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א שאטן בײַם פֿ ענצטער
א יאַ שטשערקע איז געלאָ פֿן איבערן מויערּ ,פאָ ּפעריק דער
קעפל צו דער זון .אויף אַ רגע האָ ט זי זיך
וואַ נט ,מיטן
ּ
קעפל אין מַײן זַײט ,און גלַײך
אָ ּפגעשטעלט ,אַ דריי געטאָ ן מיטן
ּ
שפאַ לט .איך בין
פֿאַ רשוווּנדן געוואָ רן אין אַ כּ מעט אומזעעוודיקן ּ
געבליבן שטיין בַײם פֿענצטער ,מיט דער ּפלייצע צום
פֿאַ רגעסענעם עבֿ ר .געשטאַ נען און געפֿילט ,אַ ז דאָ ס דאָ זיקע
פֿענצטער איז מַײן איינציקער פֿאַ רמעגן ,דאָ ס איינציקע וואָ ס
זאָ גט מיר צו אַ ן אומבאַ זאָ רגטע רויִ קייט .אַ רויִ קייט ,וועלכע אין
יענעם ,פֿאַ רגעסענעם עבֿ ר ,פֿלעגט קומען נאָ ך אַ ליבענאַ כט.
דאָ ס דאָ זיקע פֿענצטער האָ ב איך באַ קומען בירושה פֿון מַײן
טאַ טן ווען ער האָ ט פֿאַ רלוירן אַ לץ ,וואָ ס לאָ זט זיך נאָ ר פֿאַ רלירן.
ער האָ ט ניט געקענט שטיין אויף די פֿיס ,די גאַ נצע צַײט געלעגן
אין בעט ,געקריצט מיט די ציין פֿון ווייטיק און געזוכט די
פֿאַ רלוירענע סטעזשקע צום לעבן .פֿון זַײן געלעגער האָ ט ער
געקענט זען נאָ ר די כמאַ רעס שוואַ רצע וואַ ראָ נעס ,אויסגעזעצטע
אויף די גאָ לע צווַײגן פֿון די אַ לטע ביימער ,אַײנגעוואַ קסענע אין
זַײנע שוואַ רצאַ ּפלען .קיין בלום ,קיין גרעזל ,קיין כּ זית פֿרייד,
נאָ ר אַ דערפֿרעסנדיקער ווייטיק ,גאָ לע צווַײגן און קראַ קענדיקע
וואַ ראָ נעס.
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ער האָ ט ,נעבעך ,ניט געוווּסט ,אַ ז ניט אים געהערט שוין זַײן
פֿענצטער ,נאָ ר מיר .אויך איך גופֿא האָ ב נאָ ך וועגן דעם ניט
געוווּסט .כ'בין דעמאָ לט געווען זייער ווַײט פֿון מַײן טאַ טן ,זייער
ווַײט .כ'האָ ב ּפשוט אָ נגעהויבן צו שטיין בַײם פֿענצטער און זוכן,
עפעס זוכן ,אָ בער וואָ ס האָ ב איך געזוכט ,ווייס איך ניט ביזן
ּ
הַײנטיקן טאָ ג ,ווַײל מַײן אַ מאָ ליקער גרויסער נַײגער האָ ט זיך
צעפויזעט איבער דער צַײט.
ּ
איך האָ ב געוווּסט ,אַ ז דער טאַ טע האָ ט זיך ּפענסיאָ נירט .און
דאָ ס האָ ט אים צעבראָ כן ,ווַײל וואָ ס נאָ ך האָ ט ער געהאַ ט אין
זַײן לעבן אַ חוץ זַײן זאַ וואָ ד? און דאָ ּ ,פלוצעם ,שיקט מען אים
מיט צוואַ נג אויף דער ּפענסיע .דעמאָ לט איז ער אַ ריבער וווינען
אינעם גאַ סטצימער ,אָ נגעהויבן צו שטיין בַײם פֿענצטער און פֿון
הינטער די שווערע גאַ רדינען געקוקט אויף די פֿאַ רמאָ כטע
ביימער אינעם אַ לטן ּפאַ רק .עס האָ ט ,אָ בער ,ניט לאַ נג געדויערט,
די ֿפיס האָ בן אוי ֿפגעהערט אים צו דינען און מער איז ער שוין
ניט אוי ֿפגעשטאַ נען ֿפון בעט.
איך גו ֿפא האָ ב ניט געוו ּוסט ,אַ ז דער טאַ טע האַ לט בַײם
שטאַ רבן .קיינער האָ ט מיר גאָ רניט געזאָ גט ,און בַײ אונדז אין
דער מש ּפחה האָ ט מען בכלל ניט געהאַ ט קיין טבֿ ע צו שטעלן
פֿראַ געס און רעדן וועגן ּפריוואַ טע זאַ כן .דאָ ס איינציקע ,וואָ ס
איך האָ ב יאָ געוווּסט איז ,אַ ז דער טאַ טע האָ ט זיך ּפענסיאָ נירט
און גייט שוין ניט אַ רויס פֿון דער היים.
יענעם זומער האָ ב איך געהאַ ט זייער אַ סך אַ רבעט .עס איז
גריפע האָ ט זיך
געווען מסוכּ ן הייס און די געוויינטלעכע זומער־ ּ
צעשפרייט איבערן לאַ נד אין משך פֿון איין וואָ ך .קיינער האָ ט
ּ
ניט געהאַ ט קיין דעה ווי מע שטעלט אָ ּפ דעם נַײעם מין זאַ ראַ זע.
כ'האָ ב געמוזט אויפֿנעמען ביז פֿערציק ּפאַ ציענטן אַ טאָ ג און
געווען ממש אויסגעריסן פֿון לויפֿעניש צווישן דער קליניק און
שפעט אין אָ וונט – ,אַ ן
שפיטאָ ל .אַ היים פֿלעג איך קומען
ּ
ּ
סגעשעפטער ,אָ ן כּ וחות ,מיט איין ציל – וואָ ס גיכער זיך
אוי
ּ
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שטעלן אונטערן דוש און – הַײדאַ אין בעט אַ רַײן .קיין וועטשערע
ניט ,קיין בוך ניט און ניט קיין ּפוסטע דיבורים מיט דער פֿרוי– ,
גאָ רניט ,נאָ ר וואָ ס גיכער אין בעט אַ רַײן און שלאָ פֿן .און אַ זוי
האָ ט זיך געצויגן אַ גאַ נצן זומער .וועגן אַ טאָ ג אורלויב ,כאָ טשבי
איין מאָ ל אין וואָ ך ,איז בכלל ניט געווען וואָ ס צו רעדן ,ווַײל
עס האָ ט ניט געסטַײעט קיין דאָ קטוירים .פֿון צַײט צו צַײט האָ ב
איך געפֿילט ,אַ ז די כּ וחות פֿאַ רלאָ זן מיך און די נערוון האַ לטן
בַײם ּפלאַ צן .חוץ דעם ,איז מיך באַ פֿאַ לן אַ דערקוטשענדיק
עפעס אַ שרעקלעכע זאַ ך .און
פֿאָ רגעפֿיל ,אַ ז דאָ דאַרף געשען ּ
אַ מאָ ל ,ווייסט איר ,ווערט אַ פֿאָ רגעפֿיל אַ זוי שטאַ רק ,אַ ז אַ
בשׂ ר־ודם קען עס ניט בַײקומען אָ דער כאָ טש אַ ביסל אַײנשטילן.
גריפע־מגפֿה געוואָ רן אַ
סוף זומער איז דער מצבֿ מיט דער
ּ
סך בעסער ,מע האָ ט סוף־כּ ל־סוף געפֿונען אַ ן עפֿעקטיווע רפֿואה
קעגן דער זאַ ראַ זע ,און איך האָ ב שוין ּפלאַ נירט איבערצורעדן
מיט מַײן פֿרוי וועגן אַ וואָ ך אורלויב .איך האָ ב נאָ ר געוואַ רט ,אַ ז
די פֿרוי זאָ ל זיך אומקערן ֿפונעם יערלעכן ּפעדאַ גאָ גישן סעמינאַ ר.
איך געדענק ניט גענוי ווען ,אָ בער זיכער ,אַ ז סוף זומער ,האָ ב
איך זיך אומגעקערט אַ היים נאָ ך אַ טאָ ג שווערער אַ רבעט און
געפֿונען אויפֿן בעט אַ צעטל" :איך גיי פֿון דיר אַ וועק און קער
זיך אום צו די עלטערן .זוך מיך ניט .זַײ געזונט און שטאַ רק ,דער
עיקר – זַײ שטאַ רק ".זַײ שטאַ רק ...אָ ט אַ זוי .זַײ שטאַ רק! מיר
האָ בן אָ פּגעלעבט צוזאַ מען צוועלף יאָ ר ,קיין מאָ ל זיך ניט
געקריגט ,קיין שלעכט וואָ רט איינער דעם צווייטן ניט געזאָ גט
און איצט – "זַײ שטאַ רק"!
אַ וודאי ,אַ געוויסע אָ נשטרענגונג אין אונדזערע באַ ציִ ונגען
איז געווען .פֿון סאַ מע אָ נהייב איז אונדז ניט געגאַ נגען מיט
קינדער האָ בן .אמת ,מַײן פֿרוי איז געווען קאַ לט ווי אַ זשאַ בע ,אַ
פֿריגידקע ,אָ בער גאַ נץ געזונט .אויך איך בין קיין מאָ ל ניט געווען
קיין "הייסער מאַ טשאָ " ,אָ בער דאָ ס האָ ט גיכער געהאַ ט צו טאָ ן
טעמפעראַ מענט און ניט מיט געזונט־ ּפראָ בלעמען .עס
מיט מַײן
ּ
איז אונדז ּפשוט ניט געגאַ נגען מיט די קינדער.
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בקיצור ,זייער גיך האָ ט זיך אויסגעקלאָ רט ,אַ ז מַײן פֿרוי איז
אַ וועק ניט צו די עלטערן ,נאָ ר צו אַ ן אַ נדערן מאַ ן ,מיט וועלכן
זי האָ ט זיך באַ קענט אויפֿן סעמינאַ ר.
כ'האָ ב געקעמפֿט ,געוואָ לט אומקערן מַײן פֿרוי אַ היים .און
אויב ניט אומקערן ,טאָ כאָ טש איבערצַײגן ,אַ ז זי זאָ ל פֿאַ רלאָ זן
דעם פֿרעמדן מאַ ן און אויף אַ צַײט גיין וווינען בַײ די עלטערן.
אָ בער ס'איז ניט געגאַ נגען ,עס איז ּפשוט ניט געגאַ נגען ,זי האָ ט
זיך ניט אומגעקערט.
כ'האָ ב ניט געקענט שלאָ פֿן ,ניט געקענט אַ רבעטן ,די נערוון
מַײנע זַײנען געוואָ רן אין גאַ נצן אָ ּפגעשוואַ כט ,און סוף־כּ ל־סוף
בין איך אַ וועקגעפֿאָ רן אויף אַ וואָ ך צַײט אין אַ קליינעם
לדפאַ נסיאָ ן .יעדן טאָ ג האָ ב איך געקלונגען צו מַײן פֿרוי און,
וואַ ּ
גאָ ט צו דאַ נקען ,מיר זַײנען געקומען צו אַ הסכּ ם ,אַ ז זי גייט
"פאַ ראַ זיט" האָ ט זי
וווינען בַײ איר חבֿ רטע ,ווַײל דער
ּ
"אויסגענוצט און אַ רויסגעוואָ רפֿן .אַ לע מענער זַײנען ּפאַ ראַ זיטן
און נבֿ לות".
איך בין געווען ממש גליקלעך און געווען גרייט צו פֿאַ רגעסן
אין מַײן פֿרויס ליגן .כ'בין געווען זיכער ,אַ ז ֿפון אַ הסכּ ם צו אַ
ּפשרה איז אַ קאַ צנש ּפרונג .איך האָ ב זיך אַײנגערעדט אַ קינד אין
בויך ,אַ ז מַײן איבערגעגעבנקייט די ּפאַ ציענטן ,און דאָ ס ,וואָ ס
איך האָ ב כּ מעט ווי פֿאַ רגעסן ,אַ ז מיט מיר אין איין דירה לעבט
אַ יונגע פֿרוי מיט אירע אייגענע געפֿילן און ּפלענער ,דווקא דאָ ס
האָ ט גורם געווען מַײן פֿרויס " ּפראָ טעסט" .און בכלל ,וואָ ס האָ ב
איך איר געגעבן? אַ גרויסע מאָ דערנע שטוב? אַ שיינע מאַ שין
און צוויי וואָ כן יערלעכן אורלויב אויף דעם אָ דער אַ נדערן
קוראָ רט?
איך האָ ב זיך געפֿילט שולדיק ,שולדיק פֿון אַ לע זַײטן ,און
דווקא דעמאָ לט ,בעת מַײן קורצן אורלויב אין וואַ לד ,האָ ב איך
אָ נגעהויבן כּ סדר שטיין בַײם פֿענצטער .איך בין ּפשוט געשטאַ נען
בַײם פֿענצטער און גערייכערט ,אַ סיגאַ רעט נאָ ך אַ סיגאַ רעט.
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קיין גרויסע גליקן האָ בן אויף מיר אין דער היים ניט געוואַ רט.
מַײן פֿרוי האָ ט מיר מבֿ שׂ ר געווען אַ שיינע נַײעס " – ,איך האָ ב
ליב מַײן חבֿ רטע ,אויך זי האָ ט מיך ליב ,און מיר וועלן חתונה
האָ בן .אַ לע מענער זַײנען ּפאַ ראַ זיטן און נבֿ לות".
שוין ...אויס זיווג ,אויס ּפשרה ,סוף ּפרשה ...און איך בין
ווַײטער געשטאַ נען בַײם פֿענצטער און גערייכערט .אַ פֿילו אין
דער קליניק פֿלעג איך געפֿינען אַ ּתירוץ צו מאַ כן אַ לאַ נגן
איבעררַײס און זיך געשטעלט צום פֿענצטער .איך האָ ב גע ֿפילט,
אַ ז דאָ ס האַ רץ ווערט בַײ מיר ביסלעכווַײז קאַ לט און גלַײכגילטיק
צו יענעמס ווייטיק .די ּפאַ ציענטן האָ בן מיר געשטערט צו שטיין
בַײם ֿפענצטער.
דעם אמת געזאָ גט ,כ'האָ ב קיין מאָ ל ניט געוואָ לט זַײן קיין
דאָ קטער .פֿון קינדווַײז אָ ן האָ ב איך געטרוימט צו ווערן אַ
וועטערינאַ ר ,אָ בער מַײנע טרוימען האָ בן קיינעם ניט
אינטערעסירט.

– חיות ,מענטשן ...אַ וועטערינאַ ר ,אַ דאָ קטער ...די זעלבע
זאַ ך – ,האָ ט אַ בורטשע געטאָ ן דער טאַ טע.
– אָ בער מע טאָ ר ניט פֿאַ רגעסן ,אַ ז אַ דאָ קטער פֿאַ רדינט מער
ווי אַ וועטערינאַ ר – ,האָ ט צוגעגעבן די מאַ מע און איז אַ וועק אין
קיך.
קיין טענות צו די עלטערן האָ ב איך ניט געהאַ ט און ניט
ּפראָ טעסטירט ,כאָ טש כ'בין שוין געווען אַ ן אָ ּפגעדינטער
דערוואַ קסענער מענטש און געקענט האָ בן מַײן אייגענע מיינונג
וועגן מַײן אייגענער צוקונ ֿפט .בַײ אונדז אין דער מש ּפחה האָ ט
מען ניט ּפראָ טעסטירט .דאָ ס וואָ רט " ּפראָ טעסטירן" האָ ט בַײ
אונדז אין דער היים ניט עקסיסטירט .אַ לץ איז געווען
אויסגעסדרט און אוי ֿפגעשריבן אויף אַ וואָ כליסטע – ,לימודים,
מאָ לצַײטן ,שלאָ ֿפן ,אַײנקוי ֿפן ,וואַ שן ,ראַ מען ,מאַ כן ס ּפאָ רט,
ש ּפאַ צירן בַײם טַײך ,אַ רבעטן אין גאָ רטן ,הערן ראַ דיאָ  ,אין
טואַ לעט גיין – ...אַ לץ ,אַ לץ! ממש ווי אין אַ ּת ֿפיסה .זַײט מיר
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מוחל ,נערוון ...איך האָ ב גע ֿפילט ,אַ ז די עלטערן האָ בן גוטע
כּ וונות און טוען דאָ ס כּ די מיך צו באַ שיצן ֿפון ע ּפעס .אָ בער ֿפון
וואָ ס? ֿפון זייער עבֿ ר? ֿפון מַײן אייגן לעבן? ֿפון דער וועלט? ֿפון
מַײנע אייגענע גע ֿפילן? ֿפון וואָ ס? אוף ...נערוון...
דעמאָ לט ,מיט צוואַ נציק יאָ ר צוריק ,האָ ב איך נאָ ך ניט געהאַ ט
קיין טבֿ ע צו שטיין בַײם ֿפענצטער ,אין יענע צַײטן האָ ב איך
געהאַ ט אַ נדערע "חבֿ רים" – ,די ֿפייגל ,חיות און שרצימלעך
ֿפונעם אַ לטן ּפאַ רק .און איך בין געגאַ נגען צו מַײנע ֿפרַײנד ,צו
שטילן מַײן ביטער האַ רץ.
דער ּפאַ רק איז געווען צוגעקלע ּפט צום הינטערצוים אַ רום
דעם קליינעם גאָ רטןֿ .פון דער אָ זַײט הויז האָ בן מיר געהאַ ט צוויי
חדרים – ,מַײן צימער און אַ גאַ סטצימער מיט די ֿפענצטער צום
ּפאַ רק ,און צווישן זיי – אַ קליין קאָ רידאָ ריקל מיט אַ טיר אין
גאָ רטן אַ רויס .צו וואָ ס מיר דאַ ר ֿפן האָ בן דעם גאַ סטצימער איז
מיר דעמאָ לט געווען אַ גרויס רעטעניש ,אָ בער ש ּפעטער האָ ב
איך פֿאַ רשטאַ נען ,אַ ז די עלטערן האָ בן אים געהאַ לטן פֿאַ ר די
שווערע צַײטן ,און ווען דער טאַ טע האָ ט שוין ניט געקענט שטיין
אויף די ֿפיס איז ער אַ ריבערגעגאַ נגען ֿפון דער ס ּפאַ לניע אינעם
גאַ סטצימער אַ רַײן ,אַ ז די מאַ מע זאָ ל קענען רויִ ק שלאָ פֿ ן.
מיר האָ בן געלעבט אין אַ קליין זאַ קסיש שטעטל ּפלויען ,ניט
ווַײט פֿון קאַ רל־מאַ רקס־שטאָ ט ,הַײנט – קעמניץ .דער טאַ טע איז
געווען אַ הוי ּפט־מעכאַ ניקער אויפֿן היגן אויטאָ ־זאַ וואָ ד .און כאָ טש
קיינער פֿון אונדזער מש ּפחה איז ניט געווען קיין מיטגליד פֿון
דער ּפאַ רטיי ,האָ ט מען מיר געגעבן די בעסטע רעקאָ מענדאַ ציעס,
סַײ ֿפון דער אַ רמיי סַײ ֿפון דעם ּפאַ רטיי־קאָ מיטעט פֿון טאַ טנס
זאַ וואָ ד ,און איך בין געפֿאָ רן קיין סאָ וועטן־פֿאַ רבאַ נד ,קיין קיִ עוו,
צו שטודירן מעדיצין אויפֿן חשבון פֿון דער דַײטשישער
רעפובליק.
דעמאָ קראַ טישער
ּ
קיִ עוו איז זייער אַ וואַ רעמע שטאָ ט ,אָ בער צו לעבן דאָ רט איז
שפראַ ך ,ניין .אַ
מיר געווען אַ ביסל שווער .און ניט צוליב דער ּ

~ ~ 10

ביסל רוסיש האָ ב איך געקענט ,מיר האָ בן זיך דאָ ך געלערנט
רוסיש אין דער שול .אַ פֿילו דאָ ס ,וואָ ס מיר ,די סטודענטן פֿון
שפיאָ נירן איינער נאָ כן צווייטן,
מיזרח־דַײטשלאַ נד האָ בן געמוזט ּ
האָ ט מיך ניט געאַ רט ,אַ לע האָ בן געמסרט און אַ לע האָ בן וועגן
דעם געוווּסט .איך רעד וועגן אין גאַ נצן אַ נדערע זאַ כן ,איך רעד
שפעטער
וועגן זאַ כן ,וועלכע ,אַ זוי מיין איך ,האָ בן מיך
ּ
צוגעקלעפט צום
אַ רויסגעריסן פֿונעם נאָ רמאַ לן לעבן און
ּ
פֿענצטער.
גלַײך נאָ ך מַײן אָ נקומען קיין קיִ עוו ,נאָ ך איידער מיר האָ בן
אָ נגעהויבן דעם ערשטן סעמעסטער ,האָ ט מען אונדז געשיקט אין
עפעס אַ דאָ רף צו אַ רבעטן אויפֿן בוריקעס־פֿעלד .דאָ ס איז געווען
ּ
אַ מין שקלאַ פֿישע אַ רבעט ,אָ בער ניט דאָ ס בין איך אויסן .מיר
זַײנען געווען יונג ,נַײגעריק ,אידעאַ ליסטיש דערצויגן און אונדז
האָ ט ניט געאַ רט ,וואָ ס אַ ן אַ נדערער באַ שטימט פֿאַ ר אונדז וו ּו צו
זַײן און וואָ ס צו טאָ ן .ס'איז ניט אָ נגענעם ,אָ בער – מילא...
בקיצור ,בערך אין אַ וואָ ך אַ רום האָ ט מיך צוגערופֿן צו זיך דער
"קאָ מיסאַ ר" און געהייסן פֿאָ רן קיין קיִ עוו ,ווַײל אינעם דעקאַ נאַ ט
האָ ט מען זיך געכאַ ּפט ,אַ ז אין מַײן דאָ סיע פֿעלן עטלעכע
דאָ קומענטן .גוט ,כ'בין דאָ ך אַ דַײטש און איך פֿאַ רשטיי ,אַ ז דער
סדר אין די ּפאַ ּפירן איז אַ מאָ ל וויכטיקער פֿון בוריקעס .מיט
סגעשלעפט די גומענע שטיוול פֿון
גרויס פֿרייד האָ ב איך אַרוי
ּ
קלעפיקער פֿעלדבלאָ טע און בין געפֿאָ רן אין אינסטיטוט.
דער
ּ
עפעס אַ ן אומבאַ קאַ נטער
דער דעקאַ ן איז געזעסן בַײם טיש און ּ
מענטש איז געשטאַ נען אויסגעדרייט מיטן ּפנים צום פֿענצטער
און גערייכערט אין דער ֿפאָ רטקע .נאָ ך אַ ּפאָ ר געוויינטלעכע
פֿראַ געס און מַײנע ּפשוטע ענטפֿערס איז דער דעקאַ ן ּפלוצעם
אויפֿגעשטאַ נען און אַ רויס פֿונעם קאַ בינעט.
דער אומבאַ קאַ נטער האָ ט אויסגעדרייט צו מיר דאָ ס ּפנים ,מיר
דערלאַ נגט אַ האַ נט און מיט אַ שמייכל אַ פֿרעג געטאָ ן:
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– צי ווייסט איר ,אַ ז אַ קליינער ליגן קען אַ מאָ ל פֿירן צו
גרויסע צרות?
– איך פֿאַ רשטיי אַײך ניט – ,האָ ב איך געענטפֿערט ווי
צעמישט ,און געוואָ לט באַ פֿרַײען די האַ נט ,נאָ ר דער
אומבאַ קאַ נטער האָ ט זי פֿאַ רקלעמט נאָ ך שטאַ רקער.
– מאַ כט זיך ניט ּפאָ צעוואַ טע .אין אַײערע אַ נקעטעס האָ ט איר
אָ נגעוויזן ,אַ ז איר זענט אַ דַײטש.
– יאָ  ,דאָ ס איז דער ריינער אמת ,איך קום דאָ ך פֿון קאַ רל־
מאַ רקס־שטאָ ט.
ספעקולירט ניט מיט קאַ רל מאַ רקס' נאָ מען .מיר ווייסן פֿון
– ּ
וואַ נען איר קומט .זאָ גט מיר ,ביטע ,אַ ז מַײנע טאַ טע־מאַ מע זַײנען
אוקראַ יִ נער ,דאַ ן ווער בין איך? אַ כינעזער?
– פֿאַ ר וואָ ס ּפלוצעם אַ כינעזער? ...קלאָ ר ,אַ ז איר זענט אַ ן
אוקראַ יִ נער .לאָ זט ,ביטע אָ ּפ מַײן האַ נט.
– זַײט מיר מוחל .מיר האָ בן געוווּסט ,אַ ז איר זענט אַ קלוגער
מענטש .הַײנט זאָ גט מיר ,ווי אַ זוי איז דאָ ס געשען ,אַ ז בַײ אַײערע
עלטערן ,זייער גוטע מענטשן און כּ שרע ייִ דן אין טויזנטסטן דור,
ווערט ּפלוצעם געבוירן אַ זון אַ דַײטש? אַ גענעטיש רעטעניש,
האַ ? אָ דער?...
וואָ ס איז געשען ווַײטער איז ניט וויכטיק און ניט
אינטערעסאַ נט ,אָ דער פֿאַ רקערט – ,זייער וויכטיק און זייער
אינטערעסאַ נט ,אָ בער דאָ ס איז פֿאַ רבונדן מיט זייער ּפיקאַ נטע
זאַ כן און איך וויל ניט רעדן וועגן דעם ,סַײדן מע וועט מיך
יץ־פיצלעך .מיט איין וואָ רט – אַ ּפריוואַ טע זאַ ך...
צעשנַײדן אויף ּפ ּ
איך בין אָ ּפגעווען אין קיִ עוו אַ כט יאָ ר און אַ פֿילו אויף די
וואַ קאַ ציעס ניט געפֿאָ רן קיין דַײטשלאַ נד .קיין ּתירוצים ,אַ ז מע
וויל ,פֿעלן ניט אויס .כ'האָ ב פֿאַ רענדיקט די לימודים און די
דיפלאָ ם און זיך אומגעקערט קיין
ּפראַ קטיק ,באַ קומען אַ "רויטן" ּ
דַײטשלאַ נד מיט אַ גוטן פֿאַ ך אין די הענט און מיט אַ יונגער פֿרוי
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אויף די הענט .אויך זי איז געווען אַ סטודענטקע פֿון דַײטשלאַ נד,
נאָ ר פֿון אַ ן אַ נדערן אינסטיטוט און אַ סך ייִ נגער פֿון מיר .אָ בער
דאָ ס איז ניט וויכטיק ,ס'איז ּפשוט געקומען צום וואָ רט.
מיר ,איך מיט מַײן פֿרוי ,האָ בן זיך אומגעקערט קיין
דַײטשלאַ נד גלַײך נאָ ך די אַ לע איבערקערענישן אין אייראָ ּפע
און נאָ ך אַ קורצן וויזיט בַײ מַײנע עלטערן זַײנען מיר אָ ּפגעפֿאָ רן
קיין מערבֿ  ,אין אַ קליין שטעטל בַײ דער פֿראַ נצייזישער גרענעץ.
אַ מחיה – ,אָן באַ קאַ נטע ,אָן פֿרַײנד ,אָן קרובֿ ים ,נאָ ר איך מיט
ערספעקטיווער דאָ קטער און אַ פֿריש־געבאַ קענע
מַײן פֿרוי – ,אַ ּפ
ּ
לערערקע.
צוועלף יאָ ר האָ בן מיר אָ ּפגעלעבט שטיל און רויִ ק ,אָ ן קיין
שום קאָ נפֿליקטן .און איצט ...איצט שטיי איך בַײם פֿענצטער און
ווייס ניט ווי מען לעבט ווַײטער .יאָ  ,איך בין שולדיק ,אָ בער
רעלאַ טיוו שולדיק ,ניט איך האָ ב אונטערגעלייגט מַײן פֿרוי אין
אַ פֿרעמד בעט ,Scheisse .וואָ ס האָ ט זי געזוכט דאָ רט ,וואָ ס?!
און וו ּו זַײנען געווען מַײנע אויגן ,וו ּו איז געווען מַײן קאָ ּפ ,מַײן
האַ רץ ,מַײן נשמה?
און בכלל ,ווער בין איך הַײנט? אויס דַײטש ...און אַ ייִ ד וועל
איך דאָ ך קיין מאָ ל ניט ווערן .ווער בין איך? אַ שאָ טן בַײם
פֿענצטער?...Scheisse ...

