אַהין ארױפֿשפּרינגען אין שנעלן
גאַנג.
נאָר איך האָב געהאַט אַ דורכפֿאַל ,װעכלער האָט שיִער ניט געקאָסט מײַן לעבן.
בעתן לױפֿן זײַנען מיר די קאַלאָשן אַראָפּ פֿון די שיך ,איך האָב זיך אױסגעגליטשט
און געפֿאַלן לעבן סאַמע טראַמװײַ ־װאַגאָן ,דערבײַ האָבן מײַנע פֿינגער פֿון די הענט
כּמעט אָנגערירט די רעלסן און די רעדער.
איך האָב געװאָלט אָפּרײַסן מײַנע הענט פֿון די רעלסן ,נאָר עס איז אוממעגלעך
געװען ,גלײַך װי די פֿינגער מײַנע זײַנען צוגעקלעפּט געװאָרן אױף אײביק צום אָרט,
און כאָטש דאָס אַלץ איז פֿאָרגעקומען אין משך פֿון עטלעכע סעקונדעס ,האָט זיך
מיר פֿאָרגעשטעלט ,אַז דאָס װעט קײנמאָל ניט ענדיקן...
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אָט דער מאָמענט ,װי אַזױ איך ליג צוגעקלעפּט מיט די הענט צו די רעלסן און
דאָס נעמט קײן סוף ניט ,חלומט זיך מיר נאָך פֿון צײַט צו צײַט הײַנט אױף דער
עלטער ,און איך כאַפּ זיך אױף פֿון שלאָף אין קאַלטן שװײס.
פֿאַרענדיקן האָט זיך דאָס אַלץ מיט דעם ,װאָס האָט דאָס לעצטע טרעפּל ,האָט
מיר אַ זעץ געטאָן אין פּנים און אָפּגעװאָרפֿן פֿון דער ליניע ,קײן שום װײטיק האָב
איך ניט דערפֿילט .איך האָב זיך אָנגעהױבן פֿון דער ערד .מיך האָט אַרומגערינגלט אַ
גרױסער עלום ,און געקוקט אױף מיר ,גלײַך װי איך בין אױפֿגעשטאַנען ּתחית־המתים.
מײַנע חבֿרים האָבן מיך אַריבערגעפֿירט איבערן װעג ,װוּ ניט װײַט האָט זיך געפֿונען
אַ פּאָליקליניק פֿון ”רױטן קרײץ״ .דאָרטן האָט מען מיך גלײַך אַװעקגעלײגט אױפֿן
אָפּעראַציע־טיש און אַ כירורג האָט מיר אָן קײן שום אַנעסטעזיע צוגענײט מײַן
באַק .איך האָב אַפֿילע קײן אײן זיפֿץ ניט געטאָן...
און װען איך האָב זיך געזעגנט מיטן דאָקטער ,האָט ער מיך גוטמוטיק געטרײסט:
”נישקשה ,אַלץ װעט פֿאַרװאַקסן ,אַ שראַם װעט פֿאַרבלײַבן ,נאָר װען עס װעט
אױסװאַקסן בײַ דיר אַ באָרד ,װעט מען אים אַפֿילו ניט באַמערקן ,און אױב אַפֿילו
דער שראַם װעט יאָ אַ ביסל אַרױסזען – ביסט דאָך ניט קײן מײדל .אַ שראַם באַצירט
אַ מאַנצביל״ ...ער האָט געזאָגט דעם אמת .דער שראַם אױף דער באַק איז געבליבן
אױף אַ גאַנצן לעבן – אַן אָנדענק פֿון מײַן ייִנגלשן אומזין .ער – דער שראַם – האָט
מיך צום שידוך טאַקע ניט געשאַט ,נאָר ער זאָל מיך באַצירן? איך צװײפֿל...
װען עס זאָל מיר ניט אױסקומען צו זײַן אין כאַרקאָװ ,פֿאָר איך מיטן טראַמװײַ
דורך דאָס אומפֿאַרגעסלעכע אָרט און מיט אַ גרױל לעב איך נאָכאַמאָל איבער דאָס
פֿאַרגאַנגעגע .דאַן פֿאַרפֿעסטיק איך זיך אין דער מײנונג ,אַז ניט אומזיסט האָט מיך
מײַן מאַמע געבױרן אין אַ העמדעלע...
אונדזער פֿינף־און־פֿערציקסטע שול בײַ דער גאַנצער אָרעמקײַט פֿון דער
געבײַדע און אײַנריכטונג איז װירקלעך געװען אַ מוסטער־שול ,אין הינזיכט פֿון
לערנען און געזעלשאַפֿטלעך־דערציערישן װעזן .װי איך האָב שױן אָנגעװיזן ,איז
דער פּעדאַגאָגישער קאָלעקטיװ בראש מיט דער פֿאַרװאַלטערין דאָרע מאַרקאָװנע
טײטעלבאַום געװען אַ זעלטענער .די לערער האָבן געלעבט מיט דער שול ,װעלכע
איז פֿאַר זײ געװען אַן אמתע הײם ,געװײטיקט מיט אַלע ,געהאַלטן אין אױג יעדן
אײנציקן שילער ,זיך ניט גערעכנט מיט דער צײַט ,געטאָן אַלץ ,װאָס איז מעגלעך,
אַז זײער שול זאָל האָבן אַ פּנים .און זײ האָבן װירקלעך פֿיל זיך דערשלאָגן .דער
ניװאָ פֿון אונדזערע שילער איז געשטאַנען גאַנץ הױך .אױף די פֿאַרשײדענע
אָלימפּיאַדעס אין שטאָט האָבן זײ דערװאָרנט בכּבֿודיקע ערטער .די גרעסטע
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מערקהײַט פֿון זײ זײַנען אָן באַזונדערע שװעריקײַטן אָנגעקומען אין ספּעציעלע
מיטלשולן.
אונדזער שול האָט געגעבן דעם װעג ניט װײניק הױך־קװאַליפֿיצירטע אינזשענערן,
מעדיקער ,געלערנטע און אַפֿילו לאַורעאַטן פֿון מלוכה־פּרעמיעס .איך בין זיכער,
אַז זײער אָנלאָד האָבן זײ באַקומען אין אונדזער זיבניאָריקער שול .בײַ אונדז זײַנען
אָפֿטע געסט געװען ייִדישע שרײַבער ,ייִדישע אַרטיסטן .אין שול האָט פֿונקציאָנירט
אַן אױסגעצײכנטער דראַמאַטישער קאָלעקטיװ אונטער דער אָנפֿירונג פֿון באָריס
ריסקינד ,אַ ליטעראַרישער קרײַז ,מיט װעלכן עס האָט גלענצנדיק אָנגעפֿירט גאָר אַ
יונגער לערער און שרײַבער נחום סאָלאָװײ – אַלײן אַן אַרױסלאָזניק פֿון אונדזער שול.
אַ מוזיקאַלישער כאָר ,אַ רױש־אָרקעסטער ,אַ ספּאָרט־קרײַז פֿון פֿעיִקע ספּאָרטס־
מענער ,װי צום בײַשפּיל ליאָװע סעגאַלאָװיטש – דער פֿאַרדינסטפֿולער ספּאָרט־טוער,
דער לאַנגיקער טשעמפּיאָן פֿונעם סאָװעטנפֿאַרבאַנד און גאַנץ אײראָפּע.
ניט צו פֿאַרגלײַכן אין קײן שום זין די דעמלטיקע און די הײַנטצײַטיקע זיבעטע
קלאַסן .די שילער פֿון מײַן דור זײַנען אין זיבעטן קלאַס געװען ערנסטער ,דערװאַקסענער,
צילאָנגעװענדטע – אין אונטערשײד מיט די הײַנטיקע אַקסעלעראַטן לױטן װוּקס
און אַנדערע צײַגערס ...איך װעל זײַן ניט אױפֿריכטיק ,אױב איך װעל דאָס אַלץ
פֿאַראַלגעמײנערן ,נאָר איך רעד װעגן דער מערהײַט שילער.
די פֿינפֿטע און זעקסטע קלאַסן זײַנען בײַ אונדז אין שול געװען נאָך װילדער ,מיר
האָבן אָפֿטמאָל איבערגעקערט די קלאַסן מיטן קאָפּ אַראָפּ אָנגעטאָן צרות די לערער.
מיר קומט אױפֿן זכּרון אַ װילדער עפּיזאָד :פֿאַרן אָנהײב פֿונעם לימוד פֿון געאָגראַפֿיע
האָט אונדזער זעקסטער קלאַס פֿאַרהאַנגען אַלע פֿענצטער מיט געאָגראַפֿישע קאַרטעס.
אין דער אַודיטאָריע איז געװאָרן פֿינצטער ,װי בײַנאַכט .מיר – שילער – זײַנען געזעסן
אױף אונדזערע ערטער ,װי שטומע ,און װען די לערערין איז אַרײַן אין קלאַס ,האָט
זי זיך פּשוט דערשראָקן און אַרױסגעלאָפֿן .אין אײן אױגנבליק האָבן מיר אַראָפּגענומען
די קאַרטעס פֿון די פֿענצטער און בעת די לערערין האָט זיך אומגעקערט צוזאַמען
מיט דער פֿאַרװאַלטערין איז אין קלאַס געשטאַנען אַ פֿולע אָרדנונג.
פֿאָרשטעלונגען זײַנען דאָ בײַ אונדז אין די פֿינפֿטע־זעקסטע קלאַסן געװען ניט
פֿון די זעלטענע זאַכן ,נאָר ניט אין די זיבעטע...
זומערצײַט ,אין די שװערע אָנהײב דרײַסיקער יאָרן האָט מען אונדז – שילער
פֿון די עלטער קלאַסן – געשיקט אין דאָרף אַרײַן – ”אָנקלײַבן זאַנגען״ אַזױ האָט
עס נאָר געהײסן .אינדעראמתן האָבן מיר נאָר גאָר ייִנגלעך ניט אינגאַנצן נאָך
אָפּגעשײדטע פֿון דער מאַמעס קלײד געהאָרעװעט אין פֿעלד פֿון זון־אױפֿגאַנג,
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געבונדן סנאָפּעס ,געסקירדעװעט ,געיעט ,פֿאַרלײגט סילאָס־גריבער און דערבײַ
געשלאָפֿן בלױז עטלעכע שעה אין מעת־לעת און זײער קנאַפּ זיך דערנערט.
אַ װוּנדער ,װי מיר האָבן דאָס אַלץ איבערגעטראָגן .און ניט קוקנדיק אױף דעם
זײַנען מיר אַלע געװען פֿרײלעך ,מונטערע ,געשפּאַסט ,געשטיפֿט .אין די רעגנדיקע
טעג ,װען עס האָבן זיך איבערגעריסן די פֿעלד־אַרבעטן ,פֿלעגן מיר אײַנאָרדענען
פֿאָרשטעלונגען פֿון קונסטלערישער זעלבסטעטיקײַט ,מיט טענץ און געזאַנג .איך,
צוזאַמען מיט ליאָװע סעגאַלאָװיטש זײַנען אַרױסגעטראָטן אַלס אַקראָבאַטן און
שטאַרק אױסגענומען מיט אונדזערע ”בריקלעך״ און ”סטױקעס״.
צום װאָרט איז כּדאי צו באַמערקן ,אַז אַלס ייִנגל בין איך געװען ניט קײן שלעכטער
ספּאָרטסמען .פֿוטבאָל ,װאָלייבאָל ,גליטשערס ,ליזשעס ,שװימען ,טורניק – דאָס זײַנען
געװען מײַנע באַליבסטע שפּילן און פֿאַרנעמונגען ,אין װעלכע איך האָב געהאַט
דערפֿאָלג .ניט אַלע ייִנגלעך פֿון מײַן עלטער זײַנען אומשטאַנד געװען בליץ־שנעל
אַראָפּפֿליִען אױף די גליטשערס פֿון אונדזער הױכן באַרג אױף דעכטיאַרנע־גאַס אין
כאַרקאָװ.
ניט יעדער האָט זיך אַרױפֿציען אױפֿן טורניק עטלעכע צענדליק מאָל און בלײַבן
הענגען אױף דער שטאַנג אױף אײן אײַנגעבױגענער אין נײַנציק גראַדוס האַנט.
קײנער פֿון מײַנע חבֿרים איז ניט געװען אַזױ בײגעװדיק ,װי איך און ניט געקאָנט
מאַכן אַזעלכע ”גומיקע בריקלעך״ ,װי איך .דאָס אַלץ שרײַב איך אָן קײן שום
פֿאַלשער באַשײדנקײַט...
נאָך מער ,עס װעט ניט זײַן איבערגעטריבן ,אױב איך װעל זאָגן ,אַז מײַן
מאל אױסגעלײזט אין פֿאַרשײדענע שװערע
געביטקײַט אין ספּאָרט האָט מיך פֿיל ָ
אומשטענד און אײנמאָל אַפֿילו באַזאָרגט אַ געװיסע צײַט מיט אַ שטיקל ברױט װעגן
װאָס איך װעל שפּעטער דערצײלן.

טעכניקום
אין 1933־סטן יאָר האָב איך פֿאַרענדיקט די זיבניאָריקע שול ,און פֿאַר מיר איז
אױפֿגעקומען די פֿראַגע ,וווּהין גיין ווײַטער? איך האָב געוואָלט אָנקומען אַרבעטן אױף
אַ זאַוואָד ,כּדי דעראָבערן אַ מלאכה און ווערן אַ זעלבשטענדיקער מענטש .מַײנע
מאשינבוי־טעכניקום,
רקאווער ייִדישן ַ
כא ָ
האבן מיך גענייגט גיין לערנען אין ַ
עלטערן ָ
וווּ מיט ַא יאָר פֿריִער איז אָנגעקומען מײַן ברודער .צו טעכנישע דיסציפּלינען האָט
מיך איבעריק ניט געצויגן.
ילנא־
רקאוו עקזיסטירט ַא ֿפ ַ
כא ָ
האב איך זיך דערוווּסטַ ,אז אין ַ
צופעליק ָ
גאנץ ֿ
ַ
נאלער זשורנאליסטן־טעכניקום .ניט לאַנג געטראַכט ,בין איך אַהין אַוועק מיט
ציא ַ
ָ
מײַינע דאָקומענטן .דער סעקרעטאַר פֿון דער אױפֿנאַם־קאָמיםיע האָט מיך סקעפּטיש
באַטראַכט פֿון קאָפּ ביז די פֿיס ,געמאַכט אַ מאָדנע גרימאַסע ,דערוויסנדיק זיך ,אַז
איך בין אַלט פֿערצן יאָר ,און אויסגעקלאָרט בײַ מיר מיט אַ טאָן פֿון אויבן אַראָפּ,
וואָס נייגט מיך אין זשורנאַליסטן־טעכניקום .ווען איך האָב אים געזאָגט ,אַז איך
שרײַב לידער און דערציילונגען און אייניקע פֿון יענע דערציילונגען זײַנען ַא ֿפילו
אָפּגעדרוקט אין אַ צײַטונג ,האָט דער סעקרעטאַר אַראָפגעלאָזט די ברילן פֿון שטערן
אױף דער נאָז און מיר אַרײַנגעקוקט אין די אויגן אַרײַן ,וועלנדיק זיך איבערצײַגן,
צי איך זאָג אמת .ענדלעך האָט ער מיר געהייסן ברענגען אַ רעקאָמענדאַציע פֿון
דער רעדאַקציע .צו דער צײַט זײַנען שוין ווירקלעך געווען אָפּגעדרוקט אין דער
ייִדישער קינדער־צײַטונג ”זײַ גרייט!״ דרײַ מײַנע דערציילונגען.
איינע – די ערשטע – האָב איך געהאַט איבערגעגעבן דעם קאָרעספּאָנדענט
סיאָמע קיפּניס אױפֿן צונויפֿפֿלי פֿון די יונגע רײַזנדע ,און די לעצטע צוויי דערציילונגען
האָט אין רעדאַקציע אָפּגעטראָגן אַליין לייב קוויטקאָ ,וועמען איך האָב איבערגעלאָזט
מײַן העפֿט בײַם ערשטן וויזיט צו אים אַהיים .אַליין אין רעדאַקציע בין איך נאָך קיין
מאָל ניט געווען .איך האָב אַפֿילו ניט געוווּסט ,װוּ די רעדאַקציע געפֿינט זיך .נאָר די
וועלט ,זאָגט מען ,איז ניט אָן גוטע מענטשן .בײַם אַרויסגאַנג פֿון דער אױפֿנאַם־קאָמיסיע
איז צו מיר צוגעגאַנגען אַ בחור מיט אַ צעשפּרינקלטן פּנים און אַ גרויסן ,אַ ביסל אַ
העלן טשוב .ווײַזט אויס ,זײַן אַכטונג האָט צוגעצויגן מײַן פֿאַרדאגעטער אָנבליק .אין
אַ וועלכע ניט פֿינף־צען מינוט אַרום האָבן מיר שוין געשמועסט ,ווי אַלטע גוטע
פֿרײַנד .דאָס איז געווען הענעך קויפמאַן .ער איז געקומען צו פֿאָרן קיין כאַרקאָוו,
זיך אויך געקליבן אָנקומען אין זשורנאַליסטן־טעכניקום ,האָט שוין באַוויזן אָפּגעבן
זײַנע דאָקומענטן ,און אַצינד האָט ער אויסגעקוקט ַאביטוריענטן ,מיט וועלכע אים
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דאס מזל
רַײנטריט־עקזאמען און ,אויב ָ
ַ
מענהאלטן דעם ַא
ַ
צוזא
ַ
רגעשטאנען
ַ
איז ֿפ ָא
באגעגנט .זיך דערווּוסטַ ,אז מע
האט ער מיך ַ
צוזאמען לערנען .און ָאט ָ
ַ
וועט ֿפירן,
רעדאקציע ”זַײ גרייט!״ ,ווו עס זַײנען
ַ
מענדאציע ֿפון דער
ַ
רעקא
ָ
ֿפ ָאדערט בַײ מיר ַא
האט הענעך
האט געלייענטָ ,
געווען ָאּפגעדרוקט מַײנע דערציילונגען ,וועלכע ער ָ
האנט:
מיך גענומען בַײ דער ַ
– קום מיט מיר! – האָט ער מיט זיכערקײַט אויסגערופֿן.
איך האָבֿ ניט געפֿרעגט וווּהין – אַזוי זיכער האָט פֿאַר מיר געקלונגען הענעכס
באַפֿעל .איך האָב זיך דערווּוסט ,אַז מיר גייען אין רעדאַקציע .פֿאַר די צוויי טעג,
וואָס ער איז געווען אין כאַרקאָוו ,האָט הענעך שוין באַוויזן זיך אין רעדאַקציע,
זיך באַקענען דאָרטן מיט אַלעמען און אָפּגעגעבן אַהין עטלעכע לידער זײַנע צום
דרוק .ער איז געווען עלטער פֿון מיר אױף דרײַ יאָר,און כאָטש ער איז פֿון אַ קליין
שטעטל – ,נאָר ווײַט ניט פֿון די שעמעוודיקע .אױפֿן וועג צו דער רעדאַקציע האָט
מײַן נײַער חבֿר ממש מיך באַשאָטן מיט זײַנע לידער .דעקלאַמירט האָט ער מיט
זײַן גאַנצן פּאָעטישן טעמפּעראַמענט ,אַזוי אַז זײַן אומגעהײַער גרויסער טשוב איז
פֿון צײַט צו צײַט אַרײַנגעפֿאַלן אױף די אויגן .די פֿאַרבײַגייער אין גאַס האָבן אים
נאָכגעקוקט ,ווי אױף אַ מאָדנע בריאה ,נאָר הענעך האָט קיינעם פֿאַר זיך ניט געזען.
אַזוי האָבן מיר זיך דערקליבן צום ”נאַצמינפֿאַרלאַג״ ,וואָס איז נאָענט צוגעשטאַנען
צום בלאַגאָוועשטשענער מאַרק.
דער לאַנגער קאָרידאָר מיט די פֿילצאָליקע טירן פֿון פֿאַרשיידענע רעדאַקציעס,
דאָס קלאַפּערײַ פֿון די שרײַבמאַשינקעס ,די מענטשן ,װאָס זײַנען דאָ ניט געגאַנגען,
נאָר געלאָפֿן אַהין־אַהער מיט פּאַפּירן אין די הענט – ,דאָס אַלץ האָט אױף מיר
געמאַכט אַן אײַנדרוק .איך האָב זיך דערפֿילט שטאַרק פֿאַרלוירן און פֿאַרגעסן אַפֿילו,
צוליב וואָס איך בין אַהער געקומען.
אָבער הענעך האָט מיך צוגעהאַלטן בײַ דער האַנט און דרייסט געפֿירט פֿאָרויס,
גלײַך ווי ער וואָלט דאָ געווען אַן אייגענער מענטש .די מיטאַרבעטער פֿון ”זײַ גרייט!׳׳
האָבן צו מיר אַרויסגעוויזן אַן אינטערעס .דער שרײַבער אבֿרהם קאַהאַן ,וועלכער
האָט דאָ מיטגעאַרבעט ,האָט מיר געזאָגט:
– קוויטקאָ האָט מיר געזאָגט וועגן דיר ...האָסטו מיסתּמא געבראַכט אַ נײַע מעשׂה?
הענעך האָט געענטפֿערט פֿאַר מיר ,און אין געציילטע מינוטן אַרום איז בײַ מיר
אין קעשענע געלעגן די נייטיקע רעקאָמענדאַציע.
מיט עטלעכע טעג שפּעטער האָב איך דערפֿאָלגרײַך אָפּגעגעבן די עקזאַמענס
און געקאָנט מיט שטאָלץ מעלדן מײַנע עלטערן ,אַז מיר קומט מזל־טובֿ .מײַן טאַטע
איז געבליבן שטאַרק צופֿרידן ,נאָר מײַן מאַמע איז ניט געווען נתפּעל.
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– אַ זשורנאַליסט – ,האָט זי געטענהט – ,דאָס איז קיין מלאכה ניט; דאָס איז
א פֿלי־מענטש ,אַ שטיקל מנחם־מענדל...
איך האָב איר געפּרוּווט דערווײַזן ,אַז זי האָט אַ טעות – ,דאָס איז די סאַמע
בעסטע און אינטערעסאַנטע פּראָפֿעסיע אױף דער וועלט :שטענדיק אַרומפֿאָרן ,זײַן
אין סאַמע געדיכטעניש פֿון אַלע געשעענישן ,שרײַבן״.
אױף מײַן מאַמעס פּנים האָט זיך באַוויזן אַ סקעפּטיש חנדל ,װאָס האָט געזאָלט
באַטײַטן :׳׳מילא ,מיר׳ן לעבן ,וועלן מיר זען...״ קאָנטיק ,זי האָט ניט געוואָלט
אַראָפּשלאָגן מײַן ענטוזיאַזם און ענדגילטיק מיך אַנטוישן...
אַלזאָ ,איך בין געוואָרן אַ סטודענט .און ניט פּשוט אַ סטודענט ,נאָר אַ סטודענט
פֿון זשורנאַליסטן־טעכניקום ,דאַכט זיך דעם איינציקן אין סאָוועטן־פֿאַרבאַנד .ווי
שיין האָט עס געקלונגען ,וויפֿל ליכטיקע טרוימען!...
צו דעם אַלץ וועל איך באַקומען סטיפּענדיע ,נאָך אַפֿילו אַ העכערע – 130
רובל – אין צוויי מאָל מער ,איידער אין אַנדערע טעכניקומס .דאָס הייסט ,איך
וועל שוין האָבן אַ לעבעדיקע קאָפּיקע אין קעשענע און ניט דאַרפֿן אויסבעטלען
בײַ מײַנע עלטערן אין קינאָ אַרײַן .און אויב איך בין שוין יאָ אַ סטודענט – מעג
איך דאָך שוין אויפֿן רייכערן אַ פּאַפּיראָס און ניט אויסבאַהאַלטן זיך אין די
ווינקעלעך ...און אויך דאָס איז נאָך ניט אלץ .דער שיקזאַל האָט אַזוי געפֿירט ,אַז
די צוזאַמענוווינונג ,וווּ עס האָבן געוווינט די סטודענטן פֿון אונדזער טעכניקום ,האָט
זיך געפֿונען ...בוכשטעבלעך איבערן פּלויט פֿון אונדזער הויף .דאָס האָט צוגעזאָגט,
אַז מײַנע חבֿרים וועלן שטענדיק זײַן מיט מיר.
און אַזוי איז עס טאַקע געווען .איך האָב אָנגעהויבן אַ נײַ לעבן .דעם אמת
זאָגנדיק ,האָט מיך דאָס לערנען ,די פּראָגראַם פֿון די לימודים ווייניק אינטערעסירט,
אויסער דאָס שטודירן שפּראַך און ליטעראַטור .דאָס איבעריקע האָט זיך מיר
אויסגעוויזן ניט נייטיק און ניט אינטערעסאַנט .די צײַט אין טעכניקום בין איך גלײַך
אױפֿגעקומען .בײַ מיר האָבן זיך באַוויזן גאָר אַנדערע אינטערעסן .כּמעט יעדן טאָג
צוזאַמען מיט הענעך קויפֿמאַנען ,מיט וועלכן איך האָב זיך נאָענט באַפֿרײַנדעט,
זײַנען מיר פֿאַרפֿאַלן געוואָרן אין רעדאַקציעס פֿון ”זײַ גרייט!״ ,״יונגע גוואַרדיע״
און שפּעטער ”דער שטערן״.
מיר זײַנען דאָרטן געווען אייגענע מענטשן און אָפֿט זיך האַרט געפּלאָנטערט
אונטער די פֿיס פֿון די צײַטונגס־טוער ,געזוכט באַגעגענישן מיט שרײַבער און דערעסן
די רעדאַקטאָרס מיט אונדזערע לידער און דערציילונגען.
צו ביסלעכווײַז האָט מען אונדז געדרוקט .דער באַשטאַנד פֿון אונדזער ייִדישער
גרופּע אין טעכניקום איז געווען מערסטנטייל יוגנט פֿון די קליינע שטעטלעך אַרום

99

וויניצע ,קיִעוו ,זשיטאָמיר – מענטשן ,וואָס זײַנען צופֿעליק אָנגעקומען צו אונדז
לערנען – ניט אויסגעפֿונען קיין אַנדערע ערטער.
עס זײַנען געווען צווישן זיי אייניקע אויסנאַמען ,און פֿאַר האָבן זיך טאַקע
געהאַלטן צוזאַמען און אַ ביסל פֿאַרריסן ,זײַענדיק איבערצײַגט ,אַז מיר שטייען
העכער פֿון די אַנדערע .זיי – ”די אַנדערע״ – האָבן דערפֿאָלגרײַכער ,איידער מיר,
געלערנט ,באַקומען גוטע אָפּשאַצונגען ,געווען דיסציפּלינירט ,אין אונטערשייד פֿון
אונדזער קרײַזל ,וואָס האָט בראַווירט דערמיט ,וואָס מיר לייענען גאָרניט ,וואָס מיר
אַנערקענען ניט קײן שום דיסציפּלין – ,מיר זײַנען בלויז פֿאַרטאָן מיט שרײַבערײַ
און אַרומלויפֿן אין די רעדאַקציעס...
ניט קיין קליין אָרט אין אונדזער אַרט לעבן האָבן פֿאַרנומען מיידלעך.
יעדערער פֿון אונדז איז געווען פֿאַרליבט ,נאָכגעשלעפּט זיך נאָך זײַן גטן
און געשריבן איר לידער .און כאָטש איך בין געווען דער סאַמע ייִנגסטער ,בין
איך ביז די אויערן געווען פֿאַרליבט נאָך פֿון זיבעטן קלאַס אין אַ שילערין פֿון
אונדזער שול מיט אַ יאָר ייִנגער פֿון מיר – דאָס איז געווען אַ שיינע און ריינע
קינדער־ליבע ,וועלכע האָט פֿאַרפֿולט מײַן גאַנצן זײַן און האָט זיך געצויגן
עטלעכע יאָר.
צוזאַמען מיט נײַע פֿרײַנט האָב איך אָפֿט באַזוכט דעם כאַרקאָווער ייִדישן קלוב
אין נאָמען פֿון דריטן אינטערנאַציאָנאַל אױף דער פּושקין־גאַס אין דער געבײַדע
פֿון בראָדסקיס סינאַגאָגע .דאָרטן האָבן מיר זיך געפֿילט ,ווי בײַ זיך אין דער היים.
באַגעגנט זיך מיט ייִדישע שרײַבער אױף די אָפֿטע ליטעראַרישע אָוונט ,מיט די
אַרטיסטן פֿונעם ייִדישן טעאַטער ,זיך באַנוצט מיט דער רײַכער ביבליאָטעק ,און
אין 1934־טן יאָר האָבן מיר דאָרטן אָרגאַניזירט אַ ליטעראַרישע סטודיע ,דעם
קערן פֿון וועלכער האָט געבילדעט אונדזער קרײַזל פֿון טעכניקום .צו ביסלעך
זײַנען צו אונדז צוגעשטאַנען אַלע שרײַבער־אָנפֿאַנגער פֿון שטאָט ,און עס האָט
זיך פֿאַרצווײַגט בײַ אונדז אַן אינטענסיווע ,אינטערעסאַנטע אַרבעט! דער שרײַבער־
פֿאַרבאַנד האָט צו אונדז צוגעפֿעסטיקט שרײַבער ,צווישן זיי יוסף קאָטליאַר ,פֿײַוול
סיטאָ ,משה כאַשטשעוואַצקי ,חיים גילדין ,פּייסי אַלטמאַן ,וועלכע האָבן אין
פֿאַרשיידענע צײַטן אָנגעפֿירט מיט דער סטודיע .אַלס סטאַראָסטע האָט מען
אויסגעוויילט מיך.
אָפֿטער פֿון אַלץ האָבן מיר אױף דער סטודיע געלייענט די אייגענע נאָרוואָס
אָנגעשריבענע לידער און דערציילונגען .ניט זעלטן האָבן מיר אײַנגעאָרדנט
שעפֿערישע באַגעגענישן מיט די כאַרקאָווער ייִדישע שרײַבער און מיט שרײַבער,
וואָס זײַנען געקומען צו פֿאָרן צו אונדז פֿון מאָסקווע ,קיִעוו ,מינסק .מערקווירדיק
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זײַנען געווען די באַגעגענישן מיט איזי כאַריקן ,דוד האָפֿשטיינען ,עזרא פֿינענבערגן,
איציק פֿעפֿערן .איך געדענק ,ווי אױף די באַגעגענישן זײַנען געקומען ניט נאָר די
סטודיע־מיטגלידער ,נאָר אויך אַרבעטער ,אָנגעשטעלטע ,סטודענטן .די ביבליאָטעק
פֿון קלוב האָט ניט שטענדיק געקאָנט אַרײַנעמען דעם גאַנצן עולם .דאַן זײַנען מיר
רוואנדלט
לייענזאל ,און אונדזערע זיצונגען זַײנען ֿפ ַא ַ
ַ
אַריבער אין גערוימען
געוואָרן אין אינטערעסאַנטע ליטעראַרישע אָוונטן .אױף איינעם פֿון אַזעלכע
אָוונטן ,געווידמעט דעם נאָר וואָס דערשינענעם פֿעפֿערס בוך ”פּלאַסטן״ ,איז
מיר פֿאָרגעשטאַנען אַרויסטרעטן וועגן דער ליריק אין דער פּאָעמע ,און מענדל
ליפֿשיצן – וועגן דעם רעאַליזם פֿון דעם ווערק .דער זאַל איז געווען פֿולגעפּאַקט.
בײַם טיש אױף דער בינע איז געזעסן אַליין דער אױטאָר – איציק פֿעפֿער .דער
ערשטער איז אַרויסגעטראָטן מענדל ליפֿשיץ ,וועלכער האָט גאַנץ דײַטלעך און
צו דער זאַך רעאַליזירט זײַן טעמע .איך האָב זיך צו דער באַגעגעניש גאַנץ
גרינטלעך צוגעגרייט ,נאָר גלײַך ווי איך בין אַרױף אױף דער בינע און דערזען
דעם פֿולגעפּאַקטן זאַל ,וואָס האָט מיט נײַגער באַטראַכט דעם זעכצניאָריקן
”קריטיקער״ ,האָב איך זיך גלײַך פֿאַרלוירן ,און כאָטש איציק פֿעפֿער האָט
געפּרוּווט מיך באַרויִקן און מיט אַ חכמה אונטערגעמונטערט ,האָט עס מיר שוין
ניט געהאָלפֿן :אַלע צוגעגרייטע געדאַנקען האָבן זיך אַרײַנגעמישט אין אײן
קאַשע ,איך האָב געפֿילט ,ווי דאָס פּנים פֿלאַמט בײַ מיר און איך בין גרייט
אַראָפּשפּרינגען פֿון דער בינע און אַנטלויפֿן פֿון זאַל .צו דעם עולם ,בעת איך
האָב געזוכט אַ ציטאַט פֿון דער פּאָעמע ,האָבן זיך ,ווי אַ שניי ,אַרויסגעשאָטן פֿון
בוך די פֿילצאָליקע פּאַפּירלעך ,מיט וועלכע איך האָב פֿאַרלייגט די זײַטלעך ,וואָט
האָט אַרויסגערופֿן אַ הילכיקן געלעכטער פֿון גאַנצן זאַל ,און מער פֿון אַלעמען
האָט געלאַכט איציק פֿעפֿער...
נאָך לאַנג האָבן פֿון מיר דערנאָך אָפּגעשפּאָט אונדזערע סטודייצעס וועגן מײַן
דעביוט אין דער קריטיק ,און איך בין געווען מחויבֿ דאָס שװײַגנדיק אַראָפּשלינגען.
אמת ,דאָס האָט ניט געשטערט ,וואָס אין אָרדענטלעכן נומער פֿון ליטעראַרישן
זשורנאַל ”פֿאַרמעסט״ אין באַריכט וועגן דער באַגעגעניש איז געווען אָנגעוויזן ,אַז
מענדל ליפֿשיץ און איך האָב טיף און פֿילזײַטיק באַהאַנדלט איציק פֿעפֿערס
”פּלאַסטן״ .אַז אָך און וויי...
אין אונדזער סטודיע האָט זיך אויסגעפֿורעמט אַ גאַנץ פֿעיִקע גרופּע שרײַבער־
אָנפֿאַנגער :נחום סאָלאָוויי ,עמנואל איידלין ,חייקל דזשאַצקי ,הענעך קויפֿמאַן,
מאָטל גאָלבשטיין ,מאָטל גרוּוומאַן און אַנדערע .אונדז האָט מען געדרוקט אין דער
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צײַטונג ”יונגע גוואַרדיע״ ,וווּ עס זײַנען געווען פֿאָרגעשטעלט די שרײַבער־אָנפֿאַנגער
מיט אָפּשאצונגען פֿון באַוווּסטע שרײַבער.
די צײַט פֿון אונדזער ליטעראַרישער סטודיע – דאָס איז געווען אַ צײַט פֿון שעפֿערישן
אױפֿשוווּנג פֿון אונדזער גרופּע אָנהײבערס .מיר ,הענעך קױפֿמאַן ,מאָטל גאָלבשטײן
און איך האָבן אױסגעבילדעט אַ מין ”דרײַלינג״ ,װעלכער האָט זיך כּמעט קײן מאָל ניט
צעשײדט .הענעך האָט געװױנט אין צוזאַמענװױנונג אױף דער טשײַקאָװסקי־גאַס ,איבער
פּלױט פֿון מײַן הױז און די גאַנצע פֿרײַע צײַט האָט ער פֿאַרבראַכט בײַ מיר אין שטוב,
אָדער איך בײַ אים.
מאָטל גאָלבשטײן האָט געװױנט װײַטלעך פֿון אונדז בײַ זײַן עלטערן ברודער,
נאָר דאָס האָט אים ניט געשטערט צושטײן צו אונדז .די הױפּט־טעמע פֿון אונדזער
שמועסן זײַנען געװײנטלעך געװען ליטעראַטור ,נו – און מײדלעך ...דער סאַמע
פֿרײלעכסטער און בראַװער פֿון אונדז איז געװען הענעך.
זײַענדיק איבערצײַגט ,אַז אַ שרײַבער דאַרף אומבאַדינגט זיך אױסטײלן מיט
זײַנע ”משוגעתן״ ,פֿלעגט ער ניט זעלטן אַרױס מיט באַזונדערע שטיקלעך ,פֿון װעלכע
די אַרומיקע איז אַ ביסל ניט גוט געװאָרן .מאָטל איז געװען מער אַ רויִקיער ,נאָר
פֿאַר זײַן נײגונג .צו זאָגן ליגנס האָבן מיר אים אַ נאָמען געגעבן ”מאָטעלע גנבֿ״.
אָפּשאַצן זיך אַלײן אין יענער צײַט איז מיר שװערער ,נאָר מיר דוכט ,אַז אין מײַן
אױפֿירונג האָב איך געשטרעבט צו סאָלידקײַט ,פֿון דער צװײטער זײַט האָט פֿון מיר
נאָך אַרױסגעשריען אַ ייִנגלקײַט אין פֿולן זין פֿון װאָרט ...אַלן פֿאַלס ,אונדזער
”דרײַלינג״ ,ניט קוקנדיק אױף די באַזונדערקײַטן פֿון יעדערן ,איז געװען אַ מאָנאָליטער
פֿרײַנדשאַפֿט־בונד ,װוּ אײנער דעם צװײטן האָט געקענט אױסגיסן די נשמה.
אונדזערע אָפֿטע באַזוכן די כאַרקאָװער שרײַבער זײַנען געװאָרן בײַ אונדז װי
אומבאַדינגטע אין טאָג־אָרדענונג .מיר זײַנען זײ דערגאַנגען די יאָרן .איך װײס ניט
װי זײ האָבן דאָס אױסגעהאַלטן פֿון אונדז .מיר פֿלעגן זיך אַרײַנרײַסן צו זײ אָן קײן
שום װאָרענען און אָפּרײַסן בײַ זײ פֿיל צײַט .מער פֿון אַלעמען האָט געליטן לײב
קװיטקאָ ,מיט װעלכן איך האָב באַקענט הענעכן און מאָטלען .נאָר דער שרײַבער
איז געװען צו אונדז אַזױ גוט האַרציק ,אַז מיר האָבן קײן מאָל ניט אַרױסגעזען בײַ
אים אומצופֿרידנקײַט .פֿאַרקערט ,מיר זײַנען געװען איבערצײַגט ,אַז מיט די באַזוכן
מאַכן מיר אים ממש גליקלעך ,כאָטש איך בין זיכער ,אַז װײַט ניט שטענדיק זײַנען
מיר אַהין געקומען אין דער געהעריקער צײַט...
צו פֿופֿצן יאָר האָב איך אָנגעשריבן אַ דערצײלונג פֿאַר קינדער ”אַ מאַנטעלע״ –
װעגן אַ מײדעלע אַ פּיאָנערקע ,װעלכע האָט אין איר מאַנטעלע איבערגעטראָגן
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פּראָקלאַמאַציעס פֿון דער אומלעגאַלער דרוקערײַ צום שטרײַק־קאָמיטעט פֿון
לאָדזשער װעבער.
דער פּראָטאָטיפּ פֿון דער העלדין פֿון דער דערצײלונג מינדעלע איז געװען מײַן
מאַמע שׂרה־מינדל ,װעלכע האָט װירקלעך אױסגעפֿילט אױפֿטראָג אין דער צײַט
פֿון דער ערשטער רוסישער רעװאָלוציע.
די דערצײלונג איז געפֿעלן געװאָרן לײב קװיטקאָ און ער אַלײן האָט איבערגעגעבן
מײַן האַנטשריפֿט דעם רעדאַקטאָר פֿונעם ייִדישן קינדער־פֿאַרלאַג איציק גרינזײַדן
מיטן װוּנטש אַרױסגעבן די דערצײלונג אין דער פֿאָרעם פֿון אַ באַזונדערער ביכעלע.
װען איך האָב דערשײַנט פֿאַר דעם רעדאַקטאָרס אױגן האָט יענער גוטמוטיק
צעלאַכט אױף אַ קול.
צו פֿופֿצן יאָר אַ ביכעלע? נו ,דאָס האָסטו שױן איבערגעכאַפּט! אַלײן פּושקין
האָט זיך אַזױנס ניט דערלױבט .אַ װױלער מענטש אײַער קװיטקאָ...
איך האָב גלײַך װי אַ שולדיקער געשװיגן .איך האָב אפֿילו ניט געקענט אַרױסזאָגן,
אַז אַ ביכעלע – דאָס איז בכלל ניט מײַן אידײ .זעענדיק מײַן אומבאַהאָלפֿנקײַט,
האָט גרינזײַד מיך אָנגענומען פֿאַר דער נאָז:
האָט קײן עגמת־נפֿש ניט ,איך װעל נאָך עמעצן געבן איבערלײנען דײַן מעשׂה.
און װירקלעך – ,ער האָט איבערגעגעבן מײַן כּתּבֿ־יד צו ערשט מ .דאַניעלן
װעלכער האָט צוזאַמען מיט מיר בײַ זיך אין דער הײם איבערגעלײענט מײַן
דערצײלונג און געגעבן װיכטיקע אָנװײַזונגען ,דערנאָך – דעם לעצטן װאַריאַנט פֿון
מײַן דערצײלונג – דעם שרײַבער דער ניסתּר ,װעלכער איז פֿאַקטיש געװאָרן דער
רעדאַקטאָר פֿונעם ביכעלע.
װעגן דעם שריפֿטשטעלער דער ניסתּר בין איך געװען פֿיל אָנגעהערט ,ניט אײן
מאָל אים געזען ,נאָר באַקאַנט מיט אים ניט געװען.
פֿון פֿיל שרײַבער ,מיט װעלכע איך בין צו דער צײַט געװען שױן קאָנטיק ,האָב
איך געװוּסט ,אַז דער ניסתּר איז אַ זעלטענער באַשײדענער ,קלוגער מענטש ,און
אַ גרױסער שרײַבער ,אַ מיטצײַטלער און אַ פֿרײַנד פֿון יצחק־לייבוש פּרצן.
געװױנט האָט דער שרײַבער ניט װײַט פֿון מיר ,אױף דער אַמאָסקער גאַס ,און
מיך האָט דורכגעדרונגען אַ געפֿיל פֿון אינערלעכן שטאָלץ ,װאָס מיר שטײט
פֿאָרקומען מיט אַ באַריכט צו אַזאַ שרײַבער .אױפֿגענומען האָט מיך דער ניסתּר,
איך װאָלט זאָגן ,צערטלעך .זײַן שײן פּנים און די װאָנצעס האָבן געלױכנט מיט
אױפֿריכטיקער גוטסקײַט ,װען ער האָט מיך אַװעקגעזעצט צו זײַן שרײַב־טיש.
גערעדט האָט ער שטיל ,גלײַך װי ער האָט מורא געהאַט עמעצן אױפֿװעקן פֿון
שלאָף.
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צו ערשט האָט ער מיך באַצערטלט ,װי אַ קינד – די דערצײלונג איז אים
געפֿעלן – דערנאָך זײער פֿאָרזיכטיק אַריבער צו די חסרונות.
נאָר װען ער האָט אױפֿגעעפֿנט מײַן כּתבֿ־יד ,איז מיר געװאָרן אַ ביסל ניט גוט:
גאַנצע פֿראַזעס זײַנען געװען דאָרטן אױסגעמעקט און נײַ מיט זײַן האַנט צוגעשריבן...
און בײַ מײַן גאַנצער פֿאַרחידושקײַט האָב איך ניט געקאָנט אַנערקענען ,אַז נאָך
זײַן רעדאַקציע האָט דער טעקסט געקלונגען פֿיל בעסער.
אין עטלעכע טעג אַרום נאָך מײַן באַזוך צום שרײַבער דער ניסתּר האָט מיך אַרױס
גערופֿן אין פֿאַרלאַג איציק גרינזײַד און דערלאַנגט שױן אַ צוגעגרײטן אָפּמאַך
אונטערשרײַבן .איך בין אַזױ איבערראַשט געװאָרן – ,איך קאָן זיך שװערן בײַ אַלץ,
װאָס איז מיר הײליק – אַז איך האָב גוט איבערלײענדיק דעם דאָקומענט ,אָננגעחתמעט
דאָס פּאַפּיר .אױפֿן אַװאַנע פֿון אַ האָנאָראַר – האָב איך זיך צו ערשט אַלײן אױפֿגענײט
אַ שײנעם אָנצוג און באַצאָלט פֿאַר דער רײַזע איבערן קרים ,װעלכע איך האָב
דורכגעמאַכט צוזאַמען מיט מײַנע פֿרײַנד הענעך קױפֿמאַןען און מאָטל גאָלבשטײנען
זומער  1934יאָר .און װער האָט געקאָנט אָפּמעסטן מײַן פֿרײד ,װען אין עטלעכע
חדשים אַרום איז אַרױס פֿון דרוק מײַן ביכעלע ...אױפֿן יעדן טריט און שריט האָבן
מיך אַלע באַגריסט מיט מײַן דערפֿאָלג .מײַן טאַטע איז געװען אױפֿן זיבעטן הימל,
די מאַמע – אַ ביסל צוגעהאַלטן – נאָר צופֿרידן ,און דער עיקר – ,איך האָב דעראָבערט
אַ װאָג צװישן מײַנע פֿרײַנד און חבֿרים .חוץ די אױטאָר־עקזעמפּלאַרן האָב איך אין
ביכער־קלײט אײַנגעקױפֿט אַ היפּש ביכעלעך און צעשאָנקען זײ אױף רעכטס און אױף
לינקס.
דעם ערשטן עקזעמפּלאַר – לײב קװיטקאָ האָב איך באַװיזן איבערגעבן מײַן
”מאַנטעלע״ – צו דער צײַט האָט דער שרײַבער שױן ניט געװען אין כאַרקאָװ ,און
איך האָב געטרױמט מײַן ”מאַנטעלע״ איבערגעבן אים אין דער האַנט אַרײַן .צום
באַדױערן ,האָב איך שױן לײב קװיטקאָ קײן מאָל מער ניט געזען און ”זײַן״ ביכעלע
מיט מײַן װידמונג ”פֿאַר דער ביכעלע אײַך אַ דאַנק״ – איז דאָס אײנציקע ,װאָס
האָט זיך בײַ מיר פֿאַרהיט ביז הײַנטיקן טאָג.
נאָך דעם ,װי איך בין געװאָרן אַן אױטאָר פֿון אַן אײגן ביכעלע ,האָט זיך פֿאַר מיר
געעפֿנט אַ העלע פּערספּעקטיװ פֿון שעפֿערישן װוּקס .איך האָב אָנגעהױבן אַ סך
שרײַבן ,עטלעכע זאַכן אָפּגעדרוקט .איך האָב פֿאַרטראַכט אַ ראָמאַן ”אַ װוּנדער־קינד״
װעגן יונגן פֿידלער און אַפֿילו אים אָנגעשריבן אױף שװאַרץ ,נאָר דערנאָך האָט דאָס
לעבן אַזױ געפֿירט ,אַז אַלץ האָט זיך בײַ מיר איבערגעקערט און פּונקט אַזױ גיך ,װי
איך בין געגאַנגען אַרויף ,אַזױ גיך בין איך אַראָפּ ...װעגן מײַן ביכעלע זײַנען געװען
אָפּגעדרוקט צווײ רעצענזיעס .אײנע – אין דער ”יונגער גװאַרדיע״ פֿון הירש בלאָװשטײן
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און די צװײטע – אין דער קיִעװער ”פּראָלעטאַרישע פֿאָן״ פֿון י .ליומקיס .דער לעצטער,
קומענדיק פֿון כאַרקאָװ ,האָט שטאַרק געגאַרט זיך באַקענען מיטן אױטאָר פֿון
”מאַנטעלע״ ,װעגן װעלכן ער האָט געשריבן ,און װען מע האָט פֿאָרגעשטעלט פֿאַר
אים אַ זעכצניאָריק דאַר בחורל ,האָט ער געמײנט ,אַז דאָס טרײַבט מען פֿון אים
קאַטאָװעס ...צװישן דעם האָב איך פֿאַרענדיקט דעם צװײטן קורס פֿון זשורנאַליסטישן
טעכניקום און איז פֿאָרגעשטאַנען אָפּאַרבעטן פּראַקטיק .דער רעדאַקטאָר פֿון ”שטערן״
בוזי גאָלדענבערג האָט פּערזענלעך אײַנגעלאַדן צו זיך אין רעדאַקציע אױף פּראַקטיק
הענעך קױפֿמאַנען און מיך .הענעך האָט געגעבן זײַן הסכּמה .איך האָב געװאָלט פֿאָרן
אין דאָרף אַרײַן צו דער נאַטור ,זען אַ נײַ שטיקל לעבן ,נײַע מענטשן ,און איך האָב
זיך מײַנס דערשלאָגן.
איך בין געפֿאָרן אין אַ ייִדישן נאַציאָנאַלן ראַיאָן נײַ־זלאַטאָפּאָל ,דניעפּראָ־
פּעטראָװסקער געגנט ,דאָ האָב איך אָפּגעאַרבעט אַ גאַנצן זומער אין דער ייִדישער
ראַיאָנישער צײַטונג ”קאָלװירטישער שטערן״ ,װעלכע עס האָט רעדאַגירט חיים
האב
דערפער ,װוּהין איך ָ
ֿ
מאנדירונגען אין די ַארומיקע
קא ַ
מעלאַמוד .מײַנע ָא ֿפטע ָ
ָא ֿפטער דערקליבן צו פֿוס ,מײַנע באַגעגענישן מיט ייִדישע קאָלאָניסטן האָבן
פֿאַרברײטערט מײַן װעלטאָנשױונג און אומגעקערט פֿון דער פּראַקטיק האָב איך זיך
אַ צופֿרידענער ,אַ באַרײַכערט מיט פֿיל נײַע אײַנדרוקן.
די צװײטע און לעצטע פּראַקטיק בין איך דורכגעגאַנגען אין דער קיִעװער
”פּראָלעטאַרישער פֿאָן״ בײַם רעדאַקטאָר זאַבלודאָװסקי .דאָ האָב איך זיך באַקענט
מיט פֿיל ייִדישע שרײַבער ,באַזוכט דעם ייִדישן טעאַטער ,געװען אַפֿילו אַ גאַסט
בײַם אַרטיסט ליבערט ,װעלכער האָט געשפּילט אין ”מירעלע עפֿראָס״ ,צוזאַמען
מיט אסתּר־רחל קאַמינסקען ,באַזוכט די קיִעװער ייִדישע ליטעראַטור סטודיע ,נאָך
אַ גרױסן פֿאַרגעניגן האָב איך געהאַט פֿון מײַנע קאָמאַנדירונגען אין ייִדישע
שטעטלעך פֿון קיִעװער געגנט .ביז אַהער בין איך נאָך קײן מאָל ניט געװען אין קײן
ייִדישן שטעטל און איך האָב שױן לאַנג געטרױמט װעגן אַזעלכע רײַזעס.
פֿאַרשטייט זיך ,אַז די ייִדישע שטעטלעך אין די דרײַסיקער יאָרן זײַנען שױן
ווײַט אַוועק פֿון מענדעלעס און שלום־עליכמס שטעטלעך ,און דאָך האָבן זיי אױף
מיר געמאַכט אַ גרויסן אײַנדרוק מיט זייער שטייגער און די מענטשן .אַרבעטנדיק
אין קיִעווער רעדאַקציע ,האָב איך זיך אַן אויפֿהער געבעטן בײַם רעדאַקטאָר
זאַבלודאָווסקין און סעקרעטאַר נאַראָווסקין מיך וואָס מער שיקן אין די שטעטלעך.
איך האָב געשטרעבט אַלץ מער און מער צו זען .אַלס קאַזוס בעת איינער אַזאַ רײַזע
האָט זיך בײַ מיר פֿאַרהיט אין זיכּרון אַ צופֿאַל אױפֿן קאָרעסטענער וואָקזאַל.
אָנגעקומען אַהין אין אָוונט ,איז מיר פֿאָרגעשטאַנען דאָרטן וואַרטן אַ צווייטן צוג
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ביז אינדערפֿרי .קיין ערטער אין האָטעל זײַנען ניט געווען ,האָב איך זיך אַרומגעדרייט
איבער די וואָקזאַל־זאַלן ,וווּ אױף די בענק און אױפֿן דיל זײַנען געשלאָפֿן די
פּאַסאַזשירן .ענדלעך בין איך מיד געװאָרן און אַביװי זיך אײַנגעאָרדנט אױף אַ
שטיקל באַנק כּמעט אױף די פֿיס פֿון אַ שלאָפֿנדיקן פּויער .ניט באַמערקנדיק בין
איך זיצנדיק אַרײַנגעפֿאַלן אין אַ טיפֿן שלאָף .איך װײס ניט װיפֿל צײַט עס איז
אַדורך ,נאָר אױפֿגעכאַפּט האָב איך זיך ,בעת עמעצער האָט מיך זײער פֿלײַסיק
געטרײסלט בײַ דער פּלײצע .אָנשטאָט אַן ענטפֿער אױף מײַן אױפֿגעבראַכקײַט האָט
אַ מאַנצביל אין אַ ציװילער קלײדונג מיר באַװיזן אַ רױט ביכעלע און באַפֿױלן גײן
מיט אים .גאָרניט פֿאַרשטאַנען ,האָב איך געּפרוּװט פּראָטעסטירן און געפֿאָדערט
מיר דערקלערן ,װאָס זאָל דאָס באַטײַטן? דאַן האָט דער מאַן אַ בלאָז געטאָן אין אַ
פֿײַפֿל ,פֿון װעלכן אַ סך פּאַסאַזשירן האָבן זיך אױפֿגעכאַפּט און מיך אַרומגערינגלט.
באַלד איז צו אַ מיליציאָנער ,און איך בין געװען געצװוּנגען זיך אונטערװאַרפֿן .מע
האָט מיך אַרײַנגעפֿירט אין זײַטיקן צימער ,װוּ בײַם טיש איז געזעסן אַ ”קנעפּל״– .
אײַערע דאָקומענטן! – האָט ער זיך צו מיר געװענדט.
דאָקומענטן ,װאָס איך האָב פֿאַרמאָגט ,איז געװען מײַן צײַטװײַליקע ,אָן אַ פֿאָטאָ,
צײַגעניש פֿון רעדאַקציע ,אָפּגעדרוקט אין צװײ שפּראַכן אוקראַיִניש און ייִדיש.
דאָס ”קנעפּל״ האָט אױפֿמערקזאַם דורכגעקוקט מײַן צײַגעניש ,מיט אומצוטרױ
באַטראַכט דעם זיבעצניאָריקן קאָרעספּאָנדענט און געפֿאָדערט עפֿענען מײַן פּאָרטפֿעל.
איך האָב געעפֿנט.
– און װוּהין האָסטו דאָס געלט באַהאַלטן?...
– װאָס פֿאַר אַ געלט? װאָס פֿאַר אַ שװאַרציאָר? בין איך אַרױס פֿון זיך.
– װאָס מאַכסטו זיך תּמעװאַטע? – האָט אָנגעהױבן שרײַען דאָס ”קנעפּל״ .מיר
װײסן אַלץ.
װוּ איז דאָס געלט?..
מײַנע רײד האָבן אים ניט איבערגעצײַגט ,און מע האָט מיך אַרײַנגעזעצט אין
אַ קאַלטער קאַמער ,װוּ איך בין אָפּגעזעסן אַ גאַנצע נאַכט .ערשט אין דער פֿרי האָט
מען מיך באַפֿרײַט און אַפֿילו אַנטשולדיקט זיך פֿאַר מיר.
עס האָט זיך אַרױסגעװיזן ,אַז לױט מײַן עלטער און קלײדונג האָט מען מיך
אָנגענומען פֿאַר אַ גנבֿ ,װאָס האָט אױסגעלײדיקט ערגעץ אַ קאַסע ,און נאָר װאָס
האָט מען אַהער מיטגעטײלט ,אַז דעם פֿאַרברעכער האָט מען פֿאַרהאַלטן אױף אַ
צװײטער סטאַנציע...
װען איך האָב װעגן דעם אַלץ דערצײלט אין דער רעדאַקציע ,האָבן זיך אַלע
געהאַלטן בײַ די זײַטן פֿון געלעכטער און איך אַלײן האָב מיט זײ מיטגעלאַכט.
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קױם מיט צרות האָב איך פֿאַרענדיקט דעם טעכניקום .דאָס לערנען ,װי איך האָב
שױן אָפּגעמערקט פֿריער ,איז ניט געװען אינטערעסאַנט .איך בין געװען איבערצײַגט,
אַז איך בין שױן אַזױ אױך אַ פֿאַרטיקער זשורנאַליסט.
מיך האָט געצױגן אין דער װעלט אַרײַן ,צו אמתער אַרבעט.
אין דער מיט פֿונעם לעצטן לערניאָר האָט בײַ מיר אױסגערײַפֿט אַ פּלאַן װאַרפֿן
דאָס לערנען און אַװעקפֿאָרן אױף דער אַרבעט קײן ביראָבידזשאַן .צו מײַן פּלאַן איז
צוגעשטאַנען מײַנער אַ חבֿר יענקל ,מיט פֿיר יאָר עלטער פֿון מיר און אױף אַ קורס
ייִנגער פֿון מיר .אין אײנעם אַ טאָג זײַנען מיר בײדע אַװעקגעגאַנגען אין ”געזערד״
אױף דער סװערדלאָװ־גאַס ,װעלכער האָט זיך פֿאַרנומען מיט דער איבערװאַנדערונג
און אָפּגעגעבן דאָרטן מעלדונגען װעגן פֿאָרן קײן ביראָבידזשאַן .געענדיקט האָט
עס זיך דערמיט ,װאָס מיר האָבן דערהאַלטן אַ דערלױבעניש אַרױספֿאָרן ,נאָר אין
לעצטן מאָמענט האָב איך אַרױסגעװיזן שװאַכמוטיקײַט און איבערגעקלערט .יענקל
איז אַװעקגעפֿאָרן קײן ביראָבידזשאַן אָן מיר ,זיך אײַנגעאָרדנט אַרבעטן אין אַ
קאָלװירט ,חתונה געהאַט און איז געװאָרן אַ טאַטע פֿון פֿילצאָליקער פֿאַמיליע.

לײב קװיטקאָ
ווי איך האָב שוין איין מאָל באַמערקט ,האָב איך גאַנץ פֿרי אָנגעהויבן שרײַבן
לידער – אַן ערך בײַ עלף יאָר .די לידער זײַנען געווען שלעכטע ,געשריבן האָב
איך זיי געהיים און זיך געשעמט עמעצן זיי װײַזן ,גלײַך ווי איך האָב זיך
פֿאַרנומען מיט אַן אומאָנשטענדיקער זאַך .געלייענט האָב איך ווייניק ,נאָר צו
ליטעראַטור האָט מיך שטאַרק געצויגן .מיט פֿאַרכאַפּונג פֿלעג איך הערן
פֿאָרלעזונגען פֿון מײַן טאַטן ,וועלכער האָט אַרטיסטיש געלייענט שלום־עליכמען,
פּרצן ,אבֿרהם רייזענען ,די דיכטער דוד עדלשטאַט ,באָוושאָווער און אַנדערע,
די פֿאָרלעזונגען פֿון אונדזערע לערער פֿון ליטעראַטור אין שול .מײַנע ערשטע
געדרוקטע אין צײַטונג שורות האָב איך דערזען בײַ דרײַצן יאָר .אַלס דעלעגאַט
פֿונעם רעפּובליקאַנישן צונויפֿפֿלי פֿון יונגע רײַזנדערס אין כאַרקאָוו ,וווּ די
קינדער האָבן דערציילט וועגן זייערע ”רײַזעס״ איבער דער וועלט (גערײַזט
האָט מען באַדינגלעך לויט אַ באַשטימטן אויסגעקליבענעם מאַרשרוט) ,האָט
מיך דער קאָרעספּאָנדענט פֿון דער יִידישער קינרער־צײַטונג סיאָמע קיפּניס
געגעבן אָנשרײַבן וועגן מײַן ”רײַזע״ קיין פּוילן ,וועלכע איך האָב זיך אַליין
אויסגעקליבן .איך האָב אָנגעשריבן .אין עטלעכע טעג אַרום איז מײַן פֿאַרצייכענונג
אָפּגעדרוקט געוואָרן אונטער אַ גרויס קעפּל ”דער ראַטנפֿאַרבאַנד – אָט איז
מײַן היים״.
דערזען צום ערשטן מאָל אין צײַטונג די אייגענע פֿאַמיליע – דאָס איז אַ
גאַנצע געשעעניש ,וואָס הייבט דיך אויף אין אייגענע אויגן .שוין אָפּגערעדט,
אַז די לערער אין שול ,ווי אויך די שילער ,האָבן מיך גראַטולירט מיט מײַן
דעביוט ,אָנגעהויבן באַציִען זיך צו מיר ערנסטער .איך אַליין האָב זיך אויך
אונטערגעצויגן ,געוואָרן אַ ביסל ׳׳סאָלידער״ ,אָפּגעלאָזט לענגערע האָר און
בגנבֿה אָנגעהויבן רייכערן אַ פּאַפּיראָס.
איך מיין ,אַז איך וועל זײַן ניט ווײַט פֿון דער ווירקלעכקײַט ,אויב איך וועל
זאָגן ,אַז דאָס ערשטע געדרוקטע וואָרט – דאָס איז פּונקט ווי דער ערשטער
שלונג פֿון אַ נאַרקאָטיק :ווער עס פּרוווּט דאָס צום ערשטן מאָל ,דעם איז שוין
שווער פֿון דעם זיך אָפּזאָגן...
איך האָב צו ביסלעך אָנגעהויבן שרײַבן .מיטגעווירקט דערצו האָט מײַן
מערקווירדי־קע באַגעגעניש מיטן שרײַבער לייב קוויטקאָ .געשען איז דאָס
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סוף יאָר  .1932צוזאַמען מיט אַנדערע שילער פֿון אונדזער שול בין איך
בײַגעווען אױף אַ ליטעראַרישער באַגעגעניש אין דער כאַרקאָווער ייִדישער
אַכט־און־פֿערציקסטער שול ,וווּ די ייִדישע שרײַבער יוסף קאָטליאַר ,אַבֿרהם
קאַהאַן ,פֿײַוול סיטאָ האָבן פֿאָרגעלייענט זייערע ווערק .ווען מע האָט
געמאָלדן די אַרויסטרעטונג פֿון לייב קוויטקאָ ,האָט אין זאַל זיך אויפֿגעהויבן
אַ שטורעם .ווער פֿון די קינדער האָט ניט געקענט אױף אויסווייניק זײַנע
פּרעכטיקע לידער ,וועלכע האָבן זיך ממש אַליין געבעטן אױף דער צונג
דעקלאַמירן.
קוויטקאָ איז צוגעגאַן צו דער ראַמפּע פֿון דער בינע .איך האָב דאַן דעם
שרײַבעד דערזען צום ערשטן מאָל .זײַן ליכטיק פּנים מיט די רויטלעכע באַקן
האָט זיך נאָך מער פֿאַרויטלט ,און די אויגן האָבן בײַ אים געשטראַלט ,וואָס
די קינדער האָבן אים אַזוי ליב .מיט אַ קלינגענדיקן ,ריינעם ,ווי קוואַל־וואַסער,
קול האָט ער געלייענט מיט באַגײַסטערונג זײַנע קינדער־לידער ”אַ פֿידעלע״,
”אַ קעצעלע״ .ווען ער האָט נאָך אָנגעהויבן” :בײַ אונדז איז פֿאַראַן אַ
קעצעלע״ – ,האָט דער גאַנצער זאָל קינדער גלײַך אין איין קול אונטערגעכאַפּט
די ליד ,און דאָס לייענען איז פֿאַרוואַנדלט געוואָרן אין אַ קאָלעקטיווער
דעקלאַמאַציע.
נאָך דער באַגעגעניש ,ווען די שרײַבער זײַנען אַרויס פֿון זאַל ,בין איך
צוזאַמען מיט אַנדערע קינדער זיי נאָכגעגאַנגען אַראָפּ פֿון די טרעפּ .מיר האָט
זיך געוואָלט נעענטער אָנקוקן לייב קוויטקאָ .אַן אומבאַמערקטער ,בין איך אים
נאָכגעגאַנגען אין גאַס און שטאַרק מקנא געווען דעם מיידעלע ,מיט וועלכן ער
איז געגאַנגען בײַנאַנד און גוטמוטיק געשמועסט .זיי זײַנען געגאַנגען צום
טראַמווײַ־אָפּשטעל ,און איך נאָך זיי .צו מײַן פֿאַרגעניגן זײַנען מיר געפֿאָרן אין
איין ריכטונג ,און אין וואַגאָן האָב איך פֿאַרנומען דאָס אָרט לעבן דעם שרײַבער,
וועלכער האָט פֿאָרגעזעצט מיט אַ געהויבענער שטימונג שמועסן אױף זײַן
שיינעם יִידיש מיט דעם לאַכנדיקן מיידעלע .איך האָב ניט געקענט אָפּרײַסן מײַן
בליק .רער שרײַבער האָט עס באַמערקט און זײַן אויפֿמערקזאַמקײַט איבערגעטראָגן
אױף מיר .ער האָט מיך מיט ניט קיין אונטערגעמאַכטן נײַגער אויסגעפֿרעגט,
ווער און וואָס איך בין .ווײַזט אויס ,די וואַרעמקייט ,מיט וועלכער קוויטקאָ האָט
גערעדט מיט מיר ,האָט צעווייעט מײַן פֿאַרשעמטקײַט ,און מיר האָבן אין גיכן
געשמועסט מיט אים ,ווי גוטע באַקאַנטע ,וואָס האָבן נאָך אַ לאַנגן איבעררײַס
זיך צופֿעליק געטראָפֿן אין טראַמװײַ.
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איך האָב ניט באַמערקט ,ווי איך בין שוין דורכגעפֿאָרן מײַן טראַמווײַ־אָפּשטעל.
פּלוצלינג האָט מיך קוויטקאָ אַ פֿרעג געטאָן:
– מסתּמא שרײַבסטו לידער?
איך בין זיך מודה געווען .דאַן האָט ער מיר געגעבן זײַן אַדרעס און אײַנגעלאַדן
אױף מאָרגן צו זיך אַהיים .ווען מיר האָבן זיך געזעגנט – ,בין איך ווי פֿון הימל
אַראָפּגעפֿאַלן .מיר האָט זיך געדוכט ,אַז אַלץ ,וואָס עס איז ערשט מיט מיר
פֿאָרגעקומען ,איז בלויז אַ חלום :עס קאָן ניט געמאָלט זײַן ,אַז מיך דעם
דרײַצניאָריקן יִינגל ,האָט אײַנגעלאַדן צו זיך אַהיים לייב קוויטקאָ...
קוים האָב איך זיך דערוואַרט דעם מאָרגנדיקן אָוונט .מיט אַ העפֿט לידער
אין קעשענע פֿון מײַן מאַנטל און מיט טרוימען פֿון דער פֿאָרשטייענדיקער
באַגעגעניש ,בין איך אַוועק צום שרײַבער־הויז.
דאָס הויז איז געווען אַ נײַס ,ערשט אויסגעבויט .אױף די טרעפּ האָב איך זיך
דערפֿילט ניט מיט אַלעמען .מיט האַרץ־קלאַפּעניש בין איך געבליבן שטיין בײַ
דער טיר ,וווּ עס איז געווען צוגעפֿעסטיקט אַ טעוועלע מיט דעם שרײַבערס
פֿאַמיליע .איך האָב געוואָלט אָנקלינגען ,נאָר די האַנט האָט זיך ניט געהויבן,
גלײַך ווי איך בין פּאַראַליזירט געוואָרן .אַ מאָדנע שרעק איז אױף מיר אָנגעפֿאַלך
און ,ניט אָפּגעבנריק זיך אַ חשבון ,וואָס איך טו ,בין איך גיך אַראָפּגעלאָפֿן די
טרעפּ און זיך אָפּגעטראָגן אַהיים .זייער לאַנג האָב איך ניט געקאָנט איײַנשלאָפֿן
און ניט געקאָנט זיך מוחל זײַן מײַן שוואַכמוטיקײַט...
אָט אַזוי האָט זיך פֿאַרענדיקט מײַן ערשטער ”וויזיט״ צו לייב קוויטקאָ .אױפֿן
אַנדערן טאָג אין שול איז מיר קײן איין וואָרט פֿונעם לימוד ניט אײַן אין קאָפּ.
מיך האָט אַלץ געהריזעט אַ פֿאַרדראָס.
אױף דער גרויסער הפֿסקה האָב איך צוגערופֿן אין אַ ווינקל פֿון קאָרידאָר
מײַן חבֿר פֿונעם פּאַראַלעלן קלאַס באָריע מילשטיינען און בסוד אים דערציילט
וועגן מײַן באַקאַנטשאַפֿט מיט לייב קוויטקאָ.
וועגן מײַן נעכטיקן ”וויזיט״ צום שרײַבער האָב איך זיך געשעמט צו דערציילן.
צוערשט האָט באָריע מיט אומצוטרוי אױפֿגענומען מײַן דערציילונג ,אַז איך
האָב זיך אַזוי פּראָסט־פּשוט דורכגעשמועסט מיט קוויטקאָ אין טראַמווײַ ,נאָר
ווען איך האָב אים פֿאַרטרויט ,אַז דער שורײַבער האָט מיך אײַנגעלאַדן צו זיך
אַהיים און דערבײַ פֿאָרגעלייגט באָריען גיין אַהין צוזאַמען מיט מיר ,דאַן האָט
מײַן חבֿר פֿאַרשטאַנען ,אַז איך שפּאַס ניט ,און ער האָט גערן אָנגענומען מײַן
פֿאָרשלאָג איך האָב זיך באַרויִקט ,עס איז מיר אַראָפּ אַ שטיין פֿון האַרצן.
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גיין צוזאַמען מיט נאָך עמעצן איז ניט אַזוי שרעקלעך ,ווי איינעם אַליין.
פֿאַר וואָס האָב איך אויסגעקליבן באָריען? באָריע מילשטיין איז געווען אַ
בילדשיינער בחור ,אַ דרייסטער אַקטיוויסט אין שול ,וועלכן אַלע האָבן ליב
געהאַט .צו דעם אַלץ האָט באָריע געשריבן לידער ,וועלכע מע האָט פּובליקירט
אין דער וואַנטצײַטונג מיר זײַנען די לידער זייער געפֿעלן ,און עס האָט זיך
מיר געוואָלט ,אַז מײַנע און באָריעס לידער וועלן געוויס געפֿעלן קוויטקאָ.
דעם זעלבן אָוונט אין דער באַשטימטער שעה זײַנען מיר אַוועק מיטן שוין
באַקאַנטן מיר וועג צום שרײַבער־הויז .דאָס מאָל האָב איך זיך שוין געפֿילט
זיכערער ...אָנגעקלונגען אין טיר האָט מײַן חבֿר .און דאָ האָט מיך ווידער אַ מאָל
אַרומגעכאַפּט אַ פּחד ,גאָר ניט אױף לאַנג ווײַל אין דער טיר האָט זיך באַוויזן
דאָס שײַנענדיקע און שמייכלענדיקע פּנים פֿון לייב קוויטקאָ.
– א־ו־ו! – האָט ער כּמעט אויסגעשריגן ,גלײַך ער וואָלט דערזען זײַנע
נאָענטע פֿרײַנד – .גייט אַרײַן ,גייט אַרײַן ...עטעלע ,קום נאָר אַהער! זע נאָר,
סאַראַ געסט מיר האָבן.
ִפֿון צימער אין קאָרידאָר איז אַרויס אַ שיין מיידל אין די זעלבע יאָרן ,וואָס
מיר ,און איך האָב אין איר דערקענט דאָס מיידל ,מיט וועלכן קוויטקאָ איז
געפֿאָרן אין טראַמווײַ .דאָס איז געווען דעם שרײַבערס טאָכטער – אַ שילערין
פֿון דער כאַרקאָווער נײַנטער שול .איינצײַטיק מיט עטעלען איז פֿון צווייטן
צימער אַרויס צו אונדז אַ שוואַרץ־חנעוודיקע ,נאָך אַ יונגע פֿרוי – דעם שרײַבערס
פֿרוי .אַלע אין איינעם האָבן זיי זיך געפּאָרעט אַרום מיר מיט באָריען ,געהאָלפֿן
אונדז זיך אויסטאָן און אַרײַנגעפֿירט אין דעם שרײַבערס קאַבינעט – אַ ניט
גרויסער לענגלעכער צימער ,וווּ חוץ אַ שרײַבטיש און אַ גרויסן ביכער־שראַנק
איז געווען אַ קליינע קאַנאַפּע און צוויי ווייכע שטולן .אַלץ אַרום האָט געבלאַנקט
פֿון ריינקײַט .אַליין קוויטקאָ ,אַ גלאַטיק אויסגעגאָלטער ,אין אַ ציכטיקן
אײבערהעמד ,האָט געבלאַנקט פֿון פֿרישקײַט און געזונט .אױף דער וואַנט
אַנטקעגן דעם פֿענצטער איז געהאַנגען אַ גרויס פֿאַרביק בילד אין סטיל פֿון
קוביזם.
איך האָב פֿאָרגעשטעלט באָריען ,און קוויטקאָ האָט מיך געלויבט ,וואָס איך
בין געקומען צוזאַמען מיט מײַן חבֿר .נאָך אַ קורצן שמועס ,ווען קוויטקאָ האָט
אונדז אויסגעפֿרעגט וועגן אונדזער שול ,וועגן אונדזערע עלטערן ,ברידער און
שוועסטער ,האָבן מיר פֿאָרגעלייענט אונדזערע לידער .דער ערשטער האָט
געלייענט באָריע .געלייענט האָט ער שיין ,אויסדריקלעך ,און לויטן צופֿרידענעם
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פּנים פֿונעם שרײַבער האָב איך געזען ,אַז באָריע האָט אויסגענומען .איך האָב
באַמערקט ,אַז ,זיצנדיק אױף דער קאַנאַפּע ,האָט עטעלע ,קוקנדיק אױף באָריען
עפּעס געמאָלט צו זין אין אַלבאָם .און דאָס איז געווען נאַטירלעך – באָריע איז
אַלעמען געפֿעלן...
ווען באָריע האָט פֿאַרענדיקט לייענען ,איז קוויטקאָ אױפֿגעשטאַנען פֿון
שרײַבטיש און גוטברודעריש אַרומגענומען מײַן חבֿר...
– פֿײַן ,באָריע ,פֿײַן – ...ער האָט אין זייער איידעלער פֿאָרעם געמאַכט
עטלעכע באַמערקונגען ,דערנאָך זיך געווענדט צו מיר.
– נו ,בנימין ,לאָמיר דיך הערן.
נאָך דעם ,ווי באָריע האָט געלייענט זײַנע לידער ,איז בײַ מיר אָפּגעפֿאַלן
דער ווילן לייענען מײַנע ,איך בין געווען זיכער ,אַז מײַן חבֿרס לידער
זײַנען בעסערע .אַנטוישן קוויטקאָ האָב איך ניט געוואָלט ,און אַנשטאָט
דעם העפֿט מיט לידער עפֿן איך אױף מײַן צווייטן העפֿט ,װאָס איך האָב
מיטגענומען פֿאַר אײן װעגס גלאַט אַזוי – אױף יעדן פֿאַל ,און איך הייב
אָן לייענען מײַן פּראָזע – אַ דערציילונג וועגן אַרבעטער־קוואַרטאַלן פֿון
באַלעט און לאָדזש.
איך געדענק ,אַז איך האָב זיך געסטאַרעט לייענען ווי מעגלעך דײַטלעך
און שיין ,ווײַל איך האָב געלייענט ניט נאָר פֿאַר קוויטקאָ ,נאָר אויך פֿאַר זײַן
טאָכטער ...פֿון אױפֿרעגונג האָב איך זיך באַדעקט מיט שווייס ,און פֿון צײַט צו
צײַט האָט זיך מײַן צונג אָנגעהויבן פּלאָנטערן אַזוי ,אַז עס איז מיר אויסגעקומען
נאָכאַמאָל איבערחזערן גאַנצע פֿראַזעס .איך האָב מורא געהאַט אױפֿהייבן די
אויגן ,נאָר געפֿילט ,אַז קוויטקאָ הערט מיך אויס מיט גרויס אױפֿמערקזאַמקײַט.
און ווען איך האָב פֿאַרענדיקט מײַן דערציילונג ,האָט ער בײַ מיר צוגענומען
דעם העפֿט ,עטלעכע מינוט אַהין אַרײַנגעקוקט און אָן התפּעלות מיך געפֿרעגט,
צי איך האָב אָנגעשריבן נאָך עפּעס .מײַן דערציילונג איז אים געפֿעלן ,און
ער האָט מיר געראָטן פֿאַרזעצן שרײַבן .מײַן העפֿט האָט ער איבערגעלאָזט בײַ
זיך .דערנאָך האָבן מיר געשמועסט אַ לענגערע צײַט .דער שרײַבער האָט אונדז
דערציילט וועגן זײַן קינדהײַט .ער האָט פֿאַר אונדז אויך איבערגעלייענט די
נאָר וואָס אָנגעשריבענע קינדער־ליד ”ראָזעלעך״ ,מיט וועלכער ער איז ,ווײַזט
אויס ,אַליין צופֿרידן געווען .און ווען זײַן פֿרוי האָט אַרײַגעטראָגן אין קאַבינעט
אַרײַן טיי מיט קיכעלעך ,האָבן מיר זיך דערפֿילט גאָר היימיש .פֿון אונדזער
אָנגעשטרענגטקײַט איז קיין סימן ניט פֿאַרבליבן .בײַם געזעגענען זיך האָט
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קוויטקאָ אונדז פֿרײַנדלעך געקניפּט די באַקן און געבעטן צו אים קומען מיט
נײַע לידער און דערציילונגען אין אַ באַליביקער צײַט.
איך בין אַרויס פֿונעם שרײַבער אַן איבערגעפֿולטער פֿון גליק און אמתער
מענטשלעכער וואַרעמקײַט .די דאָזיקע וואַרעמקײַט צו דעם דאָזיקן וווּנדערבאַרן
מענטשן און שרײַבער האָב איך פֿאַרהיט בײַ זיך אױף אייביק.

ביראָבידזשאַן
נאָר איך האָב זיך ניט צעשיידט מיט מײַן טרוים פֿאָרן אין דער ייִדישער אַווטאָנאָמער
געגנט ,אַרײַנגעצויגן אין דעם ענין הענעך קויפֿמאַנען ,אַזוי אַז נאָכן ענדיקן דעם
טעכניקום איז בײַ אונדז קיין אויסוועג ניט פֿאַרבליבן און מיר האָבן זיך צוזאַמען
אַ לאָז געטאָן אין ווײַטן וועג אַרײַן .וועגן אונדזער פֿרײַוויליקער איבערוואַנדערונג
האָט געשריבן ”דער שטערן״ ,באַגלייטנדיק די מיטיילונג מיט אונדזער געמיינזאַמען
פּאַרטרעט.
אַרויסגעפֿאָרן פֿון כאַרקאָוו זײַנען מיר דעם ערשטן סענטיאַבער  1936יאָר מיט
ליכטיקע טרוימען אין אונדזערע הערצער .מיטן וועג האָבן מיר זיך אָפּגעשטעלט
אױף עטלעכע טעג אין מאָסקווע ,וווּ מיר האָבן צום ערשטן מאָל זיך באַקענט מיט
די מערקווירדיקײַטן פֿון דער הויפּט־שטאָט ,אַרײַנגעכאַפּט זיך אין רעדאַקציע ”דער
אמת״ און זייער קורץ זיך באַקענט מיט דעם רעדאַקטאָר מושה ליטוואַקאָוו.
פֿון מאָסקווע ביז ביראָבידזשאַן זײַנען מיר געפֿאָרן אין אַלגעמיינעם וואַגאָן
אױף די אייבערשטע פּאָלקעס גאַנצע צוועלף מעת־לעת .אונדז האָבן באַצויבערט
די שיינע פּייזאַזשן פֿון גרויסן לאַנד :די גרענעצלאָזע פֿעלדער און וועלדער ,טײַכן
און אָזערעס .מיר האָבן זיך ניט געקאָנט אָפּרײַסן פֿון דעם קרישטאַל־ריינעם בײַקאַל
מיט די פֿילפֿאַרביקע אין זון־פֿאַרגאַנג בערג אַרום .הענעך האָט שוין דאָ אין וואַגאָן
פֿאַרפּאַסט אַ ליד וועגן דעם וווּנדערשיינעם ים .אויך דאָ איז ער זיך געטרײַ געווען
און פֿאַרפֿירט אַ פֿאַרבײַלויפֿיקע ליבע מיט אַ יונג געל ווײַבל ,װאָס איז געפֿאָרן קיין
ביראָבידזשאַן זוכן איר גליק ...דאָס איז געווען אין זײַן נוסח.
מיט מיר האָט אין וועג געטראָפֿן אַזאַ פּאַסירונג :אין נאָוואָסיבירסק בין איך
מיט מײַן קעסעלע אַרום אין וואָקזאַל־רעסטאָראַן ,כּדי דאָרט אָננעמען פֿאַר מיר און
מײַן פֿרײַנט אַ הייסן מיטיק .קיין קליינגעלט איז בײַ מיר ניט געווען ,און ביזוואַנען
דער קאַסירער האָט מיר געגעבן אַ רעשט פֿון מײַן הונדערטער ,האָב איך באַמערקט
דורכן פֿענצטער פֿון רעסטאָראַן ,אַז אונדזער צוג גייט אָפּ פֿון דער פּלאַטפֿאָרמע .אַ
שרעק האָט מיך אַרומגעכאַפּט .ניט איבערגעציילט דעם רעשט ,מיט פֿולן קעסעלע
באָרשטש אין דער האַנט ,בין איך פײַל־אויס־בויגן אַרויס אױפֿן פּעראָן און גענומען
נאָכלויפֿן דעם צוג ,וועלכער האָט שוין באַוויזן אָננעמען אַ היפּשה שנעלקײַט .אױפֿן
װאַגאָן־טרעפּל איז געשטאַנען הענעך מיט אַן אַרױסגעשטרעקטער האַנט כּדי
איבערצונעמען בײַ מיר דאָס קעסעלע ,און דערבײַ אױפֿן גאַנצן קול געשריגן,
אונטערגעבנדיק מיר היץ אין מײַן לויפֿן .איך בין שוין געווען נאָענט צום ציל ,ווי
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איך האָב זיך פּלוצלינג אין עפּעס פֿאַרטשעפּעט און זיך אויסגעצויגן אױף דער
ערד אין מײַן גאַנצן וווּקס ,דער הייסער באָרשטש האָט מיר אַ פּליוכע געטאָן
גלײַך אין פּנים אַרײַן און פֿאַרבלענדט די אויגן .איך ווייס אַליין ניט ,ווי איך בין
אויפֿגעשטאַנען און קוים מיט צרות זיך אַרױפֿגעכאַפּט אױף דעם סאַמע לעצטן
וואַגאָן־טרעפּל פֿון שוין לויפֿנדיקן צוג .עטלעכע װאַגאָנען בין איך דורכגעגאַנגען,
ביזװאַנען איך האָב זיך דערקליבן צו מײַן אָרט .דערזען מיך אַ באַגאָסענעם פֿון
קאָפּ ביז די פֿיס מיטן באָרשטש און מיט אַ ליידיק קעסעלע ,האָט הענעך
אויסגעשאָסן זײַן שטענדיקן געלעכטער ,און נאָך אים דער גאַנצער וואַגאָן
פּאַסאַזשירן .איך שטעל זיך פֿאָר מײַן אויסזען אין יענעם מאָמענט ,נאָר מיר איז
באליידיקט אױף מַײן
דעמלט ניט געווען צום געלעכטער .איך האָב זיך אַפֿילו ַ
לאנג.
חבֿר ,אמת ,ניט אױף ַ
אויב ניט רעכענען הענעכס וואַגאָן־ליבע און מײַן באָרשטש־עפּאָפּיי ,איז דער
פֿילטאָגיקער וועג צום ווײַטן מיזרח דורך בשלום.
אָנגעקומען אין ביראָבידזשאַן זײַנען מיר אין דער טיפֿער נאַכט .דער נײַער
וואָקזאַל איז נאָך ניט געווען פֿאַרטיק ,אַזוי אַז מיר זײַנען אַרײַנגעקומען אין אַן
איינשטאָקיקן ענגן סטאַנציע־לאָקאַל ,קוים וואָס באַלויכטן און פֿול אָנגעשטאָפּט
מיט פּאַסאַזשירן ,מיינסטנם ייִדן און קאָרייער .דאָס איז געווען די סטאַנציע
”טיכאָנקאַיאַ״ .דער ערשטער אָנדרוק איז ניט געווען קיין פֿויגלדיקער ,נאָר מיר
זַײנען געווען צופֿרידן דערמיט ,װאָס מיר זײַנען שוין אױפֿן אָרט .מיר ,יונגע ,האָבן
געשפּאַסט און זיך נאַריש געמאַכט ,אַרויסרופֿנדיק אַ חידוש בײַ די עלטערע
פֿארזאָרגטע און ניט אויסגעשלאָפֿענע פּאַסאַזשירן .און ווען איינער פֿון זיי,
דערהערנדיק ,ווי די קאָרייער רעדן צווישן זיך ,האָט זיך אָנגערופֿן צו זײַן ווײַב:
– הערסט ,ברכה :איידער אַזאַ לשון ,איז שוין בעסער ליגן אין דער ערד...
דער פֿריילעכער הענעך איז אַרויס פֿליט אַזאַ געלעכטער ,אַז די דרעמלענדיקע
פּאַסאַזשירן האָבן זיך אױפֿגעכאַפּט דערשראָקענע און איינער בײַם צווייטן געפֿרעגט,
וואָס האָט פּאַסירט?
מיטן זון־אויפֿגאַנג זײַנען מיר אַרױס אין דרויסן און באַצויבערט געוואָרן פֿון
וווּנדערלעכן אַרום .די בײַכיקע סאָפּקעס זײַנען נאָך געווען פֿאַרצויגן מיט אַ גרוי
נעפּעלע ,נאָר זייערע רוקנס ,באַגילדעטע פֿון דער האַרבסטיקער זון ,האָבן שוין
קלאָר געלויכטן צום הימל .עס איז שווער געווען זיך אָפּרײַסן פֿונעם בילד .גופֿא די
שטאָט האָט אונדז ניט געפּלעפֿט מיט איר אָנבליק .עטלעכע גאַסן צוויישטאָקיקע
הילצערנע הײַזער אָן קיין שום אויסערלעכקייט .נאָר דאָס האָט אונדז ניט אַנטױשט.
די בױונג האָט זיך דאָ ערשטט אָנגעהױבן.
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נאך דעם ,ווי מיר האָבן איבערגעלאָזט אונדזערע קלומקעס אין איבערוואַנדער־
פּונקט ,וואָס אַנטקעגן דעם וואָקזאַל ,זײַינען מיר גלײַך אַוועק אין רעדאַקציע
”ביראָבידזשאַנער שטערן״ ,וווּהין אייגנטלעך מיר זײַנען אָנגעקומען אױף אַרבעט.
דער לאָקאַל פֿון רעדאַקציע האָט זיך געפונען אויך אין דער נאָענט פֿון וואָקזאַל
אױפֿן ערשטן שטאָק פֿון שטאָט־סאָוועט און פֿאַרנומען בלויז דרײַ ניט קיין גרויסע
צימערן .דער רעדאַקטאָר פֿון דער צײַטונג בוזי גאָלדענבערג האָט אונדז אויפֿגענומען
האט
רקאוו ,וווּ ער ָ
כא ָ
נאך ֿפון ַ
קאנטע ָ
בא ַ
ביז גאָר פֿרײַנטלעך ,ווי אַלטע גוטע ַ
רעדאגירט דעם ׳׳שטערן״ .ער אַליין איז אַריבערגעפֿאָרן קיין ביראָבידזשאַן מיט
ַ
עטלעכע חדשים פֿריער ,נאָכן טויט פֿון זײַן פֿאָרגייער הענעך קאַזאַקעוויטש.
ב .גאָלדענבערג האָט אונדז פֿאָרגעשטעלט דעם קאָלעקטיוו פֿון רעדאַקציע,
געזאָגט אַ פּאָר וואַרעמע ווערטער און באַשטימט אונדז אַלס ליטעראַרישע
מיטאַרבעטער .אַלע אין רעדאַקציע און אַלץ איז אונדז געפֿעלן .דאָס איינציקע,
דאָס האָט אונדז פֿאַרזאָרגט – ,מיר האָבן ניט געהאַט ,וווּ צו וווינען .נאָר מיר זײַנען
געווען ניט די איינציקע .מיר זײַנען אָנגעקומען אַהער אין סאַמע ברען פֿון דער
איבערוואַנדערונג קיין ביראָבידזשאַן ,און דער אָרעמער וווינונגס־פֿאָנד אין שטאָט
איז ניט אין כּוח געווען באַפֿרידיקן די באַדערפֿענישן פֿון די נײַע עולים .דער זעלבער
בוזי גאָלדענערג האָט ניט געהאַט זײַן באַזונדערן וווין־צימער .צוזאַמען מיט די
שרײַבער י .ראַבין ,קליטעניק ,נאָטע ווײַנהויז האָט ער געוווינט אין צוזאַמענוווינונג –
דארטן בַײ זיי
אַלע אָן ֿפאַמיליעס – ,אָפּוואַרטנדיק זייער אױף א דירה .אגבֿ ,איז ָ
סטיאקעס״...
ַ
לא
”כא ָ
אין גרויסן צימער געווען שטענדיק ֿפריילעך – ווי בַײ ָ
מיך מיט הענעכן האָט אונדזער רעדאַקטאָר באַשטימט אַרײַנזעצן אין אַ קליינעם
צימער ,וועלכער האָט זיו געפֿונען אין קאָנטאָר פֿון רויטן קרייץ ,און יעדן טאָג האָט
דער פֿאָרזיצער פֿון דעם קאָמיטעט איזגור געסטראַשעט אונדז אַרויסזעצן פֿון זײַן
קיניגרײַך.
מיך און הענעכן האָבן זיך אַרײַנגעלאָזט אין דער אַרבעט פֿון רעדאַקציע מיט לייב
און לעבן .מיר האָבן געזוכט נײַע פֿאָרמען פֿון שרײַבן אין צײַטונג ,אַנשטאָט די אַלטע
אײַנגעשטעלטע טראַפֿאַרעטן .דאָס האָבן אַלע זיך באַמערקט און וועזנטלעך
אָפּגעשאַצט .איך געדענק ,ווי די דיכטערין ליובע וואַסערמאַן איז אַרײַן אַ צופֿרידענע
אין רעדאַקציע און געמאָלדן ,אַז אַלע זאָלן העלדן ,אַז ענדלעך האָט אין צײַטונג זיך
באַוויזן אַ פֿרישער שטראָם .איר איז שטאַרק געפֿעלן מײַן באַריכט וועגן אַ פֿאַרזאַמלונג
אין אַ קאָרייישן קאָלווירט ,אין וועלכן איך האָב זיך באַמיט אין דער פֿאָרם פֿון אַ
פֿאַרצייכענונג באַשרײַבן די פֿאַרזאַמלונג און אױף אַ לעבעדיקן אויפֿן איבערגעבן די
אַרויסטרעטונגען פֿון די בײַוועזנדע .די נאָטיצן אין צײַיטונג האָב איך אונטערגעשריבן
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מיט אַ פּסעוואָדנים ב .בין .מיט דעם האָב איך זיך אַליין און אַלע אַרומגעשטרעבט
איבערצויגן ,אַז מײַנע קאָרעספּאָנדענצן – דאָס איז ניט דאָס וויכטיקסטע אין מײַן
שעפֿערישער אַרבעט .און ניט מיט דעם וויל איך זיך אויסטיילן .מײַן לײַבלעכע זאַך –
דאָס איז קינסטלערישע ליטעראַטור :פּראָזע ,דערציילונגען ,וועלכע איך האָב מיט
שטאָלץ אונטערגעשריבן מיט מײַן פֿולן נאָמען ...בוזי גאָלדענבערג איז צופֿרידן געווען
מיט אונדז .און איבערהויפּט האָט אים אימפּאָנירט אונדזער דראַנג אַרומצופֿאָרן אין
סאמע טויבע ווינקעלעך ֿפון דער געגנט ,וווּהין עס איז אויסגעקומען כּמעט מיט
די ַ
כּוח אַרויסצוטרײַבן די מיטאַרבעטער פֿון עלטערן דור.
רומפֿארן איבער
ָ
פֿאַר מיר האָט ניט עקזיסטירט קיין גרעסערער פֿאַרגעניגן ,ווי ַא
יִישוב ,בלאָנקען אין דער טײַגע .אין יענע צײַטן
ֿ
באזוכן די ווַײטע
דער געגנטַ ,
האָט די רעדאַקציע ניט פֿאַרמאָגט קיין שום טראַנספּאָרט ,און דורכגיין צופֿוסנס
צענדליקער קילאָמעטער איז געווען אַ געוויינלעכע זאַך .אַ פֿוסגייער בין איך
געווען אַ גלענצנדיקער ,איך קאָן דרייסט זאָגן ,אַז איך האָב אויסגעמאָסטן די
געגנט אין דער לענג און אין דער ברייט .דעם גרעסטן אײַנדרוק האָט אױף מיר
טײַגע־רחבותן.
ֿ
געמאַכט די שיינקײַט פֿון ביראָקאַן און זײַנע מירמל־סאָפּקעס און
בארג־שיּפועים ,וועלכע
אַן אומפֿאַרגעסלעך בילד האָבן פֿאָרגעשטעלט די גרינע ַ
גב ,ביראָקאַן – דאָס איז געווען מײַן
געפינקלט ווי מיט איידלשטיינערַ .א ֿ
ֿ
האבן
ָ
ערשטער אַרויספֿאָר פֿון דער רעדאַקציע .דער דעביוט מײַנער האָט זיך שיער ניט
באשרַײבן.
עטוואס ַ
ָ
ּכדאי אים
ַ
פֿאַרענדיקט טראַגיש ,און עס איז
סוף נאָיאַבער  1936יאָר האָבן זיך אײַנגעשטעלט אין קאַנט ברענענדיקע פֿרעסט.
עס האָט פּשוט דעם אָטעם פֿאַרכאַפּט .אין אַזעלכע טעג צוזאַמען מיט נאָך איינעם
אַ מיטאַרבעטער פֿון רעדאַקציע – סאַדאָווסקין – האָבן מיר באַקומען אַ פֿאַרגעבונג
אַרויספֿאָרן אין טײַגע און צוגרייטן פֿאַר דער צײַטונג אַ מאַטעריאַל וועגן ייִדן אױף
איבערוואנדערער ֿפון ווײַסרוסלאַנד אין גראָבע ברילן
ַ
דאווסקיַ ,אן
סא ָ
לד־ארבעטַ .
ַ
ווא
ַ
אױף דער הויקערדיקער נאָז ,האָט דעמלט אויסגעזען אין מײַנע אויגן שוין אַן
האט
נאך קיין גאַנצע ֿפערציק ניט געווען ...ער ָ
עלטערער מענטש ,כאָטש אים איז ָ
געּפרוּווט זיך אָפּזאָגן פֿון דער נסיעה ,נאָר אָן דערפֿאָלג.
איך ,פֿאַרשטייט זיך ,האָב מיט פֿרייד אױפֿגענומען די פֿאָרשטייענדיקע רײַזע.
זײַן אין דער מיט פֿון דער טײַגע ,אָנטאַפּן זי מיט די אייגענע הענט – וועגן דעם
האָב איך שוין לאַנג געטרוימט .אַרויספֿאָרן אין אַזעלכע פֿרעסט אין מײַן שינעל,
וועלכן איך האָב שוין באַוויזן אײַנהאַנדלען בײַם מאַן פֿון אונדזער בוכהאַלטער
(דעמלט איז אַ שינעל טראָגן געווען פּאָפּולער) – וועגן דעם איז ניט געווען וואָס
צו רעדן .נאָר די וועלט איז ניט אָן גוטע מענטשן ,און עמעצער פֿון מײַנע באַקאַנטע
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האָט מיר אויסגעבאָרגן אַ גרויסן שווערן פּעלץ ,אין וועלכן עס האָבן זיך געקאָנט
אײַנוויקלען דרײַ אַזעלכע ווי איך .בײַ אַן אַנדערן האָב איך אַנטליען אַ פּאָר
וואַליקעס (קאַטאַנקעס) ,און – הײַדאַ אין וועג אַרײַן.
קיין ביראָקאַן זײַנען מיר געפֿאָרן מיט דער באַן .סאַדאָווסקי איז געווען מרה־
שחורהדיק ,גערייכערט איין פּאַפּיראָס נאָכן אַנדערן און כּמעט ניט גערעדט מיט מיר,
מחויב געווען אַרויספֿאָרן פֿון
ֿ
גלײַך ווי איך בין געווען שולדיק אין דעם ,װאָס ער איז
זײַן וואַרעמער שטוב .אים האָט ,ווײַזט אויס ,געערגערט פֿון געהויבענע שטימונג.
אָנגעקומען קיין ביראָקאַן זײַנען מיר אין אָוונט ,ווען אין די פֿאַרפֿרוירענע
פֿענצטער פֿון די הײַזלעך ,וואָס אױף די ניט הויכע שניייּקע סאָפּקעס ,האָבן זיך
אָנגעצונדן פֿײַערלעך .איבערגענעכטיקט האָבן מיר בײַ זייער וווילע מענטשן –
עולים פֿון ליטע ,וועלכע האָבן ערשט ניט לאַנג פֿאַרענדיקט בויען זייער הויז און
אַצינד זיך געקוויקט מיט זייער שאַפֿונג.
אױף מאָרגן האָט אונדז דער פֿאָרזיצער פֿונעם אָרטיקן וואַלד־אַרטעל אויסגעטיילט
קאריער ,וווּ
סאּפקעס אין ַ
אַ פֿערד מיט אַ שליטן ,און מע האָט אונדז אָפּגעפֿירט צו די ָ
רויסבאקומען מירמל ֿפון ַאלע קאָלירן ,וועלכער באַפּוצט די מעטראָ־סטאַנציעס
ַ
האט ַא
מע ָ
אין מאָסקווע .פֿאַר אונדזערע אויגן זײַנען שטיין־בלאָקן ,נאָרוואָס אַרויסגעריסענע פֿון
די סאָפּקעס ,מיט הילף פֿון די שאַרפֿשטיינער פֿאַרוואַנדלט געוואָרן אין גרויסאַרטיקע
פּאָלירטע מירמל־פּליטן מיט אַ גאַנצן רעגנבויגן־גאַמע מיט משונהדיקע אָדערן.
װעגן דעם אַלץ האָב איך שפּעטער אָנגעשריבן אַ פֿאַרצײכענונג.
נאָך מיטיק ,אײַנגעהילט ביז די אױערן אין אונדזערע פּעלצן ,אין אַ שליטן,
אױסגעבעקט מיט שמעקענדיקן הײ ,זײַנען מיר אַרױסגעפֿאָרן פֿון ביראָקאַן אין דער
טײַגע צום באַצירק װוּ מע האָט געװאַלגערט דעם װאַלד.
אונדז האָט באַגלײט אַ יונגע פֿרױ – אַ קולטור־טוערין פֿון װאַלד־אַרטעל ,װעלכע
האָט געפֿירט מיט זיך ביכער און צײַטונגען פֿאַר די אַרבעטער .זי האָט אונדז
געמאָלדן ,אַז דער װעג איז איר גוט באַקאַנט ,דער װעג איז אײנער ,אַזױ ,אַז דאָס
פֿערד װעט אונדז אַלײן אָפּפֿירן צום אָרט ,און מיר קומען זיך פֿולקום בײַגײן אָן אַ
פֿורמאַן .אַזױ אַרום זײַנען מיר אַרױסגעפֿאָרן אינדרײַען .דאָס איז געװען דעם 30
נאָיאַבער  1936יאָר – מײַן געבורטסטאָג .מיר האָבן זיך אַראָפּגעלאָזט פֿון ביראָקאַנער
סאָפּקעס ,איבערגעשניטן די באַן־ליניע און אַרײַן אין דער טײַגע .אַ פֿראָסט איז
געשטאַנען אַן אומגעהײַערער ,נאָר קײן אײן נאָדל אױף די הױכע שטאָלצע צעדערס
האָט זיך אַפֿילו ניט געװאַקלט .אונדזערע ברעמען זײַנען פֿאַװאַקסן מיט פֿראָסט,
אָטעמען איז געװאָרן אַלץ שװערער .די קאָלײע צװישן הױכע הורבעס איז געװען
גוט אײַנגעטראָטן און דער שליטן האָט זיך געלאָפֿן און לײַכט זיך געגליטשט אַלס
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טיפֿער אין דער טײַגע אַרײַן .מיר אַלע האָבן געשװיגן ,אױף רעדן האָט ניט געקלעקט
קײן אָטעם .צודריקן זיך אינסטינקטיװ אײנער צום צװײטן אין קלײנעם שליטן עס
זאָל זײַן װאַרעמער ,האָט יעדער געשפּינט זײַן מחשבֿה .איך האָב זיך אַלײן אָפּגעגעבן
אַ חשבון פֿאַר מײַנע אַכצן יאָר ,און מיר האָט געדוכט ,אַז איך האָב שױן אַזױ פֿיל
דורכגעמאַכט ,כאָטש איך בין געװען ערשט בײַם אָנפֿאַנג פֿון מײַן לעבנס־װעג ...און
נאָך האָב איך געטראַכט :צי קאָן זיך אַפֿילו חלומענען מײַן צאַרטער פֿרײַנט אין
כאַרקאָװ ,װוּ איך מערק אָפּ מײַן געבורטסטאָג? װי גוט װאָלט געװען ,װען זי זאָל
אַצינד זײַן צוזאַמען מיט מיר .אין רעדאַקציע דאַרף מען שױן אױף מיר מסתּמא
װאַרטן אַ בריװל פֿון איר .גלײַך װי איך וועל זיך אומקערן אין ביראָבידזשאַן ,װיל
אָנשרײַבן זי זאָל אָנקומען צו מיר .איך האָב שױן אָפּגערעדט מיט אונדזערן אַ
מיטאַרבעטער ,אַז ער װעט מיר פֿאַרקױפֿן פֿאַר פֿיר הונדערט רובל אַ שטיבל .אמת,
אױף הינערשע פֿיסלעך מיט אַ האַלב אײַנגעפֿאַלענעם דאַך ,נאָר נישקשה – אונדז
װעט דאָרטן זײַן גאָר ניט שלעכט .סוף־כּל־סוף ,בין איך צו אַכצן יאָר גאָר אַ פֿיליעריקער...
איבערגעקליבן דאָס אַלץ אין זינען ,האָב איך ניט באַמערקט ,װי עס איז גלײַך
מיטאַמאָל פֿינצטער געװאָרן און מײַנע פֿינגער פֿון די פֿיס זײַנען פֿאַרגליװערט געװאָרן...
דעם װעג ,די בײמער האָט מען שױן ניט געזען ,גאָר דאָס פֿערדל האָט פֿאָרגעזעצט
זײַן מאָנאָטאָנעם גאַנג און געפֿירט אונדז אין תּהום אַרײַן .װײַזט אױס – ,דער פֿראָסט
האָט געשטאַרקט .ביסלעכװײַז האָט די קעלט דערגרײכט די הענט ,דורכגענומען
דעם גוף ,די פֿיס האָב איך שױן אינגאַנצן ניט געשפּירט...קײן זײגער האָט קײנער
פֿון אונדז ניט געהאַט און עס האָט אױסגעדוכט ,אַז מיר פֿאָרן שױן אומעגלעך לאַנג.
מיר האָבן זיך אָנגעהױבן אומרויִקן – אױף אַלעמען איז אָנגעפֿאַלן אַ שרעק .אונדזער
באַגלײטערין האָט אױף אונדזערע פֿראַגן עפּעס אומזיכער ניט געשטאַמלט ,און דאָ
דאַרף זיך טרעפֿן ,אַז דאָס פֿערד שטעטל זיך פּלוצלינג אָפּ .אַ פֿאַרפֿרױרענער ביז די
בײנער בין איך אַרױס פֿון שליטן .די ערד אונטער די פֿיס האָב איך אַבסאָליוט ניט
געפֿילט .קױם װאָס עס האָט מיר געלונגען מיט די פֿאַרגליװערטע הענט אָנצינדן אַ
שװעבעלע און אונטערצינדן אַ ביסל הײ ,װאָס איך האָב אַרױסגעשלעפּט פֿון שליטן.
די שײַן פֿון פֿײַערל האָט אַרױסגעריסן אַ שטיק פֿינצטערניש פֿון דער טײַגע ,און מיך
האָט אַרומגעכאַפּט אַ גרױל .דער װעג איז װי אַ ראָגאַטקע זיך צעגאַנגען אין צװײ
פֿאַרשײדענע ריכטונגען ...מײַן מיטרײַזנדער סאַדאָװסקי איז געלעגן אין שליטן
אומבאַװעגלעך און שװײַגנדיק אָן אַ סימן פֿון לעבן .אונדזער באַגלײטערין איז אױך
אַרױסגעקראָכן פֿון שליטן און געבליבן ,װי אַ געפּלעפֿטע ,און צוקוקנדיק איר
פֿאַרלױרנקײַט ,איז שױן קײן ספֿק ניט געװען ,אַז מיר האָבן זיך פֿאַרבלאָנדזשעט.
לײַכט צו זאָגן פֿאַרבלאָנדזשעט :בײַ נאַכט ,טײַגע ,מוראדיגעלעגערקער פֿראָסט...
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װאָס טוט מען? װוּהין פֿאָרן? אױף לינקס? אױף רעכטס? און אפֿשר גאָר זיך
אומקערן צוריק? צװישן די טונקל באַלױכטענע צעדערס האָבן זיך באַװיזן שאָטנס –
געשּפענסטן אין דער פֿאָרם פֿון װילדע חיות – ,דאָס זײַנען געװען מיראַזשן אין די
אױגן פֿון אַ פֿאַרפֿרױרענעם מענטשן .נײן ,אומקערן זיך צוריק ,נאָך אַ מאָל דורכפֿאָרן
אַ מהלך – דאָס איז אַ טױט אורטײל .װאָס זשע טוט מען? פֿאַרפֿרױרן װערן אין דער
טײַגע צו אַכצן יאָר? אַ װײניק פֿרײדיקע פּערספּעקטיװ ...אונדזער באַגלײטערין האָט
אַלץ געשטאַמלט :לױט דער צײַט מיר שױן געדאַרפֿט זײַן אױפֿן אָרט .װיפֿל מאָל איז
זי אַהערגעפֿאָרן האָט דער װעג אין ערגעץ זיך ניט געשײדט.
איך װײס ניט פֿונװאַנען ,נאָר מיטאַמאָל האָט מיך באַהערשט אַן אַנטשלאָסנקײַט.
מסּתמא קומט אָן אַזאַ אָנטשײדנקײַט בלױז אין עקסטרעמאַלע אומשטאַנד ,װי
אַ זעלבסט־רעאַקציע .איך האָב גענומען די לײצעס און מיט אַן אָנשרעקנדיק קול
אַ טרײַב געטאָן דאָס פֿערד ,פֿאַרלאָזנדיק זיך פֿולקום אױפֿן אינסטינקט פֿון דער
באַשעפֿעניש :אין װעלכער זײַט דאָס פֿערד װעט פֿירן – אַהין פֿאָרן מיר ...דאָס פֿערד
האָט אַ ריס געטאָן אױף רעכטס און גענומען לױפֿן גיך .נאָר דאָ האָט אונדז
אונטערגעװאַרט אַ נײַער נסיון .דורכגעלאָפֿן אַ געוויסן מהלך ,איז דאָס פֿערד ווידער
געבליבן שטיין צוגעוואַקסן צום אָרט .דאָס איז שוין געווען צופֿיל .איך בין ווידער
אַרויס פֿון שליטן ,אָנגעצונדן אַ שוועבעלע ,און פֿאַר מײַנע אױגן איז אָנטשטאַנען אַזאַ
בילד :דאָס פֿערד שטייט לעבן ניט קיין גרויסער סקירדע און קײַט געשמאַק היי.
ווײַטער נאָך דער סקירדע איז קיין וועג מער ניט געווען .צוערשט איז מיר גוט
קאלעמוטנע געוואָרן אױף דער נשמה ,נאָר אין אַ ווײַלע אַרום האָב איך באַגרײַפֿט,
ַ
אַז דאָס פֿערד האָט ניט אומזיסט גענומען רעכטס ...איך האָב זיך אויסגעקערעוועט
דעם שליטן ,אומגעקערט זיך צו דער ראָגאַטקע ,און מיר זײַנען אַוועק אין דער
אַנדערער ריכטונג .און ווען גאָר אינגיכן האָט זיך צו אונדז דערטראָגן א ריח פֿון
ברענענדיקן האָלץ און צווישן די ביימער האָבן אַ פֿינקל געטאָן עטלעכע פֿײַערלעך,
האָט זיך אַרויסגעכאַפּט אַן אויסערגעוויינלעכע פֿרייד ,וועלכע איך בין הילפֿלאָז דאָ
איבערגעבן .איך געדענק בלויז ,אז עס האָט זיך מיר געשטעלט אַ קנויל אין האַלדז,
דער פֿראָסט איז גלײַך אַרויס פֿון מײַן גוף און איך האָב מיט אַלע כּוחות אומזיניק
געשריגן עפּעס גלאַט אין דער וועלט אַרײַן...
און אָט זײַנען מיר שוין אין באַראַק מיט אַ ביז רויט אָנגעהייצטן אײַזערנעם אויוון,
וווּ עס קנאַקן די ברענענדיקע טרוקענע שטיקער האָלץ .אַרום אונדז פּאָרען זיך מענער
אין הינטערוועש ,פֿון וועלכע עס שטראַמט מיט וואַרעמקײַט .זיי טוען אונדז אויס די
פּעלצלעך ,די וואַליקעס ,רײַבן אונדז די הענט ,די פֿיס ,דעם פּנים ,טראָגן אונטער אין
אײַזערנע טעפּלעך הייסע טיי ,עמעצער גיסט אונדז אָן ספּירט און צווינגט אויסטרינקען.
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גאר אַ ייִנגל ,מיטגענומען אין שול
נאך ָ
האט מיךָ ,
איינמאל ,בעת מַײן זיידע ָ
ָ
געטראנק און
ַ
דאזיקן ביטערן
האב איך געּפרוּווט דעם ָ
ַארַײן אױף ׂשימחת־ּתורהָ ,
געקאטשעט
ַ
מצבה,
ֿ
אויפן בית־עולם ,אױף ַא ליגנדיקער ַאלטער
ֿ
נאך דעם ַאוועק
ָ
אױפן טויט.
ֿ
געווארט
ַ
זיך ֿפון ֿפַײער אין בויך און
ּפאר שלונג ֿפון דער ברענענדיקער ֿפליסיקַײט ,איז זיך צערונען
נאך ַא ָ
ַאצינדָ ,
מאל
מיטא ָ
ַ
גאנצן אינגעווייד און עס איז מיר
ווארעמקַײט אין מַײן ַ
ַא וווּנדערלעכע ַ
וואלד־מענטשן,
ווארעמע ַ
געווארן ַאזױ לַײכטַ ,אזוי גוט אין ַארומרינגלונג פֿון די ַ
ָ
זאגן” :טַײערע מַײנע
געוואלט יעדערן ֿפון זיי ַארומנעמען און ָ
ָ
האט זיך
ַאז מיר ָ
מענטשן...״
גיכער פֿון אַלע בין איך צו זיך געקומען .אונדזער באַגלייטערין איז אױך ֿפ ַארהעלטע־
נישמעסיק גיך צו זיך געקומען .ערגער איז געווען מיט סאַדאָווסקין :דאָס פּנים איז
בײַ אים געווען אָפּגעפֿרוירן ,דאָס האַרץ האָט געשטיפֿט ,און מיט אים איז אויסגעקומען
ניט ווייניק זיך פּאַרען.
אַוועקגעלייגט שלאָפֿן האָט מען אונדז אױף די הילצערנע נאַרעס ,אויסגעבעט
מיט די פּעלצן .זייער לאַנג האָב איך ניט געקאָנט אײַנשלאָפֿן .דער ווייטיק אין די
פֿינגער פֿון די פֿיס איז צום האַרצן דערגאַנגען ,אין מוח האָט אַ ביסל גערוישט
פֿונעם אויסגעטרונקענעם ספּירט ,די געדאַנקען האָבן זיך געפּלאָנטערט צווישן מײַן
קינדהייט ביז מײַנע אַכצן יאָר אין דער פֿינצטערער קאַלטער טײַגע...
אױפֿגעשטאַנען בין איך פֿרי .דורך די פֿאַרפֿרוירענע פֿענצטער פֿון באַראַק האָבן
זיך אַרײַנגעריסן די קנאַפּע זונענשטראַלן .די אַרבעטער זײַנען שױן לאַנג אַוועק אין
טײַגע צו דער אַרבעט ,און בײַם לאַנגן טיש לעבן דעם אױוון איז געזעסן נאָר איין
מענטש – אַ ברייטפּלייציקער ,מיט אַ געדיכטן קאָפּ שוואַרצע האָר און אַ שוואַרצער
באָרד .ער איז פֿאַרטאָן געווען אין רייניקן אַ יעגער־ביקס .סאַדאָווסקי איז נאָך
געשלאָפֿן ,איבערגעדעקט איבערן קאָפּ מיט זײַן מאַנטל ,די קולטור־טוערין האָט
זיך געפּאָרעט בײַם אױוון איבער אַ קעסעלע קאַרטאָפֿליעס.
בעתן פֿרישטיק האָב איך זיך באַקענט מיט דער באָרד .דאָס איז געווען אַ יעגער
אין די מיטעלע יאָרן ,וועלכער האָט געפֿונען דאָ אין באַראַק אַ נאַכטלעגער .מיר
איז ביז גאָר אינטערעסאַנט געווען שמועסן מיט אים ,זיך אויספֿרעגן וועגן דער
טײַגע ,וועגן חיות ,וועגן געיעג .ער האָט מיר גערן דערציילט אַלץ ,און איך האָב,
קוקנדיק אױף אים ,זיך געמאָלט אַ וואַלד־מענטש אַ ראָמאַנטיקער ,אַ פֿאַרליבטן
אין דער טײַגע ,וועלכער האָט פֿאַרלאָזט די ציוויליזאַציע און אַוועק צו דער נאַטור.
אין מײַן געדאַנק האָט זיך שוין געשפּינט אַ דערציילונג נאָר טרוימען זײַנען טרוימען,
און אַרבעט איז אַרבעט .איך בין אַהער געקומען מיט אַן אױפֿגאַבע פֿון רעדאַקציע.
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סאַדאָווסקי איז ניט אומשטאַנד געווען אַרויסגיין אין דרויסן – זײַנע דאַרע באַקן
זײַנען געווען אין בלעזלעך ,ער איז געזעסן אױף זײַן געלעגער אײַנגעקאָרטשעט,
גלײַך ווי דער נעכטיקער פֿראָסט איז נאָך ניט אינגאַנצן אַרויס פֿון אים ,און פֿון אַ
בלעכענעם טעלער געגעסן די קאַרטאָפּליעס .איך האָב אײַנגעבעטן מײַן נײַעם
באַקאַנטן מיך אָפּפֿירן צו די וואַלד־אַרבעטער .מיר זײַנען אַרױס .די וואַלד־לאָנקע
אַרום באַראַק איז געווען באַגאָסן מיט לויטערער העלקייט פֿון פֿראָסטיקן פֿרימאָרגן.
אַרום ,ווי אין אַ געדיכטן פּלויט ,זײַנען געשטאַנען ריזיקע בלאַנקע צעדערס מיט
באַגילדעטע פון דער זון קרוינען .דער הויכער שניי האָט הילכיק געסקריפּעט אונטער
די פֿיס .די אומבאַוועגלעכע לופֿט איז דורכויס געווען דורכגעזאַפּט מיטן טערפּקע
ריח פֿון די צעדערס.
מיר האָט זיך אַזוי געוואָלט אױפֿן וועג טרעפֿן אַ וואָסערע־ניט־איז חיה ,זאָל זײַן
אַ בער ,אַ וואָלף ,און אָנטיילנעמען אין געיעג .נאָר ,ווי אױף צולהכעיס ,איז אַרום
אונדז קיין שפּור פֿון אַ לעבעדיק באַשעפֿעניש ניט געווען ,בלויז צעדערס ,צעדערס
און צעדערס ...פּונקט ווי אַ קינד ,וואָס גאַרט אַ קוועטש טאָן דאָס צינגל פֿון אַ
נאָרוואָס דעראָבערטן שפּיל־ביקסל ,אַזוי האָט זיך מיר פֿאַרוואָלט אויסשיסן דאָס
ערשטע מאָל פֿון אַן אמתער ביקס .דער יעגער האָט זיך ברייט צעשמייכלט אין זײַן
שוואַרצער באָרד ,און ,ווי מע גיט נאָך אַ קינד זײַן קאַפּריז ,האָט ער מיר דערלויבט
אױסשיסן .דער שאָס האָט אַ הילך געטאָן מיט אַן אומגעהייערן כּוח און אױפֿגעוועקט
דעם גאַנצן אַרום .זײַן ווידערקול האָט זיך ווי פֿאַרבלאָנדזשעט צווישן די ביימער
און געבליבן הענגען אױף די אומבאַוועגלעכע צווײַגן .איך ווייס אַליין ניט פֿון וואָס,
נאר איך
זאל ניט זַײןָ ,
שטאלצקַײט :ווי עס ָ
ָ
נאָר מיך האָט באַהערשט ַא ייִנגלשע
האָב געבלאָנקעט מיט אַ יעגער אין דער טײַגע און געשאָסן פֿון אַ ביקס – איך וועל
בפירוש וועגן דעם דערציילן מײַן באַקאַנטער און אָנשרײַבן איר קיין כאַרקאָוו ...דערבײַ
ֿ
וועל איך נאָך עפּעס צוגעבן ,מחמת איך האָב ניט פּשוט געשאָסן ,נאָר געצילט זיך
אין אַ בער – ,אַלע יעגערס האָבן דאָך ליב צוגעבן צו זייערע דערציילונגען .מיר איז
מחשבות.
ֿ
היימלעך געוואָרן אױף דער נשמה פֿון אַזעלכע
דער אויסגעטאָפּטשעטער פֿון די שליטנס וועג האָט אונדז פֿאַרפֿירט אַלץ טיפֿער
אין טײַגע אַרײַן ,און אָט האָט זיך דערטראָגן צו די אויערן אייגנאַרטיקע קלאַנגען
פֿון מעכאַנישע זעגן.
מיר האָבן פֿאַרשנעלערט דעם גאַנג און אינגיכן אַרויס אױף דער לאָנקע ,אַרום
וועלכער אַרבעטער אין קורצע פּעלצלעך און גרויסע פֿוטערנע הענטשקעס האָבן
געוואַלגערט דעם וואַלד .זיי זײַנען צופֿיל געווען פֿאַרטאָן אין זייער אַרבעט ,זיי
זאָלן אױף אונדז אַכט לייגן .דערפֿאַר בין איך ניט אומשטאַנד געווען זיך אָפּרײַסן

122

אַשזדיבאָריב 

פֿון דעם פֿראַכטפֿולן בילד :אָט האָט די מעכאַנישע זעג זיך אײַנגעגעסן מיט אירע
שאַרפֿע ציין אין מעכטיקן שטאַם פֿון אַ צעדער .עס דוכט ,אַז זי וועט קיינמאָל ניט
גובר זײַן דעם ריז ,נאָר לאַנגזאַם און עקשנותדיק ,קרעכצנדיק און זינגענדיק
ֿ
פֿאַרטיפֿט זי זיך ווײַטער און ווײַטער .נאָך אַ ווײַלע ,און זי וועט אַרויס פֿון דער
צווייטער זײַט בוים .נאָר מיטאַמאָל ווערט די זעג אַנטשוויגן .צוויי געזונטע יונגען
טרעטן אָפּ פֿון בוים ,באַטראַכטן אים פֿון אַלע זײַטן ,אַמפּערן זיך ,אין וועלכער זײַט
דער צעדער דאַרף פֿאַלן ,דערנאָך מיט דער הילף פֿון אַ גרויסן דראַנג גרײַפֿן זיי אָן
גבר ,און ענדלעך הייבט אָן דער בוים פֿאַלן ,צוערשט
מיט אַלע כּוחות אױף דעם ֿ
פּאַמעלעך ,דערנאָך אַלץ גיכער און גיכער; איבער טײַגע צעטראָגן זיך זײַנע
מוראדיקע זיפֿצן ,פֿון זײַן קרוין גיט אַ שאָט ,װי אַ װאַסערפֿאַל ,אַ זילבערנער שנײ.
נאָך איין לעצטער קרעכץ גיסט זיך אַרויס פֿון זײַן גוף ,און אָט ליגט ער שוין אַ
באַזיגטער אױף ביידע לאָפּאַטקעס .זײַנע באַזיגער ,די אַרבעטער־יונגען ,שטייען
עטלעכע ווײַלעס אומבאַוועגלעך אין דער זײַט ,גלײַך זיי זײַנען נאָך ניט אינגאַנצן
זיכער ,אַז דער צעדער וועט ניט אויפֿשטיין ּתחית־המתים...
דאָס איז געווען אַן אומפֿאַרגעסלעך בילד ,וואָס איז מיר נאָך ניט איין נאַכט
געקומען אין חלום.
נאָך מיטיק ,ווען אין מײַן בלאָקנאָט זײַנען שוין געװען פֿאַרשריבן מײַנע שמועסן
מיט דורכגעזאַפֿטע מיט צעדער־ריח טײַגע־מענטשן ,האָבן מיר פֿאַרלאָזט דעם וואַרעמען
באַראַק .אַצינד זײַנען מיר מיט סאַדאָווסקין ,אײַנגעהילטע אין אונדזערע פּעלצן,
צוגעדעקט מיט היי ,געלעגן אין אַ גערוימען שליטן ,און אַ בראַווער יונג פֿון ֿפ ָארנט
געיאגט צוויי ברוינע וווּקסיקע ָאגערס קיין קימקאַן צו דער באַן .די קולטור־טוערין
ָ
האט
ָ
איז נאָך פֿאַר אונדז מיט איר שליטן אַרויסגעפֿאָרן צוריק קיין ביראָקאַן .קיין קימקאַן
זײַנען מיר בשלום אָנגעקומען ,ווען עס האָט שוין אָנגעהויבן טונקלען .קיין באַזונדערן
דארטן
יִישוב אױף אונדז ניט געמאַכט .נאָר די נאַכט ,װאָס איך האָב ָ
ֿ
אײַנדרוק האָט דער
אױפן צוג קיין ביראָבידזשאַן ,איז מיר פֿאַרבליבן אין זיכּורן.
ֿ
ווארטנדיק
דורכגעמאכטַ ,
ַ
דער וואָקזאַל אין קימקאָן האָט מיט זיך פֿאָרגעשטעלט ,איך וועל ניט איבערטרײַבן,
אַ שטאַל פֿון ברעטער ,באַלויכטן מיט אַ פֿלעדערמויז־לאַמטערן ,אין דער מיט פֿון
האט קוים געטליִעט
דער געבײַדע – אַ ”בורזשויקע״ ֿפון די בירגערקריג־צַײטן ,וווּ עס ָ
אַ פֿײַערל .חוץ מיר איז דאָרט קיין איין פּאַסאַזשיר ניט געווען .דורך דער טיר ,אין
אַ זײַטיק קעמערל אױף אַ באַנק איז געשלאָפֿן דער דעזשורנע .כּדי איך זאָל ניט
פֿאַרפֿרוירן ווערן ,האָב איך גיך אַרומגעשפּאַנט אין פּוסטן שטאַל .ווי עס איז מיר
ניט אײַנגעווייטיקט געווען אױף דער נשמה ,האָב איך זיך דערמאָנט אין שלום־
עליכמס טערקאַליע מיט די װאַנצן און ביטער געשמייכלט.
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אַזייגער דרײַ באַנאַכט מיט פֿאַרפֿרוירענע ”הילצערנע״ פֿיס בין איך אַרײַן אין
וואַגאָן פֿון צוג .סאַדאָווסקי ,ווי עס האָט זיך אויסגעוויזן ,איז דאָך געשמאַק געשלאָפֿן
מיט די וואַנצן ביז אינדערפֿרי און פֿאַרשלאָפֿן די באַן .קיין ביראָבידזשאַן בין איך
אָנגעקומען פֿאַר מיטיק און גלײַך אַוועק אַהיים זיך איבערטאָן .אין שטוב איז געווען
מחיהדיק וואַרעם – אַזוי וואַרעם איז בײַ אונדז קיינמאָל ניט געווען ,און איך האָב
זייער גוט אַ טראַכט געטאָן וועגן מײַן פֿרײַנט :דאָס האָט ער ,הענעך ,אַזוי אָנגעהייצט
דעם אויוון ,גרייטנדיק זיך צו מײַן קומען...
איך האָב אױפֿגעעפֿנט דאָס טירל פֿונעם אויוון ,אַ קוק געטאָן צום ברענענדיקן
האָלץ ,נאָר צו מײַן חידוש האָב איך דאָרט קיין פֿײַער ניט געזען – בלויז אַ ביסל
אַש .אַ טאַפּ געטאָן דעם אויוון – ער איז קאַלט .איך בין געבליבן שטיין אין
פֿאַרצווייפֿלונג – וואָס זאָל דאָס באַטײַטן? דער אויוון האָט דאָך ניט געהייצט ,אין
דרויסן איז אַ פֿראָסט ,און אין שטוב איז וואַרעם .נאָר דאָ האָט צו מײַן נאָז זיך
דערטראָגן אַ מאָדנע טשאַד־ריח ,און איך האָב דערפֿילט ,ווי עס שפּאַרט אַ וואַרעמער
שטראָם פֿון באַלקן .איך בין אַרױף אױפֿן טיש ,אַ טאַפּ געטאָן דעם סופֿיט איבער
דעם אויוון און אָפּגעבריט די הענט.
אַרײַן אין שכנותדיקן צימער – אין קאַנצעליאַריע פֿון ”רויטן קרייץ׳׳ .דאָרטן
איז דער אויוון ,וועלכער האָט געהאַט אַ געמיינזאַמען רויכגאַנג מיט אונדזערן,
געווען ממש אָנגעגליט ,און איך האָב זיך אָנגעשטויסן ,אַז דאָ איז עפּעס ניט גלאַט.
אין עטלעכע מינוט אַרום זײַנען שוין בײַ אונדז אין שטוב געווען פֿײַערלעשער.
מיט אַ האַק האָבן זיי געעפֿנט די סטעליע ,און פֿון דאָרטן האָט אַ שפּאַר געטאָן אַ
גרויסער פֿלאַם – עס האָבן געברענט די באַלקנס ,וואָס לעבן דעם קוימענלאָך .אין
הויז האָט זיך אָנגעהויבן אַן אַליאַרם ,אַ קוויטשערײַ פֿון די שכנים און קינדער ,דורך
די פֿענצטער זײַנען געפֿלויגן בעטגעוואַנט ,קליידונג ,מעבל – אַ פּאָגראָם .הענעך
ׂשרפה איז שוין געווען פֿאַרלאָשן.
ֿ
איז געקומען צו לויפֿן פֿון רעדאַקציע ,ווען די
אָט אַזאַ ברוך־הבא האָב איך געהאַט נאָך מײַן רײַזע אין טײַגע .אָט אַזוי זײַנען מיר
געבליבן אָן אַ דאַך.
די ערשטע נעכט האָבן מיר גענעכטיקט אױף דער קאַנאַפּע און בענקלעך אין
רעדאַקציע .אין עטלעכע טעג אַרום האָט מען הענעכן גענומען אין אַרמיי ,און איך
בין געבליבן אַליין .צו דער צײַט האָט זיך בײַ מיר צעשפּילט אַ שרעקלעכער צאָן־ווייטיק.
מיט אַ צעבלאָזענער באַק און צוליב רחמנות האָבן מיך אַרײַנגענומען צו זיך אין דער
דירה אינעם זעלבן הויז צוויי לערערינס – שוין ניט קיין יונגע מיידלעך ,וועלכע זײַנען
זייער צערטלעך אַרום מיר אַרומגעגאַנגען .די מאַדאַם קאָמינסקע ,וועלכע האָט געהאַט
האט זיך ניט געקאָנט
ׂשרפה און קײן איין געשעעניש ,קײן איין מענטש ָ
ֿ
נקמה מיט דער
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באַגיין אָן איר אויפֿמערקזאַמקײַט ,האָט גלײַך צעפּויקט אין רעדאַקציע און אין שטאָט:
”לאַטקעלעך מאַכט זי אים!״ (דאָס הייסט מיר) .פֿון די לערערינס בין איך איבערגעגאַנגען
וווינען אין נאָך ניט אינגאַנצן פֿאַרענדיקטן הויז ,וווּ עס האָט געוווינט אַ פּאָר פֿאָלק
מיט זַײן ֿפ ַאמיליע .דער בעל־הבית – ַא געלער ייִדַ ,א שטאַרקער שיּכור – האָט
פֿאַרלאָזט די בויונג און מערסטנטייל צײַט פֿאַרבראַכט אין רעסטאָראַן בײַ אַ פֿלעשל.
גאָר אינגיכן נאָך מײַן אָנקומען צו אים אין הויז האָט מען אים געפֿונען אַ טויטן –
פֿאַרפֿרוירענעם אין גאַס .דאָס הויז איז געשטאַנען מיט ניט קיין פֿאַרענדיקטן דאַך,
און איך בין גאַנצע טעג ניט געשלאָפֿן איבער דער גרויזאַמער קעלט.
איך געדענק שױן ניט די איינצלהײַטן וויאַזוי אַרום ,נאָך זייער אַ קורצע צײַט
איז מיר אויסגעקומען וווינען בײַם שרײַבער הירש דאָבין צוזאַמען מיט בוזי מילערן.
דאָבין האָט דאַן זיך געהיילט אין קרים פֿון צינגאַ .בוזי מילער ,וואַרטנדיק אױף אַ
דירה און אױף זײַן פֿאַמיליע ,וועלכע האָט געלעבט אין מאָסקווע ,האָט דאַן געוווינט
בײַ דאָבינען ,און כּדי עס זאָלן זיך ניט פֿאַרשפּרייטן קיין פּליאָטקעס (ער איז געבליבן
אין דער דירה מיט דאָבינס סימפּאַטישער פֿרױ) ,האָט ער מיך אײַנגעלאַדן צו זיך,
און מיר זײַנען געשלאָפֿן אין איין בעט .ער האָט אַפֿילו געבעטן אָנשרײַבן וועגן דעם
זײַן פֿרוי ,מיט וועלכער איך בין געווען קורץ באַקאַנט ...בוזי מילער איז געווען ביז
גאָר אַן אָנגענעמער ,באַשיידענער מענטש ,איך וואָלט זאָגן אַ שעמעוודיקער .ער
האַט ליב געהאַט לייענען פֿאַר מיר סטעפֿאַן צווייגן ,איבערגעבנדיק מיר זײַן אַנציקונג
פֿאַר אים.
וועגן הירש דאָבינען האָב איך שוין דערמאָנט פֿריער ,בעת איך האָב באַשרײַבן
די באַגעגענישן מיט דוד בערגעלסאָנען .נאָר אָט האָב איך זיך דערמאָנט אַן עפּיזאָד.
דאָס האָט פּאַסירט אינקורצן נאָך מײַן אָנקומען קיין ביראָבידזשאַן .מיר מיט הענעך
קויפֿמאַנען האָבן געוווינט אין איין הויז מיט דאָבינען .דער לאַנגער קאָרידאָר וווּהין
עס זײַנען אַרויסגעגאַנגען פֿיל טירן פֿון אונדזערע שכנים ,האָט זיך ניט באַלויכטן –
מיט עלעקטרע איז דאַן געווען שווערלעך ,און אַפֿילו אין די אָנשטאַלטן און
וווינונגען אין שטאָט האָט מען אָפֿטער זיך באַנוצט מיט נאַכט־לעמפּ.
איינמאָל שפּעט אױפֿדערנאַכט זײַנען מיר מיט הענעכן געזעסן אין שטוב :הענעך
האָט געשריבן אַ ליד ,איך האָב געלייענט .פּלוצליג ,אין דער פֿולער שטילקײַט,
הערן מיר ,ווי עמעצער באַוועגט זיך פֿאָרזיכטיק אין קאָרידאָר און שאַרט מיט
די פֿיס.
גנב! – האָט צו מיר אַ שעפּטשע געטאָן הענעך .איך בין געווען גרייט אים
–אַ ֿ
גלייבן .אַרום דער שטאָט זײַנען געווען צעוואָרפֿן לאַגערס פֿון קרימינעלע פֿאַרברעכער,
און אין שטאָט איז געווען ווײַט ניט רויק...
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מיר זײַנען ביידע נעענטער צו צו אונדזער טיר און מיט אַ פֿאַרכאַפּטן אָטעם זיך
צוגעהערט צו די פֿאַרדעכטיקע טריט.
גנב! – האָט מיטאַמאָל איבערגעחזרט הענעך און גענומען אין האַנט אַרײַן
–אַ ֿ
די האַק .איך האָב ניט באַוויזן עפֿענען דאָס מױל ,ווי הענעך האָט אױפֿגעפּראַלט די
טיר מיט דער אױפֿגעהויבענער איבערן קאָפּ האַק און אױפֿן גאַנצן כּוח אַ דונער
געטאָן" :הענט אין דער הײך!"
מיט אַ האַרצביסנדיקן פֿרוישן געשריי איז עמעצער אַוועקגעפֿאַלן אױף דער
ערד .שכנים זײַנען אַרויס פֿון זייערע צימערן ,און ווען מע האָט באַלויכטן דעם
קאָרידאָר ,האָט מען דערזען אױפֿן דיל ...דאָבינס פֿרוי .זי איז געלעגן אין אַ טיפֿן
חלשות ,און די שכנים האָבן זיך ניט ווייניק געפּאָרעט אַרום איר ,ביזוואַנען זי איז
צו זיך געקומען.
האָלץ איז דעמלט אינדערהיים ניט געווען .אומקערנדיק זיך אין עטלעכע טעג
אַרום פֿון קאָמאַנדירונג און דערוויסנדיק זיך ,וואָס איז פֿאָרגעקומען מיט זײַן פֿרוי,
האָט ער אַרומגעזוכט הענעכן ,כּדי אָנרײַבן אים אַ פּיסק ...ניט גרינג איז אויסגעקומען
אָפּקילן אַ הייסן שרײַבער...
...ווען דאָבין איז געקומען פֿון קרים ,בין איך ווידער געוואָרן נע־ונד און גענעכטיקט,
וווּ נאָר עס איז אויסגעקומען :אין רעדאַקציע ,בײַם בוכהאַלטער פֿון רעדאַקציע ,וועלכע
האָט זיך צו מיר באַצויגן זייער מיטפֿילעוודיק ,בײַ באַקאַנטע .ענדלעך האָב איך זיך
דערשלאָגן צו אַן אייגן צימער – קעגניבער דער רעדאַקציע ,וווּ עס האָבן געוווינט
אייניקע אונדזערע מיטאַרבעטער און דער פּאָעט בוזי אָלעווסקי מיט זײַן פֿרוי.
איך ווייס ניט ,צי מע קאָן אָנרופֿן אַ צימער דאָס קעמערל אױפן צווייטן שטאָק,
וואָס איז געווען אויסגערעכנט אױף אַ קלאַדאָווקע און געהאַט אַ שטח אפֿשר דרײַ
דאס איז
לאץָ .
ּפא ַ
מעטער ...פֿאַר מיר איז דאָס פּיצל צימער געווען ַא וווּנדערלעכער ַ
געווען די ערשטע אין מײַן לעבן זעלבשטענדיקע וווינונג ,און איך האָב זיך ניט
געקאָנט אָנקוקן דערמיט .דערצו האָב איך ניט געדאַרפֿט הייצוואַרג :די וואַנט פֿון
מײַנע שכנים – אַ יונג פּאָרפֿאָלק פּעדאַגאָגן – איז געווען הייס פֿון זייער אויוון.
איך האָב זיך פֿלײַסיק גענומען אײַנריכטן און באַצירן מײַן נעסט :אַן אײַזערן
בעטל פֿון פֿענצטער ביז דער טיר ,אַ טישעלע ,אַ טאַבורעט ,אַ ביכער־פּאָליצע אױף
דער וואַנט ,אַ פּרימוס ,אַ וואַסער־עמער אונטערן בעט – דאָס איז געווען מײַן גאַנץ
האב־און־גוטס .אין דער פֿרײַער צײַט בין איך מיר מיט פֿאַרגעניגן געלעגן אױף מײַן
ָ
בעטל מיט אַ ביכל אָדער געזעסן בײַ מײַן טישל און עפּעס געשריבן.
נאָר ניט לאַנג האָט געדויערט מײַן גן־עדן .ביזוואַנען דאָס יונגע פּאָרל פֿון
יענער זײַט וואַנט האָט דורכגעמאַכט זייער האָניק־חודש ,בין איך גליקלעך געווען
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צוזאַמען מיט זיי .עס איז געווען וואַרעם אין דעם ”פּאַלאַץ״ – אַ מחייה .נאָר
באַלד האָבן זיי זיך אָנגעהויבן קריגן צווישן זיך .און דערנאָך אַוועק אַהיים –
באהייצונג און ווידער
יעדער צו זײַנע עלטערן – ,בין איך געבליבן ָאן קיין שום ַ
אויסגעּפרוּווט אױף זיך די שרעקלעכע קעלט פֿון ווײַטן מזרח אַזױ האָט זיך געצויגן
ביז סאַמע פֿרילינג.
ווי איך האָב באַמערקט ,איז די אַטמאָספֿער אין רעדאַקציע געווען זייער אַ
גינסטיקע און אַ פֿרײַנטלעכע .דאָס איז געווען דער פֿאַרדינסט פֿון בוזי גאָלדענבערגן –
אַ זעלטענעם חכם און ערודיט ,אַ געבוירענער רעדאַקטאָר ,וועלכער האָט יעדן
איינעם פֿון אונדז געלערנט זשורנאַליסטיק .זײַן געהילף – דער פֿאַראַנטוואָרטלעכער
סעקרעטאַר נחום פֿרידמאַן ,פֿאַר וועמען דער ברייטער שטול בײַם שרײַבטיש איז
געווען צו ענג – אַ כאָלאָסטיאַק אין די יאָרן מיט רויטע פֿולע באַקן ,וועלכע האָבן
זיך מער גערויטלט ,ווען עמעצער אין זײַן אָנוועזנהײַט באַרירט אַן ”איידעלע״
פֿראַגע ,מיט גראָבע גלעזלעך אין די ברילן – איז געווען אַן אומפֿאַרבײַטלעכער
מענטש אין רעדאַקציע ,וועלכער האָט אױף זײַנע פּלייצעס געשלעפּט די צײַטונג.
יעדן טאָג אױף די רעכט פֿון אַ פֿרײַגעדונגענעם האָט זיך אין רעדאַקציע באַװיזן
עמנואל קאַזאַקעװיטש .ער האָט געאַרבעט אַלס איבערזעצער .אַ זון פֿון אַ ניט לאַנג
פֿאַרשטאָרבענעם רעדאַקטאָר הענעך קאַזאַקעװיטש .דירעקטאָר פֿונעם אָרטיקן
טעאַטער ,אַ פּאָעט ,אַן אומדערמידלעכער װיצלינג ,אַ כחמה־זאָגער – האָט ער בײַ
זײַנע דרײַ־און־צװאַנציק יאָר אומעטום זיך געפֿילט ,װי אַ בן־יחיד בײַ זיך אין דער
הײם ,וועמען אַלץ איז דערלויבט ,און ער ֿפלעג ניט זעלטן ַארויסגעבן ייִנגלשע
שטיקלעך ניט פֿון בעסטן מוסטער ...אַ דאַרער ,אַ קרענקלעכער ,מיט כּמעט ּתמיד
אַ פֿאַרבונדענעם האַלדז ,האָט פֿון עמען ממש געפּראַלט מיט לעבן .אױף אונדזערע
יום־טובדיקע אָוונטן פֿלעג ער זײַן דער טאָסט־מײַסטער ,אימפּראָוויזירט ,געשיט
ֿ
מיט כחמות ,דעקלאַמירט ,געזונגען און אָנגעצונדן מיט לוסט אַלע בײַוועזנדע .איך
געדענק ,איינמאָל בעת מײַן לעצטן יום־טובֿ־אָוונט אין ביראָבידזשאַן בײַ געדעקטע
רוואלט
האט זיך מיר ֿפ ַא ַ
טישן ,ווען דער עולם איז שוין געווען אונטער דער משקהָ ,
ֿפ ָארלייענען ַא פֿריילעכע פֿאָלקס־מעשה ,וואָס איך האָב געהאַט פֿאַרשריבן בײַ מײַן
מאַמען .ניט באַוויזן איבערלייענען אַפֿילו די ערשטע שורה – ”בלויז אָנגעהויבן
”אַ מאָל איז געווען...״ – ,ווי עמע האָט אַ הילך געטאָן מיט דער פּאָפּולערער ליד
”אַ מאָל איז געווען אַ מעשה״ ,און דער גאַנצער אונטערגעהייצטער עולם און איך
אַליין האָבן אונטערגעכאַפּט די ליד .צוזאַמען מיט עמע קאַזאַקעוויטשן און בוזי
גאָלדענבערגן האָב איך אָנטיילגענומען אינעם איבערגעזעצטן פֿאַר דער צײַטונג
אַ גרויסן ליד פֿונעם קאַזאַכישן פּאָעט דזשאַמבול .די איבערזעצונג האָבן מיר
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אונטערגעחסמעט ”עם .בינגאָלד (דאָס הייסט – עמע ,בינימין ,גאָלדענבערג) .מיר
איז געווען ביז גאָר אָנגענעם ,ווען עמע האָט הויך אָפּגעשאַצט מײַן אָפּגעדרוקטע
אין צײַטונג דערציילונג ”אַ פּאַראַשוטיסט״ .מיט אַ סך יאָרן שפעטער ,ווען עמע
קאַזאַקעוויטש איז שוין געווען אַ באַוווּסטער פּראָזאַיִקער ,אַ לאַורעאַט פֿון דער
האב
כערסאן ,וווּ איך ָ
ָ
גאס אין
מלוכה־פּרעמיע ,האָבן מיר זיך באַגעגנט אינמיטן ַ
האט געלייענט אין רעדאַקציע פֿון דער געגנטלעכער צײַטונג
געארבעט .עמע ָ
ַ
דאן
ַ
אױף אַ ליטעראַרישער באַגעגעניש לכּבֿד אים .ער האָט מיך אַרומגעכאַפּט און
אָנגעשטאַנען ,אַז איך זאָל מיט אים מיטגיין.
נאָך דער באַגעגעניש האָבן מיר לאַנג אַרומגעשפּאַנט איבער די כערסאָנער
גאַסן ,דערמאָנט זיך ביראָבידזשאַן ,אונדזער רעדאַקציע ,פֿרײַנט .ער האָט מיר
מאסקווע ,וועגן זײַן פֿרוי און דרײַ טעכטער (דערבײַ
דערציילט וועגן זײַן לעבן אין ָ
טביה מיט די טעכטער...״) ,וועגן זײַנע
האָט ער געשפּאַסט” :איך בין אַזוי ווי ֿ
שעפֿערישע פּלענער און לסוף ,בײַם געזעגענען זיך ,האָט ער מיט אַ ביטערלעכן
אומשולדיקן טאָן זיך פֿאַרענטפֿערט ,פֿאַרוואָס אים איז מיט יאָרן צוריק אויסגעקומען
קעגן מיר אַזוי ניט אָנשטענדיק האַנדלען .איך האָב אים באַרויקט און פֿאַרזיכערט,
אַז איך טראָג אױף אים קיין שום בייז – אַזאַ איז געווען די צײַט ...נאָר וועגן דעם
אַ ביסעלע שפּעטער.
אין רעדאַקציע האָט אויך געאַרבעט דער שרײַבער סאַלוואַדאָר באָרזשעס –
אַ קליינער ,אַ ביסל געהויקערטער ,מיט שיטערע האָר אױפֿן קאָפּ ,אַ נערוועזער.
זײַן אמתער נאָמען איז געווען סאַול באָראָדין ,און דעם פּסעוודאָנים האָט ער
האט געלעבט ַא היּפשע צַײט .וועגן דער
ניירא ,וווּ ער ָ
ָ
־דע־זשא
ַ
ריא
געבראַכט פֿון ָ
שטאָט אין בראַזיל האָט ער אָנגעשריבן אַ בוך .באָרזשעסן האָב איך געקענט נאָך
פֿון כאַרקאָוו .מיר האָבן געוווינט נאָענט איינער פֿון צווייטן און ניט זעלטן זיך
געטראָפֿן אין די ליטעראַרישע קרײַזן .אין ביראָבידזשאַן האָבן מיר זיך באַגעגנט
ווי אַלטע באַקאַנטע און נעענטער באַפֿרײַנדעט זיך.
פֿון די רעדאַקציע־מיטאַרבעטער האָבן מיר זיך נאָך פֿאָרגעדענקט קאַרדאָנסקי,
קיזער ,פּערעצמאַן ,מיט וועמעס פֿרוי עס האָט געפֿירט אַ ראָמאַן בוזי גאָלדענבערג,
”דאס לעמעלע״,
קטאר – ָ
הויּפט־רעדא ָ
ַ
פֿינקלשטיין – דער שטעלפֿאַרטרעטער ֿפונעם
גערופן – ַא קליינינקערַ ,א קַײלעכדיקער ,ווי ַא פילקעּ ,תמיד
ֿ
האבן מיר אים
ַאזוי ָ
מיט אַ ציבעק אין מויל ,װאָס האָט אים געדאַרפֿט צוגעבן אַ סאָלידן אָנבליק” .דאָס
לעמעלע״ האָט אין זיבן־און־דרײַסיקסטן יאָר ניט ווייניק צוגעלייגט זײַן האַנט ,כּדי
באַזײַטיקן בוזי גאָלדענבערגן ,און ער האָט זיך זײַנס דערשלאָגן ...אַ קורצע צײַט
האָט דער דאָזיקער טיפּש פֿאַרנומען דאָס אָרט פֿונעם הויפּט־רעדאַקטאָר ,נאָר ניט
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לאַנג געגראָבן גריבער פֿאַר אַנדערע ,האָט ער אַליין געבראָכן דעם קאָפּ ,און קיינער
האָט ניט אַרויסגעוויזן צו אים קיין שום מיטגעפֿיל.
פֿרילינג  1937איז געקומען צו פֿאָרן קיין ביראָבידזשאַן באָריס היימאַן ,מיט
וועמען מיר זײַנען געווען גוט באַקאַנט פֿון כאַרקאָוו .נאָך הענעך קויפֿמאַנס אָפּגיין
אין אַרמיי זײַנען מיר זיך מיט באָריסן נאָענט צונויפֿגעגאַנגען ,כאָטש ער איז געווען
עלטער פֿון מיר אױף גאַנצע זעקס יאָר און איז שוין געווען אַ טאַטע פֿון צוויי זין.
מיר פֿלעגן צוזאַמען שרײַבן מאַטעריאַלן פֿאַר דער צײַטונג ,צוזאַמען פֿאַרברענגען,
און ניט זעלטן פֿלעג ער נעכטיקן בײַ מיר אין שטיבל ,וווּ מיר זײַנען געלעגן אױפֿן
קארטן־ייִנגלעך...
בעטל ,ווי ָ
דער אַרויסלאָזער אין רעדאַקציע סאַניע ראָזענפֿעלד – אַ שיינער באַשיידענער
בחור ,שטענדיק אויסגעשמירט אין טיפּאָגראַפֿיע־פֿאַרבן – און די מאַשיניסטקע
פֿרומע ,וועלכע האָט אין פֿאַך ניט געהאַט צו זיך קיין גלײַכן ,האָבן געשלאָסן
אונדזער ניט גרויסן קאָלעקטיוו.
זייער אָפֿט פֿלעגן אַרײַנקומען אין רעדאַקציע די שרײַבער ראַבין ,קליטעניק,
ווײַנהויז ,דאָבין ,מילער ,אָלעווסקי ,ראַבינקאָוו ,פֿאַליקמאַן ,ליובע וואַסערמאַן ,דער
אַווטאָר פֿונעם פֿילם די ”גליקזוכער״ קאָבעץ – אַ װײַסרוס לויט דעם אָפּשטאַם,
וועלכער איז געווען ממש פֿאַרליבט אין ווײַטן מיזרח .יעדערער פֿון זיי האָט
געבראַכט מיט זיך אין רעדאַקציע אַ שטיקל נײַס ,אַ חכמה ,דיסקוטירט איבער אַ
נײַער דערציילונג אָדער ליד.
וועגן מײַנע באַגעגענישן מיט דוד בערגעלסאָנען האָב איך זיך דאָ דערמאָנט
אין נאָך איין קורצער באַגעגעניש מיטן גרויסן שרײַבער .דאָס איז געווען אין
זיבן־און־דרײַסיקסטן יאָר ,בעת דוד בערגעלסאָן האָט געמאָלדן פֿאַר דער וועלט ,אַז
ער באַזעצט זיך אױף שטענדיק אין ביראָבידזשאַן .די דאָזיקע ידיעה איז אויפֿגענומען
געוואָרן מיט גרויס באַפֿרידיקונג פֿון זײַנע פֿאַרערער ,און אין איינעם אַ טאָג קומט
אָן צו אונדז אין רעדאַקציע אַ טעלעגראַם פֿון מאָסקווע אױף בערגעלסאָנס נאָמען
פֿון אַליין לעאָן פֿייכטוואַנגערן ,וועלכער האָט דאַן פֿאַרבראַכט אין דער סאָוועטישער
הויפּט־שטאָט .אין דער דאָזיקער טעלעגראַם האָט פֿייכטוואַנגער באַגריסט זײַן
קאָלעגע מיטן באַשלוס זיך באַזעצן אין ביראָבידזשאַן.
איך אַלס סאַמע ייִנגסטער און פֿלינקסטער האָב אַ כאַפּ געטאָן די דעפּעשע
און אַוועקגעלאָפֿן אין האָטעל צו בערגעלסאָנען ,איבערגעפֿולט מיט שטאָלצקײַט,
װאָס אין מײַנע הענט גלעט אַ טעלעגראַם פֿון איין וועלטבאַרימטן שרײַבער צום
צווייטן ...בערגעלסאָן האָט מיט נײַגער איבערגעלייענט די טעלעגראַם און ניט
אָן זעלבסטצופֿרידנקײַט זיך אָנגערופֿן צו מיר:
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– האַ ,װאָס זאָגט איר? ..בערגעלסאָנען פֿאַרגעסט מען ניט ...אַ גרויסן דאַנק
אײַך ,יונגערמאַן ,פֿאַר דער טירחה .אָט לאָז איך זיך שוין אַוועק אָנשרײַבן מײַן
פֿרײַנט.
נאר איך
האטעלָ ,
רלאזן דעם צימער אין ָ
געוואלט ֿפ ַא ָ
ָ
האט זיך ניט
אוי ,ווי מיר ָ
רשטאנעןַ ,אז בערגעלסאָנען איז אַצינד ניט צו מיר ,און זיך געזעגנט מיטן
ַ
האב ֿפ ַא
ָ
שרַײבער...