 ...אַ יאַ שטשערקע איז געלאָ פֿן איבערן מויערּ ,פאָ ּפעריק דער
קעפל צו דער זון .אויף אַ רגע האָ ט זי זיך
וואַ נט ,מיטן
ּ
אָ ּפגעשטעלט ...עס האָ בן זיך געלאָ זט הערן טריט ,שווערע טריט.
דער ּפאַ סטאָ ר האָ ט אָ ּפגערוקט דעם פֿאָ רהאַ נג אין דער זַײט.
איבער דער גאַ ס איז געגאַ נגען אַ שערענגע ייִ דן אין באַ גלייטונג
פֿון צוויי אַ לטע עס־עס־לַײט .דער ּפאַ סטאָ ר האָ ט דערהערט אַ
קלאַ ּפ פֿון דער קאַ ליטקע און איז אַ רויסגעלאָ פֿן אין הויף אַ רויס.
אונטער דער באַ נק האָ ט ער דערזען ליגן צוויי קינדער ,אַ ייִ נגל
מיט אַ מיידל.
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– וואָ ס זוכט איר דאָ  ,קינדער מַײנע?
– הייליקער ֿפאָ טער ,מיר זַײנען אַ נטלאָ פֿן פֿון די וועכטער .דאָ ס
איז מַײן שוועסטערקינד .די מאַ מע האָ ט געזאָ גט ,אַ ז איר וועט
אונדז העלפֿן.
– יאָ  ,מַײנע קינדער ,קומט מיט מיר.
טעלעפֿאָ ן ...ווער קלינג עס? אָ ּ ...scheisse ,פלויען...
ענטפֿערן ,ניט ענטפֿערן ...גוט...
– אַ גוט־אָ וונט ,מאַ מע.
– אַ גוט־אָ וונט ,מַײן קינד .צי קענסטו אַ היים קומען ,מאָ רגן
אין דער פֿרי ,אָ דער דאַ רפֿסטו אַ רבעטן?
– יאָ  ,איך מוז אַ רבעטן ,אָ בער דאָ ס מאַ כט ניט אויס.
– דער טאַ טע איז געשטאָ רבן ,מיט דרַײ און פֿערציק מינוט
צוריק.
– יאָ  ,זיכער ,איך קום.
כ'האָ ב אָ נגעקלונגען מַײן סעקרעטאַ רשע אָ נצוזאָ גן ,אַ ז אַ ּפאָ ר
טעג לאַ נג וועל איך ניט זַײן אויף דער אַ רבעט ,און אין אַ שעה
אַ רום בין איך אַ רויסגעפֿאָ רן פֿון דער היים.
ווי אַ לט איז מַײן טאַ טע גענוי האָ ב איך ניט געוווּסט ,בַײ אונדז
אין דער היים האָ ט מען ניט גערעדט וועגן אַ זעלכע זאַ כן .קיין
געפראַ וועט ,קיין קרובֿ ים
געבוירן־טאָ ג האָ ט מען בַײ אונדז ניט
ּ
האָ בן מיר ניט געהאַ ט ,צו גאַ סט זַײנען מיר ניט געגאַ נגען און
קיין געסט האָ בן מיר ניט פֿאַ רבעטן ,אין קלויסטער און אוי ֿפן
צווינטער זַײנען מיר ניט געגאַ נגען .איך האָ ב נאָ ר געוווּסט ,אַ ז
מַײנע עלטערן זַײנען מלחמה־קינדער .פֿאַ ר מיר איז דאָ ס געווען
גענוג ,ווַײל די איבעריקע אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן די מלחמה־קינדער
האָ ב איך באַ קומען אין דער שול .אָ בער דאָ ס פֿולע בילד וועגן
מַײנע עלטערן האָ ט מיר "אָ נגעריסעוועט" דער "אומבאַ קאַ נטער
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ּפאַ רשוין" אינעם קאַ בינעט פֿונעם דעקאַ ן .די עלטערן האָ ב איך
וועגן דעם ניט דערציילט .פֿאַ ר מיר איז געוואָ רן קלאָ ר ,אַ ז זיי
ביידע האָ בן זיך באַ גראָ בן לעבעדיקערהייט – ,דער טאַ טע אין
זַײן זאַ וואָ ד ,די מאַ מע – ,אין קיך ,און ביזן לעצטן אָ טעם פֿון זייער
לעבן וועלן זיי זיצן אין יענעם פֿינצטערן קעמערל הינטערן
קלויסטער ,און וועלן מורא האָ בן פֿאַ ר יעדן לעבעדיקן שאָ רך.
דער טאַ טע איז געלעגן אין דעם גאַ סטצימער ,איבערגעדעקט
מיט אַ ווַײסן לַײלעך ,מיט די פֿיס צו דער טיר ,מיטן קאָ ּפ צום
פֿענצטער .לעבן טאַ טנס קאָ ּפ ,אויף דער ברייטער פֿענצטערברעט
איז געשטאַ נען אונדזער אַ לטער טעלעפֿאָ ן־אַ ּפאַ ראַ ט און אַ ּפאָ ר
ווַײסע האַ רבסטיקע בלומען אין טאַ טנס באַ ליבטער וואַ זע.
די מאַ מע איז געווען אויף חידושים רויִ ק ,זי האָ ט ניט געוויינט,
ניט געיאָ מערטּ ,פשוט געזעסן אין קיך בַײם טיש און געלייענט
אַ בוך .ווען איך האָ ב איר געזאָ גט ,אַ ז איך פֿאָ ר קיין קעמניץ,
אין דער סינאַ גאָ גע ,איבערצורעדן מיט די קהילה־לַײט וועגן דער
לוויה ,האָ ט זי מיך באַ קוקט פֿון קאָ ּפ ביז די פֿיס און געזאָ גט:
– איך זע ,אַ ז דו ווייסט שוין ...נאָ ר איך בעט דיך ,זיי זאָ לן אַ לץ
מאַ כן שטיל ,אָ ן עדות און אָ ן רעקלאַ מע .דאָ ס איז אונדזער בקשה
און ּתנאַ י.
– יאָ  ,מאַ מע.
ּפלוצעם האָ ט זיך צעקלונגען דער טעלעפֿאָ ן.
– קענסט גיין ,איך וועל ענטפֿערן – ,האָ ט געזאָ גט די מאַ מע,
אָ בער איך האָ ב זיך פֿאַ רזאַ מט בַײ דער שוועל.
– ביסט נאָ ך דאָ ? גיי צו צום טעלעפֿאָ ן ,דאָ ס איז דַײן פֿרוי.
– אַ דאַ נק.
דער טעלעפֿאָ ן־שנור איז געווען זייער קורץ און איך האָ ב
קערפער .אין
געמוזט שטיין ממש האַ רט צוגערוקט צום טאַ טנס
ּ
מַײן מעדיצינישער ּפראַ קטיק האָ ב איך געהאַ ט צו טאָ ן מיט
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הונדערטער גו ֿפים ,אָ בער ניט פֿון אַ נאָ ענטן מענטש ,און מיר איז
געווען ניט־אָ נגענעם צו רעדן טעלעפֿאָ ניש לעבן אַ בר־מינן .און
אפֿשר דאָ ס ערשטע מאָ ל אין לעבן בין איך געוואָ רן בייז.
– האַ לאָ .
– איך האָ ב דיך געזוכט אַ גאַ נצע נאַ כט.
– ּתכלית...
– וואָ ס ,אָ ן אַ ן עצה פֿון דַײן פֿאַ רביסענעם פֿאָ טער קענסטו זיך
ניט באַ גיין?
איך האָ ב דערפֿילט ,אַ ז די פֿרוי איז ניט אין גאַ נצן ניכטער,
כאָ טש איך האָ ב זי קיין מאָ ל ניט געזען טרינקען ,אָ בער איר
חבֿ ר־חבֿ רטע...
– איך האָ ב אַײך פַֿײנט ,איר האָ ט מיר קאַ ליע געמאַ כט מַײן
לעבן.
– איצט קען איך ניט רעדן...
– איז גיב איבער דאָ ס טרַײבל דַײן טאַ טעטשקע ,איך וועל
אים זאָ גן אַ לץ ,וואָ ס איך טראַ כט וועגן אַײךּ ,פאַ סקודנע מענער.
– דער טאַ טע איז געשטאָ רבן .איך בעט דיך זייער ,אַ ז דו
זאָ לסט מיר מער ניט קלינגען.
– איך דאַ רף האָ בן געלט פֿאַ ר מַײן נַײער אמתער מש ּפחה .איר
האָ ט מיר...
איך האָ ב ניט געוואָ לט ,אַ ז די מאַ מע זאָ ל דערהערן די גוטע
בשׂ ורה וועגן מַײן ֿפרויס נַײער " ֿפרוי" אָ דער "מאַ ן" ,כ'האָ ב
אַ וועקגעלייגט דאָ ס טרַײבל און מיט אַ ביטער האַ רץ געפֿאָ רן קיין
קעמניץ.
דער פֿאָ רזיצער פֿון דער קעמניצער קהילה האָ ט לאַ נג ניט
געקענט קומען צו זיך ,ווַײל ער האָ ט ניט געוואָ לט גלייבן ,אַ ז
אין ּפלויען זַײנען נאָ ך דאָ ייִ דן .דער לעצטער ּפלויענער ייִ ד ,האָ ט
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ער געטענהט ,איז געשטאָ רבן מיט איבער פֿופֿציק יאָ ר צוריק .יאָ ,
קוקט ,אין נַײנצן זיבן און פֿופֿציק .אָ בער אַ ז דער פֿאָ רזיצער איז
געקומען צו זיך ,האָ ט ער אָ רגאַ ניזירט די לוויה איינס און צוויי,
רעספעקטירן אונדזער בקשה ,ס'הייסט ,ברענגען
און צוגעזאָ גט
ּ
דעם טאַ טן צו קבֿ ר־ישׂ ראל אָ ן פֿרעמדע אויגן ,בַײ נאַ כט.
אַ היים בין איך געקומען מיט צוויי קעמניצער ייִ דן .זיי האָ בן
געדאַ ר ֿפט מטהר זַײן דעם בר־מינן און אים צוגרייטן צו קבֿ ורה.
איך האָ ב זיי געוואָ לט העל ֿפן ,אָ בער מע האָ ט מיך אַ ֿפילו ניט
אַ רַײנגעלאָ זט אינעם גאַ סטצימער ביז זיי האָ בן ניט פֿאַ רענדיקט
זייער מלאָ כה .אַ ז ס'איז געוואָ רן ֿפינצטער ,זַײנען אָ נגעקומען נאָ ך
אַ ּפאָ ר ייִ דן ֿפון קעמניץ און אַ וועקגע ֿפירט דעם טאַ טן אוי ֿפן בית־
עולם.
עס האָ ט גערעגנט ,עס איז געווען קאַ לט און פֿינצטער ,די
קעמניצער האָ בן זיך געאַײלט און אַ לץ איז געווען פֿאַ רטיק נאָ ך
איידער איך האָ ב באַ וויזן צו פֿאַ רשטיין וואָ ס ס'קומט דאָ פֿאָ ר.
צום סוף האָ ט מען מיר אַ רַײנגעשטעקט אין דער האַ נט אַ
קעשענע־לעמ ּפל און אַ בויגן ּפאַ ּפיר מיט גרויסע געדרוקטע
אותיות און געהייסן זאָ גן קדיש .וואָ ס איך האָ ב געלייענט ווייס
איך ניט ביזן הַײנטיקן טאָ ג.
די קעמניצער זַײנען אַ וועקגעפֿאָ רן גלַײך נאָ ך דער לוויה .איך
בין געבליבן נעכטיקן בַײ דער מאַ מען.
– דו ביסט אַ גוטער זון ,מַײן קינד – ,האָ ט געזאָ גט די מאַ מע
און דאָ ס ערשטע מאָ ל אין לעבן האָ ט זי מיר אַ קוש געטאָ ן אין
שטערן.
איך בין אויפֿגעשטאַ נען גאַ נץ פֿרי און צו מיטאָ ג בין איך שוין
געווען אין דער היים .די ֿפראַ גע "ווי לעבט מען ווַײטער?" האָ ט
מיך מער ניט געגריזשעט .איך האָ ב זיך געגט מיט מַײן פֿרוי,
אַ וועק פֿון דער אַ רבעט ,פֿאַ רקויפֿט דאָ ס הויז און בין
אַ וועקגעפֿאָ רן וואָ ס ווַײטער פֿון די אַ לע ,וואָ ס האָ בן מיך געקענט.
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פֿון דעמאָ לט אָ ן לעב איך אין אַ פֿאַ רוואָ רפֿן וואַ לדשטיבל און
כ'בין גליקלעך ,אַ ז קיינער זוכט מיך ניט און שטערט מיר ניט.
איין מאָ ל אין חודש גיי איך אין אַ שכנותדיק דאָ רף אַ קלונג טאָ ן
עפעס
דער מאַ מען און אַײנקויפֿן טאַ באַ ק ,ברויט ,טיי און נאָ ך ּ
וואָ ס צו קַײען .די איבעריקע צַײט שטיי איך בַײם פֿענצטער אָ דער
כ'בין זיך מט ּפל מיט מַײנע פֿייגל ,חיות און שרצימלעך.
דער טאַ טע האָ ט אַ מאָ ל אַ זאָ ג געטאָ ן" – ,חיות ,מענטשן ...אַ
וועטערינאַ ר ,אַ דאָ קטער ...ס'איז דאָ ך דאָ ס זעלבע ".ניין ,טאַ טע,
עס איז ניט דאָ ס זעלבע ,ווַײל עס איז מקוים געוואָ רן מַײן
קינדערטרוים.
מער האָ ב איך ניט וואָ ס צו דערציילן .כאָ טש ,איר ווייסט,
נעכטן בַײ דער שקיעה בין איך געשטאַ נען בַײם פֿענצטער און
קעפל צו דער
דערזען אַ יאַ שטשערקע ליגן אויף אַ שטיין ,מיטן
ּ
קעפל
מיטן
ן
געטאָ
לעצטער וואַ רעמקייטּ .פלוצעם האָ ט זי אַ דריי
ּ
עפעס זאָ גן .אַ
אין מַײן זַײט ,גלַײך ווי זי וואָ לט געוואָ לט מיר ּ
רגע ,צוויי האָ ט זי געקוקט אויף מיר און איז פֿאַ רשוווּנדן געוואָ רן
שפאַ לט .פֿאַ רשוווּנדן געוואָ רןּ ,פונקט
אין אַ כּ מעט אומזעעוודיקן ּ
אַ זוי ווי מַײן עבֿ ר ,און דאָ ס איינציקע ,וואָ ס איך פֿאַ רמאָ ג איז
דאָ ס פֿענצטער ,וואָ ס כ'האָ ב אַ מאָ ל באַ קומען בירושה פֿונעם
טאַ טן .סטַײטש ,זַײט מיר מוחל – ,דאָ ס פֿענצטער און אויך – די
פֿייגל ,חיות און שרצימלעך.

דעם זיבעטן יוני2010 ,
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א גלעקל פֿ ון באניפֿ ראטן
א סוזשעט פֿ אר אן אלטמאדישן ראמאן

לאנען

פֿ ריער

איז דאָ געווען אַ סאָ ד ,נאָ ר די צַײט האָ ט אים

אויסגעוואָ רצלט .די ערד איז באַ וואַ קסן געוואָ רן מיט חוצ ּפהדיקע
בודיקעס און ביטערע גרעזער .בַײם סאַ מע ראַ נד ֿפונעם ֿפעלד
איז געבליבן וואַ קסן איין בוים און קיינער האָ ט ניט געקענט זַײן
נאָ מען ,חוץ די ,וואָ ס האָ בן געלייענט דעם "רונדן שׂ ינאה־בוך".
דאָ ס איז געווען דער קראָ ענבוים .אויף דער לינקער זַײט ֿפונעם
בוים האָ ט געלעבט די קראָ און אויף דער רעכטער אַ ראָ ב .זיי
זַײנען געווען זייער אַ לט און האָ בן ֿפַײנט געהאַ ט די גאַ נצע וועלט
און זיך אַ ליין .ערבֿ הושענא־רבה איז ֿפונעם בוים אַ ראָ ּפגעפֿאַ לן
אַ שוואַ רצע ֿפליגל־ ֿפעדער און צו חצות זַײנען די זיסע וואַ סערן
ווי אויסגערונען געוואָ רן ֿפון די ערדאָ דערן.
דער חודש ּתישרי האָ ט קודם אָ ּפגעוויינט און אָ ּפגעדאַ וונט,
דערנאָ כדעם אָ ּפגעפֿאַ סט און אָ ּפגעטאַ נצט .אַ נַײ־געבוירן ווינטל
האָ ט צעזייט און צעטראָ גן דעם סכך ֿפון די צעשמעטערטע סוכּ ות
און די זון האָ ט פֿאַ רברוינט די אַ רויסגעוואָ ר ֿפענע לולבֿ ים .די
אויסגעקושטע

מענטעלעך

ֿפון

די

ס ֿפרי־ ּתורות

זַײנען

אויסגעטריקנט געוואָ רן ,און דעמאָ לט האָ ט דער אָ סיען אָ נגעהויבן
בענקען נאָ ך ּת ֿפילת־טל ,ווי נאָ ך דעם ֿפרילינגטוי.
אָ נהייב חודש מרחשוון איז דער בעדויִ נער ברונעם ,ביר־
יאַ קוב ,אין גאַ נצן אויסגעטריקנט געוואָ רן און דאַ ן האָ ט דער
אַ לטער שייך אַ ללאַ דין געקוילעט אַ לע זַײנע שאָ ף ,צענומען זַײן
שוואַ רץ געצעלט און פֿאַ רלאָ זט דאָ ס ֿפעלד .נאָ ר אַ ּפאָ ר
צוגעבלאָ נדזשעטע הינט האָ בן זיך אַ רומגעדרייט לעבן דעם גרוב
מיט פֿאַ ר ֿפוילטע שאָ ֿפענע אינגעווייד ,און ֿפון צַײט צו צַײט
געהאַ ווקעט אוי ֿפן שמייכלענדיקן שאָ טן ֿפון צוויי קראָ ען,
אַ רַײנגעוואַ קסענע אין לעבן.
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דאָ ס ֿפעלד איז געוואָ רן ציגל רויט ,די גרעזער און בלומען
זַײנען אויסגעגאַ נגען ֿפון דאָ רשט און די ערד איז האַ רט געוואָ רן
ווי אַ ייִ ד אַ ן עקשן.
באָ בע ש ֿפרה איז געוווינט געוואָ רן אוי ֿפצושטיין זייער ֿפרי– ,
אַ דאָ ר ֿפישע ייִ דענע ,האָ ט זי קיין מאָ ל אין איר לעבן ניט געהאַ ט
קיין אייגענעם זייגער .און צו וואָ ס דאַ רף מען האָ בן אַ זייגער,
ווען אַ האָ ן וועקט אױף און די לבֿ נה שלעפֿט אַײן.
ש ֿפרה איז געווען די ייִ נגסטע ֿפון זעקס טעכטער בַײם
ווַײנהענדלער ר' מרדכי קאַ ראַ מאַ ן .ר' מרדכי איז געווען דער
דריטער דור ֿפון אַ רַײכער ס ֿפרדישער מש ּפחה ,וואָ ס האָ ט זיך
באַ זעצט אין וואַ לאַ כיע מיט יאָ רן צוריק .מרדכיס זיידע ,ר' דאַ וד
איז געקומען קיין בעסאַ ראַ ביע ֿפון טערקַײ און געהאַ ט ניט קיין
שלעכטע ּפרנסה ֿפון היי־און ש ּפַײז־האַ נדל מיט די טערקישע
יאַ ניטשאַ רעס ,וועלכע זַײנען געשטאַ נען אין די גרויסע
ֿפעסטונגען – אַ קערמאַ ן אויף דרום ביז כעטין אויף צ ֿפון .ווען די
טערקן זַײנען פֿאַ רטריבן געוואָ רן ֿפון בעסאַ ראַ ביע האָ ט זיך ר'
דאַ וד באַ זעצט אין אַ קליין וואַ לאַ כיש דער ֿפעלע ֿפון יענער זַײט
ּפרוט .דאָ רט האָ ט ער חתונה געהאַ ט מיט אַ ן אַ שכּ נזיש מיידל און
איז געוואָ רן אַ ווַײנהענדלער.
ווען ש ֿפרה איז געבוירן געוואָ רן איז איר עלטער־זיידע שוין
ֿפון לאַ נג געווען אין מתושלחס יאָ רן ,כּ מעט ניט געזען און ניט
געהערט ,אָ בער ֿפון אַ רַײנגיסן אין זיך אַ קוואָ רט גוטן ווַײן האָ ט
ער זיך ניט געקענט אָ ּפזאָ גן .ש ֿפרה איז געוואַ קסן אין אַ פֿ אַ מיליע,
וו ּו די זיידעס און באָ בעס האָ בן ניט געקענט פֿאַ רגעדענקען אַ ֿפילו
די נעמען ֿפון זייערע אָ נצאָ ליקע אייניקלעך; וו ּו די מומעס און
ֿפעטערס זַײנען זייער אָ ֿפט געווען ייִ נגער ֿפון זייערע ּפלימעניקעס
און וו ּו ע ּפעס אַ באָ בע ֿפלעגט זיך אַ מאָ ל אַ רַײנכאַ ּפן גיין צו קינד
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אין איין טאָ ג מיט איר אייניקל ,און וו ּו די גאַ נצע צַײט האָ ט מען
געהאַ לטן אין איין צובויען אַ נַײעם צימער צו דער אַ לטער
ליימענער שטוב .הינטערן הויז איז געווען אַ גרויסער ֿפיהויף און
שטאַ לן פֿאַ ר צענדליקער בהמותֿ ,פערד ,ציגן ,הינער און
אינדיקעס .אַ ביסל ווַײטער ֿפונעם ֿפיהויף איז געווען אַ סאַ זשלקע
מיט ֿפיש אויף שבת און יום־טובֿ  ,און איבער דער סאַ זשלקע,
אויף אַ בערגל ,אין מיטן דער ּפאַ שע ,איז געווען אַ סטינע מיט
שאָ ף און אַ קעזקאָ כערַײ.
אין מיטן הויף איז געשטאַ נען אַ שילעכל און אַ הַײזל פֿאַ רן
היימישן רבֿ און צוויי מלמדים מיט זייערע פֿאַ מיליעס .אָ בער דאָ ס
סאַ מע וויכטיקסטע ,דאָ ס סאַ מע טַײערסטע איז געווען דער
ווַײנקעלער – אַ טי ֿפער און אַ לאַ נגער ,מיט צענדליקער קאַ מערן
– דאָ רט האָ בן גערוט גרויסע דעמבענע ֿפעסער מיט ווַײן .פֿאַ ר
דעם ווַײנקעלער האָ ט מען צוגע ּפאַ סט אַ פֿאַ רוואָ ר ֿפענע מינערַײ־
שטאָ לניע ,וו ּו אַ מאָ ל ֿפלעגט מען אַ רויסבאַ קומען קאַ לכשטיינער
פֿאַ ר בויאַ רבעט .בַײ די היגע גויים האָ ט די שטאָ לניע געהאַ ט אַ
שלעכטן שם און זיי ֿפלעגן אויסמַײדן צו דערנענטערן זיך צו דעם
שרעקלעכן געהיימעניש ֿפולן אָ רט ,וו ּו לויט די אָ רטיקע
לעגענדעס בלאָ נדזשען אַ רום די נשמות ֿפון דעם נעלם־
געוואָ רענעם טערקישן מושל און זַײן וואַ לאַ כישער געליבטער.
ייִ דן ,אָ בער ,האָ בן ניט געגלייבט אין די נאַ רישע זאַ באַ באָ נעס,
נאָ ר דער אמת איז ,אַ ז די קינדער און ווַײבער איז טאַ קע געווען
פֿאַ רבאָ טן אַ רַײנגיין אין ווַײנקעלער ,ווַײל די ווַײבער און קינדער,
אַ זוי האָ ט געטענהט ר' דאַ וד ,ברענגען אַ רַײן דעם ווַײן אין כּ עס,
ער בייזערט זיך און ווערט ביטער ווי גאַ ל.
אין דער גרויסער מש ּפחה האָ ט געהערשט די הלכה און דאָ ס
וואָ רט ֿפון היימישן רבֿ  ,ר' שמשון – ,ער האָ ט גע ּפסקנט אַ לע
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שאלות און אָ ן זַײן ברכה האָ ט מען ניט אָ נגעהויבן קיין איין
ערנסטע אַ רבעט ,קיין איין געשע ֿפט .קיין ֿפרעמדע אַ רבעטערס
זַײנען אין דער מש ּפחה ניט געווען ,אַ חוץ דעם שבת־גוי ,וואָ ס
ֿפלעגט קומען צוויי מאָ ל אַ וואָ ך ֿפון אַ ווַײטן דאָ רף .אָ בער אַ זוי,
אין מיטן דער וואָ ך ,האָ ט געקלעקט אייגענע הענט ,סַײ אויף צו
אַ רבעטן אין די ווַײנגערטנער און סַײ אוי ֿפן ֿפיהויף .מיט די
שידוכים אין דער פֿאַ מיליע האָ ט אָ נגע ֿפירט ר' שמשון .און דאָ ס
איז געווען אַ גאַ נצע מעשׂ ה .צי ר' שמשון האָ ט עס ערגעץ וו ּו
געלייענט צי א ֿפשר טאַ קע אַ ליין אויסגעטראַ כט ,נאָ ר די חתונות
אין דער פֿאַ מיליע ֿפלעגט מען האָ בן לויט דער עלטער־אָ רדענונג.
און אַ זוי ווי ש ֿפרה איז געווען די מיזינקע און ניט געקענט חתונה
האָ בן ֿפריִ ער ֿפון די עלטסטע שוועסטער ,האָ ט זי געמוזט וואַ רטן
אויף איר באַ שערטן לאַ נגע ֿפינעף און צוואַ נציק יאָ ר .אָ בער ,אַ ז
מע לעבט דערלעבט מען .און ש ֿפרהס טאָ ג איז געקומען – ,מע
האָ ט איר גע ֿפונען אַ ֿפַײנעם חתן ,מע האָ ט געשריבן ּתנאָ ים,
געבראָ כן טעלער און באַ שטימט דעם טאָ ג ֿפון דער חו ּפה – ל"ג
בעומר ,דינסטיק.
גלַײך נאָ ך ּפסח ,אַ חודש פֿאַ ר דער חו ּפה איז געפֿאָ רן ש ֿפרה
מיט איר טאַ טן אין אַ גרויסער שטאָ ט ,אוי ֿפצונייען אַ חו ּפה־
קליידל ,בַײ דעם שנַײדער זיאַ מעלע וו ּוליך – ,אַ זוי האָ ט
גערעשעט ר' שמשון.
מע איז אַ רויסגעפֿאָ רן גאַ נץ ֿפרי ,נאָ ך דעם ערשטן מנין .דער
טאָ ג איז געווען אַ שיינער און עס איז געווען אַ פֿאַ רגעניגן צו
זען די בליִ ענדיקע סעדער .די צַײט איז געלאָ ֿפן גיך און ֿפריילעך,
אָ בער צום מיטאָ ג האָ ט זיך דער וועטער געביטן ,די וואָ לקנס
האָ בן פֿאַ רצויגן דעם הימל און אין די ֿפעלדער האָ ט זיך
אַ רַײנגעריסן אַ קאַ לטער ווינט .ר' מרדכי האָ ט זיך אָ בער ניט
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געזאָ רגט – ,דאָ ס ֿפערד האָ ט געהאַ ט אַ רוי ֿפגעשלע ּפט די
בריטשקע אוי ֿפן הויכן ברעג ֿפונעם טַײך ,און דווקא אויף יענער
זַײט טַײך איז געווען די שטאָ ט.
ֿפון הימל האָ ט אַ ראָ ּפגענידערט אַ קלע ּפיקער חושך ,ס'האָ ט
אָ נגעהויבן דונערן און בליצן .ר' מרדכי האָ ט דערלאַ נגט אַ בַײטש
דעם ֿפערד און יענער האָ ט זיך געלאָ זט אין גאַ לאָ ּפ צום טַײך־
איבערגאַ נג .אַ שרעקלעכער דונער האָ ט אוי ֿפגעדונערט דעם
אַ רום און אַ הייסע אוי ֿפרַײס־כוואַ ליע האָ ט אַ רויסגעוואָ רפֿ ן ש ֿפרהן
ֿפון דער בריטשקע.
ווען ש ֿפרה איז געקומען צו זיך ,האָ ט זי זיך גע ֿפונען ליגן אין
אַ קאַ לוזשע בלוט לעבן טויטן ֿפערד .פֿאַ ר די אויגן האָ בן
געשווינדלט ֿפילפֿאַ רביקע רינגלעך און ּפאַ סן ,אין די אויערן איז
געשטאַ נען אַ טעמ ּפער צעצויגענער קלאַ נג ,די הענט און פֿ יס
זַײנען געווען צענהרגט און די ּפלייצע איז געוואָ רן ווי אַ
שטיינערנע .אָ בער דאָ ס סאַ מע שרעקלעכסטע איז געווען דאָ ס,
אַ ז דער טאַ טע אירער איז לעבן איר ניט געווען .ש ֿפרה האָ ט אים
געזוכט בַײם טַײך ,אין ֿפעלד ,אינעם סאָ ד – ,אַ לץ אומזיסט .און
דאַ ן האָ ט ש ֿפרה באַ שלאָ סן זיך אומקערן אַ היים.
דאָ ס ,וואָ ס ש ֿפרה האָ ט דערזען אין הויף האָ ט זי
פֿאַ רשטיינערט – ,אַ רום און אַ רום זַײנען געלעגן קער ּפערס,
צענדליקער ווַײבער און קינדער .אין הויף האָ בן באַ לעבאַ טעוועט
ֿפרעמדע מענטשן מיט העק און ווידלעס .אוי ֿפן לאַ נגן טיש אין
מיטן הויף איז געשטאַ נען אַ גרויסע פֿאַ ס ֿפונעם ווַײנקעלער ...צו
דער פֿאַ ס איז געווען צוגעבונדן איר חתן ,און צוויי שיכּ ורע גויעס
האָ בן אים געשלאָ גן מיט שטעקענעס .ש ֿפרה האָ ט זיך אַ וואָ רף
געטאָ ן צו די ֿפרויען ,זיי אַ וועקגעשטו ּפט אין אַ זַײט:
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‒ ברוך ,געוואַ לד געשריִ ען...
‒ ש ֿפרהניו ...מלחמה ...אַ נטלויף צו די רוסן ...איבערן ּפרוט...
‒ וו ּו איז מַײן טאַ טע?...
‒ אַ נטלויף...
ברוך האָ ט אָ נגעהויבן ברעכן מיט בלוט...
און ש ֿפרה איז אַ נטלאָ ֿפן...
 ...דאָ ס לעבן אין אַ פֿאַ רוואָ ר ֿפענעם סיבירער דאָ רף איז געווען
זייער אַ שווערס – ,אָ ן אַ ש ּפראַ ך ,אָ ן אַ מש ּפחה ,אָ ן אַ ּפאַ ס.
דערצו נאָ ך – די מסוכּ נע ֿפרעסט ,אָ בער – ניט שרעקלעך .אַ זאַ ק
קאַ רטאָ ֿפליעס אויף אַ מאָ נאַ ט ֿפלעגט ש ֿפרה האָ בן .אינעם דאָ רף
זַײנען געווען נאָ ך צוויי ייִ דישע מש ּפחות ,און מע האָ ט געקענט
כאָ טש איין מאָ ל אַ וואָ ך זיך טרע ֿפן און אויסוויינען דאָ ס האַ רץ.
איין זאַ ך ,אָ בער ,האָ ט ניט געלאָ זט זי צו רו – ,וו ּו איז דער טאַ טע?
די ֿפראַ גע אָ ן אַ ן ענט ֿפער האָ ט זי ניט געלאָ זט שלאָ ֿפןּ .פלוצעם
ֿפלעגט זי אָ נהייבן רעדן צו זיך אַ ליין ,האָ ט מורא געהאַ ט פֿאַ ר די
מענטשן מיט העק און ווידלעס ,האָ ט ניט געקענט בלַײבן אַ ליין
אין שטוב .אָ בער ווען ש ֿפרה האָ ט אָ נגעהויבן אויסהעל ֿפן און
ֿפירן דאָ ס הויז אַ וווילן און אַ שטילן וואַ רשעווער ייִ ד מאָ טלען,
אַ ן אַ למן מיט צוויי קליינע טעכטער אויף די הענט ,דעמאָ לט איז
איר געוואָ רן אַ סך גרינגער .סוף מלחמה האָ בן זיי חתונה געהאַ ט
און אַ וועקגעפֿאָ רן קודם קיין ּפוילן און ֿפון דאָ רטן קיין ארץ־
ישׂראל.
מאָ טל איז געווען אַ שטילער און אַ וווילער ייִ ד ,מיט אים איז
געווען גרינג און רויִ ק .אַ גוטער בוכהאַ לטער ,האָ ט ער באַ לד
גע ֿפונען אַ ן אַ רבעט און אין שטוב איז שטענדיק געווען אי מילך
פֿאַ ר די קינדער ,אי ֿפלייש אויף שבת .אויך אין וואַ רשע ,פֿאַ ר
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דער מלחמה ,האָ ט מאָ טל געאַ רבעט ווי אַ בוכהאַ לטער ,און דווקא
אין דעם באַ וו ּוסטן ייִ דישן משוגעים־הויז "באָ ני ֿפראַ טן" .ווען
ש ֿפרה ֿפלעגט אָ נהייבן אין מיטן דער נאַ כט זוכן אין יעדן ווינקל
איר טאַ טן און רעדן צו אים און וויינען ,דאַ ן האָ ט נאָ ר מאָ טל
געקענט זי באַ רויִ קן ,און דווקא מיט זַײן ווערטל" :האָ  ,ש ֿפרהלע,
דו הערסט? אַ גלעקל ֿפון באָ ני ֿפראַ טן" .און ש ֿפרה ֿפלעגט זיך
באַ רויִ קן.
מאָ טל האָ ט שווער געאַ רבעט ,ווַײל אין דער מש ּפחה זַײנען
שוין געוואַ קסן דרַײ קינדער .אָ בער ,צי קען דען אַ לץ זַײן גוט?
מאָ טל איז ּפלוצעם קראַ נק געוואָ רן אוי ֿפן האַ רץ ,יעדן מאָ נאַ ט
ֿפלעגט ער אָ ּפליגן אַ וואָ ך צַײט אין ש ּפיטאָ ל און איז אין גיכן
אַ וועק .ש ֿפרה איז געבליבן איינע אַ ליין.
די שטי ֿפטעכטער האָ בן זיך געלערנט אין אַ ן אינטערנאַ ט פֿאַ ר
יתומים און ֿפלעגן קומען אַ היים נאָ ר צוויי מאָ ל אַ יאָ ר – ,אויף
ראָ ש־השנה און אויף ּפסח ,נאָ ר דער זון אירער ,יאַ נקעלע ,אַ
ֿפינ ֿפיעריק קינד איז געבליבן מיט איר .אָ בער וואָ ס טוט מען אין
אַ גרויסער שטאָ ט אָ ן אַ פֿאַ ך ,און וו ּו נעמט מען געלט אויף צו
לעבן? אמת ,אַ ז פֿאַ ר זַײן ּפטירה האָ ט מאָ טל אויסגעקוי ֿפט די
דירה וו ּו זיי האָ בן געלעבט ,גלַײך ווי דער מלאך־המוות האָ ט אים
גע ֿפירט בַײ דער האַ נט ,און ...ש ֿפרה איז אַ וועקגעפֿאָ רן אין אַ
קליין ייִ שובֿ  ,ווַײל דאָ רט איז געווען גרינגער מיט אַ רבעט ,אַ
מאָ ל אין ֿפעלד און אַ מאָ ל אוי ֿפן ֿפיהויף .די דירה אין שטאָ ט האָ ט
זי פֿאַ רדונגען און אויך דאָ ס האָ ט געבראַ כט אַ ּפאָ ר ּפיאַ סטער אַ
מאָ נאַ ט.
דאָ ס לעבן לוי ֿפט און מע קען עס ניט כאַ ּפן בַײ דער קאָ דע.
די עלטערע קינדער האָ בן געלעבט זייער לעבן – ,די עלטערע
שטי ֿפטאָ כטער האָ ט חתונה געהאַ ט און געלעבט אין אַ גרויסער
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שטאָ ט ,די קליינע ,שׂ רהלע ,איז אַ וועקגעפֿאָ רן קיין אַ מעריקע,
פֿאַ רדינט דאָ רט אַ ביסל געלט ,זיך אומגעקערט קיין ישׂ ראל,
געקוי ֿפט אַ דירה און ווידער אַ מאָ ל אַ וועקגעפֿאָ רן קיין ניו־יאָ רק,
– דאָ ס מאָ ל אויף שטענדיק .אויך יאַ נקעלע איז שוין געווען ניט
קיין קינד; ער האָ ט אָ ּפגעדינט און איז אַ וועקגעפֿאָ רן דער רוח
ווייסט וו ּו ,אוי ֿפן ווַײטן מיזרח ,זיך אַ יאָ ר צַײט געשליאָ נדערט
אין אַ לאַ נד וואָ ס אַ ֿפילו אַ ניכטערער ייִ ד קען עס ניט אַ רויסרעדן.
ער האָ ט זיך אומגעקערט אַ היים שוין אין גאַ נצן אַ ן אַ נדער
מענטש ,ניט יאַ נקעלע ,נאָ ר ע ּפעס אַ ּפאַ רשוין מיט אַ ן אָ ּפגעגאָ לטן
קאָ ּפ ,ווי אַ קאַ טאָ רזשניק ,אין שוואַ רצע בגדים און באָ רוועס ,ניט
פֿאַ ר קיינעם געדאַ כט .אין גיכן האָ ט ער חתונה געהאַ ט מיט ע ּפעס
אַ כינעזער אָ דער אַ ֿפילי ּפינער ֿפרוי מיט ֿפיר קינדער אין בוזעם.
ש ֿפרה האָ ט זיך אומגעקערט אין שטאָ ט ,אין שׂ רהלעס דירה .צו
זַײן אַ ליין אין דירה האָ ט זי ניט געקענט ,און יאַ נקעלע האָ ט איר
געקוי ֿפט אַ הונט ,אַ קליין קוטשעראַ ווע הינטל .די צרות האָ בן
זיך אָ נגעהויבן ווען דאָ ס הינטל איז גע ּפגרט .ש ֿפרה איז קראַ נק
געוואָ רן