בערגעלסאנען
ָ
ָאװנטן מיט
האנטָ ,אט װערן זײ ֿפ ַארשװּונדן.
האלטסטו זײ אין ַ
יארן ,װי ּפילקעסָ :אט ַ
קַײקלען זיך די ָ
צוזאמען מיט זײ װערן אױסגעמעקט ֿפון זּכרון געשעענישן ,איבערלעבונגעןֿ .פיל ֿפון
ַ
ראן צװישן זײ ַאזעלכע ,װעלכע
נאר ֿפ ַא ַ
זײ ֿפ ַארצױגן זיך מיט ַא געדיכטן נעּפלָ .
שריפט – ַאזױנע
ֿ
אױפ
ֿ
אױסגעהאקטע אױף ַא שטײן
ַ
ֿפ ַארקריצן זיך אין זּכרון װי ַאן
ֿפ ַארגעסן זיך ניט...
בלאִיקַײט
ָ
רכאּפט .די
געשטאנעןַ ,אזש דעם ָאטעם ֿפ ַא ַ
ַ
דאן
ראסט איז ַ
ַא בײזער ֿפ ָ
בידזשאנער דעכער ,און
ַ
בירא
ָ
צוגעפרױרן צום הױכן שנײ אױף די
ֿ
ֿפון ָאװנט איז װי
שטאט ,װי סלוּפעס...
ָ
האבן זיך געהויבן איבער דער
די רױכן ֿפון די קױמענס ָ
בידזשאנער שטערן״ איז
ַ
”בירא
ָ
אין די ענגע צװײ שכנותדיקע צימערן ֿפון
צונױפגעקומען ַארבעטער,
ֿ
האבן זיך
דא ָ
געשטאנען ַא געהױבענע שטימונגָ .
ַ
ליטערארישער
ַ
ָאנגעשטעלטע ,לערערס ,סטודענטן ,װעלכע זַײנען געקומען אױף ַא
באגעגעניש מיט ָארטיקע שרַײבער.
ַ
דאס ֿפַײער,
געקלאּפט ָ
ַ
יום־טובדיק
ֿ
האט
ַארום דעם קַײלעכדיק אויװן ,װּו עס ָ
האבן זיך
קאנטע ָ
בא ַ
װאלדבײמערַ ,
סמאלע ריח ֿפון ַ
ָ
געשמאקן
ַ
ֿפ ַארשּפרײטנדיק ַא
האבן זיך
חברה שרַײבער ָ
באגריסונגען און װערטלעך ,די ֿ
רפן מיט ַ
איבערגעװא ֿ
ָ
ּפשּפאסנדיק גוטמוטיק אײנער ֿפון צװײטן.
ַ
אופןָ ,א
געחכמהט אױף זײער ֿ
האט זיך אין דעם ּפרט אױסגעטײלט דער שטענדיק ֿפרײלעכער עמע
איבערהױּפט ָ
האט איבערגעטומלט דעם ַאלגעמײנעם
זאקעװיטש ,װעמעס הילכיק געלעכטער ָ
קא ַ
ַ
ּפגעשטאנען
ַ
קאל .ניט װַײט ֿפון אים זַײנען ָא
לא ַ
גאנצן ָ
רפולט מיט זיך דעם ַ
טומל און ֿפ ַא ֿ
האבן
געלאסן ָ
ַ
דאבין .מער
ראבין און הײזעריקער הירש ָ
נאטקע װַײנהױז ,יוסיף ַ
ָ
יאנקל
רידמאן און ַ
ַ
בינקאװ ,בוזי מילער ,נחום ֿפ
ָ
רא
געשמועסט צװישן זיך הערשל ַ
ליקמאן.
ַ
ֿפ ַא
הא ֿפשטײן און
מאןַ ,ארל ָ
קױפ ַ
ֿ
סאמע יִינגסטעּ ,כמעט יִינגלעך ,הענעך
מיר ,די ַ
העפטן
ֿ
רעדאקציע טיש מיט
ַ
באשײדן געזעסן לעבן
דער אױטאָר ֿפון די שורות זַײנען ַ
אין די הענט און מיטן ָאּפשַײ זיך צוגעהערט צו דעם ֿפַײערװערק װיצן.
נאר
האט ָ
גאלדענבערג ָ
בידזשאנער שטערן״ בוזי ָ
ַ
”בירא
ָ
קטאר ֿפון
הױּפט־רעדא ָ
ַ
דער
נאמער
מארגנדיקער צַײטונג ָ
קארעקטור־בלעטער ֿפון ָ
װאס ֿפ ַארענדיקט לײענען די ָ
ָ
זענפעלד .ערשט דאַן האָט
רא ֿ
סאניע ָ
רױסלאזער ָ
ָ
און געגעבן די ָאנװַײזונגען דעם ַא
ער זיך אָנגעהױבן פֿון זײַן אָרט ,אױסגעגלײַכט אין זײַן גאַנצער שלאַנקײַט ,פֿאַרװאָרפֿן
אַרױף די שװאַרצע האָר ,אַ װײַלע באַטראַכט מיט זַײן קלוגן שמײכל דעם עלום –
דאָס איז געװען אַ צײכן ,אַז גענוג שױן טומלען ,דער אָװנט הײבט זיך אָן.
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האט דער
באװיזן ָ
זאקעװיטש ...ניט ַ
קא ַ
דער לעצטער איז ַאנטנגעשװיגן עמע ַ
געעפנט מיט ַא סקריּפ.
ֿ
האט זיך
עפענען דעם ָאװנט ,װי די טיר ָ
קטאר ֿ
רעדא ָ
ַ
מאנצביל אין ַא ֿפוטערנעם
נטשטאנען ַא מיטלװּוקסיקער ַ
ַ
אױפן שװעל איז ַא
ֿ
האט
ל־קאלנערֿ ,פון וועלכן ָ
ָ
שא
רױפגעהױבענעם ַ
שטרַײמל־היטל ,ברױנעם ַא ֿ
נאז .דאָס איז געװען דוד בערגעלסאָן.
ראסט ָ
אַרױסגעקוקט זַײן רױטע ֿפון ֿפ ָ
מאל ֿפ ַארחידושט
מיטא ָ
ַ
אומדערװארטַ ,אז ַאלע זַײנען
ַ
עס איז געװען ַאזױ
האט
בערגעלסאן ָ
ָ
מאדנע שטילקַײט.
האט זיך אַײנגעשטעלט ַא ָ
געװארן ,און עס ָ
ָ
געטאן ֿפון
ָ
שּפאס
ַ
האט ער ַא
באמערקט ,און ּכדי צעזײען דעם רושםָ ,
דאס גלַײך ַ
ָ
דער שװעל:
האט איר זיך ַאזױ ָאנגעשטעלט ,גלַײך װי איך
װאס ָ
– ַא גוטן ָאװנט אַײך ,רבותי! ָ
בערגעלסאן אױך הערן
ָ
אפשר װיל דער ַאלטער
געשטאנען ּתחית־המתים? ֿ
ַ
אױפ
ֿ
בין
חברה
געפונען ַא ֿפילו ֿפ ַאר נײטיק מיך אַײנלַײדן .נוֿ ,
ֿ
ּפאר ֿפרישע לידער? ניט
ַא ָ
דא אַײך ַאלעמען – ַארַײנשיטן...
באלד װעל איך ָ
שקציםָ ,אט ַ
האט
רענטפערט ֿפ ַארן שרַײבערָ ,
ֿ
שּפאסיק זיך ֿפ ַא
ַ
האט
גאלדענבערג ָ
און װען בוזי ָ
אונטערשלאק און
ַ
מאנטל מיטן ֿפוטערנעם
אױסגעטאן זַײן ֿפַײנעם ַ
ָ
בערגעלסאן
ָ
דוד
קאּפ זַײן שטרַײמל־היטל ,און ֿפ ַארנומען
ראּפגענומען ֿפון ָ
ף־קאלנערַ ,א ָ
ָ
שא
ברױנעם ָ
סאמע אױװן .צוגעלײגט די
בא ֿפרַײט ֿפ ַאר אים לעבן ַ
האט ַ
װאס עמעצער ָ
דאס ָארטָ ,
ָ
געקאנט זיך ָאנקװיקן מיט
ָ
בערגעלסאן ניט
ָ
האט
רפרױרענע הענט צו דעם אױװןָ ,
ֿפ ַא ֿ
װארעמקַײט.
דער ַ
װארט...
דא בַײ אַײך ַא גן־עדן ,אױף מַײן ָ
– אױ ,קינדערלעך ,עס איז ָ
האבן זיך
שּפאנונג ,און ַאלע בַײװעזענדע ָ
ַ
ּפגעטראטן די ַאלגעמײנע
ָ
גלַײך איז ָא
דערפילט הײמיש און גוט.
ֿ
גאלדענבערג ֿפ ָארגעלײגט,
האט בוזי ָ
האט זיך ֿפ ַארשּפעטיקטָ ,
בערגעלסאן ָ
ָ
מחמת
געלאזט בעטן:
ָ
האט זיך ניט
בערגעלסאן ָ
ָ
זאל זַײן ַא לײטער ֿפון דעם ָאװנט.
ער ָ
בעל־פ ָארזיצער בין איך ַא
ֿ
װארן ַאז ַא
דא צו צולײגן? ָ
האב ָ
װאס איך ָ
– מילאָ ,
האבןַ .אז װעמען הערן מיר?
זאלט קײן חרטה ניט ָ
שטרענגער ,איר ָ
אונטערגעזאגט.
ָ
האט עמעצער
מאנען – ָ
קױפ ַ
ֿ
–
בערגעלסאן – .װּו איז ער ,דער
ָ
איבערגעפרעגט
ֿ
האט
מאנען? הענעך? ָ
קױפ ַ
ֿ
–
נאר אױףָ ,אט ַאזױ...
חתן? שטעל זיך ָ
יאר װַײט ניט
צװאנציק ָ
ַ
האט געלײענט זַײנע לידער .בַײ זַײנע
מאן ָ
קױפ ַ
ֿ
הענעך
נאר לײענען לידער אין דער ָאנװעזנהַײט ֿפון ַא גרױסן
קײן שעמעװדיקער געװעןָ ,
בערגעלסאן איז צו אים צו הילף געקומען:
ָ
האט ער אױף ַאזױנס ניט געטרױמט.
שרַײבער ָ
ּפאר דַײנע
האב איך ַא ָ
לאנג צוריק ָ
– שעם זיך ניט ,הענעך ,דרײסטער ...ניט ַ
גאנץ ֿפַײן.
לידער געלײענט אין צַײטונגַ .
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געעפנט
ֿ
אױפ
ֿ
האט
האט אונטערגעגעבן מוט דעם יונגן דיכטער ,װעלכער ָ
ער ָ
האבן זיך אױף
דעקלאמירן .דערבַײ ָ
ַ
העפט און זײער אױסדריקלעך ָאנגעהױבן
ֿ
זַײן
ּפאעטישער טשוב איז
קאּפעלעך שװײס און דער גרױסער ָ
באװיזן ַ
זַײן שטערן ַ
נאענטער ֿפרַײנט,
מאן איז געװען מַײן ָ
קױפ ַ
ֿ
געקראכן גלַײך אין די אױגן .הענעך
ָ
זשורנאליסטישן
ַ
רקאװער
כא ָ
צוזאמען ֿפ ַארענדיקט דעם ַ
ַ
האבן
מיט װעלכן מיר ָ
צוזאמען ָאנגעהױבן ַארבעטן
ַ
בידזשאן,
ַ
בירא
ָ
געפ ָארן קײן
ֿ
צוזאמען
ַ
טעכניקום,
צוזאמען געװױנט אין אײן צימער און איך בין
ַ
בידזשאנער שטערן״,
ַ
״בירא
ָ
אין
געװען דער ערשטער ,װעמען ער ֿפלעג לײענען זַײנע לידערּ .כמעט ַאלע לידער
דערפ ָאלג ָאדער מּפלה
ֿ
האב איך געקענט אױף אױסנװײניק .און זַײן יעטװידער
ָ
מערקזאמקַײט איז אין
ַ
אױפ
ֿ
גאנצע
אױפנעמען װי מַײנע אײגענע .מַײן ַ
ֿ
ֿפלעג איך
דאזיקן ָאװנט געװען צוגעשמידט צום גרױסן שרַײבער .ער איז געזעסן קעגניבער
ָ
בערגעלסאן – דער ּפרעכטיקער מחבר ֿפון
ָ
נאענט ֿפון מיר .דוד
דעם טישַ ,אזױ ָ
דאס איז געװען װי ַא חלום .איך
”נאך ַאלעמען״” ,מידת־הדין״” ,בַײם דניעּפר״ָ ...
ָ
האבן ָאנװערן
װאלט מורא ָ
האב זיך אַײנגעקוקט אין זַײן געזיכט ,גלַײך װי איך ָ
ָ
רװאס ַאנטדעקטֿ ...פון יענער צַײט איז שױן ֿפ ַארבַײ
נא ָ
האב ָ
װאס איך ָ
ַאן אוצרָ ,
דאס ֿפ ָארגעקומען,
נאר גלַײך װי נעכטן איז ָ
יארהונדערטָ ,
האלבער ָ
ּכמעט ַא ַ
געשטא לט ֿפונעם גרױסן שרַײבער אין יענעם
ַ
דא ס
שטײט ֿפ ַא ר מַײנע אױגן ָ
עטװאס
ָ
שװארצע ברעמען ,זַײן
ַ
מערקװירדיקן ָאװנט .זַײנע אױגן אונטער די
באװעגן
נאז ,זַײן גיריקע און אונטערשטע ליּפן ,װעלכע ֿפלעגן שװער ַ
געשטוּפלטע ָ
באס,
האט זיך בַײ מיר ֿפ ַארהיט דעם שרַײבערס נידעריקן ַ
בעתן רעדן .בולט ָ
זא קול
קרא ֿפט און זיכערקַײטַ .א ַ
ַ
האט געקלונגען מיט ַא זעלטענער
װעלכער ָ
קײנמאל ניט ֿפ ַארגעסן.
ָ
װעסטו צווישן טױזנטער דערקענען און
רמאכטע אױגן זיך
לבפ ַא ַ
הא ֿ
מערקזאם מיט ַא ביסל ַ
ַ
אױפ
ֿ
האט זײער
בערגעלסאן ָ
ָ
נאכגעשּפירט
האב מיט גרױס נַײגער ָ
צוגעהערט צום לײענען ֿפון מַײן ֿפרַײנט און איך ָ
האט ֿפון צַײט צו צַײט
בערגעלסאנען ,װעלכער ָ
ָ
באװעגונג ֿפון
נאך יעטװידער ַ
ָ
געמאלט ֿפ ַארשידענע
ָ
רנאטירונגען מיט זַײן גילדענעם ֿפעדער,
געמאכט קלײנע ֿפ ַא ָ
ַ
אױפן
ֿ
נאכן ָאװנט ֿפ ַארבליבן
דאזיקע בלעטל איז ָ
ּפרא ֿפילן ֿפון מענער און ֿפרױען .די ָ
ָ
האב איך די טַײערע רעליקװיע אין דער צַײט ֿפון דער מלחמה
באדױערןָ ,
טיש .צום ַ
ָאנגעװױרן...
װאס װַײטער,
נאך דער צװײטער ,און ָ
האט ַאלץ געלײענט אײן ליד ָ
און הענעך ָ
ּפאעטיש ,װילנדיק ,װַײזט אױסַ ,אזױ ַארום אױסנעמען בַײם עולם,
ַאלץ מער ָ
הא ט זיך אים אַײנגעגעבן .די
דא ס ָ
גא סט ...און ָ
איבערהױּפט בַײם גרױסן ַ
רױסגעזאגט די מײנונגַ ,אז דער יונגער
ָ
האבן אײנשטימיק ַא
ַארױסטרעטנדיקע ָ
אינטערעסאנטער
ַ
רַײפער,
ֿ
געװארן
ָ
אױסגעװאקסן ,זַײנע לידער זַײנען
ַ
דיכטער איז
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דורכגעזאּפט מיטן
ַ
אינהאלט ֿפולער ,איבערהױּפט די לידער ,װעלכע זַײנען געװען
ַ
און
נאר זַײן אומרוִיקער
צופרידןָ ,
מאן איז געװען ֿ
קױפ ַ
ֿ
לאריט ֿפון װַײטן מזרח .הענעך
קא ָ
ָ
צוזאמען מיט אים
ַ
בערגעלסאנען און
ָ
בליק איז געװען געװענדט מיט אומגעדולד צו
זאגן ערָ ,אבער דער
װאס װעט ָ
געװארטָ ,
ַ
האבן די בַײװעזענדע מיט אומגעדולד
ָ
װאלט װעלן אונטערשטרַײכןַ ,אז
האט זיך ניט געאַײלט ,גלַײך װי ער ָ
הױּפט־ריכטער ָ
ּפידזשאק,
ַ
שװארצן
ַ
אױסגעטאן דעם
ָ
האט ער
ער אַײלט ניט זיך ניט אין ערגעץָ .
װאס לעבן דעם הײסן אױװן,
אױפן רוקן ֿפון שטולָ ,
ֿ
געהאנגען אים הינטער זיך
ַ
אױפ
ֿ
האט ער
דאן ָ
װאלענעם געקעסטלטן דזשעמּפער ...ערשט ַ
און געבליבן אין ֿפַײן ָ
באס:
נגערופן מיט זַײן ַ
ֿ
געטאן די געמבע און זיך ָא
ָ
ּפאמעלעך ַא גלעט
ַ
נאר
רעמהארציקעָ .
ַ
בא
געזאגט ,בין איך ניט ֿפון די ַ
ָ
דא
האב שױן ָ
– װי איך ָ
ּפאר
נאר ַא ָ
איך בין מסּכיםַ ,אז דו ביסט ַא ֿפעִיקער דיכטער און ַא װױלער בחורָ ,
שאטן ניט .דעריבער בעט איך ,הענעך ,מיך מוחל
ּפעטש צו דער צַײט און צו ָארט ַ
זַײן.
האנדלט די לידער,
בא ַ
האט װי ַא געניטער ּפען־מַײסטער ַ
בערגעלסאן ָ
ָ
און דוד
װאס ֿפ ָארגעלײענט .איך געדענק ניט גענױ די אײנצלהַײטן,
נאר ָ
האט ָ
װעלכע הענעך ָ
נאר געבליבן איז אין מַײן זּכרון דער טײל ֿפון זַײן ַארױסטרעטונג,
ּפשאצונגָ ,
ֿפון דער ָא ַ
רגאנישער ֿפ ַארבינדונג ֿפון דער
האט געּפרײדיקט װעגן דער ָא ַ
בערגעלסאן ָ
ָ
װּו
לײטמאטיװ אין דער ליד:
ָ
ּפײזאזש מיט דער שטימונג און
ַ
בילדערישקַײטֿ ,פון
נאר עס ֿפעלט בַײ דיר
טמאל ֿפרישָ ,
– דַײנע לידער ,הענעך ,קלינגען שײןָ ,א ֿפ ָ
אױפן צװײטן ,דו
ֿ
װאלגערסט ַארױף ָאן רחמנות ,אײן בילד
מאס .דו ַ
געפיל ֿפון ָ
דאס ֿ
ָ
װארעמען
נאר ַ
צופיל אײדלשטײנער ,װעלכע בלענדןָ ,
באצירט דַײנע לידער מיט ֿ
ַ
זאגן ַא מין
װאלט ָ
כא ָאס ,איך ָ
מיש־מאש ֿפון ַ
ַ
באקומט זיך בַײ דיר
װײניק ,װַײל עס ַ
האט בַײ די װערטער ָאּפגעװישט דעם שװײס ֿפון שטערן...
נאס ...הענעך ָ
ּפא ָ
ּפאעטישן ָ
ָ
אױפן דיכטערס
ֿ
האנט
רױפגעלײגט זַײן ַ
האט ַא ֿ
באמערקט .ער ָ
האט עס ַ
בערגעלסאן ָ
ָ
ּפלײצע און גוטמוטיק צוגעגעבן:
געקראכן
ָ
נאזֿ ,פרַײנט מַײנערַ .אלע זַײנען געװען יונג און
ראּפ די ָ
לאז נישט ַא ָ
– ָ
איבערװארטן ,און עס װעט זַײן ֿפון דיר ַא ּתכלית,
ַ
אין הימל ַארַײן .נשקשה ,װעסט
ּפאעט.
װעסט זַײן ַא ָ
נגעטאן און
ָ
האט זיך ָא
האט זיך דער ָאװנט ֿפ ַארענדיקט .דער עולם ָ
אױף דעם ָ
באגלײטונג
בערגעלסאן איז ַאװעק אין דער ַ
ָ
נדערגעגאנגען .דוד
ַ
נא
ביסלעכװַײז ֿפ ַא ַ
ֿפון ַא גרוּפע שרַײבער .װי מקנא בין איך זײ געװען!
רהאלטן אױף
נאך ֿפ ַא ַ
האבן זיך ָ
רעדאקציעָ ,
ַ
מיטארבעטער ֿפון
ַ
מיר ,אײניקע
רלאזן די
האבן זיך געקליבן ֿפ ַא ָ
ַא צַײט .עס איז שױן געװען שּפעט ,װען מיר ָ
אױפן שטול לעבן אױװן
ֿ
באמערקטַ ,אז
האט עמעצער ֿפ ַארחידושט ַ
רעדאקציעָ ,
ַ
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האט
ּפידזשאק .דער שרַײבער ָ
ַ
בערגעלסאנס
ָ
ּפידזשאק –
ַ
שװארצער
ַ
הענגט ַא
דורכגעטראגן
ָ
האט זיך װי בליץ
באװּוסטזַײן ָ
נצוטאן ...אין מַײן ַ
ָ
אים ֿפ ַארגעסן ָא
ּפידזשאק און ניט
ַ
געטאן דעם
ָ
כאּפ
האב איך ַא ַ
געדאנק ,און גלַײך ָ
ַ
ַא ֿפרײדיקער
בערגעלסאן
ָ
רױסגעלא ֿפן אין דרױסן .דוד
ָ
װארט בין איך ַא
זאגנדיק קײנעם קײן ָ
ָ
קזאל,
ן־װא ַ
אַײזנבא ָ
ַ
לאנג צוריק אױסגעבױטן
האטעל ֿפון ניט ַ
דאן געװױנט אין ַא ָ
האט ַ
ָ
געפילט .איך בין ניט
ֿ
האב איך ניט
ראסט ָ
רעדאקציע .דעם ֿפ ָ
ַ
װאס ניט װַײט ֿפון
ָ
הא לטנדיק ֿפ עסט אונטערן ָא רעם מַײן אוצר .דער
געלא ֿפ ןַ ,
ָ
נא ר
געגא נגעןָ ,
ַ
רכאּפט
טראכט ,װען איך בין מיטן ֿפ ַא ַ
בא ַ
רדאכט ַ
האט מיך ֿפ ַא ַ
האטעל ָ
שװײצאר אין ָ
ַ
דאך
נטשטאנען ַאנטקעגן איםָ .
ַ
ּפידזשאק אונטערן ָארעם ַא
ַ
ָאטעם און מיט דעם
שטאק און ָאנגעװיסן מיר ַא נײטיקן
ָ
אױפן צװײטן
ֿ
געפירט
רױפ ֿ
האט ער מיך ַא ֿ
ָ
געעפנט
ֿ
האט מיר
האב איך ָאנגעקלונעגן .די טיר ָ
רץ־קלאּפעניש ָ
ַ
הא
נומער .מיט ַא ַ
דאס לשון און
האט זיך בַײ מיר ָאּפגענומען ָ
אױפרעגונג ָ
ֿ
בערגעלסאןֿ .פון
ָ
ַאלײן
האט
ּפידזשאקָ ,
ַ
איך בין געבליבן שטײן װי ַא מומיע .דערזען אין מַײנע הענט זַײן
צעלאכט:
ַ
רשטאנען און הילכיק זיך
ַ
דער שרַײבער ַאלץ ֿפ ַא
מאכט
יונגערמאן .גײט ַארַײן און ַ
ַ
דאנק אַײך,
קאּפ בַײ מירַ ,א שײנעם ַ
– נוַ ,א ָ
צו די טיר .מיט ניט־דרײסטע טריט בין איך איבער דעם שװעל ֿפון גערױמע צימער.
ּפידזשאק.
ַ
האט צוגענומען בַײ מיר דעם
בערגעלסאן ָ
ָ
נאך גוט,
עובר־בטלטָ .
גאר שױן ֿ
בערגעלסאן איז ָ
ָ
ליבהארציקער,
ַ
נאר,
– זעט ָ
איבערגעלאזט...
ָ
רעדאקציע ניט
ַ
האב די הױזן אין דער
װאס איך ָ
ָ
טיפן װײכן שטול בוזי
רעדאקציע אין ַא ֿ
ַ
באמערקט אין דער
האב איך ַ
ערשט ָ
בערגעלסאנען אין
ָ
באגײט
רעדאקציע ַ
ַ
נאכן ָאװנט אין
האט ָ
מילערן ,װעלכער ָ
שטארק
ַ
האט
בערגעלסאן ָ
ָ
האטעל ַארַײן .װַײזט אױס דער יונגער שרַײבערֿ ,פון
ָ
װאס ֿפ ָארגעלײענט ַא נַײע דערצײלונג זַײן לערער ,בַײ מַײן
נאר ָ
האט ָ
געהאלטןָ ,
ַ
ּפאּפיר.
באשריבענע בײגעלעך ַ
צונױפגעלײגט די ַ
ֿ
האט ער
ַארַײנקומען ָ
געשטאנען אױף דעם שװעל אין ֿפ ַארלעגנהַײט ,ניט געװּוסט ,װּו זיך
ַ
איך בין
נאך ַא
כאטש ָ
דאנעןָ ,
געװאלט ַאװעקגײן ֿפון ַ
ָ
האט זיך ַאזױ ניט
הינטאן .מיר ָ
ָ
ַא
נאענט ֿפון גרױסן שרַײבער ,קוקן אױף אים ,הערן אים...
ביסעלע זַײן אין דער ָ
װאס עס טוט זיך
רשטאנעןָ ,
ַ
האט גוט ֿפ ַא
בערגעלסאן ָ
ָ
װַײזט אױס ,דער קלוגער
אין מַײן נשמה און איז ַאנטקעגן געקומען:
װארעם זיך ָאןָ .אט איז שױן ֿפ ַארטיק
יונגערמאן ,זיצט ַא ביסלַ ,
ַ
– טוט זיך אױס,
װאס
באלד בין איך אַײך מכבד מיט ַא מאכל ָ
סטיאצקע װעטשערעָ .אט ַ
ַ
לא
כא ָ
מַײן ָ
קאן מען קריגן .שעם זיך ניט.
בערגעלסאנען ָ
ָ
ַאזױנס איז בלױז בַײ
אױסגעטאן מַײן
ָ
האב
האלטענער ֿפרײד ,איך ָ
רבא ַ
ֿפילט זיך מיט ַא גרױסער ֿפ ַא ַ
ּפעלצל און זיך צוגעזעצט לעבן בוזי מילער.
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לעפל איבער ַאליומין־טעּפל אױף דעם
ֿ
געּפארעט מיט ַא
ַ
האט זיך
בערגעלסאן ָ
ָ
שטאם ,צי
ַ
װאנען איך
ּפגעפרעגטֿ ,פון ַ
ֿ
עלעקטרישן אײװעלע און בעת מעׂשה מיך ָא
האב שױן געדרוקט ערגעץ?
איך שרַײב עּפעס ,צי איך ָ
געבראכט ַא מעׂשה צו לײענען? נײן? ַא
ַ
גאר מיט זיך
האט איר ָ
אפשר ָ
– און ֿ
מאל .און דערװַײל ,ברידערלעך ,רוקט
לאזן אױף ַא צװײט ָ
שאד .װעלן מיר עס ָ
ָ
נאך
קאן איך ָ
מאנען ָ
רא ַ
זיך נעענטער צום טיש .װעט איר זעןַ ,אז חוץ שרַײבן ָ
עּפעס.
בערגעלסאנס װעטשטערע.
ָ
נאך דעם טעם ֿפון
טאג געדענק איך ָ
ביז הַײנטיקן ָ
האב
יארן ָ
דאס איז געװען ַא געקעכטס ֿפון גרינע ַארבעסלעך .אין די שּפעטערדיקע ָ
ָ
דאס איז װַײט
נאר איך בין זיך מודהַ ,אז ָ
זא מאכלָ ,
איך אױך געּפרּוװט צוגרײטן ַא ַ
האבן געגעסן בַײם גרױסן שרַײבער.
װאס מיר ָ
געװען ֿפון יענעםָ ,
בערגעלסאן מיט יִינגלשן גדלות:
ָ
האט
צוזעענדיק ,װי מילער און איך קװיקן זיךָ ,
געזאגט? ַארבעסלעךַ ,א ביסל ּפוטערַ ,א ביסל צוקער
ָ
האב אַײך
װאס איך ָ
האָ ,
– ַ
װאס
ליטעראטור :ניט װיכטיקָ ,
ַ
זאךַ ,א ֿפילו אין
גאר ...און ָאט ַאזוי אין יעדער ַ
און ָ
טראװע ,די קונסט איז װי ַאזױ לײגט מען ַארַײן...
ּפא ַ
מען לײגט ַארַײן אין דער ָ
האט זיך ַארַײנגעמישט בוזי מילער.
– און װער עס לײגט ַארַײןָ – ...
צופרידן צוגעשמײכלט:
האט ֿ
בערגעלסאן ָ
ָ
ט־זאך.
גא ַ
דאס איז ַא ָ
– נוָ ,
האט
סטפרַײנטלעכן בעל־הבית ,װעלכער ָ
גא ֿ
לאנג זַײנען מיר געזעסן בַײם ַ
נאך ַ
ָ
נאמער געגנט,
װטא ָ
זיך געטײלט מיט אונדז זַײנע אַײנדרוקן ֿפון דער יִידישער ַא ָ
בידזשאנער שרַײבער.
ַ
בירא
ָ
ּתושבים,
ֿ
אירע
שעפערישע ּפלענער .שּפעט אין
ֿ
האט מיט ֿפ ַארגעניגן דערצײלט װעגן זַײנע
ער ָ
בארירונג
נאענטן ַ
זא ָ
איבערגעפולטע מיט ּתענוג ֿפון ַא ַ
ֿ
האבן מיר,
נאכט ַארַײן ָ
דער ַ
האטעל־נומער.
רלאזן דעם ָ
מיטן גרױסן שרַײבער ,ניט װעלנדיק ֿפ ַא ָ
בידזשאן איז ֿפ ַארקריצט
ַ
בירא
ָ
בערגעלסאנען אין
ָ
באגעגעניש מיט דוד
נאך אײן ַ
און ָ
צוזאמען מיט
ַ
דאס איז געשען דעם זעלבן װינטער.
בולט געבליבן אין מַײן זּכרוןָ .
האבן מיר געװױנט אין אײן הױז בשכנות מיטן שרַײבער הירש
מאנען ָ
קױפ ַ
ֿ
הענעך
נאך דער
טאג ָ
קראנק און מיר ֿפלעגן יעדן ָ
ַ
װאך צַײט געלעגן
דאבין איז ַא ָ
דאביןָ .
ָ
זא
כאּפן ַא שמועס .אין אײנעם ַא ַ
סּפראװען װעגן זַײן געזונטַ ,
ַ
ַארבעט ַארַײנגײן זיך
קראנקן
ַ
מאן און איך – געזעסן בַײם
קױפ ַ
ֿ
ָאװנט זַײנען מיר – בוזי מילער ,הענעך
האט אונדז ֿפ ָארגעלײענט זַײנע ַא נַײע
דאבין ,ליגנדיק אין בעטָ ,
און געטרונקען טײָ .
האט
נגעקלאּפט .אין דער טיר ָ
ַ
האט עמעצער ָא
דערצײלונג .אין מיטן דערינען ָ
געמאכט
ַ
האט אױף אונדז
בערגעלסאן .זַײן קומען ָ
ָ
באוויזן ַאזױ דוד
אומדערװארט זיך ַ
ַ
בערגעלסאן איז שױן געװען געװױנט
ָ
װאלט קומען.
הנביא ָ
זא רושם ,גלַײך אליהו ֿ
ַא ַ
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באזוכן .װּוהין ער
עקסּפראמטע ַ
ָ
מאכן מיט זַײנע
װאס ער ֿפלעגט ַ
צו די אַײנדרוקןָ ,
נאטירלעך.
דערפילט הײמיש און ַ
ֿ
האט ער זיך גלַײך
זאל ניט קומעןָ ,
ָ
דאך מיך ַאזױ
ראסט װעט איר ָ
אױפן ֿפ ָ
ֿ
געװארט אויף מיר? צוריק
ַ
װאס? ניט
– ָ
לַײכט ניט ַארױסשטעלן.
האבן זיך בַײ איר
באקן ָ
גאר ֿפ ַארלױרן .די ַ
האט זיך ָ
דאבינס חנעװדיקע ֿפרױ ָ
ָ
האט
בערגעלסאן ָ
ָ
גאסט ַאװעקזעצן.
האט ניט געװּוסט ,װּוהין דעם ַ
צערױטלט און זי ָ
סאמע חולה:
אַײנגעארדנט אױף ַא שטול לעבן ַ
ָ
בארוִיקט און זיך
זי ַ
קראנקערהַײט לײענט
ַ
סימוליאנט .סטַײטש,
ַ
דאביןַ ,אז איר זַײט ַא
– איך זעָ ,
צוגעגאנגען
ַ
דערמאנט אין עּפעס .ער איז
ָ
בערגעלסאן זיך
ָ
האט
דא ָ
איר מעׂשיות? – ָ
געהאנגען לעבן דער טיר ,אױסגענומען
ַ
אױפ
ֿ
האט
װאס ער ָ
וטערמאנטלָ ,
ַ
צו זַײן ֿפַײנעם ֿפ
דאבינען:
ראנצן און זײ ַאװעקגעלײגט ֿפ ַאר ָ
מא ַ
ֿפון בײדע קעשענעס עטלעכע ַ
האט
דא ָ
רפואה ֿפון ַאלע קרענקָ .
דאס איז ַא ֿ
ראנצן – ָ
מא ַ
דאביןַ ,
– איר הערטָ ,
װאס אַײך ֿפעלט אױס.
דאסָ ,
טאקע ָ
װיטאמינען – ַ
ַ
איר ַא זון מיט
רצװײפלונג זיך גערודעװעט
ֿ
האט אין ֿפ ַא
דאבינס ֿפרױ ָ
באמערקט ,װי ָ
האב ַ
איך ָ
דאס
האט ָ
גאסט .מן־הסּתם ָ
װאס מכבד זַײן דעם ַ
אין די שענקלעך ,זוכנדיק ,מיט ָ
צונױפגערעדט ,זַײנען
ֿ
װאלטן זיך
מאן .גלַײך װי מיר ָ
קױפ ַ
ֿ
באמערקט הענעך
אױך ַ
נאם ַארַײן ,װּו אין
סטרא ָ
ָ
גא
װעקגעלא ֿפן אין ַ
ָ
מיר אײנצַײטיק ַארױס ֿפון צימער און ַא
עטװאס.
ָ
נאך
ּפאר ֿפלעשלעך װַײן און ָ
אַײנגעקױפט ַא ָ
ֿ
האבן מיר
אַײלעניש ָ
גאר
קא ָ
באװיזן קעלעשעקלעך מיט ַ
האבן זיך ַ
דאבינען ָ
אױפן טיש בַײ ָ
ֿ
און װען
בערגעלסאן מיט הנאה די הענט געריבן.
ָ
האט
און צו ֿפ ַארבַײסןָ ,
דאס
אױפגעהױבן ָ
ֿ
האט דער ערשטער
גאנצע סעודה! – ער ָ
דא ַא ַ
יא ,איך זע ָ
– ָ
מאכן ַא לחיים ֿפ ַאר אונדזער ֿפרַײנט
טאקע ַ
לאמיר ַ
ּכוסהלע – .אױב ַאזױ ,איז ָ
נאכן דריטן
װאס גיכער געזונט װערן און מער ניט קרענקעןָ .
זאל אונדז ָ
דאבינען ,ער ָ
ָ
נטשּפאנט
ַ
דערפילט ַא
ֿ
האבן זיך
אױפגעלעבט .מיר ָ
ֿ
געװארן
ָ
ּכוסהלע װַײן איז ַארום טיש
ליטעראטור און שרַײבער .אײגנטלעך,
ַ
רפירט ַא שמועס װעגן
גאנצן הײמיש ֿפ ַא ֿ
און ַ
געפירט
רױפ ֿ
האבן בלױז ַא ֿ
בערגעלסאן .מיר ,די בַײװעזענדעָ ,
ָ
האט בלױז
גערעדט ָ
בערגעלסאן איז
ָ
רפט.
דא ֿ
בא ַ
האט מער ניט ַ
אױפן געהעריקן װעג און מען ָ
ֿ
גאסט
דעם ַ
װּונדערבאר .יעדער
ַ
האט ער
ַארַײן אין זַײן סטיכיע ֿפון ַא דערצײלער ,און דערצײלט ָ
אױפגעלעבט אין זײער
ֿ
האבן בַײ אים
מענטש ,יעדעס בילדל ,יעדע געשעעניש ָ
געלאסן און אױסדריקלעך,
ַ
האט דער שרַײבער רוִיק,
ֿפולער בולטקַײט .גערעדט ָ
טמאל ַארטיסטישֿ ...פ ַאר אונדזערע אױגן
נאציע ָא ֿפ ָ
אינטא ַ
ָ
בַײטנדיק צום ָארט די
דינעזאן,
ָ
נשטאנען מענדעלעַ ,אנסקי ,שלום־עליכםּ ,פרץ ,שלום ַאש,
ַ
זַײנען ָא
טאשו ,לײװיק...
ּפא ָ
לאװיטשָ ,א ַ
סעגא ָ
ַ
נאמבערג,
װַײסנבערגָ ,
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און ניט נאָר אין זײערע גוט באַקאַנטע פֿאַר אַלעמען געשטאַלטן .בערגעלסאָן
האָט אונדז איבערגעגעבן אַזעלכע אײנצלהײַטן פֿון זײַנע באַגעגענישן מיט די
דאָזיקע שרײַבער ,װעלכע זײַנען אױפֿגעשלונגען בײַ אונדז ,װי אַ װוּנדער־מעשׂה
איבערטראָגן זיך אין אַ צװײטער פֿאַנטאַסטישער װעלט אַרײַן.
ריבערגעטראגן
ָ
בערגעלסאן זיך ַא
ָ
האט
איך געדענק ניט גענױ צוליב און װי ַאזױ ָ
באּפוצנדיק זַײן דערצײלונג מיט
אין קִיעװ און װעגן זַײן ערשטער ליבע דערצײלט ַ
האבן זַײנע אױגן דערלױכטן מיט ַא
הומאר און דערבַײ ָ
ָ
װארעמען
באזונדער ַ
ַא ַ
הא ֿפער.
יוגנטלעכן ָ
סאמע שטימונג ,און מיר זַײנען מיט אים
בערגעלסאן איז געװען אין דער ַ
ָ
ַאזױ
נאכט ַארַײן.
האלבער ַ
אױסגעשלאסן ֿפון דער צַײט ביז דער ַ
ָ
אינגאנצן
ַ
ָאּפגעזעסן
דאכט זיךַ ,א ביסל ֿפ ַארזעסן מיט אַײך .און
האב זיךַ ,
– ע ,קינדערלעך ,איך ָ
קראנקן:
ַ
װענדנדיק זיך צום
דאביןַ ,אנדערש װעט איר ֿפון מיר ניט ּפטור װערן.
דאנעןָ ,
– טרַײב מיך ַארױס ֿפון ַ
רפואה ֿפ ַאר אַײך.
דאס איז די בעסטע ֿ
שלא ֿפט זיך אױסָ .
ָ
באקומען
האט ער שױן ַ
רפואה ָ
ּפגעענטפערטַ ,אז די בעסטע ֿ
ֿ
האט ָא
דאבין ָ
ָ
נאכט.
הַײנטיקע ַ
גאר
װאלטן ָאּפװערן עּפעס ביז ָ
באדױערונג ,גלַײך מיר ָ
טיפער ַ
געפיל ֿפון ֿ
מיט ַא ֿ
נאמער ַארַײן.
האטעל אין זַײן ָ
בערגעלסאנען צום ָ
ָ
באגלײט
האבן מיר ַ
װערטפולָ ,
ֿ

דאָס געזעגענען מיט דער יוגנט
טראגיש ֿפ ַאר אונדזער רעדאַקציע :אונדזער
ַ
האט זיך ָאנגעהױבן
הארבסט ָ 1937
ַ
אױסגעשלאסן
ָ
געװארן ֿפון זַײן ַאמט און
ָ
באזַײטיקט
גאלדענבערג ַ
קטאר בוזי ָ
רעדא ָ
ַ
ּפארטײ.
געװארן ֿפון דער ַ
ָ
ּפארטײ װַײנהױז און קליטעניק.
געװארן ֿפון ַ
ָ
אױסגעשלאסן
ָ
צוזאמען מיט אים זַײנען
ַ
האט
האט ֿפ ַארנומען אונדזער ”לעמל״ ֿפינקעלשטײן ,װעלכער ָ
קטאר־שטול ָ
רעדא ָ
ַ
דעם
געװארן בוזי
ָ
באזַײטיקט
לאנג געריסן צו דעם ָארט ,און ניט ָאן זַײן הילף איז ַ
זיך שױן ַ
שװארצע טעג...
ַ
רעדאקציע זַײנען ַאװעק
ַ
גאלדענבערגֿ .פ ַאר אונדז ַאלעמען אין
ָ
אַ מענטש ,װאָס איז געװען אױף אַ קאָסמישער װײַט פֿון צײַטונגס־װעזן ,אַ
טרוקענער ,אומסימפּאַטישער מענטש האָט אָנגעהויבן אײַנפֿירן בײַ אונדז נײַע
אָרדענונגען ,װעלכע האָבן געגרענעצט מיט קאַזאַרמע־רעזשים...
אַן ערך אין אַ חודש־צװײ אַרום װי אַ לױכט געטאָן אױפֿן האָריזאָנט ,און עס
זײַנען אױפֿגעשטעלט געװאָרן אױף זײערע שטעלעס די געליטענע .די דאָזיקע ידיעה
האָט מיך באַגעגנט ,װי אַ יום־טובֿ און אַ װױלן פֿאַרצײכן אין אַזעלכע אומרויִקע,
שװערע טעג פֿון  1937יאָר .נאָר יובֿלען איז געװען נאָך צו פֿרי .װאָלקנס האָבן נאָך
אַ מאָל באַדעקט דעם הימל ,און די רײען פֿון אונדזערע רעדאַקציע־מיטאַרבעטער
האָבן אָנגעהױבן טײַען :יעדעס מאָל האָט עמעצער אױסגעפֿעלט אױף דער אַרבעט...
אין אײנעם אַ נאָװעמבער־אָװנט בין איך אַװעק צו מײַן חבֿר באָריס הײמאַנען,
װעלכער האָט זיך אַרײַנגעקליבן אין אַ נײַעם צימער .אין שטוב איז נאָך געװען
פֿײַכט פֿון די װענט ,װאָס האָבן ניט באַװיזן אױסטריקענען און דער בעל־הבית האָט
געהײצט די הרובע .חנוכּת־הבית האָבן מיר אָפּגעמערקט מיט הײסע געבראָטענע
קאַרטאָפֿל .פֿון דער משקא איז בײַ באָריסן די שטימונג געװען אַ געהױבענע .זײַן
פֿרױ און קינד זײַנען שױן געװען אין װעג פֿון כאַרקאָװ און האָבן געדאַרפֿט אָנקומען
צו אים אין אַ פּאָר טעג אַרום .מיר האָבן געזונגען מיט אים ייִדישע לידלעך.
צו האַלבנאַכט האָב איך פֿאַרלאָזט מײַן חבֿר .אױף מאָרגן אין דער פֿרי איז מײַן
חבֿר צו דער אַרבעט ניט אַרױס .ער איז שױן ניט אַרױס אױך איבערמאָרגן און אַ סך
מאָרגנס...
מיר איז שװער געװען בײַ מײַנע גוט פֿולע נײַנצן יאָר באַגרײַפֿן ,װאָס עס קומט
פֿאָר אַרום מיר :מענטשן ,װעלכע אַלע האָבן געאַכטעט ,מענטשן מיט אַ פֿאַרדינסטפֿול
פֿאַרגאַנגענהײַט ,איבערגעגעבענע מיט לײַבֿ און לעבן די אידעאַלן פֿון דער רעװאָליוציע,
װעלכע האָבן אַלײן אױף זײערע פּלײצעס דורך די צאַרישע תּפֿיסות און קאַטאָרגעס,
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דורך שלאַכטן און קאַמף געמאַכט די רעװאָליוציע ,זײַנען פּלוצליג געװאָרן פֿײַנט פֿון
פֿאָלק .װעגן דעם איז שװער צו שרײַבן .יעדער דערמאָנונג פֿון יענע טעג רופֿט אַרױס
אַ גרױל.
און כאָטש עס איז שױן אַ האַלבער יאָרהונדערט ,אָנגעזאַפּט מיט מלחמות און
פֿאַרשײדענע גרױסע און קלײנע געשעענישן ,איז דאָס זיבן־און־דרײַסיקסטע יאָר
פֿאַרבליבן ,װי אַ בײזער חלום ,װאָס לײגט זיך ניט אױפֿן מענטשלעכן זינען.
אין אַזאַ אַטמאָספֿער איז שױין קײנער ניט געװען זיכער ,אַז מאָרגן ,ריכטיקער –
הײַנט בײַ נאַכט ,װעט מען נאָך אים ניט קומען ,און געזעגענען זיך נאָך אַרבעט אין
רעדאַקציע ,האָבן מיר אײנער דעם אַנדערן מיט אַ שטומער פֿאַראורטײלטקײַט
געקוקט אין די אױגן אַרײַן :װעלן מיר זיך נאָך מאָרגן טרעפֿן?...
דעם  29נאָװעמבער ,ערבֿ מײַן נײַנצניאָריקן געבורטס־טאָג ,האָב איך דערהאַלטן
אַ בריװל פֿון מײַן מאַמען פֿון כאַרקאָװ ,פֿול מיט טרערן און פֿאַרצװײפֿלונג :דעם 15
נאָיאַבער האָט מען מײַן פֿאָטער אַרױסגענומען פֿון שטוב ...דעם אמת זאָגנדיק ,האָב
איך שױן פֿיל טעג מיט מורא געװאַרט אױף דער שרעקלעכער ידיעה.
מיט אַ חודש פֿאַר דעם בין איך געװען אין אורלױב בײַ מײַנע עלטערן און
צוגעזען ,װי אונדזער הױז ,װוּ עס האָבן געװױנט פֿיל װעבער פֿון דער פֿאַבריק ”רױטער
פֿאָדעם״ ,געקומען פֿון פּױלן ,איז פֿון טאָג צו טאָג אױסגעלײדיקט געװאָרן .בײַ נאַכט
זײַנען מיר ניט געשלאָפֿן און אַרױסגעקוקט דורכן פֿענצטער צו דער ”שװאַרצער
ראָב״ ,װעלכע איז געקומען נאָך דעם אָרדנטלעכן קרבן.
בײַ מײַנע עלטערן זײַנען ,װי בײַ פֿיל אַנדערע ,געלעגן אָנגעגרײט פּעקלעך ...איך
װעל ביז מײַנע לעצטע טעג ניט פֿאַרגעסן ,װי מײַן אָרעמער טאַטע איז געשטאַנען
אין דער פֿרי פֿאַר מײַן בעטל מיט טרערן אין די אױגן און ,אַ פֿאַראורטײלטער,
אַ פֿאַרלױרענער ,גלײַך װי ער װאָלט געשטאַנען אױפֿן ראַנד פֿונעם גרוב ,געבעטן,
איך זאָל אים אַן עיצה געבן ,איך זאָל אים ראַטעװען פֿון גיהנום .זײַנע טרערן האָבן
מיך דורכגענומען ביז פֿיזישע לײדן .איך האָב אים באַרויִקט ,געטרײסלט ,אַז אים
װעט קײנער ניט טשעפּען ,װײַל רײנער פֿון אים איז שױן קײנער ניט .איך האָב אַלײן
געװאָלט װעגן דעם גלײבן .איך בין געװען יונג ,פֿול מיט לעבן און גלױבן .איך האָב
געװוּסט ,אַז אַלע אונדזערע געליטענע פֿרײַנד און באַקאַנטע זײַנען אומשולדיק ,אַז
סוף־כּל־סוף װעט מען זײ אַלע באַפֿרײַען .אפֿשר װעט ניט דערגײן ,מע זאָל צונעמען
מײַן פֿאָטער? ער איז געבליבן בלױז אײנער פֿון די פּױלישע אַרבעטער אױף דער
פֿרײַ ...און מיט אַזױנע געדאַנקען און האָפֿענונגען האָב איך זיך געזעגנט מיט מײַנע
עלטערן אױפֿן כאַרקאָװער װאָקזאַל ,בעת איך בין אָפּגעפֿאָרן פֿון אורלױב קײן
ביראָבידזשאַן .מער האָב איך שױן מײַן טאַטן ניט געזען...
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און אָט – דער טאָג פֿון  29נאָװעמבער .דאָס איז געװען דער טאָג מײַן לעבנס־
איבערבראָך .מיר דוכט ,אַז בײַ יעדן מענטשן ,אױב ער װעט נאָר אַ גריבל טאָן אין
זײַן לעבן ,איז פֿאַראַן אַזאַ טאָג ,װען זײַן װעג גײט אַרױס פּלוצלינג פֿון די קאָלײעס.
פֿאַרקערעװעט מיט זײַטיקן שטעגל אין אַ צװײטער ריכטונג און קערט איבער מיטן
קאָפּ אַראָפּ אַלץ ,װאָס ביז אַהער געװען אַזױ נאַטירלעך.
עס איז איבעריק איבערצוגעבן דעם רושם ,װעלכן עס האָט אױף מיר געמאַכט
מײַן מאַמעס מיטטײלונג .פֿאַר מײַנע אױגן איז געשטאַנען דאָס בילד ,װי די מאַמע
מיט די פֿאַרװײנטע אױגן באַגלײט אים צו שװעל .צי װעל איך נאָך אַ מאָל זען מײַן
ליבן טאַטן? צי װעט נאָך לאַנג דױערן דער קאָשמאַר? איך האָב גוט פֿאַרשטאַנען ,אַז
מײַנע זוניקע טעג האָבן זיך פֿאַרענדיקט ,און צוזאַמען מיט זײ מײַן יוגנט .איך בין
מיט אַ מאָל עלטער געװאָרן ,ערנסטער .זיצנדיק אַ פֿאַרגליװערטער אין מײַן קאַלטן
צימער מיטן בריװל אין האַנט ,האָב איך לאַנג ניט געקאָנט באַשטימען ,װי אַזױ דאַרף
איך האַנדלען אין מײַן לאַגע :קײנעם גאָרניט דערצײלן און פֿאָרזעצן מײַן לעבן ,גלײַך
װי עס גאָרניט פֿאָרגעקומען? נײן .איך האָב געװוּסט ,אַז סײַ־װי־סײַ װעט די ידיעה
װעגן טאַטנס אַרעסט דערגײן צו די געהעריקע אָרגאַנען .חוץ דעם װעל איך ניט בכּוח
זײַן לעבן און אַרבעטן ,פֿילנדיק זיך ,װי אַ פֿאַרברעכטער ,װעלכער באַהאַלט אױס אַ
”פֿאַרברעכן״ .גײן מיט אַ שולד־אָנערקענונג? דאָס לעצטע האָט באַטײַט צעשײדן זיך
מיט מײַן אַרבעט ,מיט דער שטאָט און אפֿשר מיט דער פֿרײַהײַיט .און װאָס װײַטער?
אין פֿולער פֿאַרצװײפֿלונג בין איך אַװעק אַהײם צו מײַן רעדאַקטאָר בוזי גאָלדענ־
בערגן .װײַזט אױס ,אױף מײַן געזיכט איז אָנגעשריבן מײַן אומגליק.
– װאָס האָט פּאַסירט? – האָט גאָלדענבערג מיט אומרו מיך אָנגעקוקט ,און מיט
זײַן קלוגן בליק האָט ער געװיס זיך אָנגעשטױסן ,מיט װאָס איך בין צו אים געקומען.
װען איך האָב געמאָלדן װעגן מײַן מאַמעס בריװל ,האָט אַ נעפּל זיך געשלײפֿט
אױף זײַן שײן פּנים .ער האָט צוגעמאַכט די אױגן און געזעסן אױף זײַן בעטל
אָפּגעװענדט דעם קאָפּ צו דער װאַנט .לאַנג האָט ער געשװיגן .דערנאָך מיט אַ שװאַכן
שטים זיך אָנגערופֿן:
– צום גרױסן באַדױערן ,בינימן ,װעט אױסקומען אונדז זיך געזעגענען...
קײן אַנדער ענטפֿער פֿון אים האָב איך ניט דערװאַרט .װיײַטער איז אַלץ אַװעק
גיך־גיך ,גלײַך װי איך האָב געקײַקלט פֿון באַרג.
צו מאָרגנס האָב איך אָנגעשריבן אין מײַן קאָמיוג־קאַמערל װעגן אַרעסט פֿון
מײַן פֿאָטער .דעם זעלבן טאָג האָט אונדזער קאָמיוג־סעקרעטאַר עמע קאַזאַקעװיטש
צוזאַמענגערופֿן אַן עקסטראַ־באַראַטונג פֿון אונדזער קאַמערל ,װוּ מע האָט באַהאַנדלט
מײַן מעלדונג .דער באַראַטונג איז דורך זײער שטיל און גיך.
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קײנער איז ניט אַרױסגעטראָטן .אַלע האָבן באַהאַלטן די אױגן ,גלײַך װי זײ האָבן
מורא געהאַט קוקן אױף מיר .עמע קאַזאַקעװיטש האָט מיט אַ קול פֿון אַ באַשולדיקטן
בײַ מיר געפֿרעגט ,צי איך אָנערקען ,אַז מײַן פֿאָטער איז געװען אַ פֿײַנד פֿון פֿאָלק
און צי איך זאָג זיך אָפּ פֿון אים? איך האָב פֿעסט און דײַטלעך אָפּגעשניטן – נײן,
קײן מאָל ניט! מײַן טאַטע איז ניט קײן פֿײַנד פֿון פֿאָלק!
אין רעדאַקציע־צימער איז געשטאַנען אַ טױטע שטילקײַט .עמע האָט זיך
פּאַמעלעך אױפֿגעשטעלט ,כּמעט ניט קוקנדוק אױף מײַן זײַט ,זיך אָנגערופֿן:
– נו ,אין אַזאַ פֿאַל װעט דיר אױסקומען אַװעקלײגן דעם קאָמיוג־בילעט.
איך האָב שװײַגנדיק אַװעקגעלײגט אויפֿן טיש מײַן קאָמיוג־ביכל ,װעלכן איך
האָב באַקומען בײַ מײַנע פֿערצן יאָר מיט אַזאַ פֿײַערלעכקײַט...
דעם זעלבן טאָג איז אונטערגעשריבן געװאָרן אַ באַפֿעל ,אין װעלכן עס איז
געװען אָנגעװיזן” :בראַנד ב.װ ,.אין צוזאַמענהאַנג מיטן אַרעסט פֿון זײַן פֿאָטער בראַנד װ.מ.
דורך די אָרגאַנען פֿון נ.ק.װ.ד ,.פֿון דער אַרבעט אין רעדאַקציע אַראָפּנעמען ,װײַל
ער פֿאַרדינט ניט קײן פּאָליטישן צוטרױ״.
מיט אַזאַ שײן פּאַפּירל איז מיר פֿאָרגשטאַנען זיך לאָזן איבער דער װעלט אין
גרױליקע טעג פֿון זיבן־און־דרײַסיקסטן...
אין ביראָבידזשאַן האָב איך זיך ניט פֿאַרהאַלטן .אַ צוויי טעג ,כּדי ליקװידירן
מײַן פֿאַרמעגן .איך בין װײַט ניט געװען זיכער ,צי עס װעט זיך מיר אײַנגעבן
אַרױספֿאָרן פֿון שטאָט ,אױף מיר איז שױן געהאַלטן אַ שטעמפּל –״אַ זון פֿון אַ שׂונא
פֿון פֿאָלק״.
דאָס איז דאָך געװען איבערגענוג.
ליגנדיק אױף דער אײבערשטער פּאָלקע אין װאַגאָן ,האָב איך נאָך לאַנג ניט
געקאָנט פֿאַרשטײן ,װאָס עס איז פֿאָרגעקומען .מיך האָט געדוכט ,אַז דאָס אַלץ איז
געשען ניט מיט מיר ,נאָר מיט עמעץ אַנדערן ...װאָס װעט זײַן װײַטער? װי אַזױ
העלפֿט מען דעם טאַטן? ער האָט דאָך געװיס דאָס אַלץ ניט איבערטראָגן .װאָס װעט
זײַן מיט דער מאַמען? צי װעל איך זי נאָך טרעפֿן אין שטוב? װאָס װעט זײַן מיט
מיר? װער װעט מיך אָננעמען אױף דער אַרבעט מיט מײַן נײַעם יחוס?
צי װעט לאַנג נאָך דױערן דער גאַנצער קאָשמאַר? דאָס אַלץ געעגבערט מײַן
מוח און ניט געלאָזט אײַנשלאָפֿן .איך האָב געפּרוּװט אין װאַגאָן־רעסטאָראַן בראָנפֿן
טרינקען ,נאָר לײַכטער איז דערפֿון ניט געװאָרן .אין מיט פֿון דעקאַבער בין איך
אָנגעקומען קײן מאָסקװע .דאָ האָב איך זיך באַגעגנט מיט אַהרון װערגעליסן ,מיט
װעלכן איך האָב זיך באַקענט נאָך אין ביראָבידזשאַן .בעת ער איז געקומען זומערצײַט
אױף קאַניקול צו זײַנע עלטערן .ער האָט געלערנט אין דער ייִדישער אָפּטײלונג פֿון
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פּעדאַגאָגישן אינסטיטוט ,און ער האָט מיט אױפֿריכטיקן מיטגעפֿיל אױפֿגענומען
מײַן טרױעריקע מיטטײלונג .גענעכטיקט האָב איך אין מאָסקװע בײַ מײַנער אַ
באַקאַנטער ליזע אולערמאַן ,מיט וועלכער איך האָב זיך געלערנט צוזאַמען אין
כאַרקאָווער טעכניקום און וועלכע האָט געאַרבעט אַלס טעכנישער סעקרעטאַר
אין דער רעדאַקציע ”דער אמת״ .אין יענע טראַגישע טעג איז ניט אָנגעגאַנגען
אָן אַ קאָמישן עפיזאָד .ליזע האָט געוווינט הינטער דער שטאָט אין א צימער אין
צוזאַמענוווינונג פֿון פֿאַרלאַג .זי האָט מיך אױפֿגענומען פֿרײַנדלעך ,אָנגעהאָדעוועט
מיט טיי און געלייגט שלאָפן אין בעט ,וווּ זי איז געשלאָפֿן מיט איר מאַן .אַליין
האָט זי זיך געמאַכט אַן אימפּראָוויזירט געלעגער אױף בענקלעך בײַ דער
אַנטקעגנדיקער וואַנט .איר מאַן – אַ זעצער אין טיפּאָגראַפֿיע – איז געווען בײַ
דער אַרבעט אױפֿן בײַנאַכטיקן אומבײַט .אַן אויסגעמאַטערטער פֿון וועג און
שלאָפֿלאָזע נעכט ,בין איך גלײַך אין אַרײַנגעפֿאַלן אין אַ שווערן שלאָף .שפּעט
בײַ נאַכט האָב איך דערפֿילט ,ווי עמעצער נעמט מיך אַרום און דריקט זיך צו
מיר צו .אין שלאָף האָב איך ניט באַגרײַפֿט ,וואָס עס קומט פֿאָר ,איך האָב
געמיינט ,אַז דאָס איז אַ חלום .נאָר פּלוצלינג האָט מיך אױפֿגעוועקט אַ הילכיקער
געלעכטער .אויך ליזע האָט זיך אויפגעכאַפּט אױף איר געלעגער און אָנגעצונדן
אַ נאַכט־לעמפּל .עס האָט זיך אויסגעוויזן ,אַז ,קומענדיק פֿון דער אַרבעט ,האָט
ליזעס מאַן ,ניט וויסנדיק פֿון מײַן אָנווײַזנהײַט אין שטוב ,ווי שטענדיק האָט
זיך אויסגעטאָן אין דער פֿינצטערניש און זיך געלייגט אין בעט אַרײַן צו זײַן
פֿרוי...
מײַן מאַמען האָב איך געטראָפֿן אין אַ קלאָגעדיקער לאַגע :איר פּנים האָט
אויסגעדריקט אַ טיפֿן צער און ווייטיק .אירע שיינע שטראַלנדיקע אויגן זײַנען
געווען ווי אויסגעלאָשענע ,באַקן בלייך ,אײַנגעפֿאַלן .מיט טרערן אין האַלדז האָט
זי מיר דערציילט ,וויאַזוי מע האָט דעם טאַטן פֿון שטוב אַרויסגעפֿירט .שוין אין
צוויי טעג אַרום נאָכן אַרעסט פֿונעם פֿאָטער האָבן די מאַכט־אָרגאַנען גלײַך
צוגענומען בײַ דער מאַמען איין צימער פֿון אונדזער צוויי צימערדיקער דירה .די
נײַע ניט־געבעטענע אײַנווױנער האָבן זיך איזדיעקעוועט איבער דער מאַמען,
יעדערער האָט איר געגעבן אָנצוהערן ,אַז זי איז אַ פֿײַנד פֿון פֿאָלק ,איר אָרט איז
אין לאַגער צוזאַמען מיט איר מאַן און זי מוז באַפֿרײַען די דירה .פֿון טאָג צו טאָג
האָט די מאַמע געוואַרט ,אַז מע וועט זי אַרויסוואַרפֿן פֿון דער דירה ,ווי אַנדערע
אונדזערע שכנים אין איר לאַגע.
אן אױפֿגעבראַכטער ,בין איך אוועק אין ראַיאָנישן אָפּטײל פֿון מיליציע זיך
קלאָגן ,נאָר ווען דער נאַטשאַלניק האָט זיך באַקענט מיט מײַנע ”שיינע״ פּאַפּירן,
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האָט ער אַפֿילו מיט מיר רעדן ניט געוואָלט און אַרויסגעגעבן מיר אַ נײַ פּאַפּירל,
וווּ עס איז געשטאַנען שוואַרץ אױף װײַס ,אַז איך בין פֿאַרפֿליכט אין משך פֿון פֿיר
און צוואַנציק שעה פֿאַרלאָזן די שטאָט כאַרקאָוו ,אין קעגנפֿאַל וועל איך
אַרויסגעשיקט ווערן מיטן עטאַפּ ...אָט אַזוי!
איך טרײַב דאָ אױף קיין האָר ניט איבער ,נאָר ,זײַענדיק בײַ מײַן מאַמען אין
דער דירה ,וווּ ,מע קען זאָגן ,איך בין אויסגעוואַקסן ,האָב איך ניט געהאַט קיין
רעכט איבערנעכטיקן.
צען טעג האָב איך זיך אויסבאַהאַלטן און גענעכטיקט בײַ אונדזער אַ
באַקאַנטער – צעדערבוים ,וועלכער האָט ניט ווייניק ריזיקירט פֿאַר איר
גאַסטפֿרײַנדלעכקײַט .אין די דאָזיקע קאַלטע דעקאַבער־נעכט האָב איך אַ פּאָר
מאָל צוזאַמען מיט דער מאַמען פֿאַרבראַכט בײַ דער כאַרקאָווער תּפֿיסה ,וווּ מיר
האָבן זיך אויסבאַהאַלטן אין די טויערן פֿון די אַרומיקע הײַזער – די וואַך זאָל
אונדז ניט טרײַבן פֿון די תּפֿיסה־ווענט ,וווּ פֿון אינדערפֿרי האָט זיך אויסגעשטעלט
אַ ריזיקע ריי פֿון די קרובֿים ,כּדי איבערגעבן עפּעס־וואָס פֿון שפּײַז און וועש די
אַסירים.
מײַן אומלעגאַלע לאַגע אין כאַרקאָוו האָט לאַנג ניט געקאָנט זיך פֿאָרזעצן .נאָר
וווּהין לויפֿן ,וווּהין פֿאָרן ,וווּהין אַהינטאָן זיך? ..וואָס וועל איך טאָן ,אַז קיין פֿאַך
אין האַנט האָב איך ניט? ווער וועט מיך וועלן צו אַ וועלכער־ניט־איז אַרבעט
צונעמען? קיין ענטפֿערס אױף די אַלע פֿראַגן זײַנען ניט געווען .און די עטלעכע
פּאָר רובל ,וואָס איך האָב אויסגעלייזט אין ביראָבידזשאַן פֿון ליקווידירן מײַן
”פֿאַרמעגן״ ,האָבן זיך זייער גיך אויסגעלאָזט .מײַן מאַמע איז אויך געבליבן אָן
געלט ,און זי האָט אָנגעהויבן פֿאַרקויפֿן זאַכן פֿון שטוב .אין פֿולער פֿאַרצווייפֿלונג,
מיט אַ באַגאַזש ,וועלכער האָט זיך אײַנגעלייגט אין ניט קיין גרויסן געפֿלאָכטענעם
קאַרב ,בין איך אַוועק צום וואָקזאַל .מיך האָבן באַגלייט מײַן מאַמע און מײַן
פֿרײַנד – דער יונגער שרײַבער נחום סאָלאָוויי ,וועמעס גורל אין יענע טעג איז
געווען נאָענט צו מײַנעם .זיצנדיק אין וואַרט־צימער פֿונעם וואָקזאַל ,האָבן מיר
נאָך אַלץ באַהאַנדלט ,וווּהין פֿאָרן? ערשט אַ האַלבע שעה פֿאַרן אָפּגיין פֿונעם צוג
באַשטים איך פאָרן אין ייִדישן ראַיאָן קאַלינינדאָרף ,ניקאָלײַעווער געגנט .פֿאַר װאָס
קאַלינינדאָרף? איך ווייס אַליין ניט.
אפֿשר דערפֿאַר,ווײַל מײַנע באַקאַנטע ,וועלכע האָבן באַזוכט דאָס אָרט ,האָבן
זיך גוט אָפגערופֿן וועגן די מענטשן פֿון יענער געגנט .אין קאַלינינדאָרף האָט
געאַרבעט מײַן פֿרײַנט – דער יונגער דיכטער מאָטל גאָלבשטיין .אפֿשר וועט ער אַן
עיצה געבן בנוגע אַרבעט אין דאָרף – פֿאָרט אַ נאָענטער מענטש .כאָטש איבעריק
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דערנעענטערן זיך צו אים טאָר איך ניט.איך בין טרייף...און אפֿשר ...אייגנטלעך,
מיר איז געווען כּמעט אַלץ איינס ,וווּהין זיך לאָזן.
קיינער האָט אױף מיר אין ערגעץ ניט געוואַרט ,און קיין שום איליוזיעס האָב
איך זיך ניט געבויט.
אַלזאָ – אַ פֿײַף פֿונעם לאָקאָמאָטיוו ,דער צוג רירט זיך .פֿון וואַגאָן־פֿענצטער
שווימט דורך פֿאַר מיר דער מאַמעס פֿאַרוויינט פּנים...

קאַלינינדאָרף
װינטער־נאכטֿ .פון
ַ
טיפער
געבראכט אין ַא ֿ
ַ
האט דער צוג מיך
לינינדארף ָ
ָ
קא
קײן ַ
גאנצע שטיקער שנײֿ ,פון
געשאטן ַא געדיכטער ,ממש מיט ַ
ָ
האט
ֿפינצטערן הימל ָ
רפט ֿפ ָארן מיט
געדא ֿ
ַ
האט מען
יאן־צענטער ָ
רא ָ
טארקע ביז צום ַ
טא ַ
סטאנציע ַ
ַ
דער
אױסגעװאקסן
ַ
קילאמעטער .גלַײך װי ֿפון אונטער דער ערד איז
ָ
װאגן זיבן
ֿפערד און ָ
האנט.
שעּפסן־פעל און מיט ַא בַײטש אין דער ַ
ֿ
ורמאן אין ַא גרױסן
ַ
לעבן מיר ַא ֿפ
אַײנגעלאדן צו זיך אין שליטן ,װּו עס זַײנען שױן געזעסן עטלעכע
ַ
האט מיך
ער ָ
האט
געלאזט אין װעג ַארַײן .דער געדיכטער שנײ ָ
ָ
האבן זיך
סאזשירן און מיר ָ
ּפא ַ
ַ
נאר דעם ֿפערדל איז ,װַײזט אױס,
רשאטן די אױגןַ ,ארום – קײן אײן ֿפַײערלָ ,
ֿפ ַא ָ
געװארן ערגעץ אין
ָ
קאנט און אונדזער שליטן איז ֿפ ַארשװּונדן
בא ַ
דער װעג געװען ַ
האט
האבן גערעדט צװישן זיך יִידיש ,װען עס ָ
ַא װַײסן מדבר .מַײנע שכנים ָ
האב ַאלץ
ליאטשקעס און איך ָ
בא ַ
געקלאגט אױף זַײנע ָ
ָ
האט זיך
געשּפאסט ,װער עס ָ
ַ
דאס ֿפערדל
האט ָ
ראּפ ָ
בארג ַא ָ
געפרעגט בַײ זיך” :װּוהין ֿפ ָארסטו? צו װעמען ֿפ ָארסטו?..״ ַ
ֿ
סאזשירן,
ּפא ַ
צוזאמען מיט די ַ
ַ
האט זיך איבערגעקערט
אױפגעלעבט ,דער שליטן ָ
ֿ
געװארן אין ּתהום ֿפון
ָ
האט זיך ָאּפגעריסן ֿפון שליטן און ֿפ ַארשװּונדן
דאס ֿפערדל ָ
ָ
געטאןַ ,אז דער
ָ
טראכט
ַ
האב איך ניט װילנדיק ַא
טיפן שנײָ ,
נאכט .ליגנדיק אין ֿ
דער ַ
ספקַ ,אז װַײטער
ָאנהײב ֿפון מַײן רַײזע איז װַײט ניט קײן געלונגענער און עס איז ַא ֿ
געדאנקַ ,אז איך װער
ַ
געכאּפט ַא
ַ
האט זיך מיך
װעט גײן בעסער .און דערבַײ ָ
געװארן ָאבערגלױביק .ביז
ָ
יאָ ,אבערגלױביקֿ ,פון יענע טעג בין איך
ָאבערגלױביקָ ...
נאך ַא
װיפל צַײט מיר זַײנען געלעגן אין שנײ – ָ
טאג ...איך געדענק ניטֿ ,
הַײנטיקן ָ
נגעטאן בין איך
ָ
שטארקער ,װַײל ָא
ַ
ראסט איז ניט געװען קײן
װאס דער ֿפ ָ
גליקָ ,
דאס
געכאּפט ָ
ַ
ורמאן דורך ַא נס
ַ
האט אונדזער ֿפ
נאר ענדלעך ָ
גאנץ לַײכטָ .
געװען ַ
רשלא ֿפענע
ָ
האבן ֿפ ָארגעזעצט אונדזער נסיעה .לױט ַא בילערַײ ֿפון ֿפ ַא
ֿפערדל און מיר ָ
דאס איז
יִישובָ .
ֿ
האב איך זיך ָאנגעשטױסןַ ,אז מיר זַײנען ָאנגעקומען אין ַא
הינט ָ
רלאזט דעם שליטן; געבליבן
האבן ֿפ ַא ָ
סאזשירן ָ
שכנים־ּפא ַ
ַ
לינינדארף .מַײנע
ָ
קא
געװען ַ
האב
ראגע ֿפונעם בעל־עגלה צו װעמען מיך ֿפירןָ ,
בין איך אײנער ַאלײן .אױף דער ֿפ ַ
ּפגעפירט צו דער ָארטיקער
ֿ
האט ער מיך ָא
דאן ָ
ענטפערןַ .
ֿ
װאס צו
איך ניט געװּוסט ָ
רלא ֿפענעם דינער .קײן ֿפרַײ בעטל ֿפ ַאר
דארטן איבערגעגעבן דעם ֿפ ַא ָ
ַאכסניא און ָ
רידאר מיט מַײנע
ָ
קא
קאלטן ָ
געפונען ,בין איך געבליבן זיצן אין ַא ַ
האט זיך ניט ֿ
מיר ָ
נאכט בין
לאזער ַ
שלא ֿפ ָ
ָ
נאך דער
צעבראכענער ָ
ָ
אינדערפריַ .א
ֿ
מחשבות ביז
ֿ
שװערע
קאּפ .קײן שנײ
ּפגעפרישט מַײן ָ
ֿ
האט ָא
לופט ָ
ראסטיקע ֿ
האטעל .די ֿפ ָ
איך ַארױס ֿפון ָ
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נגעשטא נען ֿפ ַא ר מירַ .א ן
ַ
לינינדא רף איז ָא
ָ
קא
געשא טן און ַ
ָ
הא ט שױן ניט
ָ
דארף און
צופוסנס ֿפון הױכעניש – ניט קײן ָ
יִישוב ֿ
ֿ
לאנג
אױסגעצײגענער אין דער ַ
ניט קײן שטעטל – מיט צװײ רײען אײנער ַאנטקעגן ַאנדערן נידעריקע הַײזער
געטראטענעם
ָ
נאך
נאך ַא רײנעם ניט ָ
רשאטן מיט ָ
צוגעדעקטע ביז די קױמענס ֿפ ַא ָ
בארג און ָאנגעצונדן רױטע ֿפַײערלעך
שנײ .די זון ערשט ַארױס ֿפון הינטער דעם ַ
רעדאקציע
ַ
רשלא ֿפענע הַײזער .די
ָ
נאך ֿפ ַא
רפרױרענע ֿפענצטער ֿפון די ָ
אין די ֿפ ַא ֿ
האבנדיק
געװאגט ,מורא ָ
ַ
האב איך ניט
נאר ַארַײנגײן ַאהין ָ
געפונעןָ ,
האב איך גרינג ֿ
ָ
געארבעט
ַ
דארט
האט ָ
גאלבשטײנען ,װעלכער ָ
מאטל ָ
מּפראמעטירן מַײן ֿפרַײנט ָ
ָ
קא
ָ
ּפגעגאנגען אין
ַ
סעקרעטאר – ֿפ ָארט ַא זון ֿפון ַא ׂשונא ֿפון ֿפ ָאלק ...איך בין ָא
ַ
ַאלס
לאנג
איבערכאּפן מַײן ֿפרַײנט ,װען יענער װעט גײן צו דער ַארבעטַ .
ַ
זאל
ַא זַײט ,איך ָ
נאך ֿפונדערװַײטנס
האב איך דערזען ָ
מאטלען ָ
װארטן איז מיר ניט אױסגעקומעןָ .
ַ
באגעגעניש איז מַײן
אומדערװארטער ַ
ַ
און איך בין אים ַאנטקעגן געקומעןֿ .פון דער
ֿפרַײנט געבליבן שטײן ַא ֿפ ַארװּונדערטער מיט גרױסע אױגן און ַאן ָא ֿפן מױל .ניט
האב אים
רומגעכאּפט אין די ָארעמס .איך ָ
ַ
האט ער מיך ַא
װארטָ ,
אױסגערעדט קײן ָ
רעדאקציע און אין עטלעכע װערטער דערצײלט װעגן
ַ
ּפגעפירט װַײטער ֿפון דער
ֿ
ָא
רקאװ,
כא ָ
מאטל ,װעלכער איז ָא ֿפט ַארַײנגעקומען צו מיר אין שטוב ַארַײן אין ַ
זיךָ .
געװארן ֿפון געשעעניש .ער
ָ
שטארק דערשטױנט
ַ
געקאנט מַײן ֿפ ָאטער און
ָ
האט גוט
ָ
דאס װעט זיך ענדערן
זאָ .
װאס טוט מען? די צַײט איז ַא ַ
בארוִיקןָ :
האט מיך געּפרוּװט ַ
ָ
נקבאר געװען ֿפ ַארן
ַ
דא
בא ֿפרַײען .איך בין אים ַ
און אינגיכן װעט מען דעם ֿפ ָאטער ַ
באמערקט
האב ניט ַ
זאגןַ ,אז איך ָ
מיטגעפיל .צו דער ערע ֿפון מַײן ֿפרַײנט מוז איך ָ
ֿ
ּפפרעמדונג ֿפון דער
אויפ ֿפירונג קײן סימן ֿפון מורא ָאדער ָא ֿ
ֿ
אין זַײנע רײד און
אױפריכטיקן װילן ֿפון זַײן
ֿ
דערפילט ַאן
ֿ
האב
באגעגעניש מיט מירֿ .פ ַארקערט ,איך ָ
ַ
האט
זאגן ,ער ָ
װאלט ָ
נאך מער ,איך ָ
לאגעָ .
רצװײפלטער ַ
ֿ
העלפן אין מַײן ֿפ ַא
ֿ
זַײט מיר
ּפראטעסט צום געשעענעם
ָ
װארעמקַײט צו מיר געשטרעבט אױסדריקן זַײן
מיט זַײן ַ
רפן ַאן ַארױסרוף דעם ָאנגענומענעם אין יענער צַײט ּכלל אין ָאּפקערן זיך
װא ֿ
און ַ
זאל
נגעשטאנעןַ ,אז איך ָ
ַ
מאטל איז ָא
”פרעמדע״ַ ,א ֿפילו אײגענע און ֿפרַײנטָ .
ֿפון ֿ
אַײנארדענען.
ָ
דארטן ביז איך װעל זיך ערגעץ
שױן גײן צו אים ַאהײם און װױנען ָ
קאן אים
צוזאמענװױנונג ָ
ַ
נאענטקַײט און
מַײנע דערװידערונגען מחמת אונדזער ָ
געװאלט דערױף הערן .ער איז
ָ
רפן און ניט
ּפגעװא ֿ
ָ
טעגאריש ָא
ָ
קא
האט ער ַ
שאטןָ ,
ַ
גאזש״ ,און מיר זַײנען בײדע ַאװעק
”בא ַ
נאך מַײן ַ
מיט מיר ַארַײן אין דער ַאכסניא ָ
האט ָאּפגעדונגען אין ַא נַײ אױסגעבױט הױז בַײ ַא יִידישן
אױף זַײן דירה ,װעלכע ער ָ
האט געװױנט אין ַא גערױמען
מאטל ָ
דארףָ .
סאמע הױכן ָארט ֿפונעם ָ
אױפן ַ
ֿ
לאניסט
קא ָ
ָ
רעדאקציע – דוד ּפעטשערסקי,
ַ
מיטארבעטער ֿפון
ַ
נאך ַא
צוזאמען מיט ָ
ַ
צימער
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רקאװער צַײטונגס־טעכניקום .די בעל־הביתטע
כא ָ
געקאנט ֿפון ַ
ָ
האב גוט
װעלכן איך ָ
נגעהאדעװעט
ָ
אַײנגעארדנט ַא געלעגער און מיך ָא
ָ
אױפדערגיך
ֿ
האט מיר
ֿפון הױז ָ
מא טל איז ַא װעק צו דער ַא רבעט ,און איך בין װי ַא
מיט ֿפ רישער מילךָ .
דערװארעמטער ֿפון
ַ
אַײנגעשלא ֿפן אױף מַײן נַײעם געלעגער – ַא
ָ
דערהרגעטער
גוטע מענטשן...

***
מאמע ,װען זי איז ניט געװען ַאנציקט ֿפון מַײן
װי גערעכט און קלוג איז געװען מַײן ַ
זשורנאליסטיק
ַ
האט שטענדיק געטענהטַ ,אז
זשורנאליסטן־טעכניקום! זי ָ
ַ
ָאנקומען אין
לופט־מענטש – עס איז
זשורנאליסט ַא ֿ
ַ
איז ניט קײן ֿפ ַאךַ ,אז סוף־ּכל־סוף ,בלַײבט ַא
האב איך אין יענע טעג און אױך
אײנמאל ָ
ָ
ניט קײן זיכער שטיקל ברױט .ניט
מאמעס װערטער .װּוהין און צו װעמען זיך װענדן
דערמאנט אין מַײן ַ
ָ
שּפעטער זיך
װאגן צו נעמען צו דער
װאס קען איך ַאחוץ ַא ביסל יִידיש? װער װעט ַ
נאך ַארבעט? ָ
ָ
האב װעגן דעם ניט גערעדט מיט
װיפל איך ָ
ַארבעט ַא מענטשן מיט מַײן יחוס? ֿ
באמיט מיך איבערצַײגןַ ,אז מַײן
האט זיך ניט ַ
װיפל דער לעצטער ָ
מאטלען און ֿ
ָ
צוטראכטן עּפעס
ַ
נאר
דאס ֿפ ָארָ ,
גארניט ַאזױ טרױעריק ,װי איך שטעל ָ
לאגע איז ָ
ַ
לאגע איז געװען מער װי
אומשטאנד געװען .מַײן ַ
ַ
װעזענטלעכס זַײנען מיר ניט
לינינדארף בין
ָ
קא
נאך מַײן ָאנקומען קײן ַ
ּפאר טעג ַארום ָ
רצװײפלטע ,און אין ַא ָ
ֿ
ֿפ ַא
יאן...
רא ָ
קאלװירטן ֿפון ַ
מישב געװען גײן זוכן ַארבעט אין אײנעם ֿפון די ָ
ֿ
איך זיך
מיליאנען
ָ
קאנען זיך מִיען אין ֿפעלד ,אױף ַא ֿפערמע ,װי
זאל איך ניט ָ
רװאס ָ
ֿפ ַא ָ
האבן געװױנט
דאך ָ
גאלבשטײנס צימער אונטער אײן ַ
ַאנדערע מענטשן? בשכנות מיט ָ
צופ ַאל מיט אײנער ֿפון
טרעפן ַא ֿ
ֿ
דאך זיך ַאזױ
דארף ָ
רטיראנטןַ .
ַ
קװא
ַ
צװײ מײדלעך
צוזאמען זיך געלערנט אין אײן
ַ
האב
רענקא ,מיט װעמען איך ָ
ָ
ּפיסא
ַ
מאניע
זײ – ַ
זאגטַ ,אז די װעלט איז
ינף־און־פערציקסטער שול .מע ָ
ֿ
רקאװער ֿפ
כא ָ
קלאס אין דער ַ
ַ
האט ניט
נאר אין מַײן לעבן ָ
יארן צעזײט און צעשּפרײטָ ,
גרױס .מענטשן װערן מיט ָ
נאך ֿפיל
קאנטע ָ
בא ַ
באגעגנט ֿפרַײנט און ַ
צופעליק ַ
האב ֿ
ּפאסירטַ ,אז איך ָ
אײנמאל ַ
ָ
אויפן זינען ניט געלײגט.
ֿ
האט ַא ֿפילו
דאס ָ
װאס ָ
יארן צעשײדונג אין ַאזױנע ערטערָ ,
ָ
געשטאמט
ַ
מאניע
האט ַ
האט זיך ַארױסגעװיזןָ ,
מאניע איז געװען אײנע ֿפון זײ .װי עס ָ
ַ
לאניעַ ,א
קא ָ
בראװע – ַא יִידישע ָ
בא ָ
דארף ָ
קאנטן – ֿפון ָ
רפער ַ
לינינדא ֿ
ָ
קא
ֿפון ַ
באװּוסטער
געשטאמט ַא ַ
ַ
האט
גבָ ,
ונװאנעןַ ,א ֿ
לינינדארףֿ ,פ ַ
ָ
קא
קילאמעטער ֿפינף ֿפון ַ
ָ
מאניע געװױנט בַײ אירע
האט ַ
יארן ָ
אײנהארן .עטלעכע ָ
ָ
יִידישער דיכטער דוד
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דארף
האט זי זיך אומגעקערט אין ָ
זיבניאריקע שול ָ
ָ
נאכן ֿפ ַארענדיקן די
קרובים און ָ
ֿ
איבערגעפ ָארן אין צענטער,
ֿ
קאלװירטניקעס .שּפעטער איז זי
צו אירע עלטערן – ָ
האבן
דא ָ
טאריע און ָ
רא ָ
בא ַ
זױמען־לא ָ
ַ
ראנט ֿפון ַא
בא ַ
לא ָ
געארבעט ַאלס ַ
ַ
האט
װּו זי ָ
שװארצחנעװדיקע מײדל
ַ
רענקא – ַא
ָ
ּפיסא
ַ
מאניע
דאךַ .
באגעגנט אונטער אײן ַ
מיר ַ
סּפעציפ ישע יִידיש־
ֿ
בא קן – ַא
יא רן מיט ברױנהױטיק־רױטלעכע ַ
אין מַײנע ָ
האבן
מיטגעפיל און װען מיר ָ
ֿ
באגעגנט מיט ֿפולן
האט מיך ַ
לאניסטישע ֿפ ַארב – ָ
קא ָ
ָ
האט זי
קאלװירטָ ,
אַײנארדענען ערגעץ אין ַא ָ
ָ
האנדלט דעם ענין װעגן מַײן זיך
בא ַ
ַ
אפשר װעלן זײ
בראװעֿ .
בא ָ
דארף ָ
צופ ָארן צו אירע עלטערן אין ָ
ֿפ ָארגעלײגט מיר ֿ
גאנץ ֿפרי
מארגן ַ
האב אַײנגעשטימט און אױף ָ
העלפן .איך ָ
ֿ
קאנען מיט עּפעס
מיר ָ
האט זיך ַארַײנגעשניטן אין טַײך אינגולעץ,
בראװע ָ
בא ָ
געלאזט אין װעגן ַארַײןָ .
ָ
זיך
געפ ָארן און מיר
ֿ
דארף איז װינטערצַײט ניט
נסּפארט צום ָ
ָ
טרא
ַ
האלב אינדזל.
װי ַא ַ
מאניעס
צופוס ָאנשעּפנדיק ֿפולע שיך מיט שנײַ .
שּפאנען ַאהין ֿ
ַ
איז אױסגעקומען
אױפ גענומען
ֿ
הא בן מיר
רפ סלַײט – ָ
דא ֿ
סימּפא טישע ָ
ַ
עלטערן – זײער װױלע,
נטאר ַארַײן ֿפון ָארטיקן
קא ָ
ּפגעפירט אין ָ
ֿ
האט מיך ָא
סטפרַײנטלעך און דער ֿפ ָאטער ָ
גא ֿ
ַ
מערקזאם אױסגעהערט ,סקעּפטיש
ַ
אױפ
ֿ
האט מיך
קא לװירט .דער ֿפ ָא רזיצער ָ
ָ
לאנגן
נאך ַא ַ
שטאטישע בגדים און ָ
ָ
קאּפ ביז די ֿפיס אין מַײנע
טראכט ֿפון ָ
בא ַ
ַ
איבערגעקאכט
ָ
גרַײפן
ֿ
בא
נגזאמער ַ
לא ַ
האט ,װַײזט אױס ,מיט זַײן ַ
שװַײגן בעת ער ָ
נגערופןַ ,אז װינטער אין
ֿ
האט ער זיך ָא
האב אים דערצײלטָ ,
װאס איך ָ
ַאלץָ ,
ראן .זומער – מיטן גרעסטן ֿפ ַארגעניגן ...איך
קאלװירט איז קײן ַארבעט ניט ֿפ ַא ַ
ָ
האב איך
רשטאנעןַ .אן ַאנטױשטער און ַא ֿפ ַארביטערטער ָ
ַ
גאנץ גוט ֿפ ַא
האב אים ַ
ָ
כאטש
לינינדארף מיטן קורצן װעג ,איבערן טַײךָ ,
ָ
קא
געלאזט צוריק קײן ַ
ָ
זיך
שװאך.
ַ
נאך
אױפן טַײך איז ָ
ֿ
דאס אַײז
געװארנטַ ,אז ָ
ָ
האבן מיך
מאניעס עלטערן ָ
ַ
געפיל ֿפון ַא גלַײכגילט און איך בין ַאװעק.
ֿ
מאדנער
באהערשט ַא ָ
האט מיך ַ
עס ָ
האט געקרעכצט
שװאכן אַײז ,װעלכער ָ
ַ
באדעקט מיטן דינעם,
דער טַײך איז געװען ַ
באהערשט בלױז
רמאכטע אױגןַ ,
געגאנגען בין איך מיט ֿפ ַא ַ
ַ
אונטער מַײנע טריט.
געדאנק :װעל איך בשלום ַאריבער דעם טַײך – איז מיר
ַ
טאליסטישע
מיט אײן ֿפ ַא ַ
געעפנט
ֿ
באשערט װַײטער צו לעבן ,אױב ניט ...איך בין ַאריבער צום צװײטן ברעג...
ַ
האט זיך בַײ מיר ַארױסגעריסן ַא װילדער געשרײ ,װעלכן עס
די אױגן ,און עס ָ
האט אַײנגעשלונגען דער שטומער שנײ־װַײסער ַארום ,דער בלױ־גרױער שװערער
ָ
אױפגעהױבן
ֿ
האט זיך אין מיר
מאמענט ָאן ָ
הימל ...איך װעל לעבן!ֿ ..פון דעם ָ
שמאר,
ַ
קא
נאר לעבן! איבערלעבן דעם ָ
כװאליע ֿפון אומגעהַײערן װילן צום לעבןָ .
ַ
טרעפן – דעם גורל
ֿ
זאל ניט
װאס עס ָ
זאל ניט זַײןָ ,
זיך ניט אונטערגעבן ,װי עס ָ
אױף צולהכעיס...
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לינינדארף .מַײן נישטיקע
ָ
קא
װאך צַײט ,װי איך בין ָאנגעקומען קײן ַ
עס איז דורך ַא ָ
האט זיך דערװַײל ֿפ ַאר
האבן זיך גיך אױסגעשעּפט און קײן ַארבעט ָ
געלטסמיטלען ָ
–האט מען מיר אונטער
ָ
נגעקלאּפט
ַ
נאר ניט ָא
האב ָ
מיר ניט ֿפ ָארױסגעזען .װּוהין איך ָ
שטאטישער
ָ
ּפגעזאגט .מַײן אױסערלעכער ָאנבליק – ַא
ָ
ֿפ ַארשײדענע ּתרוצים ָא
נאר ַארױסגערעדט װער
האב ָ
האט יעדערן ָאנגעשּפיצט און װען איך ָ
יונגערמאן – ָ
ַ
װאס איך בין – ֿפ ַארשװַײגן אין יענער צַײט דעם יחוס איז אוממעגלעך געװען –
און ָ
נאך
װאס גיכער ּפטור װערן ֿפון מיר .װי ֿפון ַא מצורע .דערצו ָ
באמיט ָ
האט מען זיך ַ
ָ
ּפערסאן װי אױף
ָ
לינינדארף ,װי אין ַאלע קלײנע ערטער ,יעדער נַײער
ָ
קא
איז אין ַ
האט מען
דלאניע געװעןֿ :פון אײן שטוב אין דער צװײטערֿ ,פון מױל צו מױל ָ
ָ
דער
האבן מיט נַײגער מיר
װאנען איך בין .מענטשן ָ
װאס און ֿפון ַ
איבערגעגעבן ,װער און ָ
יִישוב,
ֿ
בלאנקענדיק ַאזױ איבערן
ָ
באװיזן.
האב זיך ערגעץ־װּו ַ
נאכגעקוקט בעת איך ָ
ָ
ף־סטאלּפַ .אז אין
ָ
טעלעגרא
ַ
אײנמאל איבערגעלײענט ַא מעלדונג אױף ַא
ָ
האב איך
ָ
ר־סטאנציע ֿפ ָאדערט זיך ַא הײצער .ניט ָאּפלײגנדיק אױף קײן
ַ
קטא
שין־טרא ָ
ַ
מא
דער ַ
האט
נאך ַא יונגער מענטש – ָ
דירעקטאר – ָ
ָ
װַײלע ,בין איך גיך ַאװעק ַאהין .דער
רױסגעזאגטַ ,אז
ָ
דאקומענטן און ענדלעך מיר ַא
לאנג געדרײט אין די הענט מַײנע ָ
ַ
רטאג און הײצן
די ַארבעט איז ניט ֿפ ַאר מיר :מע מוז ַאהערקומען ֿפינף ַאזײגער ֿפ ַא ָ
געענטפערטַ ,אז מיך שרעקט עס
ֿ
האב
טראגן קױלן .איך ָ
ָ
האלץ,
האקן ָ
ַאכט אױװנס; ַ
אױפ געהױבן ֿפ ון זַײן שטול ,זיך
ֿ
הא ט ער זיך
דא ן ָ
ניט און איך בין מסּכיםַ .
נגערופן:
ֿ
דערנעענטערט צו מירַ ,ארַײנגעקוקט אין די אױגן ,זיך ָא
בַײטאגַ ,אזײגער צװעלף.
ָ
מארגן
– גוט .קומט ַאהער צו ָ
דירעקטאר.
ָ
קאבינעט ֿפון
רלאזט דעם ַ
האב איך ֿפ ַא ָ
הא ֿפענונג ָ
מיט ַא ֿפונק ֿפון ָ
מאטלען .מיר
געטרא ֿפן ָ
ָ
האב איך
אינדערהײם ,עס איז שוין געווען ָאװנט־צַײטָ ,
געפ ַאלענע.
ֿ
האט זיך אױסגעװיזןַ ,אז די שטימונג איז בַײ אים ַא
ָ
ּפפ ָאכען
געמאכטן גלַײכגילט געּפרּוװט זיך ָא ֿ
ַ
האט ער מיט ַא
נארישקַײטןָ – ...
– עַ ,
האט מען
האט ער זיך מודה געװעןַ ,אז הַײנט ָ
נאר סוף־ּכל־סוף ָ
ראגןָ ,
ֿפון מַײנע ֿפ ַ
האט זיך בַײ אים אינטערעסירט
ּפארטײ ,װּו מע ָ
רַײקאם ֿפון ַ
ָ
רױסגערופן אין
ֿ
אים ַא
האב זיך ניט
קאּפ .נײן ,איך ָ
געטאן אין ָ
ָ
קלאּפ
ַ
האט מיר ַא
װעגן מיר .די בלוט ָ
קלאר ,און איך בין געװען גרײט
ָ
דערשראקן ֿפ ַאר זיך .װעגן מיר איז שױן געװען ַאלץ
ָ
האט מיך ענדגילטיק
דאס ָ
זאל לַײדן איבער מירָ ...
מאטל ָ
נאר ָ
סאמע ערגסטעָ .
צו ַ
געלאזט
ָ
האב זיך
װאס איך ָ
געקאנט מוחל זַײןָ ,
ָ
האב זיך ניט
דערשלאגן און איך ָ
ָ
אַײנרעדן ֿפון מַײן ֿפרַײנט און איבערגעגעבן צו אים װױנען .איך בין שױן געװען
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לינינדארף .װּוהין? אין דער װעלט
ָ
קא
װעקפ ָארן ֿפון ַ
ֿ
רלאזן זַײן שטוב און ַא
גרײט ֿפ ַא ָ
דאס איז ניט ַאזױ ערנסט ,װי איך
בארויקןַ ,אז ָ
האט געּפרּוװט מיך ַ
מאטל ָ
ַארַײןָ ...
קאן
געזאגטַ ,אז איך בין זַײן ֿפרַײנטַ ,אז ער ָ
ָ
רַײקאם
ָ
דארטן אין
האט ָ
מײןַ ,אז ער ָ
ערב זַײן ֿפ ַא ר מיר; ַא ז סוף־ּכל־סוף איז קײן זון ניט
ֿ
קא ן
מיך גוט און ער ָ
רמאכט ,איך
האב איך קײן אױג ניט ֿפ ַא ַ
בַײנאכט ָ
ַ
נטװארטלעכער ֿפ ַארן ֿפ ָאטער.
ָ
רא
ֿפ ַא ַ
קװארטיר.
ַ
װאס גיכער ַאװעקגײן ֿפון דער
באשטימט ָ
געטראכט און ֿפעסט ַ
ַ
האב ַאלץ
ָ
קטאר־
שין־טרא ָ
ַ
מא
מארגנס אין ַאן ָאּפגעשטימטער צַײט בין איך ַארַײן אין דער ַ
צו ָ
האט
קאלט .ער ָ
אונטערגעטראגן ַ
ָ
באגעגענט
האט מיך ַ
דירעקטאר ָ
ָ
סטאנציע .דער
ַ
טאג ֿפריער שױן ָאנגעקומען ַא הײצער
האט מיט ַא ָ
מיר מיטגעטײלטַ ,אז זַײן געהילף ָ
דירעקטאר מיך
ָ
האט דער
קאבינעט ָ
צו דער ַארבעט ...בַײ מַײן ַארױסגײן ֿפון ַ
ָאּפגעשטעלט:
לאדט אַײן צו זיך דער שעף ֿפון רַײ־נ.ק.װ.ד...
יא ,שיער ניט ֿפ ַארגעסן :אַײך ַ
– ָ
נאר װען איך בין ַארױס
ּפגעפ ַאלןָ ,
ֿ
רא
הארץ בַײ מיר ַא ָ
דאס ַ
בַײ די װערטער איז ָ
װאס
רפן די שרעקָ :
ּפגעווא ֿ
ָ
האב איך זיך גענומען אין די הענט און ָא
אין דרױסןָ ,
װיפל איז דער שיער זיך ַארומדרײען
אפשר בעסערֿ ,
האבן? ַאזױ איז ֿ
דארף איך מורא ָ
ַ
ָאן ַאן אױסזיכט אױף ַארבעט ,אױף לעבן ָאן איבעריקער שרעק ֿפ ַאר ַאלעמען און
האט
מאמען ...מיך ָ
שאד בלױז דער ַ
זאל שױן ַאלץ ַא סוף נעמען! ַא ָ
ֿפ ַאר זיך ַאלײן? ָ
אױפגענומען דער געהילף ֿפונעם שעף ֿפון נ.ק.װ.דַ ,.א קלײנטשיק מענטשעלע מיט
ֿ
רבלאזע אױגן .ער איז געקלײדט געװען אין ציװיל מלבושים,
ָ
ַא רױטן ּפנים און ֿפ ַא
װאלט איך אױף אים קײן שום ַאכט
גאסָ ,
גלאט ַאזױ אין ַ
ַ
טרעפן
ֿ
זאל אים
און איך ָ
ניט געלײגט .ער איז געזעסן אין ַא הױכן ֿפ ָאטעל ,װַײזט אױס סּפעציעל ֿפ ַאר אים
אױפן טיש איז געלעגן זַײן העל
ֿ
באדַײטנדיקער.
ַאװעקגעשטעלטּ ,כדי אױסזען ַ
האט זיך מיר
דאס היטל ָ
נאר ָ
רװאסָ ,
ּפלאטשיק היטל (איך װײס ניט ֿפ ַא ָ
ַ
ילקאנטיק
ַ
ֿפ
געהאלטן ַא
ַ
האט ער
גוט ֿפ ַארגעדענקט) .אין זַײנע קלײנעּ ,כמעט קינדערשע הענט ָ
ּפיראסַ .א
ָ
ּפא
האט בַײ אים געשטעקט ַא גרױסער ַ
בינטל מיט שליסלעך .אין מױל ָ
מאל און
כא ָ
נא ַ
האב ָ
אױסגעפרגעט און איך ָ
ֿ
האט ער מיך
נאנד ָ
כא ַ
נא ַ
גוטן שעה ָ
הא ט מען אים
נא ר מער ֿפ ון ַא לץ ָ
מא ל געמוזט װעגן זיך דערצײלןָ .
כא ָ
נא ַ
ָ
ענטפער,
ֿ
לינינדארף? מַײן
ָ
קא
רװאס איך בין געקומען דװקא קײן ַ
אינטערעסירטֿ ,פ ַא ָ
נאכן
לאנג ָ
אפילו שױן ַ
יאן און אױך ֿ
רא ָ
האט מען ֿפיל געלױבט דעם יִידישן ַ
ַאז מיר ָ
האט
געהאט די ּכװנה ַאהער קומען אױף דער ַארבעטָ ,
ַ
ֿפ ַארענדיקן דעם טעכניקום
מאטל
אױסגעפרעגט ,װעגן ָ
ֿ
האט מיך
נאך דעם ,װי ער ָ
בא ֿפרידיקטָ .
אים װײניק ַ
קאן אים ,און צי בין געקומען ַאהער צוליב אים– ,
ונװאנען איך ָ
גאלבשטײנעןֿ ,פ ַ
ָ
האב
װאס איך ָ
זאל ַאלץָ ,
ּפאּפירַ ,אז איך ָ
האט ער מיר געגעבן עטלעכע בלעטלעך ַ
ָ
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האט מַײן ֿפ ָארשער מיך
נאך דעם ָ
געטאןָ .
ָ
האב איך
דא דערצײלטָ ,אנשרַײבןַ .אזױ ָ
ָ
האב איך ַא
געפרעגט בַײ אים ,צי ָ
ֿ
האב איך
ּפגעלאזט ַאהײםֿ .פ ַארן ַאװעקגײןָ ,
ָ
ָא
האט יעדער אַײנער רעכט
אַײנארדענען זיך אױף דער ַארבעט? ”בַײ אונדז ָ
ָ
רעכט
נשטאלט
ַ
ענטפער .װען איך בין ַארױס ֿפון דעם ַא
ֿ
אױף ַארבעט״ – איז געװען זַײן
דערפילט בעסער :איך בין
ֿ
קסאל קלינגען,
דא ַ
רא ָ
ּפא ַ
זאל ניט ַ
האב איך זיך ,װי עס ָ
ָ
האט מיר
נאכט ָ
שױן געװען אין גיהנום ,זיך אױסגערײניקט ,און אױס ...אמת ,בַײ ַ
נאך מיר ...װעגן מַײן איבערגײן אױף ַא צװײטער
דאס גײט ָאן ָ
נאך ַאלץ געדוכטַ ,אז ָ
ָ
גארניט,
דראעט ָ
האט געהױּפטעטַ ,אז מיר ָ
געװאלט הערן .ער ָ
ָ
מאטל ניט
האט ָ
דירהָ ,
קאנען מיר אױך װַײטער װױנען
צוזאמענגעװױנט ביז ַאהערָ ,
ַ
האבן
און אױב מיר ָ
הא ב זיך
הא בן .איך ָ
רװא ס מורא צו ָ
ניטא ֿפ ַא ָ
ָ
אינײנעם – שױן ַא לץ אײנס
נאענסטן זונטיק ,בעת איך בין געזעסן אין שטוב בַײ אונדזערע
אונטערגעגעבן .אין ָ
טאריע ,װּו זי ַארבעט,
רא ָ
בא ַ
לא ָ
געזאגט ַאז אין ַ
ָ
מאניע מיר
האט ַ
שכנים־מײדלעךָ ,
דאס מזל?
זאל איך ּפרּוװן ָ
אפשר ָ
טארֿ .
רעגיסטרא ָ
ַ
דאס ָארט ֿפון ַא
בא ֿפרַײט ָ
האט זיך ַ
ָ
רװאלטערין ֿפון דער
באציונגען מיט דער ֿפ ַא ַ
מאניע – איז אין ֿפרַײנטלעכע ַ
זי – ַ
נגעכאּפט אין דעם
ַ
האב זיך ָא
ּפאר װערטער .איך ָ
זאגן ַא ָ
קאן ָ
טאריע ,און זי ָ
רא ָ
בא ַ
לא ָ
ַ
מאניע
טאריעַ .
רא ָ
בא ַ
לא ָ
אינדערפרי בין איך שױן געװען אין דער ַ
ֿ
צומארגן
ָ
ּפלאן און
ַ
האט זי געהײסן –
רװאלטעריןֿ ,פ ַאניע ָ
אױסגעפילט ,און די ֿפ ַא ַ
ֿ
צוזאג
ָ
האט איר
ָ
ראגן מיך ַאװעקגעזעצט בַײ
האט ָאן קײן שום ֿפ ַ
רהײראטע ֿפרױ – ָ
ַ
ַא יונגע ניט ֿפ ַא
זשורנאל און דערקלערט ,אין
ַ
באזונדער טישלַ ,אװעקגעלײגט ֿפ ַאר מיר ַא גרױסן
ַא ַ
האב ַא ֿפילו קײן ַאכט ניט געלײגט ,װען
באשטימען מַײן ַארבעט .איך ָ
װאס עס װעט ַ
ָ
װאכן טערמין .אױך דער
געװארנטַ ,אז זי גיט מיר צװײ ָ
ָ
האט מיך
רװאלטערין ָ
די ֿפ ַא ַ
שאקירט .איך װעל
האט מיך ניט ָ
געהאלט – הונדערט רובל בלױז – ָ
ַ
קלײנער
שטאנען אין
ַ
בא
האב ַארבעט .מַײן ַארבעט איז ַ
װי־ניט־איז אױסקומעןַ ,אבי איך ָ
האט
טאריע ָ
רא ָ
בא ַ
לא ָ
װאס די ַ
נאליזן ֿפון ֿפ ַארשײדענע זױמעןָ ,
רעגיסטרירן די ַא ַ
עלעמענטארע
ַ
גאר ַאן
יאןַ .אן ַארבעט ביז ָ
רא ָ
גאנץ ַ
קאלװירטן ֿפון ַ
ַארױסגעגעבן די ָ
סּפראװען.
ַ
געצװײפלטַ ,אז איך װעל זיך גרינג מיט איר
ֿ
האב ַא ֿפילו ניט
און איך ָ
טאיע איז געװען
רא ָ
בא ַ
לא ָ
רװאלטערין ֿפון ַ
געהאט ַא טעות .די ֿפ ַא ַ
ַ
האב
נאר ...איך ָ
ָ
לאּפעטעס זַײנען
קאטשערעס מיט ָ
זשורנאליסטישע ָ
ַ
ּפעדאנטיש ,און מַײנע
ַ
גאר
ביז ָ
אױפן ַאנדערן
ֿ
קלאר געגעבן ָאנצוהערן שױן
ָ
געפעלן .װעגן דעם איז זי מיר
איר ניט ֿ
מאל ַא
װידערא ָ
ַ
לאגע איז
עגמת־נפש .מַײן ַ
ֿ
נגעטאן ֿפיל
ָ
האט מיר ָא
װאס ָ
טאגָ ,
ָ
האב איך געזען ,װי
רצװײפלטע .דורך דער ָא ֿפענער טיר ֿפון שכינתדיקער צימער ָ
ֿ
ֿפ ַא
האט מיט
מאניע ָ
ראנטן און ַ
בא ַ
מײדלעך־לא ָ
ַ
ראטן מיט די
בא ָ
האט זיך עּפעס ַ
ֿפ ַאניע ָ
רשטאנעןַ ,אז מע רעדט װעגן מיר,
ַ
האב ֿפ ַא
עקשנות איר עּפעס אַײנגערעדט .איך ָ
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טאריע ,װעלכע
רא ָ
בא ַ
לא ָ
ט־אט װעט מען מיר געבן דעם װעג אין ַ
געװארטַ ,אז ָא ָ
ַ
און
רװאלטערין מיך
האט די ֿפ ַא ַ
טאג ָאן .ענדלעך ָ
געװארן ֿפון ערשטן ָ
ָ
איז מיר ַאזױ ליב
האט
געמאלדןַ ,אז זי ָ
ָ
ראנטן
בא ַ
לא ָ
אַײנגעלאדן צו זיך און אין ָאנװעזנהַײט ֿפון דרַײ ַ
ַ
קאן זי מיך אױף
באשטײָ ,
נאליזן ַאלײן און אױב איך ַ
באשטימט רעגיסטרירן די ַא ַ
ַ
ראנט .מיר
בא ַ
לא ָ
איבערפירן ַארבעטן ַאלס ַ
ֿ
טאר
רעגיסטרא ָ
ַ
געהאלט ֿפון
ַ
דעם זעלבן
ראנט? װי ַאזױ װעל איך
בא ַ
לא ָ
רלאנג אױסגעקומען משונה :סטַײטש ַא ַ
איז איר ֿפ ַא ַ
האבן מיך ַארומגערינגלט די מײדלעך און ַאלע אין אײן קול
דא ָ
נאר ָ
קאנען? ָ
עס ָ
העלפן .איך בין געװען גערירט
ֿ
געראטן צושטימען .זײ װעלן מיר ַאלץ צו לערנען און
ָ
מיטגעפיל און געגעבן מַײן הסקמה ,ניט זײער גלױבנדיקַ ,אז ֿפון דעם װעט
ֿ
ֿפון זײער
געהאט .און ָאט בין איך ֿפון
ַ
האב איך סַײ־װי־סַײ ניט
אױסװאל ָ
ַ
עּפעס ַארױס ,קײן
געװארן ַא לערן־יִינגל
ָ
זשורנאליסט מיט ַאזױ ֿפיל ליכטיקע טרױמען און שטרעבונגען
ַ
האבן ַאחוץ דער
טאריע ָ
רא ָ
בא ַ
לא ָ
טאריע .אין דער ַ
רא ָ
בא ַ
זױמען־לא ָ
ַ
רפישן
דא ֿ
אין ַא ָ
גאר ַא יונגע
נאדיע און ָ
מאניעַ ,
נאך דרַײ מײדלעךַ :
געארבעט ָ
ַ
רװאלטערין ֿפ ַאניע
ֿפ ַא ַ
האבן ֿפלַײסיק גענומען מיך
טאניע .זײ ַאלע ָ
אוקראיניש מײדל ַ
ַ
זעכצניאריק ,שײן,
ָ
האב איך בַײ זײ
טאריע־װעזן .צוערשט ָ
רא ָ
בא ַ
לא ָ
גאר נַײע ֿפ ַאר מיר ַ
דאס ָ
לערנען ָ
אױסגעשאטן די זעקלעך מיט קערנער אין
ָ
הילפיקע ַארבעטן:
ֿ
בא
אױסגעפילט ַ
ֿ
סארטיר־אַײנריכטונג ,צוגעגרײט ערד און די קעסטלעך צום ֿפ ַארזײען די קערנער,
ַא ָ
נאר
נאליזן און ַאנדָ .
טעריאל ֿפ ַאר ַא ַ
ַ
מא
אונטערגעטראגן צו די ַארבעטס־טישן ַ
ָ
רבעטס־ּפראצעסן און עס
ָ
באהערשט ַאלע נַײע ַא
האב איך ַ
טאג ָ
צוביסלעך מיט יעדן ָ
ראנט,
בא ַ
לא ָ
געװארן ַא ַ
ָ
זאגן,
װאך ,װי איך בין ,קען מען ָ
זַײנען ניט ַאדורך ַא ֿפילו צװײ ָ
נאליזן
קאמּפליצירטע ַא ַ
געמאכט ֿפ ַארשײדענע ָ
ַ
האט שױן זעלבשטענדיק
װעלכער ָ
ֿפון ֿפ ַארשײדענע קערנער־קולטורן ֿפון ָאנהײב ביזן סוף .די מײדלעך – מַײנע
געקאנט ָאנלויבן מיט
ָ
האבן זיך ניט
רװאלטערין – ָ
לערערינס בראש מיט דער ֿפ ַא ַ
קאלעקטיװ ַאן ַאנדערן
דערפילט אין דעם קלײנעם ָ
ֿ
האב זיך
דערפ ָאלגן .איך ָ
ֿ
מַײנע
סימּפאטיע ֿפון יוגנע מײדלעךֿ ...פון
ַ
מענטשַ ,ארומגערינגלט מיט גוטמוטיקַײט און
באגלַײך מיט ַאלע געבױגן דעם רוקן
האב איך ַ
דערנאכט ָ
ַ
אױפ
ֿ
אינדערפרי ביז שּפעט
ֿ
האבן
סקאּפ .דערבַײ ָ
מיקרא ָ
ָ
איבער ַארבעטס־טיש און ָאנגעשטרענגט די אױגן אין
אוקראינישע
ַ
צוזאמען שטילערהַײט אונטערגעזונגען יִידישע ,רוסישע און
ַ
מיר ַאלע
כאר
רמאגט זעלטן־שײנע שטימען ,און אונדזער ָ
האבן ֿפ ַא ָ
טאניע ָ
מאניע און ַ
לידערַ .
נאדיע –
טאניע און ַ
אוקראינישע מײדלעך ַ
ַ
האט געקלונגען מיט ֿפיל חן .די צװײ
ָ
װאס
שטערנדארףָ ,
ָ
לאניע
קא ָ
אױסגעװאקסענע אין דער יִידישער ָ
ַ
געבױרענע און
נאלער
ציא ַ
נא ָ
האבן געזונגען יִידישע לידער מיט ַ
לינינדארףָ ,
ָ
קא
ניט װַײט ֿפון ַ
געפיל.
ֿ
אױסדריקלעכקַײט און
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געפונען ,איז מַײן ַארבעט אין
דא ֿ
האב זיך ָ
אומשטאנד ,אין װעלכע איך ָ
ַ
אין די
געהאלט ֿפון הונדערט
ַ
קארגער
טאריע געװען ַא רעטונגַ ,א טרײסט .מַײן ַ
רא ָ
בא ַ
לא ָ
ַ
האט מען מיך איבעריק
בידזשאןָ ,
ַ
בירא
ָ
נאך מַײנע ניט שלעכטע ֿפ ַארדינסטן אין
רובלָ ,
שטאט.
ָ
דארף איז געװען ביליקער אײדער אין
דאס לעבן אין ָ
ניט אונטערדריקטָ :
שטארק אומרוִיקט
ַ
האט
באשײדענע .מיך ָ
גאר ַ
דערפענישן זַײנען געװען ביז ָ
ֿ
בא
מַײנע ַ
לפן
הא ֿ
אומבא ָ
ַ
רקאװ ,װעלכע איז געבליבן אײנע ַאלײן
כא ָ
מאמען אין ַ
לאגע ֿפון מַײן ַ
די ַ
אין דער ַארומרינגלען ֿפון ”קױלערס״ .אירע בריװ זַײנען געװען אומרוִיקע און
טאטן
געיאגט ֿפון דער דירה ,קײן ידיעות ֿפון ַ
ָ
האט מען זי
טאג ָ
טרױעריקע .יעדן ָ
האט ביז װײטיק
אױסגעגאנגען .מיך ָ
ַ
זַײנען ניט געװען ,די לעבנס־מיטלען זַײנען
לאגע
העלפן .אין דער זעלבער ַ
ֿ
גארנישט איר ניט
קאן מיט ָ
װאס איך ָ
געערגערטָ ,
מארט
נבאסָ .אנהײב ַ
דא ַ
געארבעט אין ָ
ַ
האט
איז געװען אױך מַײן ברודער ,װעלכער ָ
האט שױן קײן כוח ניט
מאמע .זי ָ
אומדערװארט געקומען צו ֿפ ָארן מַײן ַ
ַ
איז ֿפולקום
רצװײפלונג
ֿ
גערופן ֿפון ֿפ ַא
ֿ
האט זײ
קװארטיר־מערדער ,װי זי ָ
ַ
אױסהאלטן ֿפון די
ַ
געהאט
ַ
װאכן און ֿפ ַאר
צוזאמען געװען ַאן ערך צװײ ָ
ַ
שטאט .מיר זַײנען
ָ
װעקגעלא ֿפן ֿפון
ָ
ַא
דער צַײט ַארױסגערעדט אײנער דעם ַאנדערן די נשמות.
רהאלטן ביז
דארטן ֿפ ַא ַ
האבן זיך ניט זעלטן ָ
נגעװאקסן ,און מיר ָ
ַ
די ַארבעט איז ָא
נאז .מַײנע
רילינג־פ ַארזײ איז געװען אױף דער ָ
ֿ
נאכט – דער ֿפ
שּפעט אין דער ַ
ּפגעשטאנען ֿפון
ַ
נאר נישט ָא
האב ניט ָ
האבן זיך געהױבן אױף הײװן .איך ָ
ַאקציעס ָ
האב איך
נאר אין ֿפיל געביטן זײ איבערגעשטיגן .איבערהױּפט ָ
אונדזערע מײדלעךָ ,
גאר ַא נַײעם
ניקאלַײעװ האָט מען צו אונדז געשיקט ָ
ָ
זיך אױסגעצײכנט ,װען ֿפון
ראט ֿפ ַאר מעסטן די ֿפײכקַײט ֿפון די קערנער – ַא
ּפא ַ
מכשיר – ַאן עלעקטרישן ַא ַ
האט ַא ֿפילו ניט געװוּסט ,װי צו גײן דערצו.
טאריע ָ
רא ָ
בא ַ
לא ָ
גאמער .קײנער אין ַ
װלא ָ
ַ
האב איך זיך דרײסט
האװנט אין טעכניקָ ,
בא ַ
יארן ַא ביסל ַ
זַײענדיק ֿפון די קינדער ָ
ראט און דער ערשטער ָאנגעהױבן ַארבעטן מיט
ּפא ַ
אַײנגעשטעלטן דעם נַײעם ַא ַ
האט
רװאלטערין ָ
רױסגערופן ַאנציקונג .מַײן ֿפ ַא ַ
ֿ
האט עס ַא
קאלעגן ָ
אים .בַײ מַײנע ָ
נאר ֿפון ַא
געהאלט – שױן ניט ֿפון ַא לערן־יִינגלָ ,
ַ
מיר ַאװעקגעלײגט ַא נַײעם
יאנישן
רא ָ
דערגאנגען צום ַ
ַ
נאך מער :דער רום װעגן מיר איז
ראנטָ .
בא ַ
לא ָ
ֿפ ַארטיקן ַ
דארטן איז צו מיר געקומען דער ֿפ ַארטרעטער
טזערנאֿ .פון ָ
ָ
גא
זא ָ
ואה־פ ַארגרײט – ַ
ֿ
ּתב
ֿ
דערפ ָאלג
ֿ
געהאלט ...מַײן
ַ
דירעקטאר מיך איבערציען אױף ַארבעט צו זיך מיט ַא
ָ
ֿפון
געבראכט מיט זיך ַא געװיסע
ַ
האט
מארט חודש ָ 1938
װאס ַ
האט גורם געװען ָ
ָ
נאך דעם,
דאס איז ָאנגעקומען ָ
באציונג צו ַאזױנע װי איךָ .
ֿפ ַארלינדערונג אין דער ַ
רױסגעזאגטַ ,אז דער זון איז ניט
ָ
האט זיך ַא
װי דער געני ֿפון דער מענטשהַײט ָ
אױפן
ֿ
גאלבשטײן איז געװען
מאטל ָ
נטװארטלעך ֿפ ַארן ֿפ ָאטער ...מַײן ֿפרַײנט ָ
ָ
רא
ֿפ ַא ַ

154

ףראָדנינילאַק

שװארצע צַײטן זַײנען שױן ֿפ ַארבַײ
ַ
האט מיך ֿפ ַארזיכערטַ ,אז די
זיבעטן הימל ,ער ָ
האב זיך ניט
הא ֿפן .איך ָ
געװאלט ָ
ָ
האב
טאטן .איך ָ
בא ֿפרַײען מַײן ַ
און גיכן װעט מען ַ
מענגעפירט ָאן מורא מיט זַײנע
ֿ
צוזא
ַ
האט מיך
מאטל ָ
געפילט שױן ַאזױ טרײףָ .
ֿ
גאגישן
ּפעדא ָ
ַ
גאגן ֿפון דער ָארטיקער יִידישער שול און יִידישן
ּפעדא ָ
ַ
קאנטע
בא ַ
ַ
װארעמקַײט .קײן
באזונדער ַ
אױפגענומען מיט ַא ַ
ֿ
האבן מיך
טעכניקום ,װעלכע ָ
רעסּפאנדענטן ֿפון דער
ָ
קא
נגעפ ָארן ניט זעלטן שרַײבער און ָ
ֿ
לינינדארף זַײנען ָא
ָ
קא
ַ
צענטראלער יִידישער ּפרעסע.
ַ
קאנטע ֿפון מַײן ניט
בא ַ
באגעגנט ,װי ַאלטע גוטע ַ
האב איך זיך ַ
מיט ֿפיל ֿפון זײ ָ
אױפריכטיקַײט
ֿ
װארעמער
האבן מיט ַא ַ
ּפעריאד ,און זײ ַאלע ָ
ָ
ליטערארישן
ַ
װַײטן
הא ט זיך
טא ריע ָ
רא ָ
בא ַ
לא ָ
סעזא ן אין אונדזער ַ
ָ
לא גע .דער
מיטגעפ ילט מַײן ַ
ֿ
באשטימט
האב ַ
מערקזאם ֿפ ַארקלענערט ,און איך ָ
ַ
האט זיך
ֿפ ַארענדיקט .די ַארבעט ָ
האט מיך
טזערנא ,װּוהין מע ָ
ָ
גא
זא ָ
טאריע ֿפון ַ
רא ָ
בא ַ
לא ָ
איבערגײן ַארבעטן אין דער ַ
אַײנגעלאדן.
ַ
מאל
שױן עטלעכע ָ
אונדזערע מײדלעך האָבן מיך באַגלײט מיט פֿאַרדױערונג און די סאַמע ייִנגסטע
שײנע טאַניע האָט ביטער צעװײנט .װי עס האָט מיר שפּעטער איבערגעגעבן מאַניע,
איז טאַניע געװען אין מיר פֿאַרליבט .זי האָט געהאָפֿט אױף קעגנזײַטיקײַט ,און מײַן
אַװעקגײן פֿון לאַבאָראַטאָריע איז בײַ איר געװען אַ קלאַפּ...
דער זומער אין קאַלינינדאָרף איז געווען אַ הייסער .די גערעטעניש פֿון דער
ּתבואה – אַ הויכע .אַזױ ,אַז אַרבעטן אױף מײַן נײַ אָרט איז מיר אַרױסגעקומען
ֿ
ּתבואה מאַשינען זײַנען אָן
בײַטאָג און בײַנאַכט .די אָנגעלאָדענע ביז אַרױף מיט ֿ
אױפֿהער אָנגעקומען ,זיך אױסגעשטעלט לעבן טױער פֿון ”זאַגאָטזערנאָ״ אין אַ
מחויב זיך אַרױפֿקלעטערן אױף יעדער פֿון זײ מיט
ֿ
לאַנגער שערענגע ,און איך בין
ּתבואה ,גיך אַרײַנלױפֿן אין לאַבאָראַטאָריע און
ּפראבע ֿ
ָ
מײַן זאָנד אָנטשעפּען אַ
מאַכן אַן עקספּרעס־אַנאַליז .ערשט נאָך דעם דערלױבט אַרײַנפֿאָרן די מאַשין אין
ּתבואה .חוץ דעם בין איך פֿאַרפֿליכט געװען
הױף אַרײַן צום אַמבאַר אױסשניטן די ֿ
ּתבואה ריזיקע באַרזשער,
קריכן אין די טיפֿע טריומען פֿון די אָנגעלאָדענע מיט ֿ
װעלכע זײַנען געשטאַנען אין האַפֿן פֿון אונדזער עלעװאַטאָר און געטשעפּט דאָרטן
פּראָבעס פֿאַר אַנאַליזן ,אײדער עקספּערירן דעם פֿראַכט צו אונדזערע האַפֿנס .אַזױ
אַ גאַנץ לאַנגן טאָג און ניט זעלטן מעת־לעתנװײַז .נאָך דער אַרבעט בין איך
אַװעקגעפֿאַלן אַ טױט מידער אױף מײַן בעטל .און לאַנג ניט געקאָנט אײַנשלאָפֿן –
אַזױ האָבן גענאָגט די קריזשעס מיט דער פּלײץ.
סוף זומער האָט מען מאָטל גאָלבשטײנען צוגענומען אין מיליטער און איך בין
געבליבן װי אַ פֿאַריתומטער .נאָך גוט װאָס איך האָב באַװיזן פֿאַר דער צײַט זיך
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נעענטער באַפֿרײַנדן מיט די לערער פֿין שול .דאָס זײַנען געװען זעלטענע מענטשן –
געבילדעטע ,אינטעליגענטע מיט פֿאַרשײדנאַרטיקע אינטערעסן .צו זייער ערע
האָבן זיי זיך ניט דערווײַטערט פֿון מיר.
פֿאַרקערט ,זײ האָבן מיך אַרומגערינגלט מיט אַכטונג ,אײַנגעלאַדן צו זיך אַהײם,
מיך אײַנגעאָרדנט צוזאַמען מיטיק עסן בײַ אַ בעל־הביתטע ,װאָס האָט ספּעציעל
פֿאַר זײ געקאָכט הײמישע מאכלים ,און ווען דער הייסער אַרבעט־סעזאָן האָט זיך
פֿאַרענדיקט ,האָבן זײ מיך איבערגעצױגן אַרבעטן צו זיך אין קאָלעקטיװ ,אַרבעטן
אַלס אַ לערער פֿון ...פֿיזקולטור .צו קײן אַנדער אַרבעט אין שול װאָלט מיך קײנער
ניט צוגעלאָזט .װי איך האָב שױן באַמערקט ,בין איך פֿון קינדװײַז אָן געװען פֿיזיש
אַנטװיקלט ,געװען ניט שלעכט אין ספּאָרט און אַצינד איז ספּאָרט מיר צונוץ
געקומען .אױך דער פּעדאַגאָגישער טעכניקום איז געבליבן אָן אַ פּעדאַגאָג פֿון
פֿיזקולטור ,און איך האָב פֿאַרנומען די װאַקאַנסיע פֿון מײַן פֿאָרגײער.
מיך האָט דאָס דערװײַל זײער אײַנגעאָרדנט :ערשטנס ,האָב איך זיך אַ גאַנצן
טאָג געפֿונען אין אַ פּעדאַגאָגישן טעכניקום ,און צװײטנס ,אַרבעטנדיק אין צװײ
ערטער ,זײַנען אױסגעװאַקסן מײַנע פֿאַרדינסטן ,און דאָס האָט געשפּילט אַצינד ניט
די לעצטע ראָל אין מײַן לעבן.
מיט מײַן נײַער אַרבעט האָב איך זיך גוט באַהערשט :איך האָב זיך דערמאָנט,
װי אַזױ מע האָט דורכגעפֿירט די פֿיזקולטור־לימודים בעת איך האָב זיך אין שול
געלערנט .אױסער דער לערן־פּראָגראַם ,האָב איך אָרגאַניזירט צװײ ספּאָרט־קרײַזלעך,
אײנער אין שול ,דעם צװײטן אין טעכניקום ,װעלכע זײַנען מיט גרױס דערפֿאָלג
אַרױסגעטראָטן אונטער מוזיק אױף דער בינע פֿון קולטור־הױז בעת דעם אָקטיאַבער
יום־טובֿ.
נאָך מאָטיעס אָפּפֿאָרן פֿון קאַלינינדאָרף בין איך אַראָפּגעפֿאָרן פֿון אונדזער
אַלגעמײנעם צימער און געדונגען זיך אַ באַזונדערן קלײן צימערל לעבן דער סאַמע
שול .מײַן בעל־הביתטע זאַדאָװע – אַ פּשוטע דאָרפֿישע פֿרױ מיט אַ גאָלדן האַרץ –
איז אױך געװען פֿון די געליטענע :אין  1937יאָר האָט מען צוגענומען איר מאַן,
און זי איז געבליבן מיט פֿיר טעכטער :ריװע ,ראָזע ,שורע און בוסיע .ריװע –
די עלטסטע – האָט שױן געאַרבעט ,די מיטלסטע האָבן געלערנט אין שול ,און די
מיזינקע בוסיע איז נאָך ניט אינגאַנצן פֿון די הענט אַראָפּ .עס איז איבעריק צו
דערצײלן ,װי די דאָזיקע געליטענע האָבן זיך צו מיר באַצױגן...
אין דער זעלבער צײַט האָט מיר די מאַמע פֿון כאַרקאָװ מיטגעטײלט ,אַז מע
האָט זי אַרױסגעזעצט פֿון איר דירה ,און איבערגעפֿאָרן אין אַ פּיצל צימער אָן קײן
שום באַקוועמלעכקײַטן אין אַ גרױסער קאָמונע .איר שװאַכער געזונט האָט זיך
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שטאַרק פֿאַרערגערט ,און זי האָט זיך גענײטיקט אין הילף .פֿון טאַטן האָט מען נאָך
אַלץ ניט געהערט.
איך האָב אָנגעהױבן טראַכטן ,װיאַזױ איבערפֿאָרן צו דער מאַמען .װעגן צושרײַבן
זיך פּשוט אַזױ אין כאַרקאָװ איז אַפֿילו ניט געװען װאָס צו טראַכטן .נאָר אָט בין
איך געפֿאַלן אױף אַ געדאַנק :פּרוּװן אָנקומען לערנען אין אַ װאָסער־ניט־איז
לערן־אַנשטאַלט .דאַן איז מען מיך מחויבֿ צושרײַבן .ניט לאַנג געטראַכט ,האָב איך
אָנגעשריבן װעגן דעם מײַן פֿרײַנט ליאָװען קײן כאַרקאָװ .װעגן ליאָװען מוז איך
דערצײלן גענױער ,װײַל ער האָט אָפּגעשפּילט ניט קיין קלײנע ראָלע אין מײַן
װײַטערדיקן לעבן .מיט ליאָװע זעלצערן בין איך געװען באַקאַנט נאָך פֿון שול אָן.
ער האָט זיך געלערנט מיט צװײ קלאַסן עלטער פֿון מיר ,זיך אױסגעטײלט מיט זײַן
שײן דעקלאַמירן און געװאַקסן אין שװערסטע באַדינגונגען פֿון אָרעמקײַט בײַ
קראַנקע עלטערן אין אַ נאַסן קעלער .ליאָװע איז פֿון קינדהײַט אָן דערצױגן געװאָרן
אין גאַס ,האָט פֿאַרקױפֿט צײַטונגען ,פּאַפּיראָסן און זיך אַרומגעדרײט ניט אין דער
בעסטער געזעלשאַפֿט .ער איז געװען אַ קלײנװוּקסיקער ,מיט שאַרפֿע גלאַנצנדיקע
אױגן הינטער די שװאַרצע געדיכטע ברעמען .אַלע שילער האָבן פֿאַר אים געהאַט
דרך־ארץ .ער האָט אַ סך געלײענט ,דערצײלט פֿאַרכאַפּנדיק גאַנצע ביכער.
נאָכן פֿאַרענדיקן די שול איז ליאָװע פֿאַרשװוּנדן פֿון מײַן זע־פֿעלד און איך האָב
אים ניט געזען עטלעכע יאָר .אײנמאָל ,דאָס איז געװען אין  1935יאָר ,אַרײַנגײענדיק
אין אַ גרױסן ביכער־קראָם פֿון ”אינטערנאַציאָנאַלן בוך״ אין צענטער פֿון שטאָט,
כּדי אײַנקױפֿן עטלעכע עקזעמפּליאַרן פֿון מײַן נאָרװאָס דערשינענעם ביכעלע ,האָב
איך אומדערװאַרט געטראָפֿן בײַ דער סטױקע ליאָװען ,װעלכער האָט דאָ געאַרבעט
אַלס פֿאַרקױפֿער .מיר האָבן זיך צערעדט מיט אים און איך האָב זיך דערוווּסט
אינטערעסאַנטע זאַכן.
פֿאַר דער צײַט ,װאָס מיר האָבן זיך ניט געזען ,האָט ליאָװע שטודירט אין
לענינגראַד מזרח שפּראַכן ,דערנאָך האָט מיט אים פּאַסירט עפּעס אַן אומאָנגענעמענע
געשיכטע ,נאָך װעלכער ער איז געצװוּנגען געװען אױפֿהערן לערנען און אומקערן
זיך קײן כאַרקאָװ .זײַן האַלטן זיך ,זײַן שפּראַך ,זײַן באַהאַװנטקײַט אין פֿראַגן פֿון
ליטעראַטור ,געשיכטע און קונסט האָט מיך איבערראַשט און איך האָב פֿאַרשטאַנען,
אַז דער מענטש האָט געענדערט אױף ניט צו דערקענען .איך האָב דערפֿילט אין
אים עפּעס אַזױנס ,װאָס אין אַנדערע האָב איך ניט געזען .פֿון דעם טאָג אָן זײַנען
מיר נאָענט צונױפֿגעגאַנגען ,און יעדעס מאָל האָב איך אין אים אַנטדעקט פֿאַר זיך
נײַע אינטערעסאַנטע שטריכן .געװױנט האָט ליאָװע אין אַ טיפֿן פֿינצטערן קעלער,
װוּ פֿון די װענט האָט בוכשטעבלעך גערונען װאַסער און בײַטאָג האָט געלױכטן בלױז

157

אַ קלײן עלעקטריש לעמפּל .אָט אין דער גרוב האָט ליאָװע זיך אױסגעשטאַט
”אַ קאַבינעט״ ,װעלכער האָט דערמאָנט אין די װױנונגען פֿון די דענקער און פֿילאָסאָפֿן
אין מיטלעלטער :אַ מעכטיקער טיש ,פֿון װעלכן עס האָט ממש געטראָגן מיט
אַלטקײַט (און גאָט װײסט נאָר ,װוּ ליאָװע האָט אים אױסגעגראָבן) ,װוּ עס זײַנען
געלעגן ביכער אין די דיקע אײַנבונדן ,פֿאַרשײדענע אַלטע שרײַב־מכשירים,
טינטערס ,גלעזערנע קאָלבעס ,פּראָבירקעס ,פֿלעשעלעך ,טרײבלעך און אַ מעשענער
מיקראָסקאָפּ פֿון די אַלטע צײַטן...
אױף די פּאָליצעס פֿון דער אינערלעכער װאַנט זײַנען אין שטרענגער אָרדנונג
געשטאַנען אױסגעשטעלט ביכער פֿון קלאַסיקער ,פֿילאָסאָפֿן ,די ביבל און פֿילצאָליקע
בענדער פֿון תּלמוד.
ניט זעלטן פֿלעג איך טרעפֿן מײַן פֿרײַנט פֿאַרטיפֿט איבער די בענדער אָדער בײַם
שרײַבן אײגענע שאַפֿונג ,און דאַן פֿלעג ער פֿאַר מײַנע אױגן אױפֿװאַכן אין געשטאַלטן
פֿון ספּינאָזען ,װעלכן ער פֿלעג ציטירן אױף אױסנװײניק .אָנגעלײענט זיך מיט די
װערק פֿון די גרױסע פֿילאָסאָפֿן און װעגן זײער לעבן ,האָט ליאָװע געשטרעבט זײַן
ענלעך אױף זײ :מיט זײער פּינקטלעכקײַט און אײַזערנעם רעזשים ,מיט זײערע
געװױנטשאַפֿטן און אַפֿילו אױסערלעכע אָנבליק .אױפֿן פֿאָן פֿון דער נײַער צײַט האָט
דאָס אױסגעזען מאָדנע ,אױב ניט נאָך מער .איך האָב דאָס אַלץ צוגעזען און גאַנץ
נאַטירלעך אָפּגעשאַצט ,נאָר איך בין זיך מודה – אין אַ געװיסן זין איז דאָס מיר
געפֿעלן.
איך האָב זיך צוגעבונדן צו מײַן נײַעם פֿרײַנט ,זיך באַנוצט מיט זײַן ניט
געװײנטלעכער ביבליאָטעק ,אַ סך געשעפֿט פֿון זײַנע רײַכע קענטענישן און שטאַרק
דורך אים באַװירקט געװאָרן.
װעגן ליאָװעס װײַטערדיקן לעבנס־װעג װעט מיר נאָך אױסקומען דערצײלן .דאָ
װיל איך צוגעבן ,אַז אונדזער פֿרײַנטשאַפֿט איז אױסגעפּרוּװט געװאָרן דורך פֿיל יאָרן
און אָפּגעהיט געװאָרן ביז הײַנטיקן טאָג...
...איז אָט :לאַנג װאַרטן ענטפֿער אױף מײַן בריװ צו ליאָװען איז מיר ניט
אױסגעקומען .מײַן פֿרײַנט האָט מיר צי װיסן געגעבן ,אַז אין כאַרקאָװ עפֿענען זיך
אױף אָנהײב נײַ יאָר צוגרײטונגס־קורסן אין פֿאַרשײדענע אינסטיטוטן פֿאַר די
קומענדיקע אַביטוריענטן .ער האָט שױן אַפֿילו ערגעץ־װוּ געספּראַװעט זיך װעגן
דעם און איך זאָל אים װאָס גיכער אַרױסשיקן מײַנע דאָקומענטן .אַזױ האָב איך
געטאָן .עס זײַנען קײן צװײ װאָכן ניט דורך ,װי איך האָב דערהאַלטן פֿון ליאָװען אַ
צײַגעניש ,אַז איך בין פֿונעם  1יאַנואַר  1939יאָר פֿאַררעכנט אַלס צוהערער פֿון די
צוגרײטונגס־קורסן אין כאַרקאָװער 2־טן מעדיצינישן אינסטיטוט.