און

איז

אַ ריבערגעפֿאָ רן

צו

דער

עלטסטער

שטי ֿפטאָ כטער אין אַ גרויסער שטאָ ט .ס'האָ ט אָ בער ניט לאַ נג
געדויערט – ,די גרויסע שטאָ ט האָ ט זי איבערגעשראָ קן ,זי האָ ט
מורא געהאַ ט אַ רַײנצוגיין אין לי ֿפט און געמוזט זיך שלע ּפן צו
ֿפוס אוי ֿפן נַײנטן שטאָ קֿ .פון אַ קוק צו טאָ ן אין ֿפענצטער ,צו זען
וואָ ס ס'טוט זיך אין דרויסן ,איז בכלל אָ ּפגערעדט .און די באָ בע
ש ֿפרה איז אַ נטלאָ ֿפן צו דעם זון ,וואָ ס ווַײטער ֿפון די שרעקלעכע
לי ֿפטשטַײגן און הויכע הַײזער.
יאַ נקעלע האָ ט שווער געאַ רבעט און כּ מעט ניט געווען אין
דער היים .אין דער אַ רמיי און אויך ש ּפעטער ,אוי ֿפן ווַײטן מיזרח,
האָ ט ער זיך אויסגעלערנט ע ּפעס אַ פֿאַ ך ,וואָ ס באָ בע ש ֿפרה האָ ט
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גערו ֿפן "שלעגערַײ" .קיין שלעגער ,פֿאַ רשטייט זיך ,איז
יאַ נקעלע ניט געווען ,נאָ ר אַ לַײבהיטער בַײ זייער גרויסע
ּפאַ רשוינען .איין מאָ ל אין מאָ נאַ ט ֿפלעגן קומען צו יאַ נקעלען
זַײנע ֿפרַײנד ֿפון דער "משוגענער אַ רבעט" און זיי ֿפלעגן זיך
שלאָ גן אויף טויט אוי ֿפן גרויסן הויף .באָ בע ש ֿפרה האָ ט עס ֿפַײנט
געהאַ ט ,די ווילדע ש ּפילן מיט געווער און שטעקנס ,אָ בער גיי
קריג זיך מיט הַײנטיקע קינדער.
ס'איז געווען נאָ ך אַ סיבה פֿאַ ר וואָ ס באָ בע ש ֿפרה האָ ט זיך
אומגעקערט אין ייִ שובֿ  – ,איר שנור עמעראַ לדע איז געווען
טראָ געדיק .און כאָ טש ש ֿפרה האָ ט געהאַ לטן אין איין וואָ רטשען,
אַ ז איר זון האָ ט געקענט גע ֿפינען "ע ּפעס בעסערס" ,האָ ט זי אין
דער אמתן ניט געקענט האָ בן קיין טענות צו דער שנור.
עמעראַ לדע איז געווען אַ שטילע סימ ּפאַ טישע ֿפרוי ,אַ צוכט,
האָ ט ניט געקענט קיין איין וואָ רט ייִ דיש ,העברעיִ ש אָ דער
וואַ לאַ כיש .אַ מחיה ...קיין בעסערס האָ ט באָ בע ש ֿפרה ניט
געדאַ ר ֿפט – ,דאָ  ,אין ייִ שובֿ  ,איז שטיל ,אַ דאַ ך איבערן קאָ ּפ האָ ט
זי ,און אויב חס־וחלילה טרע ֿפט ע ּפעס ,איז דאָ ווער עס זאָ ל
צוטראָ גן אַ גלאָ ז וואַ סער.
די גאַ נצע שטוב איז געלעגן אויף עמעראַ לדעס איידעלע
ּפלייצעס .יאַ נקעלע ֿפלעגט זיך אַ רַײנכאַ ּפן אין דער היים אויף
עטלעכע שעה בַײ טאָ ג און ש ּפעט בַײ נאַ כט .און אַ זוי יעדן טאָ ג,
יעדע וואָ ך ...וועגן צוהעל ֿפן אין שטוב איז ניטאָ וואָ ס צו רעדן.
אַ האַ לבן טאָ ג האָ ט עמעראַ לדע געאַ רבעט אין איר וואַ רעמהויז
אין גאָ רטן ,וו ּו אַ גאַ נץ יאָ ר זַײנען געוואַ קסן כּ ל־מיני גרינסן,
עקזאָ טישע גרעזער און געווירצן ,ווַײל יאַ נקעלע האָ ט ניט
געגעסן קיין ֿפלייש ,נאָ ר קאַ שעס ,גרינס און ֿפרוכטן .די צווייטע
העל ֿפט ֿפון טאָ ג ֿפלעגט עמעראַ לדע פֿאַ רברענגען אין איר
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קליינער סטודיאָ אין ווַײטן צימער ֿפון דער שטוב .דאָ רט האָ ט זי
אויסגעאַ רבעט זייער עלעגאַ נטע הילצערנע און ּפאַ ּפירענע
פֿאָ כערס ,אויסגעריסעוועטע מיט שיינע רויזן .עס ווַײזט אויס ,אַ ז
דאָ ס איז געווען ניט קיין שלעכטע ּפרנסה ,ווַײל איין מאָ ל אין
צוויי וואָ כן ֿפלעגט קומען צו עמעראַ לדען ע ּפעס זייער אַ גרויסער
נאַ כליִ עדיקער ייִ ד ,זומער און ווינטער אין דעם זעלבן לַײבהעמד
און שטענדיק באָ רוועס .ער ֿפלעגט צונעמען אַ לע פֿאַ רטיקע
פֿאָ כערס ,עטלעכע קאַ סטנס מיט גרינוואַ רג און דערויף
איבערלאָ זן אַ דיקן קאָ נווערט מיט געלט .ווען עמעראַ לדע האָ ט
דער ֿפילט ,אַ ז זי איז טראָ געדיק ,איז זי צוזאַ מען מיט אירע קינדער
אַ וועקגעפֿאָ רן אויף אַ באַ זוך צו די עלטערן און האָ ט זיך
אומגעקערט אַ ליין ,אָ ן קינדער.
באָ בע ש ֿפרה איז געווען צו ֿפרידן – ,אין ייִ שובֿ איז געווען
שטיל ,מע האָ ט געקענט זיצן בַײם ֿפענצטער און זען וואָ ס סע
טוט זיך אין דרויסן ,בַײ די שכנים ,אין ֿפעלד.
דער ערשטער טאָ ג בַײם זון איז שטיל פֿאַ רגאַ נגען און ווען
יאַ נקעלע האָ ט זיך אומגעקערט בַײ נאַ כט ֿפון דער אַ רבעט האָ ט
באָ בע ש ֿפרה שוין געהאַ ט געשלאָ ֿפן.
בַײ נאַ כט איז געוואָ רן קילבלעך .אַ קלאַ נגלאָ ז ווינטל האָ ט
אַ גלעט געטאָ ן די יונגע לבֿ נה און אַ ראָ ּפגענידערט צו דער ערד.
דער קראָ ענבוים האָ ט אָ נגעהויבן ציטערן מיט די ֿפעדערן און
אוי ֿפגעוועקט דעם אַ לטן ראָ ב .ער האָ ט אַ פֿאָ כע געטאָ ן מיט די
ֿפליגל און געוואָ ר ֿפן אַ בייזן בליק צום ווַײטן עק ֿפעלד .דאָ רט,
בַײם ראַ נד ֿפון אַ קליינעם אַ ראַ בישן דאָ רף האָ ט געשטאַ רצט ֿפון
דער ערד אַ הויכער מינאַרעט ֿפון אַ ן אַ לטן מעטשעט" .כ־כ־ר־ר "
– האָ ט אומצו ֿפרידן אַ כאָ רכל געטאָ ן דער ראָ ב .עס איז
געקומען די צַײט ֿפון האָ נען־קרייען .אויפֿן מינאַרעט ֿפון דעם
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מעטשעט האָ ט אַ רוי ֿפגעקלעטערט אַ פֿאַ רסאַ ּפעטער אַ לטער
מועדזין און דאַ ן איז ֿפונעם קראָ ענבוים אַ ראָ ּפגעפֿאַ לן דער
צווייטער שוואַ רצער ֿפליגל־ ֿפעדער.
באָ בע ש ֿפרה איז שוין ֿפון לאַ נג ניט געשלאָ ֿפן – ,ע ּפעס אַ
שווערער געדאַ נק האָ ט זי אוי ֿפגעוועקט גלַײך אין מיטן דער
נאַ כט .זי האָ ט געהערט ווי עמעראַ לדע דרייט זיך אַ רום אין קיך,
האָ ט געהערט ווי יאַ נקעלע איז אַ וועקגעפֿאָ רן צו דער אַ רבעט,
און נאָ ר דאַ ן איז באָ בע ש ֿפרה אוי ֿפגעשטאַ נען ֿפון בעט ,איז
צוגעגאַ נגען צום אָ ֿפענעם ֿפענצטער און ּפשוט געקוקט אוי ֿפן
שטילן ֿפעלד – ,אָ ן שווערע געדאַ נקען ,אָ ן ע ּפעס אַ ניט קיין גוטן
פֿאָ רגע ֿפיל ,נאָ ר אַ זוי שטיל און רויִ ק ,ווי זי וואָ לט געהאַ לטן בַײם
געזעגענען זיך מיט דער צוקונ ֿפט .די האַ רבע און צעצויגענע
שטים ֿפונעם מועדזין האָ ט זי אָ ּפגעוואָ ר ֿפן אין אַ זַײט און באָ בע
ש ֿפרה איז אומגעפֿאַ לן אוי ֿפן ּפאָ ל .דאָ ס חרובֿ ע בריקל ֿפון הַײנט
אין מאָ רגן איז אַײנגעבראָ כן געוואָ רן ,עס זַײנען פֿאַ רשוו ּונדן
געוואָ רן קלאַ נגען און פֿאַ רבן – ,באָ בע ש ֿפרה איז געבליבן ליגן
אינעם ּתהום ֿפון "נעכטן".

◆
‒ אוי־יאָ י־אוי ...אוי־יאָ י־אוי...
מען ענט ֿפערט ניט .יאָ  ,ווער קען ענט ֿפערן ווען דער בחור ,ווי
הייסט ער? ...איז אויף דער אַ רבעט און דאָ ס יונגע ווַײבל...
גאָ טעניו ,ווי הייסט זי? ...גוט ,דאָ ס ווַײבל ּפאָ רעט זיך אַ גאַ נצן
טאָ ג אין דער ערד .האָ  ,עמעצער שטייט דאָ ...
‒ אוי־יאָ י־אוי ...אוי־יאָ י־אוי ...האָ  ,ווער ביסטו? "טשינע
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סינטעץ "?1טאַ טע ,וו ּו ביסטו ,טאַ טע?...
וואָ ס־ווער־ווען ...אַ נעכטיקער טאָ ג ...אָ ט שטייט זי ,די גנבֿ טע,
מיינט אַ ז איך זע גאָ רניט...
‒ אוי־יאָ י־אוי ...אוי־יאָ י־אוי...
‒ זי ענט ֿפערט ניט ...מילא ,גיי דערצייל אַ גויקע וועגן ייִ דישע
צרות...
‒ אוי־יאָ י־אוי ...אוי־יאָ י־אוי...
‒ ריר ניט אָ ן מַײנע זאַ כן .אַ גנבֿ טע וואָ ס דו ביסט ...נו ,ווי
גע ֿפעלט עס אַײך? ...זי מאַ כט זיך ניט וויסנדיק .אַ טפֿו אויף דיר.
‒ אוי־יאָ י־אוי ...אוי־יאָ י־אוי ...טאַ טע ,וו ּו ביסטו? טאַ טע...
‒ ווער זענט איר? איר זאָ לט ניט אָ נרירן מַײנע זאַ כן .דאָ ס זַײנען
מַײנע זאַ כן .איר שעמט זיך ניט? נאָ ר גיט אַ קוק ,איך רעד צו זיי
און זיי מאַ כן זיך ניט הערנדיק .אוי־יאָ י־אוי ...עמעצער קען מיר
שוין געבן עסן? צי איר ווילט ,אַ ז איך זאָ ל אויסגיין ֿפון הונגער?...
‒ איר האָ ט דאָ ך אָ ּפגעגעסן מיט צען מינוט צוריק .איר ווילט
נאָ ך?
‒ יאָ !" ...נו ּפאָ ט סע ֿפי ..."2עס קען ניט זַײן .אוי־יאָ י־אוי...
‒ זַײט מיר מוחל ,ווער זענט איר ע ּפעס ,מאַ דאַ ם? איר האָ ט ניט
געזען מַײן טאַ טן? ניין? ...האָ  ,זי שווַײגט ...זי מיינט ,אַ ז מיר זַײנען
ֿפון די ּפשוטע ...מַײן טאַ טע האָ ט געהאַ ט ווַײנגערטנער און שאָ ף.
איז זיצט און שווַײגט! איר האָ ט מיך פֿאַ רשטאַ נען? איר מיינט ,אַ ז

1
2

טשינע סינטעץ – רומעניש – װער זענט איר?
נו פּאָ ט סע ֿפי – רומעניש – עס קען ניט זַײן
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איך זע ניט ווי איר גנבֿ עט מַײנע זאַ כן? ...שעמט זיך ,מאַ דאַ ם!...
‒ מאַ מע ,איר ווילט עסן? איך האָ ב אָ ּפגעקאָ כט פֿאַ ר אַײך אַ
מאַ מעליגע.
‒ וואָ ס ּפלוצעם מאַ מע? ...ווער איז מאַ מע? ...מאַ מע־ליגע ...אַ
ייִ ד זאָ גט ניט מאַ מעליגע ,אַ ייִ ד זאָ גט "מאַ ליגע"" ...שי מאַ ליגע
שי מאַ לַײ ,אַײ־אַײ־אַײ ..."3מאַ ליגע האָ ט זי אָ ּפגעקאָ כט ...ווער
קען עס איצט עסן? ווילסט מיר פֿאַ רשמירן די אויגן מיט די שיינע
ווערטער? מאַ מע ...ליגע...
‒ מאַ מע ,גיט אַ טרונק .אָ ט איז אַײער טיי.
‒ אוי־יאָ י־אוי ...אוי־יאָ י־אוי ...טאַ טע ,וו ּו ביסטו?...
‒ ש ֿפרהניו ,איך בין דאָ  ,לעבן דיר.
באָ בע ש ֿפרה איז אַ נטשלאָ ֿפן געוואָ רן און עמעראַ לדע איז
אַ רויס ֿפונעם צימער.
שוין אַ וואָ ך צַײט ווי די אַ לטיטשקע האָ ט אוי ֿפגעהערט
דערקענען מענטשן ,זי איז געלעגן אין בעט ,געזונגען און
גערעדט ,ווי ֿפון היץ .עמעראַ לדע איז געזעסן לעבן באָ בע
ש ֿפרהס געלעגער טאָ ג און נאַ כט ,האָ ט זי געוואַ שן און געקעמט,
געגעבן טרינקען עסענץ ֿפון זעלטענע גרעזער ,געהאָ דעוועט זי
ֿפון אַ לע ֿפעלע .ס'האָ ט אָ בער גאָ רניט געהאָ ל ֿפן – ,די כּ וחות האָ בן
זי פֿאַ רלאָ זט און באָ בע ש ֿפרה האָ ט געצאַ נקט ווי אַ שוואַ ך
קאַ נעצל.
‒ טאַ טע ,וואָ ס שווַײגסטו?
‒ וואָ ס קען איך דיר זאָ גן? דו ווייסט דאָ ך אַ לץ אַ ליין ,אָ ן מיר...
3

שי מאַ ליגע שי מאַ לַײ – רומעניש – סַײ מאַ מאַ ליגע ,סַײ מאַ לַײ
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‒ וו ּו זַײנען מיר איצט? אין ּתישרי?
‒ ניין ,איצט איז שוין מרחשוון .דו ֿפילסט? הַײנט וועט רעגענען.
‒ טאַ טע ,כ'האָ ב מורא צו שטאַ רבן.
‒ רעד ניט קיין נאַ רישקייטן.
‒ טאַ טע ,נאָ ר שטעל זיך פֿאָ ר ...דו ליגסט דאָ רט ווי אַ גולם
און דאָ ס וואַ סער רינט דיר אַ רַײן אין מויל ...טאַ טע ...ניין ,ווער
זענט איר? מאָ טל ,מַײן טַײערער ,מאָ טל...
‒ שלאָ ף ,מַײן אוצריניע ,שלאָ ף אַײן .הער זיך צו ,דו הערסט
דאָ ס גלעקל? דו הערסט?
‒ יאָ  ...דאָ ס גלעקל ֿפון באָ ני ֿפראַ טן...
 ...דער קראָ ענבוים האָ ט אַ ציטער געטאָ ן מיט די ֿפעדערן .מע
האָ ט געקענט זען ווי די צַײט רינט אַ רַײן אין דעם אַ לטן שטאַ ם
און ווי די מוראַ שקעס ֿפון עמעצנס אָ טעם קריכן שורותווַײז
אונטער דער קאָ רע ,און דווקא אין איין ריכטונג ,צו די וואָ רצלען,
אין דר'ערד אַ רַײן.
 ...אַ קליין ֿפעדערל איז געלעגן אונטער באָ בע ש ֿפרהס
נאָ זלעכער און האָ ט זיך ניט גערירט .און אין דער אָ רגע איז
געבוירן געוואָ רן די שורה – " ֿפריִ ער איז דאָ געווען אַ סאָ ד ,נאָ ר
די צַײט האָ ט אים אויסגעוואָ רצלט"...
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חנוכה־געלט אונטערן ניטלבוים
פֿ ון

קינדווַײז אָ ן האָ ב איך געהאַ ט צו טאָ ן מיט דער לבֿ נה .און

ניט אַ זוי מיט דער לבֿ נה גופֿא ,ווַײל וו ּו איז די לבֿ נה און וו ּו בין
השפעה פֿון דער לבֿ נה אויף מַײנע נאַ קעטע
איך ,נאָ ר מיט דער
ּ
נערוון .קיין נאַ כטוואַ נדלער ,גאָ ט צו דאַ נקען ,בין איך קיין מאָ ל
ניט געווען ,נאָ ר דער אייבערשטער האָ ט מיך מכבד געווען מיט
אַ באַ זונדערש איידעלער און דינינקער הויט – ,ווַײס ווי דער
טאָ ג ...עס זעצט זיך אָ ּפ אויף מַײן הויט אַ ן אומזעעוודיק
שטַײבעלע – ,שוין ,כ'ווער אומרויִ ק ,כ'פֿיל זיך אומבאַ קוועם און
קען זיך ניט געפֿינען קײן אָ רט .אָ בער אויך דאָ ס איז נאָ ך ניט
טשעפעט צו דער איידעלער הויט צו די חייִ שע חוש־
אַ לץ...
ּ
השמיעה און חוש־הריח און דאַ ן וועט איר אפֿשר אָ נהייבן מיר
עפעס אַ
מקנא זַײן .די אַ לע גליקן זַײנען ניט ,חס־וחלילהּ ,
זעלטענע קרענק ,ניין .איך ווייס ניט אַ פֿילו ווי זעען אויס די ּפילן
און וואָ ס פֿאַ ר אַ טעם האָ בן זייּ .פשוט ,מַײנע גוף און נשמה,
עפעס אַ גלַײכע סודותפֿולע
ּפונקט אַ זוי ווי בַײ אַ וואָ לף ,האָ בן ּ
שַײכות צו דער לבֿ נה .ווען איך אַ ליין וואָ לט געדאַ רפֿט
אויסקלַײבן זיך אַ נאָ מען ,וואָ לט איך זיך גערופֿן וועלוועלע אָ דער
כּ לבֿ טשי ...איר לאַ כט? ...נו ,נו ,אַ גוט געלעכטער...
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ווען די לבֿ נה וואַ קסט ,וואַ קסן צוזאַ מען מיט איר מַײנע כּ וחות
און די שׂ ימחה פֿון לעבן אויף דער העלער וועלט .די באָ בע
גאָ לדע ,אַ לעבן אויף איר ,האָ ט שטענדיק געוווּסט ,אַ ז אין די
"וואַ קסנדיקע" טעג קען מען זיך פֿאַ רלאָ זן אויף מיר ,און זי
איבערצוזיפן די מעל ,אויסקאַ טשען דאָ ס
פֿלעגט מיר פֿאַ רטרויען
ּ
טייג און ,דאָ ס וויכטיקסטע – ,מיט אַ דינינקער טייגלאָ ז
אויסקוועטשן פֿונעם דופֿטיקן טייגבלעטל די גלַײכע "פֿולע
צימרינג־פלעצעלעך אויף שבת .די באָ בע
לבֿ נהלעך" פֿאַ ר די
ּ
גאָ לדע האָ ט זיך געפֿרייט ,אַ ז איך וואַ קס אַ זאַ פֿעיִ ק ייִ נגעלע.
"ווייס איך וואָ ס – ,פֿלעגט אַ בורטשע טאָ ן דער טאַ טעשי– ,
בעסער וואָ לט ער גענומען אַ לערנביכל אין דער האַ נט אָ דער
אָ נגעהאַ קט אַ קלעבע האָ לץ פֿאַ ר דער הרובע .אַ ּפלעצל־מאַ כער...
נאָ ר מע ּפטרט די צַײט ...און בכלל ,מע דאַ רף האָ בן אַײזערנע
ציין צו זַײנע ּפלעצעלעך ".שוין ...אויס יום־טובֿ  ...נאָ ר ,נישקשה,
טאַ טעשי ,נישקשה ...אַ ז איך וועל אויסוואַ קסן ,וועל איך באַ דעקן
נה־פלעצעלעך .וועסט
די גאַ נצע וועלט מיט מַײנע פֿריילעכע לבֿ ּ
נאָ ך זען...
אַ ז די לבֿ נה ֿפלעגט אָ נהייבן זיך צו פֿאַ רמינערן ֿפלעג איך
אָ נהייבן צו קרענקען" .מע דאַ רף גיבן דעם קינד אַ ביסל ֿפישאייל.
ס'וועט העל ֿפן"ֿ – ,פלעגט יעדעס מאָ ל אַ ן עצה געבן די קינדער־
דאָ קטערשע באַ סיע .און יעדן אינדער ֿפרי אין משך ֿפון אַ וואָ ך
צַײט האָ ב איך געמוזט זיך וואַ רגן מיטן שטינקעדיקן ֿפישאייל.
ֿפע!!! נאָ ר אַ ּתמעוואַ טע קאַ ץ אָ דער אַ גראָ בער בער קענען הנאה
האָ בן ֿפון לעקן אָ ט די אָ שטינקעדיקע ּפאַ סקודסטווע .אַ טפֿו זאָ ל
זי ווערן! ...אָ בער ֿפון דער צווייטער זַײט ,אַ ז איר פֿאַ רקלעמט די
נאָ ז מיט צוויי ֿפינגער ,און נעמט אַ טראָ ּפן ֿפישאייל און קאַ ּפעט
אים אָ ן אין אַ שעלעכל מיט ברונעם־וואַ סער ,זעט אויס דער
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טראָ ּפן אייל ווי די ֿפולע לבֿ נה .אָ בער ...איך בעט איבער אַײער
כּ בֿ וד ,מע דאַ רף דאָ ך זַײן אַ ּפאָ לנע אידיאָ ט כּ די צו פֿאַ רגלַײכן די
ֿפעטע ֿפישאייל־לבֿ נה מיט אַ קרוכלע צימרינג־ ּפלעצל.
מיט דער ֿפרייד אויף ּפורים אָ דער אויף ּפסח איז אַ לץ געווען
קלאָ ר – ,די לבֿ נה וואַ קסט זיך ּפאַ וואָ ליטשקע און צום ערבֿ ־יום־
טובֿ ווערט זי ֿפול מיט לעבן און ֿפרייד ,ממש אַ גאָ לדן רענדל.
צווישן אונדז גערעדט ,קען איך אַ סודותדיק מיטל ווי אַ זוי
פֿאַ רוואַ נדלט מען אַ פּשוטע נאַ כט אין אַ ן אמתער שׂ ימחה .אָ ט
הערט ...נאָ ר איך בעט אַײך ,דערציילט עס ניט דעם טאַ טעשי,
ווַײל ער וועט מיך באַ שטראָ ֿפן פֿאַ ר מַײנע "שיינע קונצן"– ,
"הלמאַ י דאָ ס קינד ּפטרט די צַײט אויף נאַ רישע זאַ כן? בַײ נאַ כט
דאַ רף מען שלאָ ֿפן ,אַ ז אין דער ֿפרי זאָ ל מען האָ בן אַ קלאָ רן קאָ ּפ
צום לערנען! נע־ע־ע ...איך זע ,אַ ז דער גאַ רטל בענקט נאָ ך דַײן
דאַ רן ּתחת!!!" "נעם עס ניט צום האַ רצן ,מַײן קינד – ,וואָ לט אַ
שע ּפטשע געטאָ ן די באָ בע גאָ לדע – ,וואָ ס ווילסטו? ...אַ
בעזבאָ זשניק 4בלַײבט אַ בעזבאָ זשניק .וואָ ס קען ער שוין וויסן
ֿפון נסים־ונ ֿפלאָ ות?ֿ ...פון מקדש־לבֿ נה זַײןֿ 5,פון י"ד־חזקהֿ ,פון
ט"ו־שׂ ימחה און ֿפון ט"ז אין הימל? "...איך בין זיכער ,אַ ז ּפונקט
אַ זוי וואָ לט עס פֿאָ רגעקומען ווען דער טאַ טעשי וואָ לט נאָ ר
דערשמעקט אין וואָ ס עס באַ שטייט מַײן סודותדיקער מיטל ֿפון
פֿאַ רוואַ נדלען אַ ן איינפֿאַכע נאַ כט אין אַ ן אמתער שׂ ימחה .בקיצור,
אָ ט ,הערט...
קודם־כּ ל – ,די צוגרייטונגען ...מע דאַ רף זיך אויסדרייען מיטן
ּפנים צו דער וואַ נט און מאַ כן אַ ן אָ נשטעל ,אַ ז איר שלאָ ֿפט .ווען
4
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ֿפונעם אַ לקער וועט זיך לאָ זן הערן דעם טאַ טעשיס קורץ כראָ ּפען,
דאַ ן קען מען ּפאַ וואָ ליטשקע אוי ֿפשטיין ֿפון בעט און צוגיין,
ס'פֿאַ רשטייט זיך ,אַ ז אויף די צי ּפעטשקעס ,6צום ֿפענצטער .און
איצט ...זַײט פֿאָ רזיכטיק בַײם אַ וועקרוקן אין דער זַײט די
געקרַײזלטע פֿאָ רהענגלעך .הייבט אָ ן ֿפונעם רעכטן פֿאָ רהענגל
און רוקט אים אַ וועק ביז דער ברייטער ש ּפאַ לט צווישן די לאָ דנס.
פֿאַ רטיק? ...דאַ ן נעמט זיך צום לינקן פֿאָ רהענגל און רוקט אים
אָ ּפ אין דער זַײט .מאַ כט עס גאָ ר ּפאַ מעלעך און פֿאָ רזיכטיק ,ווַײל
די ֿפולע לבֿ נה ,אַ לעבן אויף איר ,קומט שטענדיק נאָ ר ֿפון דער
לינקער זַײט .מע דאַ רף נאָ ר האָ בן געדולד און אָ טעמען מיטן מויל
און ניט מיט דער נאָ ז ,ווַײל ֿפון דער שיינקייט ,וועלכע איר האָ ט
געפֿאַ נגען אין אַ ש ּפאַ לט צווישן די לאָ דנס ,קענט איר ,גאָ ט
באַ היט ,אָ נהייבן צו סאָ ּפען ...און דאַ ן וועט איר אוי ֿפוועקן דעם
טאַ טעשי און שוין ...אױס יום־טובֿ ...
פֿאַ רשרַײבט אַײך ,אַ ז איר זאָ לט ניט פֿאַ רגעסן ,אַ ז אָ ט דער אָ
מיטל איז גוט נאָ ר אויף ּפורים און אויף ּפסח – ,דאָ ס טיילט אַײך
צו אַ שטיקל סודותדיקע אינטימע שׂ ימחה ,נאָ ר גיט אַ כט און
סאָ ּפעט ניט ֿפון התלהבֿ ות ,ווַײל וואָ ס וועט ווערן ֿפון אַײער הינטן,
ווען איר וועט אוי ֿפוועקן דעם טאַ טעשי ,ווייסט איר שוין ...אַ ז
וויי'ז אַײער דאַ ר ּתחתל...
וואָ ס קומט איצט? איצט קומט חנוכּ ה ...יאָ  ,מיט אויסקריגן אַ
שטיקל לבֿ נה אויף חנוכּ ה איז אַ ּפראָ בלעם ,אַ קרענק ,ממש אַ
חלאַ ת ...דער מיטל מיט כאַ ּפן די לבֿ נה אין דער ש ּפאַ לט צווישן
די לאָ דנס טויג ניט פֿאַ ר דער חנוכּ ה־צַײט .ממש אַ צרה! ...אויך
מיר אַ יום־טובֿ ֿ ...פינעף און צוואַ נציק טעג אין כּ יסלו ...וואָ ס איז
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אַ זוי גרויס די שׂ ימחה? ...די לבֿ נה ווערט אַ ּתל ,זי קרענקט און
איך קרענק איר נאָ ך .קוים דערלעב איך ביזן ראָ ש־חודש טבֿ ת
און זאת־חנוכּ ה ...איר זאָ לט ,חלילה ,ניט איבערקערן מַײנע
ווערטער ,בנאמנות ...צו זאָ גן ,אַ ז איך בין אין גאַ נצן
אומגליקלעך ,דאָ ס קען איך ניט ,ס'וואָ לט דאָ ך געווען אַ ליגן.
אמת ,דער ֿפישאייל דערגייט מיר די יאָ רן און איך לויף מייקען
יעדע ֿפינעף מינוטּ ,פונקט ווי ,להבֿ דיל ,אונדזער שטענדיק
טראָ געדיקע קאַ ץ .נאָ ר וואָ סֿ ...פון ֿפינ ֿפטן ליכטל אָ ן און ביז זאת־
חנוכּ ה ווערן מַײנע קעשענעס ֿפול מיט קליינגעלט .אין אַ מזלדיק
יאָ ר זאַ מל איך אָ ן ביז צוואַ נציק ּפרות 7חנוכּ ה־געלט ,כ'לעבן .אויף
דעם געלט קען איך קוי ֿפן אַ זש צוויי ּפושקעלעך מיט ּפיסטאָ נען
פֿאַ ר מַײן הילצערנעם ּפיסטויל .אָ וואַ ! ...איר קענט זיך פֿאָ רשטעלן
אַ זאַ זאַ ך? ...צוויי הונדערט ּפיסטאָ נען ...אוף ...עס לייגט זיך ניט
אוי ֿפן שׂ כל ...לטובֿ ת די הילכיקע ּפיסטאָ נען בין איך גרייט צו
פֿאַ רגעסן אין דער לבֿ נה־קרענק און אין באָ בעס וואָ רטשען– ,
"נאָ ר דאָ ס ֿפעלט אונדז אויס ...עס איז ניט גענוג ,אַ ז די גויים
שיכּ ורן זיך אָ ן אויף זייער ניטל־חגא און שיסן אין אַ לע זַײטן,
שיסן זאָ ל זיי אין בויך און אויערן ...אויך דו ,ניט פֿאַ ר דיר
געדאַ כטֿ ,פירסט זיך אויף ווי אַ שקוץ? ...וואַ רף אַ וועק דעם
ּפיסטויל דַײנעם און נעם זיך צום ביכל ...אוי ,אַ צרה אויף מַײן
קאָ ּפ!!! עס וואַ קסט בַײ אונדז אַ באָ סיאַ ק ,אַ באָ סיאַ ק וואַ קסט בַײ
אונדז!"...
אָ ט ,זעט איר שוין ...די באָ בע גאָ לדע ,אַ לעבן אויף איר ,האָ ט
זיך אָ נגעשטעקט ֿפונעם טאַ טעשי מיט די זידלווערטער .אָ בער,
וואָ ס זאָ ל איך אַײך זאָ גן? ...די באָ בע איז געווען גערעכט– ,
חנוכּ ה־צַײט איז געווען די גע ֿפערלעכסטע צַײט פֿאַ ר די ייִ דישע
7
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קינדער ,באַ זונדערש ווען חנוכּ ה איז געווען האַ רט נאָ ענט צו דעם,
להבֿ דילּ ,פראַ וואָ סלאַ וונעם ניטל .די גויים ֿפלעגן אָ נהייבן
טרינקען־ ֿפַײערן אַ חודש פֿאַ ר דער ניטל־חגא און געהאַ לטן אין
איין ווילדעווען אַ זש ביז דער "גרינער חגא" ,ס'הייסט ,ביז
שבֿ ועות .ס'איז דען אַ קלייניקייט? ...מע דאַ רף האָ בן אַײזערנע
כּ וחות אויף צו זשליאָ קען ֿפינעף חדשים אָ ן אַ ן איבעררַײס .ס'איז
גאָ ר ניט לַײכט .צווישן אונדז גערעדט ,איך זאָ ג עס אַײך גאָ ר
ערנסט ,ווי אַ געוועזענער מבֿ ין .אויף אונדזערע שׂ ונאימס קע ּפ
אַ זאַ גליק ...אָ בער לאָ מיר איצט ניט רעדן וועגן די טרויעריקע
זאַ כן ,ס'וועט נאָ ך קומען די צַײט צו באַ גראָ בן און באַ וויינען דעם
"ביטערן טראָ ּפן" ,נאָ ר די באַ האַ לטענע אומרויִ קייט און דאָ ס
בענקען נאָ ך דער ֿפולער לבֿ נה קומען כּ סדר ,יאָ ר־אַײן יאָ ר־אויס,
און טאַ קע ּתמיד אין דער זעלבער צַײט – ,האַ רט נאָ ענט צו חנוכּ ה,
– איך קען זיך ניט גע ֿפינען קיין אָ רט ,עס קלעמט מיר בַײם
האַ רצן ,כ'קען ניט אַ נטשלאָ ֿפן ווערן .דער ֿפרישער שניי מאַ כט
ניט ריינער מַײן סמוטנעקייט ,די געדאַ נקען ש ּפרינגען מיר איבער
די הימלען ...און דער שמייכלדיקער יצר־הרע קריכט מיר אַ רַײן
אין די אָ דערן און ּפראַ וועט אַ חתונה...
 ...דער ערשטער חנוכּ ה אָ ן דער באָ בע גאָ לדע ...די לבֿ נה
קרענקט און מיט איר צוזאַ מען קרענקט אויך מַײן נשמה.
די לאַ נגע יאָ רן אינעם שיינעם "גלות" ,אין ּפיטער 8מיין איך,
האָ בן אָ נגעשטאָ ּפט מַײן קאָ ּפ מיט טויזנטער נעמען ֿפון שרַײבערס
און זייערע ביכער ,ווַײל כ'האָ ב זיך געגרייט צו ווערן אַ לערער
אַ ֿפילאָ לאָ ג ,נאָ ר קיין גַײסטיקע רו האָ בן די שרַײבערס און
 8פּיטער איז אַ פֿאָ לקסטימלעכער צונאָ מען פֿאַ ר סאַ נקט־פּעטערבורג,
פּעטראָ גראַ ד ,לענינגראַ ד

~ ~ 40

זייערע ווערק מיר ניט צוגעגעבן .וואָ ס איז אַ זוינס מַײן לעבן אויף
דער וועלט האָ ב איך אַ לץ ניט געוו ּוסט ,און איך האָ ב זיך
גענייטיקט אין מַײן באָ בע ,נאָ ר דער גרויער שטיין אויף איר קבֿ ר
איז געווען שטאַ רקער ֿפון מַײן ווילן .די באָ בע האָ ט געשוויגן ,די
לבֿ נה האָ ט געשוויגן ,מַײן האַ רץ האָ ט געוויינט ...און אַ ֿפילו די
ּתלמידים מַײנע האָ בן ניט געקענט מאַ כן ֿפריילעכער מַײנע
ביטערע לי ּפן.
מַײן באָ בעס שוועסטערקינד דבֿ ורה האָ ט זיך געגרייט אָ ּפפֿאָ רן
קיין ישׂ ראל און נאָ ר געוואָ לט מיך מיטנעמען מיט זיך" .וואָ ס
האָ סטו פֿאַ רלוירן בַײ די פֿאָ ניעס? – ֿפלעגט זי טענהן – ,זיי וועלן
דיך באַ גראָ בן לעבעדיקערהייט ,וועלן אויסצאַ ּפן ֿפון דיר דאָ ס
בלוט און די נשמה ,און אַ רויסוואַ ר ֿפן אויף דער ּפאָ מויקע ,ווי אַ ן
אויסגעניצטע ליאַ לקע ".אַ ֿפילו דעם טאַ טעשי מַײנעם ,דעם
בעזבאָ זשניק ,וועלכער האָ ט אַ ֿפילו ניט געוואָ לט הערן וועגן די
"ציוניסטן" ,האָ ט זי איבערגעצַײגט ,אַ ז אין ישׂ ראל וועט מיר זַײן
בעסער און כ'וועל זיך ניט שליאָ נדרען מיט די שיקסעס און
כ'וועל זיך ניט אַ רַײנליאַ ּפען אין אַ "שיינער געשיכטע" ,ווי
יאָ סקע ,דער שכן אונדזערער ,בַײ וועלכן די שיקסע זַײנע האָ ט
אויסגעצאַ ּפט דאָ ס גאַ נצע האָ ב־און־גוטס ,און צום סוף ּפרשה איז
זי אַ נטלאָ ֿפן דער רוח ווייסט וו ּוהין מיט אַ ֿפרעמדן זשלאָ ב אַ
הולטַײ ,און יאָ סעלען האָ ט זי איבערגעלאָ זט אַ ּפיצל ממזרל אויף
די הענט" – ,אָ ט דאָ ס ווילט איר? אַ שיקסע מיט אַ ממזר?" קיין
לעבעדיקן ציוניסט האָ ט מַײן טאַ טעשי קיין מאָ ל אין די אויגן ניט
געזען ,נאָ ר פֿאַ ר אַ שיקסע מיט אַ ממזרל האָ ט ער מורא געהאַ ט
מער ווי פֿאַ ר די אומבאַ קאַ נטע ציוניסטן.
איך ווייס ניט ווער האָ ט מיך פֿאַ רמסרט ,נאָ ר ֿפון דער שול
האָ ט מען מיך גלַײך אַ רויסגעוואָ ר ֿפן" – ,אַ ציוניסט אַ פֿאַ ררעטער
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טאָ ר ניט זַײן קײן לערער ֿפון אונדזערע ריינע קינדער ,די
קינ ֿפטיקע בויערס ֿפונעם ליכטיקן קאָ מוניזם"...
אַ היים ,צו די עלטערן אין שטעטל האָ ב איך זיך ניט
אומגעקערט ,ווַײל כ'האָ ב זיך געשעמט פֿאַ ר די שכנים און
באַ קאַ נטע ,דעריבער בין איך געבליבן אין טעגינע און אָ נגעהויבן
צו זוכן אַ שטיקל צַײטווַײליקע אַ רבעט – ,סַײ ווי אין אַ יאָ ר אַ רום
וועל איך ווידער דאַ ר ֿפן זוכן אַ רבעט ,אין ישׂ ראל.
אונדזער טעגינע איז ניט קיין גרויסע שטאָ ט ,אָ בער פֿאָ רט אַ
שטאָ ט ,אַ ן אַ לטע און אַ שיינע ,און וויכטיקער ֿפון אַ לץ איז דאָ ס,
אַ ז יעדער איינער קען דעם צווייטן ,באַ זונדערש בַײ ייִ דן .אויף
שׂ ימחת־ ּתורה האָ ב איך זיך אַ רַײנגעכאַ ּפט אין שיל אַ רַײן און
עמעצער האָ ט מיר אַײנגערוימט אין אויער ,אַ ז אין אַ זאַ און אַ זאַ
רעסטאָ ראַ ן זוכט מען אַ היימישן זינגעוודיקן ּפיאַ ניסט ,און טאַ קע
אויף איין סעזאָ ן .גוט ,אַ רעסטאָ ראַ ן? זאָ ל זַײן אַ רעסטאָ ראַ ן.
די אַ רבעט איז געווען אַ ן אינטערעסאַ נטע ,ניט קיין שווערע,
נאָ ר אַ ביסל אַ "באָ סיאַ צקע" אַ רבעט ,ווי עס ֿפלעגט דאָ ס אָ נרו ֿפן
מַײן באָ בע ,כאָ טש איך ּפערזענלעך בין ניט זיכער צי מַײן באָ בע
איז אין איר לעבן געווען אין אַ רעסטאָ ראַ ן ,און אויב יאָ  ,טאָ
זיכער נאָ ך פֿאַ רן ערשטן וועלטקריג ,און ניט אַ נדערש ווי ערגעץ
וו ּו אין טשערנאָ וויץ אָ דער אין אָ דעס .אָ בער אַ שטיקל אמת איז
אין אירע ווערטער יאָ געווען.
דער רעסטאָ ראַ ן האָ ט געהאַ ט אַ גוטע קיך און אין אָ וונט
געדינט נאָ ר פֿאַ ר די קאָ ר ּפאָ ראַ טיווע הוליאַ נקעס .מע האָ ט
געדאַ ר ֿפט באַ שטעלן דעם זאַ ל ֿפון פֿאָ רויס און דער באַ לעבאָ סטע
האָ ט בכלל ניט אינטערעסירט ווי ֿפל מענטשן וועלן קומען און
ווער וועט קומען הוליען .באַ צאָ לט ,ביטע ,די באַ שטעלטע סומע
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– און הוליעט אַײך געזונטערהייט .איך געדענק ,אַ ז אַ גאַ נצן
חודש פֿאַ ר ניטל האָ בן אין אונדזער רעסטאָ ראַ ן געהוליעט די
קרימינעלע חבֿ רה .אויף מַײן באָ בעס לשון – באָ סיאַ קעס,
אורקעס ,אויסוואָ ר ֿפן ,די שמאַ רעס 9מיט גאָ לדענע הענטלעך און
די זונות מיט אַײזערנע ּפלייצעס .מיר ,אָ בער ,איז געווען אַ לץ
איינס .מע צאָ לט? זאָ ג "אַ דאַ נק" און גיי ווַײטער ש ּפילן.
אָ בער ,ניט דאָ ס בין איך אויסן ...אויף איינער ֿפון די
קרימינעלע הוליאַ נקעס האָ ב איך זיך באַ קענט מיט אַ סימ ּפאַ טישן
אינטעליגענטן מענטשן ,זייער ענלעך אויף מיקעלאַ נדזשעלאָ ס
"דוד" .שרגא איז געווען זַײן נאָ מען ,און זַײן ֿפרוי האָ ט געהייסן
וואַ סיליסע .איר וועט טאַ קע לאַ כן ,נאָ ר דער דאָ זיקער שרגא איז
געווען אַ ריינער גוי און זַײן וואַ סיליסע איז געווען אַ כּ שרע
ייִ דענע .איך האָ ב געוו ּוסט ,אַ ז דער אָ שרגא איז ע ּפעס אַ ן
אינזשעניר ,נאָ ר ניט געוו ּוסט ,אַ ז אין דער זעלבער צַײט איז ער
אַ באַ רימטער קאָ רטן־ש ּפילער ,ממש אַ גרויסער מומחה ,אַ גאָ ון,
איך מיין זַײן צווייטן פֿאַ ך.
איך בין שטענדיק געווען גאָ ר ווַײט ֿפון אַ זאַ רטש ּפילן ,נאָ ר
מיר איז געווען זייער אָ נגענעם ,אַ ז אַ זאַ גרויסער אויטאָ ריטעט,
ווי שרגא ,וואַ רט אויף די ה ֿפסקות אין אונדזער ש ּפילן כּ די מאַ כן
מיט מיר אַ שנע ּפסל און באַ האַ נדלען ע ּפעס אַ נַײ בוך אָ דער די
וועגן ֿפון דער מאָ דערנער ליטעראַ טור.
קיין נַײע חבֿ רים און אַ ֿפילו קיין צַײטווַײליקע חבֿ רטע האָ ב איך
אין טעגינע ניט געהאַ ט ,ווַײל די מומע דבֿ ורה האָ ט מיר
פֿאַ רקלאַ ּפט דעם קאָ ּפ מיט אירע נודנע וואָ רענונגען ,אַ ז אין ארץ־
ישׂ ראל וועל איך "דעריאָ גן דעם צוג" און כ'וועל האָ בן אַ זוי ֿפיל
9
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שיינע כּ שרע ייִ דישע מיידלעך ווי ֿפל מַײן נשמה גלוסט און מַײן
ּפו ּפיק קען אויסהאַ לטן .האָ ב איך זיך געהיט ֿפון אַ רַײנליאַ ּפען זיך
אין אַ "מעשׂ ה" ,דעריבער האָ ט מען מיר צוגעטיילט אַ צונאָ מען
"מאָ נאַ ך".
ֿפון אַ לע מַײנע באַ קאַ נטע איז נאָ ר שרגא געווען ע ּפעס
אַ נדערש ווי אַ לע .קודם־כּ ל ,איז ער געווען אַ סך עלטער ֿפון מיר
און צווייטנס ,איז ער קיין מאָ ל ניט געקראָ כן אין דער נשמה .איז
פֿאַ ר וואָ ס זאָ ל איך מיט אים ניט באַ האַ נדלען אַ נַײ ביכל אָ דער
אַ ליד? ...כ'בין דאָ ך יונג און נַײגעריק .עס קומט מיר!
יענץ יאָ ר ,געדענק איך ,איז זאת־חנוכּ ה אויסגעקומען זייער
נאָ ענט צו ניטל ,כּ מעט דעם זעלבן טאָ ג .די גויים האָ בן אָ נגעהויבן
ּפראַ ווען די חגא ,ווי אויך "באַ נעצן" דעם נַײעם יאָ ר כּ מעט אַ
חודש פֿאַ ר ניטל און מיר ,אין רעסטאָ ראַ ן ,האָ בן געהאַ ט אַ סך
אַ רבעט – ,יעדן טאָ ג האָ בן מיר געש ּפילט ביז צוויי־דרַײ אַ זייגער
בַײ נאַ כט .און איך דאַ רף אַײך זאָ גן דעם אמת – ,קיין הנאה ֿפון
יענעם חנוכּ ה האָ ב איך ניט געהאַ ט .אויף יעדן פֿאַ ל ,ניט אַ זוי ווי
אין דער היים ,מיט דער באָ בען...
די לבֿ נה האָ ט געקרענקט און מיט איר צוזאַ מען האָ ט
געקרענקט מַײן נשמה .די אַ רבעט אינעם רעסטאָ ראַ ן האָ ט אַ ביסל
אָ ּפגעווענדט מַײנע מחשבֿ ות ֿפון די שווערע געדאַ נקעןֿ ,פון דער
קלעמענדיקער בענקשאַ ֿפט נאָ ך דער באָ בען .אָ בערֿ ,פון דער
צווייטער זַײט ,בין איך דאָ ך יעדן אָ וונט געווען צווישן לעבעדיקע
און ֿפריילעכע מענטשן און געהאַ ט אַ גרויסע הנאה צו זינגען און
ש ּפילן פֿאַ ר זיי .אויך די ּפרנסה איז געווען גאָ ר אַ נישקשהדיקע,
מע האָ ט געקענט לעבן און ניט ציילן די גראָ שן.
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אויף דער אַ רויספֿאָ ר־וויזע האָ ב איך געדאַ ר ֿפט נאָ ך וואַ רטן
און וואַ רטן .א ֿפשר אַ יאָ ר צַײט ,און א ֿפשר נאָ ך מער .אַ זוי איז
דאָ ס געווען אין יענע יאָ רן בַײ די קאָ מוניסטן .ווילסט אַ וועקפֿאָ רן?
דאַ ן רי ּפע זיך ניט! זיץ ,שווַײג און וואַ רט.
דער ווינטער איז דאָ ס יאָ ר געווען ממש אַ ווינטער – ,מיט
שניי און מיט אַ ֿפרעסטל .עס איז געווען ממש אַ פֿאַ רגעניגן זיך
דורכצולו ֿפטערן נאָ ך דער שווערער אַ רבעט .דער וועג אַ היים,
ס'הייסט צו דער מומע דבֿ ורה ,איז געווען ניט קיין קורצער,
אָ בער נאָ ך אַ כט שעה זיצן ,ש ּפילן און זינגען איז געווען כּ דאַ י
זיך דורכצוש ּפאַ צירן איבער דער שלאָ ֿפנדיקער שטאָ ט .די לבֿ נה
איז געלעגן אויף דער לינקער זַײט און מע האָ ט קוים געקענט
זען דאָ ס דינינקע סער ּפל .קיין גאַ סן־לאַ מטערן זַײנען אין טעגינע
ניט געווען ,נאָ ר דער שניי האָ ט באַ לַײכט די גאַ סן ניט ערגער
ֿפון אַ לאָ מ ּפ .ס'איז געווען ממש ליכטיק ,נאָ ר ווער קען פֿאַ רגלַײכן
די לבֿ נה־שַײן מיט דער קאַ לטער שניי־אָ ּפשַײנונג?...

◆
די ניטל־ ֿפַײערונג אינעם רעסטאָ ראַ ן האָ ט זיך אָ נגעהויבן אַ
ביסל ש ּפעטער ווי אַ שטייגער־אָ וונט ,אָ בער אַ רום נַײן אַ זייגער
פֿאַ ר נאַ כט איז דער זאַ ל געווען ֿפול גע ּפאַ קט און די אַ ביסל
אונטערגעשאָ סענע געסט האָ ט זיך געגלוסט ווַײן ,טענץ און
לידער .אַ ז מע זיצט אויף דער הויכער סצענע זעט מען אַ לץ וואָ ס
סע טוט זיך אינעם זאַ ל ,און איך האָ ב ּתיכּ ף געלייגט אַ ן אויג
אויף אַ בילד שיינער יונגער ֿפרוי ,וועלכע איז געזעסן ניט ווַײט
ֿפון שרגא און וואַ סיליסען .די שיינע ֿפרוי איז געזעסן אַ ביסל
אָ נגעשטרענגט ,מיט אַ גלַײכער ּפלייצע ,האָ ט געהאַ לטן אין די
הענט אַ גאָ ּפל מיט אַ מעסער ,נאָ ר אַ ֿפילו ניט צוגערירט זיך צום
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עסן ,און האָ ט כּ סדר אָ ּפגעזאָ גט איין קאַ וואַ ליר נאָ כן אַ נדערן ,ווען
יענע האָבן זי פֿאַ רבעטן אויף אַ טאַ נץֿ .פון צַײט צו צַײט האָט זי
אַ שלוק געטאָ ן ֿפון אַ גרויסן בעכער מיט שאַ מ ּפאַ ניער.
"אַ שיין און אַ מאָ דנע מיידל" – ,האָ ב איך אַ טראַ כט געטאָ ן,
נאָ ר אַ מענטש האָ ט דאָ ך נאָ ר צוויי אויגן און איך האָ ב געדאַ ר ֿפט
קאָ נטראָ לירן דעם זאַ ל ,כּ די צו וויסן וואָ ס צו ש ּפילן ווַײטער– ,
אַ ֿפריילעך טענצל צי אַ ראָ מאַ נטיש לידל.
דאָ ס נַײע יאָ ר איז געקומען בַײ צַײטנס .אַ לע האָ בן זיך
אָ נגעוו ּונטשן,

אויסגעטרונקען

אַ

בעכער

שאַ מ ּפאַ ניער,

אָ ּפגעטאַ נצט אַ ֿפריילעכס – דאָ ס נַײע יאָ ר זאָ ל זַײן ֿפריילעך און
זאָ רגלאָ ז – און דאַ ן האָ בן מיר געמאַ כט אַ ן איבעררַײס אין ש ּפילן
און זינגען.
אינעם זאַ ל איז געווען הייס און אָ נגערייכערט .מע האָ ט
געקענט אוי ֿפהענגען אַ האַ ק אוי ֿפן רויכוואָ לקן ,וואָ לט די האַ ק
געבליבן הענגען .בין איך אַ רויס אין דרויסן צו כאַ ּפן אַ ביסל
ֿפרישע לו ֿפט.
לעבן דער וואַ נט איז געשטאַ נען דער ֿפריילעכער שרגא מיט
אַ ּפאָ ר חבֿ רהניקעס .ער האָ ט מיך ּתיכּ ף דערזען און צוגערו ֿפן צו
זיך .כ'בין גלַײך צוגעגאַ נגען ,ווַײל ניט ווַײט ֿפון אים ,ממש
הינטער זַײן ּפלייצע ,האָ ב איך דערזען יענע שיינע יונגע ֿפרוי,
וועלכע איז געזעסן איינע אַ ליין און געמוטשעט דעם גאָ ּפל מיטן
מעסער .איצט איז זי געשטאַ נען לעבן ע ּפעס אַ בלאָ נדער דיקער
ֿפרוי ,האָ ט גערייכערט ,געמאַ כט אַ ן אָ נשטעל ,אַ ז זי הערט זיך צו
צו דער בלאָ נדינקעס דערציילונג און ֿפון צַײט צו צַײט
צוגעשאָ קלט מיטן קאָ ּפ .כ'בין צוגעגאַ נגען נעענטער צו דער ֿפרוי,
כּ מעט אַ ּפלייצע צו אַ ּפלייצע ,און גלַײך האָ ב איך דער ֿפילט אַ
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ֿפרויען־ריח ,וואָ ס האָ ט מיך ממש פֿאַ רשטיינערט ,פֿאַ רצויבערט
און שיִ ער ניט אוי ֿפגעריסן די לונגען .כ'האָ ב אַײנגע ּפערעט די
אויגן אין דער ֿפאַ רחלשטער לבֿ נה ,און ס'איז געווען אַ גרויסע
ֿפראַ גע – ,ווער ֿפון אונדז ביידע איז מער פֿאַ רחלשט – די
קרענקענדיקע ,כּ מעט אומקער ּפערדיקע לבֿ נה צי מַײן בידנע
הערצל.
דאָ ס איז געווען ֿפון יענעם מין סיטואַ ציעס ,ווען דו ֿפילסט ,אַ ז
האָ ּפ! – און שוין – ביסט פֿאַ רפֿאַ לן .מע קען זיך קלאַ ּפן קאָ ּפ אין
דער וואַ נט ,קיין זאַ ך וועט ניט העל ֿפן .הַײנט ווייס איך ,אַ ז יענע
מאָ דנע זאַ ך הייסט ליבע .אויב ניט ,טאָ צו וואָ ס פֿאַ ר אַ קרענק
וואָ לט מַײן האַ רץ געטיאָ כקעט און געווילדעוועט יעדעס מאָ ל,
ווען איך דערמאָ ן זיך אין יענער ניטלנאַ כט ,צי אין יענעם חנוכּ ה־
אָ וונטּ ,פונקט בַײם ֿפינ ֿפטן ליכטל.
דעמאָ לט ...מיט ֿפו ֿפציק יאָ ר צוריק ...און יעדעס מאָ ל ,ווען איך
דערמאָ ן זיך אין יענער נאַ כט און איך דערשמעק ווידער יענעם
באַ זונדערן ֿפרויען־ריח ,שטעלט זיך מַײן האַ רץ אָ ּפ און פֿאַ ר ֿפליט
צו דער קוים לעבעדיקער לבֿ נה ,און איך בין גרייט אָ ּפצושטעלן
די צַײט ,און ווידער שטיין ּפלייצע צו ּפלייצע לעבן יענער
אומבאַ קאַ נטער ֿפרוי און אַײנאָ טעמען אין זיך איר ריח .דעם ריח,
וואָ ס קיין איין מענטש ,אַ חוץ מיר ,האָ ט ניט גע ֿפילט.
שרגאס קול האָ ט מיך אומגעקערט אויף דער וועלט.
‒ ביז וואַ נעט ש ּפילט איר הַײנט?
‒ ביז צוויי ,מיין איך.
‒ קומסט צו אונדז ממשיך זַײן? ס'וועט זַײן ֿפריילעך.
‒ מיט פֿאַ רגעניגן.
‒ איז ביז ש ּפעטער...
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‒ אָ ּפגערעדט ...אַ דאַ נק.
שרגא האָ ט אַ שאָ קל געטאָ ן מיטן קאָ ּפ און זיך װַײטער
געשושקעט מיט זַײנע מיטשמועסער .כ'בין געשטאַ נען כּ אילו מיט
די חבֿ רה ,אָ בער גאָ ר באַ זונדער ,ווי די ֿפינ ֿפטע ראָ ד אין אַ וואָ גן,
ווי ניט ֿפון היֿ .פון הינטער מַײן ּפלייצע האָ ט זיך געלאָ זט הערן
דאָ ס הייזעריקע זשורטשען און וואָ רטשען ֿפון דער דיקער
בלאָ נדינקע און ֿפון צַײט צו צַײט אַ שטיל קולעכל פֿ ון "מַײן
ֿפרוי" – אַ האַ  ...עהע...
‒ מאַ ריק ...מאָ נאַ ך – ...האָ ב איך דערהערט שרגאס קול– ,
מאַ ריק ,דו שלאָ ֿפסט? מע רו ֿפט דיך ש ּפילן – ,און ער האָ ט אַ
טַײטל געטאָ ן מיט דער האַ נט צו דער טיר.
אַ ך ,יאָ  ...בַײ דער אַ רַײנגאַ נג־טיר אין רעסטאָ ראַ ן איז
געשטאַ נען מַײן גיטאַ ריסט ֿפעליקס און געמאַ כט מיר מיט דער
האַ נט – ,קום.
וואָ ס האָ ב איך ווַײטער געש ּפילט און געזונגען ווייס איך ניט...
מס ּתמא האָ ב איך ע ּפעס געזונגען און געש ּפילטּ ...פשוט ,איך
געדענק ניט .איך ווייס נאָ ר ,אַ ז מַײנע אויגן האָ בן געהאַ לטן אין
איין זוכן יענע אומבאַ קאַ נטע ֿפרוי ,נאָ ר נאָ ך דער ה ֿפסקה האָ ט זי
זיך אין זאַ ל ניט אומגעקערט .אין גיכן איז אויף דער בינע אַ רויף
די באַלעבאָסטע ,אַ צעקראָ כענע אין אַ לע זַײטן ,און געמאַ כט אַ
סוף צו מַײנע ּפַײניקונגען:
‒ ליבע און טַײערע געסט ,מיט דעם לעצטן ,דאַ מסקע טאַ נץ,
פֿאַ רענדיקן מיר דעם ֿפַײערלעכן אָ וונט .מיר ווינטשן אַײך אַ גוט
יאָ ר ,אַ געזונט יאָ ר ,אַ יאָ ר ֿפון ּפרנסהֿ ,פון שלום און ֿפרידן! און
אַ סך אַ סך ליבע! גייט געזונטערהייט און שלאָ ֿפט געזונטערהייט!
ביז איבער אַ יאָ ר און נאָ ר אויף שׂ ימחות!
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כ'האָ ב אויף ס'גיך פֿאַ ר ּפאַ קט מַײנע "קלאַ ווישן" ,צעטיילט
מיט די מוזיקערס דעם "באַ קס" ,געמאַ כט מיט זיי אַ קורצן לחיים,
געקוי ֿפט אַ ֿפלאַ ש שאַ מ ּפאַ ניער בַײם בו ֿפעט און אַ רויס פֿ ונעם
רעסטאָ ראַ ן.
שרגא ,זַײן ֿפרוי און נאָ ך אַ ּפאָ ר ֿפריילעכע לַײט האָ בן
געוואַ רט אויף מיר אוי ֿפן ּפלאַ ץ לעבן דעם רעסטאָ ראַ ן ,און מיר
האָ בן זיך געלאָ זט אין וועג אַ רַײן .נאָ ך אַ כט שעה ש ּפילן און
זינגען בין איך געווען אַ ביסל מיד און קוים זיך געשלע ּפט
הינטער די ּפלייצעס ֿפון די חבֿ רה .אוי ֿפן ּפלאַ ץ איז געווען אַ סך
ֿפריילעכע מענטשן ,מע האָ ט געטאַ נצט און געזונגען ,געטרונקען
גלַײך ֿפון די ֿפלעשער און געשאָ טן מיט גרעבלעכע וויצלעך.
עס איז געווען קאַ לט און ֿפריש ,דער קרוכלע שניי האָ ט
געסקרי ּפעט אונטער די שטיוול .איך האָ ב זיך אָ ּפגעשטעלט אויף
אַ רגע ,פֿאַ רריסן דעם קאָ ּפ צום הימל ,כּ די אַ ֿפרעג צו טאָ ן בַײ
דער אַ לטיטשקער לבֿ נה – וואָ ס פֿאַ ר אַ שגעון איז אין מיר אַ רַײן
בעתן לעצטן איבעררַײס? איך בין געשטאַ נען מיטן פֿאַ רריסענעם
קאָ ּפ צום הימל ,געזוכט די לבֿ נה ,און ּפלוצעם דער ֿפילט ,אַ ז
עמעצער נעמט מיך אונטער דער רעכטער האַ נט .אָ  ,גאָ ט
מַײנער! ...דאָ ס איז דאָ ך "מַײן דאַ מע"...
‒ הַײ ,מאַ ריק .כ'האָ ב מורא געהאַ ט ,אַ ז דו וועסט אומפֿאַ לן...
‒ הַײ...
כ'בין געבליבן שטיין ווי אַ גולם ,אַײנגעשלונגען די צונג,
פֿאַ רלוירן דאָ ס לשון ,ניט געקענט אַ ריר טאָ ן מיט הענט און ֿפיס.
‒ נו ,וואָ ס שטייסטו? לאָ מיר גיין...
און מיר זַײנען געגאַ נגען ,אַ ּפאָ ר ש ּפאַ ן הינטער שרגאס
ּפלייצע .די ֿפרוי איז געגאַ נגען לעבן מיר ,געזוכט מַײנע אויגן
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און לי ּפן ,נאָ ר איך האָ ב זיך געשעמט אַ קוק טאָ ן אין איר ּפנים.
ֿפון צַײט צו צַײט ֿפלעגט שרגא אַ קער טאָ ן דעם קאָ ּפ צו מיר און
ֿפריילעך געמאַ כט אונדז מיט דער האַ נט – ,שיין און ֿפַײן...
 ...און מיר זַײנען ּפאַ מעלעך געגאַ נגען ווַײטער .די סודות ֿפולע
ֿפרוי האָ ט געהאַ לטן איר קאָ ּפ אויף מַײן אַ קסל און איך האָ ב
גע ֿפילט ,אַ ז אָ ט־אָ ט וועל איך אַ ראָ ּפ ֿפון זינען ֿפון דעם ריח ,וואָ ס
האָ ט פֿאַ רנע ּפלט מַײנע אויגן און צעיאָ גט דאָ ס האַ רץ...
‒ דער ריח...
‒ וואָ ס?...
‒ ניין ,ניין ,גאָ רניט ,ס ּתם אַ זוי...
‒ דערצייל מיר ע ּפעס ,ביסט דאָ ך אַ ֿפילאָ לאָ ג...
אָ  ,גאָ ט מַײנערֿ ...פון וואַ נען ווייסט זי? ...כ'האָ ב זיך שטאַ רק
איבערגעשראָ קן און אָ נגעהויבן רעדן נאָ ר ווי אין ּפויק אַ רַײן:
"די הַײנטצַײטיקע ליטעראַ טור ,איך מיין די אַ זוי גערופֿ ענע
ּפאָ סטמאָ דערניסטישע מערבֿ דיקע ליטעראַ טור ֿפון סוף זעכציקער,
אָ נהייב זיבעציקער יאָ רן האָ ט ממש אויסגעשע ּפט אַ לע מעגלעכע
סוזשעטן און געמוזט זוכן נַײע מאָ לערישע מיטלען ,איבער הוי ּפט
אַ זעלכע ,וועלכע קענען שאָ קירן דעם לייענער .די שרַײבערס
האָ בן מבֿ טל געווען אַ לע ֿפריִ ערדיקע טאַ בוען ,סַײ לינגוויסטישע
און סַײ עטישע .אינטערטעקסטואַ לקייט האָ ט פֿאַ רביטן מיט זיך
די נַײע מעגלעכע ריכטונגען ֿפון דער ליטעראַ טור .מאַ קס ֿפריש,
ערנסט העמינגוויי ,הַײנריך בעל ,כאָ רכע לויִ ס באָ רכעס ,קורט
וואָ נעגוט ,כוליאָ קאָ רטאַ סאַ ר ,גאַ בריעל גאַ רסיִ אַ מאַ רקעס,
אומבערטאָ עקאָ "...
כ'האָ ב זיך פֿאַ רהאַ קט און דערזען ,אַ ז מַײן נַײע באַ קאַ נטע
שטייט און וויינט .מיר זַײנען געשטאַ נען ממש בַײם אַ רַײנגאַ נג
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ֿפון שרגאס הויז און איך האָ ב ניט געוו ּוסט וואָ ס זאָ ל איך טאָ ן
ֿפריִ ער – ,באַ רויִ קן די ֿפרוי אָ דער אַײנלאַ דן זי צו גאַ סט.
‒ איך האָ ב געוו ּוסט ,אַ ז דו ביסט אַ גאָ ון ,כ'האָ ב געוו ּוסט...
כ'האָ ב ממש גע ֿפילט...
‒ פֿאַ ר וואָ ס וויינט איר?
‒ ווַײל דו ביסט אַ גאָ ון...
כ'האָ ב דער ֿפילט אירע לי ּפן אויף מַײנע לי ּפן און אין גאַ נצן
פֿאַ רלוירן דעם קאָ ּפ.
‒ מאַ ריק – ,האָ ב איך דערהערט שרגאס קול – ,קען איך מיט
דיר איבעררעדן אַ ּפאָ ר ווערטער?
‒ יאָ  ,זיכער...
‒ מאַ ריק ,אָ ט האָ סטו דעם שליסל ֿפון מַײן דירה.
‒ און איר?
‒ מיר גייען ציילן ס ֿפירה ,10עס זַײנע דאָ אַ ּפאָ ר גוטע קונים.
איך בעט דיך ,רעד ווינציקער ...מיט דער מאַ דאַ ם ...אַ ז איר וועט
זַײן פֿאַ רטיקֿ ,פאַ רגעס ניט צו פֿאַ רשליסן די טיר און וואַ רף אַ רַײן
די שליסלעך אין מַײן ּפאָ סטקעסטל.
‒ אַ דאַ נק.
‒ ניטאָ פֿאַ ר וואָ ס .נאָ ר ...זַײ פֿאָ רזיכטיק...
‒ אַ דאַ נק.
שרגא האָ ט אַ רַײנגעלייגט מיר אין דער האַ נט אַ בינטל
שליסלעך ֿפון זַײן דירה און גלַײך געלאָ זט זיך דעריאָ גן די חבֿ רה,
וועלכע זַײנען ּפאַ מעלעך געגאַ נגען ּפאַ זע דעם פֿאַ ר ֿפרוירענעם
טַײך .איך בין געשטאַ נען ,ווי אַ פֿאַ רשטאַ רטער ,מיט אַ ֿפלאַ ש