158

ףראָדנינילאַק

שײדן זיך מיט קאַלינינדאָרף ,װוּ איך האָב אין משך פֿון אַ גאַנצן יאָר געפֿונען
אַ מקום־מנוחה אין די שװערסטע טעג פֿון מײַן יוגנט ,װוּ איך האָב געטראָפֿן זײער
גוטע מענטשן ,אַ דאַנק װעלכע איך האָב ניט ענדגילטיק צעבראָכן געװאָרן ,איז
מיר געװען ניט לײַכט ,נאָר די פּערספּעקטיװ זײַן אינײנעם מיט דער מאַמען ,װעלכע
האָט זיך גענײטיקט אין מיר ,האָט מיך געפֿרײט .אָנגעקומען אין כאַרקאָװ ערבֿ נײַ
יאָר ,האָט מען מיך גלײַך צוגעשריבן ,נאָר ...צײַטװײַליק ,בלױז אױף צװײ חדשים
ביזװאַנען איך װעל ענדיקן די קורסן.
נאָך אונדזער דירה אױף דעכטיאַרנע גאַס ,פֿונװאַנען מע האָט אַרױסגעזעצט מײַן
מאַמען ,האָט אונדזער נײַער װױנונג אױף פּושקין גאַס געמאַכט אױף מיר אַ שװערן
אײַנדרוק .דאָס איז געװען אַ שמאָל צימערל ,אפֿשר אַ צען מעטער – ניט
אױסצודרײען זיך ,אָן קײן שום קאָמונאַלע באַקװעמלעכקײַטן ,מיט פֿיל שכנים פֿון
אַלע מינים ...דאָס אײנציקע פֿענצטער אַרױס אױף דער גאַס ,װוּ סײַ בײַטאָג ,סײַ
בײַנאַכט האָבן שרעקלעך געהודעט די מאַשינען און געקלונגען די טראַמװײַען ,פֿון
װעלכע אונדזער צימער האָט זיך ממש געטרײסלט ...פֿון טאַטן האָבן אָנגעהױבן
ידיעות .ער איז געװען פֿאַרורטײלט דורכן דרײַלינג ”אָסאָ״ אױף צען יאָר און האָט
זיך געפֿונען אין לאַגער אין די צפֿונדיקע װעלדער פֿון אַרכאַנגעלסקער געגנט .זײַנע
בריװ זײַנען געװען דורכגעדרונגען מיט אַ גרױסן שרעקלעכן װײטיק פֿון אַן
אומשולדיקן מענטשן .די דאָזיקע בריװ – דאָס אײנציקע ,װאָס איז מיר פֿאַרבליבן
פֿון מײַן פֿאָטער – שױן געלע פֿון דער צײַט (כּמעט אַ האַלבער יאָרהונדערט) ,ליגן
בײַ מיר אָפּגעהיט ביז הײַנטיקן טאָג – איך װענדע זיך צו זײ יעדן יאָר אין טאָג פֿון
זײַן אומקום .אַצינד איז פֿאַר אונדז מיט דער מאַמען אױפֿגעקומען די פֿראַגע ,פֿון
װאַנען שעפּן עקזיסטענץ־מיטלען און מיטלען כּדי העלפֿן דעם פֿאָטער?
נאר געקאָנט
די מאַמע האָט שױן פֿאַרקױפֿט פֿון שטוב דאָס ,װאָס מע האָט ָ
פֿאַרקױפֿן ,קײן שום ָאּפשּפאָרונגען האָבן מיר ניט פֿאַרמאָגט.
מיר האָט זיך דורך באַקאַנטע אײַנגעגעבן אײַנאָרדענען זיך אין אַ טעקסטיל
אױספ ַארטיקן פֿאַטשײלעס ,טיכלעך
ֿ
האב ַאהײם גענומען
ונװאנען איך ָ
אַרטעלֿ ,פ ַ
מאמען .האָבן מיר כּמעט אַ גאַנצן טאָג געבױגן דעם רוקן איבער
צוזאמען מיט דער ַ
ַ
בינדן טראַלדן צו די טיכלעך .די פֿאַרדינסטן זײַנען געװען נישטיקע ,נאָר קײן ברירה
האָבן מיר ניט געהאַט ...אַ גאַנצן באַרג שוין געפֿאַרטיקטע טיכלעך האָב איך געלאָדן
אױף אַ הילצערנעם װעגעלע מיט אײַזערנע רעדלעך ,װאָס איך האָב אַלײן געמאַכט
און דורך די שטאָטישע גאַסן אָפּגעפֿירט מײַן סחורה אין אַרטעל אַרײַן .מײַן מאַמע
האָט צו אַלע צרות געשפּאַסט – מחמת די געשיכטע חזרט זיך איבער :מײַן טאַטע
האָט אין דער יוגנט אױך געפֿירט אַ װעגעלע...
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די קורסן האָב איך באַזוכט אין אָװנט .דעם אמת זאָגנדיק האָב איך די ערשטע
צײַט אַפֿילו אין זינען ניט געהאַט זיך ערנסט באַציִען צום לערנען .מײַן ציל זיך
צושרײַבן אין כאַרקאָװ ,זאָל זײַן צײַטװײַליק – ,האָב איך דערגרײכט .נאָר
צוביסלעכװײַז ,מעגלעך ניט אָן ליאָװעס װירקונג ,האָב איך זיך פֿאַרינטערעסירט
מיט די לעקציִעס .איך האָב ניט באַװיזן זיך אַרומקוקן ,װי איך בין געװאָרן אַ
פֿלײַסיקער שילער .װי איך האָב שױן אָפּגעמערקט ,האָב איך זיך סײַ אין שול ,סײַ
אין טעכניקום קײנמאָל ניט באַצױגן ערנסט צום לערנען און מײַן אַלגעמײנע
מיטלבילדונג איבערהױפּט נאָך אַ כּמעט דרײַיאָריקן איבעררײַס האָט שטאַרק
געהינקט .קײן זיכערקײַט ,אַז איך בין בכּוח דעריאָגן דאָס דורכגעלאָזטע ,האָב איך
ניט געהאַט .ערגער פֿון אַלץ האָט בײַ מיר געהאַלטן מיט דער רוסישער שפּראַך.
װארט ניט געהערט ,דערנאָך
ביז צען יאָר אין פּױלן האָב איך בכלל קײן רוסיש ָ
געלערנט אין אַ ייִדישער שול און אין ייִדישן אָפּטײלן פֿון טעכניקום ,װוּ רוסיש
האָבן מיר געלערנט ,װי אַן אױסלענדישע שפּראַך .אין שטוב האָבן מיר גערעדט
ייִדיש ,מיט מײַנע יוגנט־פֿרײַנט האָב איך גערעדט ייִדיש .געאַרבעט האָב איך אין
אַ ייִדישער צײַטונג ,דערנאָך אין אַ ייִדישער ראַיאָן ,װוּ מיר האָבן קאָנטאַקטירט
אין ייִדיש .בלױז װי אַ ייִנגל אין הױף און אין גאַס האָב איך געהערט רוסיש .שװער
צו גלױבן ,נאָר דעם ערשטן דיקטאַנט אױף די קורסן ,װאָס דער פּעדאַגאָג פֿון
רוסישער שפּראַך האָט אונדז געגעבן ,כּדי פֿעסטשטעלן דעם ניװאָ פֿון די צוהערער,
האָב איך אָנגעשריבן ערגער פֿון אַלעמען .פֿון הונדערט װערטער האָב איך געמאַכט
 53גרײַזן ...איך בין געװען גרײט זיך צו באַגראָבן פֿון בושה ...מיר האָט געדוכט ,אַז
אַלע קורסאַנטן הינטער דער פּלײצע לאַכן אָפּ פֿון מיר.
ניט בעסער האָט געהאַלטן בײַ מיר מיט אַנדערע קעגנשטאַנדן .איך בין געװען
אױסער זיך .מײַן פֿרײַנט ליאָװע האָט װי אַ געניטער היפּנאָטיזיאָר מיך אָפּגעװענדט
פֿון שװערע מחשבֿות און פֿאַרפֿלאַנצט אין מיר אַ זיכערקײַט ,אַז איך בכּוח צו
בײַקומען די דאָזיקע װאַנט .און איך האָב פֿאַרקאַטשעט די אַרבל .נאָך אַ גאַנצן טאָג
אָנגעשטרענגטער אַרבעט און דערנאָך לימודים אױף די אָװנט־קורסן האָב איך ביז
שפּעט אינדערנאַכט געקװעטשט די באַנק איבער אַלע מײַנע לערנביכער און
געשלונגען די װיסנשאַפֿט .זײער פֿיל צײַט האָב איך אָפּגעגעבן דער רוסישער שפּראַך.
חוץ דער גראַמאַטיק לױט דער לערן־פּראָגראַם האָב איך יעדן אױפֿדערנאַכט
געשריבן אַ זעלבשטענדיקן אױפֿזאַץ אין רוסיש אױף אַ פֿרײַער טעמע .מײַנע ”װערק״
האָט אין מײַן אָנװעזנהײַט געלײענט מײַן פֿרײַנט ליאָװע – אַ גרױסער קענער פֿון
דער שפּראַך – װעלכער האָט מיט אַ פּען אין דער האַנט אױסגעפּראַװעט מײַן אַרבעט.
חוץ דעם האָב איך אָנגעהױבן אַ סך לײענען ,אױסנוצנדיק יעדער מינוט אין
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טראַנספּאָרט ,אין דער רײ נאָך פּראָדוקטן ,אַפֿילו גײענדיק אין גאַס און ניט פּראָסט
געלײענט – געלײענט אַקטיװ ,פֿאַרשרײַבנדיק אין נאָטיץ־ביכל װערטער ,אױסדרוקן
א.ד.ג .עס װעט אױסזען לעכערלעך ,נאָר איך האָב אָנגעהױבן רעדן רוסיש אַפֿילו
מיט מײַן מאַמען ...זי צו מיר – ייִדיש ,איך צו איר – רוסיש .לײַכטער איז מיר
אָנגעקומען מיט מאַטעמאַטיק .עפּעס־װאָס איז מיר געבליבן אין זכּרון .חוץ דעם
האָט מיר מײַן געװעזענע שול־פֿאַרװאַלטערין דאָרע מאַרקאָװנע אײַנגעאָרדט צו
איר קראַנקן מאַן – אַ געװעזענער זשורנאַליסט ,װעלכער איז געלעגן צוגעקאָװעט
צום בעט און מיט פֿאַרגעניגן רעפּעטירט מיט מיר מאַטעמאַטיק ,װאָס ער האָט זײער
גוט געקענט .מײַן מאַמע האָט אױף מיר געקוקט מיט חידוש :װאָס איז דאָס אַזױנס
מיט מיר געשען ,װאָס איך האָב אַזױ צוגעכאַפּט צום לערנען?
טאג איז מיר צוגעקומען און דאָס סאַמע װיכטיקסטע – עס האָט אין
מיט יעדן ָ
מיר דערװאַכט דאָס גלױבן אין די אײגענע כּוחות.
...איך האָב ניט אײנמאָל באַמערקט ,לײענענדיק מעמואַרן ,אַז זײערע אױטאָרס
שטעלן אַרױס אין זײערע באַשרײַבונגען מערסטנס זײערע אײגענע פּאָזיטיװע זײַטן
גובר געװען דאָס זעלבע .אַזױ זײַנען
און אױפֿטוען .מעגלעך ,אַז אױך איך בין ניט ֿ
שױן אײַנגעאָרדנט מענטשן .זײ האָבן ליב גוטע מעשׂים סײַ פֿרעמדע ,סײַ אײגענע,
און אין זײערע דערינערונגען שװימען די דאָזיקע מעׂשים אױף בולטער,
איבערלאָזנדיק אין שאָטן די פֿילצאָליקע זינד זײערע .איך װעל ניט איבערטרײַבן,
נאָר פֿאַר די זעקס חדשים ,אױף די צוגרײטונגס־קורסן האָב איך מער באַװיזן אין
פּרט פֿון בילדונג ,אײדער פֿאַר פֿיל יאָרן אין שול און אין טעכניקום און איך בין
אַרױס צװישן די סאַמע דערפֿאָלגרײַכסטע קורסאַנטן.
מיך האָבן דערנאָך מודה געװען אײניקע פֿון מײַנע קאָלעגן ,אַז זײ האָבן זיך
געהאַלטן בײַ דער מײנונג ,אַז איך האָב ספּעציִעל בײַם אָנפֿאַנג לערנען בײַװיזן
אַ ”לעמעלע״ ,כּדי דערנאָך זיך גרױסן מיט מײַנע דערפֿאָלגן ...באַגלײַך מיט מײַן
”טריומף״ האָט זיך אױף מיר בײַם פֿאַרענדיקן די קורסן געלײגט די לאַסט געדאַנק,
װאָס װעט זײַן װײַטער? דער טערמין פֿון מײַן ”פּראָפּיסקע״ נאָך זעקס חדשים
האָט זיך פֿאַרענדיקט און מיר איז פֿאָרגעשטאַנען װידעראַמאָל פֿאַרלאָזן כאַרקאָװ.
אַ פּערספּעקטיװ גאָר ניט קײן פֿרײלעכע .דאָס אײנציקע ,װאָס האָט מיך געקאָנט
ראַטעװען – אָנקומען לערנען אין אינסטיטוט .נאָר לײַכט צו זאָגן – אָנקומען!
און דערצו אין מעדיצינישן אינסטיטוט מיט זײַן גרױסן קאָנקורס .מײַן פֿרײַנט
ליאָװע האָט מיך דערמוטיקט און געּפועלט ,אַז איך זאָל אָפּגעבן מײַנע דאָקומענטן
לא נד פּסיכאָנעװראָלאָגישן פֿאַקולטעט .איך האָב אים
אױפ ן אײנציקן אין ַ
ֿ
געפֿאָלגט.
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דער זומער איז געשטאַנען אין שטאָט אַ הײסער .אין אונדזער צימער איז שװער
געװען צו עטעמען .עס האָט זיך געטראָגן אַן אומאױפֿהערלעכער גערױש פֿון
טראַמװײַען און מאַשינען אונטערן פֿענצטער .זיך צוגרײטן צו די עקזאַמענעס אין
אינסטיטוט איז געװען אוממעגלעך .און איך נעם אָן אַ באַשלוס אָפּשטעלן אױף אַ
חודש די אַרבעט אין שטוב ,פֿאָרן קײן קאַלינינדאָרף און דאָרטן אין דער װײַט פֿון
שטאָטישן רױש זיך גרײטן אין אינסטיטוט.
קײן געלט אױף הוצאות האָב איך ניט געהאַט ,פֿון שטוב איז ניט געװען װאָס
צו פֿאַרקױפֿן .קײן אײן נײַעם מלבוש אױף זיך האָב איך ניט פֿאַרמאָגט און
אַרומגעגאַנגען אין געלאַטעטע בגדים .קױם װאָס מיט דער מאַמען יעדעס מאָל
צונױפֿגעשטעלט פּאַסילקע ס פֿאַרן טאַטן אין לאַגער .די אײנציקע פֿאַרבליבענע
”פֿאַרמעגן״ זײַנען געװען די אָבליגאַציעס פֿון די מלוכה טיראַזשן פֿאַר עטלעכע יאָר.
איך האָב זײ פֿאַרקױפֿט אין דער אָפּשפּאָר־קאַסע פֿאַר דרײַסיק פּראָצענט און
אַזױאַרום צונױפֿגעזאַמלט עטלעכע גילדן.
אין קאַלינינדאָרף האָט מיך מײַן געװעזענע בעל־הביתטע זאַדאָװע אױפֿגענומען,
װי אַן אײגענעם ,אָפּגעטײלט מיר ”מײַן״ צימער און געשאַפֿן אַלע באַדינגונגען ,אַז
איך זאָל קאָנען רויִק זיך אָפּגעבן מײַנע באַשעפֿטיקונגען .דערצו האָט מיר
אָפּגעגאָלטן :אײנע פֿון די שװעסטער זאַדאָװע – ראָזע – האָט נאָכן פֿאַרענדיקן די
צעניאָריקע שול זיך געגרײט אָנקומען אין אינסטיטוט און ניט װײניק שעהען האָבן
מיר צוזאַמען געלײענט אױפֿגאַבעס פֿון מאַטעמאַטיק ,פֿיזיק און כימיע.
מײַן רעזשים אין דאָרף איז געװען אַן אײַזערנער :אױפֿגעשטאַנען בין איך
צוזאַמען מיט דער זון ,געלאָפֿן צום טײַך זיך באָדן און דערנאָך מיט אַ פֿרישן קאָפּ
זיך אַװעקגעזעצט איבער מײַנע לערנביכער .צװעלף אַ זײגער בין איך נאָכאַמאָל
געלאָפֿן צום טײַך ,אָפּגעגעסן מיטיק בײַ דער בעל־הביתטע און צוגעלײגט זיך אַ שעה
צײַט שלאָפֿן .אױפֿגעשטאַנען און װידער צו די ביכער ביז צום סאַמע זון־פֿאַרגאַנג.
און אַזױ פֿון טאָג צו טאָג דרײַ װאָכן באַנאַנד .צו די עקזאַמענעס איז פֿאַרבליבן בלױז
איין װאָך און שיקט מיר אונטער רבונו־של־עולם אַ טײַװל אין געשטאַלט פֿון אַ
װוּנדערשײן מײדל ,װעלכע האָט גלײַך איבערגעקערט מײַן אײַזערנעם רעזשים מיטן
קאָפּ אַראָפּ ...װײַזט אױס ,דאָס האָט דער אײבערשטער באַשלאָסן מיך אױספּרוּװן
און איך בין זיך מודה ,האָב דעם עקזאַמען ניט אױסגעהאַלטן ...איך האָב באַגלײט
ביז שפּעט אינדערנאַכט מײַן ”טײַװל״ אין שכנותדיקן דאָרף און זעלבסטפֿאַרשטאַנדלעך
דערנאָך געשלאָפֿן ביז העלן טאָג אַרײַן .דאַנקען גאָט ,װאָס דאָס איז מיט מיר געשען
צום סוף פֿון מײַן קאַלינינדאָרפֿער חודש ,אַנדערש װאָלט איך געזען דעם אינסטיטוט,
װי מײַנע אײגענע אױערן...
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דער קאָנקורס אין כאַרקאָװער צװײטן מעדיצינישן אינסטיטוט איז געװען
אַ היפּשער – זעקס מענטשן אױף אײן אָרט ,און דעם אמת זאָגנדיק – קײן פֿײגל
אין בוזעם אַרײַן האָב איך זיך ניט געלײגט .אפֿשר יאָ – אַ נס .און פֿאָרט ,די ערשטע
פֿיר עקזאַמענעס – אַ שריפֿטלעכע – רוסיש ,אַ מינדלעכן – רוסישע ליטעראַטור,
געשיכטע און פֿיזיק ,האָב איך אױסגעהאַלטן אױף אױסגעצײכנט .צװאַנציק באַלן
פֿון צװאַנציק – דאָס איז שױן געװען אַן ערנסטע אָנמעלדונג ,װעלכע האָט מיר
אונטערגעגעבן מוט .די איבעריקע עקזאַמענעס זײַנען דורך ניט אַזױ פֿױגלדיק און
בײַ אַזאַ גרױסן קאָנקורס האָב איך געהאַט אַ גרונט צו צװײפֿלען אין מײַן דערפֿאָלג.
מיט ציטערניש האָב איך געזוכט מײַן פֿאַמיליע אין די גרױסאַרטיקע ליסטעס פֿון
די אָנגענומענע אין אינסטיטוט און מײַן האַרץ איז מיר שיער ניט אַרױסגעשפּרונגען,
װען איך האָב מיך דאָרטן געפֿונען .אָט אַזױ בין איך געװאָרן אַ סטודענט־מעדיקער,
אָט אַזױ בין איך פֿאַרבליבן װױנען אין כאַרקאָװ .מיט באַגײַסטערונג האָט אױפֿגענומען
די ידיעה װעגן מײַן אָנקומען אין אינסטיטוט מײַן טאַטע .זײַן פֿרײד אין די שװערסטע
באַדינגונגען פֿון לאַגער־רעזשים איז געװען אומגעהױער .ער האָט נאָך שטאַרק
איבערגעלעבט ,װאָס ער איז ניט אומשטאַנד מיר צוהעלפֿן ,אַז איך זאָל קאָנען זיך
פֿולקום אָפּגעבן מיט מײַן לערנען ,און ער האָט אָנגעהױבן האָפֿן ,אַז מײַן דערפֿאָלג
איז אַ גוטער סימן אױך פֿאַר זײַן גורל .מיר מיט דער מאַמען האָבן געשריבן בריװ
און מעלדונגען אין פֿיל מלוכישע און פּאַרטײיִשע אינסטאַנצן מיט דער ביטע
איבערקוקן דעם טאַטנס ענין ,נאָר דערװײַל איז די צײַט נאָך ניט געװען קײן
גינסטיקע און די ענטפֿערס – קײן דערפֿרײענדיקע .דאָס לערניאָר האָט זיך אָנגעהױבן
װי געװײנטלעך דעם ערשטן סענטיאַבער .דאָס איז געװען אַ זעלטענער זוניקער
טאָג און עס איז אָנגענעם געװען זיך פֿילן אין גאַס ,גײענדיק דעם ערשטן טאָג אין
אינסטיטוט ,אין דער רױשיקער כװאַליע פֿון פֿילצאָליקע סטודענטן ,װעלכע האָבן
געאײַלט אין זײערע לערן־אַנשטאַלטן .נאָר װאָס איז דאָס? לעבן ראַדיאָ־
רעפּראָדוקטאָר שטײט אַ היפּשער עולם .עפּעס גיט מען װיכטיקס איבער .איך הער
זיך צו” :די דײַטשן זײַנען אַרײַן אין פּױלן ,אױף װאַרשע פֿאַלן אַראָפּ די באָמבעס״– .
דאָס איז דער אָנהײב פֿון דער צװײטער װעלט־מלחמה – ,האָט קאָמענטירט די
געשעעניש בעת אַן איבעררײַס אונדזער פּעדאַגאָג פֿון דער לאַטײַן־שפּראַך.
מײַן דור האָט נאָך ניט געװוּסט פֿון דער קײן מלחמה ,כאָטש גערעדט און
געשריִען אױף די טריבונעס האָט מען זײער אַ סך ,נאָר איך געדענק ,װי די װערטער
פֿון אונדזער פּעדאַגאָג און דער טאָן ,מיט װעלכן זײ זײַנען אַרױסגעזאָגט געװאָרן,
האָבן אױף אונדז געמאַכט אַ גרױזאַמען רושם און די יום־טובֿדיקע שטימונג פֿונעם
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ערשטן לערנטאָג איז תּיכּף אַנטרונען .נאָר דערװײַל האָבן די האַרמאַטן ערגעץ װײַט
פֿון אונדז געשאָסן .אונדזער לאַנד איז געװען גענוג שטאַרק ,און אױף יעדער טריט
און שריט האָט מען אונדז פֿאַרזיכערט ,אַז דעם שׂונא װעלן מיר שלאָגן נאָר אױף
זײַן טעריטאָריע .אַ ספֿק צי היטלער װעט װאַגן אָנפֿאַלן אױף אונדז .אַזױ אַז דערװײַל
איז דאָס לעבן זיך געגאַנגען מיט זײַן געװענטלעכן גאַנג .פֿון די ערשטע טעג אָן
אין אינסטיטוט איז דאָס לערנען בײַ מיר אַװעק פֿלײַסיק און אינטערעסאַנט .די
לעקציעס האָבן מיך פֿאַרכאַפּט און איך האָב זיך דערפֿילט אין די אַודיטאָריעס נאָך
מײַן קאַלינינדאָרפֿער ”פֿאַרשיקונג״ אַ גלײַכער צװישן גלײַכע .נאָך מער :סײַ די
סטודענטן ,סײַ די פּעדאַגאָגן האָבן זיך צו מיר באַצױגן ,איך װאָלט זאָגן ,מיט אַ
באַזונדערער אַכטונג ,מעגלעך דערפֿאַר ,װאָס איך האָב שױן געװען דערװאַקסענער
פֿון מײַנע נײַע חבֿרים און אָפּגעגעבן זיך דאָס לערנען ערנסטער פֿון זײ .חוץ דעם
בין איך געװען דער אײנציקער אין מײַן גרופּע ,װעלכער האָט אײנצײַטיק געאַרבעט,
אָפּזאָגנדיק פֿון פֿיל יוגנט־פֿרײדן און פֿאַרגעניגן ...דערבײַ בין איך זײער גיך אַרױס
צװישן די פֿאָרגעשריטענע סטודענטן ,װאָס האָט מיך אַלײן ניט װײניק געחידושט.
סענטיאבער איז אונדזער אַרמײ אַריבער די גרענעץ פֿון מעריבֿ אוקראַיִנע.
ַ
דעם 17
דעם  19סענטיאַבער האָט מען מיך צװישן אַנדערע סטודענטן אַרױסגערופֿן אין
מיליטער־קאָמיסאַריאַט אױף דער פּריזיװ־קאָמיסיע .די מעדיצין־קאָמיסיע בין איך
דורך גלענצנדיק און מע האָט מיך פֿאַרשריבן ”גאָדיען״ ...נאָר װען דער
מיליטער־קאָמיסאַר בײַם טיש ,און צוזאַמען מיט אים דער פֿאָרשטײער פֿון די
געהעריקע אָרגאַנען ,האָבן אַרײַנגעקוקט אין מײַנע פּאַפּירן ,האָבן זײ זיך געענדערט
אין פּנים .מע האָט מיך פֿאַרשאָטן מיט פֿראַגעס און איך האָב זיך װידער דערפֿילט
אַ טרײפֿענער ,נאָר דאָס איז שױן ניט געװען קײן שרעק ,דאָס איז געװען
אַ באַלײדיקונג .אױף דער פֿראַגע פֿון פֿאָרשטײער ,מיט װאָס האָב איך זיך פֿאַרנומען
אין  1928יאָר ,דאָס הײסט ביזן איבערפֿאָרן פֿון פּױלן קײן סאָװעטן־רוסלאַנד ,האָב
איך רויִק ,גאַנץ ערנסט אָפּגעענטפֿערט ,אַז איך האָב געשפּילט אין קליפּ
(צורקי־פּאַלקי) ...פֿאָרשטײער איז רױט געװאָרן פֿון כּעס און אָנגעשריגן אױף מיר,
אַז דאָ איז ניט דאָס אָרט צו שפּאַסן .איך האָב געענטפֿערט ,אַז איך שפּאַס ניט ,אַז
עס איז גאַנץ ערנסט .אין אַ װאָך אַרום האָט מען מיר אַרױסגעשריבן אַ
מיליטער־בילעט ,װוּ עס איז געשטאַנען שװאַרץ אױף װײַס ,אַז איך בין גאָדיען צו
דער מיליטער־דינסט ,נאָר ...אין זאַפּאַס פֿון דער דריטער קאַטעגאָריע! ..ניט װײניקער
אינטערעסאַנט האָט זיך אױסגעשפּילט בעת דער אָפֿיצער האָט געדאַרפֿט פֿאַרשרײַבן
אין מיליטער־בילעט מײַן געבורטסט־אָרט .לױט מײַן פּאַס בין איך געבױרן אין פּױלן.
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– נאָר פּױלן עקזיסטירט שױן מער ניט! – האָט דער אָפֿיצער אױף אַ הױכן קול
מיר געגעבן צו פֿאַרשטײן – .װוּ געפֿינט זיך די שטאָט פּלאָצק? אין דער דײַטשישער
טײל אָדער סאָװעטישער טײל פֿון פּױלן?
– איצט אין דער דײַטשישער – ,האָב איך געענטפֿערט.
און מײַן אָפֿיצער שרײַבט מיר אַרײַן אין מיליטער־בילעט :געבורטסט־אָרט שטאָט
פּלאָצק ,דײַטשלאַנד ...דאָס איז ניט קײן אַנעקדאָט .דאָס דאָזיקע מערקװירדיקע
מיליטער־ביכעלע איז געלעגן אין מײַן קעשענע גאַנצע צען יאָר ביזן  1949יאָר,
װעם מע האָט מיך פֿאַררעכנט אין די קאַדרען פֿון דער סאָװעטישער אַרמײ...
די מער אָנטײל סטודענטן פֿון אונדזער קורס האָט מען דאַן צו דער דינסט
גענומען ,מיר האָט מען ניט פֿאַרטרױט .מײַן סטודענטיש לעבן האָט זיך מיר געגעבן
ניט לײַכט :אַנאַטאָמיע ,ביאָלאָגיע ,לאַטײן ,פֿיזיק ,כימיע און אַנדערע קעגנשטאַנדן
האָבן געפֿאָדערט פֿיל צײַט און פּסיכישע אָנשטרענגונג ,כּדי פֿאַרדינען אַ געהעכערטע
סטיפּענדיע .חוץ דעם האָב איך געאַרבעט אינדערהײם טיכלעך צוזאַמען מיט דער
מאַמען – מיר האָבן דאָך געמוזט אונטערהאַלטן דעם טאַטן אין לאַגער .בעת די
קאַניקולן זומער און װינטער האָב איך ניט שלעכט פֿאַרדינט ,רעפּעטירנדיק מיט
אָפּגעשטאַנענע שילער פֿון שול ,װעלכע מיר האָט ”געשדכנט״ מײַן שול פֿאַרװאַלטערין
רקאװנע .סוף  1939יאָר איז קײן כאַרקאָװ פֿון דאָנבאַס איבערגעפֿאָרן מײַן
מא ָ
דארע ַ
ָ
עלטערער ברודער ,װעלכן איך האָב אײַנגעאָרדנט אױף צוגרײטונגס־קורסן אין
מאַשינבױ־אינסטיטוט .אײנצײַטיק האָט אונדזער אַ באַקאַנטער אים אײַנגעאָרדנט
אַרבעטן אַלס קאָנסטרוקטאָר פֿון כאַרקאָװער װעלאָסיפּעדן־זאַװאָד ,װוּ ער האָט
דערנאָך אָפּגעאַרבעט פֿערציק יאָר – ביזן סוף פֿון זײַן לעבן .אין קלײנעם צימערל
אױף דער פּושקין־גאַס האָבן מיר אַצינד געװױנט אינדרײען .די ענגשאַפֿט איז געווען
אַ שרעקלעכע ,ניט געװען ,װוּ זיך אױסצודרײען .קױם װאָס עס האָט זיך אײַנגעגעבן
אױף באַנאַכט אַװעקשטעלן לעבן דער סאַמע טיר אַ צעלײגבעטל ...דער װינטער פֿון
 1940יאָר איז געװען אַ קאַלטער .אונדזער אײװעלע אין שטיבל האָט כּלומערשט
געװאַרעמט .צו דעם אַלעם האָבן זיך אָנגעהױבן שװעריקײַטן מיט פּראָדוקטן און
ברױט (עס איז געגאַנגען די פֿינישע קאַמפּאַניע) אױך דאָ האָבן מיר מיט דער מאַמען
געזוכט ,װיאַזױ זיך העלפֿן און אָנגעדונגען זיך בײַ די אײַנװױנער פֿון צװײ גרױסע
הײַזער אין אַונדזער גאַס טראָגן זײ אין שטוב אַרײַן אין זײערע טאָרבעלעך (אַזױ
האָבן דעמלט די שטאָטישע מאַכט־אָרגאַנען אײַנגעפֿירט אַנשטאָט ברױט־קאַרטלעך).
פֿון יעדער קװאַרטיר האָט מען אונדז געצאָלט דרײַ רובל אַ חודש ,חוץ דעם האָבן
מיר געהאַט אַ שטיקל ברױט אין שטוב .נאָר צוליב דעם זײַנען מיר מיט דער מאַמען
אױפֿגעשטאַנען אין די גרעסטע פֿרעסט פֿיר אַ זײגער בײַנאַכט ,מיט אַ שליסל אַװעק
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אין ברױט־מאַגאַזין ,לױטן צעטל באַקומען דעם פּאַיאָק ,צעלײגט דאָס ברױט אין די
טאָרבעלעך ,אָנגעלאָדן דעם שליטן און דערנאָך אין דער פֿינצטער ,לױפֿנדיק איבער
די טרעפּ פֿון אונדזערע הײַזער צעטײלט די טאָרבעלעך .פֿאַרענדיקט אונדזער נאַכט
מיסיע ,האָב איך קױם באַװיזן עפּעס איבערכאַפּן און זיך אָפּטראָגן אין אינסטיטוט
אַרײַן .נאָך די לימודים אין אינסטיטוט – גיך אַהײם געקומען ,אַ פּאָר שעה איבער
די לערנביכער ,דערנאָך צוזאַמען מיט דער מאַמען געאַרבעט די טיכלעך .געשלאָפֿן
בלױז פֿינף שעה ...דערמאָנענדיק זיך איצט װעגן דעם אַלעם ,װוּנדערט מיך אַלײן
װי אַזױ האָב איך דאָס אַלץ באַװיזן? נאָר ,װײַזט אױס ,אַז מיט דעם שײדט זיך אונטער
די יוגנט פֿון די שפּעטערדיקע יאָרן ,װאָס אין דער יוגנט באַװײַזן מיר אַלצדינג.
און די צײַט איז גיך געגאַנגען מיט איר גאַנג .איך האָב געענדיקט דעם ערשטן
קורס ,אַריבער אױפֿן צװײטן.