10

ציילן ספֿירה – שפּילן אין קאָ רטן

~ ~ 51

שאַ מ ּפאַ ניער אין איין האַ נט און מיט אַ בינטל שליסלעך אין דער
צווייטער.
ֿפון הינטער דער ּפלייצע האָ ב איך דער ֿפילט אַ ריח ..אַ ריח,
וועלכער האָ ט מיך פֿאַ רצויגן אין אַ בשׂ מימדיקער טראַ כט ...אין
אַ פֿאַ רנע ּפלטער טראַ כט ,אָ ּפגעזונדערט ֿפון דער גאַ נצער וועלט...
פֿאַ רצויגן אין אַ וועלט ֿפון הערשנדיקן ריח ...אַ ריח ...פֿאַ רמישט
אויף מילך ...ווַײן ...באַ לזאַ ם ...און האָ ניק...
מיר זַײנען אַ רוי ֿפגע ֿפלויגן אוי ֿפן דריטן שטאָ ק .נאָ ך איידער
כ'האָ ב באַ וויזן צו פֿאַ רשליסן די טיר ֿפון אינעווייניק האָ ט זי
אָ נגעהויבן אַ ראָ ּפרַײסן די קליידערֿ ,פון מיר און ֿפון זיך.
די ווענט און די סטעליע האָ בן געשוועבט אין דער לופֿ טן...
דער געזאַ לצענער שווייס האָ ט פֿאַ רגאָ סן די אויגן ...די אויערן
זַײנען געווען פֿאַ רלייגט ֿפון אירע און מַײנע צעצויגענע
הייזעריקע געשרייען ...דעם צימער האָ ט פֿאַ ר ֿפלייצט אַ
ראַ ֿפינירטער דו ֿפטיקער געמיש ֿפון מושקאַ טנוס און שאַ ר ֿפן
קימל ...אין דעם ש ּפאַ לט ֿפון די שווערע גאַ רדינען האָ ב איך
געזוכט כאָ טשבי אַ סימן ֿפון מַײן קרענקענדיקער לבֿ נה ,נאָ ר פֿאַ ר
די אויגן איז געשטאַ נען אַ געזאַ לצענער נע ּפל און די הייסע
טראָ ּפנדלעך טוי האָ בן געקאַ ּפעט ֿפון איר ּפנים אויף מַײן ברוסט...
אַ ז איך האָ ב אָ נגעהויבן קומען צו זיך ,האָ ב איך זיך געפֿ ונען
ליגן אויף אַ הוילן מאַ טראַ ץ ,אָ ן לַײלעכער און אָ ן אַ קאָ לדרע.
עס האָ ט געשאַ ריִ עט אויף טאָ ג .מַײן דאַ מע איז אין בעט ניט
געווען .די טיר אין קאָ רידאָ ר איז געשטאַ נען אָ ֿפן און ֿפונעם
באָ דצימער האָ ט זיך געלאָ זט הערן אַ געזשורטשע פֿון װאַסער.
מַײן דאַ מע ,הויל און נאַ קעט ,איז געשטאַ נען איבערן וואַ נע־ביטל
און געשווענקט די לַײלעכער אין ֿפליסנדיקן וואַ סער.
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‒ אַ גוט יאָ ר ,אַ זיס יאָ ר ,אַ גליקלעך יאָ ר...
‒ אוי ,מאַ ריק ...אַ גוט יאָ ר .די לַײלעכער זַײנען געווען ֿפיטש
נאַ ס ,כ'האָ ב ניט געקענט אַײנליגן אין בעט.
‒ איך האָ ב גאָ רניט גע ֿפילט ,כ'בין ּפשוט אַ וועקגע ֿפלויגן...
‒ ווַײל דו ביסט אַ ווילדער בער .גוט ...איך מוז לוי ֿפן .אַ ז דער
טאַ טע וועט זיך אומקערן ֿפון דער אַ רבעט און וועט "אָ נטאַ ּפן",
אַ ז כ'בין ניט געשלאָ ֿפן אין דער היים ,וועט ער מיך דערהרגענען.
‒ איך וועל דיך באַ גלייטן.
‒ דאָ ס איז גוט .גיי ,טו זיך אָ ן.
כ'בין אַ רויס ֿפונעם באָ דצימער און ּפרובירט גע ֿפינען כאָ טשבי
די נאָ כש ּפורן ֿפון יענעם ריח ,וואָ ס האָ ט מיך געבראַ כט אין דער
אָ דירה .עס האָ ט געשמעקט מיט זייף ,מיט ביליקן שווייסיקן
ּפאַ ר ֿפום ,אַ ֿפילו די קליידער ֿפון מַײן דאַ מע האָ בן געשמעקט מיט
פֿאַ רשיידענע שאַ ר ֿפע גערוכן ,איבער הוי ּפט מיט סיגאַ רעטן־אַ ש
און לימענע־שאָ לעכץֿ .פון אַ לע ווענט האָ בן אויף מיר געקוקט
נאַ קעטע שיקסעס מיט קליינע ממזרימלעך אויף די הענט .די
שיקסעס האָ בן ּפאָ דלע געשמייכלט ,געשטו ּפט איינע די צווייטע,
און יעדע איינע געוואָ לט אַ רַײנשטו ּפן מיר אין מויל אַ רַײן איר
ציצקעֿ .פון אונטער דער סטעליע האָ ט זיך געלאָ זט הערן דער
מומע דבֿ ורהס סקרי ּפענדיק קול:
‒ נו ,דו ,חכם איינער ,האָ סט טאַ קע אָ נגע ֿפרעגט זיך אַ שיינעם
מ ֿפטיר ...אַ שיקסע האָ סטו געוואָ לט? ...אָ ט האָ סטו גע ֿפונען זיך אַ
שיקסע אויף דַײן קאָ ּפ .איצט קענסטו אָ נהייבן וואַ רטן אויף אַ
ממזרל...
אין צימער איז אַ רַײן מַײן דאַ מע ,הויל נאַ קעט ,מיט
בלישטשענדיקע אויגן ...און איך האָ ב ווידער פֿאַ רלוירן דעם
קאָ ּפ.
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אַ ז איך בין געקומען צו זיך ,האָ ב איך זיך גע ֿפונען ליגן אוי ֿפן
טע ּפעך ,הויל נאַ קעט ,לעבן דעם באַ ּפוצטן ניטלבוים .מַײן דאַ מע
איז לעבן מיר ניט געווען ,נאָ ר אונטער דער יאָ דלע איז געלעגן
אַ זילבערנער טאַ ץ און אויף אים – אַ גרויסער באַ ּפוצטער
קאָ נווערט און אַ צעטל – "מאַ ריק ,דו האָ סט מיר געשאָ נקען אַ
ּפרעכטיקן אָ וונט און אַ געטלעכע נאַ כט .אינעם גרויסן קאָ נווערט
וועסטו גע ֿפינען די אַ רויספֿאָ ר־וויזעס פֿאַ ר דיר און פֿאַ ר דַײנע
עלטערן .כ'וועל בענקען נאָ ך דיר יעדע נאַ כט .אָ בער ,נישקשה,
דאָ ס איז דאָ ך בעסער ווי נאָ ך דיר זאָ ל בענקען מַײן טאַ טע .איך
קוש דיך אין דַײנע בלויע אויגן.
אַ גבֿ  ,דו זאָ לסט זיך ניט ברעכן דעם קאָ ּפ ...מַײן מאַ מע אַ רבעט
אין דער וויזעס־אָ ּפטיילונג ֿפונעם אינערן־מיניסטעריום .און דער
טאַ טע איז דער נאַ טשאַ לניק ֿפון דער טעגינער טורמע .און איך...
איך ...אויף אייביק דַײנע – ,אייבערלייטענאַ נט אַ נאַ סטאַ סיאַ
לונינאַ ".
אַ פֿאַ רטשאַ דעטער בין איך צוגעגאַ נגען צום ֿפענצטער און
פֿאָ רזיכטיק אַ וועקגערוקט אין דער זַײט די געקרַײזלטע
פֿאָ רהענגלעך .כ'האָ ב אָ נגעהויבן ֿפונעם רעכטן פֿאָ רהענגל און
אַ וועקגערוקט אים אַ ביסל אין דער זַײט .די שויבן זַײנען געווען
פֿאַ רהויכקעט ,קיין זאַ ך האָ ט מען ניט געקענט זען – ,ניט די
יונגיטשקע לבֿ נה ,און ניט וואָ ס ס'טוט זיך דאָ רטן ,אין דרויסן,
אין דער גרויסער וועלט .די וועלט האָ ט זיך אָ ּפגעשיידט ֿפון
מיר...
ווי אַ פֿאַ ריאָ גט וועל ֿפל ,הויל נאַ קעט און היל ֿפלאָ ז ,האָ ב איך
זיך אומגעקערט אין צימער און אָ נגעהויבן באַ שמעקן די לו ֿפט,
געוואָ לט גע ֿפינען כאָ טש איין שטראָ מל ֿפון אַ רעטונגס־ריח ,דעם
ריח ֿפון "מַײן דאַ מע"ֿ ,פון אונדזער ליבע ...כ'האָ ב באַ שמעקט
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דעם קאָ נווערט ,דאָ ס צעטל ...אומזיסט ...דער שאַ ר ֿפער גערוך
ֿפון דער יאָ דלע האָ ט באַ הערשט די לו ֿפט און אָ נגעהויבן זיך
קלע ּפן צו מַײן הויט ,געקראָ כן אין די אויגן ,אין די אויערןֿ .פון
די ווענט האָ ט אויף מיר געקוקט דאָ ס יויזל מיט שרגאס ּפנים און
געהאַ לטן אין איין שע ּפטשען" – ,איך בעט דיך ,רעד ווינציקער...
מיט דער מאַ דאַ ם ...איך בעט דיך ,רעד ווינציקער ...מיט דער
מאַ דאַ ם"...
געוואַ לד געשריִ ען! ...כ'האָ ב דער ֿפילט ,אַ ז איך גיי אַ ראָ ּפ ֿפון
זינען .כ'בין אַ רַײנגעלאָ ֿפן אינעם באָ דצימער ,זיך געשטעלט
אונטערן דוש און געלאָ זט הייס וואַ סער ...דער עקלדיקער ריח
ֿפון דער יאָ דלע איז ּפאַ מעלעך צערונען געוואָ רן אינעם וואַ סער־
מורמלען און איך האָ ב זיך באַ רויִ קט .אַ ן אויסגעשע ּפטער בין איך
אַ רויס ֿפונעם באָ דצימער ,אָ נגעצויגן אויף זיך די קליידער,
מיטגענומען דעם קאָ נווערט מיט די אַ רויספֿאָ ר־וויזעס און
פֿאַ רלאָ זט די דירה.
עס האָ ט געשאַ ריִ עט אויף טאָ ג .שוין ...אויס ליבע ...אויס
חגא ...אויס יום־טובֿ ...
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וויווא ט ,קלעזמארימלעך ,וויווא ט!
אַ ן איינאַ קטער אין צען סצענעס פֿאַ ר אַ גוט אויסגעריבענעם אַ קטיאָ ר

מתנה
שמואל עצמון־ווירצערן ,דעם בחור־הקינסטלער ,אַ ּ

שפיל ,דו ,קלעזמער ,מיר אַ וואָ לעך…"
" ּ
זעליק באַ רדיטשעווער

א

גרויסער סאַ לאָ ן אין אַ ּתל־אָ בֿ יבֿ ער דירה ,אַ מין דרַײעק מיט

טעמפיק אָ ּפגעהאַ קטן ווינקל .אויף די ווענט הענגען בילדער,
אַ
ּ
צייכענונגען און כּ לערליי מוזיקאַ לישע אינסטרומענטן .אויפֿן
אָ ּפגעהאַ קטן ווינקל ,אין דער לענג און אין דער ברייט ,הענגט אַ
חופה־וקידושין־צערעמאָ ניע – אַ יונג
גרויס פֿאָ טאָ בילד פֿון אַ
ּ
ּפאָ רל ,אָ נגעטאָ ן לויט דער מאָ דע פֿון די פֿופֿציקער יאָ רן.
דער צימער איז כּ מעטלַײדיק ,אָ בער די ּפאָ ר מעבלזאַ כן – דער
טיש ,די בענקלעך און דער פֿאָ טעל אין מיטן צימער – זענען פֿון
אַ באמת קינסטלערישן מוזיי־ניוואָ  .פֿון די מאָ דערנע הַײנטצַײטיקע
זאַ כן געפֿינט זיך נאָ ר אַ ּפרעכטיקער מוזיקאַ לישער צענטער פֿון
לינקס ,און כּ מעט אויף דער אַ וואַ נסצענע ,פֿון רעכטס – אַ
גרויסער אַ לטמאָ דישער טעלעפֿאָ ן־אַ ּפאַ ראַ ט אין אַ צורה פֿון אַ
ּפאַ טעפֿאָ ן.
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ערשטע סצענע :וועקט ניט אויף דעם בער ֿפון שלאָ ף
ווען אינעם זאַ ל ווערט פֿינצטער און די סצענע ווערט
ביסלעכווַײז באַ לַײכט ,אָ בער גאַ נץ בין־השמשותדיק ,לאָ זט זיך
געשפילט פֿון "אלי
הערן "אַ ּפאַ סטעכל" ,פֿון אַ ן אַ לטער ּפלאַ טע,
ּ
גלעזערס בוקאָ ווינער קאַ ּפעליע".
אינעם פֿאָ טעל ,אין סאַ מע מיטן צימער ,זיצט אַ ן עלטערער
מאַ ן ,מוליע סאָ לאָ ווייטשיק ,אָ נגעטאָ ן אין אַ שיינעם יאַ ּפאַ נישן
סאַ מעטענעם כאַ לאַ ט .ער דרימלט און כראָ ּפטשעט צו מיט אַ מין
פַֿײף־מעלאָ דיע ,ענלעך אויף אַ מאַ רש.
עס לאָ זט זיך הערן אַ הויכער טעלעפֿאָ ן־זומזער .דער טעלעפֿאָ ן
קלינגט אָ ן אַ ן איבעררַײס .מוליע כאַ ּפט זיך אויף און פֿאַ רשטייט
ניט וו ּו ער איז אויף דער וועלט .ער וואַ רפֿט אַ ראָ ּפ דעם ּפלעד,
מיט וועלכן עס זענען צוגעדעקט זַײנע פֿיס און הייבט אָ ן צו
וואָ רטשען:
‒ ּפסיאַ קרעוו ...בַײסטרוקעס ...אָ ט קום איך שוין ...וואַ רט אַ
רגע ,קלינג ניט אַ זוי הויך ,אָ ט קום איך...

מוליע שטייט אויף ,גייט צו צום טיש ,טוט אָ ן די ברילן און,
וואָ רטשענדיק זיך אונטער דער נאָ ז ,גייט ער צו צו דער
אַ רַײנגאַ נג־טיר און עפֿנט זי אויף .קיינער איז אָ בער ניטאָ  .דער
טעלעפֿאָ ן קלינגט אַ לץ ווַײטער.
‒ אַ ז מע איז אַ לט איז שוין בעסער ניט געבוירן צו ווערן ...ניין,
גיט נאָ ר אַ קוק ווי ער האָ ט זיך צעקלונגען און צעזומזעט ...אָ ט
קום איך שוין ...אַ ן אַ לטער טעלעפֿאָ ן זאָ ל ניט פֿאַ רשטיין ,אַ ז איך
בין שוין ניט קיין ייִ נגל .אַ טפֿו אויף דיר...

קנעפל
מוליע גייט צו צום טעלעפֿאָ ן און קוועטשט אָ ן אויפֿן
ּ
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פֿון די הילכערס .פֿון דער צווייטער זַײט ליניע לאָ זט זיך הערן אַ
שווער אָ טעמען.
עפעס ווי אַ משוגענער ּפאַ ראַ וואָ ז,
‒ וואָ ס קרעכצט איר דאָ רטן ּ
וואָ ס?...
‒ מוליע? ...סאָ לאָ ווייטשיק?...
‒ נו ,אי' וואָ ס? אַ פֿילו ווען איך בין צען מאָ ל מוליע
סאָ לאָ ווייטשיק איז דאָ ס ניט קיין ּתירוץ מיך אויפֿצ ּווועקן! האָ סט
פֿאַ רשטאַ נען? ...דו ,מלאך־המוות איינער! אויב דו קלינגסט מיר
פֿון דער חבֿ רה־קדישא אָ דער פֿון יענער וועלט דאַ ן וועל איך דיר
זאָ גן ,אַ ז איך האָ ב אַײך אַ לע טיף טַײער אין דר'ערד!
ּפאַ סקודסטוועס!!! מע לאָ זט ניט לעבן!...

מוליע פֿאַ רמאַ כט דעם טעלעפֿאָ ן און באַ קוקט דעם צימער ,נאָ ך
דעם קוקט ער זיך אַײן אינעם זאַ ל .ער נעמט אַ ראָ ּפ די ברילן,
ווישט זיי מיט די ּפאָ לעס פֿונעם כאַ לאַ ט ,טוט זיי ווידער אָ ן ,גייט
מפע ,שאָ קלט צו מיטן קאָ ּפ ,וואָ רטשעט
צו נעענטער צו דער ראַ ּ
ווַײטער און מאַ כט מיט די הענט.
‒ אָ וואַ  ,קיין עין־הרע ,אַ ניט קיין קנאַ ּפער ביסל עולם האָ ט זיך
פֿאַ רזאַ מלט ...זע נאָ ר ,מע האָ ט זיך אויסגעזעצט ...וואָ ס זיצט איר
דאָ  ,וואָ ס? איר האָ ט שוין ניט ,נעבעך ,וואָ ס צו טאָ ן ,נאָ ר צו זיצן
און קוקן אויף אַ ן אַ לטן מאַ ן?...לַײדיק־גייערס!!! באָ סיאַ קעס!

מוליע צעלאַ כט זיך און גייט צו נאָ ך נעענטער צום ּפובליקום.
שפאַ ס ...זַײט מיר מוחל
סתם אַ גראָ בער ּ
‒ הע ,ווייס איך וואָ סּ ,
און ווערט ניט ברוגז ,עס האָ בן זיך בַײ מיר אַ רויסגעכאַ ּפט אַ
ּפאָ ר „שיינע“ ווערטער .נו ,מילא ...נע־נע ,אַ ז איר זענט שוין
געקומען ,טאָ בלַײבט זיצן ...איר ווייסט דאָ ך – ,אַ מענטש אין די
יאָ רן שלאָ פֿט זיך שטילערהייט און זיס ,און דאָ ּפלוצעם הייבט
מען דיר אָ ן צו קלינגען ֿפון יענער זַײט חלום ...נו ,פֿאַ רשטייט
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זיך ,שיק איך זיי ּתמיד צום טאַ טנס טאַ טן ...שאַ  ,שאַ  ...כ'האָ ב
פֿאַ רשטאַ נען ...איך הייס טאַ קע מוליע דער גראָ ביאַ ן ,אָ בער ווען
אינעם זאַ ל זיצן אַ זעלכע שיינע מאַ דאַ מעס ,האָ  ...זשע וו ּו זאַ ן ּפרי,
מעדאַ םּ ...פשע ּפראַ שעּ ,פאַ נענקעס ...איר הערט די מוזיק ,און
איצטער – די פֿידל? ...דאָ ס בין איך ,מוליע סאָ לאָ ווייטשיק ,נאָ ר
מיט פֿופֿציק יאָ ר צוריק.
איך זע ,אַ ז די מוזיק געפֿעלט אַײך .אַ וודאי ...יעדער קלאַ נג גייט
אַ רויף פֿון דער נשמה און וויקלט אַײן דאָ ס האַ רץ אין אַ זיס
קלעמעניש .און ,להבֿ דיל ,דער טעלעפֿאָ ן?

דער טעלעפֿאָ ן צעקלינגט זיך ווידער.
חוצפהניק ...אַ חוץ פֿון
‒ אַ טעלעפֿאָ ן איז ניט מער ווי אַ שטיק
ּ
אומרו ,קאָ ּפווייטיק און אויפֿרודערונג ,וואָ ס נאָ ך קען מיר געבן
דער טעלעפֿאָ ן? ...צוויי חדשים האָ ט מיר קיין איין ּפאַ רשיווער
הונט ניט געקלונגען און הַײנט איז ממש אַ ן אויסכאַ ּפענישּ .פסיאַ
קרעוו.

צום ּפובליקום ,אין זאַ ל אַ רַײן:
‒ זַײט מיר מוחל ,גייט ניט אַ וועק ,באַ לד קום איך צוריק ,איך
עפעס דערציילן וועגן מוזיק און וועגן די שיינע חלומות.
וויל אַײך ּ
וואַ רט צו אַ רגע...

מוליע גייט צו צום טעלעפֿאָ ן־אַ ּפאַ ראַ ט און גיט אַ קוועטש
קנעפל פֿון די הילכערס.
אויפֿן
ּ
‒ האַ לאָ  ,ווער ,אין דר'ערד צום טאַ טן ,דאַ רף מיך נאָ ך האָ בן?...
‒ מוליע? ...אַ גראָ ביאַ ן ביסטו געווען ,אַ גראָ ביאַ ן וועסטו
שטאַ רבן! פֿאַ רמאַ ך דעם ּפיסק! דעם ּפיסק ,האָ ב איך געזאָ גט ,און
ניט דעם טעלעפֿאָ ן ,אידיאָ ט וואָ ס דו ביסט ...אַ ניט ,באַ לד קום
איך ...און זעץ דיר אויס די לעצטע ּפאָ ר ציין דַײנע! האָ סט מיך
פֿאַ רשטאַ נען?
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‒ ַָא ,גאָ ט מַײנער! ...לייזער! לייזער סעקונדע?! סמאַ רקאַ טש
איינער וואָ ס דו ביסט! (אַ קורצע ּפויזע) האַ ? רעד העכער ,איך
הער ניט.
‒ ווער האָ ט דען גערעדט? קיינער האָ ט ניט גערעדט! שטעל
אָ ּפ די מוזיק ,וועסטו בעסער הערן .און עס ווערט דיר ניט נימאס
צו הערן די גאַ נצע צַײט זיך אַ ליין? אַ טויבער לאָ ך!
‒ לייזער ,דו זאָ לסט מיט מיר ניט רעדן ווי אַ ש ...אַ ש ...איך
ווייס ניט וואָ ס .ווער ביסטו בכלל און ווער בין איך .דו ביסט אַ
גראָ בער ּפויקער און איך בין אַ פֿידלער! פֿאַ רגעס זיך ניט!
‒ האָ  ,האָ  ,האָ  ...משה גרויס! וואָ ס הערסטו דאָ רטן? דאָ ס
" ּפאַ סטעכל"?
‒ אַ יאָ  .פֿון וואַ נען ווייסטו?
‒ וואָ ס הייסט? דערווַײל בין איך ניט טויב .הלוואַ י וואָ לט איך
געקענט אַ זוי דעכען ווי איך קען הערן ,הלוואַ י .נו ,דריי שוין
אויס דעם גראַ גער ,איך קען ניט שרַײען.

פֿון דער צווייטער זַײט טעלעפֿאָ ן הערט מען אַ שווער אָ טעמען
און קרעכצן .מוליע גייט צו צום מוזיק־צענטער און מאַ כט
שטילער די מוזיק ,אָ בער לעשט זי ניט אויס.
‒ לייזער ,איצט הערסטו מיך? פֿון וואַ נען קלינגסטו? דו,
סמאַ רקאַ טש איינער ,שווַײג ניט.
‒ איך שווַײג ניט ...פֿון וואַ נען קען איך קלינגען? ...שוין אַ יאָ ר
צַײט וווין איך אין אַ פֿריילעך הויז ,בַײ די שיינע מיידלעך ...כע־
כע־כע ...אוי ,כ'קען ניט דעכען...
‒ נו ,און וואָ ס הערט זיך נַײעס בַײ די מיידלעך?
‒ הע ,ווייס איך וואָ ס ...מיידלעך־שמיידלעך ...בַײ אונדז אין
לעמבעריק זענען געווען אַ סך שענערע...
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‒ דו געדענקסט ,לייזער ,ווי איך...
‒ פֿאַ רמאַ ך דעם ּפיסק ,האָ ב איך דיר געזאָ גט ,און הער אַ
מעשׂ ה ...מַײן אוראייניקל ,וואָ ס זי טראָ גט מַײן פֿרויס ,זאָ ל זיך
מיִ ען ,נאָ מען ,שׂ רהלע הייסט זי ,האָ ט חתונה ,און...
‒ מזל־טובֿ .
‒ וואָ ס?
‒ מזל־טובֿ  ,האָ ב איך געזאָ גט.
‒ דו לאָ זסט מיך ניט אויסזאָ גן קיין וואָ רט .וואַ רט ...אַ מענטש
זאָ ל ניט לאָ זן יענעם אויסזאָ גן אַ וואָ רט .קוים וואָ ס איך דעכע...
‒ רעד געזונטערהייט .סַײ ווי סַײ ,אַ ז מע רעדט צו דיר ,איז
דאָ ס נאָ ר ווי אין ּפויק אַ רַײן .איך שווַײג.
‒ אַ קיצור ,די קליינע שׂ רהלע איז געקומען צו מיר אין מושבֿ ־
זקנים ,ברענען זאָ ל ער מיט פַֿײער ,און געבעטן ,אַ ז איך זאָ ל זי
חופה .נו ,האָ ב איך זי געבענטשט ,אַ זוי ווי איך
בענטשן צו דער ּ
קען ,און דאָ  ,הער אַ מעשׂ ה ...פֿרעג איך זי – שׂ רהלע־לעב ,וואָ ס
זאָ ל איך דיר ,מאַ מעלע ,שענקען צו דער חתונה? זיידעניו ,גיט זי
עפעס אַ ן
אַ זאָ ג – כ'האָ ב געהערט אין ...נו ,ווי הייסט עס?ּ ...
אינטערפאָ ל ,אינטערנעץ ,ווייסט זיי אַ רוח ...בקיצור ,זי האָ ט
ּ
געהערט אַ ן אַ לטע ּפלאַ טע פֿון אונדזער קאַ ּפעליע .וויל איך ,זאָ גט
חופה און
זי ,אַ ז דַײן קאַ ּפעליע זאָ ל מיך אונטערפֿירן צו דער
ּ
שפילן "דאָ ס כּ לה־באַ זעצן"ּ ,פונקט אַ זוי ווי אויף דער ּפלאַ טע.
ּ
חופה...
אַ ניט ,זאָ גט זי ...גיי איך ניט צו דער ּ
שלעפ ניט די קו בַײ דער קאָ דע! וואָ ס האָ סטו איר
‒ נו...
ּ
געענטפֿערט?
‒ מוליע ,איך בין אַ ראָ ּפ פֿון זינען ,בין איך!
‒ הע ,אויך מיר אַ נאָ ווינע .משוגע אויפֿן גאַ נצן קאָ ּפ ביסטו
זינט ביסט געבוירן געוואָ רן אויף דער וועלט.
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‒ און דיך ,באָ סיאַ ק ,האָ ט מען געבאָ דן אין הייס וואַ סער...
‒ שאַ  ,שאַ  ,שרַײ ניט .קיין טויבע זענען דאָ ניטאָ  .וואָ ס האָ סטו
געענטפֿערט דעם קינד?
‒ יאָ ...
‒ וואָ ס "יאָ "?
שפילן.
‒ כ'האָ ב איר צוגעזאָ גט – יאָ  ,מיר וועלן ּ
סגעפויקט דאָ ס לעצטע ביסל שׂ כל!
‒ לייזער ,דו האָ סט זיך אוי
ּ
פֿון אונדזער קאַ ּפעליע איז קיינער ניט געבליבן ,נאָ ר איך און דו,
סגעפויקטע דרי ּפקע .וו ּו האָ סטו שוין געזען און געהערט
אַ ן אוי
ּ
אַ זאַ קאַ סטרירטע קאַ ּפעליע – אַ פֿידל מיט אַ ּפויק? די גאַ נצע
וועלט וועט לאַ כן פֿון אונדז! איך רעד שוין ניט ,אַ ז זינט מַײן
כעלי איז אַ וועקגעפֿאָ רן צו ניאַ נטשען זיך מיט די אייניקלעך אין
אַ מעריקע ,האָ ב איך דאָ ס פֿידל אין די הענט ניט געהאַ לטן .וואָ ס
שפילן?...
שפילן און ווער מיר ּ
מיר ּ
‒ שרַײ ניט! טויב ביסטו און ניט איך .איך פֿאַ רדעכע זיך און
קען ניט רעדן ...כ'האָ ב אַ שרעקלעכע אַ סטמע ...אַ זאַ יאָ ר אויף
קעפ ...אָ בער הערן הער איך גוט .בקיצור ,איך
מַײנע שׂ ונאימס
ּ
האָ ב איר צוגעזאָ גט ...מאָ רגן ...נאָ ך מינחה ...אין דער גאַ ליציאַ נער
שול ...אויף אַ לענבי...

פֿון דער צווייטער זַײט טעלעפֿאָ ן הערט זיך אַ שווער
אָ טעמען ,ווי פֿון אַ בלאָ זזאַ ק ,נאָ ך דעם אַ היסטעריש הוסטן און
– דאָ ס זומזען פֿון טעלעפֿאָ ן – ּפיּ ,פיּ ,פי ...מוליע איז אויף אַ זוי
ווַײט צעמישט און צעטומלט ,אַ ז ער פֿאַ רגעסט אויסצולעשן דעם
טעלעפֿאָ ן ,און די קומעדיקע סצענע גייט מיט דער באַ גלייטונג
י־פי...
י־פ ּ
פֿונעם זומזען פֿון טעלעפֿאָ ן – ּפ ּ
‒ אָ צעם־קלאָ צעם ...לייזער! ...לייזער! ...אַ שיינע מעשׂ ה...
מאָ רגן ...נאָ ך מינחה ...אין דער גאַ ליציאַ נער שול ...אויף אַ לענבי...
לייזער ...אין דר'ערד אַ רַײן ...לייזער! ...וו ּו איז מַײן טעלעפֿאָ ן־
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ביכל? ...כעלי!!!

מוליע זוכט אומעטום ,עפֿנט אויף די שופֿלאָ דן ,קערט איבער
די צַײטונגען און ּפאַ ּפירן אויפֿן טיש .דאָ ס ביכל איז ,אָ בער ,אין
ערגעץ ניטאָ .
‒ ַָא ,גאָ ט מַײנער ...אַ ז קיינער קלינגט ניט צו מיר חדשים
לאַ נג ...קיינער ניט ...וו ּו איז דאָ ס ביכל?...

חופה־בילד אויף דער וואַ נט.
ווענדט זיך צום ּ
שפיצל האָ סטו מיר
‒ אָ ט ,כעלי ,זעסטו שוין ,וואָ ס פֿאַ ר אַ
ּ
אָ ּפגעטאָ ן? אָ ך ,מענטשן ,מענטשן ...נאָ ר מע אַײלט זיך צו העלפֿן
יענעם! ...און וועגן מיר האָ סטו דען געטראַ כט? ...וואָ ס בין איך
ווערט אָ ן דיר? אַ פֿילו אַ פֿאַ רקאַ קט טעלעפֿאָ ן־ביכל קען איך ניט
געפֿינען .אַ בראָ ך! ...אוי ,כעלי ,כעלי ,זאָ לסט וויסן – אָ ט קום
איך צו דיר אין אַ מעריקע ,וועסטו בַײ מיר קריגן פֿאַ ר אַ לע דַײנע
שפיצלעך! נו ,זאָ ג שוין ,וו ּו האָ סטו פֿאַ רשטעקט דאָ ס טעלעפֿאָ ן־
ּ
ביכל?...

צווייטע סצענע :צעשויבערטע מחשבֿ ות
י־פי –
י־פ ּ
מוליע דערהערט דאָ ס זומזען פֿון טעלעפֿאָ ן – ּפ ּ
שליסט אויס די הילכערס און הייבט אָ ן צו וויינען – שטיל ,אָ ן
כליפעט מיט דער נאָ ז און מיט אַ קרעכצעלע לאָ זט
טרערן ,ער
ּ
ער זיך אַ נידער אין פֿאָ טעל .אין זאַ ל אַ רַײן:
‒ זַײט מיר מוחל ...עך ,רבותי ,מע ווערט עלטער ,און עס דאַ כט
זיך ,אַ ז די צאָ ל קרובֿ ים ,פֿרַײנד און באַ קאַ נטע מוז ווערן אַ לץ
גרעסער און גרעסער ,אָ בער אַ לץ איז דווקא גאַ נץ פֿאַ רקערט
און קאַ ּפויער – די וועלט ווערט אַ לץ קלענער און קלענער ,ביז
זי גייט אויס און ווערט נעלם .אַ זאַ מין לעבעדיקער "לשון־סגי־
נהור" ...בַײ אונדז ,ייִ דן ,מוז דאָ ך אַ לץ זַײן קאַ ּפויער ...מע ווערט
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אַ לט ,די נערוון ווערן שוואַ ך ,די גאַ ל גיט אַ שלאָ ג אין מוח
אַ רַײן ...דער קאָ ּפ אַ רבעט ניט ,אָ בער די צונג איז געווען און
געבליבן צו לאַ נג ...נאָ ר מַײן כעלי קען אויסהאַ לטן אַ זאַ באָ סיאַ ק
ווי איך .האָ  ,איר זעט ,כ'האָ ב שוין פֿאַ רגעסן וואָ ס איך האָ ב
געזוכט .האַ לאָ  ...וואָ ס זיצט איר דאָ רטן ,אינעם זאַ ל ,און
שווַײגט? ...אפֿשר קען מיר שוין עמעצער אונטערזאָ גן וואָ ס איך
זוך דאָ  ,האַ ?ַָ ...א ,יאָ  ,אמת ,דאָ ס טעלעפֿאָ ן־ביכל .מַײן כעלי וואָ לט
געזאָ גט – דו ,נאַ ר איינער ,וואָ ס דאַ רפֿסטו זוכן דאָ ס ,וואָ ס ליגט
פֿאַ ר די אויגן און שרַײט צו דיר! און וואָ ס ליגט מיר די גאַ נצע
צַײט פֿאַ ר די אויגן און שרַײט? ריכטיק ,דער ּפאַ טע ֿפאָ ן! הייסט
עס ,אַ ז דאָ ס ביכל דאַ רף ליגן דאָ רטן.

מוליע גייט צו צום מוזיק־צענטער און באַ לד דערזעט ער דאָ ס
טעלעפֿאָ ן־ביכל.
‒ זעסטו ,כעלי ,אַ ז איך בין גערעכט און דו ביסט ניט גערעכט,
ווַײל דו האָ סט מיך פֿאַ רלאָ זט און איך מוטשע זיך אָ ן דיר .ווען
דו וואָ לטסט מיך פֿאַ רלאָ זט מיט אַ פֿופֿציק יאָ ר צוריק ,איז – מילא,
כ'בין געווען יונג און געקענט זיך באַ דינען אָ ן יענעמס הילף .און
איצט ...הע ,ווער דאַ רף מיך איצט האָ בן.
‒ נו ,לייזער ,אָ ט באַ לד וועל איך דיר אַ רַײנזאָ גן אַ לץ וואָ ס איך
שפילן רופֿט ער מיך,
טראַ כט וועגן דיר .אַ ן אַ לטער אידיאָ טּ .
שפיל שוין ניט,
שפילן ,איך ּ
שפילן ...כ'האָ ב אויפֿגעהערט צו ּ
ּ
כ'בין געוואָ רן אַ ן אַ לטע שקראַ בע ,און אַ פֿילו די גאַ סנהינט
האַ ווקען שוין ניט אויף מיר ...אָ ך ,לייזער...

מוליע גייט צו צום טעלעפֿאָ ן־אַ ּפאַ ראַ ט ,עפֿנט אויף דאָ ס
טעלעפֿאָ ן־ביכל ,דרײט אָ ן אַ נומער ,און עס לאָ זט זיך הערן אַ
רעקאָ רדירטע מעכאַ נישע מעלדונג:
‒ שלום־עליכם ,דער נומער ,וואָ ס איר האָ ט אָ נגעדרײט,
עקסיסטירט ניט .שלום־עליכם ,דער נומער ,וואָ ס איר האָ ט
אָ נגעדרײט ,עקסיסטירט ניט .שלום־עליכם...
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מוליע שליסט אויס די הילכערס .אַ רגע צוויי שטייט ער לעבן
דעם אַ ּפאַ ראַ ט ,דערנאָ ך נעמט ער אויפֿהייבן פֿון דער ּפאָ דלאָ גע
די צעוואָ רפֿענע צַײטונגען און קליידער און צעלייגט זיי אויפֿן
טיש.
‒ נו ,ווי געפֿעלט עס אַײך? אַ גאַ נץ לעבעדיקער מענטש האָ ט
מיר נאָ ר וואָ ס טעלעפֿאָ נירט און זַײן נומער עקסיסטירט שוין ניט.
דער מענטש איז דאָ  ,אָ בער דער נומער זַײנער עקסיסטירט ניט.
שפעטער וועט
פֿריִ ער איז געווען אין גאַ נצן פֿאַ רקערט ,און אויך ּ
זַײן פֿאַ רקערט – אַ לץ וואָ ס פֿון מיר וועט בלַײבן איז נאָ ר אַ ּפאָ ר
שיינע ציפֿערן.

הייבט אויף פֿון דער ּפאָ דלאָ גע אַ פֿאָ טאָ ־קאַ רטל און קוקט זיך
אין אים אַײן.
‒ נו ,כעלי ,וואָ ס טוט מען איצט ,האַ ? ...דאָ ס טעלעפֿ אָ ן־ביכל
האָ ב איך געפֿונען ,אָ בער צו וואָ ס טויג מיר דאָ ס טעלעפֿאָ ן־
ביכל? ...לייזער דער ּפויקער איז ניט אין דער היים .און וו ּו זוכט
מען אים? זאָ ל איך אַ זוי וויסן פֿון אונדזערע צרות ...אין ישׂ ראל
איז מער מושבֿ ־זקנימס ,ווי די זקנים אַ ליין .האַ  ,בלאָ טע־
שבבלאָ טע… אַ לץ איז בלאָ טע חוץ מַײן כעלי ...כעלי ,דו
הערסט?...

מוליע באַ ווַײזט ניט צו פֿאַ רענדיקן דעם זאַ ץ ,ווי ווידער הייבט
אָ ן צו קלינגען דער טעלעפֿאָ ן.
‒ נו ,איר האָ ט שוין געהערט אַ זוינס? די וועלט איז ממש אַ ראָ ּפ
מסתמא
פֿון זינען! לייזער דער ּפויקער ,דער עובֿ ר־בטל ,האָ ט
ּ
פֿאַ רגעסן ,אַ ז ער האָ ט מיר שוין טעלעפֿאָ נירט .נו ,באַ לד וועל
איך אים מקדש זַײן מיט אַ ּפאָ ר שיינע ווערטער...
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דריטע סצענע :מע וואַ קלט זיך און וואַ קלט
מוליע גייט צו צום אַ ּפאַ ראַ ט ,נעמט דעמאָ נסטראַ טיוו אָ ן לופֿט
אין דער ברוסט ,שליסט אַײן דעם אַ ּפאַ ראַ ט און גיט אַ שיט אויס
ווי פֿון אַ ן עמער:
‒ דו ,לאָ ך פֿון אַ ּפויק ,אַ לטע שקראַ בע ,עובֿ ר־בטלּ ,פוילישע
דרי ּפקע ,צעקראָ כענע קאַ לאָ שע!!! נו ,וואָ ס ,איצט ביסטו צופֿרידן?

עס לאָ זט זיך הערן אַ ווַײבעריש קול:
‒ נו ,מוליע ,מזל־טובֿ ! האָ סט זיך נישקשה אָ נגעזשליאָ קעט ,האַ ?
דוּ ,פאַ ראַ זיט איינער ,אַ פֿילו אויף אַ שעה קען מען דיך ניט לאָ זן
אַ ליין ,האַ ?
‒ גאָ ט מַײנער ,ווער איז דאָ ס?
‒ ניין ,גיט נאָ ר אַ קוק ,ער דערקענט שוין ניט זַײן אייגענע
פֿרוי!
‒ כעלי?!
‒ און ווער דען? צי האָ סטו זיך שוין געפֿונען אַ ן אַ נדער פֿרוי?
עפעס אַ זוינס?
‒ כעלי ,מעגסט זיך שעמען! וואָ ס רעדסטו ּ
‒ וואָ ס זשע? אפֿשר מיינסטו ,אַ ז איך האָ ב שוין פֿאַ רגעסן אין
דַײנע קלעזמערישע שטיקלעך? אַ ּפוילישער קורוועניק ביסטו
געווען און אַ קורװעניק ביסטו געבליבן!
‒ כעלי ,איך וועל פֿאַ רמאַ כן דעם טעלעפֿאָ ן!
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‒ נו ,איז פֿאַ רמאַ ך זיך געזונטערהייט! אויך מיר אַ צאַ צקע ,אַ
קלעזמערוק...

אַ ּפויזע.
‒ נו ,האָסט זיך שוין אױסגעניכטערט?

מוליע ענטפֿערט ניט.
‒ גיט נאָ ר אַ קוק ,ער האָ ט זיך שוין אָ נגעבלאָ זן ,ווי אַ קליין
קינד! מוליע ,שווַײג ניט!
‒ יאָ .
‒ ריגעלע־ריגעלע־רויגעז???
‒ ניין ,ריגעלע־ריגעלע־ריק...

ביידע אין איינעם:
‒ מיר זענען חבֿ רים צוריק!
‒ גאָ ט צו דאַ נקען .דערצייל שוין ,וואָ ס איז געשען דאָ רטן בַײ
דיר.
‒ וואָ ס איז געשען ,וואָ ס איז געשען ...לייזער דער ּפויקער האָ ט
מיר נאָ ר וואָ ס אָ נגעקלונגען און געזאָ גט ,אַ ז מאָ רגן דאַ רף איך
שפילן דאָ ס "כּ לה־באַ זעצן" בַײ זַײן אייניקל אויף דער חתונה.
ּ
‒ וואָ ס?
‒ דאָ ס וואָ ס דו הערסט .אַ ניט ,זאָ גט ער ,גייט זי ניט צו דער
חופה .ס'פֿאַ רשטייט זיך ,אַ ז כ'בין געוואָ רן בייז .אַ ז דו האָ סט
ּ
אָ נגעקלונגען האָ ב איך געמיינט ,אַ ז דאָ ס איז ווידער לייזער .נו,
האָ ב איך אים אַ רַײנגעהאַ קט...
‒ יאָ  ...איז וואָ ס האָ סטו באַ שלאָ סן?
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‒ כעלי ,דו מאַ כסט זיך צי ביסט טאַ קע באמת משוגע? וואָ ס
שפילן? אַ יאָ ר צַײט האָ ב איך ניט געהאַ לטן
שפילן ,ווער מיר ּ
מיר ּ
קיין פֿידל אין די הענט.
‒ אָ בער הענט ,גאָ ט צו דאַ נקען ,האָ סטו? און אַ ּפאָ ר אייגענע
פֿיס האָ סטו? און אַ קאָ ּפ אויף די ּפלייצעס האָ סטו? און דַײן ייִ דיש
האַ רץ ,דאַ כט זיך ,טיאָ כקעט נאָ ך ,צי ניין? באַ לד נעם די פֿידל אין
די הענט און הייב אָ ן מיט די געניטונגען .טאַ ־ראַ ־טאַ ־ראַ ־טאַ ־ראַ ־
טאַ ־ראַ ־טאַ  ...טאַ ־ראַ ־טאַ ־ראַ ־טאַ ־ראַ ־טאַ ־ראַ ־טאַ  ...שוין ,מאָ רגן אין
אָ וונט קלינג מיר אָ ן .האָ  ,כ'האָ ב שיִ ער ניט פֿאַ רגעסן ,האָ סט אַ
גרוס פֿון די קינדער און אייניקלעך .באַ ־אַ ־אַ ־ַײ...
‒ כעלי...

פֿערטע סצענע :כעלי און מוליע
י־פי ...אַ
י־פ ּ
עס לאָ זט זיך הערן דאָס זומזען פֿון טעלעפֿאָ ן – ּפ ּ
רגע צוויי שטייט מוליע ווי פֿאַ רשטאַ רט ,אָ בער גלַײך קומט ער
צו זיך און גייט צו צום בילד אויף דער וואַ נט.
‒ יאָ  ,אַ מויד אַ קאָ זאַ ק ...גיט נאָ ר אַ קוק אויף איר בילד .איר
זעט? אַ שיינקייט ,אַ בריליאַ נט ,אויף אַ לע ייִ דישע קינדער געזאָ גט
געוואָ רן ,אָ בער אַ כאַ ראַ קטערל האָ ט זי ...באַ היט זאָ ל מען ווערן.

מוליע קערט זיך אום צום טישל און זעצט זיך אַ נידער אינעם
פֿאָ טעל.
‒ איך האָ ב זיך פֿאַ רליבט אין כעלין פֿון ערשטן בליק .און זי?
זי האָ ט אַ פֿילו ניט געוואָ לט קוקן אין מַײן זַײט .הַײנט בין איך
געוואָ רן אַ שיינער ייִ ד ,אַ יאַ ט מיט אַ בַײכל און מיט אַ ביסל
פֿלייש אויף די ביינער .און דעמאָ לט ,נאָ ך דער מלחמה אין
אייראָ ּפע און נאָ ך דער אומאָ ּפהענגיקייט־מלחמה אין ארץ־ישׂ ראל,
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בין איך געווען ממש אַ "הויט מיט ביינער" ,און אויסגעזען האָ ב
איך ,ניט דאָ געדאַ כט ,ווי אַ סטראַ שידלע ,ווי אַ ן אויסגעדאַ רטער
כראָ נדזשיק .אָ בער נישקשה ,שוין דעמאָ לט בין איך געווען פֿון
יענעם סאָ רט עקשנים .האָ  ,איר זעט שוין ,זי האָ ט מיר אַ זוי
פֿאַ רדרייט דעם קאָ ּפ ,אַ ז כ'האָ ב אַײך אַ פֿילו פֿאַ רגעסן צו זאָ גן,
אַ ז מַײן כעלין האָ ב איך געפֿונען אַ זש אין אַ מעריקע .יאָ  ,יאָ  ,אין
אַ מעריקע ,ווַײל נאָ ך דער מלחמה ,איך מיין ,אַ ז אין צוויי און
פֿופֿציקסטן יאָ ר האָ ט מען מיך געשיקט קיין אַ מעריקע צו ווערן
אַ לַײט ,ס'הייסט ,צו לערנען מוזיק אין פֿילאַ דעלפֿיע ,אין דער
מוזיק־אַ קאַ דעמיע .וואָ ס ,ווער ,ווען ...כ'האָ ב גלַײך געפֿונען אַ
שפילן
ּפאָ ר קלעזמאָ רים פֿון גאַ ליציע און מיר האָ בן אָ נגעהויבן צו ּ
אויף חתונות .ערשטנס ,האָ ט עס טאַ קע אַ רַײנגעבראַ כט אַ גוט
שטיקל ּפרנסה ,און צווייטנס ,נאָ ך דער מלחמה בין איך די גאַ נצע
צַײט געווען הונגעריק ווי אַ הונט ,און אויף אַ חתונה האָ ב איך
געקענט זיך אָ נעסן מיט כּ ל־הגוטס .און וועגן די מיידלעך איז
שפילן מיר ,הייסט עס ,אויף איינער
בכלל ניטאָ וואָ ס צו רעדן .נוּ ,
אַ חתונה און דאָ דערזע איך זי זיצן לעבן דער כּ להַָ .א ,גאָ ט
שפילן און נאָ ר געקוקט אויף
מַײנער ,כ'האָ ב אויפֿגעהערט צו ּ
איר און ניט געקענט זיך אָ נזעטיקן .און זי ,מַײן כעלי ,זי האָ ט
דערזען ,אַ ז איך קוק אויף איר ,איז זי גלַײך אויפֿגעשטאַ נען און
איז אַ וועק .יאָ  ,יאָ  ,אַ וועק אין מיטן דער חתונה .כ'האָ ב זי געזוכט
דאָ און דאָ רט – אַ קרענק ,ווי אין וואַ סער אַ רַײן .גוט ,ניטאָ איז
ניטאָ  ,וואָ ס קען איך טאָ ן .אַ גאַ נץ יאָ ר האָ ב איך זיך געדרייט
איבער די גאַ סן ,ווי אַ באַ זעסענער ,ניט געקענט עסן ,ניט געקענט
טרינקען ,ניט געקענט לעבן ...אָ בער כ'האָ ב געמוזט בלַײבן אין
אַ מעריקע ,ווַײל דעמאָ לט האָ ט מַײן קאַ ּפעליע אָ נגעהויבן צו
רעקאָ רדירן אונדזער ערשטע ּפלאַ טע – "די גאַ ליציאַ נער
קאַ ּפעליע" .פֿון איין זַײט בין איך געווען איבערגליקלעך ,ווַײל
די ּפלאַ טע האָ ט געהאַ ט אַ "משוגענעם סוקצעס" ,און פֿון דער
צווייטער זַײט ,האָ ב איך געפֿילט ,אַ ז אָ ן יענעם מיידל ,אָ ן כעלין,
מיין איך ,שטאַ רב איך .און דעמאָ לט האָ ב איך אַ רַײנגעלייגט
מַײנע גאַ טקעס אין אַ טאָ רבע אַ רַײן און באַ שלאָ סן זיך אומקערן
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אַ היים ,קיין ישׂ ראל .אין יענע צַײטן ,ווייסט איר ,פֿון אַ מעריקע
קיין ישׂ ראל פֿלעגט מען שווימען אויף אַ שיף ,און ס'האָ ט
געדויערט אַ וואָ ך מיט אַ יום־טובֿ  .דעם ערשטן טאָ ג איז מיר נאָ ך
אַ לץ געווען אינטערעסאַ נט ,אָ בער אין אַ ּפאָ ר טעג אַ רום איז מיר
געוואָ רן מסוכּ ן סקוטשנע – מע דרייט זיך אַ הער ,מע דרייט זיך
אַ הין ,שרעקלעך ...און דאַ ן בין איך געגאַ נגען צום קאַ ּפיטאַ ן פֿון
שפילן מיט זַײן
דער שיף און יענער האָ ט מיר דערלויבט צו ּ
אָ רקעסטער .בקיצור ,כ'האָ ב באַ קומען אַ זאַ ק מיט נאָ טן ,געפֿונען
זיך אַ שטילן ווינקל אויף דער דריטער ּפאַ לובע און אָ נגעהויבן
לערנען די לידעלעך .אויפֿן צווייטן טאָ ג ,אַ זוי דאַ כט זיך מיר,
שטיי איך אַ זוי אויף דער ּפאַ לובע און דרימבל אויפֿן פֿידל ,און
ּפלוצעם דערהער איך אַ ווַײבעריש קולעכל – "זַײט מיר מוחל,
כ'האָ ב ניט געקענט אַײך זען אין פֿילאַ דעלפֿיע"? גאָ ט מַײנער...
כעליּ ,פסיאַ קרעוו!!!

מוליע שטייט אויף און לויפֿט צו צום בילד אויף דער וואַ נט.
‒ איר זעט ,אָ ט אַ זוי האָ ט אויסגעזען מַײן כעלי דעמאָ לט.
בקיצור ,אַ וואָ רט אַ הער ,אַ וואָ רט אַ הין ,און – שוין ,פֿאַ רפֿאַ לן.
יאָ  ,זי איז געפֿאָ רן קיין ישׂ ראל צו אַ רבעטן אַ ּפאָ ר חדשים אין אַ
קיבוץ .געפֿאָ רן אויף אַ ּפאָ ר חדשים און איז געבליבן אויף אייביק.
אָ בער מיינט ניט ,אַ ז ס'איז געווען אַ זוי גרינג אַײנצונעמען איר
האַ רץ .אָ וואַ  ,זי האָ ט זיך געבריקעוועט נאָ ר ווי אַ ווילדע טעליצע.
און אירע עלטערן? אָ וואַ  ,אָ וואַ  ,אָ וואַ !!! פֿרעגט ניט .אַ ז כעלי האָ ט
זיך ניט אומגעקערט קיין פֿילאַ דעלפֿיע צו די ימים־נוראָ ים ,זַײנען
די עלטערן גלַײך געווען דאָ  ,אין ּתל־אָ בֿ יבֿ  .נאָ ר ,ווי מע זאָ גט,
אַ פֿרוי קען ניט ווידער ווערן אַ בתולה ...באַ זונדערש ווען זי איז
שוין אַ ביסעלע טראָ געדיק.

מוליע צעלאַ כט זיך.
‒ אָ ט אַ זאַ באָ סיאַ ק בין איך דעמאָ לט געווען ...און איצט ...אַ
בתולה אַ הער ,אַ בתולה אַ הין ,ס'העלפֿט מיר ווי אַ טויטן באַ נקעס.
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און בכלל ,כ'בין געטרַײ מַײן כעלין .כ'האָ ב דען אַ ברירה? ...עך...
וואָ ס קען מען טאָ ן .אָ ט ,גאַ נצע טעג זיץ איך אין מַײן פֿאָ טעל און
דרימל ,און דאָ ס גיט מיר טאַ קע יאָ צו אַ ביסל געזונט .איר זעט
דאָ ך אַ ליין – כ'בין געזונט ,פֿריש און משוגע .נאָ ר וואָ ס? כ'בין
אין גאַ נצן אַ ליין .קיין קרובֿ ים זענען שוין ניטאָ  ,די קאַ ּפעליע
מַײנע איז אויסגעגאַ נגען ,די קינדער לערנען זיך אין אַ מעריקע.
די עלטערע טאָ כטער אונדזערע ,גאָ לדעניו ,האָ ט ,קיין עין־הרע,
דרַײ קינדערלעך ,איז מַײן כעלי געפֿאָ רן איר אונטערהעלפֿן ,און
מיך האָ ט זי איבערגעלאָ זט אַ ליין .און וואָ ס בין איך ווערט אָ ן
איר ,אָ ן מַײן כעלין? ...גאָ ר  -ניט ...אַ ן אַ לטע שקראַ בע .ניין ,איר
זאָ לט ניט מיינען ,יעדע וואָ ך קלינג איך צון איר אין אַ מעריקע,
נאָ ר ...איר ווייסט דאָ ך ,איך בין אַ ביסעלע אַ טויבעוואַ טער ,זי
שרַײט ,איך שרַײ ,עס האָ ט שוין יענעם טעם ,אונדזער שמועס.
נאָ ר ,זַײט זיכער ,אָ ט דאָ  ,אויף דעם אָ רט וועל איך זיצן און
וואַ רטן אויף מַײן כעלין .דו הערסט ,כעלי ,אָ ט ַָא דאָ וועל איך
שפילן?...
זיצן ...און אפֿשר זאָ ל איך טאַ קע ווידער אָ נהייבן צו ּ
הע ,ווייס איך וואָ ס ...מע האָ ט מיר ּפשוט פֿאַ רדרייט דעם קאָ ּפ.
כ'וועל נאָ ך אַ מאָ ל אַ ּפר ּווו טאָ ן אָ נצוקלינגען לייזערן.

גייט צו צום אַ ּפאַ ראַ ט ,דרײט אָן אַ נומער און ּתיכּ ף לאָ זט זיך
הערן:
‒ שלום־עליכם ,דער נומער ,וואָ ס איר האָ ט אָנגעדרײט,
עקסיסטירט ניט .שלום־עליכם ,דער נומער ,וואָ ס איר האָ ט
אָנגעדרײט ,עקסיסטירט ניט .שלום־עליכם...
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פֿינפֿטע סצענע :סטעמ ּפעניו מיט אַ קאָ נטראַ באַ ס
מוליע נעמט אויפֿהייבן פֿון דער ּפאָ דלאָ גע די צעוואָ רפֿענע
זאַ כן.
‒ שלום־עליכם ,שלום־עליכם ...דער נומער ,דער נומער ...אָ ט,
גיט אַ קוק ,דרַײ ביכלעך ליגן איינס לעבן דעם צווייטן .שלום־
סטעמפעניו" ...ריכאַ רד וואַ גנער ...ימח־שמו־וזכרו ,און
עליכם" ...
ּ
ּפאַ טריק זיסקינד ...דאָ ס זיסע קינד מיט זַײן "קאָ נטראַ באַ ס"...

אין זאַ ל אַ רַײן:
‒ איר האָ ט שוין געלייענט דאָ ס ביכל ,צי אפֿשר געזען דעם
ספעקטאַ קל ...נע?
ספעקטאַ קל? "דער קאָ נטראַ באַ ס" הייסט דער ּ
ּ
געשפילט ,אויך אין ישׂ ראל .שמואליק
עס
מען
ט
האָ
אומעטום
ּ
געשפילט דעם אָ נגעבלאָ זענעם קאָ נטראַ באַ ס ...אין
עצמון האָ ט
ּ
"הבימה" ,מיין איך .וואָ ס זאָ ל איך אַײך זאָ גן ...צווישן אונדז
גערעדט ,די ּפיעסע געפֿעלט מיר ניט ,זי איז זייער יעקיש ,ממש
דַײטש ,מיט אַ לע זייערע גראָ בע שטיקלעך און משוגעתן – דאָ ס
איז ניט גוט ,און דאָ ס שטערט זיי ,און יענץ איז קרום ,און דאָ ס
איז קַײלעכדיק ...אָ בער ,אין אַ לגעמיין דערמאָ נט עס מיר אַ ביסל
סטעמפעניו" ,נאָ ר "דער קאָ נטראַ באַ ס"
שלום־עליכמען מיט זַײן "
ּ
עפעס זייער־זייער ניט־ייִ דיש ,ווַײל אַ דַײטש מוז דאָ ך בלַײבן
איז ּ
אַ דַײטש .זעט ,בַײ זיסקינדן ,דער מוזיקער זַײנער ,דער באַ סיסט,
האַ לט אין איין טענהן צו די ווענט .און אין מיצקע דערינען
פֿאַ רגעסט ער ניט צו זשליאָ קען ביר ,אַ זוי ווי די האַ נט זַײנע
צוגעקלעפט געוואָ רן צום ֿפלעשל ,און דאָ ס פֿלעשל צו די
וואָ לט
ּ
ליפן .ער זשליאָ קעט ביר און טענהט צום פֿאַ ראַ יאָ ריקן שניי .די
ּ
סתם טעמע .ער
טעמע ,זאָ לט איר וויסן ,איז גאָ ר ניט קיין ּ
דערציילט וועגן זייער ערנסטע און אינטערעסאַ נטע זאַ כן און אין
דער זעלבער צַײט זשליאָ קעט ער ביר ,אַ פֿלעשל נאָ ך אַ פֿלעשל.
און דאָ ס ,זאָ ג איך אַײך ,שטערט מיר זייער ,באַ זונדערש ווען איך

~ ~ 73

עפעס אַ שטיקל אין טעאַ טער .אויב איר גלייבט מיר ניט –
זע ּ
אָ ט ,קוקט ,פֿון סאַ מע אָ נהייב – "עס לאָ זט זיך הערן ווי מע עפֿנט
אויף אַ פֿלעשל ,און עמעצער גיסט אָ ן ביר" .און אַ זוי די גאַ נצע
ּפיעסע – עפֿנט אויף אַ פֿלעשל ,טרינקט אויס ,עפֿנט אויף נאָ ך אַ
פֿלעשל ,און טרינקט ווידער… איך האָ ב אומיסטן געציילט ,אַ כט
פֿלעשער ביר .ווי געפֿעלט עס אַײך? דער בידנער שמואליק
עצמון ...ער האָ ט ,נעבעך ,געמוזט טרינקען אויף דער בינע און
שפילן מיט אַ ן איבערגע ֿפולטן ּפענכער .שיִ ער ניט "באַ ּפישט"
ּ
זיך ...כאַ ־כאַ ־כאַ  ...איך ווייס עס פֿון אים אַ ליין ,פֿון שמואליקן,
מיר האָ בן זיך דעמאָ לט געחבֿ רט ,און זיך געהאַ לטן אַ ן עצה מיט
אים וועגן ייִ דישער מוזיק ,בנאמנות...

מוליע וויל זיך אַ וועקזעצן אין פֿאָ טעל ,נאָ ר דערמאָ נט זיך ,אַ ז
עפעס פֿאַ רגעסן און פֿאַ רזאַ מט זיך בַײם פֿאָ טעל מיט די
ער האָ ט ּ
ביכלעך אין די הענט.
‒ נו ,איר זעט ,דער קאָ ּפ אַ רבעט שוין ניט ,כ'האָ ב געוואָ לט
עפעס זאָ גן און שוין פֿאַ רגעסן וואָ ס .אַ יאָ  ...ביר...
ּ

גייט צו צום בופֿעט .אין זאַ ל אַ רַײן:
‒ האָ ט ניט קיין מורא ,קיין ביר וועל איך אַײך ניט פֿאָ רלייגן,
עפעס אַ דַײטש
אויך װעל איך קיין ביר ניט טרינקען .וואָ ס ,כ'בין ּ
צי וואָ ס? ...איך וועל נעמען אַ גלעזל ווישניק ,ווי עס ּפאַ סט פֿאַ ר
אַ ן אַ לטער ייִ דענע.

מוליע צעלאַ כט זיך ,רוקט צו זַײן פֿאָ טעל און אַ קליין טישל
צו דער אַ וואַ נסצענע ,אויפֿן טישל שטעלט ער אַ רויף אַ פֿלאַ ש
ווישניק און אַ שיין קרישטאָ לן גלעזל .אין זאַ ל אַ רַײן:
‒ איצטער וועל איך אַײך אָנשטעלן מַײן אַ לטע ּפלאַ טע מיט
שיינע ניגונים פֿון מַײן "גאַ ליציאַ נער קאַ ּפעליע".

גייט צו צום מוזיק־צענטער ,פֿאַ רזאַ מט זיך דאָ רטן אויף אַ רגע
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און קערט זיך אום צום פֿאָ טעל מיט אַ ּפולט 11אין די הענט ,זעצט
זיך אַ נידער אין פֿאָ טעל .ער גיסט זיך אָ ן אַ גלעזל ווישניק און
גיט אַ קליינעם שלוק .אין זאַ ל אַ רַײן:
‒ אַ מחיה ...נו ,איצט קענען מיר כאַ ּפן אַ שמועסל .איך מיין,
אַ ז איר האָ ט מיך דערקענט ,איך בין מוליע סאָ לאָ ווייטשיק ,אפֿשר
דער בעסטער קלעזמער אויף דער וועלט .אַ זוי האָ בן אַ מאָ ל
געשריבן די ּפאָ ליאַ קן און די רומענער ,און אויך די אַ מעריקאַ נער,
אָ בער ניט דאָ ס בין איך אויסן .איר געדענקט ,אַ ז איך האָ ב געזוכט
מַײן טעלעפֿאָ ן־ביכל ,ניט געפֿונען און כ'בין נערוועז געוואָ רן ,און
צעשמיסן איבערן צימער די ּפאַ ּפירן און צַײטונגען ,אָ בער סוף־
כּ ל־סוף האָ ב איך געפֿונען סַײ דאָ ס טעלעפֿאָ ן־ביכל סַײ אַ ּפאָ ר
אַ נדערע ביכלעך .אָ ט וועגן דעם האָ ב איך גערעדט ,וועגן דעם
דַײטשישן שרַײבער ּפאַ טריק זיסקינד און וועגן זַײן
ספעקטאַ קל אין
"קאָ נטראַ באַ ס".
מסתמא האָ ט איר געזען דעם ּ
ּ
"הבימה" .נו ,מילא ,געזען ,ניט געזען ,ניט וועגן דעם וויל איך
מיט אַײך רעדן ,נאָ ר וועגן אָ ט דעם ַָא דאָ זיקן זיסקינדן ,כאָ טש,
דעם אמת געזאָ גט ,איז ניטאָ קיין סך וואָ ס צו דערציילן ,ווַײל
ער גופֿא איז זייער אַ סקריטנערּ 12פאַ רשוין ,ממש אַ ּפאַ רטיזאַ נער
– וו ּו איז ער ,וואָ ס טוט ער ,ווייסט קײנער ניט ,נאָ ר פֿון צַײט צו
עפעס
צַײט גייט ער אַ רויס פֿון זַײן באַ העלטעניש ,לאָ זט אַ רויס ּ
אַ ביכל אָ דער אַ פֿילם ,און הַײדאַ – ווידער אין "וואַ לד" אַ רַײן.
וואָ ס? וואָ ס פֿרעגט איר? צי איז ער אַ ייִ ד? דאָ ס ווייס איך
ניט ,נאָ ר ער האָ ט ,קיין עין־הרע ,אַ ּפאָ ר אויגן ,אויף אַ לע ייִ דישע
קינדער געזאָ גט געוואָ רן .יאָ אַ ייִ ד ,ניט קיין ייִ ד ,עס מאַ כט ניט
אויס ,נאָ ר שרַײבן שרַײבט ער טאַ קע גאָ ר נישקשה .און כאָ טש
הייסן הייסט ער "זיסקינד" ,שרַײבט ער וועגן גאָ ר ניט קיין
 11פּולט – קליין מכשירל אױף צו רעגולירן עלעקטראָ נישע מכשירים פֿון
דער װַײטנס
 12סקריטנע – פֿאַ רבאָ רגענער ,אַײנגעשלאָ סענער
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פֿריילעכע זאַ כן ,כ'וואָ לט אַ פֿילו געזאָ גט – וועגן גאָ ר ביטערע
זאַ כן .אָ ט ,הערט אַ מעשׂ ה ...די דאָ זיקע ּפיעסע וועגן דעם
געשפילט שמואליק עצמון,
משוגענעם קאָ נטראַ באַ ס ,וו ּו עס האָ ט
ּ
שפילט דאָ רט
כ'האָ ב אַײך שוין דערציילט ...בקיצור ,שמואליק ּ
עפעס אַ ּפריטשמעליעטן דַײטש ,וואָ ס זעט מיר אַ ביסל אויס ווי
ּ
אַ פֿאַ רבאָ רגענער ייִ ד ,בנאמנות ...און דער "בירפֿאַ ס" האַ לט אין
איין וואָ רטשען ,ממש ווי אַ ן אַ לטע ייִ דענע .ער וואָ רטשעט און
זשליאָ קעט ביר ,ווי ,ניט דאָ געדאַ כט ,ניט פֿאַ ר אונדז געדאַ כט,
אַ ן אַ לטער גוי – דאָ ס איז שלעכט און דאָ ס איז קאַ ליע – אַ
זשליאָ קע .דער שרַײבט שלעכטע מוזיק און יענער קען ניט
שפילן – ,אַ זשליאָ קע ,מע דאַ רף זיי אַ לע אָ ּפהאַ קן הענט און פֿיס
ּ
– נאָ ך אַ זשליאָ קע .ער ,אָ ט דער צעדרייטער קאָ נטראַ באַ ס ,דער
מסתמא ּפונקט
עפעס אַ מיידל אַ זינגערקע,
בחור ,ער האָ ט ליב ּ
ּ
אַ זאַ צעדרייטע ווי ער אַ ליין .און יענע ,די זינגערקע ,האָ ט אים
רינציפיעל ניט ליב .עס פֿרעגט זיך אַ שאלה ,פֿאַ ר וואָ ס זשע
ּפ
ּ
האָ ט זי אים ניט ליב? ווַײל זי קען אים ניט .איר פֿאַ רשטייט?...
זיי זענען בכלל ניט באַ קאַ נט .איר האָ ט שוין געהערט אַ זאַ
משוגעת? ער פֿרעסט זיך אויף דאָ ס האַ רץ און ער לַײדט נעבעך
פֿון אַ ן אויסגעטראַ כטער ליבע ,און האַ לט אין איין זשליאָ קען
ביר .און בכלל ,ער מוטשעט זיך אַ ליין און דרייט די ביצים דער
גאַ נצער וועלט ,טאַ קע ווי אַ ן אמתער ייִ ד ,כאָ טש אַ מאָ ל ,דאַ רף
איך אַײך זאָ גן ,רעדט ער גאָ ר קלוגע זאַ כןּ ,פשוט ווי אַ ן אמתער
ּפראָ פֿעסאָ ר ,אַ פֿילו איך האָ ב ניט אַ לץ פֿאַ רשטאַ נען אין זַײן
שרַײבעכץ .בקיצור ,איך דערצייל עס אַײך נאָ ר ,אַ ז איר זאָ לט
שפיל עס האָ ט אָ נגעשריבן יענער
נאָ ר וויסן ,וואָ ס פֿאַ ר אַ ֿפַײנע ּ
דַײטש ,כ'מיין זיסקינד דער שרַײבער .און דער אַ קטיאָ ר נעבעך,
רומשלעפן אויף דער בינע מיט
שמואליק ,האָ ט געדאַ רפֿט זיך אַ
ּ
אָ ט אַ זאַ ריזיקער באַ נדורע ,מיט אַ באַ רג האָ לץ אין איין האַ נט
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און מיט אַ פֿלאַ ש ביר אין דער צווייטער .און מיט וואָ ס זאָ ל ער
נעבעך האַ לטן דעם סמיטשיק? מיט די ציין? ...מע קען זיך דאָ ך,
חלילה ,אונטעררַײסן די קישקעס .אַ ניט קיין ּפשוטע ראָ לע ,דאַ רף
איך אַײך זאָ גן ,און בכלל ניט פֿאַ ר קיין ּפשוטן עולם ,מע דאַ רף
זַײן גוט אונטערגעשאָ סן ,כּ די צו פֿאַ רשטיין דאָ ס פֿאַ רבאָ רגענע
שפיצל .נאָ ר וואָ ס ...פֿאַ ר וואָ ס איז עס מיר
משוגעת פֿון דעם ּ
געקומען צום וואָ רט ...אָ ט ,הערט מיך מיט שׂ כל – אַ מאָ ל צען
האַ קט דער דאָ זיקער זיסקינד אַ רַײן דעם "גרויסן דַײטשישן
מפאָ זיטאָ ר און ּפאַ סקודניאַ ק" ,ריכאַ רד וואַ גנערן ,יאָ  ,יאָ  ,ער
קאָ ּ
שלעפט אים ּפשוט אַ רויס די קישקעס ,און האַ קט אים אין זַײן
ּ
טאַ טנס טאַ טן אַ רַײן .איר זאָ לט מיך גוט פֿאַ רשטיין ,איך רעד אַ זוי
בייז ניט ווַײל איך הייס מוליע דער גראָ ביאַ ן און מוז שיטן מיט
קללות ,ניין ,חס־וחלילה ,נאָ ר טאַ קע ווַײל דער דאָ זיקער וואַ גנער
איז געווען אַ פֿאַ רטיקער ּפאַ סקודניאַ ק ,אַ ן אויסוואָ רף און אַ נבֿ לה.
בַײ זיך אונטער דער נאָ ז האָ ט ער אַ פֿילו זַײן אייגענעם

סטראָ מ ּפ13

ניט געזען ,נאָ ר בַײ יענעם ,ס'הייסט בַײ די ייִ דן ...אָ ט ,זעט ,אויך
זיסקינד שרַײבט ,אַ ז וואַ גנער איז געווען אַ ניט קיין אָ נגענעמער
ּפאַ רשוין ,אַ ן אוממענטש ,אַ פֿילו אַ ן עקלדיקע חיה .דערצו פֿלעגט
ער שלאָ גן זַײנע פֿרויען ...איר הערט ,אַ מענטש ,וועלכער האָ ט
געהאַ לטן ,אַ ז ייִ דן זענען ניט קיין מענטשן און זענען ניט מסוגל
רינציפן פֿון דער אייראָ ּפעיִ שער קולטור,
צו פֿאַ רשטיין די הויכע ּפ
ּ
אָ ט דער זעלבער מענטש פֿלעגט שלאָ גן זַײנע פֿרויען ...איך רעד
שוין ניט ,אַ ז ער האָ ט געמאַ כט אַ קינד דער פֿרוי פֿון זַײן בעסטן
פֿרַײנד ,וועלכער האָ ט אים אויסגעהאַ לטן אין נויט .איר זעט ,אָ ט
דאָ ס הייסט אַ ן אמתער דַײטשישער חבֿ ר! און איך נעבעך ,איך,
שטופ זיך אומעטום מיט מַײנע ניט־
מוליע סאָ לאָ ווייטשיק ,איך
ּ
13

סטראָ מפּ – סמאַ רק
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מענטשלעכע ייִ דישע מוסטערן ,מיט מַײן פֿידל ,מיט מַײן מוזיק...
האַ ! ...אין דר'ערד צום טאַ טן!!!