די עוואַקואַציע
פֿון טאַטן זײַנען אָנגעקומען האַרצרײַסנדיקע בריװ .פֿרילינג  1940יאָר האָבן מיר
אומדערװאַרט דערהאַלטן אַ בריװ פֿון כאַרקאָװער מיליטער־פּראָקוראָר װעלכע האָט
אונדז מיטגעטײלט ,אַז דעם טאַטנס ענין איז איבערגעקוקט געװאָרן מיטן אָפּצושאַפֿן
דעם אורטײל ,איבערגעשיקט געװאָרן קײן מאָסקװע אין דער הױפּט־פּראָקוראַטור
צו דער ענדגילטיקער באַשטענדיקונג .אונדזער פֿרײד האָט קײן גרענעץ ניט געהאַט.
באַהאַװנטע מענטשן און יוריסטן האָבן אונדז פֿאַרזיכערט ,אַז דאָס איז אַ גאָלדן
פּאַפּירל און גאָר אין גיכן װעט מען דעם טאַטן באַפֿרײַען .מיט מיר האָט באַהערשט
אַן אומגעהױער אױפֿשטאַנד און צופֿלוס פֿון פֿרישע כּוחות .אין פֿאָטערס בריװ האָבן
אױפֿגעװאַכט אָפּטימיזם און האָפֿנונג.
צום באַדױערן ,האָבן די פּאַפּירן מיטן טאַטנס ענין ערגעץ פֿאַרבלאָנדזשעט אָדער
פֿאַרריקט געװאָרן אין װײַטע קענצעלאַרישע שופֿלאָדן און װי אין װאַסער אַרײַן ...די
גרױזאַמע ידיעה װעגן היטלערס אָנפֿאַל אױף סאָװעטן־רוסלאַנד איז צו מיר דערגאַנגען
בעת איך האָב זיך געגרײט צו די עקזאַמענעס נאָכן ענדיקן דעם צװײטן קורס .גלײַך
װי אַ זעץ פֿון אַ האַמער איבערן קאָפּ האָט די בסורה מיך געפּלעפֿט – דאָס איז
געװען אַ שאָק־צושטאַנד .װען איך בין אַ ביסל שפּעטער געקומען צו זיך ,האָב איך
זיך באַרויִקט ,אַז די מלחמה װעט זיך לאַנג ניט פֿאַרציִען .מיר פֿאַרמעגן אַ שטאַרקע
אַרמײ ,היטלער װעט גאָר אין גיכן ברעכן דעם קאָפּ און צום פֿאַשיזם װעט נעמען
אַ װיסטער סוף.
נאָר װען אױף די גאַסן פֿון כאַרקאָװ האָבן זיך באַװיזן פּליטים פֿון קיִעװ און
אַנדערע מעריבֿ־שטעט ,איז מיר געװאָרן קאַלאַמוטנע אױף דער נשמה ,די שטימונג
איז אַראָפּגעפֿאַלן .װעגן פֿאָרזעצן דאָס לערנען איז ניט געװען װאָס צו טראַכטן.
פֿאַרקלעפּטע מיט פּאַפּיר־פּאַסן פֿענצטער ,אומגעהײַערענע רײען נאָך ברױט,
לופֿט־אַליאַרמעס ,שײַן־מאַסקירונג ,קאָמענדאַנטן־צײַט בײַנאַכט ,דעזשורסטװעס
אױף די דעכער ,באָמבע־באַהעלטענישן ,פֿאַרזאָרגטע פּנימער בײַ די מענטשן – דאָס
אַלץ איז געװען טאָג־טעגלעכס .אין אײנעם פֿון יענע טעג האָט צו מיר אָנגעקלאַפּט
אַ שײן מײדל מיט אַ טונקל ֿפון דער זון פּנים .זי האָט מיר איבערגעגעבן אַ בריװ
פֿון מײַן פֿרײַנט הענעך קױפֿמאַנען ,װעלכער האָט געשריבן פֿון די אָקאָפּעס פֿון
הינטער קיִעװ .שױן פֿון די ערשטע מלחמה־טעג איז ער מאָביליזירט געװאָרן און,
װי ער האָט מיר געשריבן ,אַפֿילו שױן געפּרוּװט פּולװער .דאָס מײדל ,װאָס האָט מיר
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געבראַכט דעם בריװ ,איז געװען אַ סטודענטקע פֿון קיִעװער אינסטיטוט און הענעכס
כּלה .קױם זי האָט באַװיזן אָפּטראָגן די פֿיס פֿון איר הײמשטאָט ,האָט זי אַ האַלבן
װעג דורכגעמאַכט צופֿוס .מײַן מאַמע האָט איר געהאָלפֿן אױסװאַשן זיך ,זי
אָנגעהאָדעװעט און איך בין אַװעק מיט איר צו מײַנע באַקאַנטע ,װוּ איך האָב איר
אײַנגעאָרדנט אַ װױן־װינקל ,דערנאָך אין כאַרקאָװער אוניװערסיטעט .צום באַדױערן
איז דאָס געװען ניט לאַנג...
צוזאַמען מיט פֿיל סטודענטן פֿון אונדזער אינסטיטוט בין איך מאָביליזירט געװאָרן
אין דער סטודענטישער דיװיזיע ,װעלכע האָט געגראָבן קעגן טאַנקען – טראַנשײען
אױף שוץ ליניע הינטער כאַרקאָװ .אין פֿעלד ,אונטערן אופֿרײַען הימל האָבן מיר
פֿון שטרױ און צװײַגן אױסגעבױט ייִשובֿ פֿון שאַלאַשן ,און דאָ אױף דער הױלער ערד
אױסגעבעט מיט גראָזן זײַנען מיר געשלאָפֿן צוגעדריקן אײנער צום צװײטן .פֿון
פֿאַרטאָג ביז אױפֿדערנאַכט האָבן מיר געגראָבן און געגראָבן ביז װײטיק אין עבֿרים
און מאָזאָליעס אױף די דלאָניעס .די זון האָט אומברחמנותדיק געבראָטן אונדזערע
האַלב־נאקעטע קערפּערס און בעת אַ רעגן זײַנען מיר אױסגעװײקט געװאָרן ביז די
ַ
בײנער .נאָר יוגנט בלײַבט יוגנט .ניט קוקנדיק אױף דער ערנסטער לאַגע ,שװערער
אַרבעט און קאַרגן שפּײַז־פּאַיאָק איז דער עולם געװען געשטימט אָפּטימיסטיש:
לידער ,געלעכטער ,שפּאַסן ,אַנעקדאָטן האָבן ממש געפּראַלט פֿון די שאַלאַשן נאָך
דער אַרבעט ביז אין דער שפּעטער נאַכט אַרײַן .עס איז פֿאַרשטענדלעך ,אַז דאָרט,
װוּ עס איז יוגנט ,דאָרט בליט ליבע .עס האָבן זיך אױסגעבילדעט ניט װײניק פּאָרלעך.
בײַ אײניקע פֿון זײ איז דאָס עװאָרן דער אָנגאַנג פֿון אַ געמײנזאַמען לעבן...
פֿון הינטער כאַרקאָװ האָט מען אונדזער דיװיזיע איבערגאַװאָרפֿן נעענטער צו
דניעפּראָפּעטראָװסק ,לעבן דער סטאַנציע נאָװאָמאָסקאָװסק ,װוּ עס זײַנען טאָג און
נאַכט געגאַנגען פֿאַרביטענע שלאַכטן מיטן אָנגרײַפֿנדיקן דײַטש .מיר האָבן זיך
באַזעצט אין דאָרפֿישע הײַזער .די ערשטע נעכט זײַנען מיר װײניק געשלאָפֿן ,צו
הערנדיק זיך צו אומאופֿהערלעכער אַרטילערישער קאַנאָנאַדע און נאָכשפּירנדיק
נאָך דער געװיטער־שײַן פֿון שיסערײַ ,װאָס האָט באַלױכטן דעם שװראַצן הימל־ראַנד,
װי די בליצן .דער פֿראָנט איז געװען גאָר נאָענט .צוביסלעך האָבן מיר זיך צוגעװױנט
האַרמאַטן קנאַלערײַ און נאָך אַ שװערן טאָג אַרבעט געשלאָפֿן װי געהרגטע.
שרעקלעך איז געװען ,װען איבער אונדזערע קעפּ אינמיטן העלן טאָג האָבן זיך
באַװיזן פֿײַנטלעכע אַעראָפּלאַנען .זײער אָנװאַקסנדיקער רױש האָט אָנגעװאַרפֿן אַ
פּחד און מיר זײַנען געלאָפֿן פֿון די גרובנס אין פֿעלד אַרײַן ,צו צום הױכן גראָז,
שטרעבנדיק זיך אױסבאַהאַלטן פֿון אָנפֿלי .אין די גרובנס זײַנען בלױז פֿאַרבליבן די
זעלנער פֿון סאַפּיאָרן־באַטאַליאָן ,װעלכער האָט געגראָבן צוזאַמען מיט אונדז .אױף
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אַ זעלבסטעטיקער דרײַפֿיס הילצערנער סטױקע איז בײַ זײ אײַנגעגרינדעט אָנגעשטעלט
געװען אין הימל אַרײַן אַ קױלנװאַרפֿער ”מאַקסים״ ,װאָס האָט כּלומרשט געדאַרפֿט
דינען פֿאַר אַ זעניטקער...
בײַם באַװײַזן זיך פֿון דײַטשישע אַעראָפּלאַנען האָט דער קאָמאַנדיר פֿון באַטאַליאָן –
װײַזט אױס ערשט פֿונעם זאַפּאַס – אַרױסגעכאַפּט פֿון דער קאָבורע זײַן פּיסטאָלעט און
אױסשרײַענדיק” :איבער די דײַטשישע אַעראָפּלאַנען – פֿײַער!״ – אָנגעהױבן שיסן פֿון
זײַן פּיסטױל אין הימל אַרײַן...
גלײַכצײַטיק אָנגעהױבן שטעכן ”מאַקסים״ .מיט האַרצקלאַפּעניש ,ליגנדיק אין
הױכן גראָז איבערגעדעקט די קעפּ מיט אונדזערע לאָפּעטעס (דערנאָך האָבן מיר
לאַנג געלאַכט פֿון אַזאַ באַשיצונג) האָבן מיר באַאָבאַכטעט ,װי די דײַטשושע
סטערװיאַטניקעס האָבן באַשאָסן מיט באָמבעס די אײַזנבאַן־סטאַנציע אין דעם
עלעװאַטאָר .אונדז ,די גרעבער ,האָבן זײ מכּבד געװען פֿון קױלנװאַרפֿערס :די קױלן
האָבן מיט פֿײַל געלײגט ניט װײַט פֿון אונדז .צום גליק האָט קײנער ניט געליטן.
דאָס איז געװען אונדזער ערשטע ”שלאַכט־קרײצונג״ .אַזױנע איבערפֿאַלן האָבן זיך
דערנאָך ניט אײנמאָל זיך איבערגעחזרט ,נאָר צוביסלעך זײַנען מיר אױך צו דעם
צוגעװױנט געװאָרן.
מיר האָבן נאָך װײַט ניט פֿאַרענדיקט די קעגנטאַנקעס־גראָבנס ,װי עס איז
פּלוצלינג אָנגעקומען אַ באַפֿעל תּיכּף װאַרפֿן די אַרבעט און אומגעזאַם זיך אָפּטראָגן...
לױט די מיליטער־טײלן ,װאָס זײַנען אײַלנדיק אָפּגעגאַנגען פֿון פֿראָנט און לױט
דער דערנעענטערונג פֿון קאַנאָנאַנדע ,איז ניט שװער געװען זיך אַנשטױסן ,אַז דער
פֿײַנט איז אַריבער דעם דניעפּר .אַװעקגעװאַרפֿן אױפֿן װעג אונדזערע טשעמאָדאַנען,
רוקזאַקן ,לאָפּעטעס ,קירקעס און אַלץ ,װאָס האָט אַ װאַג געהאַט ,האָבן מיר אין
דער גרעסטער אײַלעניש ,דערשראָקענע ,געמאַכט פּליטה.
באָרװעסע ,הונגעריקע ,צעצױגן אױף עטלעכע קילאָמעטערס האָבן מיר געשפּאַנט
איבער די שטױביקע װעגן צוזאַמען מיט אָפּטרעטנדיקן מיליטער .בײַנאַכט ,ליגנדיק
אין די סקירדעס שטרױ אין פֿעלד ,האָבן מיר מיט װײטיק אין האַרצן צוגעקוקט ,װי
עס האָבן געפֿלאַקערט ניט װײַט פֿון אונדז אַן אײַזנבאַן־סטאַנציע און עשעלאָנען
מיט סנאַריאַדן נאָך אַן אָנפֿלי פֿון דער פֿאַשיסטישער אַװיאַציע .צו מאָרגנס ,אין אַ
קלײנעם דאָרף ליכאַטשעװאָ האָבן מיר זיך נאָר װאָס אָפּגעשטעלט אױף אָפּרו ,װי
עס האָבן זיך באַװיזן איז הימל עטלעכע דײַטשישע שפּאַרבערס און פֿאַר אונדזערע
אױגן אין פֿאַרלױף פֿון עטלעכע װײַלעס צעבאָמבירט דעם װאָקזאַל און אַן עשעלאָן
מיט מענטשן .װי מיר האָבן זיך שפּעטער דערװוּסט ,זײַנען דאָרטן אומגעקומען
עטלעכע סטודענטן פֿון אונדזער דיװיזיע.
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קײן כאַרקאָװ זײַנען מיר אָנגעקומען שמוציקע ,הונגעריקע ,אױסגעמאַטערטע
ביז צום לעצטן גראַד .פֿאַר דער צײַט פֿון אונדזער אָפּװעזן האָט זיך די אַטמאָספֿער
אין שטאָט געביטן .יעדן אױפֿדערנאַכט האָט די דײַטשישע אַװיאַציע סיסטעמאַטיש
באָמבירט די שטאָט .די אױפֿרײַסן ,די שׂרפֿות ,די אַליאַרם־סירענעס האָבן ניט געלאָזט
לעבן .די מענטשן האָבן זיך אױסגעזען פֿאַרלױרענע ,זײ האָבן זיך געטראָגן איבער
די גאַסן .עס האָבן זיך באַװיזן לאַסטמאַשינען געלאָדענע מיט שטוב־זאַכן – עס
האָט זיך אָנגעהױבן די עװאַקואַציע.
אונדזער מעדיצינישער אינסטיטוט איז באַשטימט געװאָרן צו עװאַקויִרן זיך אין
דער הױפּט־שטאָט פֿון קירגיזיע פֿרונזע .אױף אונדזער קלײנעם פֿאַמיליען־ראַט האָבן
מיר באַשלאָסן :איך פֿאָר מיטן אינסטיטוט ,מײַן ברודער צוזאַמען מיט דער מאַמען –
מיטן עשעלאָן פֿונעם װעלאָ־זאַװאָד ,װעלכער האָט געדאַרפֿט אָפּגײן אױף אַ טאָג
שפּעטער .דערבײַ האָבן מיר אָפּגערעדט ,װיאַזױ דערנאָך געפֿינען אײנער דעם
אַ צװײטן .אַרײַנגעלײגט מײַנע בעבעכעס אין אַ ”היסטאָרישן״ קױש ,װעלכער איז
שױן אױסגעפֿאָרן מיט מיר אַ װעלט ,געזעגנט זיך מיט מײַנע ,בין איך אַװעק אױפֿן
װאָקזאַל .דאָ האָב איך זיך דערװוּסט ,אַז דאָס אָפּפֿאָרן פֿון אינסטיטוט איז צוליב
געװיסע אורזאַכן אָפּגעלײגט געװאָרן אױף אַן אַנדערן טאָג ,איך האָב זיך אומגעקערט
אַהײם .אין אָװנט האָט מײַן ברודער געבראַכט אַ נײַעס ,אַז מע האָט אים מאָביליזירט
אין פֿאַרניכטונג־באַטאַליאָן ,און ער װעט זיך פֿאַרהאַלטן אין כאַרקאָװ ביזן לעצטן
טאָג .דער עשעלאָן ,מיט װעלכן די מאַמע קאָן אַרױספֿאָרן ,גײט אױף מאָרגן .די
דאָזיקע ידיעה האָט צו נישט געמאַכט אַלע אונדזערע פֿריערדיקע פּלענער ,װײַל
לאָזן אַלײן אין װעג אַרײַן די מאַמע – װעגן דעם איז ניט געװען װאָס צו טראַכטן.
עס איז געבליבן אײן אױסװעג :צוזאַמען מיט דער מאַמען װעל איך פֿאָרן.
דעם  6אָקטיאַבער פֿון  1941יאָר ,נאָך מיטיק־צײַט ,האָט אונדז אַ לאַסט־מאַשין
צוזאַמען מיט אַנדערע פּליטים צוגעפֿירט צום װעלאָ־זאַװאָד ,װוּ עס איז שױן געשטאַנען
דער עשעלאָן .דאָס איז געװען אַ לאַנגער צוג מיט פֿראַכט־װאַגאָנען .די אַרבעטער
פֿונעם זאַװאָד האָבן אָנגעלאָדן די אָפֿענע פּלאַטפֿאָרמעס מיט די װאַרשטאַטן און
אױסשטאַטונג .פֿאַר די עװאַקויִרנדיקע איז צוגעגרײט געװאָרן אַ פֿראַכט פּולמאַן,
װוּ עס זײַנען אײַנגעריכטעט געװאָרן צװײשטאָקיקע נאַרעס פֿון ניט קײן געשניצטע
ברעטער .מיר מיט דער מאַמען האָבן פֿאַרכאַפּט אַן אונטערשטע נאַרע ,און װי־ניט־איז
פֿאַרשטופּט אונדזערע מער װי באַשײדענע בעבעכעס .דערװײַל האָט זיך אַראָפּגעלאָזט
דער אָװנט און צוזאַמען מיט דער פֿינצטערניש זײַנען אָנגעפֿלױגן די דײַטשישע
סטערװיאַטניקעס און דאָס מאָל איז דער גורל געפֿאַלן אױף אונדז .מיט מעגלעך
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איבערגעבן ,װאָס עס האָט זיך דאָ אָפּגעטאָן .צוערשט האָבן זיך די אַעראָפּלאַנען
אַ שיס געטאָן באַלױכטונגס־ראַקעטעס ,װעלכע האָבן באַלױכטן דעם אַרום ,װי
בײַטאָג .דערנאָך האָט זיך ערשט אָנגעהױבן דער גיהנום :באָמבעס האָבן ,מיט אַ
רצחישן פֿײַף ,פֿון װעלכן עס האָט די נשמה געקילט ,זיך געלײגט ניט װײַט פֿון
אונדזער עשעלאָן .אַרום האָבן געפֿלאַקערט שׂרפֿות :געברענט האָט דער ראַדיאָ־זאַװאָד.
דער מאַרק ,װױן־הײַזער .די זעניטקעס האָבן משוגענערװַײז געשטעפֿט .די מענטשן
פֿון אונדזער װאַגאָן זײַנען אין פּאַניק זיך צעלאָפֿן ,װוּהין די פֿיס האָבן געטראָגן.
איך האָב אָנגעכאַפּט די מאַמע פֿאַר דער האַנט און אַװעקגעלאָפֿן מיט איר צו דער
שוץ־טראַנשײ לעבן טױער פֿון זאַװאָד .מיר האָבן נאָך ניט באַװיזן פֿולקום אַראָפּ פֿון
די טרעפּלעך ,װי אונדז האָט אַ לופֿט־כװאַליע פֿון אַ נאָענטער באָמבע אַ װאָרף געטאָן
אין גרוב אַרײַן .די ערד האָט זיך אַ שיט געטאָן אױף אונדזערע קעפּ ,אַ װילדער געשרײ
האָט זיך אַרױסגעריסן בײַ די מענטשן .מײַן מאַמע האָט זיך אין מיר אַרײַנגעקלעמערט
און געקלאָגט” :אָט דאָס איז דער סוף״ .איך אַלײן האָב אױך דאָס זעלבע בײַ זיך
איבערגעחזרט” :אַ סוף ,אַ סוף״...
אַראָפּגעװאָרפֿן זײער טױט־לאַסט האָבן די באָמבאַרדירער פֿאַרלאָזט דעם הימל
איבער דער שטאָט .מענטשן זײַנען אַרױס פֿון די באַהעלטענישן ,װי שטעכלער קריכן
אַרױס פֿון זײערע נאָרעס .פֿאַרטאָג האָט זיך דער שװער געלאָדענער עשעלאָן געפֿירט
פֿון אָרט ,און אַלע באַװױנער פֿון אונדזער װאַגאָן זײַנען געװען גליקלעך ,װאָס מיר
פֿאָרן שױן .נאָך דער שרעקלעכער נאַכט האָט אױף די נאַרעס געהערשט אַ געהױבענע
שטימונג ,אַ שטימונג פֿון מענטשן ,װעלכע זײַנען אױפֿגעשטאַנען תּחית־המתים.
מיר האָבן אײנער דעם צװײטן ניט נאָר ניט געקאָנט ,נאָר אַפֿילו ניט באַװיזן געהעריק
באַטראַכטן ,נאָר מיר האָבן זיך אַצינג דערפֿילט געבונדן אין אײן ענגער פֿרײַנטלעכער
משפּחה ,װעלכע האָט פֿאַראײניקט אײן גורל .װענדן זיך אײנער צום אַנדערן ,האָט
יעדער געזוכט װײכע ,אײדעלע װערטער און אומבאַדינגט מיט אַ גוטן שמײכל .יאָ
גרױסע צרות בינדן מענטשן ,מאַכן צו נישט זײער עגאָיִזם און נידערטרעכטיקײַט.
נאָר ,צום באַדױרן ,ניט אױף לאַנג...
אונדזער פּולמאַן מיט זעכציק נפֿשות אױף די נאַרעס – דערװאַקסענע און
קינדער – בײַ דער קנאַפּער שײַן פֿון די קלײנע פֿענצטערלעך ,האָט געמאַכט דעם
אײַנדרוק פֿון אַ שטײַג פֿול אָנגעשטאָפּט מיט אומרויִקע הינער ,װעלכע האָבן זיך
ניט אױפֿגעהערט צו פּאַרען .יעדער אײנער איז געװען פֿאַרטאָן אין אײַנאָרדענען
זײַן ”װירטשאַפֿט״ ,דערבײַ אין דער אומגעהױער ענגשאַפֿט האָט אײנער דעם צװײטן
דורכגעשטופּט ,געטראָטן די פֿיס און ממש אױפֿן קאָפּ געקראָכן .נאָך דעם ערשטן
אָנפֿאַל פֿון ”קעגנזײַטלעכע״ ,װאָס האָט געהערשט אין װאַגאָן פֿאַרטאָג ,האָבן אַצינד
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מיט יעדן אָפּגעגאַנגענעם קילאָמעטער אָנגעהױבן אַ קאַמף פֿאַר טעריטאָריע :יעדער
אײנער האָט געװאָלט װאָס מער אָפּרײַסן פֿאַר זיך אױפֿן חשבון פֿון צװײטן ,מע האָט
אָפּגעמאָסטן די ברעטער פֿון די נאַרעס מיט די פֿינגער ,מיט שטעקעלעך ,זיך
געאמּפערט איבער יעדן סאַנטימעטער ,אַפּעלירט מיט לײַטישקײַט און ערלעכקײַט.
ַ
די פֿרױען האָבן געשריגן אױף זײערע קינדער ,פֿאַר װעלכע די נײַע ניט געװײנטלעכע
אַטמאָספֿעראין װאַגאָן איז געװען אַ פֿאַרװײַלונג ,אַ יום־טובֿ און זײ זײַנען זיך
צעגאַנגען אױף אַלע כּלים .פֿון דעם גװאַלד האָבן װײ געטאָן די אױערן.
נאָר אָט איז אונדזער עשעלאָן אָנגעקומען קײן קופּיאַנסק ,זיך אָפּגעשטעלט
אױף דער סטאַנציע צװישן פֿיל אַנדערע עשעלאָנען ,און גלײַך װי מע װאָלט
געװאַרט זײַנען אָנגעפֿלױגן מיט אַ שרעקלעכן רעש כּמעט איבער די סאַמע דעכער
פֿון די װאַגאָנען דרײַ ”מעסערשמיטן״ .פֿון די אױפֿרײַסן פֿון די אַװיאַבאָמבעס האָט
אונדזער פּולמאַן אױפֿגעציטערט ,און אין װאַגאָן האָט זיך אײַנגעשטעלט אַ טױטע
שטילקײַט.
אַלע האָבן זיך פֿאַרגעסן אין זײערע טעריטאָריעס ,פֿאַר װעלכע זײ זײַנען אַ
מינוט פֿריִער געװען גרײט אױפֿעסן אײנער דעם אַנדערן ...װידער זײַנען באַהערשט
געװאָרן בלױז מיט אײן געדאַנק :דער עשעלאָן זאָל װאָס גיכער אַװעק פֿון דער
סטאַנציע .אַזױנס האָט די ערשטע טעג ֿפון אונדזער נסיעה ,בעת אונדזער עשעלאָן
האָט זיך דורכגעריסן אין דער זײַט פֿון מאָסקװע ,פּאַסירט ניט זעלטן .נאָר צוביסלעך
האָבן זיך די לאַנדשאַפֿטן און שטרײַטן אין װאַגאָן אײַנגעשטעלט .מיט געמײנזאַמע
כּוחות האָבן די מענער אײַנגערעכטעט אַן אײַזן אײװעלע מיט אַ רער ,װאָס איז
אַרױס אין פֿענצטערל .דאָס אָרט אַרום אײװעלע איז איצט געװאָרן אונדזער
גאַסט־צימערל ,אונדזער צענטראַלער פּלאַץ ,װוּ די פֿרױען אָפּשטױסנדיק מיט די
עלנבױגנס אײנע די צװײטע האָבן געקאָכט װער אַ טעפּעלע פֿאַר די קינדער ,װער
אַ קעסעלע טײ .דאָ איז אױך ניט שטענדיק אָנגעגאַנגען אָן קריגערײַ נאָך דער רײ...
די מער רויִקע מענער האָבן דאָ גערױכערט מאַכאָרקע אין צײַטונגס־פּאַפּיר און
באַהאַנדלט די לאַגע אױף די פֿראָנטן ביז שפּעט אױף דער נאַכט אַרײַן .די באַפֿעלקערונג
בײַ אונדז אין װאַגאָן איז געװען ביז גאָר אַ קאָלאָריטע :אַלטע מענטשן ,אינװאַלידן,
ייִדן ,קריסטן ,עטלעכע יונגלינגען און מײדלעך ,קינדער .אונדזער ”אָדיסײ״ אױף די
רעדער האָט זיך פֿאַרצױגן ...צװײ און אַ האַלב חדשים .און מיר זײַנען דורכגעפֿאָרן
האַלב רוסלאַנד .פֿאַר דער צײַט האָבן מיר זיך גוט באַקאַנט אײנער מיטן צװײטן,
צוגעװױנט זיך ,ריכטיקער ,צוגעפּאַסט אײנער צום אַנדערן ,װי עס מאָלט זיך אין אַ
גרױסער קאָמונאַלער דירה .דערבײַ האָבן זיך אױסגעבילדערט פֿאַרשײדענע לאַגערן,
װעלכע האָבן געפֿירט צװישן זיך אַ פֿאַרבאָרגענעם און אַ מאָל אױך אַן אָפֿענעם
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קאַמף .דער געזעץ פֿון שטאַרקערן האָט ניט פֿאַרמיטן דאָס קלײנע אינדזעלע אױף
רעדער.
איך װײס ניט פֿאַרװאָס (עס גײט דאָ ניט צו באַרימען זיך) ,נאָר מיר מיט דער
מאַמען זײַנען געבליבן אין דער זײַט פֿון דעם מיש־מאַש אַרום אונדז .יעדע פֿון די
”געמײנדעס״ האָט זיך באַמיט אַרײַנצובאַקומען צו זיך און אָפֿט אַפּעלירט צו אונדז,
געריכט־אינסטאנץ .מסתּמא איז דאָס געװען פֿאַרבונדן
ַ
מיר זַײנען געװען די העכסטע
מיט דעם ,װאָס אױף מיר האָט מען באַקוקט װי אױף ”אַ שטיקל דאָקטער״ – ֿפ ָארט
אױפן דריטן קורס ֿפון מעדיצינישן אינסטיטוט – און פֿאַר אַ דאָקטער האָט
ֿ
ַאריבער
מען דרך־ארץ .װאָס איז שײך מײַן מאַמען – האָט בלױז איר אױסערלעכער אױסזען,
איר זעלטן שײן פּנים מיט די קלוגע שטראַלנדיקע אױגן ,איר מאַניר פֿון האַלטן זיך
האָט אַרױסגערופֿן אַכטונג בײַ אַלעמען .צוקוקנדיק זיך צו די קריגערײַען און
שמײסערײַען ,האָט מײַן מאַמע צוגעשאָקלט מיטן קאָפּ און אױף אירע דינע ליפּן
האָט זיך געלײגט אַ שמײכעלע ,גלײַך װי זי װאָלט מײנען :״עך ,מענטשעלעך,
ּתושבים
ֿ
מענטשעלעך״ .פֿאַר צװײ און אַ האַלבן חדשים פֿון אונדזער נסיעה האָבן די
פֿון אונדזער װאַגאָן זיך ניט אױסגעטאָן ,געשלאָפֿן אין די מלבושים ,זיך ניט געװאַשן.
פֿון לינקס אױף די נאַרעס האָבן מיר געהאַט שכנים װעלכע װאָלטן װערן זײַן די פּען
מוכר־ספרים .מײַן שכנה אױף דער נאַרע איז געװען ליזע – אַ קאַליקע מיטן
ֿ
פֿון
גרױסן הױקער ,איר פּנים איז געװען בלאַס ,אירע ברײט אָפֿענע אױגן האָבן אומרויִק
געבלאָנדזשעט ,גלײַך זײ װאָלטן עפּעס זוכן – זי איז געװען בלינד .זיצנדיק אױף דער
נאַרע ,פֿלעגן ליזע אָפֿט מיט איר דין קולעכל זינגען לידער ,דעקלאַמירט גאַנצע
פּאָעמעס פֿון די קלאַסיקער ,נאָר איר באַליבט פֿערדל איז געװען צװישנפֿעלקערלע
פּאָליטיק ,אין װעלכער זי איז געװען גוט באַהאַװנט .בעת אונדזער עשעלאָן האָט זיך
ערגעץ אָפּגעשטאַנען אױף אַ סטאַנציע ,זײַנען מיר אַלע ,װעלכע זײַנען אַרױס פֿון
װאַגאָן אין װאָקזאַל ,מחויבֿ געװען זיך אָפּגעבן ליזען אַ באַריכט ,װאָס מע גיט איבער
דורך ראַדיאָ ,װאָס עס טוט זיך אױף די פֿראָנטן און אין דער װעלט .זי האָט ממש
געשלונגען ידער װאָרט און דערבײַ אַרױסגעזאָגט אירע קאָמענטאַרן און פּראָגנאָזן.
נאָך דעם ,װי איך האָב אַװעקגעשטעלט צװישן אונדזערע געלעגער אַ ברעטל,
און ליזע האָט זיך איבערצײַגט ,אַז איך פֿאַרמעסט זיך חלילה ניט אױף איר
טעריטאָריע ,איז זי מיט מיר געװאָרן דער בעסטער גוטער ברודער ,און איך בין ,װי
דער נאָענסטער איר שכן ,געצװוּנגען געװען איר אָפּגעבן ניט װײניק אױפֿמערקזאַמקײַט,
איבערהױפּט אין באַזאָרגן זי מיט די לעצטע נײַעס.
די נאָענסטע שכנים אױף די אײבערשטע נאַרעס איבער אונדזער קאָפּ איז געװען
דאָס פּאָרפֿאָלק פֿרײדענבערג – אַ פּאָר עלטערע מענטשן .ער ,דער מאַן ,איז געװען
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דראװע שלאָסער ,װעלכער האָט אָפּגעאַרבעט אױפֿן כאַרקאָװער
קא ָ
אַן אַלטער ַ
װעלאָ־זאַװאָד אַ סך יאָרן ,האָט רירנדיק אוכאַזשעװעט נאָך זײַן ”מאַטושקע״ און די
לעצטע האָט מיט ניט קײן פֿאַרהאַלטענער צערטלעכקײַט ניט אַנדערש אָנגערופֿן
איר מאַן װי ”פּאַפּאַטשקע״ .קײן קינדער האָבן זײ ניט געהאַט און זײער גאַנצע ליבע
האָבן די עלטערע מענטשן אָפּגעשענקט אײנער דעם צװײטן.
צום באַדױערן האָט דער טױט אַזױ גרױזאַם אַרײַנגעמישט אין זײער צוזאַמענבונד.
דאָס האָט פּאַסירט אין קנאַפּע צװײ חודש אַרום נאָכן אָנהײב פֿון אונדזער נסיעה.
אונדזער עשעלאָן האָט זיך לאַנגזאַם דערקליבן דורך פֿאַרשײדענע סטאַנציעס .דער
פֿראָסט איז געװען האַרצלאָז צו אונדזער פּולמאַן ,פֿאַרצױגן די װענט פֿון װאַגאָן
מיט אַ פּאַנצער פֿון אײַז און אָפּגעקילט די טומלדיקע לעבן פֿון זײַנע אײַנװױנער.
דערװאַקסענע און קינדער ,װעלכע האָבן פֿאַרטומקטע געטוליעט אױף די נאַרעס...
פֿילו די בלינדע ליזע איז טרונען און מע האָט זעלטן געהערט איר קװיטשיק קול.
דאָס אײנציקע פֿענצטערל אין װאַגאָן און די פֿילצאָליקע שפּאַרונעס זײַנען געװען
פֿאַרשטאָפּט מיט שמאַטעס און כאָטש דאָס אײַזערנע אײװעלע מיט די רערן זײַנען
געװען רױט אָנגעגליט ,האָט דער פֿראָסט גענומען זײַנס און אַמערסטנס אַרײַן אין די
שװאַכע לונגען פֿון דער ”מאַטושקע״ .זי איז געלעגן אױף דער נאַרע איבער אונדזער
קאָפּ ,שװער געעטעמט און שטילערהײַט געקרעכצט .מײַנע קענטענישן אין מעדיצין
זײַנען אַפֿילו נאָך ניט געװען קײן מינימאַלע .איך האָב באַװיזן פֿאַרענדיקן דעם צװײטן
קורס פֿון אינסטיטוט ,װוּ מיר האָבן שטודירט בלױז אַנאַטאָמיע ,ביאָלאָגיע ,פֿיזיאָלאָגיע
און אַנדערע אַלגעמײנע קעגנשטאַנדן .די קלינישע מעדיצין הײבט מען ערשט אױפֿן
דריטן קורס .און דאָך זײַנען אַלעמענס בליקן אין אונדזער געצעלט געװענדן געװען
צו מיר און איך האָב זיך אין מײַן אומבאַהאָלפֿנקײַט געפֿילט שטאַרק אונטערדריקט.
אַהוץ כאַפּן דפֿק בײַ דער קראַנקער ,אונטערטראָגן צו אירע ליּפן אַ טעפּעלע
װאַרעמע טײ מיט אַ פּראָשעק אַספּירין און זי אונטערמונטערן ,בין איך מער גאָרניט
אומשטאַנד געװען צו טאָן .אױף אײנער אַ גרעסערער סטאַנציע ,איך געדענק שױן
ניט װעלכע ,בעת אונדזער עשעלאָן איז דאָ אָרדנטלעכע מאָל שטײן געבליבן צװישן
די פֿילצאָליקע ,פֿאַרמיסטיקטע באַן ליניעס ,װאַרטנדיק אױף אַ לאָקאָמאָטיװ ,בין
איך אַװעק אין דער מעדיצינישער אַמבולאַטאָריע ,װאָס ניט װײַט פֿון װאָקזאַל און
קױם װאָס אײַנגעבעטן דעם אָרטיקן אַלטן רופֿא צו גײן מיט מיר צו דער קראַנקער
אין אונדזער װאַגאָן .אױסטאָן און אונטערזוכן די מאַטושקע אין אײַז קאַלטן װאַגאָן
איז געװען אוממעגלעך ,דער עיקר האָט דער דאָקטער באַנוגנט זיך מיט מעסטן די
היץ און טאַפּן דעם דפֿק .נאָך דעם האָט ער שטילערהײַט און צוטרױלעך מיר געגעבן
צו פֿאַרשטײן ,אַז די קראַנקע איז פֿאַראורטײלט .ער האָט איבערגעלאָזט עטלעכע
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טאַבלעטן ,געגעבן אײניקע אָנװײַזונגען ,בנוגע דעם אױפֿזיכט אַרום חולה און איז
אַראָפּגעקראָכן מיטן לײַטער פֿון װאַגאָן.
אין אַ פּאָר שעה אַרום האָט די אַלטע פֿרײדנבערג פֿאַרלױרן דעם באַװוּסטזײַן
און אָנגעהױבן רעדן פֿון היץ .אַ גאַנצע נאַכט איז דער ”פּאַפּאַטשקע״ געזעסן אױף
דער נאַרע איבער זײַן לעבנס פֿרײַנט און פֿון זײַנע אױגן האָבן זיך געקײַקלט גרױסע
טרערן אין די געדיכטע גרױע װאָנצעס .די קרעכצן פֿון דער קראַנקער ,די הױדעװדיקע
שאָטנס ,װאָס האָט אָפּגעװאַרפֿט דאָס אײל קאַנעצל ,דאָס קלאַפּערײַ פֿון די רעדער
האָבן אָנגעװאַפֿט אַן אימה .װײניק װער פֿון די דערװאַקסענע זײַנען יענע נאַכט
געשלאָפֿן ,נאָר אַלע האָבן געשװיגן און איך בין געװען זיכער ,אַז יעדערן האָט
באַהערשט אײנע און די זעלבע שטימונג – ,די שטימונג פֿון אױסזיכטלאָזיקײַט.
אין דער פֿרי ,װען די ערשטע שטראַלן פֿון ליכט האָבן זיך אַרײַנגעריסן דורך די
שפּאַרונעס פֿון דער װאַגאָן טיר ,האָט פּלוצלינג די קראַנקע אױפֿגעװאַכט ,הילכיק
אָפּגעאָטעמט ,װי נאָך אַ שװערער אַרבעט .זי האָט זיך אַװעקגעזעצט ,אַראָפּגענומען
די פֿאַטשײלע פֿון קאָפּ און מיט אַ קלאָרן קול זיך אָנגערופֿן צו איר מאַן:
– פּאַפּאַטשקע ,איך בין שױן געזונט ...איך װיל עסן...
אַלע ,װאָס האָבן דאָס בילד באַאָבאַכטעט ,זײַנען געבליבן געפּלעפֿט ,און װען די
אַלטע האָט אָנגעהױבן קײַען אַ שטיקל ברױט און פֿאַרטרינקען עס מיט טײ ,האָט זיך
בײַ אַלעמען אין אײן אָטעם אַרױסגעריכן אַ פֿאַרלײַכטערונג זיפֿץ און אין װאַגאָן האָט
זיך דערשפּירט אַ פֿרײדיקע אױפֿלעבונג .יעדער האָט זיך געסטאַרעט װאָס נעענטער
דורכשטופּן צו דעם שמאָלן דורכגאַנג צו די פֿרײדענבערגס און זאָגן אַ פּאָר צערטלעכע
װערטער דער קראַנקער .די ”מאַטושקע״ האָט געגעסן און געשמײכלט און אַפֿילו
געפּרוּװט שפּאַסן .דער דאָזיקער װוּנדער האָט זיך געדױערט ניט מער װי צען־פֿופֿצן
מינוט ,די אַלטע האָט זיך צוגעלײגט אױפֿן קישן ,פֿאַרמאַכט די אױגן און ...געשטראָ
בן ...זאָל איך אַלײן ניט זײַן בײַװעזנט בײַ דעם אַלעם ,װאָס עס איז געשען און עמעצער
זאָל מיר דערצײלן װעגן דעם – ,װאָלט איך בשום איפֿן ניט געגלױבט ,אַז אַזױנס איז
מעגלעך...
דעם מת האָבן מיר אַראָפּגענומען פֿון װאַגאָן אין אָרענבורג .דאָ איז אַראָפּגעשטיגן
דער אַלטער פֿאַריתומטער פֿרײדענבערג ברענגען צו קרקע זײַן לאַנגיאָריקן לעבנס־
פֿרײַנט אין די װײַטע פֿרעמדע ערטער...
...שױן פֿיל יאָרן ,װי מיך באַגלײט אַ געדאַנק ,ריכטיקער אַ פֿאַרגלײכונג ,אַז מענטשן
אַרום אונדז זײַנען װי עפּל אױף אײן בױם :אױפֿן ערשטן בליק ,זײַנען זײ אַלע אַלץ
אײנע ,פֿון אײן מין ,נאָר צוקוקנדיק זיך צו זײ נעענטער און באַזונדערס ,װען מע
הײבט זײ אַראָפּ פֿון די צװײַגן און מע באַטראַכט זײ אין הענט ,אַנטפּלעקן מיר ,װי
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פֿאַרשײדנאַרטיק די פּרות זײַנען :אײניקע זײַנען גרױסע ,שײנע ,די אַנדערע – קלײנע,
דעפֿאָרמירטע ,די דריטע – פֿון אױסנװײניק – גאַנץ פֿײַנע ,נאָר פֿון אינעװײניק –
װערעמדיק ...און אַזױ אױך מענטשן .איבערהױפּט שװימען אַרױף זײערע מעלות און
שװאַכקײַטן אױפֿן אײבערפֿלאַך אומשטאַנד און אין אַן ענגן רױם .די אײַנװױנער פֿון
אונדזער פּולמאַן ,פֿאַרשפּאַרטע אױף די נאַרעס ,װי אין אַ שטײַג ,זײַנען װײַט ניט
געװען קײן אױסנאַם דערפֿון ,װי אײנער האָט זיך ניט געסטאַרעט אױסבאַהאַלטן פֿאַרן
אַנדערן דאָס קױטיקע און אַרױסשטעלן אױף אַ באַװײַז זײַנע מעלות ,װי עס פֿירט זיך
געװײנטלעך אין יעדער געזעלשאַפֿט ,האָט עס ניט געלונגען .פֿאַר צװײ מיט אַ האַלבן
חדשים פֿון אונדזער נסיעה האָבן סוף־כּל־סוף זיך אַלע אױפֿגעדעקט אין זײער פֿולער
הױלקײַט און דאַן האָט זיך שױן קײנער מיט גאָרנישט ניט געשעמט.
אין סאַמע עק פֿון װאַגאָן אױפֿן אונטערשטן שטאָק האָבן פֿאַרנומען זײער
טעריטאָריע די אורמאַנס :אַן אַלטע מאַמע מיט צװײ זין אױך ניט פֿון דער גרינגער
יוגנט – אַרקאַדי און דוד .דער ייִנגערער אַרקאַדי האָט געאַרבעט אױפֿן כאַרקאָװער
װעלאָזאַװאָד אַלס שלאָדער .מיט װאָס עס האָט זיך פֿאַרנומען דער עלטערער דוד
דאָס איז געבליבן אַ סוד .מיט זײַן גאַנצן אױפֿפֿירונג האָט דער דאָזיקער טיפּ זיך
געסטאַרעט נאָך מער אײַנהילן זײַן פּערסאָן אין סודותפֿול הײַטל ,װעלנדיק אַרױסרופֿן
צו זיך אַן אינטערעס .די ערשטע טעג פֿון אונדזער לעבן אױף די רעדער זײַנען די
אורמאַנס געװען זײער באַשײדן און ליבלעך צו די אַרומיקע ,פֿאַרלאָפֿן יעדער דעם
װעג ,װי מע זאָגט – כאָטש לײג זײ צו אַ מכּה .אמת ,אױף מיר און אױך אױף מײַן
מאַמען האָט דאָס געזינדל פֿון ערשטן טאָג געמאַכט ניט קײן בעסטן אײַנדרוק :שױן
צו זיס ,צו גוט האָבן זײ זיך באַמיט אַרױסװײַזן ,איבערהױפּט דער עלטערער דוד מיט
זײַן אינטעליגענטישקײַט ,װאָס האָט דערמאָנט שלום־עליכמס חתן מיט ”דאָס און
דאָס און דאָ יענץ...״ די ברידער האָבן געזוכט מײַן געזעלשאַפֿט און װאָס מער זײ
האָבן צו מיר זיך געקלעפּט ,אַלץ אומאָנגענעמער איז מיר דאָס געװען .און װען
איך האָב זיך דערװוּסט ,אַז בײדע בחורים האָבן איבערגעלאָזט אין כאַרקאָװ זײערע
פֿרױען און קינדער אױף חפֿקר ,און צוזעענדיק ,װי זײ פּרוּװן פֿאַרפֿירן מיט די יונגע
פֿרױען אין װאַגאָן ,האָב איך זײ פּשוט פֿאַראַכטעט און אױסגעמיטן זײער געזעלשאַפֿט.
איך געדענק ניט אױף װעלכער סטאַנציע מיר זײַנען געשטאַנען ,בעת ליגנדיק מיט
אַ ביכל אױף מײַן געלעגער ,האָב איך דערהערט אַ טומל און אַ געשרײ פֿון דרײסט.
איך בין צוגעלאָפֿן צו דער טיר און דערזען ,װי לעבן אונדזער װאַגאָן ,אױף דער
שכנותדיקער אײַזנבאַן־ליניע ליגט אַ צעבלוטיקער מענטש און איבער אים די ברידער
אורמנאַנס ,װעלכע שלאָגן אים מיט ַאכזריות .איך האָב קױם דערקענט אין אַ
געליטענעם אונדזער מיטרײַזנדער – דעם דיאַדיע װאַסיע קאָלעסניקאָװן ,אַן אַלטן
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אַרבעטער פֿון װעלאָזאַװאָד ,אַן עלנטער שטילער מענטש ,אַן אינװאַליד מיט
הילצערנעם פֿוס .די בײַװעזענדע פֿרױען האָבן מיט געשרײען געפּרוּװט אָפּשטעלן די
עקזעקוציע ,נאָר די ברידערלעך האָבן זיך ניט געקאָנט אָפּרײַסן פֿון זײער קרבן .ניט
װיסנדיק ,װאָס קומט דאָ פֿאָר ,בין איך אַראָפּגעשפּרונגען פֿון דעם װאַגאָן און מיט אַ
פֿאַרנעפּלטן פֿון גרימצאָרן זין אַ װאָרף געטאָן אױף די שלעגער .פֿון אומדערװאַרטקײַט
זײַנען די אורמאַנס אַ ביסל דערשטױנט געבליבן .נאָר אין דער פֿאָלגנדער רגע האָבן
זײ אַ נעם געטאָן צו מיר ,נאָר דאָ האָבן זיך אַרײַנגעמישט נאָך עטלעכע מענטשן
און אָפּגעקילט די ברידער .דעם פֿעטער װאַסיען האָבן מיר געהאָלפֿן זיך אַרױפֿקלײַבן
אױפֿן װאַגאָן צו זײַן אָרט .ער האָט אונדז דערכצײלט ,אַז די אורמאַנס זײַנען
אָנגעפֿאַלן אױף אים דערפֿאַר ,װאָס ער האָט זײ באַמערקט ,אַז עס איז ניט
אָנשטענדיק צושטײן צו די װײַבלעך אין װאַגאָן .פֿאַר אַזלעכע חבֿרהלײַט שטײט
פֿיל בעסער אָן באַװײַזן העלדישקײַט אױפֿן פֿראָנט .נאָך דעם אינצידענט האָבן זיך
אַלע אין װאַגאָן אָפּגעװײַטערט פֿון דעם קריגערישן געזינדל .אין מיר האָבן זײ געזען
דעם גרעסטן שׂונא זײערן און ניט געקאָנט מיר מוחל זײַן ,װאָס איך האָב זיך
אײַנגעשטעלט פֿאַר אַ גױ ...עס איז איבעריק דערצײלן ,מיט װאָס פֿאַר אַ װערטער
זײ האָבן מיך געקרױנט .איך מײן ,אַז משה פּוטן – דעם ראש פֿון הײַזל אױף
לאָגאָװניצקער גאַס אין לאָדזש ,װאָלט די אױערן רױט געװאָרן ...פֿון די שײנע
ברידערלעך איז ניט אָפּגעשטאַנען זײער מוטער – די מאַדאַם אורמאַן ,װעלכע ,איך
בין זיכער ,װאָלט מיט דערפֿאָלג געקאָנט פֿאַרבײַטן דעם דערמאָנטן משהן .אונדזער
עשעלאָן איז באַשטימט געװען צו עװאַקויִרן אין דער שטאָט גאָרקי ,און מיר האָבן
געדאַרפֿט אַהין פֿאָרן דורך מאָסקװע ,װאָס דױערט געװײנטלעך מיט דער באַן אַ צען
שעה ,האָבן מיר דורכגעמאַכט פֿאַר צען מעת־לעת.
דעם  17אָקטיאַבער האָט מען אונדזערע װאַגאָנען אַװעקגעשטעלט אין טופּיק פֿון
דער סטאַנציע דאָמאָדעדאָװאָ ,װאָס פֿינף און דרײַסיק װערסט פֿון דער הױפּט־שטאָט.
מיר האָבן קײנמאָל ניט געװוּסט ,װיפֿל צײַט װעט זיך פֿאַרהאַלטן אונדזער עשעלאָן
אױף די סטאַנציעס .אױך דאָ אין דאָמאָדעדאָװאָ איז דאָס אומבאַװוּסט געװען .יעדער
פֿון אונדז האָט געטרױמט פֿאַרפֿולן די פּראָװיזיע זאַפּאַסן ,װעלכע זײַנען צוביסלעך
אױסגעגאַנגען אין װעג .ריזיקירן צו פֿאָרן קײן מאָסקװע האָט ניט יעדער געװאַגט,
איבערהױפּט נאָך עטלעכע פֿאַלן ,װען אײניקע פֿון אונדזער װאַגאָן זײַנען אָפּגעשטאַנען
פֿון עשעלאָן און דערנאָך אין משך פֿון פֿיל שעהען און אַפֿילו נאָך עטלעכע
מעת־לעת נאָכגעיאָגט מיט איבעלעבונגען און פּאַסירונגען קױם אױסגעזוכט אונדזער
צוג .אַגבֿ ,אױך איך האָב אײנמאָל פֿיל שעהען ביז אין דער נאַכט אַרײַן אױף אַן
אָפֿענער פּלאַטפֿאָרמע אַ פֿאַרפֿרױערענער זיך נאָכגעיאָגט זיך נאָכגעיאָגט נאָך מײַן
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פֿאַרלױרענעם װאַגאָן און מײַן מאַמע איז דאַן שיער פֿונעם זינען ניט אַראָפּ .און
דאָך בין איך ניט אײַנגעשטאַנען און צוזאַמען מיט נאָך אַ בחור – דער זיבעצניאָריקן
סאַניע סװירסקי אַװעק מיט דער עלעקטריטשקע קײן מאָסקװע.
װי באַװוּסט ,זײַנען די טעג פֿון 16־טן און 17־טן אָקטיאַבער  1941יאָר געװען די
שרעקלעכסטע טעג פֿאַר מאָסקװע ,װען דער שׂונא איז שױן געשטאַנען הינטער דער
שטאָט ,און איך האָב מיט די אײגענע אױגן און מיט שװערן געפֿיל באַאָבאַכטעט
דאָס גרױזאַמע בילד פֿון דער באַלאַגערטער הױפּט־שטאָט.
דער אינדערפֿרי איז געװען אַ גרױער ,די פּנימער פֿון די שטאָט־אײַנװױנער זײַנען
געװען גרױע ,ערנסטע ,פֿאַרזאָרגטע .אַלע האָבן שװײַגנדיק געאײַלט ,געיאָגט ,די
ברײטע פֿעבצטער פֿון די קלײטן זײַנען פֿון דרױסן פֿאַרשטעלט געװען מיט פֿולע זעק
מיט זאַמד ,אין הימל זײַנען געהאַנגען אַעראָסטאַטן מיט דראָטענע שוץ־פֿאַרצאַמונגען.
אױף די ראָגן זײַנען געשטאַנען מעטאַלענע קעגנטאַנקען־קאָזלעס און קױלנװאַרפֿער־
נעסטן .װוּ־ניט־װוּ האָבן זיך געטראָפֿן צעשמעטערטע פֿון באָמבאַרדירונגען הײַזער.
דער מאַװזאָלײ אױפֿן רױטן פּלאַץ און די קרעמל־װאַנט זײַנען פֿאַרמאַסקירט געװען...
אין די קלײטן זײַנען געשטאַנען זײער לאַנגע רײען און געװאַרט ,אַז מע זאָל עפּעס
צופֿירן פֿון פּראָדוקטן ,און מיר מיט סאַניען האָבן גלײַך פֿאַרשטאַנען ,אַז פֿאַרפֿולן
אונדזערע ”אַװאָסקעס״ איז אױסגעשלאָסן .דאַן האָבן מיר אומגעקערט אױפֿן
װא צו אונדזער עשעלאָן.
דעדא ָ
ָ
מא
דא ָ
פּאַװעלעצקער װאָקזאַל ,כּדי דורכפֿאָרן קײן ָ
לױטן גראַפֿיק איז צו דער נאָענסטער עלעקטריטשקע פֿאַרבליבן בײַ אונדז אַ האַלבע
שעה .עס איז שױן געװען מיטיק־צײַט ,מיר האָבן זיך אױסגעהונגערט און פֿאַר אַ
האַלבער שעה האָט מען געקאָנט באַװײַזן עפּעס איבערכאַפּן .אין װאָקזאַל־רעסטאָראַן
איז געװען אָנגעפּאַקט מיט פּאַסאַשזירן – ניט אױסצודרײען זיך ,און איך האָב
שױן גאָר פֿאַרלאָרן די האָפֿענונג עפּעס קריגן אין מױל אַרײַן ,װי מײַן מיטגײער
סאַניע איז פּלוצלינג אַנטרונען אין דער שטופּערײַ .עס איז קײן פֿינף מינוט ניט
דורך ,װי דער בחור האָט זיך אומגעקערט מיט צװײ פּאָרציעס הײסע װוּרשטלעך מיט
געדעמפֿטן קרױט .אױף מײַן אַנטױשונג האָט סאַניע מיט אַ זיגערישן פֿילדײַטיקן
שמײכל געענטפֿערט” :קאָנען דאַרף מען״ ...שטײענדיקערהײַט (קײן זיץ־ערטער
זײַנען ניט געװען) האָבן מיר אין אײן אױגנבליק אַראָפּגעשלונגען די שמעקענדיקע
װוּרשטלעך אַן אַנטױשטע אײנער דעם אַנדערן .מיט אײן געדאַנק :װען מען קען
אַרײַנכאַפּן נאָך אַזעלכע עטלעכע פּאָרציעס ...נאָר אין דעם מאָמענט האָט מען
דורך ראַדיאָ געמאָלדן ,אַז הײַנט װעט מען פֿון פּאַװעלעצקער װאָקזאַל קײן
עלעקטריטשקע מער ניט אָפּגײן .מיר מיט סאַניען זײַנען שטײן געבליבן געפּלעפֿטע,
פֿאַרגעסנדיק ניט נאָר אין די װוּרשטלעך ,נאָר װי מע רופֿט אונדז .אָט נאַ דיר אַ
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סיטואַציע! מיר זײַנען אַרױסגעלאָפֿן אױפֿן פּעראָן .װאָס האָט זיך דאָ געטאָן!
מענטשן האָבן ,װי פֿאַרסמטע מײַז ,גענישטערט אַהין־אַהער .צו די צוגן זײַנען
צוגעפֿאָרן לאַסט־אַװטאָמאָבילן ,פֿונװאַנען מע האָט אין אײַלעניש ממש געװאָרפֿן
פּעק און שטוב־זאַכן דורכן די פֿענצטער און טירן פֿון די װאַגאָנען – דאָס האָבן די
מאָסקװער זיך געקליבן אין עװאַקואַציע .די עלעקטריטשקעס זײַנען געשטאַנען,
װי פֿאַריתומטע אָן לאָקאָמאָטיװן .זעענדיק ,אַז קײן אַנדער אױסװעג איז ניט פֿאַראַן,
האָב איך פֿאָרגעלײגט זיך לאָזן אין װעג אַרײַן צופֿוס .סאַניע איז אַזש אױפֿגעבראַכט
געװאָרן :סטײַטש ,פֿינף און דרײַסיק קילאָמעטער צופֿוס .אונדזער עשעלאָן װעט
פֿאַר דער צײַט צען מאָל אָפּפֿאָרן פֿון זײַן שטײ־אָרט .נאָר װען איך האָב געגעבן
אָנצוהערן מײַן מיטגײער ,אַז ער קאָן האַנדלען ,װי ער װיל און איך גײ אַלײן ,איז
סאַניע פֿאַרשװיגן געװאָרן און אַן אומצופֿרידענער ,מיט אַראָפּגעלאָזטן קאָפּ ,גלײַך
װי איך האָב אים באַלײדיקט ,אַװעק נאָך מיר .געשפּאַנט האָבן מיר צװישן די
רעלסן איבער די שפּאַלעס צוזאַמען מיט פֿילצאָליקן המון מאָסקװער אַרבעטער,
װעלכע האָבן געװױנט הינטער דער שטאָט .דער הימל איז לױטער געװאָרן ,עס
האָט זיך באַװיזן די האַרבסטיקע זון און פֿון גיכן שפּאַנען האָבן מיר זיך אַזױ
צעהיצט ,אַז עס איז אױסגעקומען דעם מאַנטל אױסטאָן .סאַניע האָט ניט אױפֿגעהערט
כניקיען און כאָטש מיך ניט װײניקער געערגערט דער געדאַנק ,אַז מעגלעך מיר
װעלן ניט טרעפֿן אױפֿן אָרט אונדזער עשעלאָן ,האָב איך עס ניט אַרױסגעװיזן
און עטלעכע מאָל אַפֿילו אױסגעזידלט מײַן מיטגײער פֿאַר זײַן שװאַכקײַט .מיר
זײַנען שױן דורכגעמאַכט אַ העלפֿט װעג ,װי עס איז צוגעפֿאַלן די פֿינצטערניש.
סאַניע איז גאָר אַראָפּגעפֿאַלן בײַ זיך און מיט טרערן אין די אױגן זיך געבעטן
בײַ מיר ,אַז מיר זאָלן פֿאַרקערעװען אין אַ זײַט צו די הײַזער ,װאָס ניט װײַט פֿון
װעג .דאָרט זאָלן מיר איבערװאַרטן די נאַכט און אינדערפֿי זיך װײַטער לאָזן אין
װעג אַרײַן .איך בין געװען אומדערבאַרנדיק און ניט געװאָלט אַפֿילו הערן דערפֿון.
מער פֿון אַלץ האָט מיך באַורויִקט די מאַמע אין װאַגאָן .איך האָב זיך בולט
פֿאיאָרגעשטעלט ,װאָס עס קומט מיט איר פֿאָר אין די דאָזיקע שעהען .מיטן
אָנפֿאַנג פֿון דער נאַכט האָט זיך דערטראָגן אַזאַ גוט באַקאַנטער רױש ,װאָס האָט
געקילט דאָס בלוט פֿון די פֿײַנטלעכע אַעראָפּלאַנען ,װעלכע האָבן געטראָגן זײער
טױט־לאַסט צו דער הױפּט־שטאָט .מיט האַרץ־קלאַפּעניש האָבן מיר זיך צוגעהערט
צו די אױפֿרײַסן פֿון די אַװיאַבאָמבעס ,צו דעם האָגל פֿון זעניטקעס און באַאָבאַכטעט,
װי אין הימל האָבן גענישטערט די פֿליענדיקע סטענגעס פֿון פּראָזשעקטאָרס,
װעלכע האָבן געזוכט דעם שׂונא ...עס האָט זיך אָנגעהױבן אַ שרעקלעכער
גיהנום.
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מיר מיט סאַניען זײַנען איצט געבליבן בלױז אין צװײען אױף די שפּאַלעס אין
פֿולקום פֿאַרלאָרן דעם חשבון פֿון צײַט און מהלך ,װאָס מיר זײַנען שױן דורכגעגאַנגען.
עס האָט געדוכט ,אַז דער װעג װעט זיך קײנמאָל ניט ענדיקן ,װי פֿאַר די אױגן זײַנען
אָנשטאַנען טונקעלע קאָנטורן פֿון דער סטאַנציע דאָמאָדעדאָװאָ און צו די אױערן
האָבן זיך דערטראָגן שטימען פֿון מענטשן .דער עשעלאָן איז געשטאַנען אױף זײַן
אָרט .אונדזער יאַװען זיך אינמיטן דער נאַכט אין װאַגאָן איז אױפֿגענומען געװאָרן,
גלײַך משיח איז פֿון הימל אַראָפּ...
אינדערפֿרי האָבן מיר זיך אױפֿגעכאַפּט בעת אונדזער עשעלאָן האָט מיט אַ
קרעכץ פֿון די בופֿערס זיך גערירט פֿונעם אָרט און מיר האָבן זיך דערװוּסט ,אַז מיר
פֿאָרן מיט אַן אַנדער װעג – ,דורך מאָסקװע האָט מען אונדז ניט דורכגעלאָזט .נאָך
עטלעכע טעג פֿאָרן פֿון דאָמאָדעדאָװאָ האָבן מיר זיך מיט אַ משונה געדרײטן װעג
שױן דערנעענטערט צו גאָרקי ,װוּ אונדזער עשעלאָן האָט געלאָזט זיך אױסלאָדן
נאָר צו דער שטאָט אױף דער װאָלגע איז אונדז ניט באַשערט געװען דערפֿאָרן מחמת
אומזיכטבארער האַנט,
ַ
די אינטענסיװע באָמבאַרדירונגען און לױט אַ צײכן פֿון אַן
װעלכע האָט די גאַנצע צײַט נאָכגעפֿאָלגט אונדזער נסיעה ,איז אונדזער עשעלאָן
געצװוּנגען געװען אומקערן זיך אױף הונדערט אַכציק גראַד און דורך אַ האַלבן
רוסלאַנד ,דורכן קאַלטן אוראַל און דורך שנײיִקע אָרענבורגער סטעפּעס זיך אָפּטראָגן
קײן מיטל־אַזיע...
באַשרײַבן גענױ דעם אױסמאַטערנדיקן װעג פֿון אונדזער נסיעה מיט אַלע
געשעענישן אין װאַגאָן ,װאָלט פֿאַרנומען צופֿיל אָרט .אונדזער װעג איז געלעגן
דורך צענדליקער שטעט און סטאַנציעס – גרױסע און קלײנע ,אָנגעשטאָפּטע מיט
עשעלאָנען און פּלאַטפֿאָרמעס מיט אומגליקלעכע מענטשן ,װעלכע האָבן פֿאַרלױרן
זײערע הײמען ,און זײערע משפּחות און נאָענטע .שרעקלעך פֿון אַלץ איז געװען
צו זען די בלאַסע פּנימער פֿון הונגעריקע קינדערלעך ,די אומהילפֿלאָזיקײַט פֿון די
זקנים ,װאָס האָבן זיך קױם געהאַלטן אױף די פֿיס .דאָס איז װירקלעך געװען אײן
גרױסער קנױל פֿון מענטשלעכע לײַדן ,װאָס איז בכּוח באַשאַפֿן נאָר אַזאַ בײז ,װי אַ
מלחמה .אױף אײניקע סטאַנציעס איז אונדזער עשעלאָן געשטאַנען גאַנצע מעת־
לעתן ,דורכלאָזנדיק פֿילצאָליקע עשעלאָנען מיט טאַנקען ,האַרמאַטן און מיליטער,
װעלכע האָבן זיך געטראָגן אױף מערבֿ ,װוּ עס האָבן געפֿלאַמט די ביטערע שלאַכטן
מיטן ֿפרעכן שׂונא .צוקוקנדיק זיך צו די יונגען אין סאָלדאַטישן אוניפֿאָרם – מענטשן
פֿון מײַן עלטער און מײַן דור ,האָט מיט מיר באַהערשט אַ געפֿיל פֿון װײטיק :אַזעלכע
געזונטע ,יונגע ,שײנע ,נאָר ניט באַװיזן צו לעבן – און אָט טראָגן זײ זיך צום
שלאַכט־פֿעלד ,װי דער שיקזאַל פֿון פֿיל פֿון זײ איז שױן פֿאָרױסבאַשטימט .װיפֿל פֿון
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מײַנע חבֿרים און פֿרײַנט האָבן שױן מסתּמא געלײגט זײער קעפּ אין די שוץ־גרובנס,
װאָלט איך באַדאַרפֿט זײַן צװישן זײ און טײלן מיט זײ דעם גורל ...נאָר אַזױ האָט זיך
פֿאַראָרדנט די צײַט ,אַז מיך – אַ יונגן ,אַ געזונטן זאָל מען פֿאַררעכענען אין זאַפּאַס
פֿון דער דריטער קאַטעגאָריע ,דערפֿאַר װאָס איך בין אַ זון פֿון אַ שׂונא פֿון פֿאָלק,
װעלכער איז שפּעטער שױן אַ טױטער רעאַביליטירט געװאָרן אַלס אומשולדיקער...
װאָס װײַטער מיר זײַנען אָפּגעפֿאָרן אױף מזרח ,אַלץ שטאַרקער האָבן מיר דערפֿילט
די לאַסט פֿון הונגער .אַלע קאַרגע פּראָװיזיע־זאַפּאַסן פֿון דער הײם זײַנען אױסגעגאַנגען
און די אײַנװױנער פֿון אונדזער פּולמאַן זײַנען באַהערשט געװאָרן מיט לײַדנשאַפֿט –
מיט אַ געיעג נאָך שפּײַז .אָפֿטער האָבן די שכנים אױף די נאַרעס זיך געדרײט אַרום
עסן .אײנער האָט מיט קינאה נאָכגעשפּירט ,װאָס עסט דער אַנדערער ,צען מאָל
איבערגעפֿרעגט ,װי און װיאַזױ יעדער האָט דעראָבערט די שפּײַז ...אױף די סטאַנציעס,
װוּ מיר פֿלעגן זיך אָפּשטעלן ,האָט דאָס יונגװאַרג מיט זעק אין די הענט אַרומגענישטערט
צװישן די אָרטיקע אײַנװױנער און געבעטן טאַבעק ,זאַלץ ,געביטן אײניקע מלבושים
אױף אַ שטיקל ברױט ,אױף עטלעכע קאַרטאָפֿליעס ,פֿאַר געלט האָט מען גאָרנישט
געקענט קריגן .אין אײניקע פֿאַלן האָט מיט אונדז געשפּילט דאָס מזל .איך געדענק
ניט אױף אַ װעלכער סטאַנציע ,דוכט זיך ,אין סאַראַנסק ,האָב איך צונױפֿגעקליבן
בײַ אַלעמען די עװאַקויר־דאָקומענטן און אָרגאַניזירט אַ מאַרש אין שטאָט אַרײַן נאָך
ברױט .גאָרנישט ניט דערשלאָגן זיך אין די קלײטן ,װוּ ברױט האָט מען אַרױסגעגעבן
דער באַפֿעלקערונג לױט ברױט־קאַרטלעך ,האָבן מיר זיך אַװעקגעלאָזט אױפֿן אָרטיקן
ברױט־זאַװאָד – אפֿשר װעט דאָרטן פֿידלען .ניט אָן שװעריקײַטן זײַנען מיר אָנגעקומען
צום דירעקטאָר ,װעלכער האָט אונדז אױסגעהערט מיט מיטגעפֿיל און אַלײן אָפּגעפֿירט
אין בעקערײַ־צעך .פֿון די פֿולגעפּאַקטע פּאָליצעס מיט פֿריש אױסגעבאַקן ברױט,
פֿון דעם רײציקן ריח זאַנען זיך די אױגן צעלאָפֿן און עס האָט זיך דער קאָפּ פֿאַרדרײט.
מיר האָבן אָנגעפֿולט דרײַ זעק מיט ברױט לױטן חשבון צו אַ פֿונט ברױט פֿאַר יעדן
אײנעם פֿון אונדזער װאַגאָן אױף דרײַ טעג .דאָס איז געװען אַן אױסערגעװײנטלעך
מזל ,װעגן װעלכן איך האָב אַפֿילו ניט געטרױמט .דערצו האָבן אונדז די אַרבעטער
אין צעך אַרײַנגעשטופּט אין די קעשענעס און די בוזעמס גרױסע שטיקער ברױט
פֿון די אױסבראַקירטע לעבלעך .די אָנטײלנעמער פֿון דער ברױט־עקספּעדיציע האָט
אונדזער װאַגאָן באַגעגנט װי טריומפֿאַטאָרס ,געזונגען ,געשפּאַסט ...נאָר אַזױנע
יום־טובֿים האָבן זיך אױסגעגעבן זעלטן .גרױסע לײַדן זײַנען מיר אױסגעשטאַנען
פֿון דער קעלט .ניט קוקנדיק דעראױף ,װאָס אונדזער אײַזן אײװעלע מיט בלעכענע
רערן זײַנען אַ גאַנצן טאָג געװען ביז רױט אױסגעגליט (קױלן האָבן מיר געגנבֿעט
אױף בײַפֿאָרנדיקע אײַזנבאַן־פּלאַטפֿאָרמעס) ,האָבן די אוראַלער פֿרעסט אױסגעליקט
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אונדזער פּולמאַן און באַדעקט די װענט פֿון אײַז .כּמעט אַלע האָבן געהוסט ,פֿיל
האָבן געקרענקט .דעריבער װען מיר האָבן זיך דערנעענטערט צו טאַשקענט און
דאָס אײַז אױף די װענט איז פֿאַרשװוּנדן ,האָבן מיר זיך אַלע געפֿילט ,גלײַך װי מיר
זײַנען אין גן־עדן אַרײַן.
דער זוניקער טאַשקענט איז ממש אָנגעשטאָפּט געװען מיט עװאַקויִרטע .דער
מזרח – עקזאָטישער מאַרק האָט גערױשנט ,װי אַ בינשטאָק .הונגעריקע ,אָפּגעריסענע
מענטשן ,דערװאַקסענע און קינדער האָבן זיך געשטופּט לעבן די סטױקעס מיט
פֿרוכטן און גרינװאַרג שלינגענדיק די סלינעס ,אױסגעקוקט װיאַזױ עפּעס צושלעפּן
בײַ די הענדלער־אוזבעקן .באַאָבאַכטנדיק דאָס אַלץ ,האָב איך ניט אָן איראָניע
באַמערקט בײַ זיך אַלײן :אָט האָסטו דיר ,ברױט־שטאָט!
טאַשקענט אין דער צײַט פֿון מלחמה איז געבליבן אין מײַנע דערינערונגען ,װי
אַ הונגער־שטאָט ,אַ שטאָט פֿון מענטשלעכע לײַדן.
ערשט דאָ ,אין דער הױפּט־שטאָט ,װוּ מיר זײַנען געשטאַנען צװײ מעת־לעת,
האָט די אומזעענדיקע האַנט פֿון אױבן אָנגעװיזן דעם ענדלעכן פּונקט פֿון אונדזער
נסיעה .דאָס איז געװען די אוראַלטע שטאָט בוכאַראַ .פֿאַר מענטשן ,װעלכע האָבן
אָנגעװױרן זײער הײם ,איז שױן אַלץ אײנס ,װוּהין זײ װעלן פֿאַרפֿאָרן .אומעטום איז
מען מחויבֿ געװען אָנהײבן אַלץ אױפֿסנײַ ,דעריבער האָבן מיר אױפֿגענומען די
ידיעה אָן אַ באַזונדערן ענטוזיאַזם .בוכאַראַ – איז בוכאַראַ .אמת ,די אײנציקע
טרײסט ,װאָס אונדזער װאַנדערן ענדיקט זיך און מיר פֿאָרן אין די װאַרעמע קאַנטן.
צו דער שטאָט האָבן מיר זיך דערנעענטערט אום מיטן טאָג .די יוגנט פֿון אונדזער
װאַגאָן איז פֿון פֿאַרמאַכטן פּולמאַן אַריבער אױף די אָפֿענע פּלאַטפֿאָרמעס ,װוּ עס
זײַנען געשטאַנען די מאַשינען ,כּדי באַאָבאַכטן פֿון דערװײַטנס די מזרחדיקע מדינה,
װעגן װעלכן פֿיל אָנגעהערט און אָנגעלײענט נאָך פֿון קינדװײַז אָן .דער טיף־בלױער
הימל ,די װאַרעמע זון אין דעקאַבער ,די קאָנטורן פֿון דער בוכאַרער װאַנט און
טורמעס האָבן אַרױסגערופֿן בײַ אַלעמען אַנטציקונג .עס איז ניט דורך אַפֿילו קײן
האַלבע שעה נאָכן אָנקומען פֿון אונדזער עשעלאָן צו דער אײַזנבאַן־סטאַנציע ,װי
איך האָב זיך געלאָזט באַקוקן די שטאָט ,װעלכע האָט מיך ממש געפּלעפֿט מיטן
לאַבירינט פֿון די שמאָלע קרומע געסלעך מיט זײערע לײמענע קיביטקעס און
פּלױטן ,מיט די אוזבעקן אין פֿילפֿאַרביקע כאַלאַטן און טיובעטײקעס ,רײַטנדיקע
אױף זײערע אײזלעך און קעמלעך ,מיט די שװאַרצחנעװדיקע אוזבעקישע מײדלעך
מיט זײערע אומצאָליקע צעפּלעך ,פֿרױען אין פּאַראַנדזשאַ ,די טײ־הײַזער (טשײַכאַנאַ),
אױף יעדן טריט און שריט ,די בלױגעפֿאַרבטע קופּאָלן אין מיט דער שטאָט ,די הױכע
טױערן און שױן ניט רעדנדיק װעגן בוכאַרער מאַרק .דאָס אַלץ האָט אױסגעזען װי
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אַ מעשׂהלע פֿון טױזנט און אײן נאַכט און איבערגעשטינגען אַלע מײַנע פֿאָרשטעלונג
װעגן מיטלאַלטערישן מזרח .אַ שװערן אײַנדרוק האָט אױף מיר געמאַכט די
פֿילצאָליקע אָפּגעריסענע אָפּגעלאָזטע פּױלישע און רומענישע ייִדן – די אמתע
פּליטים פֿון די דײַטשישע באַרבאַרן .זײ האָבן זיך דאָ אַרומגעדרײט אין שטאָט
הײמלאָזע ,הונגעריקע ,פֿאַרלױרענע .ניט װילנדיק איז מיר אָנגעקומען אױפֿן זינען,
אַז מעגלעך צװישן זײ געפֿינען זיך מײַנע קרובֿים פֿון לאָדזש ,אױב זײ האָט געלונגען
אָפּראַטעװען זײער לעבן .אױפֿן צװײטן טאָג נאָך אָנקומען קײן בוכאַראַ איז מען
צוגטראָטן אױסלאָדן די װערקשטעלן פֿון די װאַגאָנען .מיר – די עװאַקויִרטע ,װער עס
איז נאָך געװען אַרבעטפֿעיִק ,האָבן פֿון אינדערפֿרי ביז אױפֿדערנאַכט געהאָלפֿן
איבערלאָדן די זאַװאָדישע אײַנריכטונג אױף לאַסט־אַװטאָמאָבילן און אינדערפֿרי עס
אױפֿן בױמװאָל־זאַװאָד ,װוּ עס איז באַשטימט געװאָרן אױפֿשטעלן דעם עװאַקויִרטן
כאַרקאָװער זאַװאָד .ד ערשטע צװײ װאָכן האָבן מיר נאָך אַלץ געװױנט אין אונדזער
פּולמאַן .דערנאָך האָט מען אונדז איבערגעפֿירט אין קלוב ,װוּ אין אײן גרױסן
לאָקאַל ,גלײַך אױפֿן הױל דיל ,האָט זיך אײַנגעאָרדנט דער גאַנצער װאַגאָן־עולם.
צו דער צײַט איז אָנגעקומען מיטן לעצטן זאַװאָד־עשעלאָן מײַן ברודער ,װעלכער
האָט פֿאַרלאָזט כאַרקאָװ אײנער פֿון די לעצטע .און איז געפֿאָרן װי אַ פּריץ ,אין אַ
פּאַסאַזשיר־װאַגאָן צוזאַמען מיט דער נאַטשאַלסטװע .איך האָב שױן געקאָנט אָנהײבן
טראַכטן װעגן אָפּפֿאָרן קײן פֿרונזע ,װוּהין עס איז עװאַקויִרט געװאָרן אונדזער
מעדיצין־אינסטיטוט ,נאָר אַזױ װי איך בין שױן געװען פֿאַררעכענט אַרבעטן אױפֿן
זאַװאָד ,האָט מיך דער דירעקטאָר בשום־אופֿן ניט געװאָלט אָפּלאָזן – יעדער פּאָר
הענט בײַם אױפֿשטעלן דעם זאַװאָד זײַנען געװען מיט גאָלד גלײַך .אַזױאַרום בין
איך געבליבן אין בוכאַראַ און פֿון סטודענט־מעדיקער געװאָרן אַן אַרבעטער־
עלעקטריקער .פֿאַרװאָס אַן עלעקטריקער? גאַנץ פּשוט :דער מאַנגל אין אַרבעטער
איז געװען אַזױ גרױס ,אַז קײנעם האָט מײַן קװאַליפֿיקאַציע איבעריק ניט געערגערט,
אַבי איך בין מסקים געװען אַרבעטן .עלעקטרע־פֿאַך איז פֿאַר מיר געװען נעענטער,
װײַל נאָך פֿון די שול־יאָרן אָן האָב איך זיך פֿאַרינטערעסירט מיט עלעקטרע,
געמײַסטרעװעט פֿאַרשײדענע מכשירים און אײַנריכטונגען – אַ מין האָבי ,װי מע
אױפדערנאַכט –
ֿ
רופֿט עס איצט אָן .געאַרבעט האָב איך שװער פֿון פֿאַרטאָג ביז שפּעט
צו צװעלף־פֿערצן שעה אין די פֿײַכטע קאַלטע טראַנשײען ,װוּ צוזאַמען מיט מײַן
נאַפּאַרניק ניקאָלײַ – אַ פֿאַרװוּנדעטער אױפֿן פֿראָנט בחור – האָבן מיר צונױפֿגעלײגט
און דורכגעלײגט דעם ענערגאָ־קאַבעל פֿאַרן זאַװאָד .אַ גאַנצן טאָג האָבן מיר
אַרײַנגעעטעמט אין זיך דעם שטיקן דיקן גערויך פֿון די לײט־לעמפּ און שמעלצנדיקן
צין .פֿון דער קעלט ,פֿײַכטקײַט און קנאַפּער שפּײַז זײַנען בײַ מיר די הענט געשװאָלן
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געװאָרן און דעראָבערט אַ בלױלעכע פֿאַרב .אין לײמענעם צימער ,װאָס מע האָט
אונדז מיטן ברודער און דער מאַמען אױסגעטײלט ,איז געװען קאַלט ,ניט געװען
מיט װאָס צו הײצן .באַלױכטן האָט אונדזער װױנונג אַ קאַנעצל אין אַ בלעכערנעם
שאַכטעלע מיט אַ בױמװאָל־אײל .די געלעגערס זײַנען געלעגן אױף ברעטער,
אונטערגעשפּאַרט מיט צעבראָכענע ציגל ,און נאָך אַ טאָג שװערער אַרבעט איז ניט
געװען װוּ אױסצוגלײַכן און אָנװאַרעמען די הענט .צו דעם אַלעם זײַנען מיר תּמיד
אױסגעהונגערט .דער פּאַיאָק ,װאָס מיר האָבן באַקומען ,דער מאָגערער מיטיק אין
סטאָלאָװע האָבן קױם געסטאַיעט ,אַז מע זאָל ניט פֿאַלן פֿון די פֿיס .די מאַמע
האָט העלדיש איבערגעטראָגן דעם הונגער און כאָטש זי איז אַרומגעגאַנגען מיט
געשװאָלענע פֿיס ,האָט זיך דאָס ברױט ,װאָס מיר האָבן באַקומען לױט קאַרטלעך,
אומבאַמערקט כּמעט אינגאַנצן אָפּגעגעבן מיר מיטן ברידער .ניט זעלטן האָבן מיר
צוגעגעבן צו אודזער ראַציאָן מאַקוכע פֿון בױמװאָל־קערנער ,פֿון װעלכע עס האָט
זיך אױסגעדרײט די קישקעס און געברענט אױפֿן האַרצן .װיפֿל איך האָב ניט געגעסן,
נאָר אָנעסן זיך איז אוממעגלעך געװען .איך דערמאָן זיך אַ קוריאָז .בעת די קאַסירין
אין דער זאַװאָדישער סטאָלאָװע (אַ באַקאַנט מײדל נאָך פֿון כאַרקאָװ) האָט מיר
אײנמאָל אין אָװנט ”אײַנגעאָרדנט״ אַן ערך צען פּאָרציעס מאַקאַראָנעס .איך האָב
זײ אַרײַנגעהאַקט אין אײן מאָמענט...אמת ,די פּאָרציעס זײַנען געװען קנאַפּע אָן
קײן שום פֿעטקײַט ,נאָר איך בין געװען ציפֿרידן – אַ גליקלעכער טאָג האָט זיך מיר
אױסגעגעבן .קומענדיק נאָך אַזאַ הצלחה אַהײם ,האָט די מאַמע ,װי שטענדיק,
אַװעקגעשטעלט מיר מײַן אָװנטברױט – אַ טעלער זאַטירוכע פֿון שװאַרצן מעק און
אַ היפּש שטיקל ברױט .איך האָב עס באַלד אַראָפּגעשלונגען ,גלײַך װי איך האָב
שױן לאַנג גאָרנישט אין מױל ניט געהאַט ,דערבײַ האָב איך זיך געשעמט פֿאַר דער
מאַמען דערצײלן ,אַז מיט אַ האַלבער שעה פֿריער האָב איך אָפּגעגעסן צען
פּאָרציעס מאַקאַראָנעס .אַצינד טראַכט איך דערפֿון ,װי פֿון אַ װילדער זאַך...
אין אײנעם אַ טאָג האָט מײַן ברודער געפֿונען אין גאַס פֿיר ברױט־קאַרטלעך –
דאָס איז געװען אַ גאַנצער עוצר .מײַן ערשטע רעאַקציע דעראױף איז געװען –
געפֿינען דעם געליטענעם און אומקערן די קאַרטלעך .עס קאָן דאָך ניט געמאָלט
זײַן ,אַז פֿיר מענטשן זאָלן אין משך פֿון כּמעט אַ חודש בלײַבן אָן ברױט .נאָר קײן
פֿאַמיליע אױף די קאַרטלעך איז ניט אָנגעװיזן .גײ זוך אַ װינט אין פֿעלד .צו דער
צײַט האָט מען אונדז אײַנגעגעבן נאָך אַ לאַנגן איבעררײַס אױפֿשטעלן די פֿאַרבינדונגען
מיטן פֿאָטער .פֿון זײַן בריװ האָבן מיר זיך דערװוּסט ,אַז זײַן געזונט איז שטאַרק
אַראָפּגעריסן געװאָרן פֿון הונגער ,און אַ ספֿק ,צי מיר װעלן זיך נאָך אַ מאָל זען...
מיר האָבן באַשטימט ,אַז דאָס ברױט פֿון די געפֿונענע ברױט־קאַרטלעך װעלן מיר
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טרוקענען אין סוכאַרן און שיקן דעם טאַטן .אַזױ האָבן מיר טאַקע געטאָן .נאָר װי
עס האָט זיך דערנאָך אױסגעװיזן ,איז קײן אײן פּאָסילקע צו אים ניט דערגאַנגען,
און דער טאַטע איז פּשוט אױסגעגאַן פֿון הונגער.
מיך האָט זיך נערװירט ,װאָס איך בין אָפּגעריסן פֿון אינסטיטוט ,װאָס אַזױפֿיל
כּוח און מי זײַנען אָפּגעגעבן געװאָרן אומזיסט .דעם דירעקטאָר פֿון זאַװאָד איז ניט
געװען צו מײַנע איבערלעבונגען און ער האָט אַפֿילו ניט געװאָלט הערן װעגן אָפּלאָזן
מיך אין אינסטיטוט אַרײַן .נאָר װי זאָגט אַ רוסיש װערטל :עס איז ניט געװען קײן
גליק ,האָט געהאָלפֿן אַן אומגליק .אָנהײב אַפּרעל  1942יאָר האָט מען מיך אַרױסגערופֿן
אין מיליטער־קאָמיסאַריאַט און געמאָלדן ,אַז איך בין מאָביליזירט איז אַרמײ .מײַן
מאַמע און מײַן ברודער אין דער הײם האָבן מיך באַװײנט ...איך האָב זיך צו דער
רעאַקציע באַצױגט אַנדערש .ערשטנס :האָט אין מיר זיך דערװעקט אַ געפֿיל פֿון
שטאָלצקײַט ,דאָס הײסט ,אַז מע געטרױט מיר שױן און איך בין ניט מער קײן מענטש
פֿון אַ דריטן סאָרט ,איך װעל דינען און טײלן דעם גורל מיט מיליאָנען פֿון מײַן דור,
מיט מײַנע פֿרײַנט און חבֿרים ,װעלכע ליגן אין שוץ־גרובנס און קעמפֿן קעגן פֿאַשיזם.
װעגן דעם טױט האָב איך אַפֿילו ניט געטראַכט ,ניט דערפֿאַר ,װאָס איך בין אַזאַ
העלד – ,נײן – ,איך האָב פּשוט װעגן דעם ניט געטראַכט .און אָט ליג איך שױן
װידער אױף די הױלע ברעטער פֿון דער נאַרע אין פּולמאַן .אַ געשרױרענער צוזאַמען
מיט נאָך אַ האַלב הונדערט מאָביליזירטע .אונטערן קאָפּ – מײַן רוקזאַק ,אין קאָפּ
אַ געמיש פֿון געדאַנקען .אױף דער נאָענטער סטאַנציע קאַגאַן ,װאָס אַ צװעלף
קילאָמעטער פֿון בוכאַראַ ,האָט זיך אונדזער עשעלאָן אָפּגעשטעלט ,כּדי אױפֿנעמען
אַ גרױסע צאָל מאָביליזירטע פֿון די אַרומיקע ראַיאָנען .דער טאָג איז געװען אַ
שײנער ,אַ פֿרילינגדיקער און איך בין אַרױס פֿון װאַגאָן גלאַט אַזױ אױף דער פֿרישער
לופֿט .דורכגײענדיק דעם פּעראָן האָט מײַן אױפֿמערקזאַמקײַט צוגעצױגן אַ רעדל
מענטשן .װען איך בין צו נעענטער ,איז פֿאַר מיר אַנטשטאַנען אַ טרױעריק בילד:
אױף דעם הױלן אַספֿאַלט איז געלעגן אַ טױט־בלעכער מאַנצביל מיט פֿאַרמאַכטע
אױגן ,איבער װעלכן עס האָבן זיך געפּאַרעט עטלעכע מענטשן .אײנער האָט אים
באַשפּריצט מיט װאַסער ,דער אַנדערער האָט געטאַפּט זײַן דפֿק ,דער דריטער האָט
געשטעלט דעם דיאַגנאָז – הונגער .אײַנקוקנדיך זיך אין דעם לעבנלאָזן פּנים ,האָט
בײַ מיר פּלוצלינג דער אָטעם פֿאַרכאַפּט – אינעם אומגליקלעכן האָב איך דערקענט
מײַנעם אַ באַקאַנטן ,יוזעפֿאָװיטשן .ניט לאַנג געטראַכט ,בין איך אַרײַן אין װאַגאָן,
אַרױסגעכאַפּט פֿון מײַן רוקזאַק אַ שטיק אוזבעקיש ברױט־פּלעצל און צוריקגעלאָפֿן
יוזעפ ָאװיטש האָט אױפֿגעעפֿנט די אױגן ,האָט ער לאַנג
ֿ
צו מײַן באַקאַנטן .װען
געקוקט אױף מיר ,ניט קאָנענדיק פֿאַרשטײן ,װאָס קומט פֿאָר אַרום אים און װי קום
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איך אַהער .אין דעם זעלבן מאָמענט האָט זיך צעטראָגן אַ פֿײַף פֿון לאָקאָמאָטיװ
יוזעפ ָאװיטשן אין שכנותדיקן װאַגאָן
ֿ
און אָט זיצן מיר אױף דער נאַרע צוזאַמען בײַ
און דערצײלן אײנער דעם אַנדערן װעגן זיך...
מיט יוזעפֿאָװיטשן האָב איך זיך באַקענט האַרבסט 1939־טן יאָר אין כאַרקאָװ.
ער איז געװען אײנער פֿון די פֿיל טױזנטער ייִדן ,װעלכע זײַנען אַנטלאָפֿן פֿון זײער
הײמלאַנד ,װען די היטלערישע חײלות האָבן אָנגעגרײַפֿט אױף פּױלן .אַ לאָדזשער
װעבער ,נאָך אַ יונגער מענטש ,איז ער אָנגעקומען קײן כאַרקאָװ ,װוּ עס האָט
געלעבט זײַן עלטערער ברודער ,װעלכער האָט געאַרבעט צוזאַמען מיט מײַנע עלטערן
אױף דער װעבער־פֿאַבריק ”רױטער פֿאָדעם״ און געװױנט מיט אונדז אין אײן הױז.
די ברידער האָבן זיך שױן ניט געזען העכער צען יאָר און צום גרױסן אומגליק איז
מען שױן זײ ניט באַשערט געװען זיך טרעפֿן .אין  1937יאָר האָט מען דעם עלטערן
יוזעפֿאָװיטשן פֿאַרשיקט ,װי אַלע אַנדערע פּױלישע ייִדן ,און זײַן װײַב מיטן קינד
אַרױסגעזעצט פֿון דער דירה און פֿאַרװאַרפֿן אין חרובֿ צימערל .אָט אין אַזאַ לאַגע
האָט דער ייִנגסטער ברודער געטראָפֿן זײַן שװעגערין .עס איז איבעריק דערצײלן,
װאָס פֿאַר אַן אײַנדרוק אױף אים האָט דאָס אַלץ געמאַכט .ער אַלײן ,דער ייִנגסטער,
איז ניט לאַנג פֿאַרן קריג אַרױס פֿון דער פּױלישער תּפֿיסה ,װוּ ער איז אָפּגעזעסן
פֿאַר זײַן אַקטיװער קאָמוניסטישער טעטיקײַט – אין קאַפּיטאַליסטישן לאַנד.
מײַן מאַמען האָט יוזעפֿאָװיטש דער בעזשענעץ געקענט נאָך פֿון לאָדזש ,און
ער איז געקומען צו אונדז אין שטוב זיך זען מיט איר .דאָ האָבן מיר זיך באַקענט.
ער האָט מיר דערצײלט אַ סך אינטערעסאַנטע זאַכן װעגן זײַן געװעזענעם הײם,
און זיך אַרױסגעװיזן אַ גאַנץ אינטערעסאַנטער מענטש .נאָר דער גורל איז געװען
אַזאַ ,װי בײַ פֿיל אַנדערע פֿון זײַן שטאַנד – ער איז אין גיכן נאָך זײַן קומען קײן
רוסלאַנד פֿאַרװאָרפֿן געװאָרן קײן סיביר און פֿון דאָרטן קײן מיטל־אַזיע ,אין אַ
קאָלװירט ניט װײַט פֿון בוכאַראַ .פֿונדאַנען האָט מען אים מאָביליזירט אַזױ װי
מיך און אָט האָבן מיר זיך באַגעגנט מיט אים .לאַנג האָבן מיר געשמועסט אין
אָנגערײכערטן פּולמאַן .ערשט אין סאַמאַרקאַנד ,װוּ די באַן האָט זיך צום ערשטן
מאָל נאָך קאַגאַן אָפּגעשטעלט ,בין איך אַריבער נעכטיקן צי זיך אין װאַגאָן .נאָר
אײַנשלאָפֿן האָב איך ניט געקאָנט – איך בין נאָך אַלץ געװען אונטערן אײַנדרוק
פֿון דער טרױעריקער באַגעגעניש .חוץ דעם האָט זיך אינמיטן פֿון װאַגאָן צונױפֿגעקליבן
אַ װאַרעמע קאָמפּאַניע און בײַ דער שײַן פֿון אַ ליכט געשפּילט אין קאָרטן .און דאָס
איז נאָך אױך ניט אַלץ .פֿאַרן אָפּפֿאָרן אין בוכאַראַ האָט מען אונדז ,נאָװאָבראַנצעס,
אין סטאָלאָװע פֿונעם מיליטער־קאָמיסאַריאַט אָנגעהאָדעװעט מיט שעפּסן־פֿלײש
און מיר איז געלונגען אַרײַנכאַפּן אַן איבעריקע פּאָרציע .נאָך דעם האָב איך
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אױסגעטרונקען אפֿשר אַ האַלבן עמער רױע װאַסער .און מער האָט מען ניט
געדאַרפֿט ...אײַנליגן אױף דער נאַרע איז געװען אוממעגלעך ,אין בױך האָט זיך
צעשפּילט אַ גאַנצע רעװאָלוציע און פּונקט װי אױף צולהכעיס איז איצט אונדזער
צוג מחמת אַ מיליטער־עשעלאָן געפֿלױגן אָן אָפּשטעלן זיך .די ספּאַזמעס אין בױך
האָבן מיר אױסגעדרײט דעם גאַנצן אינגעװײדן און איך בין געװען גרײט קריצן
אױף די גלײַכע װענט .אױף מײַן גליק האָט דער עשעלאָן זיך אָפּגעשטעלט און איך
בין געראַטעװעט געװאָרן.
מיר זײַנען סאָלדאַטן פֿון אַרבעטער־באַטאַליאָן .אינדערפֿרי האָט מען אונדז
אױסגעשטעלט אין סטרױ און אַװעקגעפֿירט אין סטאָלאָװע ,װוּ מיר האָבן אױפֿגיך
אַרײַנגעכאַפּט די באַרימטע אין מלחמה־צײַטן ”זאַטירוכע״ .דערנאָך לױט אַ קאָמאַנדע
פֿון אונדזער קאָמאַנדיר ,ריכטיקער – פּראָראַב ,באַװאָפֿנטע מיט לאָפּעטעס און
ברעך־אײַזנס ,זײַנען מיר אַװעק צו דער אַרבעט.
דער פֿרילינג אױף אוראַל האָט פֿאַרשפּעטיקט און אין דרױסן האָט אַלץ געשאָטן
אַ נאַסער שנײ .אױסגעטאָנענע ,אָן מאַנטלען ,אין לײַכטע שיך ,האָבן מיר געשפּאַנט
דורכן בלאָטיקן פֿעלד אַ קילאָמעטער דרײַ־פֿיר ,און אָפּגעשטעלט זיך ניט װײַט פֿון
אַ קלײן דערפֿל מיט צענדליק הײַזער .דער פּראָראַב אין אַ פֿײַן פּעלצל און הױכע
שטיװל האָט צעשטעלט אונדזערע חבֿרה אין אַ לאַנגער רײ און געהײסן גריבן אַ
טיפֿן ריװ פֿאַר אַ נײַער װאַסערלײטונג ,װאָס מע האָט געדאַרפֿט דורכפֿירן צו דער
אײַזנבאַן־סטאַנציע .מיר זײַנען פֿלײַסיק צוגעטראָטן צו דער אַרבעט ,װעלנדיק זיך
דערװאַרעמען פֿון דער פֿײַכטער ,דורכנעמענדיקן קעלט .די ערד איז געװען פֿאַרפֿרױרן
און אונדזערע לאָפּעטעס האָבן זיך אָנגעשטױסן אױף אײַז ...אַ פּאָר שעה האָבן מיר
זיך געמאַטערט אָן קײן שום טאָלק און ,װי דער פּראָראַב איז ערגעץ פֿאַרשװוּנדן,
האָבן מיר פֿאַרלאָזט אונדזער באַצירק און אַװעק אין דערפֿל זיך אָנװאַרעמען.
די פּױערים האָבן אונדז גערן אַרײַנגעלאָזט צו זיך אין כאַטעס און מיט רחמנות
אונטערגעטראָגן אַ הײסע קאַרטאָפֿליע ,אַ טעפּל אָקרעפּ .אָט אַזױ זײַנען אַװעק
אונדזערע אין אַרבעטס־באַטאַליאָן .שװערע קאַלטע טעג אײנער ענלעך אױפֿן צװײטן
אָן קײן שום ענדערונגען .כּמעט אַ העלפֿט פֿון אונדזער מחנה איז געליגן פֿאַרליט אױף
די נאַרעס .אַ געזונטער פֿון דער נאַטור ,ניט קײן געפּעסטעטער פֿון דער הײם ,האָב
איך זיך געהאַלטן לענגער פֿון אַנדערע .חוץ דעם האָט אין מיר געװעלטיקט אַן
אינערלעכער עקשנות ,אַז איך בין מחויבֿ איבערטראָגן אַלע שװעריקײַטן – ניט אײביק
װעט דױערן די מלחמה ,ניט אײביק װעל איך זײַן אַ דריטערסאָרטיקער ,און איך מוז
דאָס אַלץ איבערלעבן .סוף אַפּרעל ,ערבֿ דעם  1מײַ ,האָט מען אַ טײל פֿון אונדזער
מחנה אין דער צאָל אױך מיך מיט יוזעפֿאָװיטשן אָפּגעפֿירט אין הױף פֿון דער אָרטיקער
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בעקערײַ אױפֿראַמען אַ טעריטאָריע צום יום־טובֿ .מיר האָבן זיך דערפֿרײט דער
מעגלעכקײַט אָפּרוען אַ ביסל פֿון לאָפּעטעס און ברעך־אײַזנס .בײַ יעדערן האָט זיך
געװאַרעמט אַ האָפֿנונג דערװערבן אַן איבעריק שטיקל ברױט אין דער בעקערײַ .מיר
האָבן געבראַכט אין אָרדנונג דעם הױף ,די בײַ־װירטשאַפֿט ,נאָר קײנער האָט אונדז
קײן ברױט ניט אונטערגעטראָגן ,און מיר אַלע ,אַנטױשטע ,האָבן זיך שױן געגרײט
פֿאַרלאָזן אונדזער ”גן־עדן״ ,װי אײנער פֿון אונדז ,גאָר אַ יונגער בחור ,כּמעט אַ ייִנגל,
זײַן נאָמען געדענק איך ניט ,האָט פּלוצלינג ,אַרומקוקנדיק זיך אין אַלע זײַטן ,זיך
אָפּגעטײלט פֿון אונדז אַלעמען ,צוגעגאַנגען צו דער געבײַדע פֿון בעקערײַ און אין
אױגנבליק װי אַ קאַץ אַרײַנגעשפּרונגען אין אַ האַלבאָפֿן פֿענצטער ,דורך װעלכן עס
האָבן אַרױסגעקוקט צונױפֿגעלײגטע ,נאָר װאָס אױסגעבאַקענע ברױטלעך .ניט
טראַכטנדיק ,אָן װערטער ,האָבן מיר אַלע פֿאַרבליבענע אין הױף זיך געלאָזט נאָכן
דרײסטן בחור ,נאָר געבליבן שטײן לעבן פֿענצטער .מיר האָבן ניט באַװיזן אַרײַנדרינגען
אין דער בעקערײַ ,װי אונדזער בחור האָט מיט ברענענדיקע אױגן אָנגעהױבן איבערגעבן
אונדז פֿון אינעװײניק אײן ברױט נאָכן צװײטן און מיר האָבן מיט האַרצקלאַפּעניש
פֿאַרשטופּט די גניבֿה װער אין הױז אַרײַן ,װער אין ביזעם .אין קאַזאַרמע האָבן מיר
רמאכט די טיר אױף דער קליאַמקע און שטילערהײַט צעטײלט צװישן זיך דאָס
ֿפ ַא ַ
געגאַנבֿהטע ברױט.
אין אײנעם אַן אָפּרו־טאָג פֿון מי איז אָנגעפֿאָרן צו אונדז אַ קאָמיסיע פֿון
מינידאָרער ראַיאָנישן מיליטער־קאָמיסאַריאַט בראש מיט זײַן שעף .איר אָנקום איז
אַרױסגערופֿן געװאָרן דורך די פֿילצאָליקע אָנקלאָגעס פֿון אונדזער קאָמאַנדע ,װעלכע
האָבן דערגרײכט פֿאַרשײדענע אינסטאַנצן .געקלאָגן האָבן דערעיקר די קראַנקע,
װעלכע האָבן זיך קױם אױף די פֿיס געהאַלטן .די קאָמיסיע ,אין באַשטאַנד פֿון
װעלכער עס זײַנען געװען עטלעכע דאָקטױרים ,האָט זיך אײַנגעאָרדנט אין אָרטיקן
קלוב .אַהין האָט זיך אַ צי געטאָן אַ שטראָם קראַנקע און כּלומרשט קראַנקע –
סימוליאַנטן פֿון די געװעזענע קרימינעלער .איך בין געלעגן אױף דער נאַרע און
געשמועסט מיט יוזעפֿאָװיטשן און צװײ אַרטיסטן פֿון װאַרשעװער ייִדישן טעאַטער,
װען עס האָבן מיט פֿרײד און טומל זיך אומגעקערט פֿון דער קאָמיסיע אײניקע פֿון
די קראַנקע מיט דער ידיעה ,אַז זײ זײַנען באַפֿרײַט געװאָרן פֿון דינסט .אין מיטן
דערין רופֿט זיך צו מיר אָן אײנער פֿון די אַרטיסטן :פֿאַרװאָס זאָל איך ניט צוגײן צו
דער קאָמיסיע? איך האָב דאָס אױפֿגענומען אַלס אַ שפּאַס און לאַכנדיק אָפּגעענטפֿערט,
אַז איך בין דאָך ניט קײן אַרטיסט און סימולאַציע איז ניט מײַן אַמפּלואַ .דאַן האָבן
זיך אַרײַנגעמישט דער צװײטער אַרטיסט און יוזעפֿאָװיטש .זײ האָבן מיר אָנגעהױבן
אײַנרעדן ,אַז איך זאָל שױן אָנשרײַבן אַ מעלדונג מחמת איך בין אַ סטודענט פֿון
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מעדיצינישן אינסטיטוט און איך האָב דעם פֿאַרלאַנג פֿאַרענדיקן מײַן בילדונג.
צוערשט האָב איך אַפֿילו ניט געװאָלט הערן דערפֿון ,נאָר צוביסלעך בין איך פֿון זײ
באַװירקט געװאָרן און אין אַ באַזונדערן ענטפֿער זײ נאָכגעגעבן .מײַן אױסערלעכער
אױסזען האָט װײניק װאָס געהאַט אַלגעמײנס מיטן אָנבליק פֿון אַ קומענדיקן
מעדיקער .אַן אָפּגעשױרענער ,װי אַ שאָף ,מיט אַ פֿאַרװאַקסן פּנים ,געקלײדט אין
אַן אַרבעטער־ספּעצאָװקע נאָך פֿון זאַװאָד אין בוכאַראַ און צעריסענע שיך – אָט
אַזאַ איז דעמלט געװען מײַן פּאָרטרעט .נאָר מײַנע נײַע פֿרײַנט האָט דאָס ניט
געערגערט – זײ האָבן אַלע אינײנעם זיך גענומען מאַכן פֿון מיר אַ לײַט .קודם־ּכל
בין איך מחויבֿ געװען אָפּגאָלן זיך .אַנטשטאָט מײַן ספּעצאָװקע האָבן זײ צונױפֿגעשטעלט
פֿאַר מיר זײערע בעסערע מלבושים – אַן אָנצוג ,אַרומגעהאַנגען אױפֿן האַלדז אַ
שניפּס ,אױפֿן קאָפּ – אָנגעטאָן אַ װײכן פֿוטערנעם הוט – און אױס ערדאַרבעטער.
אָנקוקן זיך אין שפּיגעלע ,האָב איך זיך אַלײן ניט דערקענט – פֿון דאָרטן האָט אױף
מיר געקוקט אַ פּאַרשױן ,װעלכן איך האָב אַמאָל ערגעץ באַגעגנט ...און אָט אין
אַזאַ אָנזיכט ,װי אַ חתן צו דער חופּה ,בין איך אַװעק אין דער קאָמיסיע .עס איז
שױן געװען סוף טאָג און בעת מיר האָבן זיך דערנעענטערט צום אַרײַנגאַנג אין
קלוב ,האָבן מיר באַמערקט ,װי פֿון דאָרטן איז אַרױס די קאָמיסיע .פֿאַרשפּעטיקט.
איך געדענק ,אַז קײן פֿאַרדראָס האָב איך ניט געהאַט ,פֿאַרקערט – עס איז מיר
אַראָפּ אַ שטײן פֿון האַרצן ,װאָס איך װעל ניט דאַרפֿן האָבן צו טאָן (סַײ װי סַײ
אומזיסט) מיט די טשינאָװניקעס .נאָר אַזױ װי מיר האָבן זיך שױן געפֿונען אין קלוב,
זײַנען מיר אַרײַן ,זײַנען מיר אַהין אַרײַן אַזױ אַ קוק צו טאָן ,װאָס טוט זיך דאָרטן.
די טיר פֿון אײנעם אַ קאַבינעט אין פֿאַרהױז איז געשטאַנען ברײט אָפֿן .אױפֿן שװעל
האָט די מיליטערמאַן אַרױפֿגעװאָרפֿן אױף די פּלײצעס דעם שינעל – װײַזט אױס,
ער האָט זיך פֿאַרהאַלטן און אָפּגעשטאַנען פֿון די קאָמיסיע־מיטגלידער ,װאָס האָבן
ערשט פֿאַרלאָזט דעם קלוב .מײַנע באַגלײטער האָבן מיך בוכשטעבלעך אַ שטופּ
געטאָן צו דער טיר און איך בין אַ שטומער און פֿאַרלױרענער אָנגעשטאַנען פֿאַרן
אָפֿיציר – .װאָס דאַרפֿט איר? – האָט ער מיך געפֿרעגט.
– איך ...איך – ...האָב איך געשטאַמלט – אָט איז מײַן מעלדונג – ...און דערלאַנגט
אים דאָס בײגעלע פּאַפּיר – ,דאָ איז אַלץ אָנגעשריבן.
דער אָפֿיציר (װי עס האָט זיך אַרױסגעװיזן איז געװען דער מיליטער־קאָמיסאַר)
האָט עטװאַס אױפֿגעערגט מיט אומגעדולד מיך איבערגעפֿרעגט:
– װאָס װילט איר?
איך האָב פֿאַרשטאַנען ,אַז קײן סך רײד איז דאָ ניט דאָס אָרט צו רעדן .האָב
איך אױסגעגאָסן אין אײן אָטעם בלױז עטלעכע װערטער:
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– איך בין אַ סטודענט פֿון לעצטן קורס פֿון כאַרקאָװער מעדיצינישן אינסטיטוט
אופן מע האָט מיך אַהער
און איך קאָן בשום־אופֿן ניט פֿאַרשטײן אױף װאָס פֿאַר אַן ֿ
געבראַכט.
דער אָפֿיציר האָט שױן צוגעקנעפּט דעם שינעל און אָנגעטאָן דעם היטל:
– צי האָט איר אַ דאָקומענטן אַז איר זײַט אַ סטודענט פֿונעם לעצטן קורס?
אַנטשטאָט אַן ענטפֿער האָב איך דערלאַנגט מײַן אַקאַדעמיש זאַטשאָט־ביכל .דער
קאָמיסאַר האָט אױף גיך איבערגעבלעטערט דאָס ביכעלע מיט מײַנע אױסגעצײכנטע
אָפּשאַצונגען ,זיך פֿאַרהאַלטן אױפֿן לעצטן בלעטל ,װוּ עס איז געשטאַנען אַ שטאַמפּ
באַשטעטיקט מיט אַ שטעמפּל ,אַז איך האָב אָפּגעגעבן אַלע עקזאַמענעס פֿאַרן
צװײטן קורס און איך בין אַריבער אױפֿן דריטן קורס .די זאַטשאָטקע ליגט אָפּגעהיט
בײַ מיר ביז הײַנטיקן טאָג( .אין דער צײַט פֿון מלחמה זײַנען די מעדיצינישע
אינסטיטוטן איבערגעגאַנגענע צו אַ פֿאַרקירצטער דרײַיאָריקער פּראָגראַם און די
סטודענטן פֿונעם לעצטן קורס האָבן באַקומען אַן אָטסראָטשקע צום דינסט ביזן
פֿאַרענדיקן דאָס לערניאָר) .צוגענומען פֿון מײַנע הענט די צוגעגרײטע מעלדונג,
שטײענדיקערהײַט ,ניט איבערלײענענדיק אַפֿילו דאָס געשריבענע ,אַװעקגעשטעלט
אַ רעזאָליוציע אױפֿן װינקל פֿון מײַן פּאַפּיר און פֿלינק אַרױס פֿון צימער .איך בין
געבליבן שטײן אַ געפּלעפֿטער .מײַנע פֿרײַנט ,װעלכע האָבן דורך דער אָפֿענער טיר
באַאָבאַכטעט די דאָזיקע סצענע ,זײַנען צו צו מיר ,גענומען פֿון מײַנע הענט די
געחתמעטע מעלדונג און אַלע דרײַ כּמעט אין אײן קאָל אױסגעשריגן:
– באַפֿרײַט! װאָס שטײסטו װי אַ גולם? טאַנץ!
ערשט אַצינד בין איך געקומען צו זיך און אָנגעהױבן באַגרײַפֿן ,אַז אין מײַן
לעבן איז אָקאָרשט פֿאָרגעקומען אַ װיכטיקער געשעעניש .אױף מײַן מעלדונג איז
מיט דער האַנט פֿונעם מיליטער־קאָמיסאַר געשטאַנען שװאַרץ אױף װײַס” :באַפֿרײַען
װי אַ סטודענט פֿונעם לעצטן קורס פֿון מעדיצינישן אינסטיטוט ,כּדי פֿאַרענדיקן
דאָס לערנען״.