זעקסטע סצענע :ווי אין ּפויק אַ רַײן
אַ ּפויזע .מוליע שטייט אויף ,גייט צו צו דער וואַ נט ,נעמט
אַ ראָ ּפ פֿונעם טשוואָ ק אַ פֿידל מיט אַ סמיטשיק און קערט זיך
אום אויף זַײן אָ רט.
‒ זַײט מיר מוחל ,כ'האָ ב זיך אַ ביסל אויפֿגערעגט ,ווַײל שוין
פֿון לאַ נג בין איך ניט געווען צו גאַ סט בַײ אַ זאַ שיינעם עולם,
ווי איר .און ווי געפֿעלט אַײך לייזער דער ּפויקער? ...אַ יאָ ר צַײט
האָ ב איך קיין פֿידל אין דער האַ נט ניט געהאַ לטן און אָ ט – שטיי
חופה .איז
שפיל ,אַ ניט ,גייט ניט די כּ לה צו דער ּ
אויף ,קום און ּ
זאָ ל זי ניט גיין ,וואָ ס אַ רט עס מיך? ...וואָ ס ,כ'בין שוין ּפלוצעם
געוואָ רן דער פֿאָ טער פֿון ייִ דישן פֿאָ לק? אַ "משה־גרויס"? ...נאָ ר
מע סטראַ שעט מיך ,מע האַ לט אין איין סטראַ שען ...האַ  ,ווייס
איך וואָ ס ...בלאָ טע־שבבלאָ טע ...מיך קענט איר נאָ ר סטראַ שען...
ס'וועט העלפֿן ווי אַ טויטן באַ נקעס .נו ,לחיים!

מוליע גיט אַ קליינעם שלוק ווישניק פֿונעם בעכערל.
‒ און אָ ט דאָ ס צווייטע ביכל ,וואָ ס איר זעט ,איז שלום־עליכמס
סטעמפעניו" .וואָ ס זאָ ל איך אַײך זאָ גן? אפֿשר מיט צוויי
"
ּ
הונדערט יאָ ר צוריק איז דאָ ס געווען אַ נאָ ווינע ,אָ בער הַײנטיקע
סתם אַ קלעזמערישע ליבע ,אַ באָ בע־
טעג ...ווייס איך וואָ סּ ,
מעשׂ ה מיט אַ באָ רד ...אָ בער וואָ ס? הערט נאָ ר ווי שלום־עליכם
סטעמפעניו האָ ט באַ זעצט די כּ לה .גלַײך ווי פֿון
באַ שרַײבט ווי
ּ
מיר אָ ּפגעשריבן ,בנאמנות .גיט אַ קוק אויף מיר און הערט זיך
גוט צו.
סטעמפעניו געווען אַ בריה! ער ֿפלעגט אַ כאַ ּפ טאָ ן
"אוי ,איז
ּ
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דאָ ס פֿידעלע און אַ פֿיר טאָ ן מיטן סמיק ,איין פֿיר טאָ ן ,ניט מער,
פֿלעגט דאָ ס שוין אָ נהייבן בַײ אים צו רעדן .אָ בער ווי אַ זוי ,מיינט
איר ,רעדן? טאַ קע מיט ווערטער ,מיט אַ צונג ,ווי ,להבֿ דיל ,אַ
לעבעדיקער מענטש .רעדן ,טענהן ,זינגען מיט אַ געוויין ,אויפֿן
ייִ דישן שטייגער ,מיט אַ גוואַ לדערניש ,מיט איין אויסגעשריי
פֿונעם טיפֿן האַ רצן ,פֿון דער נשמה" .איר הערט ,פֿון ...דער...
נשמה...

מוליע נעמט די פֿידל אין דער האַ נט ,הייבט אָ ן אָ נשטעלן די
סטרונעס .בעתן אָ נשטעלן די סטרונעס און אַײנרַײבן אינעם
סמיטשיק די קאַ ניפֿאָ ל ,איז ער ממשיך:
‒ אַ ז איך זע און הער די הַײנטיקע אַ זוי גערופֿענע קלעזמאָ רים
ווער איך בייז און הייב אָ ן צו זוכן אַ פֿלאַ ש בראָ נפֿן און אַ שטריק
מיט זייף ,ווַײל עס ווערט מיר קאַ לעמוטנע אויפֿן האַ רצן .און ניט
שפילן שלעכט .חס־וחלילה ,גאָ ט
שפילן אָ דער ּ
ווַײל זיי קענען ניט ּ
באַ היט ,ס'רובֿ פֿון די ,וואָ ס רופֿן זיך אַ ליין אָ ן "קלעזמאָ רים"
שפילן דווקא גאָ ר ניט שלעכט ,אַ פֿילו בעסער ווי מיר פֿלעגן
ּ
שפילן ,איך מיין טעכניש .און טאַ קע דאָ ס איז די גרעסטע צרה
ּ
שפילן אַײך אַ
פֿאַ ר דער וועלט ,ווַײל די דאָ זיקע מוזיקאַ נטן ּ
שפילט אַײך אַ חתונה .איר פֿאַ רשטייט
קאָ נצערט ,און אַ קלעזמער ּ
וואָ ס איך מיין? ...דעם אונטערשייד האָ ט איר אָ נגעטאַ ּפט? דער
קלעזמער איז אַ בריק פֿון אַ מיידל צו אַ פֿרוי ,פֿון אַ בחור צו אַ
מאַ ן ,פֿון טאַ טע־מאַ מע צו זיידע־באָ בעס ,דער קלעזמער איז אַ
לעבעדיקע בריק ,און וואָ ס פֿעסטער די בריק ,אַ לץ מער שאַ נסן,
אַ ז דאָ ס יונגע ּפאָ רל זאָ ל אַ רַײנגיין אינעם נַײעם לעבן מיטן רעכטן
פֿוס ,ס'הייסט ,מיט מזל און ברכה .אָ ט דאָ ס איז דער הוי ּפטציל
פֿון אַ קלעזמער – אַ רַײנצוטראָ גן אַ ביסל הימלישן לעבן אינעם
ערדישן לעבן אַ רַײן .ווַײל אַ קלעזמער ,אויב ער איז אַ ן אמתער
קלעזמער דאַ רף ער בפֿירוש זען דער כּ להס אויגן .אָ ן דער כּ להס
אויגן פֿאַ רלירט דאָ ס קלעזמערַײ איר גאַ נצן זינען .אָ ט דאָ ס איז
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געשפילט קיין
די סיבה ,וואָ ס איך האָ ב קיין מאָ ל ניט
ּ
קלעזמערישע מוזיק אויף פֿעסטיוואַ לן און קאָ נצערטן ,דעריבער
זעט איר מיך ניט שווינדלען אויף טעלעוויזיע .מַײן בינע איז די
חתונה .און אַ ייִ דישע חתונה איז דאָ ס שענסטע ,וואָ ס דער מענטש
האָ ט צוגעטראַ כט.

שפילן.
מוליע נעמט די פֿידל אין דער האַ נט ,גרייט צו ּ
‒ אָ ט ,איר זעט ,אָ ט אַ זוי פֿלעג איך זיך אַ וועקשטעלן אַ נטקעגן
דער כּ לה און איר אַ קוק טאָ ן אין די אויגן אַ רַײןּ ,פונקט ווי
סטעמפעניו בַײ שלום־עליכמען .די כּ לה זיצט נעבעך אויפֿן קישן,
ּ
צעפ ,מע
ניט טויט ניט לעבעדיק ,די ווַײבער צעפֿלעכטן איר די
ּ
דעקט איר איבער דעם קאָ ּפ און דאָ ס ּפנים .און איך ,מוליע
סאָ לאָ ווייטשיק ,איך און מַײן פֿידל ,מיר פֿירן די כּ לה אַ רַײן אין
אַ נַײ לעבן ,נאָ ר איך דאַ רף ,איך מוז זען אירע אויגן ,און דאָ ס
צינדט מיך אָ ן ,מַײן נשמה גיט אַ פֿלי אַ רויף צום הימל און פֿון
דאָ רטן — זי ,ניט די האַ נט ,נאָ ר די נשמה פֿירט אָ ן מיטן סמיטשיק.
אָ ט הערט.

מוליע גייט צו צום מוזיק־צענטער און שטעלט אָ ן אַ ּפלאַ טע
מיט "דאָ ס כּ לה־באַ זעצן".
‒ איר הערט ,אָ ט דאָ ס איז דער עיקר.

כשפילן דער ּפלאַ טע .עס גייט אָ בער ניט
מוליע ּפרובירט נאָ ּ
און ער ווערט בייז.
שפילן דאָ ס כּ לה־באַ זעצן ,ווען די פֿינגער
‒ ווי וועל איך מאָ רגן ּ
לייגן זיך ניט אויף די סטרונעס? ...געוואַ לד ...לייזער! ...לייזער
דער ּפויקער! ...ווי געפֿעלט עס אַײך ,ווי ער האָ ט עס מיר
אונטערגעשטעלט אַ פֿיסל ,האַ ? ...איך וועל אים דערהרגענען
מיט מַײנע אייגענע הענט.
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זיבעטע סצענע :אַ ייִ דענע אַ קאָ זאַ ק
מוליע גייט ווידער צו צו זַײן פֿאָ טעל ,זעצט זיך אַ נידער ,גיסט
זיך אָ ן אַ גלעזל ווישניק און שטעלט עס צוריק אויפֿן טישל .אין
זאַ ל אַ רַײן:
שפילן,
‒ איר האָ ט געהערט? כ'האָ ב איצט אַ ּפר ּווו געטאָ ן צו ּ
געשפילט גאָ ר ווי אַ שילער ,ווי אַ סמאַ רקאַ טש .אַ פֿינצטערע
און
ּ
בושה ...גוט ,איך דאַ רף זיך באַ רויִ קן ,אַ ניט וועל איך ווידער
אָ נהייבן צו שיטן מיט קללות .כ'וועל אַײך בעסער דערציילן
עפעס אַ נדערש ,ממש אַ ן אמתע געשיכטע .איך וויל אַײך
ּ
עפעס אַ זוינס ,וואָ ס קיין אַ נדערער וועט אַײך ניט
דערציילן ּ
דערציילן ,איך וועל אַײך דערציילן ,און אפֿשר אויך ווַײזן ,ווי
איך ,אַ ייִ דיש ייִ נגל פֿון אַ קליין ּפויליש שטעטל ,ווי אַ זוי איך,
מוליע סאָ לאָ ווייטשיק ,בין געוואָ רן דער מלך פֿון די קלעזמאָ רים.
שפילן
די פֿינגער פֿאָ לגן מיך ניט? נישקשה ,בַײ מיר וועלן זיי סַײ ּ
און סַײ טאַ נצן ,נישקשה ,איר וועט שוין זען .אויב ניט ,בין איך
ניט איך ,ניט מוליע סאָ לאָ ווייטשיק .אָ ט ,הערט .איר ווייסט דאָ ך,
אַ ז איך שטאַ ם פֿון אַ קליין שטעטל אין ּפוילן ,פֿון כריינעוו ,ממש
אַ לאָ ך צווישן ּפוילן ,סלאָ וואַ קַײ און רומעניע ,ניט אַ הער און ניט
אַ הין ,מיט איין וואָ רט – אַ שטיקל גאַ ליציע מיט אַ רומענישן
נוסח .הַײנט איז עס שוין ניט וויכטיק ,ווַײל מע האָ ט דאָ רט אַ לץ
איבערגעניצעוועט.
מַײן באָ בע גאָ לדע ,אונדז צו לאַ נגע יאָ רן ,האָ ט געשטאַ מט פֿון
משפחה סוחרים ,גרויסע ּתבֿ ואה־הענדלערס פֿון
אַ בכּ בֿ ודיקער
ּ
זאַ מישטש .אַ ז די באָ בע איז געוואָ רן אַ כּ לה־מויד האָ ט זיך צון
איר אָ נגעהויבן צו שדכנען אַ בחורל מיטן נאָ מען איטשע־לייב ,אַ
שוואַ רצינקער ,אַ שיינינקער ,נאָ ר וואָ ס פֿון ישיבֿ ה אַ רויס ,אָ בער
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שוין מיט אָ ּפגעשאָ רענע ּפאות און אָ ּפגעגאָ לט .אַ ז מַײן באָ בע
האָ ט אים דערזען אויף דער גאַ ס ,האָ ט זי גלַײך געפֿרעגט – "אָ ט
דאָ ס איז ער טאַ קע? אַ שיין דַײטשל .אָ בער וואָ ס האָ ב איך צו
טאָ ן מיט די דַײטשן "...און זי האָ ט זיך אָ ּפגעזאָ גט אַ פֿילו זיך צו
טרעפֿן מיט אים.

מוליע צעלאַ כט זיך.
‒ איר פֿאַ רשטייט ,אַ דַײטשל ...ווען יצחק־לייבוש ּפרץ וואָ לט
ניט געהאַ ט אָ ּפגעשאָ רן זַײנע ּפאות און ניט אָ ּפגעגאָ לט די באָ רד
וואָ לט איך הַײנט געהייסן מוליע ּפרץ .די באָ בע גאָ לדע פֿלעגט
שפעטער טענהן – נאָ ר שטעלט זיך פֿאָ ר ,ווען איך וואָ לט חתונה
ּ
געהאַ ט מיט איטשע־לייבן ,וואָ לט איך מַײן גאַ נץ לעבן געמוזט
זיך מוטשען און לייענען זַײנע סקוטשנע אַ רטיקלען און באַ וויינען
דעם גורל פֿון זַײנע ּתמיד אומגליקלעכע העלדן .ווייס איך וואָ ס...
איך האָ ב ניט קיין צַײט אויף קיין פֿרעמדע טרערן ,איך וויל
אַ רבעטן און האָ בן פֿריילעכע קינדער .בקיצור ,די באָ בע גאָ לדע
האָ ט חתונה געהאַ ט מיט אירס גלַײכן ,אַ בחור פֿון אַ סוחרישער
משפחה ,פֿון די ווַײצמאַ נס ,און האָ ט אים געבוירן אַ האַ לבן מנין
ּ
ייִ נגלעך .מַײן פֿאָ טער איז געווען דער בכורּ ,פונקט אַ זוי ווי מיט
שפעטער בין אויך איך געבוירן געוואָ רן אַ בכור בַײ
אַ כצן יאָ ר ּ
מַײן טאַ טן .בעת דער ערשטער וועלט־מלחמה איז די באָ בע
גאָ לדע געוואָ רן ,ניט דאָ געדאַ כט און ניט פֿאַ ר אונדז געדאַ כט ,אַ
יונגע אַ למנה מיט פֿינעף קינדערלעך אויף די הענט ,נאָ ר נישקשה,
שפעטער האָ ט זי חתונה געהאַ ט מיט ניט קיין
כּ מעט מיט אַ יאָ ר ּ
יונגן ,אָ בער זייער אַ בכּ בֿ ודיקן חזן פֿון וויזשניץ ,מיט ר' יונה
סאָ לאָ ווייטשיק ,פֿון די באַ רימטע סאָ לאָ ווייטשיקעס .איצט
פֿאַ רשטייט איר שוין פֿון וואַ נען קומט עס צו מיר דאָ ס
קלעזמערַײ ...אַ ז מע האָ ט אַ זאַ שטיפֿזיידן ווי ר' יונה
סאָ לאָ ווייטשיק מוז מען ווערן אַ שטיקל קינסטלער .מַײנע עלטערן
האָ בן געהאַ לטן אין איין וואַ נדערן איבער די שטעטלעך ,ווַײל
קיין לַײטישע ּפרנסה איז אין די דרַײסיקער יאָ רן אין ערגעץ ניט

~ ~ 82

געווען .בין איך אויפֿגעוואַ קסן בַײ דער באָ בען אין הויף ,אין
כריינעוו ,בַײ דער גרענעץ .איך מיין ,אַ ז מַײן ערשטע פֿידל איז
געווען גרעסער פֿון מיר ,נאָ ר קיין געלט אויף די לערערס האָ ט
די באָ בע ניט געזשאַ לעוועט ,אויך דער שטיפֿזיידע האָ ט מיך
זייער ליב געהאַ ט און פֿלעגט מיך צושטעלן צו די בעסטע חזנים...
איך געדענק ...איך ווייס ניט צי האָ ט איר שוין אַ מאָ ל געהערט
שפילן .אָ ט הערט.
מיך ּ

שפילן "אַ
מוליע נעמט די פֿידל אין די הענט און הייבט אָ ן ּ
ציגַײנערל".
‒ איר ווייסט ,אין יענע יאָ רן איז דאָ ס געווען פֿון די
ּפאָ ּפולערסטע מעלאָ דיעס .מע דערציילט אַ פֿילו ,אַ ז איציק
מאַ נגער איז געווען אַ זוי באַ גַײסטערט פֿון דעם ניגון ,אַ ז ער האָ ט
אָ נגעשריבן אַ צענדליק לידער אויף דער דאָ זיקער מעלאָ דיע.
בקיצור ,בַײ צען יאָ ר פֿלעג איך שוין פֿאַ רדינען אַ ּפאָ ר גראָ שן,
איבער הוי ּפט אויף די שלייער־וואַ רעמסן .איר ווייסט דאָ ך ,וואָ ס
אַ שלייער־וואַ רעמס איז? דאָ ס איז אַ זאַ סעודה בַײ דעם חתנס
חופה .מע עסט ,מע טרינקט ,מע
עלטערן ,אויף מאָ רגן נאָ ך דער ּ
טאַ נצט .אָ ט טאַ קע דאָ רטן ,בַײ די שלייער־וואַ רעמסן האָ ב איך זיך
שפילן די אַ לע "שערן" און די "ברוגז־טענץ",
אויסגעלערנט צו ּ
און די "סירבעס" און די " ּפאַ סטעכלעך" ...ביז הַײנטיקן טאָ ג
געדענק איך ווי מַײן מומע שירעלע פֿלעגט זיצן בַײ דער באָ בען
געפליעסקעט מיט די הענטעלעך און געהאַ לטן
אויף די הענט,
ּ
אין איין שרַײען – ,וויוואַ ט ,קלעזמאָ לילאַ ך! וויוואַ ט! וויוואַ ט,
קלעזמאָ לילאַ ך ,וויוואַ ט!

אַ קורצע ּפויזע.
וויוואַ ט! ...דאָ ס איז זייער אַ ן אינטערעסאַ נטע געשיכטע .איך
האָ ב אַײך שוין דערציילט ,אַ ז מיט איר ערשטן מאַ ן האָ ט מַײן
באָ בע געהאַ ט פֿינעף זין ,איינעם נאָ כן צווייטן ,און דאָ  ,מיט כּ מעט
צוואַ נציק יאָ ר נאָ ך מַײן טאַ טן האָ ט זי ּפלוצעם געהאַ ט אַ מיידעלע
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מיט איר צווייטן מאַ ן ,מיטן ר' יונהן.
אונדזער שירעלע ,אונדזער בריליאַ נט ...איך בין דעמאָ לט
געווען בערך פֿיר אָ דער פֿינעף יאָ ר אַ לט ,אָ בער איך געדענק ,אַ ז
טאָ ג און נאַ כט האָ ט עמעצער געמוזט איר זינגען ,אַ ניט פֿלעגט זי
אָ נהייבן צו וויינען .שירעלע ...אַ גאָ לדן קינד .מער פֿון אַ לץ האָ ט
זי ליב געהאַ ט צו הערן די מעלאָ דיע "בַײם שאָ צער רבין" .איר
קענט עס ,ניין? ...אָ ט ,הערט...

שפילן "בַײם שאָ צער רבין" .מיט אַ מאָ ל
מוליע הייבט אָ ן צו ּ
שפילן און פֿאַ רשטעלט די אויגן מיט דער
הערט ער אויף צו ּ
פֿידל.
‒ איך קען ניט ...ווען איך דערמאָ ן זיך אין אונדזער שירעלען...
ווען ניט די מלחמה וואָ לט זי זיכער געוואָ רן איינע פֿון די גרעסטע
מוזיקערס אויף דער וועלט .יאָ  ,יאָ  ,גלייבט מיר אויפֿן וואָ רט,
איך טרַײב ניט איבער .בַײ דרַײ יאָ ר פֿלעגט זי פֿאַ רגעדענקען און
אויספֿירן יעדע מעלאָ דיע אָ ן אַ ּפינטעלע פֿאַ לשקייט .די גרעסטע
געפסקעט ,אַ ז אַ מענטש מיט אַ זעלכע
ּפראָ פֿעסאָ רן פֿון ווין האָ בן
ּ
מוזיקאַ לישע אויערן און פֿעיִ קייטן ווערט געבוירן איין מאָ ל אין
טויזנט יאָ ר .איר ווייסט ,מיר אַ לע זענען געווען אַ זוי שטאָ לץ מיט
איר ,מיט אונדזער שירעלען .נאָ ר די באָ בע גאָ לדע ֿפלעגט ּתמיד
זַײן פֿאָ רזיכטיק און שטענדיק געוואָ רטשעט – "כאַ ּפט ניט קיין
הייסע לאָ קשן און רעדט ווינציקער וועגן אַ קליין קינד .אַ קינד
ווי אַ לע קינדער .אויך מיר אַ נאָ ווינע – מוזיקאַ לישע אויערן .עס
איז ּפשוט נסים־ונפֿלאָ ות – ס'קינד זינגט .וואָ ס זשע ווילט איר,
אַ ז אַ קינד זאָ ל האַ קן האָ לץ און האַ נדלען מיט ּתבֿ ואה? "...אָ ט
דאָ ס איז געווען דער באָ בעס האַ רבער כאַ ראַ קטער ,באמת ,זי איז
געווען שטאַ רקער פֿון אַײזן.
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אַ כטע סצענע :דער ווייטיק וויינט אין יעדן
איינעם
‒ און דאָ האָ ט זיך אָ נגעהויבן דאָ ס גאַ נצע וועלט־משוגעת – די
רוסן האָ בן פֿאַ רכאַ ּפט צפֿון־בוקאָ ווינע מיט אַ שטיק גאַ ליציע און
פֿון דער צווייטער זַײט – די דַײטשן האָ בן פֿאַ רכאַ ּפט די צווייטע
טייל ּפוילן .וואָ ס טוט מען? דאָ איז שלעכט און דאָ רט איז ניט
פֿריילעך .האָ ט די באָ בע באַ שלאָ סן ,אַ ז מיר זאָ לן זיך צעטיילן,
ס'הייסט ,מַײנע טאַ טע־מאַ מע מיט מיר זאָ לן אַ נטלויפֿן קיין
רוסלאַ נד און אַ לע אַ נדערע זאָ לן אַ נטלויפֿן קיין רומעניע ,ווַײל
אין רומעניע איז געווען אַ ביסל רויִ קער ווי אין ּפוילן.
אַ קעגנשטעלן זיך דער באָ בען איז געווען אוממעגלעך.
איך געדענק ווי סוף זומער ,אין מיטן אַ פֿינצטערער נאַ כט,
האָ ט מען מיך אויפֿגעוועקט ,אַ רַײנגעשטעקט אין די הענט די
עפעס אַ
פֿידל ,אַײנגעוויקלט מַײנע שטיוועלעך אין היי ,און ּ
שטומער גרויער גוי האָ ט אונדז געפֿירט איבערן פֿינצטערן וואַ לד,
נאָ ך דעם איבערגעפֿירט איבערן קאַ לטן וואַ סערל ,און אויפֿן
צווייטן ברעג איז דער גוי ּפלוצעם נעלם געוואָ רן ,ווי קיין מאָ ל
ניט געווען ,און אַ נשטאָ ט אים האָ בן מיר דערזען צוויי רוסישע
סאָ לדאַ טן ,גלַײך פֿאַ ר אונדזערע אויגן .מיר האָ בן זיך שטאַ רק
איבערגעשראָ קן ,אָ בער איינער פֿון די גרענעצלער האָ ט זיך
צעשמייכלט און אַ זאָ ג געטאָ ן – "טאָ וואַ רישטשעס ייִ דן ,ברוכים־
הבאָ ים אין סאָ וועטן־פֿאַ רבאַ נד" .אָ ט אַ זוי! ...ווַײטער איז שוין ניטאָ
וואָ ס צו דערציילן .ס'איז געווען ניט בעסער און ניט ערגער ווי
בַײ אַ נדערע – ענקאַ וועדע ,איזאָ לאַ ציע־לאַ גער און צום סוף – אַ ן
עטאַ ּפ קיין סיביר .אַ זוי אַ רום ,האָ בן מיר די גאַ נצע מלחמה
אָ ּפגעהאָ רעוועט און איבערגעלעבט אין סיביר ,טיף אין דער
טַײגע ,אין אַ וואַ לדהאַ ק־דערפֿל ,אָ ּפגעריסן פֿון דער וועלט .נאָ ר
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וואָ ס ...די וואַ לדהעקערס האָ בן זייער ליב געהאַ ט צו הערן מיך
שפילן ,און אַ דאַ נק דעם האָ בן זיי זייער אָ פֿט געהאָ לפֿן מַײנע
ּ
עלטערן אויסצופֿילן די טאָ גנאָ רמע בַײם זעגן און האַ קן די
ביימער .האַ  ,לאָ מיר וועגן דעם ניט רעדן...
נאָ ך דער מלחמה האָ בן מיר זיך אומגעקערט קיין ּפוילן ,ווַײל
מיר האָ בן געהאַ ט ּפוילישע ּפעסער .געקומען קיין ּפוילן און גלַײך
אָ נגעהויבן צו זוכן די קרובֿ ים .אָ בער ניט אין ּפוילן און ניט אין
רומעניע האָ בן מיר קיינעם ניט געפֿונען .מיר האָ בן געוווּסט ,אַ ז
משפחה איז אַ נטלאָ פֿן קיין סלאָ וואַ קַײ
די באָ בע מיט דער גאַ נצער
ּ
און פֿון דאָ רטן קיין שאָ ץ אין רומעניע .און וואָ ס איז געשען
ווַײטער האָ ט קיינער ניט געוווּסט.
אַ ז מיר זענען אָ נגעקומען קיין ּפוילן ,אין כריינעוו ,האָ בן מיר
געפֿונען ניט מער ווי אַ לאָ ך אין הימל .אין דער באָ בעס הויז
האָ בן געוווינט פֿרעמדע מענטשן .מיט קיין ייִ דן האָ ט דאָ רטן אַ פֿילו
ניט געשמעקט ,כאָ טש אויף אונדזער טיש זענען געשטאַ נען
אונדזערע טעלער און טעסלעך .וואָ ס טוט מען אין אַ זאַ מצבֿ ?…
וו ּו זוכט מען די באָ בע ,די פֿעטערס ,די שוועסטערקינדער? קיינער
האָ ט ניט געוו ּוסט.
שפעטער ,ווען מיר האָ בן שוין געוווינט אין ארץ־
נאָ ר אַ סך ּ
ישׂ ראל ,האָ ט איינער אַ רומענישער ייִ ד ,אַ גבֿ  ,זייער אַ גרויסער
דיריגענט ...האָ ט ער זיך דערמאָ נט ,אַ ז אין צוויי און ֿפערציקסטן
יאָ ר ,ווינטערצַײט ,האָ ט ער געזען מַײן באָ בע גאָ לדע מיט איר
טאָ כטער

שירעלע

אינעם

אָ בעדיווקער

לאַ גער,

אין

טראַ נסניסטריע ...קיין מענער און קיין ייִ נגלעך זענען מיט איר
ניט געווען ,נאָ ר אַ קליין מיידל אַ רום פֿינעף ,זעקס יאָ ר אַ לט ,ניט
מער ...פֿאַ ר וואָ ס האָ ט ער עס פֿאַ רגעדענקט ,יענער רומענישער
ייִ ד? ווַײל דאָ ס מיידעלע איז געשטאַ נען מיט די באָ רוועסע
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פֿיסלעך אויפֿן שניי און געזונגען פֿאַ ר די רומענישע סאָ לדאַ טן אַ ן
אַ ריע פֿון וואַ גנערס אָ ּפערע "ריינגאָ לד" ,אויף ייִ דיש...
ריינגאָ לד!
ריינגאָ לד!
בלישטשעט די לוסט,
ווי לאַ כסטו מיט ערע און שַײן!
פֿונקען און גלאַ נץ
יום־טובֿ דיק דיך באַ גלייט אין וועג!
הייאַ ־יאַ ־היי!
הייאַ ־יאַ ־היי־יאַ !

מוליע שטעלט זיך אויף .אין זאַ ל אַ רַײן:
‒ וואַ רט אַ רגע.

מוליע גייט צו צום מוזיק־צענטער ,שטעלט אַײן אַ ּפלאַ טע און
לאָ זט זי אין גאַ נג .אין דער זעלבער מינוט צעקלינגט זיך דער
טעלעפֿאָ ן.

נַײנטע סצענע" :לא" מיט אַ ן אַ לף
מסתמא,
‒ נו ,ווי געפֿעלט עס אַײך? אָ דער גאָ ר אָ דער גאָ רניט.
ּ
ווידער לייזער דער ּפויקער( .צום טעלעפֿאָ ן) גענוג צו גראַ גערן,
אָ ט קום איך שוין.

מוליע גייט צו צום אַ ּפאַ ראַ ט און שליסט אַײן די הילכערס.
‒ לייזער ,דו ביסט עס?
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פֿון יענער זַײט ליניע לאָ זט זיך הערן אַ יונג ווַײבעריש
קולעכל .די פֿרוי שיט מיט ווערטער און לאָ זט ניט מוליען
אַ רויסרעדן קיין וואָ רט.
‒ הער סאָ לאָ ווייטשיק? אַ גוט־אָ וונט ,איך הייס שׂ רהלע ,און
איך בין לייזער סעקונדעס אַ ן אייניקל ,איך קלינג אַײך נאָ ר כּ די
געווויר צו ווערן ,צי דער זיידע האָ ט אַײך דערקלערט ,אַ ז די
חופה שטעלט מען אַ רום פֿיר אַ זייגער ,גלַײך נאָ ך מינחה ,און
ּ
נאָ ך וויל איך אַײך זאָ גן ,אַ ז דער זיידע וועט ניט קומען ,ווַײל ער
פֿילט זיך ניט גוט ,איר ווייסט דאָ ך ,די אַ סטמע לאָ זט אים ניט
שפיטאָ ל ,אָ בער אַ חתונה,
אָ טעמען ,אַ זוי אַ רום ,מוז ער בלַײבן אין ּ
ווייסט איר דאָ ך ,לייגט מען ניט אָ ּפ ,עס טוט מירלַײד ,אָ בער דאָ ס
מאָ ל וועט עס זַײן אָ ן דעם זיידן ,פֿאַ רגעסט ניט – ,אַ רום פֿיר אַ
זייגער אין דער גאַ ליציאַ נער שול אויף אַ לענבי ,איך בין ּפשוט
גליקלעך ,אַ ז איר האָ ט אונדז ניט אָ ּפגעזאָ גט ,גלייבט מיר אויפֿן
וואָ רט – ,האַ לב ּתל־אָ בֿ יבֿ וועט קומען אַײך הערן ,נעמט זיך אָ ן
מיט כּ וח און התלהבֿ ות ,אַ גוטע נאַ כט ,ב־אַ ־אַ ־ַײ...