פֿרונזע
לאַנג קלײַבן זיך אין װעג אַרײַן איז ניט אױסגעקומען .מײַן גאַנצער באַגאַזש איז
געשטאַנען פֿון אַ טאָרבע מיט אַ לעבל ברױט און עטלעכע אָפּגעקאָכטע קאַרטאָפֿל,
פֿאַר װעלכע איך האָב אָפּגעגעבן אַ פּעקל מאַכאָרקע .מײַנע פֿרײַנט האָבן מיך
װאַרעם באַגלײט צו דער באַן און איבערגעגעבן בריװלעך צו זײערע אײגענע קײן
בוכאַראַ .װען דער באַרימטער ”פֿינפֿהונדערט פֿרײלעכער״ האָט זיך גערירט פֿון
דער סטאַנציע ,האָב איך דורך װאַגאָן־פֿענצטער באַמערקט ,װי יוזעפֿאָװיטש האָט
אָפּגעװישט אַ טרער...
ינפהונדערט ֿפרײלעכער״ צוג איז
װאָס האָט מיט זיך פֿאָרגעשטעלט אַזױנס דער״ ֿפ ֿ
שװער איבערצוגעבן :אָנגעפּאַקט פֿול מיט מענטשן פֿון אַלע שטאַנדן :פּױערים,
אינװאַלידן ,פֿרױען מיט שרײַענדיקע קינדער ,ספּעקוליאַנטן ,מעשאָטשניקעס; מענטשן
כּמעט אײנער אױפֿן צװײטן ,אױף די פּאָליצעס ,אין די טאַמבורס ,שמוץ ...שטענדיק,
װען עס קומט מיר אַצינד אױס צו פֿאָרן אין פֿראַכטפֿולע רײנע קופּע־װאַגאָנעס מיט
ינפהונדערט ֿפרײלעכער״...
”פ ֿ
קאָנדיציאָנערן ,שװימט בײַ מיר אױף אין געדאַנק דער ֿ
צוזאַמען מיט מיר זײַנען אַהײם געפֿאָרן צװײ קראַנקע אוזבעקן ,װעלכע זײַנען
באַפֿרײַט געװאָרן אױף דער קאָמיסיע .איך געדענק ניט ,װי לאַנג מיר זײַנען געפֿאָרן –
טעלעגראַף־סטאלּפ און עס האָט
ָ
דער ”פֿרײלעכער״ האָט זיך אָפּגעשטעלט בײַ יעדן
געדוכט ,אַז דאָס װעט דױערן אומענדלעך .מײַן פּראָװיזיע האָט זיך גיך געענדיקט.
אױף אײנער אַ סטאַנציע האָב איך אױסגעביטן מײַן לעצט אױבערהעמד אױף אַ
האַלבן ברױט ,מײַנע מיטרײַזנדער האָבן געליטן פֿון הונגער ניט װײניק פֿון מיר .נאָר
עס איז דאָ אַ גאָט אױף דער װעלט .אין דעם האָב איך זיך שױן ניט אײנמאָל
איבערגעצײַגט .װען אונדזער צוג האָט זיך אינדערפֿרי אָפּגעשטעלט אױף דער
סטאַנציע קינעל ,װאָס ניט װײַט פֿון קויבישעװ ,בין איך ,װי פֿיל אַנדערע פּאַסאַזשירן
אַװעק מיט מײַן בלעכענעם קעסעלע – אַ זאַך ,װאָס האָט מיך כּמעט שטענדיק
באַגלײט אין די מלחמה־יאָרן – זוכן גליק ,דאָ הײסט – עפּעס עסן .נאָר די קיאָסקן
אױפֿן פּעראָן זײַנען געװען פּוסטע .איך האָב באַשלאָסן זיך אַרײַנכאַפּן אין װאָקזאַל־
רעסטאָראַן – אפֿשר װעט מיר דאָס מזל אָפּשפּילן .בײַ די טישן זײַנען געזעסן מער
אָנשטענדיקע פּאַסאַזשירן און מײַן אַרעסטאַנטישער אױסזען איז זײ אױפֿריכטיק
געװען דערװידער ...אַלע ערטער זײַנען געװען פֿאַרנומען ,בלױז בײַ אײן טישל אין
סאַמע װינקל ,װוּ עס האָט געפֿרישטיקט אַן אָפֿיציר אין אַ רױט היטל פֿון אַ
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מיליטער־קאָמענדאַנט ,איז געשטאַנען אַ פֿרײַער שטול .איך האָב געפֿרעגט אַ
דערלױבעניש זיך צוזעצן ,און װען דער אָפֿיציר האָט אױפֿגעהױבן צו מיר די אױגן ,איך
האָב פֿון אומדערװאַרטקײַט אױסגעשריגן:
– איזיע?!
דער מיליטערמאַן האָט לאַנג און פֿאַרחידושט אױף מיר געקוקט מיט ברײט
צעעפֿנטע אױגן ,זיך אױפֿגעשטעלט פֿון אָרט און אָנגערופֿן מײַן נאָמען .די פּאַסאַזשירן
בײַ די שכנישע טישלעך האָבן מיט אינטערעס באַאָבאַכטעט די באַגעגעניש פֿון אַן
אָפֿיציר און אַ בראָדיאַגע ...איזיע לעװיט איז געװען מײַנער אַ שול־חבֿר .מיר האָבן
געלערנט מיט אים אין אײן קלאַס אין דער כאַרקאָװער פֿינף־און־פֿערציקסטער שול
און דאָ – עס דאַרף אַזױ פּאַסירן – נאַ דיר אַזאַ באַגעגעניש אין יאָרן אַרום .און װוּ?
ערגעץ אױף אַ װײַטער סטאַנציע.
איזיע האָט זיך ניט פֿאַרשעמט מיט מײַן אױסזען .ער האָט זיך גוטברודעריש
אַרומגענומען און אַרײַנגעפֿירט צו זיך אין קאַבינעט אױפֿן װאָקזאַל ,װוּ ער האָט
געדינט אַלס מיליטער־קאָמענדאַנט .דאָ האָבן מיר אײנער דעם צװײטן דערצײלט
װעגן זיך ,דערמאָנט די שול־יאָרן ,די לערער ,די חבֿרים .זעלבסטפֿאַרשטאַנדלעך,
אַז ער האָט מיך פֿײַן אָנגעהאָדעװעט און באַזאָרגט ניט נאָר מיך ,נאָר אױך מײַנע
מיטרײַזנדער מיט ברױט און אַנדערע פּראָדוקטן אױפֿן װעג .נאָך מער ,איזיע האָט
אונדז אײַנגעאָרדנט אַ באָד און אין אָװנט אַרײַנגעזעצט אין אַ קופּע־װאַגאָן פֿון גיכן
צוג ”מאָסקװע־טאַשקענט״.
נאָך דער מלחמה האָבן מיר זיך מיט לעװיטן צופֿעליק געטראָפֿן אױפֿן טעװעלעװער
פּלאַץ .מיר זײַנען מיט אים אַרײַן אין אַ נאָענטן רעסטאָראַן ,װוּ בײַ אַ פֿלעשל װײַן
האָבן מיר דערמאָנט דאָס פֿאַרגאַנגענע...
קײן בוכאַראַ בין איך אָנגעקומען סוף מײַ ,װען די זון האָט שױן גאַנץ פֿײַן
געבאַקן .נאָך דעם אוראַלער קאַלטן פֿײַכטן פֿרילינג האָב איך מיט פֿאַרגעניגן
אונטערגעשטעלט דאָס געזיכט דער בוכאַרער זון און זיך אײַנגעקוקט אין עקזאָטישן
פּײזאַזש פֿון די װוּנדערלעכע קופּאָלן און טורעמס פֿון די קרומע טומלדיקע געסלעך.
מיט האַרצקלאַפּעניש בין איך צו צו אונדזער קיביטקע .די טיר האָט מיר געעפֿנט
די מאַמע ,װעלכע איז פֿון אומדערװאַרטקײַט שטום געװאָרן און געקוקט אױף מיר,
גלײַך װי איך בין אין חלום געקומען ...לאַנג פֿאַרהאַלטן זיך אין בוכאַראַ איז ניט
אַרײַן אין מײַנע פּלענער .אַצינד ,װען איך בין געװאָרן אַ פֿרײַער פֿױגל ,האָב איך
געשטרעבט װאָס גיכער דערקלײַבן זיך אין אינסטיטוט אַרײַן קײן פֿרונזע .נאָר װי
עס האָט זיך אַרױסגעװיזן ,איז דאָס געװען ניט פּראָסט .כּדי פֿאָרן ערגעץ־װוּ אין
מלחמה־יאָרן האָט מען געדאַרפֿט האָבן אַ דערלױבעניש פֿון מיליציע – אַ פּראָפּוסק.
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דערשלאָגן זיך אַ פּראָפּוסק איז געװען ניט פֿון די גרינגע זאַכן – מע האָט געמוזט
האָבן אַן אַרױסרוף פֿון דעם אַנשטאַלט ,װוּהין דו האָסט זיך געקליבן פֿאָרן .מײַן
צײַגעניש ,אַז איך האָב געאַרבעט אַלס ערד־גראָבער אױף דער סטאַנציע קראָפּאַטשעװאָ
און באַפֿרײַט געװאָרן ,כּדי פֿאָרן פֿאַרענדיקן דעם אינסטיטוט ,האָט קײנעם אין דער
מיליציע ניט איבערצײַגט – בלױז אַן אַרױסרוף – און אַן עק .עס זײַנען אַװעק
מאַטערנדיקע טעג פֿון װאַרטן אױף ענטפֿער אױף מײַן טעלעגראַם קײן פֿרונזע ,אין
װעלכער איך האָב געבעטן תּיכּף מיר צושיקן אן אַרױסרוף .נאָר דער רעקטאָר אין
אינסטיטוט האָט ניט געװוּסט ,װי איך קוק אַרױס און ניט געאײַלט זיך .אױך דער
פּאָטשט אין דער מלחמה־צײַט האָט זיך ניט אַרױסגעטײלט מיט איר אָפּעראַטיװקײַט.
מײַן געהױבענע שטימונג איז אָפּגעקילט געװאָרן און איך האָב אָנגעהױבן דענערװירן
זיך .ניט דערװאַרטנדיק זיך אױף קײן ענטפֿער און ניט געפֿינענדיק פֿאַר זיך קײן
אָרט פֿון אַרױסגײן פֿון דער שװערער לאַגע ,האָב איך זיך אין אײנעם אַ שײנעם
פֿרימאָרגן געזעגנט מיט דער מאַמען און מיטן ברודער ,אַװעקגעלאָזט זיך קײן
קאַגאַן – צו דער סטאַנציע ניט װײַט פֿון בוכאַראַ ,דורך װעלכער די צוג זײַנען
געפֿאָרן קיין טאַשקענט .אַ בילעט אין קאַסע ,פּונקט װי איך האָב געװאַרט ,האָט
מען מיר אָפּגעזאָגט און מײַן לאַגע איז געװאָרן אַ פֿאַרצװײפֿלטע .װאָס טוט מען?
און װידעראַמאָל האָט מיך גאָט דערהערט .אױף דער סטאַנציע האָט זיך אָפּגעשטעלט
אַ גרױסער צוג מיט פּאַסאַזשיר־װאַגאָנען פֿול מיט עװאַקויִרטע ,איבערהױפּט פֿרױען
און קינדער פֿון אַרומגערינגלטן אין בלאָקאַדע לענינגראַד .איך האָב פֿאַרפֿירט אַ
שמועס אױפֿן פּעראָן מיט אַ מײדל ,װאָס איז געפֿאָרן מיט דעם צוג ,אין עטלעכע
װערטער דערצײלט מײַן לאַגע און געבעטן װי עס איז ניט איז מיך אײַנאָרדענען
אין װאַגאָן .זי איז אַװעק ,נאָר גיך זיך אומגעקערט און געמאָלדן ,אַז זי האָט
איבערגערעדט מיטן עלטערן אין װאַגאָן ,נאָר דאָרטן איז ניטאָ װוּהין אַ נאָדל זאָל
פֿאַלן ,אױסער אין טאַמבור .איך בין געװען גרײט פֿאָרן ניט נאָר אין טאַמבור ,נאָר
אפֿילו אױפֿן דאַך ,דערעיקר ,װען דער צוג האָט זיך גערירט פֿון אָרט ,האָב איך זיך
דערפֿילט אַ גליקלעכער .קײן אָרט ,װוּהין זיך צולײגן אױף בײַנאַכט ,האָט זיך אין
טאַמבור ניט געפֿונען און איך האָב זיך אײַנגעאָרדנט אין דער טאָפּקע ,װוּ מע הײצט
אונטער דעם װאַגאָן .אױף ליגן און זיצן האָט דאָרט קײן אָרט ניט געסטײַעט ,בין
איך אַ גאַנצע נאַכט געשטאַנען אין מײַן ”קופּע״ אױף די פֿיס און אַ ביסל געדרעמלט.
אינדערפֿרי האָט זיך דער צוג אָפּגעשטעלט הינטער טאַשקענט ,װוּ עס איז געשטאַנען
אַ פּאַסאַזשיר־צוג ”דזשאַלאַלאַבאַד – פֿרונזע״ .ניט לאַנג געטראַכט בין איך צוגעלאָפֿן
צו דער קאַסע און עס האָט געטראָפֿן אַ נס :דער קאַסיר האָט מיר פֿאַרקױפֿט אױף
מײַן צײַגעניש אַ בילעט אין ...װײכן װאַגאָן (קײן אַנדערע בילעטן זײַנען ניט געװען).
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נאָך דער נאַכט אין דער ”טאָפּקע״ אַ שמוציקער פֿון קױלן ,האָב איך זיך ניט
אונטערגעשײדט פֿון אַ פּראָפֿעסיאָנעלן קױמען־קערער ,און די נאָבעלע פּאַסאַזשירן
האָבן זיך פֿון מיר אָפּגעקערט ,װי פֿון אַ געשפּענסט .נאָר איך האָב זיך דערפֿון צום
האַרצן ניט גענומען :מיט אַ בילעט אין האַנט האָב איך זיך דערפֿילט װי אַ מענטש...
ניט לײגנדיק אױף קײנעם קײן אַכט ,האָב איך זיך אַרױפֿגעקליבן אױף מײַן אָרט
אױף דער צװײטער פּאָלקע און ניט באַװיזן דעם קאָפּ אַװעקלײגן ,װי איך בין
אַנטשלאָפֿן געװאָרן מיט אַ טױטן שלאָף ...אױפֿגעכאַפּט האָב איך זיך אין פֿרונזע.
אין אינסטיטוט האָט מען מיך באַגעגנט זײער װאַרעם .די סטודענטן פֿון מײַן קורס,
װעלכע האָבן זיך עװאַקוירט מיטן אינסטיטוט ,האָבן מיך אַרומגערינגלט מיט
אױפֿמערקזאַמקײַט און האָבן מיר געהאָלפֿן זיך אײַנאָרדענען אין צוזאַמענװױנונג
און אַדאָפּטירן צו די נײַע באַדינגונגען .איך האָב פֿאַרלױרן אַ גאַנצן אַקאַדעמישן
יאָר ,נאָר איך בין געװען צופֿרידן ,װאָס ענדלעך בין איך אין מײַן אינסטיטוט און
װעל פֿאָרזעצן מײַן בילדונג .און װידער זײַנען אַװעק טעג פֿון לערנען ,טעג פֿון
סטודענטישן לעבן .דאָס זײַנען געװען דרײַ שװערע מלחמה־יאָרן – יאָרן פֿון קאַמף
און עקזעסטענץ ,יאָרן פֿון נױט און בידעװען.
אַ טײל פֿון אונדזערע סטודענטן ,װעלכע האָבן געלעבט צוזאַמען מיט זײערע
ֿפ ַארמעגלעכע עלטערן ,האָבן זיך געפֿילט ניט שלעכט .אַ צװײטע טײל האָבן זיך
פֿאַרנומען מיט האַנדל .אַנשטאָט באַזוכן די לעקציעס זײַנען זײ פֿאַרפֿאַלן גאַנצע
טעג אין מאַרק ,זוכנדיק אַ שטיקל פּרנסה ,און מע דאַרף זאָגן ,אַז ניט אָן דערפֿאָלג.
אַנדערע האָבן גאָר ניט פֿאַרשװערט זײער לעבן און זיך פֿאַרליבט אין די פֿרױען,
װעלכע האָבן זײ געהאָדעװעט און געװאַרעמט .פֿאַר מיר ,װעלכער איז אױסגעװאַקסן
אין אַ שטוב פֿון אַרבעטער ,װוּ דער אײנציקער קװאַל פֿון לעבנס־מיטלען איז געװען
בלױז ערלעכע ,שװערע אַרבעט ,האָבן די הענדעלער אױסגעזען מאָדנע און די
”ליובאָװניקעס״ פּשוט װילד .איך בין געבליבן אין ”דריטן שטאַנד״ ,געלעבט פֿון דער
קנאַפּער סטיפּענדיע ,פֿון אונטעראַרבעטן .פֿון צײַט צו צײַט בײַנאַכט אױף דער
אײַזנבאַן־סטאַנציע צוזאַמען מיט אַנדערע סטודענטן בײַם אױסלאָדן װאַגאָנען און
ניט זעלטן אָפּגעבן אַלס דאָנאָר בלוט ,כּדי באַקומען אַ העכערע נאָרמע ברױט און
אַ צוגאָב צום שפּײַז־פּאַיאָק .נאָר דאָס אַלץ איז ניט גענוג געװען צום שטיקן דעם
הונגער פֿון יונגן געזונטן מענטשן .ניט אײן מאָל פֿלעג איך אָפּנעמען אױפֿן קאַרטל
דאָס ברױט פֿאַר עטלעכע טעג ,און אין אײן מאָלצײַט אָפּעסן טרוקענערהײַט אַ
גאַנצן לעבל ברױט און דערנאָך אומגײן אַ גאַנצע װאָך ַא הונגעריקער .אַמאָל פֿלעגט
זיך מאַכן ,אַז װען מע האָט מיך אײַנגעלאַדן צו עמעצן פֿון די מער באַזאָרגטע סטודענטן
אַהײם צו אַ געבורטסטאָג אָדער אַן אַנדער יום־טובֿ ,װוּ איך פֿלעג אַרײַנשטופּן אין זיך
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אַן אַסטראָנאָמישע צאָל שפּײַז ,אַזױ ,אַז איך בין קױם פֿון טיש אױפֿגעשטאַנען .צו
מאָרגנס אינדערפֿרי בין איך שױן געװען הונגעריק ,און אַלע מײַנע געדאַנקען ,סײַ אין
צוזאַמענװױנונג ,סײַ אין גאַס ,סײַ אין לערן־אַודיטאָריע זײַנען געװען פֿאַרנומען מיט
עסן .װיפֿל מאָל לײגנדיק זיך שלאָפֿן אַ הונגעריקער אין דער קאַלטער ניט געהײצטער
צוזאַמענװױנונג ,װוּ ניט קײן עלעקטרע ,ניט קײן לאָמפּ ,װוּ דאָס װאַסער איז פֿאַרפֿרױרן,
פֿלעג איך זיך איבערדעקן מיט דער קאָלדרע איבערן קאָפּ און אַרױסרופֿן אין געדאַנק
גאַנצע ”נאַטיורמאָרטן״ מיט פֿאַרשײדענער געשמאַקער שפּײַז – אַזש די צונג איז
צוגעקלעפּט צום גומען ...אין אַזױנע מאָמענטן האָב איך זיך פֿאַרטראַכט :צי װעל איך
אַ מאָל דערלעבן אַ צײַט ,אַז אױפֿן טיש װעט ליגן ברױט ,און איך װעל ניט װעלן עסן?..
עס איז געװען אַן אמתער פּסיכאָז .איך בין זיך מודה – זײער שװער האָב איך
איבערגעטראָגן דעם הונגער – צו שװאַך איז אין דעם הינזיכט געװען מײַן מוט.
זומער בעת די קאַניקולן האָט מען אונדז געשיקט אַרבעטן אין קאָלװירט .פֿון
פֿאַרטאָג ביז אױפֿדערנאַכט דערלאַנגט צו דער דרעשמאַשין מיט װילעס די שװערע
סנאָפּעס תּבֿואה אונטער דער הײסער זון אין אַ געדיכטן שטױב – דאָס איז אַ
טײַװלאָנישע אַרבעט – איבערהױפּט פֿאַר שטאָטישע מענטשן ,װעלכע זײַנען ניט
געװױנט צו דעם .פֿון סטעפּ אַהײם האָבן מיר קױם די פֿיס געשלעפּט .אמת,
געהאָדעװעט האָט מען אונדז צו זאַט און אױף אַ צײַט האָבן מיר פֿאַרגעסן װעגן
הונגער .דאָס האָט אונדז צופֿרידן געשטעלט .נאָך דעם ,װי עס איז אַראָפּגענומען
געװאָרן די גרעטעניש ,האָט מען אונדזער בריגאַדע איבערגעװאָרפֿן קנעטן סאַמאַן
(גרױסע ציגל פֿון לײם מיט שטרױ) פֿאַר דער פֿערמע .האַלב־נאַקעטע ,שװאַרצע
פֿון דער זון װי נעגערס ,האָבן מיר אַ גאַנצן טאָג מיט די פֿיס צוזאַמען מיט אַ
בלינד פֿערד אין אַ גרױסן גרוב געקנאָטן די לײם .אַרױסגעגעבן זי אױף אַרויף ,און
דאָרטן אױבן האָבן אַנדערע חבֿרהלײַט די לײם אַרײַנגעװאָרפֿן אין פֿאָרמעס און
אָפּגעפֿירט די ציגל צו די שטאַבעלן טרוקענען .יעדער ציגל האָט געהאַט די װאָג
פֿון אַ פּוד און יעדער פֿאָרמע האָט אַרײַנגענומען אין זיך לײַם אױף דרײַ ציגל...
גענעכטיקט האָבן מיר אין דאָרף אין שאַלאַשן ,װאָס מיר האָבן אַלײן אױפֿגעשטעלט
פֿון טרוקענע צװײַגן און קאַמיש .אױפֿדערנאַכט זײַנען מיר מידע געלעגן אױף די
שטרױענע געלעגערס און אין דער פֿינצטער געזונגען ,דערצײלט אַנעקדאָטן,
געשפּאַסט ,ניט זעלטן ביז שפּעט אין דער נאַכט אַרײַן .אין קאַיאָר ,װען די זון איז
אַרױס פֿון הינטער דעם שנײיִקן װונדערבאַר־שײנעם טיאַנשאַן באַרגרוקן און
אָנגעצונדן דעם הימל־ראַנד אין פֿיל פֿאַרבן זײַנען מיר שױן געװען אױף די פֿיס.
ניט װײניק פּאָרפֿאָלק זײַנען אױפֿגעקומען אין די סטודענטישע שאַלאַשן .זײערע
קינדער האָבן מיר געקרױנט ״קאָלװירטישע״.
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בײַ יעטװידן אומשטענד ,װי שװער זײ זאָלן ניט זײַן ,בלײַבט שטענדיק אַן אָרט
פֿאַר קאָמישס .שרײַבנדיק װעגן אונדזער קאָלװירטיש לעבן קאָן איך נישט נאָך
הײַנט פֿאַרגעסן אָן אַ געלעכטער װעגן דער לעצטער נאַכט ,װאָס מיר האָבן
פֿאַרבראַכט אין אונדזער גרױסן שאַלאַש פֿאַרן אָפּפֿאָרן אין שטאָט .אַ גאַנצן טאָג
איז דער הימל געװען פֿאַרװאָלקנט און אין אונדזער בריגאַדע איז אָנגעשטאַנען
אַ שטרײַט :װער עס האָט פֿאָרױסגעזאָגט אױף מאָרגן בעת מיר װעלן דאַרפֿן
אָפּפֿאָרן – אַ רעגן ,אַנדערע האָבן קאַטעגאָריש אָפּגעװאָרפֿן אַזאַ פּראָגנאָז .עס
איז דערגאַנגען ,װאָס די קעגנער האָבן געשלאָסן צװישן זיך אַ געװעט .אױפֿן דאַך
פֿון אונדזער שאַלאַש האָט אַ נײַ קאָלװירטיש פּאָרל אײַנגעאָרדנט זײער געלעגער
און דאָרטן געפּראַוועט זײער האָניק־חודש ((אױך אַזױ קאָן טרעפֿן) ...די דאָזיקע
געשעעניש האָט ,געװײנטלעך ,געגעבן שפּײַז פֿאַר די פֿעפֿערטע חכמות ,נאָר דאָס
פּאָרפֿאָלק איז אַזױ פֿאַרטאָן געװען אין זײער ליבע ,אַז זײ האָבן אױף דעם קײן
שום אַכט ניט געלײגט.
אַזױ איז אױך געװען װיזירט געזעגענונג־אָװנט מיט לידער אונטער אַ גיטאַרע
און טענץ ,מיט פֿרוכטן און קאַװענעס ,װען אונדזער סטודענטישער טאַבאָר איז
אײַנגעשלאָפֿן ,האָבן מיר זיך פּלוצלינג אַלע אױפֿגעכאַפּט אינמיטן דער נאַכט פֿון
אַ פֿײַערלעכן טומל מיט טריומפֿירנדיקע געשרײען:
– רעגן! אַ רעגן!..
דאָ האָבן געשריגן די ,װעלכע האָבן נעכטן געשטעלט אױף אַ רעגן .און
בפירוש גערעגנט .מיר
האט ֿ
לאש אױף אונדזער קעּפ ָ
שא ַ
װירקלעך אין אונדזער ַ
זײַנען אױפֿגעשטאַנען אַרױסקוקנדיק ,װאָס עס טוט זיך אין דרױסן ,און געבליבן
שטײן װי געפּלעפֿטע :אַ שטערנדיקער הימל ,אַ העלע לבֿנה ,קײן אײן װאָלקנדל...
ערשט מיר האָבן זיך געכאַפּט ,אַז אױפֿן דאַך פֿון אונדזער שאַלאַש שלאָפֿט דאָס
יונגע פּאָרפֿאָלק – װײַזט אױס די נעכטיקע קאַװענעס האָבן זיך געלאָזט צו װיסן
געבן...
ביז אינדערפֿרי האָט זיך ניט אײַנגעשטילט אונדזער אַלגעמײנער געלעכטער...
איך האָב שױן דאָ באַמערקט ,אין װאָס פֿאַר אַ שרעקלעכע באַדינגונגען מיר
האָבן געלעבט אין דער סטודענטישער צוזאַמענװױנונג .אָט דאָ איז ניט געגאַנגען
אָן אַ יונגן געלעכטער .איך וועל ניט דערצײלן דאָ װעגן אַלע חכמות און שפּיצלעך,
װעלכע די סטודענטן האָבן אָפּגעטאָן אײנער דעם צװײטן .עס איז געגאַנגען ביז
”מינירן״ די אײַזערנע בעטלעך אױף דעם צעמענטירטן דיל מיט אמתן פּולװער,
װעלכער האָט אױפֿגעריסן בעת מע האָט זיך געלײגט שלאָפֿן .צו פֿיל אָרט װאָלט
פֿאַרנומען די אױסערגעװײנטלעך דערפֿונדעטע אײַנפֿאַלן ,מיט װעלכע אײנער
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האָט געשטערבט איבערשטײַגן דעם צװײטן .נאָר װעגן אײן בילדל װעל איך
דערצײלן.
אונדזער צימער אין צוזאַמענװױנונג האָט גיכער אױסגעזען װי אַ קאַזאַרמע:
דאָרטן זײַנען געװען אױסגעשטעלט העכער דרײַסיק בעטלעך – אײַזערנע און
הילצערנע טאַפּטשאַנעס .אינמיטן צימער – אַ לאַנגער טיש ,װאָס איז שטענדיק
געװען אָנגעװאַרפֿן מיט װאָס איר װילט :פֿון אַלטע צעריסענע שקאַרפּעטקעס ביז
אַ פֿוס פֿון אַ מענטשלעכן מת ,דורכגעזאַפֿט אין פֿאָרמאַלין ,װעלכע די סטודענטן
האָבן געבראַכט אַהײם פֿון דער אַנאַטאָמקע ,גרײטנדיק זיך צו די עקזאַמענעס...
קײן אױפֿראַמען איז אין צוזאַמענװױנונג ניט געװען און די װױנער אַלײן פֿלעגן
װי עס איז ניט איז צוקערן מיט אַן אימפּראָװיזירטן בעזעם דעם צעמענטירטן דיל.
אַזױ ,אַז מע קאָן זיך גוט פֿאָרשטעלן די אָרדענונג ,װעלכע האָט דאָרט געהערשט,.
זעלבסטפֿאַרשטענדלעך אַז געסט – איך מײן װאַנצן און מײַז – האָבן מיר ניט
געדאַרפֿט צו זיך אײַנלאַדן .אין די הײסע זומערדיקע נעכט פֿלעגן די װאַנצן אונדז
דערגײן די יאָרן און ניט לאָזן שלאָפֿן .נאָר געװען איז צװישן אונדז אַ סטודענט
בומשטײן אַ ביסל אַ טשודאַקאָװאַטער בחור ,װעלכער איז אַ ביסל פֿאַרכאַפּט געװען
מיט מיסטיק און שװאַרצער מאַגיע .אים האָבן די װאַנצן ניט געקימערט און ער
איז גאַנץ פֿײַן געשלאָפֿן .אײנמאָל האָבן די חבֿרה פֿון אונדזער צימער אַראָפּגענומען
אים אַ שלאָפֿנדיקן צוזאַמען מיט דער אײבערשטער רעשאָטקע פֿון טאַפּטשאַן און
איבערגעטראָגן אים אױפֿן טיש ,צוגעדעקט אים איבערן קאָפּ מיט אַ לײַלעך,
אױסגעלײגט אַ גרױסן ,שװאַרצן פּאַפּירענעם צלם און אױף די װינקלעך פֿון געלעגער
אױסגעשטעלט פֿיר ברענענדיקע ליכט – כאָטש טראָג אים אױפֿן בית־עולם ...אַלע
קונדסים האָבן זיך מיט אומגעדולד זיך פֿאַרטײַעט אױף זײערע בעטלעך .אין דער
געװײנטלעכער צײַט האָט זיך אױפֿגעכאַפּט פֿון שלאָף בומשטײן און מיט אױסגעגלאַנצטע
אױגן באַטראַכט זײַן ”לװיה״ .ניט קאָנענדיק פֿון שלאָף באַגרײַפֿן ,װוּ ער געפֿינט זיך און
װאָס עס איז מיט אים פֿאָרגעקומען ,האָט ער אַ דערשראָקענער אָנגעהױבן שרײַען:
ראול...
קא ַ
– קאַראַול!!! ַ
נו ,און מער האָבן מיר ניט געדאַרפֿט...
דרײַ שװערע יאָרן האָב איך פֿאַרבראַכט אין פֿרונזע ,יאָרן פֿון הונגער ,יאָרן פֿון
קעלט ,יאָרן פֿון בידעװען .אונטערגעהאַלטן האָט מיך די סטודענטישע יונגע סבֿיבֿה,
מײַן געזונטער אָרגאַניזם ,דער גלױבן ,אַז סוף־כּל־סוף װעט זיך ענדיקן די מלחמה
און עס װעט זיך אָנהײבן אַ נײַ ,גליקלעך לעבן.
אין די סאַמע ניט־גינסטיקע יאָרן האָב איך געלעבט מיט אינטערעס און געװען
לאגישע
ביא ָ
ָ
צװישן די דערפֿאָלגרײַכע סטודענטן .מיך האָבן מער פֿאַרכאַפּט די
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קעגנשטאַנדן ,אײדער די קלינישע .איך האָב אָנגעהױבן אױסער די לימודים באַזוכן
קאַטעדרע פֿון פּאַטאָלאָגישער פֿיזיאָלאָגיע ,װוּ איך האָב זיך באַפֿרײַנדעט מיטן
פּראָפֿעסאָר מיטניק און אים מיטגעהאָלפֿן אין זײיערע װיסנשאַפֿטלעכע עקספּערימענטן:
באָריס יאַקאָװלעװיטש האָט זיך צו מיר אָנגעבונדן מחמת איך האָב אים דערמאָנט
אין זײַן אײנציקן זון ,װעלכער איז אומגעקומען אױפֿן פֿראָנט .אָפֿט פֿלעג ער מיר
אַרױסװײַזן פֿאָטערלעכע זאָרג .ניט אײנמאָל פֿלעג ער מיר אַרײַנלײגן אין מײַן
פּאָרטפֿעל אַ האַלבן לעבל ברױט – ”פֿון הינטישן פּאַיאָק״ ,װאָס די קאַטעדרע האָט
באַקומען פֿאַר עקספּערימענטאַלע בעלי־חיים.
און עס האָט זיך פֿאַרענדיקט די שרעקלעכע ,גרױזאַמע ,לאַנגדױערנדיקע
מלחמה .װער עס האָט איבערגעלעבט דעם גרױסן טאָג פֿון 9־טן מײַ  1945יאָר ,װעט
אים אױף אײביק געדענקען .שרײַבן װעגן דעם בין איך ניט אומשטאַנד ,עס איז
פּשוט אוממעגלעך איבערגעבן די מאָס פֿון גליק ,װאָס האָט אײנצײַטיק אַרומגעכאַפּט
די גאַנצע מענטשהײַט אױף דער װעלט .װעגן דעם איז זײער אַ סך געשריבן און
דערצײלט געװאָרן ,איך זאָל קאָנען דערצו עפּעס צוגעבן .מיר װילט זיך נאָר אין
עטלעכע װערטער איבערגעבן דעם מאָמענט ,װען מע האָט געמאָלדן דורך ראַדיאָ
װעגן גרױסן נצחון איבערן פֿאַשיזם .דאָס איז געװען גאַנץ פֿרי .אין פֿרונזע איז
געשטאַנען אַ זעלטן שײנער מײַ פֿרימאָרגן .מיר ,סטודענטן ,זײַנען אױפֿגעשפּרונגען
אױף אונדזערע געלעגערס און מיט װילדע געשרײ אָנגעהױבן װאַרפֿן די קישנס אין
דער לופֿטן ,דערנאָך האַלבאָנגעטאָנענע אַרױסגעשאָטן פֿון צוזאַמענװױנונג אױף דער
צענטראַלער אַלײע און זיך אַרײַנגעגאָסן אין שטורמישן יובלענדיקן ים פֿון מענטשן,
װעלכער איז אָנגעשטאַנען סטיכייִש אין אײן אױגנבליק .עס האָט אױסגעזוכט ,אַז
מענטשן זײַנען פֿון זינען אַראָפּ .פֿרעמדע ,יונגע ,אַלטע מענער און פֿרױען האָבן זיך
אַרומגעכאַפּט ,געקושט ,געטאַנצט און גלאַט געשריגן ,אַרױסשרײַענדיק פֿון זיך דעם
װײטיק ,װאָס האָט זיך אָנגעזאַמלט בײַ זײ פֿאַר די סאַמע לאַנגסטע פֿיר יאָר ...דעם
ערשטן באַקאַנטן ,װאָס אונדזער גרופּע סטודענטן האָט געטראָפֿן אין גאַס ,איז געװען
אונדזער כימיקער – דער דאָצענט ראַשקאָװאַן .דאָס איז געװען אַ קלײן מענטשעלע
מיט קינדערשע אױגן און ראָזעװען פּליך אױפֿן קאָפּ – אַ בחור אין די יאָרן ,װעלכער
פֿלעג באַהאַלטן די אױגן ,װען עס אים אױסגעקומען שמועסן אױף די לימודים אָדער
עקזאַמענעס מיט די סטודענטקעס ...דערפֿאַר איז ער געװאָרן איבעריק שטרענג מיט
די סטודענטן און ניט געקאַרגט זיך אױף ”צװײטלעך״ ...די דאָזיקע ”שװאַכקײַט״ זײַנע
האָט געגעבן אונדז ,סטודענטן ,שפּײַז פֿאַר פֿאַרשײדענע ”שטיקלעך״ און לידער .װי
פֿיל פּראָפֿעסאָרן און װיסנשאַפֿטלעכע מיטאַרבעטער פֿון אונדזער אינסטיטוט ,װעלכע
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פֿעזנורפֿ

זײַנען ניט פֿעיִק געװען אַקטיװ זיך העלפֿן אין די שװערע יאָרן פֿון דער מלחמה,
איז ער אומגעגאַנגען אַן אָפּגעלאָזטער אין אָפּגעריסענעם אָנצוג און אָפֿט מיט אַ
בלעכענעם קעסעלע אין האַנט – אפֿשר װעט זיך מאַכן ערגעץ־װאָס איבערצוכאַפּן...
אונדזער צעהיצטע קאָמפּאַניע האָט אין זײער װילדן ברױז אונטערגעכאַפּט אױף די
הענט דעם דאָצענט און מיט אַ ”הוראַ״ אים אָנגעהױבן קאַטשען אין דער לופֿטן ,װי
אַ פּילקע .אַ דערשראָקענער און אַ בלײכער האָט ער שיער ניט געװײנט – מיר זאָל
אים אָפּלאָזן .נאָר אָפּשטעלן זיך די חבֿרה שױן ניט געקאָנט און ממש געצװוּנגען
אים דאָ ,אינמיטן דער גאַס־אַלײע טרינקען אינײנעם מיט אונדז װײַן און ביר פֿון
אַן עמער ,װאָס עמעצער האָט פֿאַרכאַפּט אין צוזאַמענװױנונג .אונדזער לעקטאָר
האָט גאָרניט געהאָלפֿן און אין עטלעכע מינוט אַרום איז ער שױן ,װי עס טרעפֿט
געװײנטלעך מיט ניט קײן טרינקערס ,געװען פֿאַרטיק ,און אין אַזאַ מדרגה ,אַז ער
האָט אָנגעהױבן טאַנצן אינמיטן גאַס און פֿײַערלעך זיך געשװױרן אױסשטעלן
”פֿינפֿן״ .אונדזער מאַרש האָט זיך פֿאַרצױגן ביז שפּעט אין דער נאַכט .צו דער צײַט
האָט זיך אָנגעהױבן אַן אַלגעמײנע רעעװאַקואַציע .מענטשן האָבן זיך געאײַלט
אומקערן צו זײערע פֿאַרלאָזטע הײמען און כאָטש עס האָט ניט געלױכטן קײן פֿרײד
אין די רויִנירטע ,פֿאַרװונדעטע שטעט און שטעטלעך ,דאָך האָבן די מענטשן
געבענקט נאָך זײערע געבורטס־ערטער ,װוּ זײ זײַנען אױסגעװאַקסן .דאָס איז געװען,
איך װאָלט זאָגן ,אַ ביאָלאָגישע בענקשאַפֿט ,װי עס בענקט אַ פֿױגל נאָך זײַן נעסט
און הונט נאָך זײַן װינקל.
אונדז ,סטודענטן פֿון די עלטערע קורסן ,האָט מען צעשיקט אױף אַרבעט אין
פֿאַרשײדענע געגנטן פֿון קירגיזיע .מיך צוזאַמען מיט מײַן אײנקורסניק מאַרק
באָראָכאָװ איז אױסגעפֿאַלן פֿאָרן קײן קאַדאַמזשײַ ,װאָס איז  35קילאָמעטער פֿון
פֿערגאַנאַ .קײן פֿערגאַנאַ זײַנען מיר אָנגעקומען אין אָװנט .פֿונדאַנען האָבן מיר
געזאָלט אינדערפֿרי אָפּפֿאָרן מיט אַ געלעגנהײַטלעכער מאַשין קײן קאַדאַמזשײַ.
אין האָטעל זײַנען קײן ערטער ניט געװען ,זײַנען מיר אַװעק פֿאַרטרײַבן די צײַט
אין שטאָטישן פּאַרק מיט אַן אױסרעכענונג דאָרט איבערנעכטיקן אױף אַ באַנק .אין
פּאַרק איז געװען פֿרײלעך ,טומלדיק ,די מוזיק האָט געשפּילט – גלײַך אױס מלחמה
אױף דער װעלט – פֿרידן־צײַט .מיר זײַנען צו צו אַ באַריער פֿון אָפֿענעם טאַנץ־פּלאַץ
און זיך צוגעקוקט צו די טאַנצנדיקע פּאָרלעך ,װי אומדערװאַרט האָט זיך אַנטקעגן
מיר פֿון יענער זײַט באַריער אָפּגעשטעלט אַ באַקאַנט פּנים .צוערשט האָט זיך מיר
אָנגעװיזן ,אַז איך האָב אַ טעות – עס קאָן ניט זײַן ...נאָר דאָס פּנים האָט זיך
דערנעענטערט צו מיר און איך האָב דערהערט אַ קול ,װאָס האָט שױן מער קײן
ספֿק ניט אַרױסגערופֿן .דאָס איז געװען עטיע ליס .זי האָט איבערגעלאָזט אין מיטן
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אַלץ איר פֿאַרחידושטן קאַװאַלער און זיך געװאָרפֿן מיך אַרומנעמען .דערבײַ האָט
זיך מאָמענטאַל געענדערט איר גאַנצער אָנבליק .זי האָט זיך שטאַרק פֿאַרשעמט
פֿאַר מיר .איך אַלײן האָב זיך דערפֿילט אומאָנגענעמלעך פֿון אַזאַ באַגעגעניש און
מיר האָבן בײדע אָן װערטער גוט פֿאַרשטאַנען אײנער דעם צװײטן .עטיע ליס איז
געװען אונדזער אַ פֿאַמיליע־פֿרײַנט ,אַ געליטענע פֿון די פּױלישע ,װעמענס מאַן ,אַ
לאָדזשער װעבער – האָט אין כאַרקאָװ אין  1937יאָר צעטײלט דעם גורל מיט פֿיל
אַזױנע ,װי ער אַלײן און פֿון סאַמע אָנפֿאַנג אַנטרונען ,װי אין װאַסער אַרײַן .אָנהײב
מלחמה איז עטיען געלונגען צוזאַמען מיט איר נײַניאָריקן זון עװאַקוירן זיך קײן
פֿערגאַנאַ ,װוּ זי האָט געאַרבעט בײַ װעבערײַ .װײַזט אױס ,מיט די יאָרן האָט עטיע –
נאָך אַ יונגע ,פֿול מיט לעבן ,שײנע פֿרױ – פֿאַרלױרן אַ װעלכע־ניט־איז האָפֿענונג
אױף איר מאַן – דאָס לעבן האָט געפֿאָדערט זײַנס און זי איז מיט פֿאַרמאַכטע אױגן
אַװעק פֿון זיך אַלײן .אױפֿן װעג פֿון פּאַרק צו זיך אַהײם האָט עטיע גערעדט װעגן
דעם מיט אַ שולדיקן טאָן ,גלײַך װי זי זאָל זיך פֿאַר מיר פֿאַרענטפֿערט .איך האָב
געשװיגן ,און זײַענדיק לױט דער נאַטור דעמלטאַן אידעאַליסט אָן װערט זי פֿאַרורטײלט.
ערשט שפּעטער האָב איך פֿאַרשטאַנען ,װי אומגערעכט איך בין געװען .אינדערפֿרי
האָבן מיר מיט מאַרקן אױף אָפֿענע לאַסט־מאַשין אָפּגעפֿאָרן דורך דעם פּרעכטיקן
פֿערגאַנאַ טאָל קײן קאַדאַמזשײַ .קאַדאַמזשײַ – דער צענטער פֿון פֿרונזער ראַיאָן
איז אַ װוּנדער־שײן אָרט ,װוּ עס ענדיקט זיך דער פֿערגאַנער טאָל און עס הײבט זיך
אױף די בערג פֿון ברעגלאָזן טיאַנשאַנער רוקן צוגעדעקט מיט אַ װײַסן שנײ־פֿעלד,
װעלכער פֿלאַמט אױף בײַם זון־פֿאַרגאַנג אין אַלע קאָלירן פֿון רעגנבױגן אױפֿן פֿאָן
פֿון די בלױע הײכן .דער ישובֿ ליגט װי אױסבאַהאַלטן אין אַ קעסל־טאָל צופֿוסנס
פֿון די בערג .װען דער הימל איז נאָך לױטער ,װערט אין ישובֿ פֿינצטרעלעך ,און
זומער ,װען דער פּלײן פֿון פֿערגאַנער טאָל איז אַרומגעגליט פֿון דער מיטלאַזישער
זון ,איז דאָרט קילכלעך ...איך מיט מאַרקן האָבן נאָך ניט באַװיזן זיך אָנקװיקן מיט
די שײנקײַטן פֿון דען װוּנדערלעכן אָאַזיס ,װי אױף אונדזערע קעפּ האָט אַרױפֿגעװאַלגערט
אומדערװארטעטע אומאָנגענעמלעכקײַט .עס האָט זיך אַרױסגעװיזן ,אַז אין
ַ
ַאן
ראַיאָן־צענטער סײַ אין שפּיטאָל ,סײַ אין דער אַמבולאַטאָריע איז ניטאָ קײן אײן
דאָקטער .אַלע דאָקטױרים ליגן קראַנק מיט טיפֿוס און אַנשטאָט דורכגײן אונדזער
פּראַקטיק אונטער דער לײטונג פֿון ספּעציאַליסטן ,זײַנען מיר מיט מאַרקן מחויבֿ
געװען אינצװײען פֿאַרװירקלעכן די גאַנצע מעדיצינישע הילף אין ייִשובֿ – בלױז מיר –
צװײ סטודענטן נאָכן פֿערטן קורס נאָר קײן שום אױסװעג איז ניט געװען :מיר זײַנען
שױן דאָ ,דער שפּיטאָל איז איבערגעפֿולט מיט קראַנקע ,און די אַמבולאַטאָריע איז
פֿאַרמאַכט .מיר האָבן פֿאַרקאַטשעט די אַרבל און מיט דער הילף פֿון אונדזערע
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מעדיצינישע האַנטביכער ,אָנלאָזנדיק אױף זיך אַ היפּשע פּאָרציע סאָלידקײַט ,זיך
נעמען צו דער אַרבעט .שװער געװען – דאָס איז ניט דער אױסדרוק .טאָג און נאַכט
זײַנען מיר ניט אַרױס פֿון שפּיטאָל און אַמבולאַטאָריע ,דערבײַ זײַנען מיר געװאָרן
”ספּעציאַליסטן פֿון ברײטן פּראָפֿיל״ :טעראַפּעװטן ,כירורגן ,אינפֿעקציאָניסטן,
פּעדיאַטאָרן און אַפֿילו אַקושערן ...מיר זײַנען אַזױ אַרײַן אין דער ראָלע ,אַז די
אײַנװױנער פֿון ישובֿ האָבן זיך באַצױגן צו אונדז מיט כּבֿוד און די אָרטיקע מאַכט־אָרגאַנען
האָבן אונדז געצאָלט געהאַלט װי פֿאַרענדיקטע דאָקטױרים .געװױנט און דערנערט
האָבן מיר אין שפּיטאָל .פֿאַר די דרײַ חדשים ,װאָס מיר האָבן אָפּגעאַרבעט אין
קאַדאַמזשײַ ,האָב איך דעראָבערט אַ קאָלאָסאַלע פּראַקטיק און דורכגעדרונגען
זיך מיטן באַגריף ,װאָס באַטײַט אַ מעדיקער אין לעבן און װאָס אַלץ עס איז נאָר
פֿעיִק אַ מענטש ,װען די אומשטאַנדן צװינגען אים .איך האָב אױך דערפֿילט די
מאָראַלישע באַפֿרידיקונג בײַם אַרױסװײַזן הילף מענטשן ,װעלכע נײטיקן זיך אין
איר ...אומגעקערנדיק זיך פֿון דער פּראַקטיק ,האָב איך אױף עטלעכע טעג
פֿאַרקערעװעט אין בוכאַראַ באַזוכן די מאַמע .דער זומער אין בוכאַראַ איז
געשטאַנען אַ שרעקלעך הײסער :די לופֿט איז געװען ממש אָנגעליטן ,ניט געװען
מיט װאָס צו עטעמען .בײַנאַכט פֿלעגן מיר זיך אײַנװיקלען אין נאַסע לײַלעכער...
מיר איז שװער געװען צו קוקן ,װי די מאַמע מוטשעט זיך אין דעם הײסן קעסל
מיט אירע געשװאָלענע פֿון הונגער פֿיס ,און איך בין באַשטאַנען ,זי זאָל מיטפֿאָרן
מיט מיר קײן פֿרונזע ,װוּ די קלימאַט ,באַדינגונגען און דאָס מאַטעריעלע לעבן
זײַנען געװען גרינגער ,אײדער אין בוכאַראַ .נאָר מײַן מאַמע האָט זיך קאַטעגאָריש
אָפּגעזאָגט ,זי האָט ניט געװאָלט איבערלאָזן דעם ברודער.

װידער כאַרקאָװ
אױך אין אינסטיטוט האָט זיך אָנגעהױבן אַ ברױזונג און אױב מע האָט נאָר דערלױבט
אָפּפֿאָרן די סטודענטן פֿון די ייִנגערע קורסן ,איז אַרױפֿגעלײגט געװאָרן אַ פֿאַרבאָט
פֿאַר די סטודענטן פֿון די לעצטע קורסן .אױף אונדז האָט מען שױן געקוקט ,װי אױף
פֿאַרטיקע דאָקטױרים ,אין װעלכע קירגיזיע האָט געפֿילט אַ גרױסן מאַנגל ,און דאָך
האָט זיך אײניקע ,פֿאַרזאָרגטע מיט אַן אַרױסרוף ,אײַנגעגעבן אַרױסרײַסן צו זיך
אַהײם.
צו דער צײַט האָט מײַן ברודער מיט מאַמען אױך געדאַרפֿט עװאַקויִרן צוזאַמען
מיטן זאַװאָד פֿון בוכאַראַ קײן כאַרקאָװ און ,נאַטירלעך ,בײַ מיר איז געװען אַ
פֿאַרלאַנג זיך פֿאַראײניקן מיט זײ .מײַן מאַמע האָט אַלץ געהאָפֿט אַז אַצינד ,נאָך
דער מלחמה װעט דער טאַטע זיך אומקערן אַהײם ,אױך איך װעל צו איר קומען
און אונדזער פֿאַמיליע װעט װידער צונױפֿנעמען זיך אינײנעם ,װי אַמאָליקע צײַטן.
נאָר מײַן אָרעמע מאַמע האָט ניט געװוּסט ,אַז איר מאַן איז געשטאָרבן אין לאַגער
נאָך אין  1942יאָר .איך האָב נאָך לאַנג דאָס געהאַלטן בסוד פֿאַר איר ,װי אױך פֿאַרן
ברודער .איך האָב ניט געהאַט קײן מוט זיך טײלן מיט דער טרױעריקער ידעיה ,װאָס
איך האָב דערהאַלטן אין פֿרונזע נאָך פֿיל מײַנע אָנפֿראַגן אין די געהעריקע
אינסטאַנצן .איך האָב פֿאַר זיך אַלײן געפּרוּװט באַרעכטיקן מײַן קלײנמוטיקײַט מיטן
תירוץ ,אַז אפֿשר איז בעסער ,װאָס זײ װײסן ניט דערפֿון און זײ לעבן נאָך מיט אַ
האָפֿענונג...
איך האָב ניט געקאָנט אָפּזאָגן מײַן מאַמען ,װעלכע האָט זיך אַזױ פֿיל אָנגעליטן
אין לעבן ,אין איר פֿאַרלאַנג צו זײַן לעבן מיר .אױך איך פֿון מײַן זײַט האָב געשטרעבט
שטענדיק צו דער מאַמען ,װעלכע איך האָב װירקלעך געליבט און באַדױערט .איך
װאָלט זײַן ניט אױפֿריכטיק ,װען איך זאָל זיך אַרױסשטעלן פֿאַר אַ שלימזל ,פֿאַר אַ
ניט געראָטענעם אין לעבן .צו פֿיל זאַכן ,װאָס איך האָב געגאַרט ,האָב איך זיך
דערשלאָגן נאָר שטענדיק ,װי אַ כּלל ,איז מיר אָנגעקומען שװער און אָן אַ קאַמף
האָט זיך מיר גאָרניט געגעבן .דאַנקען גאָט כאָטש פֿאַר דעם...
אונדזער נײַער רעקטאָר פֿון אינסטיטוט האָט מיר קאַטעגאָריש אָפּגעזאָגט
אָפּלאָזן מיך קײן כאַרקאָװ ,ניט קוקנדיק דעראױף װאָס איך האָב געהאַט פֿון דאָרטן
אַן אַרױסרוף ,מיט װעלכן מיר האָבן באַזאָרגט מײַנע כאַרקאָװער פֿרײַנט .איך געדענק
ניט ,װאָס איז דאַן אױף מיר אָנגעפֿאַלן אין קאַבינעט בײַם רעקטאָר ,נאָר מײַן טאַקט
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האָט מיך פֿאַרלאָזן ,איך האָב חוצפּהדיק געפֿאָדערט מײַנס און אומנישט באַלײדיקט
דעם רעקטאָר ,װעלכער האָט מיך דערפֿאַר אַרױסגעשטעלט פֿון יענער זײַט טיר און
בפירוש גערעכט געװען .מײַן לאַגע האָט זיך פֿאַרקאָמפּליצירט ,און איך האָב
איז ֿ
שױן ענדגילטיק פֿאַרלױרן אַ װאָסער־ניט־איז האָפֿענונג זיך אַרױסרײַסן פֿון קירגיזיע.
און װידעראַמאָל האָט מיך גאָט ניט פֿאַרלאָזט .אין אַ װאָך אָדער צװײ אַרום איז
אונדזער רעקטאָר אַרױסגעפֿאָרן קײן מאָסקװע אין מיניסטעריום .אױף זײַן אָרט איז
פֿאַרבליבן דער שטעלפֿאַרטרעטער – אַ מער ליבלעכער מענטש ,און איך האָב
באַשלאָסן נאָכאַמאָל אַ פּרוּװ טאָן .עס האָט מיר געראָטן .אין צװײ טעג אַרום בין
איך שױן מיט מײַן סטודענטישן באַגאַזש געזעסן אין צוג ,װעלכער האָט מיך
געפֿירט קײן מאָסקװע.
אַגבֿ ,געלט אױף אַ בילעט האָב איך אַרױסגעלײזט פֿון פֿאַרקױפֿן אַ לערנבוך
פֿון טעראַפּיע ,װאָס האָט זיך דאַן הױך געשאַצט .פֿאַרלױפֿנדיק אַ ביסל פֿאָרױס
דאַרף איך זאָגן ,אַז דער פֿרונזענער רעקטאָר ,דערװיסנדיק זיך ,אַז איך האָב אים
איבערגעכיטרעװעט ,האָט אָנגעשריבן אין כאַרקאָװער אינסטיטוט אַ גאַנצע
פּעטיציע אױף מיר ,נאָר עס איז שױן געװען צו שפּעט ,איך בין שױן געװען
פֿאַררעכנט אין צעטל פֿין די סטודענטן פֿון פֿינפֿטן קורס ,חוץ דעם האָט דער דעקאַן
פֿון פֿאַקולטעט מיך גוט געקאָנט נאָך פֿון ערשטן קורס אָן און זײער װאַרעם זיך
באַצױגן צו מיר .ער האָט מיך פֿאָטערלעך אַ ביסל געמוסרט ,נאָר לױט דעם
אױסדרוק פֿון זײַנע אױגן איז צו זען געװען ,אַז ער האָט מיך ניט איבעריק
באַשולדיקט פֿאַר מײַן ״שפּיצל״...
די נאָכמלחמהדיקע שטאָט כאַרקאָװ האָט אױף מיר געמאַכט אַ שרעקלעכן
אײַנדרוק .דער צענטראַלער טײל פֿון שטאָט איז געשטאַנען דורכױס אין רויִנען –
צעשמעטערטע װענט מיט לעכער אַנשטאָט פֿענצטער .פֿון אונדזער הױז אױף דער
פּושקין־גאַס ,װוּ מיר האָבן געװױנט נאָכן 1937־טן יאָר ,איז קײן זכר ניט געבליבן –
עס האָט אַהין אַ באָמבע געטראָפֿן .נאָר אומעטום האָט זיך געמערקט ,אַז די
שטאָט װערט אױפֿגעשטעלט .אױף די בױונגען האָבן געאַרבעט גאַנצע מכנות
האבן ַאזױ אומרחמנותדיק
דײַטשן – קריגס־געפֿאַנגענע ,די זעלבע דײַטשן ,װעלכע ָ
שטאט ,די מענטשן ,די זעלבע דַײטשן ,װעלכע האָבן דערשטיקט אין
ָ
צעשאסן די
ָ
די גאַז קאַמערן מיליאָנען מענטשן ,דערװאַקסענע און קינדער ,די זעלבע דײַטשן,
װעלכע האָבן אַזױ אומגליקלעך געמאַכט אַ האַלבע װעלט מענטשן .איך האָב זיך
אײַנגעקוקט אין זײערע פּנימער און געװאָלט אױסזוכן דאָס חיִישע ,דאָס נידערטרעכטיקע
פֿון די דאָזיקע נפֿשות ,נאָר אומזיסט :מענטשן װי מענטשן – רײנע און זאַטע ,אָן
קײן שום סימן פֿון חרטה .געװאַלד ,פֿונװאַנען נעמט זיך אַזױנס?!
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די מאַמע מיטן ברודער זײַנען נאָך אין כאַרקאָװ ניט אָנגעקומען .זײער עשעלאָן
האָט זיך נאָך ערגעץ געשלעפּט אין װעג .די סטודענטישע צוזאַמענװױנונג האָט זיך
געפֿונען װײַט פֿון שטאָט .גײן אין אָװנט איבער די ניט באַלױכטענע גאַסן אין יענע
טעג איז ניט געװען געפֿאַרלאָז איבער די באַנדיטישע שײַקעס ,װאָס האָבן אָרודעװעט
רשטאנען ,װען מיך האָט אײַנגעלאַדן צו
ַ
אַײנפ ַא
ֿ
אין שטאָט .דעריבער האָב איך זיך
זיך צײַטװײַליק װױנען מײַנער אַ חבֿר ,סומבאַט ,מיט װעלכן מיר האָבן פֿאַר דער
מלחמה געלערנט אין אײן גרופּע און געװען גוט באַפֿרײַנדעט .דאָס איז געװען אַ
שײנער בחור ,אַן אַרמענער ,מיט שװאַרצע ברענענדיקע אױגן און אַ גוטער נשמה.
צוליב פֿאַרשײדענע אורזאַכן איז ער פֿאַרבליבן אין אָקופּירטן כאַרקאָװ און זײער
פֿיל זיך אָנגעליטן מיט זײַן גאַנצער משפּחה .אַ היפּשע צײַט האָט ער זיך
אױסבאַהאַלטן אין װאַלד פֿון די דײַטשן .זײַן פֿאָטער איז געװען אַ בעקער און פֿאַר
מיטהעלפֿן די סאָװעטישע קריגס־געפֿאַנגענע האָבן די דײַטשן אים אומגעבראַכט.
אין דער גײַסטפֿרײַנטלעכער שטוב האָב איך זיך געפֿילט ,װי אינדערהײם ,נאָר ניט
אױף לאַנג .אין צװײ װאָכן אַרום האָט זיך אומגעקערט פֿון פֿראָנט סומבאַט'ס כּלה –
אַ מיליטער־דאָקטער און זײ האָבן גאָר אינגיכן אָפּגעשפּילט אַ חתונה ,אַזױ אַז איך
בין געצװוּנגען זײ פֿאַרלאָזן.
לאַנג זוכן אַ נײַ װױנונגס־אָרט איז מיר ניט אױסגעקומען .צו דער צײַט האָבן
שױן אין כאַרקאָװ זיך אומגעקערט פֿון עװאַקואַציע אונדזערע נאָענטע פֿאַמיליע־
פֿרײַנט פּאָלינע באָריסאָװנע מיט דער טאָכטער מערי און ַאן אײניקל און אַדאַנק
די השּתדלות פֿון זײער קרובֿ אין מאָסקװע ,װעלכער האָט פֿאַרנומען דאָרט אַ
פֿאַראַנטװאָרטלעכן פּאָסט אין מיניסטעריום ,זײַנען אַרײַן אין אַ שײנער דירה.
דערװוּסט זיך ,אַז איך בין אין כאַרקאָװ ,האָט פּאָלינע באָריסאָװנע מיר פֿאָרגעלײגט
ּכדאי דערצײלן עטלעכע װערטער װעגן דער זעלטענער
ַ
איבערגײן צו איר װױנען.
פֿאַמיליע .פּאָלינע באָריסאָװנע האָט פֿיל יאָרן פֿאַר דער מלחמה געאַרבעט אַלס
מעדיצין־שװעסטער און מײַן מאַמע האָט זיך צו איר ניט זעלטן געװענדעט נאָך
מעדיצינישער הילף .זײער באַקאַנטשאַפֿט איז איבערגעװאַקסן אין אַ נאָענטער
פֿרײַנטשאַפֿט .מײַן מאַמע האָט ממש פֿאַרגעטערט איר פֿרײַנדין .און װירקלעך ,דאָס
איז געװען אַן אױסערגעװײנטלעכער ליבער מענטש ,װאָס איז גרײט געװען יענעם
אָפּגעבן די נשמה ,ניט פֿאָדערנדיק ֿפ ַאר זיך אַפֿילו אַדאַנק .פּאָלינע באָריסאָװנע איז
געװען פֿיל עלטער פֿון מײַן מאַמען – אַ פֿרױ ,װעלכע האָט אירע שענסטע יוגנט־יאָרן
אָפּגעגעבן דער רעװאָלוציאָנערער באַװעגונג ,די צאַרישע תּפֿיסה און פֿאַרשיקונגען,
װעלכע האָבן ניט אײַנגעבראָכן איר גײַסט און ניט פֿאַרטעמפּט איר מענטשלעכע
גוטסקײַט .איר פֿאַמיליע־לעבן האָט זיך איר ניט אַײנגעגעבן און זי איז געבליבן
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װאָקראַכ רעדיװ

מיט אַ טאָכטער ,װעלכע איז מיט איר שײנקײַט און גוטסקײַט געראָטן אין דער
מוטער און מיט ערודיציע זי איבערגעשטיגן .איך בין געװען באַקאַנט מיט פּאָלינע
באָריסאָװנע נאָך ייִנגלװײַז ,מיט פֿיל אינטערעס אױסגעהערט אירע דערצײלונגען
פֿון איר רעװאָלוציאָנערער ,קאָנספּיראַטיװער טעטיקײַט אין צאַרישן רוסלאַנד ,װעגן
באַװוּסטע רעװאָלוציאָנערן ,מיט װעלכע זי איז געװען אין פֿאַרשיקונג.
נעענטער בין איך זיך מיט איר צונױפֿגעגאַנגען ,װען איך בין אָנגעקומען אין
אינסטיטוט .מײַן ערשטער מעדיצינישער כאַלאַט – דאָס איז געװען איר געשאַנק...
איבער דעם שרעקלעכן רױש פֿון די טראַמװײַען און מאַשינען הינטער מײַן פֿענצטער
אױף דער פּושקין־גאַס ,איז מיר זײער שװער געװען זיך גרײטן צו די עקזאַמענעס.
פּאָלינע באָריסאָװנע ,װעלכע האָט געװױנט ניט װײַט פֿון אונדז ,אַװעקגײענדיק צו
דער אַרבעט ,פֿלעגט מיר אַרײַנטראָגן דעם שליסל פֿון איר װױנונג און איך האָב
געהאַט אַ מעגלעכקײַט עטלעכע שעה אין טאָג זיצן מיט מײַנע לערנביכער אין
איר רויִק רײן צימערל (איר טאָכטער איז שױן צו דער צײַט געװען פֿאַרהײַראַט און
געװױנט באַזונדער).
די מלחמה האָט אונדז צעשײדט ,נאָר ניט אױף לאַנג .אָנקומענדיק נאָך מײַן
אָפּדינען אין אַרבעטס־באַטאַליאָן קײן פֿרונזע ,האָב איך זיך צופֿעליק דערװוּסט,
אַז דער װירטשאַפֿטלעכער אינסטיטוט פֿון כאַרקאָװ ,אין װעלכן עס האָט געאַרבעט
פּאָלינע באָריסאָװנעס טאָכטער ,געפֿינט זיך אױך אין פֿרונזע .זעלבסטפֿאַרשטענדלעך,
איך האָב זיך תּיכּף אַװעקגעלאָזט אױסזוכן מײַנע פֿרײַנט .און איך האָב זײ געפֿונען.
װײַט פֿון שטאָט אין אַ פֿרעמדן אַטנשטאַלט ,װאָס איז פֿאַרװאַנדלט געװאָרן אין אַ
צוזאַמענװױנונג פֿאַר עװאַקוירטע ,אױפֿן דיל צװישן פֿיל אַנדערע ,האָב איך דערזען
פּאָלינע באָריסאָװנע מיט איר קלײן אײניקל זינאָטשקען .מײַן באַזוך איז געװען
פֿאַר איר אַזױ אומדערװאַרט ,אַז זי האָט לאַנג אױף מיר געקוקט ,ביזװאַנען זי האָט
באַגריפֿט ,װער עס שטײט פֿאַר איר ...די לאַגע פֿון מײַנע פֿרײַנט איז געװען ביז גאָר
אַ טרױעריקע .מערי איז געלעגן מיט טיפֿוס אין שפּיטאָל .זי איז געװען פון די
ערשטע אַלמנות .איר מאַן – סאַשע – אַ פֿינף־און־צװאַנציקיאָריקער װיסנשאַפֿט־
קאַנדידאַט – איז אומגעקומען אױפֿן פֿראָנט אין די ערשטע טעג פֿון מלחמה.
פּאָלינע באָריסאָװנע האָט קױם װאָס אױף די פֿיס זיך געהאַלטן פֿון הונגער – דעם
גאַנצן פּאַיאָק האָט זי אָפּגעגעבן דער טאָכטער און דעם אײניקל .זי האָט שױן
באַװיזן אַראָפּצופֿאַרקױפֿן פֿון זיך אַלץ ,װאָס עס האָט זיך אײַנגעגעבן מיטנעמען
אין עװאַקואַציע .אַלײן אַ הונגעריקער ,אַן אױסגעטראָטענער ,בין איך ניט
אומשטאַנד געװען מיט עפּעס װאָס װעזענטלעכס העלפֿן מײַנע פֿרײַנט .דאָס
אײנציקע ,װאָס איך בין געגאַנגען אין מאַרק אַרײַן עפּעס אײַנקױפֿן פֿאַר זײ און
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כּמעט יעדן טאָג אָפּגעטראָגן אין שפּיטאָל אַרײַן דער קראַנקער מערי אַ ביסל עסן,
װאָס די מוטער האָט איר צוגעגרײט .אין דער פֿרײַער צײַט בין איך געגאַנגען
שפּאַצירן מיט זינאָטשקען ,װעלכע האָט זיך צו מיר צוגעבונדן .עס איז דורך ניט
װײניק צײַט ביז פּאָלינע באָריסאָװנע מיט איר טאָכטער זײַנען אַ ביסל געקומען
צו זיך...
נאָר אױך בײַ פּאָלינע באָריסאָװנען אין איר כאַרקאָװער דירה האָב איך זיך ניט
לאַנג פֿאַרהאַלטן ,כאָטש די באַציונגען צװישן אונדז זײַנען געװען די סאַמע בעסטע.
אין אַ פּאָר חדשים אַרום ,װען איך האָב זיך שױן געגרײט צו די מלוכה־עקזאַמענעס
אין אינסטיטוט ,בין איך צוליב אײניקע אורזאַכן אַראָפּגעפֿאָרן פֿון איר װױנונג .מײַן
מאַמע מיטן ברודער זײַנען שױן דעמלט געװען אין כאַרקאָװ ,נאָר געװױנט האָבן
זײ אין די סאַמע שװערסטע באַדינגונגען – צוערשט אין אַ קאַלטן לאָך ,ניט
אױפֿגעשטעלטן פֿון די רויִנען צעך אױפֿן װעלאָזאַװאָד ,דערנאָך אין אַן ענגן צימער
צוזאַמען מיט נאָך פֿאַמיליעס אין צוזאַמענװױנונג ,נאָר װי זאָגט מען :פֿאַרמאָג ניט
קײן הונדערט רובל ...קײן כאַרקאָװ האָט זיך אומגעקערט אַ דעמאָביליזירטער פֿון
לאװײ ,דער ייִנגערער ברודער פֿון
סא ָ
אַרמײ מײַן נאָענטער שול־פֿרײַנט אהרן ָ
אומגעקומענעם אױפֿן פֿראָנט שרײַבער נחום סאָלאָװײ ,װעגן װעלכן איך האָב שױן
דערצײלט אױף די פֿריערדיקע זײַטלעך.
די משפּחה סאָלאָװײ איז געװען אײנע פֿון די ניט פֿיל װוּנדערלעכע פֿאַמיליעס,
װעלכע עס איז מיר אויסגעקומען באַגעגענען אין מײַן לעבן .זײער פֿאָטער און
מוטער ,צװײ שװעסטער און צװײ ברידער האָבן ניט געהאַט קײן גלײַכע מיט זײער
גוטסקײַט ,פּשוטקײַט און מענטשלעכקײַט .זײער טיר איז שטענדיק געשטאַנען אָפֿן
פֿאַרן גאַנצן הױף און אַלע האָבן זיך געצױגן אַהין .קײנער איז ניט אַרױס אָן גוט
װאָרט ,אָן אַנטלױענעם קערבל ,אָן אַ צעטײלטן ביסן פֿון זײער מער װי אַ באַשײדענעם
שטוב .װי אומגערעכטיק און שױדערלעך האָט דער גורל זיך באַגאַנגען מיט די
דאָזיקע ליבע מענטשן! אין די ערשטע טעג פֿון מלחמה איז אומגעקומען אױפֿן
פֿראָנט אין סאַמע אױפֿבלי פֿון זײַן יוגנט און שרײַבערישן טאַלאַנט נחום סאָלאָװײ,
אין אַ חודש אַרום – זײַן שװעסטער בעלעס מאַן ,איבערלאָזנדיק אַ פֿאַריתומט
ברוסט־קינד .אין דער צײַט פֿון דער עװאַקואַציע האָט די ייִנגערע שװעסטער זינע –
נחומס ליבלינג – ניט געלונגען חתונה געהאַט מיט אַן אומװירדיקן מענטשן ,זיך
אָנגעמאַטערט מיט אים און מיט פֿינף קינדער און אין גיכן נאָך דער מלחמה
געשטאָרבן פֿון אַ שװערער קרענק...
אַלײן אַראָנטשיק איז פֿון ערשטן ביזן לעצטן טאָג פֿון דער מלחמה דורך פֿיל
פֿראָנטן ,געברענט אין טאַנק ,פֿאַרװוּנדעט געװאָרן ,נאָכאַמאָל זיך געזעצט אין טאַנק
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װאָקראַכ רעדיװ

אַרײַן ...און אָט האָט ער זיך אומגעקערט דער העלד אַהײם – גאָרנישט ניט געביטן
זיך – דער זעלבער באַשײדענער ,די זעלבע גוטע נשמה אַראָנטשיק.
אונדזער באַגעגעניש איז געװען מערקװירדיק .מיר האָבן זיך באַגעגנט איז גאַס,
אָפּגעשטעלט ,אַרומגעכאַפּט און בעת מיר האָבן געשמועסט ,האָט פּלוצלינג זיך
צעשאָטן אַ װאַנט פֿון אַ רוּינירטן פֿון אַ שראַפּנעל פֿירשטאָקיקן מױער ,לעבן װעלכן
מיר זײַנען געשטאַנען און דורך אַ נס האָבן מיר בײדע באַװיזן אַראָפּשפּרונגען פֿון
טראָטואַר אַזױ ,אַז די פֿאַלנדיקע ציגל האָבן אונדז געטראָפֿן בלױז אין די פֿיס אַרײַן...
דערװיסנדיק זיך ,אַז איך קלײַב זיך איבערגײן אין צוזאַמענװױנונג הינטער דער
שטאָט ,האָט אַראָנטשיק אַפֿילו װעגן דעם ניט געװאָלט הערן און מיך פֿאַרשװױרן,
אַז איך גײ איבער צו אים װױנען .דאָס איז געװען פּונקט אין אַזאַ צײַט ,װען איך
האָב זיך געגרײט צו די מלוכה־עקזאַמענעס .עס איז איבעריק דערצײלן ,װי גוט
איך האָב זיך געפֿילט אין דער שטוב ,װוּ איך בין אַרײַנגעקומען נאָך פֿון קינדװײַז
אָן ,צװישן די מענטשן ,פֿאַר דער אײדלקײַט פֿון װעלכע מײַנע שטרענגע מאַמע
האָט זיך געבוקט ...אין דער דירה איז געװען ענג און אָרעם .געשלאָפֿן בין איך אין
אײן בעט מיט אַראָנטשיקן און צום טיש האָב איך זיך געזעצט צוזאַמען מיט
אַלעמען ,װי אַן אײגענער .בײַטאָג בין איך געזעסן מיט מײַנע לערנביכער אין דער
שטאָט־ביבליאָטעק ,װײַל אױף מײַן נײַער קװאַרטיר איז געװען טומלדיק – אַ גאַנצן
טאָג אַ פֿולע שטוב מיט שכנים ,קינדער ,באַקאַנטע .נאָר באַנאַכט ,װען אַלע זײַנען
שױן געשלאָפֿן ,האָב איך זיך אַװעקגעזעצט בײַ אַן אײל־קאַנעצל (קײן עלעקטרע
איז נאָך ניט געװען) און געבלעטערט מײַנע מעדיצין־קאַנאָנען .איך דערמאָן זיך
יענע צײַט מיט באַזונדערן געפֿיל פֿון דאַנקבאַרקײַט צו די שײנע מענטשלעכע נשמות
און עס נעמט מיך אַרום אַ װײטיק פֿאַר דעם שרעקלעכן גורל ,װאָס איז אױף זײ
אױסגעפֿאַלן.
נאָך זינעס טױט איז געשטאָרבן דער אַלטער פֿאָטער דוד .נאָכן פֿאָטער – בײַ
זײַנע פֿינף און פֿערציק יאָר איז אין שפּיטאָל בײַ אַן אָפּעראַציע געשטאָרבן מײַן
טײַערער פֿרײַנט אַראָנטשיק – ערע זײַן אָנדענק.
אין גיכן נאָך אים – זײַן מוטער – די פּשוטע גאָלדענע ייִדענע...
און ֿפון דער גרױסער ֿפרַײנטלעכער משּפחה איז ֿפ ַארבליבן בלױז אײן בעלע...
די מלוכה־עקזאַמענעס האָב איך אױסגעהאַלטן אױף ”אױסגעצײכנט.״ און ניט
געקוקט אױף דער שפּיל פֿון גורל האָב איך באַקומען אַ דיפּלאָם פֿון אַ דאָקטער.
אַצינד האָט מיך מײַן מאַמע געקאָנט באַגריסן און שטאָלצירן ,אַז איר זון – גדליה
קבצנס אײניקל – איז דער ערשטער פֿון אונדזער גאַנצער שטאַם ,װער האָט
דעראָבערט הױכבילדונג מיט אַ דיפּלאָם פֿון אַ דאָקטער .זי איז געװען גליקלעך,
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נאָר שטענדיק אַן אײַנגעהאַלטענע אין אױסדריקן שטאַרקע עמאָציעס ,איז זי אױך
אַצינד געבליבן זיך טרײַ :זי האָט מיך אַרומגענומען ,אַ קוש געטאָן און מיט אַ קלוג
הומאָר זיך אָנגערופֿן:
– נו ,קינד מײַנס ,דאַנקען גאָט ...דו פֿאַרשטײסט שױן אַ קרענק...
נאָך אַזױ פֿיל לאַנגדױערנדיקע מאַטערנישן ,װען איך האָב זיך שױן דערקליבן צום
ציל ,האָב איך דערפֿילט פּלוצלינג אַ פּוסטקײַט ,גלײַך איך װאָלט זיך אױסגעלײדיקט
ביז צום סאַמע דנאָ און עס איז מיר גאָרנישט פֿאַרבליבן .װי אַ באַזיצער פֿון אַ
דיפּלאָם מיט אַן אױסצײכענונג (אַ רױטן דיפּלאָם) האָב איך יורידיש געהאַט די
רעכט אױסקלײַבן אַן אָרט פֿאַר מײַן אַרבעט ,אײַנשליסנדיק די רעכט בלײַבן אױף אַ
קאַטעדרע אין אינסטיטוט ,נאָר דעם אמת געזאָגט האָב איך ניט געגאַרט בלײַבן
אין שטאָט .איך האָב זיך אַרײַנגענומען אין קאָפּ אַרײַן פֿאָרן אַרבעטן קײן מאָלדאַװיע.
איך האָב זיך פֿאָרגעשטעלט ,אַז בעסאַראַביע איז אַ בליענדיקער ,זאַטער קאַנט ,װוּ
עס װױנען װױלע מענטשן און װוּ איך װעל ענדלעך ניט דאַרפֿן טראַכטן װעגן דעם
טאָגטעגלעכן שטיקל ברױט – איך האָב זיך צופֿיל אױסגעהונגערט פֿאַר די מלחמה־יאָרן.
חוץ דעם האָט זיך מיר געװאָלט פּרוּװן מײַנע כּוחות אױף זעלבשטענדיקער אַרבעט.

לדאװיע
מא ַ
ָ
געװאלט ֿפ ָארן קײן
ָ
האב איך
שיקזאל ָ :
ַ
רטאן מַײן
האט מיך ניט ֿפ ַא ָ
דא ָ
נאר אױך ָ
ָ
גאביטשער
דרא ָ
ָ
־אוקראִינע – אין
ַ
מערב
ֿ
באשטימט קײן
האט מען מיך ַ
לדאװיעָ ,
מא ַ
ָ
געגנט...
נאָר איך האָב זיך ניט אונטערגעגעבן און דורך אַ פּראָטעקציע זיך דערשלאָגן
הוצאות האָט מיר
ָ
דאָס ,װאָס עס איז מיר געקומען לױטן געזעץ .געלט אױף
אַרױסגעגעבן דער אינסטיטוט ,נאָר װי זעט אױס אַ דאָקטער אָן אַ פּאָר הױזן און אַ
פּאָר נישקאָשעדיקע שיך? שױן ניט גערעדט פֿון אַן אָנצוג און פֿון אַ רעכטן מאַנטל...
און כאָטש איך האָב קײנמאָל ניט געלײגט קײן איבעריקע אַכט אױף קלײדונג ,דאָך,
װי אַ שלעפּער קאָן איך דאָך ניט פֿאָרן ,שױן אױס סטודענט ...מײַנע פֿרײַנט פֿון
פּראָפֿקאָם אין אינסטיטוט האָבן מיר מיטגעהאָלפֿן :זײ האָבן מיך באַזאָרגט מיט
טאַלאָנען אױף אַ פּאָר הױזן און אַ װינטער מאַנטל .אױפֿן געקאַרגטן געלט האָב איך
אױסגעקױפֿט די מלבושים און דעם מאַנטל גלײַך פֿון קלײט אַרױסגעטראָגן אױף
דער באַראַכאָלקע און פֿאַרקױפֿט פֿאַר אַ סך העכערער פּרײַז .פֿאַרן אױסגעלײזטן
געלט האָב איך זיך געקױפֿט אין קאָמיסיאָן מאַגאַזין אַ געטראָגענעם שװארצן אָנצוג
און אַ טראָפֿעיִש האַנט־זײגער (װי קאָן געמאָלט זײַן אַ דאָקטער אָן אַ זײגער?) אַ פּאָר
טופֿליעס האָט מיר אױסגעשטעלט אַראָנטשיקעס פֿאָטער – אַ געניטער שוסטער .אַ
שניפּס און אַ קאַפּעליוש האָט מיר אַװעקגעשענקט מײַן ברודער ,פֿון זײַן ,מישטײנס
געזאָגט ,גאַרדעראָב און אָט :אַ פֿאַרטיקער דאָקטער פֿון קאָפּ ביז די פֿיס .אמת ,מײַן
פֿרײַנט ,דער שרײַבער האָלדעס – ,באַזאָרגנדיק מיך מיט רעקאָמענדאַציע־בריװ,
האָט געטענהט ,אַז עס פּאַסט ניט – אַ דאָקטער זאָל קומען אױף אַ נײַ אָרט אַלס
אַלטער בחור (איך בין שױן אַריבער זיבן־און־צװאַנציק יאָר) און ער צוזאַמען מיט
זײַן פֿרױ האָבן דרינגלעך גענומען אױף זיך די טירחה זוכן מיר אַ שידוך.
אָבער צו זײער אומפֿאַרגעניגן בין איך ניט געװען פֿון די לײַכטע חתנים און זײ
זײַנען פֿאַרבליבן אַנטױשט אין מיר...
אָנהײב מײַ 1946־טן יאָר בין איך אָנגעקומען קײן קעשענעװ .די שטאָט איז
געלעגן דורכױס אין רויִנען און עס איז שװער געװען אַפֿילו זיך פֿאָרשטעלן ,אַז
אױפֿן אָרט ,װוּ פֿאַר דער מלחמה איז געשטאַנען אַ בליִענדיקע שטאָט ,װי עס האָבן
ּתושבים ,ליגן בערג מיט ציגל און אױסגעשטעלט װי אין אַ
ֿ
געמאָלט אירע אַמאָליקע
חרובדיקע װענט מיט צעעפֿנטע ,װי אָפֿענע װוּנדן פֿענצטער־לעכער.
ֿ
שערענגע שטײען די
איך האָב אין דער צײַט פֿון מלחמה און נאָך דער מלחמה געזען פֿיל צעשמעטערטע

208

209

שטעט ,סטאַנציעס ,אונטערנעמונגען און יעדעס מאָל בין איך ניט אומשטאַנד געװען
זיך שײדן מיטן געדאַנק ,װי װילד איז נאָך אַלץ די מענטשהײַט ,אױב אַזאַ ציװיליזירט
לאַנד ,װי דײַטשלאַנד קאָן געבן אַזױנע װאַרװאַרן ,אין פֿאַרגלײַך מיט װעלכע
אבות זײַנען געװען פּראָסטע דילעטאַנטן .אין געזונטהַײט־מיניסטעריום
אונדזערע ֿ
פֿון מאָלדאַװיע האָט געאַרבעט מײַנער אַ חבֿר פֿון פֿרונזע באָריס ,װעלכער האָט
פֿאַרענדיקט דעם אינסטיטוט מיט צװײ יאָר פֿאַר מיר און איך האָב זיך בײַ אים
אָפּגעשטעלט אױף עטלעכע טעג .באָריס האָט מיר געעצהט פֿון אַלע ערטער ,װוּ
מע האָט מיר פֿאָרגעלײגט אַרבעטן ,אױסקלײַבן דראָקיִער ראַיאָן ,סאָראָקער אוּיעזד,
װאָס ניט װײַט פֿון בעלץ .איך האָב אים געפֿאָלגט .אײגנטלעך איז מיר אַלץ אײנס
געװען – ,מאָלדאַװיע איז פֿאַר מיר געװען אַן אומבאַקאַנטע מדינה און װער װײסט,
װוּ עס װעט מיר זײַן בעסער ,אָדער ערגער.
אָנגעקומען קײן דראָקיע בין איך באַנאַכט .די קלײנטשיקע אײנשטאָקיקע
סטאַנציע אױפֿן װעג פֿון קעשענעװ קײן טשערנאָװיץ איז קױם װאָס באַלױכטן געװען
מיט אַן אײן־און־אײנציקער לאַמטערן .אַרום דער סטאַנציע אַ שװאַרצער ּתהום און
קײן שום סימן פֿון לעבן .דער ”װאָקזאַל״ האָט מיט זיך פֿאָרגעשטעלט אַ צימער מיט
אַ צעמענטענעם דיל ,אַ פּאָר בענק ,און הינטערן סופֿיט – אַ פֿאַרקאַטשעט נאַכט־
לעמפּל .װי נאָר די באַן איז אָפּגעגאַנגען איז צו מיר צוגעגאַנגען דער דעזשורנע און
צוגעטראָגן צו מײַן פּנים אַ פֿלעדערמױז־לאָמפּ און מיט חידוש באַטראַכט דעם
אײנציקן פּאַסאַזשיר ,װעלכער האָט אָקערשט אָנגעקומען אַהער .איך האָב געפּרוּװט
מיט אים פֿאַרפֿירן אַ געשפּרעך ,נאָר אָן דערפֿאָלג .ער האָט געגעבן מיר אָנצוהערן,
אַז ער פֿאַרשטײט ניט קײן רוסיש ,נאָר איך האָב דערפֿילט אין זײַן אופֿפֿירונג אַ
פֿײַנטשאַפֿט צו אַן אומפֿאַרבעטענעם גאַסט .ער איז פֿאַרשװוּנדן אין אַ לאָך פֿון זײַן
דעזשורקע און מיר איז ניט מער פֿאַרבליבן ,װי צעלײגן זיך אױף דער שמאָלער
האַרטער באַנק מיט מײַן קלומעק אונטערן קאָפּ און דערװאַרטן זיך דעם אינדערפֿרי.
װעגן שלאָפֿן איז ניט געװען װאָס צו טראַכטן – ערשטנס ,דאָס געלעגער ,צװײטנס,
צופֿיל געדאַנקען האָבן איבערגעפֿילט מײַן מוח :דאָ ,װוּ איך געפֿין זיך איצט ,הײבט
זיך אָן דער נײַער װעג אין מײַן לעבן ,דאָ װעל איך מאַכן די ערשטע זעלבשטענדיקע
טריט פֿון אַ דאָקטער .װאָס װאַרט מיך דאָ אָן?
װוּהין װעט מיך פֿאַרפֿירן דער װעג? ..אַלנפֿאַלס ,דער אָנפֿאַנג אין פֿינצטערן
סטאַנציע־צימער האָט מיך ניט באַגײַסטערט .מײַן שטימונג איז װײַט ניט קײן
געהױבענע געװען .נאָר איך האָב שױן פֿיל מאָל באַמערקט ,אַז פֿינצטערניש װאַרפֿט
מרה־שחורה ניט נאָר אַ פֿיזישע – ,ניט װײניקער אַ פּסיכישע און דאָס ,װאָס באַנאַכט
מאָלט זיך אין שװאַרצע פֿאַרבן ,אומענדלעך אַנטרונען מיט די ערשטע זונען־שטראַלן.
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דראָקיע האָט מיך ניט איבערראַשט .ניט אַזאַ האָב איך זיך פֿאָרגעשטעלט דאָס
בעסאַראַבער דאָרף .אין מײַן פֿאַנטאַזיע האָט מאָלדאַװיע געלױכטן אין פֿאַרבן פֿון
אַ לױטערן רעגנבױגן .און דאָ נאַ דיר :אַ דאָרף װי אַ דאָרף ,מיט גרױסע הילצערנע
און ציגלנע הײַזלעך ,און כאָטש – אין מיטן מײַ – נאָר די סעדער און די בײמער
בײַם טראַקט בלענקען ניט מיט זײערע קרױנען...
און אַ מאָדנע שטילקײַט...
דער ראַיאָנישער אָפּטײל פֿון געזונט־פֿאַרהיטונג האָט זיך געפֿונען ניט װײַט פֿון
דער סטאַנציע און פֿאַרנומען אַן אײנשטאָקיק הױז .אין דעם זעלבן הױז אין די
געזונט־פ ַארהיטונג
ֿ
הינטערשטע צימערן האָבן געװױנט די באַלאַבאָסטע פֿונעם ָאּפטײל ֿפון
צוזאַמען מיט דער אײנציקער דאָקטערין .אין דער באַזונדערן צימער האָט געװױנט
דער פֿעלדשער .מײַן אָנקום האָבן די מעדיקער אױפֿגענומען באַגײַסטערט .זײ האָבן
ניט געװוּסט װוּהין מיך אַװעקזעצן .עס האָט זיך אַרױסגעװיזן ,אַז דאָס גרעסטע דאָרף
אין ראַיאָן ,נאַדושיטאַ ,װאָס געפֿינט זיך זיבן קילאָמעטער פֿון דראָקיע ,איז געבליבן
אָן אַ דאָקטער .די אָרטיקע דאָקטאָרין אַלאַ איװאַנאָװנאַ האָט פֿולקום דעגראַדירט פֿון
אַלקאָהאָל און מאָרפֿין ,און זי איז שױן ניט אומשטאַנד מער אַרבעטן .אַזױ ,אַז איך
בין געקומען אין דער סאַמע רעכטער צײַט .נאָכן געשמאַקן פֿרישטיק זײַנען מיר
צוזאַמען מיט דער פֿאַרװאַלטערין פֿונעם אָפּטײל פֿון געזונט־פֿאַרהיטונג שאַראַפּאָװאַ
אױף אַ בריטשקע געשפּאַנט אין צװײ שװאַכע פֿערדלעך – דער אײנציקער טראַנספּאָרט
פֿון דער גאַנצער ראַיאָן – אַרױסגעפֿאָרן קײן נאַדושיטאַ.
אונדזער בעל־עגלה װאַסילי – אַ יונגער ,כּמעט נאָך אַ ייִנגל מאָלדאַװאַן אין אַ
שװאַרצן מיט לעכער הוט – האָט אונטערגעטריבן די הונגעריקע פֿערד און דערבײַ
אָנגעשריגן אױף זײ” :נאָ ,ראָזאַ ,נאָ ,מאָנאַסטיר״ – אַזױ מאָדנע האָט מען גערופֿן די
געזאגט הײסע שטראַלן די אױסגעטריקנטע
ָ
פֿערד .די זון האָט באַגאָסן מיט ניט ֿפ ַאר מײַ
פֿעלדער .מאָלדאַװיע האָט שױן דעם צװײטן נאָכמלחמהדיקן זומער איבערגעלעבט אַ
שװערע פֿאַרטריקעניש .די געפּלאַצטע ,װי אין װוּנדן ,ערד ,די זעלטן אױפֿגעגאַנגענע
זאַנגען צװישן דעם װילדגראָז ,האָבן ממש געחלשט נאָך אַ רעגן .רויִנירטע אין דער
מלחמה דערפֿער ,אומגערעטעניש ,הונגער – ,אַזאַ איז איצט אָנטשטאַנען די בליִענדיקע
מאָלדאַװיע .רעדנדיק װעגן דעם ,האָט מײַן מיטרײַזנדע ,גלײַך װי פֿאַרענטפֿערט זיך פֿאַר
באדױערט מחמת איך בין אָנגעקומען אַהער אין אַזאַ אומגליקלעכער צײַט...
מיר און ַ
אונדזערע פֿערד זײַנען מיט די לעצטע כּוחות בײַגעקומען אַ היפּש בערגל און
פֿאַר מיר האָט זיך אַנטהילט דער לאַנדשאַפֿט פֿון אַ גרױס דאָרף ,װאָס איז געלעגן
װי אין אַ װיג צװישן צװײ הײכענישן .דאָס איז געװען נאַדושיטאַ .די פּוסטע ,שטילע
גאַסן ,בלאַסע אױסגעטריקנטע פּנימער מיט די גרױסע הונגעריקע אױגן פֿון די

211

קינדערלעך הינטער די שױבן פֿון די פֿענצטער ,די אָפֿטע סלופּעס מיט צלמס און יעזוסן
אױף זײ .דאָס אַלץ האָט געמאַכט אַ שװערן אײַנדרוק בײַם אַרײַנפֿאָרן אין דאָרף.
אונדזער עקיפּאַזש האָט זיך אָפּגעשטעלט בײַ די טרעפּלעך פֿון דער דאָרפֿישער
אַמבולאַטאָריע – .אָט דאָס איז אײַער גיטער – ...האָט זיך צו מיר אָנגערופֿן מײַן
שעפֿן .אַנטקעגן אונדז איז אַרױס דער אָרטיקער פֿעלדשער – אַ יונגער ,געזונטער
מאָלדאָװאַן ,װעלכער האָט קײן װאָרט רוסיש ניט פֿאַרשטאַנען ,נאָר שאַראַפּאָװאַ
האָט כּמעט פֿרײַ גערעדט מאָלדאַװיש פֿאַר אים .די אַמבולאַטאָריע האָט פֿאַרנומען
עטלעכע שײנע ,געראַמע צימערן .פֿריער האָט דאָ געװױנט אַ פֿאַרמעגלעכער
בעל־גוף ,װעלכער איז נאָך דער מלחמה אַװעק מיט דײַטשן .די צימערן זײַנען געװען
פּוסטע .אַ חוץ אַ טישל און אַ פּאָר טאַבורעטן – כּמעט גאָרניט .מיר זײַנען אַרײַן
אין אַ זײַטיקער צימער ,אין דער נאָז האָט אַ זעץ געטאָן אַן עקלהאַפֿטער ריח פֿון
מענטשלעכע אָפּפֿאַלן צונױפֿגעמישט מיט אַלקאָהאָל .און פֿאַר מײַנע אױגן איז
אָנגעשטאַנען אַ טרױעריק בילד :אַ שמוציקער ,אין ֿפולער אומאָרדנונג צימער .אין
אַ גרױסן הילצערנעם בעט איז געלעגן אַ לאַנגע ביז די בײנער אױסגעדאַרטע פֿרױ
און גלײַכגילטיק מיט ברײט צעעפֿנטע שװאַרצאַפּלען אונדז אָנגעקוקט .דאָס איז
געװען אַלאַ איװאַנאָװנאַ .שאַראַפּאָװאַ האָט מיר נאָך אױפֿן װעג פֿון דראָקיע
דערצײלט ,אַז די דאָקטאָרין איז אַ מאָל געװען אַ זעלטענע שײנהײט .אין דער צײַט
פֿון דער מלחמה ,װען די רומענער האָבן אָקופּירט בעסאַראַביע האָט אַלאַ איװאַנאָװנאַ
איבערגעלעבט אַ פּערזענלעכע טראַגעדיע און האָט זיך זײער גיך נאָך דעם אָנגעהױבן
קײַקלען באַרג אַראָפּ ...ניט קײן אַלטע פֿרױ מיט צעשױבערטע האָר ,האָט זי צװישן
ברודיקע קישנס געמאַכט דעם אײַנדרוק פֿון אַן אױסגעטריקענער זקנה.
שאַראַפּאָװאַ האָט ,אָנװײַזנדיק אױף מיר איר מיטגעטײלט ,אַז אױף איר אָרט בין
איך געקומען אַרבעטן ,נאָר אַלאַ איװאַנאָװנאַ האָט בלױז אַ שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ,
װאָס האָט באַדאַרפֿט באַטײַטן ,אַז איר איז אַלצײנס .אױף דעם האָט זיך אונדזער
שמועס פֿאַרענדיקט .אַלס בעל־הבית פֿון דער ”גוטער״ ,האָב איך זיך אױסגעקליבן לױט
מײַן גוסט אַ צימער װוּ צו װױנען ,נאָר אַזױװי אַחוץ פֿיר װענט איז דאָרטן גאָרניט
געװען ,האָב איך אָנגענומען די אײַנלאַדונג פֿונעם פֿעלדשער צײַטװײַליק זיך אָפּשטעלן
בײַ אים .אין מײַן זכּרון האָט זיך פֿאַרקריצט דער ערשטער אָװנט אין נאַדושיטאַ .נאָך
דעם ,װי מײַן שעפֿן איז אָפּגעפֿאָרן קײן דראָקיע ,האָב איך זיך דערפֿילט גלײַך אַן
עלנטער יתום ,און ניט װיסנדיק װוּהין זיך אַהינטאָן ,אַװעק בלאַנקען איבער די גאַסן
פֿון דאָרף ,זיך באַקענען מיט די אָרטיקע מערקװירדיקײַטן .עס האָט שױן אָנגעהױבן
טונקלען ,װען צו מײַנע אױערן האָבן זיך דערטראָגן קלאַנגען פֿון מוזיק ,אין װעלכן
עס האָט זיך אױסגעטײלט אַ פּױק .איך בין אַװעק אין דער ריכטונג פֿון די קלאַנגען,
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און דער װעג האָט זיך אױסגעפֿירט צום דאָרף־פּלאַץ ,װוּ אױפֿן סאַמע אָנגעזעענעם
אָרט איז געשטאַנען אַן אַלטע הילצערנע אײנשטאָקיקע געבײַדע ,װעלכע האָט מער
אָנגעדרײט אױף אַ גרױסע סטאָדאָלע ,נאָר די רױטע פֿאָן אױפֿן דאַך און דער אױפֿשריפֿט
איבער דעם אַרײַנגאַנג האָבן עדות געזאָגט ,אַז דאָ איז אַ קלוב .איך בין געבליבן שטײן
אין אַ זײַט ,צוקוקנדיק זיך ,װי צו דער ברײט צעעפֿנטער טיר האָבן זיך אַ צי געטאָן
מאָלדאַװאַנער – בחורים אין שװאַרצע צעקנײטשטע הוטן און מײדלעך אין פֿילפֿאַרביקע
טיכלעך אױפֿן קאָפּ .איך בין ניט אײַנגעשטאַנען און אַרײַן אין קלוב .פֿאַר מײַנע אױגן
איז אָנשטאַנען אַן אױסטערליש בילד :יונגע מענטשן ,צװישן זײ דערװאַקסלינגען,
בלײכע ,מיט שװאַרצע ברענענדיקע אױגן האָבן אָפּגעקלאַפּט מיט די שמוציקע
באָרװעסע פֿיס אױף די ברעטער פֿון דיל מאָלדאַװאַנעסקו .דער אָרקעסטער אין באַשטאַנד
פֿון אַ פֿידלער ,אַ קלאַרנעטיסט און אַ פּױקער איז אַרױס פֿון די כּלים און אין זײער
שפּיל מיטגעכאַפּט געװאָרן אין אַלגעמײנעם עקסטאַז פֿון טאַנצנדיקן עולם.
אַ געפּלעפֿטער האָט זיך מיר אױסגעדוכט ,אַז דאָס איז אַ חלום :הונגעריקע
שמוציקע יונגען און מײדלעך ,גלײַך װי זײ האָבן געװאָרפֿן אַן אַרױסרוף זײער גורל,
פֿאַרגעסנדיק אין אַלע לײַדן און פּלאָגן האָבן געיובֿלט דאָ ,ווי זיגער .ביז הײַנטיקן טאָג
קאָן איך נאָך ניט פֿאַרגעסן דאָס דאָזיקע בילד .װען דער טאַנץ האָט זיך פֿאַרענדיקט,
האָבן אַלע שװער אָפּגעאָטעמט און אָפּגעװישט די שװײסיקע פּנימער ,װי נאָך אַן
אױסמאַטערנדיקע אַרבעט .ערשט איצט האָבן זײ געװענדט זײערע בליקן אין מײַן זײַט
און זיך אָנגעהױבן שושקען .איך האָב פֿאַרלאָזט דעם קלוב מיט אַ געהױבענעם געפֿיל,
װאָס האָט זיך מיר אָקערשט איבערגעגעבן פֿון געזעענעם .איך האָב אַזױ בולט דערפֿילט
די קראַפֿט פֿון לעבן .לאַנג האָב איך ניט געקענט אַנטשלאָפֿן יענע נאַכט.
לאַנג אין נאַדושיטאַ האָב איך זיך ניט פֿאַרהאַלטן .אין אַ װאָך ָאדער צװײ
אַרום האָט מען מיך איבערגעפֿירט אַרבעטן קײן דראָקיע אױפֿן אָרט פֿון דער
אָרטיקער אַלעקסאַנדראַ פּאַוולאָװנאַ ,װעלכע איז אָפּגעפֿאָרן קײן אַדעס אױף
קורסן פֿאַרפֿולקומען זיך און איך בין פֿאַרבליבן דער אײנציקער דאָקטער אין
ראַיאָן־צענטער ,װעלכער האָט זיך פֿאָרגעשטעלט אַלע צװײַגן פֿון דער מעדיצין,
אָנהײבנדיק פֿון טעראַפּיע ,פּעדיאַטריע ,װענעראָלאָגיע און ענדיקנדיק מיט
געריכט־מעדיצינישער עקספּערטיזע...
געאַרבעט האָב איך באַטאָג און באַנאַכט אָן קײן שום רשימה .גאַנץ אָפֿט נאָך אַ
שװערן טאָג אַרבעט ערשט געלײגט זיך שלאָפֿן ,װי מע קלאַפּט צו מיר אין פֿענצטער :אין
שכנישן דאָרף האָט מען דערהרגטן געפֿונען און איך בין מחויבֿ אַהין אַרױספֿאָרן צוזאַמען
מיטן אױספֿאָרשער .אינדערפֿרי האָט שױן אױף מיר געװאַרט אַ פֿול אָנגעשטאָפּטער
קאָרידאָר קראַנקע אין אַמבולאַטאָריע .און חוץ דעם ,װאָס מײַן מעדיצין־דערפֿאַרונג איז

213

געװען אַ נישטיקע ,האָב איך קײן װאָרט מאָלדאַװיש ניט פֿאַרשטאַנען און אָריענטירט
זיך שטעלן דעם דיאַגנאָז דערעיקר לױט זשעסטן פֿון די פּאַציענטן.
אמת ,מיר האָט זיך ניט װײניק צוגעהאָלפֿן ,דער אָרטיקער פֿעלדשער יעפֿים
ניקיפֿאָראָװיטש קאָלדאַרע ,װעלכער האָט פֿאַרשטאַנען אַ ביסל רוסיש .ער האָט מיר
געדינט ניט נאָר אַלס איבערזעצער ,נאָר ניט זעלטן פֿלעגט ער מיך אױסלײזן אין
מעדיצין־פֿראַגן .דאָס איז געװען אַ געניטער פֿעלדשער פֿון אַ יאָר פֿערציק ,װעלכער
האָט געלערנט אין יאַס .זײַן פֿרױ און די טאָכטער זײַנען סוף מלחמה אַװעק מיט די
אָפּטרעטנדיקע רומענער קײן רומעניע אין דער צײַט ,װען יעפֿים ניקיפֿאָראָװיטש האָט
געדינט אין דער סאָװעטישער אַרמײ .אַזױ אַרום איז ער געבליבן אָן פֿאַמיליע .כאָטש
ער איז געװען עלטער פֿון מיר ,האָבן מיר זיך מיט אים באַפֿרײַנדעט .ער האָט מיך
געלערנט מאָלדאַװיש ,איך אים רוסיש .מיר האָבן אױך שפּאַצירט צוזאַמען ,װען עס
האָט זיך אױסגעגעבן אַ שטיקל פֿרײַע צײַט ,און שמועסן אױף פֿאַרשײדענע טעמעס.
חוץ דעם האָב איך בײַ יעפֿים ניקיפֿאָראָװיטש געלערנט מעדיצין־טעכניק ,אין
װעלכער ער איז געװען ,איך װאָלט זאָגן אַ װירטואָז .פֿון מײַן זײַט האָב איך אים
אױפֿגעקלערט אײניקע טעאָרעטישע מעדיצינישע פֿראַגן ,צו װעלכע ער האָט
אַרױסגעװיזן אַ גרױסן אינטערעס.
יעפֿים ניקיפֿאָראָװיטש האָט זיך אין דראָקיע באַניצט בײַ דער אָרטיקער
באַפֿעלקערונג מיט אַן אַװטאָריטעט פֿון פּראָפֿעסאָר .מאָלדאַװאַנער קראַנקע גלײבן
הײליק אין דער מאַגישער װירקונג פֿון אַרײַנשפּריצונגען און אין דעם פּרט האָט
קאָלדאַרע ניט געהאַט צו זיך קײן גלײַכע .אונטערגעצױגן ,אין אַ ברױנעם
אױסגעפּרעסטן אָנצוג ,אין אַ ציכטיק װײַסן שטײפֿן קאָלדער און אַ שניפּס האָט ער
שטאָלץ געשפּאַנט מיט אַ שטעקעלע אין האַנט איבער די גאַסן פֿון ראַיאָן־צענטער
און יעדער אײנער האָט מיט דרך־ארץ אַראָפּגענומען פֿאַר אים דעם קאַפּעליוש פֿון
קאָפּ .דראָקיע האָט זיך גערימט מיט בלאָטעס ,װאָס זײַנען אָנגעשטאַנען אפֿילו נאָך
דעם קלענסטן רעגנדל .מײַנע פֿיס מיט אַ קװיטש געזונקען אין דעם שװאַרצן
געמישעכץ און ביזװאַנען איך בין דערגאַנגען פֿון שטוב ביז צו דער אַמבולאַטאָריע,
בין איך געװען פֿאַרליאַפּעט ביזן האַלדז – אַ בזיון געװען פֿאַר די קראַנקע ,װעלכע
האָבן אױף מיר געװאַרט .יעפֿים ניקיפֿאָראָװיטש איז אין יעדן פֿאַל געקומען צו דער
אַרבעט אין רײנע קאַלאָשן ,גלײַך װי ער איז ניט געגאַנגען צופֿוס ,נאָר געשװעבט.
מיך האָט שטענדיק געחידושט ,װי אַזױ דאָס גיט זיך אים אײַן.
די ערשטע צײַט האָב איך גענעכטיקט אױף דער קאַנאַפּע אין אַמבולאַטאָריע,
נאָר אינגיכן בין איך אַריבער װױנען צום בעל־הבית פֿון ראַיאָן – דעם פֿאָרזיצער פֿון
רײַ־אױספֿירקאָם אַנדרײ אַלעקסאַנדראָװיטש סאַמאָזװאַנקין .דאָס איז געװען אַ מענטש
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פֿון אַ יאָר פֿערציק ,נאָרװאָס זיך דעמאָביליזירט פֿון אַרמײ און זיך נאָך ניט צעשײדט
מיט זײַן אָפֿיציר־אוניפֿאָרם .קײן דראָקיע איז ער אָנגעקומען אין אײן צײַט מיט מיר.
זײַן פֿאַמיליע האָט ער דערװײַל געלאָזט אין אוראַל און אַזױ װי איך געפֿירט אַ
כאָלאָסטיאַצקע לעבן .דערװיסנדיק זיך בעת זײַן באַזוך אין אונדזער אַמבולאַטאָריע,
אַז איך בין אָן װױנונג ,האָט ער מיך אײַנגעלאַדן צו זיך .ער האָט פֿאַרנומען אַ גערױמען
אײנשטאָקיקן הױז פֿון פֿיר צימערן .מיר האָט ער אָפּגעטײלט אײנעם פֿון זײ מיט
פֿענצטער ,װעלכע זײַנען אַרױס אין אַ גרױסאַרטיקן ,אַ ביסל פֿאַרװילדעװעטן סאָד.
דער דאָזיקער צימער איז געװען פֿאַר מיר אַן אָאַזיס בעת די ניט פֿיל פֿרײַ שעהן ,װוּ
איך פֿלעג זיצן איבער מײַנע מעדיצין־ביכלעך אָדער מיט אַ ראָמאַן פֿון טאָלסטױען
אָדער דאָסטאָיעװסקין .דער סאָד אין זילבער־שײַן פֿון דער פֿולער לבֿנה האָט אָנגעפֿילט
מײַן נשמה מיט זיסע יוגנט־טרױמען און ליכטיקע פֿאַרלאַנגען .מיך האָט געפֿרײדט,
װאָס מיט יעדן טאָג האָב איך דעראָבערט אַלץ מער דערפֿאַרונג אין מײַן אַרבעט,
אַלץ בולטער געפֿילט ,װי מײַן הילף איז נײטיק צו מענטשן אין זײערע לײַדן ,און מיט
אַן אינערלעכער באַפֿרידיקונג אױפֿגענומען די דאָזיקע בליקן פֿון מײַנע פּאַציענטן.
שװער צו פֿאַרגעסן אַן עפּיזאָד ,װען אַן אָרעמער פּױער ,װעלנדיק מיך אָפּדאַנקען פֿאַר
מײַן הילף ,האָט ער אַרױסגענומען פֿון בוזעם אַ קאַטשאַן קוקורוזע און מיר דערלאַנגט...
ניט זעלטן בין איך געבליבן שטײן אין טופּיק בעתן שטעלן דעם דיאַגנאָז,
איבערהױפּט בײַ קינדער .ניט געװען מיט װעמען זיך האַלטן אַן עצה – איך בין
געװען אײנער אַלײן .געהאָלפֿן האָט מיר ,װײַזט אױס ,מײַן אינטויציע און מײַן
אומרויקע נאַטור ,אַדאַנק װעלכער יעדער ניט קלאָרער פֿאַל האָט מיך געצװוּנגען
ביז שפּעט אין דער נאַכט זיך גריבלען אין מײַנע תּלמודן...יעדן מײַנעם דורכפֿאַל
אָן װעלכן עס גײט ניט פֿאַרבײַ יעדן יונגן מעדיקער ,האָב איך שטאַרק איבערגעלעבט
און ניט אײנמאָל זיך אַנטױשט אין מײַנע קענטענישן ֿ.
סוף זומער איז צוריק געקומען פֿון די קורסן אַלעקסאַנדראַ פּאַװלאָװנאַ און מיר
האָט געשײַנט זיך אומקערן קײן נאַדושיטאַ .איך האָב שױן אַפֿילו געפּאַקעװעט
מײַנע קלומקעס מיט ביכער ,װי פֿון סאָראָקע איז פֿאַר מיר אָנגעקומען אַ פּוטיאָװקע
אױף ספּעציאַליזאַציע־קורסן פֿון דערמאַטאָװענעראָלאָגיע קײן אַדעס.
דעם ערשטן סענטיאַבער האָבן מיך דראָקיער מעדיקער ,מיט װעלכע עס האָבן זיך
בײַ מיר אײַנגעשטעלט װאַרעמע באַציונגען ,באַגלײט צום באַן ”טשערנאָװיץ־קעשענעװ״.
די שטימונג איז בײַ מיר געװען אַ געהױבענע .ערשטנס ,איז מקוים מײַן פֿאַרלאַנג זיך
ספּעציאַליזירן אין דערמאַטאָװענעראָלאָגיע; צװײטנס ,האָט זיך מיר זײער געװאָלט
באַקענען מיט דער שטאָט פֿון מענדעלע מוכר ספֿרים ,װעגן װעלכער איך בין געװען
פֿיל אָנגעהערט.

אַדעס .חתונה
װען די באַן האָט זיך אָפּגעשטעלט אױף דער סטאַנציע און איך האָב שױן געזעגנט
מיט מײַנע באַגלײטער ,האָב איך פּלוצלינג דערזען אַ הױכן ,אױסגעדאַרטן בחור
מיט אַ גוט באַקאַנטן פּנים .מיט אַ קעסעלע אין דער האַנט איז ער געלאָפֿן צום
פּלומפּ און ממש זיך אָנגעשטױסן אױף מיר .פֿון אומדערװאַרטקײַט האָבן מיר בײדע
אין אײן קול אױסגעשריגן אונדזער פֿרײד און זיך אַרומגעכאַפּט.
דאָס איז געװען מײַן אינסטיטוט־פֿרײַנט זשאָרע אָסנאָס ,װעלכער איז צוזאַמען
מיט זײַן פֿאָטער דער פּראָפֿעסאָר און זײַן טשערנאָװיצער כּלה (בעטיע האָט זי
געהײסן) געפֿאָרן פֿון טשערנאָװיץ קײן אַדעס צו דער מוטער זײַנער .דערװיסנדיק
זיך ,אַז איך פֿאָר קײן אַדעס ,איז ער אַנציקט געװאָרן און מיך ממש אַרײַנגעשלעפּט
צו זיך אין קופּע.
אין אַדעס האָב איך זיך אָפּגעשטעלט אין אַ צוזאַמענװױנונג אױף דער מאָלדאַװאַנקע,
ניט װײַט פֿון דעם ייִדישן שפּיטאָל .דאָס לערנען אין קליניק אױף גלאַװטשעס נאָמען
האָט מיך גלײַך פֿאַרכאַפּט .די אַלטע פּראָפֿעסורע איז געגאַנגען פֿון דער פֿראַנצױזישער
שול און אונדזערע לימודים זײַנען דורך אױף אַ הױכן ניװאָ .מײַנע פּראָפֿעסאָרן
פֿעלדמאַן ,פּערקעל ,לאַנדאַו ,ליטװאַל ,לײטעס האָבן מיט זײער ערודיציע און טיפֿן
װיסן איבערגעלאָזט בײַ מיר אַ טיפֿן שפּור אױפֿן גאַנצן לעבן.
די אָװנטן אין אַדעס האָב איך פֿאַרבראַכט מיט מײַנע ניט װײניק אינסטיטוט־פֿרײַנט
נאָך פֿון פֿרונזע ,װעלכע איך האָב דאָ זײער גיך אױסגעפֿונען .יעדערער פֿון זײ האָט
גאנץ
דאס איז געװען ַ
געגאַרט מיך באַקענען מיט אַ מײדל ,גערעדט מיך אַ שידוךָ .
דאקטערַ ,א לַײטישער בחור בײַ די אַכט
נאטירלעך .געקומען קײן ַאדעס ַא יונגער ָ
ַ
און צװאַנציק .איז פּשוט אַן עװלה ניט חתונה מאַכן .דעם אמת זאָגנדיק ,איז מיר
שױן אַלײן דערעסן מײַן כאָלאָסטיאַצקע לעבן ,נאָר איך בין געװען ניט קײן קלײנער
איבערקלײַבער און װעמען מע האָט מיר ניט געשדכנט (און געשדכנט האָט מען
מיך כּמעט יעדן טאָג) איז מיר ניט געװען געפֿעלן .און ניט דערפֿאַר ,װאָס איך בין
זיך גרױס געװען ,איך װאָלט געזאָגט פֿאַרקערט – לױט דער נאַטור אַ באַשײדענער,
נאָר פֿאַרבינדן מײַן לעבן אַזױ גלאַט ,װײַל סוף־כּל־סוף חתונה האָבן מוז מען דאָך –
דאָס איז געװען קעגן מײַן גײַסט.
אַזױ זײַנען דורך כּמעט צװײ חדשים און מײַנע פֿרײַנט ,אױך איך אַלײן ,האָבן
שױן פֿאַרלױרן אַ װאָסער־ניט־איז האָפֿענונג מיך פֿאַרשדכנען.
נאָר װי זאָגט מען בײַ ייִדן? גאָט זיצט אױבן...
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הנותח .סעדאַ

דעם 20־טן אָקטיאַבער  1946יאָר אין אָװנט האָב איך באַזוכט מײַן פֿרײַנט זשאָרע
אָסנאָס ,מיט װעלכן מיר האָבן זיך באַגעגנט אױף דער סטאַנציע דראָקיע און
צוזאַמען געפֿאָרן קײן אַדעס .צוזאַמען מיט זײַן מוטער סאָפֿיע גריגאָריעװנע האָט
ער געװױנט אין צװײ שײנע צימערן אױף דער דאַװידאָװער גאַס ,65 ,לעבן
קאָנסערװאַטאָריע .און אַזױװי עס האָט אים ניט געלונגען זיך אײַנאָרדענען אין
אַדעס מיט אַרבעט ,האָט ער זיך געקליבן איבערפֿאָרן קײן טשערנאָװיץ צום פֿאָטער,
װעלכער האָט פֿאַרנומען אַ קאַטעדרע אין מעדיצינישן אינסטיטוט .איך האָב
פֿאָרגעלײגט מײַן פֿרײַנט זיך דורכגײן אין שטאָט ,נאָר זשאָרע האָט מיטגעטײלט,
אַז אָט דאַרף צו אים אַרײַנקומען צװײ באַקאַנטע מײדלעך צו גאַסט – און מיך
געבעט פֿאַרהאַלטן זיך בײַ אים .עס איז ניט דורך קײן האַלבע שעה ,װי מע האָט
אָנגעקלונגען אין טיר און אין צימער זײַנען אַרײַנגעגאַנגען מיט אַ פֿרײלעכן
אָנשטענדיקן געלעכטער צװײ יונגע שײנע מײדלעך .זשאָרע האָט מיך פֿאָרגעשטעלט
פֿאַר זײ ,דערנאָך אַװעקגעשטעלט אױפֿן טיש דעם פּאַטעפֿאָן .איך בין קײנמאָל ניט
געװען קײן טענצער ,גיכער צוליב מײַן שעמעװדיקײַט ,נאָר װען עס האָבן זיך
צעטראָגן איבערן צימער קלאַנגען פֿון טאַנגאָ האָט ניט געפּאַסט ניט אײַנלאַדן די
מײדלעך .נאָר פֿאַר דעם האָט זשאָרעס מוטער – אַ שטיקל ברײַנדעלע קאָזאַק,
װעלכע איז אומעטום געקראָכן מיט איר נאָז – ,מיר אײַנגערעדט ,אַז איך זאָל
אײַנלאַדן טאַנצן טאַסיען ,און ניט ניוסיען .איך האָב איר צוגעשאָקלט מיטן קאָפּ
מחמת איך הער זי ,נאָר אײַנגעלאַדן האָב איך ...ניוסיען .זי איז מיר פֿונעם ערשטן
אױגנבליק שטאַרק געפֿעלן געװאָרן .זשאָרע איז אַװעק טאַנצן מיט טאַסיען .סאָפֿיע
גריגאָריעװנע האָט מיך באַגלײט מיטן בײזן אױגנבליק ,נאָר איך האָב זיך געמאַכט,
אַז איך באַמערק זי ניט און צום סוף אָװנט ,װען מיר האָבן זיך אָנגעטאָן ,כּדי באַגלײטן
אונדזערע געסט ,האָט זי מיך אַרײַנגערופֿן אין צװײטן צימער און פֿאָרגעװאָרפֿן,
פֿאַרװאָס איך האָב זי ניט געפֿאָלגט און אוכאַזשעװעט ניט נאָך טאַסיען ,נאָר נאָך
ניוסיען...
איר אױסרײד האָט מיך פֿאַרװײַלט ,און איך האָב באַשטימט שפּילן מײַן ראָליע
ּתמעװאטע זי געפֿרעגט:
ַ
ביזן סוף און מאַכנדיק זיך
– איך האָב דען ניט געטאַנצט מיט טאַסיען? סאָפֿיע גריגאָריעװנאַ האָט מיר
ניט געקאָנט מוחל זײַן דעם דאָזיקן אָװנט ...װי עס האָט זיך אַרױסגעװיזן ,איז צו דער
צײַט געפּלאַצט דער שידוך צװישן איר זון און זײַן כּלה פֿון טשערנאָװיץ .אַצינד איז
סאָפֿיע גריגאָריעװנאַ געװען ֿפ ַארדאגהט װעגן אַ נײַעם שידוך און ניוסיע האָט בײַ איר
מער אױסגענומען אײדער טאַסיע .בײַ מיר אױך ...אַלזאָ ,זײער גיך בין איך מודה געװען,
אַז איך בין פֿאַרטיק ...יעדן אָװנט האָב איך פֿאַרבראַכט מיט מײַן אױסגעװײלטער ,און

217

דאָס זײַנען געװען אײנע פֿון די שענסטע טעג אין מײַן לעבן .אין גיכן האָט סאָפֿיע
גריגאָריעװנאַ אָפּגעפֿאָרן צו איר מאַן קײן טשערנאָװיץ און זשאָרע האָט מיך
אײַנגערעדט דעם חודש ,װאָס עס איז מיר פֿאַבליבן זײַן אין אַדעס ,װױנען בײַ אים.
מיר האָט עס אײַנגעאָרדנט אין דעם זין ,װאָס איך האָב אױסגעמיטן יעדן באַנאַכט
אױף די טרעפֿונגען זיך אומקערן אין צוזאַמענװױנונג אױף דער מאָלדאָװאַנקע,
װעלכע איז באַרימט געװען ניט נאָר מיט אַדעסער זשאַרגאָן און לידעלעך...
זשאָרע איז געװען אַ זעלטענער חבֿר :אַ װױלער ,אַ פֿרײלעכער ,אַ קלוגער ,און
מיר זײַנען מיט אים אױסגעצײכנט אױסגעקומען .זשאָרע האָט געװוּסט ,אַז זעקס
הונדערט גראַם ברױט און דער קנאַפּער פּאַיאָק ,װאָס מיר האָבן דעמלט באַקומען
לױט די קאַרטלען ,קאָן מיר ניט סטײַען ,און ער ,װעלכער איז געװען פֿיל בעסער
פֿון מיר מאַטעריעל באַזאָרגט ,האָט מיט אַ באַזונדערן טאַקט ,כּדי ניט אָנרירן מײַן
שטאָלץ ,אײַנגעאָרדנט מיט מיר אַן אַלגעמײנע קאָמונע .מײַן אױסגעװײלטע איז
אָפֿט געקומען צו אונדז ,צוקוקנדיק ,װי צװײ כאָלאָסטיאַקעס מאַכן אױף עלעקטרע־
אײװעלע באָרשטש און פּרעגלען קאָטלעטן ,האָט זי זיך געהאַלטן בײַ די זײַטן פֿון
האט
געשמאקע מאכלים ָ
ַ
געלעכטער ,נאָר דערבײַ האָט זי באַשטעטיקטַ ,אז ַאזױנע
קײנמאל ניט געגעסן...
ָ
זי
װ אַ חלום איז דורכגעלאָפֿן מײַן גליקלעכער חודש אין אַדעס און מיט צער האָב
איך אָנגעהױבן טראַכטן װעגן אומקערן זיך אין דאָרף אַרײַן אין מײַן אײנזאַמען
צימער ...נאָר דאָס לעבן פֿרעגט ניט .דאָס געזעגענען זיך מיט מײַן באַשערטן איז
געװען אַ רירנדיקע .די נאַכט אין שמוציקן פֿולגעפּאַקט װאַגאָן האָב איך קײן אױג
ניט צוגעמאַכט :פֿאַר די אױגן איז מיר געשטאַנען די פֿאַרשײַטע ניוסיע און אין די
אױערן האָט אַלץ געקלונגען איר אָנשטענדיקער געלעכטער .דראָקיע האָט מיך
באַגעגנט מיט אַ קאַלטער רעגן און אַ בלאָטע ביז קני .פֿון דער סטאַנציע ביז מײַן
װױנונג איז געװען ניט מער װי צװײ הונדערט מעטער ,נאָר ביזװאַנען בין איך
געקראָכן אַהײם מיט מײַן טשעמאָדאַן און לײַכטע טופֿליעס ,װעלכע איך האָב פֿון
צײַט צו צײַט פֿאַרלױרן אין דער טיפֿער בלאָטע ,האָב איך דערזען מײַן פּנים אױף
יענער װעלט.
נטשטאנען װי
ַ
באליבט ,איז איצט ַא
װאס איז ֿפריִיער געװען ַאזױ ַ
מַײן צימערָ ,
ַאן עלנטער ֿפ ַארװילדעטער עק.
נאקעטע
סאד מיט די ַ
האט איצט ַארַײנגעקוקט דער ֿפ ַארװילדעטער ָ
אין ֿפענצטער ָ
בײמער און
קלאגן
ָ
װאלטן זיך
הארבסטיקן הימל צװַײגן ,גלַײך זיי ָ
אױסגעשטריקטע צום ַ
ֿפ ַאר דער װעלט.
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הנותח .סעדאַ

דערװארט ניט קײן ֿפרײלעכע נַײסֿ :פ ַאר מַײן ָאּפװעזן
ַ
האבן מיך
איף דער ַארבעט ָ
צוזאמען
ַ
געזינט־אּפטײל.
ָ
שעפן ֿפון אונדזער
ֿ
ּתפיסה די
האט מען ַארַײנגעזעצט אין ֿ
ָ
האבן זײ דערשװענדט הונדערט טױזנט
בוכהאלטער – ָ
ַ
מיט איר געליבטן – אונדזער
האט געשמועסט
נטלױפן ,װי מען ָ
ֿ
האט זיך אַײנגעגעבן ַא
בוכהאלטער ָ
ַ
רובל .דעם
קאמער.
רַײנגעפ ַאלן אין ַ
ֿ
– קײן רומעניע ,און זַײן געליבטע איז ַא
ראקע
סא ָ
נגעפ ָארן ֿפון ָ
ֿ
דערװיסנדיק זיך װעגן מַײן אומקער ֿפון ַאדעס איז גלַײך ָא
רַײנגערופן צו זיך,
ֿ
האט מיך ַא
דאקטער בעלינסקי ,װעלכער ָ
אונדזער אויעזד־שעף ָ
ַאוועקגעזעצט און ַאוועקגעלייגט ֿפ ַאר מיר ַא בינטל מיט שליסל.
ראן
געזונט־אּפטײל ,נעמט זײַ ...אחוץ אַײך – ניט ֿפ ַא ַ
ָ
דאס זַײנען די שליסל ֿפון
– ָ
מער װעמען...
דאס
בארוִיקטַ ,אז ָ
דאקטער בעלינסקי מיך ַ
האט ָ
ּפראטעסטָ ,
אױף מַײן חידוש און ָ
האב
צופ ַארבַײטן .איך ָ
איז בלױז צַײטװעליק ,אינגיכן װעט ער צושיקן עמעצן מיך ֿ
דמיניסטראטיװע
ַ
געהאט קײן שום ציונג צו ַא
ַ
יארן ,ניט
סאמע יונגע ָ
קײנמאלֿ ,פון די ַ
ָ
געװאלט
ָ
לאגיע און
טא ָ
דערמא ָ
ַ
סּפעציאליזירט אױף
ַ
האב זיך
ַארבעט .איצט ,װען איך ָ
דאן געװען ַא ברײט
לדאװיע איז ַ
מא ַ
זאך .אין ָ
װאס גיכער זיך ֿפ ַארנעמען מיט מַײן ַ
ָ
סימּפאטישן
ַ
ּפזאגן דעם
געקאנט ָא ָ
ָ
האב איך
נאר װי ָ
ֿפעלד ֿפ ַאר אונדזער ברודערָ ...
װארטַ ,אז אין
צוגעזאגט ,מיטן זַײן ערן ָ
ָ
האט מיר
דאקטער בעלינסקי ,װעלכער ָ
ָ
יאן
רא ָ
לאגע אין ַ
צװײ־דרַײ חדשים ַארום װעט ער מיך ֿפ ַארבַײטן מיט עמעצן .די ַ
האט
נאנד ַא ֿפ ַארטריקעניש ,דער הונגער ָ
כא ַ
נא ַ
יאר ָ
איז געװען ַא שרעקלעכע :דרַײ ָ
אומגעבראכט
ַ
טאג
לדאװישע הַײזער און יעדן ָ
מא ַ
אומרחמנותדיק געהערשט אין די ָ
האבן זיך ניט ֿפ ַארהײצט .די
נשטאלטן ָ
ַ
צענדליקער מענטשן .די מעדיצינישע ָא
געהאט,
ַ
כ׳האב קײן ַאנונג ניט
ָ
געהאלט.
ַ
מעדיקער זַײנען שױן דרַײ חדשים געזעסן ָאן
װאס ֿפריער ָאנהײבן .צו דער צַײט איז ָאנגעקומען ֿפון צענטער ַא דירעקטיװ
ֿפון ָ
יאן דערנער־ּפונקטן ֿפ ַאר די הונגעריקע.
רא ָ
דערפער ֿפון ַ
ֿ
רגאניזירן אין די
ָא ַ
רױפגעלײגט אױף די מעדיקערַ .א
האט מען ַא ֿ
לאסט ֿפון דער ַארבעט ָ
גאנצע ַ
די ַ
האב איך זיך
נאכט ָ
טאג און בַײ ַ
זאװערוכעס ,בַײ ָ
גאנצן װינטער ,אין ֿפרעסט און ַ
ַ
רפרירטער
דערפער ָא ֿפט הונגעריקער און ֿפ ַא ֿ
ֿ
לדאװישע
מא ַ
רומגעטראגן איבער די ָ
ָ
ַא
נארן ֿפ ַאר די
ציא ַ
סטא ָ
ַ
אַײנארדענען אױף די ערטער
ָ
לפן די ֿפעלדשערס
צוגעהא ֿ
ָ
און
רַײאן אין יענע צַײטן איז
ָ
רומװאנדערן איבער
ַ
דיסטרא ֿפיקער און דערנער־ּפונקטןַ .א
ָ
רומגעבלאנדזשעט ניט װײניק
ָ
האבן ַא
רלאז .אױף די װעגן ָ
געפ ַא ָ
ֿ
געװען ניט ַאזױ
אײנמאל
ָ
צוגעזאגט קײן ֿפרײד .אױך
ָ
האבן ניט
באגעגענישן מיט װעלכע ָ
שַײקעס ,די ַ
באגעגענען אין שנײִיקן ֿפעלד מיט הונגעריקע װעלף.
איז מיר אױס געקומען זיך ַ
געפ ַאר.
ֿ
ורמאן אַײנגעגעבן ַארױס מיט זַײן ֿפערד ֿפון
ַ
מיט ַא נס איז מַײן ֿפ
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נטשטאנען
ַ
נטשלא ֿפןֿ .פ ַאר מיר זַײנען ַא
ָ
געקאנט ַא
ָ
לאנג ניט
האב איך ַ
בַײנאכט ָ
ַ
בַײטאג געװען ֿפ ַאר מַײנע אױגן .ניט
ָ
די בילדער ֿפון די הונגעריקע ,װעלכע זַײנען
װײניק איז מיר אױסגעקומען ֿפירן מלחמה מיט ֿפעלדשער ,װעלכע ֿפלעגן אױף
קראנקע
ַ
גנבענען מעל און ַארױסגעגעבן די אומגליקלעכע
זײערע דערנער־ּפונקטן ֿ
לײמענע ברױט געמישט מיט ֿפ ַארשײדענע צרות...
נאך איצט ַארום ַא גרױל .דער אײנציקער
כאּפט מיך ָ
דערמאנענדיק װעגן דעם ַאלץ ַ
ָ
שטראל אין דער צַײט זַײנען ֿפ ַאר מיר געװען די בריװ אין די קלײנע
ַ
ליכטיקער
דאס זַײנען געװען בריװ
געװארט אין דער הײםָ .
ַ
האבן אױף מיר
קאנװערטן ,װעלכע ָ
ָ
האב
דאזיקע בריװ ָ
האנט ,אין די ָ
װארעמער מײדלשער ַ
ֿפון ַאדעס ,געשריבן מיט ַא ַ
הא ֿפענונג.
איך געשעּפט מוט און ָ
מארט ...און
עװראלַ ,
ַ
נווארֿ ,פ
יא ַ
דעקאבערַ ,
ַ
האב זיך שװער געצױגן׃
די צַײט ָ
אױסגעפ ַאלן
ֿ
נוואר  1947איז מיר
יא ַ
רהאלטן .סוף ַ
זאל מיך ֿפ ַא ַ
קײן שום סימן מע ָ
מעדיקאמענטן ֿפ ַאר
ַ
אוסשלאגן ֿפיש־אײל און ַאנדערע
ָ
רױספ ָארן קײן קעשענעװ
ֿ
ַא
קאצן־שּפרונג .װי זשע
זאגטַ ,א ַ
די הונגעריקעֿ .פון קעשענעװ ביז ַאדעס ,װי מע ָ
כאטש אױף עטלעכע
ּפכאּפן זיך ַאהין ָ
רא ַ
געקאנט אַײנשטײן און ניט ַא ָ
ָ
האב איך
ָ
שעה?
װארעמע
לדאװער בילדער ,איז די ַ
מא ַ
נאך די שרעקלעכע ָ
געװאגטָ .
ַ
האב
און איך ָ
לאץ ֿפון ַא מעׂשהלע.
ּפא ַ
נטשטאנען ֿפ ַאר מיר װי ַא װונדערלעכער ַ
ַ
ָאנגעהײצטע שטוב ַא
האט ַארױסגעשיט אין ַאדעס אומגעזעענער
טאג ָ
טרעפןַ ,אז דעם זעלבן ָ
ֿ
זאל
דא ָ
און ָ
נסּפארטַ .אזױ ַארום
ָ
טרא
ַ
באװעגונג ֿפון יעטװידער
ראליזירט די ַ
ּפא ַ
האט ַ
װאס ָ
שנײָ ,
גאנצע דרַײ טעג...
נגענשא ֿפט בַײ מַײן ּפרינצעסין ַ
ַ
געפ ַא
בין איך געבליבן אין ֿ
האב איך זיך שױן ַא חתן.
דראקיע ָ
ָ
אומגעקערט קײן
קטאר בעלינסקי
דא ָ
האט מיר ָ
ראקע ָ
סא ָ
מבארדירן ָ
בא ַ
נאך מַײן ָ
ָאנהײב ֿפרילינג ָ
ראװיטש
ניקיפ ָא ָ
ֿ
יעפים
ֿ
ּפערסאן ֿפון ֿפעלדשער
ָ
צוגעשטעלט ַא ֿפ ַארבַײט אין דער
האב איך זיך גענומען
לדארע ...איבערגעגעבן אים די ענינים און די שליסלָ ,
קא ַ
ָ
לאגישן ּפונקט.
װענערא ָ
ָ
יאנעם
רא ָ
רגאניזירן דעם ַ
צום ָא ַ
צוגעטראטן
ָ
לאנגן צעטל ֿפון מַײנע חולים און
רמאגט ַא ַ
האב איך ֿפ ַא ָ
אינגיכן ָ
רקאמּפליצירט .מַײן ּכלה אין
האט זיך ֿפ ַא ָ
לאגע ָ
נאר מַײן ַ
צו מַײן נַײער ַארבעטָ .
געהאלטן בַײם ֿפ ַארענדיקן דעם דריטן קורס ֿפון מעדיצין־
ַ
האט ערשט
ַאדעס ָ
געקאנט בלױז
ָ
האט
צוזאמענזַײן ָ
ַ
ראגע װעגן אונדזער
אינסטיטוטַ ,אזױ ַאז די ֿפ ַ
איבערפ ָארן קײן ַאדעס.
ֿ
זאל
געלײזט װערן ,אױב איך ָ
האט מיר
קטאר בעלינסקי ָ
דא ָ
לדאװיע? ָ
מא ַ
ּפלאזן ֿפון ָ
ָאבער װער װעט מיך דען ָא ָ
מיטגעפילט.
ֿ

220

הנותח .סעדאַ

דאס איז
קטאר אױף מַײן ָארטָ .
דא ָ
געפינען ַא ָ
זאל אים ֿ
שטאנען ,איך ָ
ַ
בא
ער איז ַ
שױן געװען עּפעס.
האבן בַײ דער
רױסגעפ ָארן אין אורלױב קײן ַאדעס ,װּו מיר ָ
ֿ
סוף יוני בין איך ַא
ּכלה ָאּפגעשּפילט אונדזער חתונה.
קרובים,
ֿ
דא זַײנען בַײגעװען ֿפיל
די חתנה איז געװען ַא ֿפרײלעכע מיט ַא חוּפהָ .
טאג
אױפן צװײטן ָ
ֿ
צופ ָארן.
מאמע און ברודער זַײנען געקומען ֿ
ֿפרַײנט ,אױך מַײן ַ
האט מיט
מאמע ָ
נאענטע ,און מַײן ַ
סאמע ָ
צונױפגעקליבן די ַ
ֿ
האבן זיך ַארום טיש
ָ
שטארק אויסגענומען
ַ
האבן זיך
מלא־חן דערצײלט אירע ֿפ ָאלקס־מעׂשות ,װעלכע ָ
בַײ די געסט.
צוזאמען
ַ
באזונדער און מיט ַאלע
האב מיט יעדערן ַ
איך ,צו מַײן חרּפהָ ,
געװארן – ַא שײנער חתן
ָ
אױסגעטרונקען ַאזױ ֿפיל ּכוסותַ ,אז איך בין ֿפ ַארשיּכורט
געזאגט!..
ָ
אומשטײנס
װעקגעפירט מַײן יונגע ֿפרױ צו זיך קײן
ֿ
האב איך ַא
נאך דער חתונה ָ
קורץ ָ
נאכן דריטן
ּפראקטיק ָ
ַ
דראקיע ,װּו איר איז ֿפ ָארגעקומען דורכגײן די ערשטע אירע
ָ
קורס.
װאס
קטארָ ,
דא ָ
געפונען ַא ָ
ֿ
האט זיך מיר אַײנגעגעבן
ּפפ ָארן ֿפון ַאדעס ָ
ֿפ ַארן ָא ֿ
דאס איז
לדאװיע אױף מַײן ָארטָ .
מא ַ
רלאנג ֿפ ָארן ַארבעטן אין ָ
געהאט ַא ֿפ ַא ַ
ַ
האט
ָ
לענא
ַ
חברטע
קאנטע ֿפון ֿפרונזער אינסטיטוט און אױך מַײן ֿפרױס ַא ֿ
בא ַ
געװען מַײן ַ
װאס ֿפ ַארענדיקט דעם ַאדעסער מעדיצינישן אינסטיטוט.
נאר ָ
האט ָ
מַײדאניוק ,װעלכע ָ
ַ
באשײדענעם צימער ,װּוהין דורך
דראקיע אין מַײן ַ
ָ
האניק־חודש אין
אונדזער ָ
מאטנע
רא ַ
סאד געצױגן קוסטעס ֿפון ַא ָ
רלאזטן ָ
האבן זיך ֿפון ֿפ ַא ָ
עפענע ֿפענצטער עס ָ
די ֿ
מאל אין לעבן...
נאר אײן ָ
יוגנט־יום־טוב ,װעלכער ֿפ ַאלט אױס ָ
ֿ
רױזן ,איז געװען ַא
נאך דער
קיא און ָ
דרא ַ
ָ
קאלעגן אין
געפעלן מַײנע ָ
ֿ
שטארק
ַ
אױסװאל איז
ַ
מַײן
סאד ,װּו מיר ֿפלעגן ֿפרײלעך
אַײנגעכאּפט צו אונדז אין ָ
ַ
האבן זײ זיך ָא ֿפט
ַארבעט ָ
לדאװיע
מא ַ
לאגע אין ָ
ֿפ ַארברענגען די זומערדיקע ָאװנטן .צו דער צַײט איז די ַ
געװארן ַא ביסל לינדער ,דער אױסזוכט אױף ַא גערעטעניש איז געװען ניט קײן
ָ
שלעכטערַ ,אזױ איז די שטימונג בַײ ַאלעמען געװען ַא געהױבענע...
האט זיך דערנעענטערט
ּפראקטיק ָ
ַ
סוף ַאװגוסט װען דער טערמין ֿפון מַײן ֿפרױס
צוזאמען מיט איר זַײנען מיר
ַ
מַײדאניוק.
ַ
לענא
ַ
צום סוף ,איז ָאנגעקומען ֿפון ַאדעס
געװאקלט .מסּתמא איז ער
ַ
שטארק
ַ
האט
קטאר בעלינסקי ָ
דא ָ
ראקעָ .
סא ָ
ַאװעק קײן ָ
ּפלאזן מיטן ּתנאי אױב איך װעל אים צושטעלן
צוגעזאגט מיך ָא ָ
ָ
האט
דעמלט װען ער ָ
דאס װעט זַײן ֿפ ַאר מיר אוממעגלעך.
אױף מַײן ָארט ַא ֿפ ַארבַײט ,געװען זיכערַ ,אז ָ
ּפלאזן ָאן דערלױבעניש ֿפון קעשענעװ – ֿפון
געװאגט מיך ָא ָ
ַ
האט ער ניט
חוץ דעם ָ
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שאד זײ
רפ ָאלק – ַא ָ
ּפא ֿ
לאגע ֿפון ַא יונג ָ
נאר מסּתמא גענומען די ַ
מינעסטעריוםָ .
אופן.
אױפן בעסטן ֿ
ֿ
געװארן
ָ
נאר ַאלץ איז געלײזט
צו צעשײדןַ .אזױ צי ַאזױ ָ
לענא
ַ
דראקיע זַײנען מיר ַאלע אין דרַײען – איך ,מַײן ֿפרױ,
נאכט אין ָ
די לעצטע ַ
נאר די
רױסגערופן ניט װײניק געלעכטערָ .
ֿ
האט ַא
װאס ָ
געשלא ֿפן אין אײן בעטָ ,
ָ
האבן
שלאף ,װען די ברעטער ָ
ָ
טיפן
נאכט ,אין ֿ
קולמינאציע איז געקומען אין מיטן ַ
ַ
האט זיך מיט ַא טרעסק ,װי בַײ ַאן ערד־ציטערניש
דאס בעט ָ
אױסגעהאלטןָ ,
ַ
זיך ניט
דאזיקע
דאס ָ
אױפן דיל ,און אױף מיר – צװײ ֿפרױעןָ .
ֿ
ּפגעפ ַאלן
ֿ
רא
צעשיטן ,איך בין ַא ָ
לאנג בַײ אונדז געדינט ַאלס ַא טעמע ֿפ ַאר געלעכטער.
נאך ַ
האט ָ
גראטעסק־בילד ָ
ָ

כערסאָן
אַדעס האָט דאָס מאָל מיך אױפֿגענומען ניט איבעריק גאַסטפֿרײַנטלעך .ערשטנס,
האָט מען מיר אָפּגעזאָגט אין אײַנמעלדן זיך .צװײטנס ,ניט מעגלעך געװען זיך
אײַנאָרדענען אױף אַרבעט ,פֿיל דאָקטױרים זײַנען דאַן אַרומגעגאַנגען אָן אַרבעט.
װידער – נע־ונד .דאָס מאָל – קײן כערסאָן ,װוּהין עס האָט מיך מיטגענומען
מײַנער חבֿר פֿון כאַרקאָװן אינסטיטוט סאַמויל אומאַנסקי ,װעלכער האָט דאָרטן
געאַרבעט .נאָר אױך אין כערסאָן איז ניט לַײכט געװען צו זוכן אַ פּאַסיקע אַרבעט.
מײַן לאַגע איז געװען אַ פֿאַרצװײפֿלטע ,װען איך האָב זיך געװענדט צו דער
מעדיצין־אַמטשאַפֿט פֿון װאַסער־טראַנספּאָרט .דאָ איז מען מסכּים מיך אײַנאָרדענען
אױף אַרבעט לױט מײַן פֿאַך ,נאָר מיט אַ תּנאַי ,אױב איך בין מסכּים גלײַכצײַטיק
אָננעמען די שטעלע פֿון הױּפט־דאָקטער פֿון דער באַסײן־פּאָליקליניק.
װי איך האָב שױן געזאָגט ,האָט מיך צו אַדמיניסטראַטיװער אַרבעט קײנמאָל
ניט געצױגן ,נאָר קײן אַנדער ברירה האָב איך ניט געהאַט ,װי געבן מײַן הסּכמה.
און אָט זיץ איך שוין אין אַ באַזונדערן קאַבינעט מיט אַ טעלעפֿאָן ,מיט אַ סײף,
מיט שליסלען און אַ שטעמפּל ...דער גרױסער קאָלעקטיװ קאָלעגן האָט מיך
אױפֿגענומען גוטװינטשעריש .איך װײס ניט ,װאָס זײ האָבן אין מיר אײַנגעפֿונען,
נאָר איך האָב אױף יעדן טריט און שריט לגבי זיך געפֿילט ניט קײן אונטערגעמאַכטן
כּבֿוד .מעגלעך ,עס האָט געשפּילט אַ ראָל מײַן עלטער – דרײַסיק יאָר ,װי איך האָב
שױן ניט אײנמאָל געצײַגט ,װאָס אימפּאָנירט דעם קאָלעקטיװ .באַציענדיק זיך
שטענדיק ערנסט צו מײַנע אַרבעטס־פֿליכטן ,האָב איך אױך דאָ פֿלינק אַרײַנגעצױגן
אין דער אַרבעט – ,מע האָט מיך געלױבט .די אַרבעט אין דערמאַטאָלאָגישן
קאַבינעט איז מיר געװען צום האַרצן ,אַזױ אַז איך האָב געקאָנט זײַן צופֿרידן פֿון
מײַן נײַער לאַגע ,װען ניט די שײדונג מיט מײַן פֿרױ אין די סאַמע בעסטע חדשים
פֿון אונדזער פֿאַמיליע־לעבן.
אַ צימערל האָב איך אָפּגעדונגען בײַ ייִדישע בעלי־בתּים און צוביסלעך זיך
אײַנגעװױנט צו די נײַע באַדינגונגען .פֿון צײַט צו צײַט בײַ די מינדסטע מעגלעכקײַטן –
יום־טובֿ אָדער אין אַן אָפּרו־טאָג האָב איך אַראָפּגעכאַפּט מיט דער שיף אָדער מיטן
אַעראָפּלאַן קײן אַדעס .אױף װינטער און אױף זומער־קאַניקולן איז מײַן פֿרױ געקומען
קײן כערסאָן און יעדער באַגעגעניש האָט אַרײַנגעטראָגן אַ שטיק פֿרײד אין אונדזער
לעבן .עס איז נאָך ניט דורך קײן יאָר ,װי קײן כערסאָן האָט זיך אומגעקערט פֿון
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עװאַקואַציע דער געװעזענער נאָך פֿון דער מלחמה־צײַטן הױפּט־דאָקטער פֿון
אונדזער פּאָליקליניק .פֿאַר מיר איז דאָס געװען אַ מתּנה פֿון גאָט ,כאָטש אַלע זײַנען
צופֿרידן געװען מיט מיר ,אָבער אומצופֿרידן בין איך געװען אַלײן .קײן קאַריערע
האָב איך ניט געהאַט אין זינען ,חוץ דעם איז מיר צו דער אַרבעט פֿון הױפּט־דאָקטער
גלאַט ניט געלעגן די נשמה .מיך האָט מער אײַנגעאָרדנט צוגאָבלעך צו מײַן אַרבעט
אַלס דערמאַטאָלאָג איבערגײן אַרבעטן אין דער אַמבולאַטאָריע פֿון כערסאָנער
שיפֿרעמאָנט־זאַװאָד ,װוּ די פּערספּעקטיװ צו באַקומען אַ װױנונג איז געװען מער אַ
רעאַלע .אױך די מאַטעריעלע באַדינגונגען זײַנען געװען בעסערע .איך דאַרף זאָגן,
אַז מײַן נאַטשאַלסטװע איז אַנטקעגן געקומען מײַן פֿאַרלאַנג.
עס װעט ניט זײַן קײן באַרימערײַ ,אױב איך װעל זאָגן ,אַז פֿאַר עטלעכע חדשים
אַרבעט איז אונדזער אַמבולאַטאָריע אַרױס אױפֿן ערשטן אָרט אין דניעפּר־באַסײן.
װעגן דעם איז געמאָלדן געװאָרן אױף אַ קאָנפֿערענץ אין קיעװ ,װוּהין מע האָט מיך
דעלעגירט .דער פּערסאָנאַל פֿון אַמבולאַטאָריע ,די אַרבעטער ,אָנגעשטעלטע ,װי
אױך די דירעקציע פֿון זאַװאָד האָבן זיך באַצױגן צו מיר מיט אַכטונג און זײער גיך
האָט מיר אױסגעטײלט אַ פֿײַנעם צימער פֿון אַן ערך דרײַסיק קװאַדראַטע מעטער
אין סאַמע צענטער פֿון שטאָט .נאָך אין עטלעכע חדשים אַרום האָט זיך געדאַרפֿט
פֿאַרענדיקן די בױונג פֿון אַ נײַ הױז ,װוּ מע האָט צוגעזאָגט אַ זעלבסטשטענדיקע
דירה פֿון צװײ צימערן .מאַטעריעל האָט זיך מײַן לאַגע אױך פֿאַרבעסערט .מײַן
קיעװער נאַטשאַלסטװע האָט דערלױבט מיר פּערסאָנעל באַקומען צװײ געהאַלטן
אין דער צײַט ,װען מער פֿון אָנדערהאַלבן האָט מען דאַן קײנעם ניט דערלױבט.
האט ָאּפגעגעבן
האט מיר מַײן ֿפרױ אין ַאדעס אין דער צַײט װען זי ָ
צו דער צַײט ָ
טאכטערל ,און אין קורצן
געשאנקען ַא ָ
ָ
מלוכה־עקזאמענס אין אינסטיטוט,
ַ
די
האט ָאנגעהױבן ַארבעטן אין אונדזער סיסטעם.
כערסאן ,װּו זיך ָ
ָ
איבערגעפ ָארן קײן
ֿ
אַזױ אַרום ,האָט געדוכט ,האָט זיך אַלץ אַמבעסטן אײַנגעאָרדנט – נאָר לעב און
זאל זיך חלילה
לעב .נאָר מײַן שיקזאַל האָט דאָס גאַנצע לעבן נאָכגעשּפירט ,איך ָ
ניט איבערנעמען און װי נאָר כ׳האָב באַװיזן אַביסל אױסגלײַכן די פּלײצעס ,אַזױ
האָב איך ּתיּכף־ומיד באַקומען איבערן קאָפּ .כ׳בין זיך מודה :תּמיד ,נאָך ביז הײַנטיקן
טאָג ,עס שרעקט מיך זײער ,װען עס גײט בײַ מיר אַלץ גוט .אין אַזױנע פֿאַלן
פֿאַרכאַפּט מיך אַ פֿאָרגעפֿיל ,אַז אָט גײט אױף מיר אַ דורכפֿאַל און ניט זעלטן װערט
עס מקוים.
אַלזאָ ,אין אײנעם אַ האַרבסטיקן טאָג פֿון סוף נאָיאַבער  1949רופֿט מען מיך אַרױס
סאלידער
אין מיליטער־קאָמיסאַריאַט אױף אַ שמועס .אַנטקעגן מיר איז געזעסן אַ ָ
פּאָלקאָװניק פֿון טאַװרידער מלוכה־קרײַז ,געבלעטערט די פּאַפּירן פֿון מײַן פּערזענלעכן
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ענין ,דורך די גראָבע גלעזלעך פֿון זײַנע מעכטיקע ראָגן־ברילן מיך סוחריש באַטראַכט,
מיט אַ מינע ,גלײַך ער האָט זיך געקליבן מיך קױפֿן .זעלבסטפֿאַרשטענדלעך ,ער האָט
זיך געגריבלט אין מײַן ביאָגראַפֿיע ,זיך אױסגעפּרוּװט װעגן טאַטן און גאָרניט ניט
דערקלערנדיק ,מיך אָפּגעלאָזט אױף אַלע פֿיר זײַטן .דעם זעלבן טאָג איז געקומען פֿון
כאַרקאָװ מײַן מאַמע זיך באַקענען מיט איר אײניקל ,אױך מײַן שװיגערין פֿון אַדעס
איז געקומען צו גאַסט מיט אַ פֿײַנעם קוכן צו מײַן געבורטס־טאָג.
נאָר פֿריִער האָט מיך ”באַגריסט״ דער מיליטער־קאָמיסאַריאַט׃ צו מאָרגנס באַקום
איך אַ פּאָװעסטקע ,װוּ ס׳שטײט שװאַרץ אױף װײַס ,אַז אין משך ֿפון דרַײ טעג בין
מחויב זיך דערענדיקן אױף דער אַרבעט און אָפּפֿאָרן אױפֿן װײַטן מזרח – קײן
ֿ
איך
אוסוריסק זיך שטעלן צו דער מיליטער־דינסט.

װײטער מזרח
ּפריזיװ .דער ַ
װאלט עס מיך ניט ַאזױ
לבנה אױף דער ערדָ ,
ּפפ ַאלן די ֿ
רא ֿ
דאן ַא ָ
זאל ַ
װען עס ָ
מלחמה־יארןַ ,א יונגער,
ָ
רארדענונג .סטַײטש! ַאלע
דאזיקע ֿפ ַא ָ
איבערגעראשט ,װי די ָ
ַ
װעלפישן בילעט מיטן
ֿ
האנט ַא
האט מען מיר ַארַײנגעשטוּפט אין ַ
ַא ֿפולקום געזונטערָ ,
האבן
מיליאנען ַאזױנע װי איך ָ
ָ
טעגאריע״ ,און װען
ָ
קא
ּפאס ֿפון דער דריטער ַ
”זא ַ
ַ
האט
קאמף מיט דער ברױנער חיה – דעמלט ָ
ַאװעקגעלײגט זײערע יונגע לעבנס אין ַ
ט־אט ַא ביסל
האב זיך ָא ָ
געטאּפט ,און איצט ,אין ֿפרידן־צַײט ,װען איך ָ
ַ
מען מיך ניט
אױף די ֿפיס געשטעלט ,װען אין שטוב בלַײבט מַײן ֿפרױ מיט ַא ברוסט־קינד ,איצט
כערסאנער
ָ
נאר דער
שטעלט מען מיך צום דינסט ...ס'איז אוממעגלעך ,מסּתמא ַא טעותָ .
דאס איז קײן שום טעות ניט ,און ...זַײ געזונט!
באשטעטיקטַ ,אז ָ
האט ַ
מיסאר ָ
ַ
מיליטער־קא
ָ
ּפגעטאן!
ָ
האט זיך אין שטוב ָא
װאס עס ָ
דא ניט איבערגעבן ָ
כ׳װעל ָ
האבן בַײ מַײנע אײגענע
האט מען מיך געשיקטָ ,
ראנט ָ
אױפן ֿפ ָ
ֿ
כאטש ניט
און ָ
נטגעגאנגען.
ַ
קײן טרער ניט ַא
מאמע קײן
ּפגעפירט די ַ
ֿ
כערסאןָ ,א
ָ
ּפגעפ ָארן ֿפון
ֿ
אין דרַײ טעג ַארום בין איך ָא
מאסקװע מיטן עקסּפרעס – קײן אוסוריסק.
מאסקװעֿ ,פון ָ
רקאװ קײן ָ
כא ָ
רקאװֿ ,פון ַ
כא ָ
ַ
הארץ ֿפ ַארקלעמטֿ .פ ַאר מַײנע
דאס ַ
האט זיך בַײ מיר ָ
בידשאןָ ,
ַ
בירא
ָ
דורכפ ָארנדיק
ֿ
גאסן – ַא שטיק ֿפון מַײן װַײטן
קזאל ,די ַ
װא ַ
אױגן זַײנען ֿפ ַארבַײ די הַײזער ,דער ָ
געגאנגען און ַאזױ טונקל
ַ
אױפ
ֿ
שטאט ַאזױ העל
ָ
דאזיקער
יוגנט ,װעלכע איז אין דער ָ
רגאנגען...
ֿפ ַא ַ
ט־ארמײ.
לופ ַ
האט מען מיך ָאּפגעשיקט אין דער ֿ
אין אוסוריסקֿ ,פון מיליטער־קרַײזָ ,
געװארט
ַ
האבן
דאקטױרים װי איך ,װעלכע ָ
נאך ֿפיל ַאזױנע ָ
געטרא ֿפן ָ
ָ
האב איך
דא ָ
ָ
באשטימונג אױף ַא מיליטער־טײל.
אױף ַא ַ
האט מען
שטאב ,דורכקוקנדיק מַײן ּפערזענלעכן עניןָ ,
ַ
מעדיצין־אּפטײל ֿפון
ָ
אין
מאביליזירט.
האט מען מיך ָ
װיאזױ ָ
זיך געחידושטַ ,
נאר
יארָ ,
דאס זיבן־און־דרַײסיקסטע ָ
כאטש עס איז ניט געװען ָ
אין יענער צַײטָ ,
נאר ַאזױ גײט
נאך װַײט ניט קײן ּכשרערָ ...
גרא ֿפיע דעמלט געװען ָ
ביא ַ
איך לױט מַײן ָ
קאנען אים קיין צען חכמים ֿפון
װאסער – ָ
נאר ַא שטײן אין ַ
רפט אײן ַ
װא ֿ
עס – ַ
דערלאנגען...
ַ
דארט ניט
ָ
האב אױף זיך
האט מען מיר געגעבן – איך ָ
ּפאטש אין ּפלײצע ָ
קורץ גערעדטַ ,א ַ
האב ַאן
האט זיך אױסגעװיזן ַאז איך ָ
מיליטער־פ ָארם ,און מיר ָ
ֿ
רױפגעצױגן ַא
ַא ֿ
זאגן...
מאמע ֿפלעג ָ
שטאק ,װי מַײן ליבע ַ
ָ
אױסזען ,װי ּתחת ֿפון ֿפערטן
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געקאנט ֿפ ַארשטיקן...
ָ
האט לַײכט
לדאט שװײק ָ
סא ַ
בראװער ָ
ַ
כ׳מײן ַאז דער
עטאּפ אין מַײן לעבן.
ַ
גאר ַא נַײער
האט זיך ָאנגעהױבן ָ
ַאזױ ָ
עטאּפ װעט זיך ֿפ ַארצִיען אױף
ַ
דאזיקער
טראכטןַ ,אז דער ָ
ַ
געקאנט
ָ
דאן
האט ַ
װער ָ
יאר?
צװאנציק ָ
ַ
גאנצע
ַ
לאנד און ֿפון
אױפן װַײטן מזרחָ ,אּפגעריסן ֿפון דעם גרױסן ַ
ֿ
דאס לעבן אין ַארמײ
ָ
האט זיך מיר געגעבן ניט לַײכט .איך ּפערזענלעך בין געװױנט
די קולטור־צענטערסָ ,
האלב
שאקירטָ ,אבער אין ַא ַ
האבן זײ ניט ָ
באדינגונגען ,און מיך ָ
געװען צו ַאזױנע ַ
האט זיך
דא ָ
איבערגעפ ָארן מַײן ֿפרױ מיטן טעכטערל און ָ
ֿ
יאר ַארום זַײנען צו מיר
ָ
געשטאנען אין ַא
ַ
רקאמּפליצירט :אונדזער טײל איז
שטארק ֿפ ַא ָ
ַ
אונדזער שטייגער
האבן געװױנט דרַײ ֿפ ַאמיליעס.
לי־פעלד און אין אײן דירה ָ
סאמע ֿפ ֿ
רניזאן לעבן ַ
ָ
גא
ַ
באקװעמלעכקַײטן.
מיר – אין ַא צימערל ֿפון ַאן ערך צען מעטער ָאן קײן שום ַ
לדאטישן בעטלַ ,א טישלַ ,א
סא ַ
שטאנען ֿפון ַא ָ
ַ
בא
זיאנער מעבל איז ַ
קא ָ
אונדזער ַ
װאס
האט קױם ָ
געהאלט ָ
ַ
עטאזשערקע .מַײן ָא ֿפיציריש
ַ
טאבורעטן און ַאן
ּפאר ַ
ָ
האב איך זיך
נאמיע ָ
עקא ָ
ָ
װירטװשא ֿפט .מיטן ציל ֿפון
ַ
באשײדן
געקלעקט אױף ַ
ּפראבעס.
ָ
ראּפגענומען די
כ'האב ַא ָ
ָ
לאװע ,װּו
סטא ָ
ָ
לדאטישער
סא ַ
דערנערט אין דער ָ
אױפגעקומען ֿפינף אין דער ֿפרי...
ֿ
צום ֿפרישטיק בין איך
אַײנקױפן
ֿ
האלץ ,שלעּפן קױל ,הײצן,
האקן ָ
ּפאמּפַ ,
װאסער ֿפון ַא װַײטן ָ
שלעּפן ַ
נאך דער ַארבעט .שװער איז עס
טאג ָ
רפולט דעם ָ
האט ֿפ ַא ֿ
דאס ַאלץ ָ
ּפראדוקטן – ָ
ָ
טע־מאמע
ַ
טא
אױסגעװאקסן אונטערן ֿפליגל ֿפון ַ
ַ
אױסגעקומען מַײן ֿפרױ ,װעלכע איז
האט זיך צוביסלעך ָאנגעװױנט
נאר צו איר ערע – זי ָ
נזשערײ־באדינגונגעןָ .
ַ
רא
אין ָא ַ
שטארק געערגערט,
ַ
האט
געהארעװעט .מיך ָ
ָ
צום ניט לַײכטן שטײגער און ניט װײניק
מיליטער־דאקטער און ניט לױט
ָ
װאס ס'איז מיר אױסגעקומען דינען ַאלס ַאלגעמײנער
ָ
ליפיצירן
דיסקװא ֿ
ַ
געטראגן די מעגלעכקַײט ֿפון
ָ
האט אין זיך
דאס ָ
סּפעציאליטעטָ :
ַ
מַײן
איבערפירן אין דער ַארמײִישער
ֿ
זאל מיך
האב ָאנגעהױבן משּתדל זַײן ,מע ָ
זיך .איך ָ
האט זיך
ט־ארמײ ָ
לופ ַ
מעדיצין־אּפטײל ֿפון דער ֿ
ָ
נדירשא ֿפט ֿפון
ַ
מא
קא ַ
שּפיטאל .די ָ
ָ
האב איך שױן געלַײטעט ַאן
יאר ַארום ָ
באצױגן גוטמוטיק און אין ַא ָ
צו מיר ַ
קאלעקטיװ
ראל .דער ָ
כא ָ
מיליטער־שּפיטאל אין ָ
ָ
לאגיע אין
טא ָ
דערמא ָ
ַ
ָאּפטײלונג ֿפון
שּפיטאל איז געװען ַא זעלטענער ,איבערהױּפט מַײן נַײער שעף – יעװגעני
ָ
ֿפון דעם
ענציקלאּפעדישע קענטענישןַ ,א חכם מיט
ָ
עליקסאװיטש בילַ ,אן ערודיט מיט
ָ
ֿפ
ֿפילזַײטיקע אינטערעסן און ֿפעִיקַײטן.
אומדערװארט ֿפ ַאר
ַ
שּפיטאל װּו
ָ
האט מַײן ֿפרױ ָאנגעהױבן ַארבעטן אין
אינגיכן ָ
העפט צו כירורגיע (קײן ַאנדער שטעלע איז ניט געװעזן),
בא ֿ
האט זי זיך ַ
זיך ַאלײן ָ
בארג ַארױף אין דעם געביט.
טאג איז זי ַ
מיט יעדן ָ
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מאטעריעלן
ניט געקוקט אױף ַאלע שװעריקַײטן ,סַײ אין שטײגער ,סַײ אין ַ
געקאנט אױף קײנעם
ָ
האבן ניט
באדינגונגען ,בַײ װעלכע מיר ָ
הינזיכט ,סַײ אין די ַ
קראנקע
ַ
געװאקסן אױף די הענט ֿפון די
ַ
איבערצולאזן די קינדער ,און זײ זַײנען
ָ
יאר דורך
ראל אין משך ֿפון ַאכט ָ
כא ָ
דאס לעבן אין ָ
שּפיטאל – ,איז ָ
ָ
לדאטן אין
סא ַ
ָ
אינהאלט ַארבעט.
ַ
אינטערעסאנט – צװישן װױלע מענטשן און רַײכער אין דער
ַ
רשא ֿפן אונדזערע טַײערע קינדער,
האבן ֿפ ַא ַ
װאס עס ָ
אױב דערצו צוגעבן די ֿפרײדָ ,
װארט ,יעדער שמײכל אױף זײערע ליכטיקע
שּפאן ,יעדעס נַײע ָ
ַ
זײער יעדער נַײער
סאמע ֿפרײדיקסטע אין לעבן ֿפון
יארן געװען די ַ
דאזיקע ָ
ּפנימלעך – זַײנען די ָ
אונדזער הױזגעזינד.
לעבנס־נאטיצן .די װַײטערדיקע
ָ
געקאנט ֿפ ַארענדיקן מַײנע
ָ
װאלט איך אױף דעם
גבָ ,
ַא ֿ
טאג און
געשעענישן ,מעגלעך ,װַײל זײ זַײנען שױן ֿפיל נעענטער צו הַײנטיקן ָ
רופן שױן ניט ַארױס
רגאנגענעםֿ ,
געשמאקן טעם ֿפון ֿפ ַא ַ
ַ
דעריבער ֿפ ַארלירן זײ דעם
רפן אינטערעס.
שא ֿ
זא ַ
ַא ַ
יאר ָאּפגעגעבן דער מיליטער דינסטָ ,אנהײבנדיק ֿפון ַאן ָאבער־
צוואנציק ָ
ַ
גאנצע
ַ
איבערפ ָארענישן,
ֿ
לקאװניק זַײנען געװען ָאנגעזעטיקט מיט
דּפא ָ
ּפא ָ
לײטענאנט ביז ַא ָ
ַ
ּפפלוסן –
צופלוסן און ָא ֿ
אונטערװאסער־שטײנערֿ ,
ַ
באגעגענישן ,איבערלעבונגען,
ַ
קאן אױף זַײן לעבנס־װעג.
װאס ַא מענטש ָ
ַאלצדינגָ ,
נאך אומקערן
יארן ,װעל איך זיך ָ
גאט װעט געבן ָ
מעגלעך ,מיט דער צַײט ,אױב ָ
אויפשװימען אין זּכרון בילדער,
ֿ
נאטיצן .מעגלעךֿ ,פון צַײט צו צַײט ,װעלן
צו מַײנע ָ
לא גישער לעבנס־קײט,
נא ָ
כרא ָ
ָ
געװא רן ֿפ ון דער
ָ
װעלכע זַײנען ַא רױסגעריסן
דערגא נצן מַײנע דערינערונגען.
ַ
קא נען
ּפא ּפיר ,װעלן ָ
בעטנדיק זיך אױף ַ
זאגט׃ מיר׳ן זען...
װי ַא רוסיש גלַײכװערטל ָ

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 remember, 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 manuscript 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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