און גלַײך האָ ט זיך געלאָ זט הערן דאָ ס זומזען פֿונעם טעלעפֿאָ ן
– ּפיּ ,פיּ ,פי ...מוליע שטייט בַײם אַ ּפאַ ראַ ט ווי צעמישט.
‒ אַ זוינס האָ ב איך נאָ ך אין מַײן לעבן ניט געהערט .אַ לעבן
אויף אירּ ,פשוט אַ הוראַ גאַ ן .צוויי הונדערט ווערטער אַ מינוט.
איך בין ניט מקנא איר מאַ ן .גוט ,אָ ט גיי איך אָ נהייבן זיך צוגרייטן
צו דער חתונה .לייזער קומט ניט ...און אפֿשר איז דאָ ס בעסער,
ווַײל עס וואָלט אויסגעזען גאַ נץ קאָ מיש – אַ ן אַ לטע פֿידל מיט
אַ ן אַ סטמאַ טישער ּפויק ,ווי בַײ די שיכּ ורע גויים .איין פֿידל איז
שפילן סאָ לאָ און שוין.
טאַ קע בעסער ,לאָ מיר זאָ גן – כ'וועל ּ
אָ בער ,אויב די פֿינגער וועלן מיך ניט פֿאָ לגן וועל איך בשום־
שפילן ,אויף מַײן ערנוואָ רט! קיין חוזק
אופֿן ניט קומען און ניט ּ
פֿון זיך וועל איך ניט מאַ כן!

מוליע פֿאַ רמאַ כט דעם טעלעפֿאָ ן ,גייט צו צום טישל און נעמט
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רטשעפעט ער זיך אין
די פֿידל אין דער האַ נט ,נאָ ר בַײם גיין פֿאַ
ּ
אַ ביכל ,וואָ ס ליגט אויף דער ּפאָ דלאָ גע .ער בייגט זיך אָ ן ,הייבט
אויף דאָ ס ביכל און באַ לד ווערט ער בלייך און בייז.

צענטע סצענע :וויוואַ ט ,קלעזמאָ רימלעך...
‒ זַײט מיר מוחל ...איר זעט אָ ט דאָ ס ּפאַ סקודנע ביכל ,דאָ ס איז
ריכאַ רד וואַ גנער ,דער "פֿרַײדענקער" ,דער ימח־שמוניק ...נאָ ך
מיט פֿופֿציק יאָ ר צוריק האָ ב איך געוואָ לט אַ רויסוואַ רפֿן דאָ ס
ביכל פֿון הויז ,אָ בער מיט וואָ ס וועט עס מיר העלפֿן .כ'וועל אַײך
זאָ גן אַ פֿילו מער פֿון דעם – אויך אַײך וועט עס ניט העלפֿן .און
אַ זוי ,פֿון צַײט צו צַײט קוק איך אַ רַײן אינעם ביכל און עס מאַ כט
שפילן.
מיך קעמפֿעריש בייז ,עס גיט מיר צו כּ וחות צו לעבן און ּ
איך רעד שוין ניט וועגן אונדזער שירעלע ...ריינגאָ לד...
ריינגאָ לד...

אַ ּפויזע.
‒ הערט נאָ ר וואָ ס עס שרַײבט דער דאָ זיקער וואַ גנער,
דערוואָ רגן זאָ ל ער ווערן מיט זַײנע ווערטער – "הערט זיך צו
צום ייִ דישן לשון ,און אַײך וועט ניט־אָ נגענעם פֿאַ רחידושן דאָ ס
עפעס וואָ ס מענטשלעכס :ס'ייִ דישע לשון
פֿעלן אין ייִ דיש כאָ טש ּ
עפעס אַ קאַ לטע ,גאַ נץ גלַײכגילטיקע ,מאָ דנע
– דאָ ס איז ּ
קאַ ליאַ קערַײ" .נו ,וואָ ס זאָ גט איר? ...ס'איז שיין ,האַ ? און ווַײטער
רעדט ער נאָ ך שענער ,אָ ט ,הערט ..." – ,אין מוזיק איז שוין אַ לץ
סגעשעפט מיט די שאַ פֿונגען פֿון די
סגעשעפט ,אַ לץ אוי
אוי
ּ
ּ
גרעסטע גאונים .נאָ ך זיי איז געבליבן נאָ ר נאָ כצומאַ כן .באמת,
מע קען נאָ כמאַ כן אויף אַ געראָ טענעם אופֿן ,אַ זוי ווי עס מאַ כן די
שפראַ ך ,אָ בער
ּפאָ ּפוגַײען ,ווען זיי מאַ כן נאָ ך די מענטשלעכע ּ
דאָ ס נאָ כמאַ כן אין קונסט איז ּפונקט אַ זוי בלייך און אָ ן געפֿיל,
ווי דאָ ס נאָ כמאַ כן פֿון די דאָ זיקע לצנישע ֿפייגל .נאָ ר דאָ ס קען
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לפישן קאָ ּפירן פֿון
מען זאָ גן וועגן דעם נאָ כמאַ כן ,וועגן דעם מאַ ּ
די מיטלען אין דעם מוזיקאַ לישן שאַ פֿן מצד אונדזערע ייִ דישע
מוזיק־מאַ כערס "...און צום סוף שרַײבט ער – "פֿאַ ר אַ ייִ דן צו
ווערן ...אַ מענטש הייסט ,קודם־כּ ל ,אויפֿצוהערן צו זַײן אַ ייִ ד".
שירעלע ,מיידעלע מַײנס ,דו הערסט? ...מיר דאַ רפֿן אויפֿהערן זַײן
ייִ דן.

מוליע וואַ רפֿט דאָ ס ביכל אויפֿן ּפאָ ל און שטייט אויף.
‒ ּפאַ סקודסטוועס ,רוצחים! דאָ ס וועט איר ,נבֿ לות פֿון כּל־
המינים ,מיך לערנען וואָ ס איך זאָ ל טאָ ן און ווער איך זאָל ווערן!
איר הערט ,איר ,גרויסע הומאַ ניסטן! ניט קיין ייִ דן ,נאָ ר איר ,די
מענטשן פֿון דער "העכסטער ראַ סע" און דער העכסטער קולטור,
דאָ ס האָ ט איר צוגעבונדן אַ קליין ייִ דיש מיידעלע צו אַ פֿערד און
האָ ט זי צעריסן אויף שטיקער ...אַ קליין מיידל פֿון זיבן יאָ ר...

מוליע לאָ זט זיך אַ ראָ ּפ אויפֿן ּפאָ ל .צום ביכל:
‒ אַ קרענק אַײך ,איר הערט ,אַ קרענק!

מוליע שטייט אויף פֿונעם ּפאָ ל.
שפילן ,יאָ ! אַ פֿילו אַ ז כ'וועל מוזן אויפֿשטיין פֿון
‒ איך וועל יאָ ּ
יענער וועלט .אויף אַ לע פֿיר וועל איך קריכן אין דער
גאַ ליציאַ נער שול און כ'וועל באַ זעצן דאָ ס מיידל ,די כּ לה,
לייזערס אייניקל .איר הערט ,איר ,אַ לע וואַ גנערס־שמאַ גנערס,
ימח־שמוניקעס ,איך ,מוליע סאָ לאָ ווייטשיק ,איך וועל מאָ רגן,
אימירצעשעם ,גיין אין דער גאַ ליציאַ נער שול און כ'וועל באַ זעצן
די כּ לה .און עס מאַ כט ניט אויס – שׂ רהלעֿ ,פייגעלע אָ דער
רבֿ קהלע ...כ'וועל באַ זעצן אונדזער אייביקע כּ לה ,אונדזער
שירעלען...

שפילן אַ לידעלע...
שירעניו־לעבן ,אָ ט גיי איך דיר ּ

שפילן "אַ ציגַײנערל".
מוליע הייבט אָ ן צו ּ
‒ יעדעס מאָ ל ,ווען איך דערמאָ ן זיך אין מַײן טאַ נטעלע ,אין
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אונדזער שירעלען ,הער איך איר קולעכל – וויוואַ ט,
קלעזמאָ לימלאַ ך ,וויוואַ ט! (אין זאַ ל אַ רַײן) אויך איר קומט .קומט,
איר וועט שוין הערן אַ שטיקל באַ זעצנס .איך בעט נאָ ר בַײ גאָ ט,
אַ ז אונדזער שירעלע זאָ ל אויך קומען ,זי זאָ ל ווידער זיצן אין
מַײן באָ בעס שויס און ּפליעסקען מיט די הענטעלעך ,און אויב
שעפטשען – וויוואַ ט ,קלעזמאָ לימלאַ ך,
ניט שרַײען ,טאָ כאָ טש
ּ
וויוואַ ט ...וויוואַ ט...

מוליע נעמט די פֿידל אין די הענט ,שטעלט זיך אויף דער
שפילט דאָ ס "כּ לה־באַ זעצן".
אַ וואַ נסצענע און ּ
שפילן ,לייגט אַ וועק די פֿידל אויפֿן טישל,
ער פֿאַ רענדיקט ּ
גייט צו צום טעלעפֿאָ ן־אַ ּפאַ ראַ ט.
פֿון די הילכערס לאָ זט זיך הערן צו ערשט איין קינדער־
קולעכל ,נאָ ך דעם צוויי ,דרַײ ,פֿיר ...הונדערט:
‒ וויוואַ ט ,קלעזמאָ רימלעך ,וויוואַ ט!

מוליע קערט זיך אום צום טישל ,זעצט זיך אַ נידער אינעם
פֿאָ טעל ,גיסט זיך אָ ן אַ גלעזל ווישניק ,ווינטשט אָ ן אין זאַ ל
אַ רַײן:
‒ לחיים! פֿאַ רגעסט ניט צו קומען מאָ רגן אויף דער חתונה...
אויף אַ ייִ דישער חתונה.

און מוליע ווערט אַ נטשלאָ פֿן זיצנדיקערהייט .די קולות פֿון די
קינדער ווערן אַ לץ שטילער און שטילער.
פֿאַ רטונקלונג און ,ס'קען זַײן ,אַ ז דאָ ס איז דער סוף

רמת־דן13. 02. 2012 ,
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א טישל פֿ אר דרײַ אירע
אַ ן איציק מאַ נגער־ש ּפיל אין צוויי אַ קטן

ּפערסאָ נאַ זשן:

ר' איציק
ר' וועלוול
משה גרויס
ר' לו ּפו ,דער קרעטשמער
מלכּ ה די קרעטשמערקע
הער זיגמונד קרויטער
כּ לי־זמרים

די געשעענישן קומען פֿאָ ר אין יאַ ס ,אין יאָ ר ,1937
אין דער קרעטשמע "לו ּפו סין לו ּפו"

די געשעענישן האָ בן ניט צו טאָ ן מיט די אמתע ביאָ גראַ ֿפיעס
ֿפון די ּפערסאָ נאַ זשן

~ ~ 93

ערשטער אַ קט

אין דער קרעטשמע
אַ קרעטשמע אין יאַ ס.
אין מיטן דער קרעטשמע שטייט אַ טישל פֿאַ ר ֿפיר ּפערזאָ ן.
אוי ֿפן טישל שטייט אַ גרויסער בוטל ווַײןֿ ,פיר גלעזער ,אַ לאַ בן
ברויט ,ברינדזע ,גרינע ציבעלעס און מאַ סלינעס .בַײם טישל זיצט
ר' איציק.
ר' איציק:
ר' לו ּפו ,איך האָ ב זיך אויסגעדרייט דעם לינקן ֿפוס ,און קען ניט
אוי ֿפשטיין .זַײט אַ זוי גוט ,ברענגט מיר ,ביטע ,נאָ ך אַ שטיקל
ּפאַ ּפיר און טינט.

צום טישל גייט צו ר' לו ּפו.
ר' לו ּפו:
נאַ ט אַײך אַ בויגן ּפאַ ּפיר און טינט ,און שרַײבט אַײך
געזונטערהייט ,נאָ ר ...ר' איציק ,האָ ט אויף מיר רחמנות .איך בעט
אַײך ...כ'האָ ב דאָ ך געשטעלט ווַײן פֿאַ ר ֿפיר מענטשן ,און גיט אַ
קוק ,דער בוטל איז שוין כּ מעטלַײדיק .מיר וואַ רטן אויף אַ זייער
בכּ בֿ ודיקן גאַ סט .ער קומט אַ זש ֿפון ווין ,כּ די צו הערן אַײך זינגען.
זינגען ,און ניט צו הערן אַײער שיכּ ור כראָ ּפען.
ר' איציק:
ר' לו ּפו ,איר זענט זייער אַ גוטער מענטש ,נאָ ר איך וויל אַײך
זאָ גן גאַ נץ אָ ֿפן – ,איר זענט ניט גערעכט .נאָ ר איר זענט טאַ קע
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יאָ גערעכט ,אַ ז דער בוטל איז שוין כּ מעטלַײדיק .עס זעט אויס
ניט שיין ...ביטע ,נעמט אַ וועק דעםלַײדיקן בוטל און ברענגט אַ
נַײעם ,אַ ֿפולן.
ר' לו ּפו:
אָ  ,גאָ טעניו ,אַ כּ לי־זמר בלַײבט אַ כּ לי־זמר ,טַײטש – אַ שיכּ ורניק.
ר' איציק:
וואָ ס זשע ווילט איר ,ר' לו ּפו? וואָ ס זאָ ל איך טאָ ן אין אַ
קרעטשמע? שטריקן זאָ קן אָ דער שטעלן באַ נקעס? און בכלל ,איר
האָ ט אַ טעות ,איך בין ניט קיין כּ לי־זמר ,נאָ ר כ'בין אַ כּ לי־קודש,
איך בין אַ ּפאָ עט!
ר' לו ּפו:
אַ כּ לי אַ הער ,אַ כּ לי אַ הין ...דער עיקר איז ,אַ ז איבער אַײך זאָ ל
איך ניט אָ נווערן דאָס ּפנים .ניט יעדן טאָ ג כאַ ּפט זיך צו מיר אַ רַײן
אַ רַײכער ייִ ד אַ זש ֿפון סאַ מע ווין.
ר' איציק:
אַ ך ,ר' לו ּפו ,ר' לו ּפו ...כאַ ּפן כאַ ּפט ער זיך טאַ קע אַ רַײן צון אַײך,
נאָ ר קומען קומט ער צו מיר .איר ֿפילט אַ שטיקל אונטערשייד,
האַ ?
ר' לו ּפו:
איר האָ ט מיר אין גאַ נצן פֿאַ רדרייט דעם קאָ ּפ .איך בין אַ
ּפראָ סטער ייִ דּ ,פשוט כ'האָ ב ליב אַ שיין לידל.
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ר' איציק:
האָ  ,דאָ האָ ט איר אַ טעות .כאַ ּפט אַ זיץ ,ר' לו ּפו ,כ'וועל אַײך
ע ּפעס זאָ גן .מע קען ניט ליב האָ בן אַ שיין לידל און אין דער
זעלבער צַײט – ֿפַײנט האָ בן דעם ּפאָ עט.
ר' לו ּפו:
איך פֿאַ רשטיי וואָ ס איר ווילט זאָ גןּ ,פשוט כ'האָ ב מורא ,אַ ז איר
וועט אַ ּתל מאַ כן פֿון אַײער לעבער.
ר' איציק:
וואָ ס מיר לעבער ,ווער מיר לעבער .אָ ט דאָ טוט מיר וויי ,עס
ברענט מיר אָ ט דאָ  ,אוי ֿפן האַ רצן.
ר' לו ּפו:
וואָ ס אי'?
ר' איציק:
מַײן געליבטע איז אַ וועק ֿפון מיר.
ר' לו ּפו:
וואָ ס? זי האָ ט אַײך ניט ליב?
ר' איציק:
פֿאַ רקערט ,זי זאָ גט ,אַ ז זי האָ ט מיך זייער ליב.
ר' לו ּפו:
אָ ט דאָ ס פֿאַ רשטיי איך שוין ניט.
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ר' איציק:
וואָ ס קען איך אַײך זאָ גן .עס ווַײזט אויס ,אַ ז ס'איז גאָ ר ניט גרינג
ליב צו האָ בן אַ ּפאָ עט .גוט ,ברענגט מיר ווַײן.
ר' לו ּפו:
איר זאָ לט ניט מיינען ,אַ ז איך זשאַ לעווע אַײך אַ גלאָ ז ווַײן .ניין,
ּפשוט כ'האָ ב מורא ,אַ ז איר וועט מיר קאַ ליע מאַ כן דעם וויזיט
ֿפון אַ רַײכן קונה.
ר' איציק:
ערשטנס ,קומט הער קרויטער "אַ זש ֿפון ווין" צו מיר און ניט
צון אַײך ,און שנית ,א ֿפשר ווילט איר ,אַ ז איך זאָ ל איבערגיין
זיצן אין אַ ן אַ נדער קרעטשמע?
ר' לו ּפו:
חס־וחלילה .וואָ ס רעדט איר ע ּפעס אַ זוינס?...
ר' איציק:
און נאָ ך אַ זאַ ך ...כ'האָ ב פֿאַ רגעסן אַײך צו זאָ גן...
ר' לו ּפו:
וואָ ס נאָ ך?
ר' איציק:
אַ חוץ הער קרויטערן ֿפון ווין ,קומט הַײנט ֿפון טערקַײ מַײן אַ לטער
ֿפרַײנד ,ר' וועלוול.
ר' לו ּפו:
אויך אַ טרינקער?
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ר' איציק:
שעמט זיך ,ר' לו ּפו .איר האָ ט מזל ,אַ ז איך האָ ב זיך אויסגעדרייט
דעם ֿפוס ,אַ נדערש וואָ לט איך איבערגעגאַ נגען זיצן צו מענדל
קאַ טשקע .ר' וועלוול ,זאָ לט איר וויסן ,איז אַ גרויסער ּפאָ עט.
און אַ גרויסער מבֿ ין אויף רומענישן ווַײן ,אויף אַײער ווַײן ,ר'
לו ּפו...
ר' לו ּפו:
נו ,אויב אַ זוי ,טאָ איך בעט איבער אַײער כּ בֿ וד...
ר' איציק:
עס מאַ כט ניט אויס .אַ גבֿ  ,כ'האָ ב אָ נגעשריבן אַ נַײ ליד ,זייער אַ
ֿפריילעך ליד ,ס ּפעציעל פֿאַ ר אַײך ...און אַײער ֿפרוי ...און אַײערע
קינדער.
ר' לו ּפו:
איך גלייב ניט .ניין ,באמת? פֿאַ ר מיר?
ר' איציק:
יאָ  ,באמת ,פֿאַ ר אַײער ֿפרוי.
ר' לו ּפו:
איז לאָ מיר הערן.
ר' איציק:
קודם־כּ ל ,ברענגט מיר אַ נַײעם בוטל ווַײן.

ר' לו ּפו נעמט אַ ראָ ּפ דעםלַײדיקן בוטל און גייט אַ וועק .אין
דער זעלבער רגע קומט אַ רַײן ר' וועלוול און זעצט זיך צו צו ר'
איציקס טיש.
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ר' איציק:
ר' וועלוול ,ר' וועלוול ...כ'האָ ב געוואַ רט אויף אַײך אַ גאַ נצן
יובֿ ל ,אַ קלייניקייט צו זאָ גן – ֿפו ֿפציק יאָ ר .וואָ ס הערט זיך ע ּפעס
נַײעס אויף יענער וועלט?
ר' וועלוול:
ברוך־השם ,ר' איציק ,ברוך־השם...
וואָ ס הערט זיך ,וואָ ס הערט זיך...
מע גאָ לט זיך ,מע שערט זיך,
מע זאָ גט אַ ליגן און מע שווערט זיך.
און בכלל ,וואָ ס קען זיך שוין הערן?...
מע וויל ניט לערנען ,מע וויל נאָ ר זיך מערן...
און וואָ ס קען אַ מת ,מישטײנס געזאָגט ,דאָ מאַ כן?...
איר וועט טאַ קע לאַ כן – ,מע ּפַײניקט דעם שוואַ כן
און ,גראָ ב ,ווי די בערן– ,
מע לעקט דעם ּתחת בַײ די רַײכע הערן.
ר' איציק:
נו ,יאָ  ,די צַײט לוי ֿפט און איר ,ר' וועלוול ,בַײט זיך ניט.
ר' וועלוול:
זיכער – ,מה שהיה הוא שיהי ...אָ בער ,איך בין דאָ ך אַ גאַ סט.
אַ זוי נעמט מען הַײנט אויף געסט? וו ּו איז די משקה?
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ר' איציק:
גאָ ר טשיקאַ ווע ...אַ זוינס האָ ב איך נאָ ך ניט געהערט – ,אַ מת
זאָ ל טרינקען!...
ר' וועלוול:
ראשית ,בין איך ניט קיין מת ,נאָ ר אַ גאַ סט ֿפון יענער וועלט,
און שנית – ,עס טוט מיר זייער באַ נג ,אַ ז דו ,מַײן בעסטער און
געליבטער ּתלמיד ,דווקא דו זשאַ לעוועסט מיר אַ גלעזל ווַײן.
ר' איציק:
ר' וועלוול ,וואָ ס רעדט איר ע ּפעס אַ זוינס? כ'האָ ב ּפשוט געשיקט
ר' לו ּפו צו ברענגען אַ נַײעם בוטל ווַײן.
ר' וועלוול:
דאָ ס איז גוט ,ווַײל אַ מענטש וואָ ס טרינקט ניט ,איז מיר בכלל
ניט אינטערעסאַ נט .נו ,טו שוין ע ּפעס...

ר' איציק/ :שרַײט/
באַ לד ...ר' לו ּפו ,ס'איז גוט אַײך שיקן נאָ כן טויט .וו ּו איז דער
ווַײן?
ר' לו ּפוס קול:
אָ ט קום איך...
ר' וועלוול:
דאָ ס איז גוט ...וואָ ס באַ האַ לטסטו דאָ רט אונטערן טעלער?
ר' איציק:
אַ זוי ,גאָ רניט ...אַ נַײ ליד...
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ר' וועלוול:
איז לאָ מיר הערן.

עס קומט אַ רַײן ר' לו ּפו מיט אַ בוטל ווַײן אין דער האַ נט .ר'
וועלוול איז פֿאַ ר אים אומזעעוודיק.
ר' לו ּפו:
אָ ט איז דער ווַײן ,נאָ ר איך בעט אַײך זייער ,וואַ רט אַ ביסעלע
מיטן טרינקען .אַ ז דער ווינער גאַ סט וועט אַ וועקפֿאָ רן ,וועל איך
אַײך צוטראָ גן אַ קריגל פֿונעם בעסטן ווַײן ,וואָ ס מע קען נאָ ר
קריגן אין רומעניע.
ר' איציק:
ר' לו ּפו ,זַײט באַ קאַ נט – ,ר' וועלוול .וועלוול זבאַ רזשער.

ר' לו ּפו/ :קוקט זיך אַ רום/
נו ,ווי גע ֿפעלט דאָ ס אַײך? ...כ'האָ ב אַײך געבעטן ווי אַ מענטש,
– טרינקט ניט .און איר? ...אָ ט ,איר זעט שוין רוחות אַ רומ ֿפליִ ען
אין דער לו ֿפטן...
ר' איציק:
ר' לו ּפו ,ווען איר וואָ לט אַ ביסל מער געלערנט ,וואָ לט איר
געוו ּוסט ,אַ ז עס זענען דאָ זאַ כן ,וואָ ס עס זעען אַ לע מענטשן ,און
עס זענען דאָ אַ זעלכע זאַ כן ,וואָ ס עס זעען נאָ ר מלאָ כים ,צדיקים
און ּפאָ עטן ...ר' וועלוול ,זאָ גט אים צי איך בין ניט גערעכט...
ר' וועלוול:
זיכער ,אַ ז איר זענט גערעכט .ר' איציק ,לאָ זט אים צו רו .זַײן
פֿאָ טער ,ר' אַ ריה־לייב לו ּפו ,אונדז צו לאַ נגע יאָ ר ,איז געווען אַ
סך קליגער .האַ  ,ס'איז ניטאָ וואָ ס צו רעדן...
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ר' איציק:
איר הערט ,ר' לו ּפו?
ר' לו ּפו:
וואָ ס זאָ ל איך הערן? אַײער סאָ ּפען? ...אַײער סאָ ּפען איז פֿאַ ר מיר
דער בעסטער באַ ווַײז ,אַ ז איר זענט ניט קיין מלאך .בעסער,
גרייט זיך צו צו דער טרע ֿפונג מיטן הער קרויטער ,איך בעט
אַײך.
ר' וועלוול:
יאָ  ,דער דאָ זיקער קרעטשמער איז ניט קיין קינסטלער...
ר' איציק:
ר' לו ּפו ,גייט אַײך ,גייט .איך האָ ב אַ גאַ סט ֿפון טערקַײ.
ר' וועלוול:
אמתֿ ,פון טערקַײ ,נאָ ר איך בין ניט קיין טערק ,און איך פֿאַ רשטיי
אַ לץ ,וואָ ס איר רעדט.
ר' לו ּפו:
האַ  ,עס איז שוין ניטאָ מיט וועמען צו רעדן...

ר' לו ּפו דרייט זיך אויס און גייט אַ וועק.
ר' וועלוול:
מיט אים די

סקוקאָ טע14

ֿפירט אַ געראַ נגל ,אָ ן אים איז אין בויך

אַ גאַ נצער מאַ נגל...

14
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ר' איציק:
האָ  ,אומעטום זוכסטו יושרדיקייט ...ביסט ממש אַ קאָ מוניסט.
ר' וועלוול:
וואָ ס איז דאָ ס פֿאַ ר אַ קרענק אַ זאַ ?
ר' איציק:
אַ יאָ  ,כ'האָ ב פֿאַ רגעסן ,ביסט דאָ ך געשטאָ רבן מיט ֿפופֿ ציק יאָ ר
צוריק.
ר' וועלוול:
וואָ ס ציסטו די קו בַײ דער קאָ דע? אַ זוי נעמסטו אויף אַ גאַ סט?
ר' איציק:
גוט ,לאָ מיר מאַ כן אַ לחיים!

ר' איציק צעגיסט ווַײן אין גלעזלעך.
ר' וועלוול:
זאָ ג ע ּפעס ,ווַײל אָ ן ווינטשעוואַ ניעס זעט עס אויס ווי אַ שיכּ ורע
גוייִ שע הוליאַ נקע.
ר' איציק:
כ'בין מסכּ ים .אַ נומלטן האָ ב איך אָ נגעשריבן אַ ּפאָ עמע ,וועגן
אַײך און אַײער געליבטער מלכּ הלע.
ר' וועלוול:
נו...
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ר' איציק:
יאַ סי .אַ בענד ,זיבן אוהר.
דאַ טום :דריטער יענער.
אַ דרעס :אַ ן וואָ הלגעבאָ רענע
ֿפרוי מלכּ הלע דער שיינער.
איך האַ בע דַײנען ליבן בריוו
מיט גראָ סער ֿפרייד געלעזן,
דו ביזט נאָ ך גוט און ליב צו מיר
ּפונקט ווי דו ביזט געוועזן.
און וואָ ס דו שרַײבסט מיר" :וועלוול קרוין
לאָ ז אָ ּפ די גוטע ברידער,
זיי מיינען נאָ ר דאָ ס גלעזל ווַײן
און דַײנע שיינע לידער" –
איז דאָ ס אַײן אירטום ,מלכּ הלע,
דאָ ס זאָ לסטו גוט געדענקען,
אַײן וואַ הרער דיכטער ,מלכּ הלע,
מוז קענען זיך ֿפאַרשענקען.
דעם ליכט ,דער ליבע און דער נאַ כט,
דעם רעגן און דעם שליאַ ך,
דעם טרוים ,וואָ ס האָ ט אים בלינד געמאַ כט,
די שטערנע אוי ֿפן דאַ ך.
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דער ווערבע און דעם ע ּפלבוים,
דעם ֿפייגלכען ,וואָ ס ֿפליט
און דורך דעם שענקען ,מלכּ הלע
ווערט צַײטיק ערשט דאָ ס ליד.
נון ,האָ סטו מיך ֿפערשטאַ נדן וואָ הל,
נון ,איז דיר אַ לעס קלאָ ר –
איך קיסע דַײנען ליבן מונד
און דַײנע שיינע האָ ר.
איך קיסע דַײנע אויגן דיר
און בלַײב אויף אימער דַײנער,
אין ליבע און ערגעבנהייט
וועלוול דער ציגַײנער.
ּפאָ סט סקרי ּפטום :ביטע גריסע דאָ רט
די ֿפרַײנדע אונד בעקאַ נטע
און שרַײבע:
זבאַ רזשער־ערענקראַ נץ
יאַ סיּ ,פאָ סטע רעסטאַ נטע.
ר' וועלוול:
ר' איציק...
ר' איציק:
יאָ ...
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ר' וועלוול:
דו האָ סט מיר קאַ ליע געמאַ כט דעם ווַײן.
ר' איציק:
איך?...
ר' וועלוול:
יאָ  ,דו .איך וויין ,די טרערן פֿאַ לן אין בעכער אַ רַײן ,און דאָ ס איז
שוין ניט קיין ווַײן ,נאָ ר ע ּפעס אַ ווַײבערישער ש ּפריץ .ר' איציק,
לאָ מיר אויסטרינקען פֿאַ ר אונדזערע מלכּ ות .לחיים!
ר' איציק:
פֿאַ ר די מלכּ ות! לחיים!

ביידע טרינקען ,פֿאַ רבַײסן און זענען ממשיך דעם געש ּפרעך.
ר' וועלוול:
דו שרַײבסט גאָ ר נישקשה ,נאָ ר ביסט אַ פֿאַרביסענער ייִ ד.
ר' איציק:
איך בין אַ פֿאַרביסענער?
ר' וועלוול:
נו יאָ  ,ווער זשע דען? וו ּו האָ סטו געהערט ,אַ ז איך זאָ ל רעדן
ווי אַ טשערנאָ וויצער דַײטש? דו מאַ כסט חוזק ֿפון מיר:
"איך קיסע דַײנע אויגן דיר
און בלַײב אויף אימער דַײנער,
אין ליבע און ערגעבנהייט
וועלוול דער ציגַײנער".
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ר' איציק:
ס'איז דאָ ך אַ ש ּפאַ ס .איר ווייסט דאָ ך ,אַ ז ווען אונדזערע ייִ דן
ווילן ווַײזן ,אַ ז זיי זענען הויך געבילדעט ,הייבן זיי אָ ן צו רעדן
ווי זיי וואָ לטן זיך נאָ כגעקרימט נאָ ך אַ דַײטש .ס'איז ּפשוט אַ זאַ
הומאָ ר .ר' וועלוול ,גלייבט מיר ,אַ ז איך האָ ב ניט געוואָ לט
אָ נרירן אַײער כּ בֿ וד ,בנאמנות.
ר' וועלוול:
אָ ט דאָ ס הייסט בַײ דיר הומאָ ר? ...גיס אָ ן און לייען ווַײטער.
ר' איציק:
מיט פֿאַ רגעניגן .און וואָ ס הערט זיך בַײ אַײער מלכּ הלען?
ר' וועלוול:
בַײ מלכּ הלע דער שיינער? ֿפון וואַ נען זאָ ל איך וויסן? כ'בין דאָ ך
געשטאָ רבן מיט אַ יובֿ ל צוריק! וואָ ס איז מיט דיר? ...איך לעב
דאָ ך נאָ ר אין דַײן האַ רץ און אין דַײן דמיון.
ר' איציק:
יאָ  ,יאָ  ,זַײט מיר מוחל .לחיים?...
ר' וועלוול:
לחיים!

זיי טרינקען און פֿאַ רבַײסן.
ר' וועלוול:
דַײקע דיר וועל איך זאָ גן דעם ריינעם אמת.
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ר' איציק:
וואָ ס פֿאַ ר אַ ן אמת?
ר' וועלוול:
קיין שום מלכּ הלע איז בַײ מיר קיין מאָ ל ניט געווען.
ר' איציק:
וואָ ס הייסט? איז צו וואָ ס ֿפאַ ר אַ כאָ לערע זענט איר אַ וועקגעפֿאָ רן
קיין סטאַ מבול?
ר' וועלוול:
זאָ ל איך אַ זוי וויסן ֿפון אונדזערע צרותּ .פשוט ,ס'איז געקומען
מַײן צַײט צו שטאַ רבןֿ ...פון ליבע שטאַ רבט מען ,ר' איציק.
ר' איציק:
איר האָ ט מיר אין גאַ נצן פֿאַ רדרייט די געהירן .ס'איז יאָ געווען
אַ געליבטע צי ס'איז ניט געווען קײן געליבטע?
ר' וועלוול:
דעם אמת?...
ר' איציק:
דעם ריינעם אמת...
ר' וועלוול:
איך ווייס ניט.
ר' איציק:
אָ צעם־קלאָ צעם...
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ר' וועלוול:
זי האָ ט געהייסן רחל־לאה ,און זי איז געווען אַ חתונה געהאַ טע,
נאָ ר פֿאַ ר מיר איז זי געווען אַ ן אמתע מלכּ ה...
ר' איציק:
איך פֿאַ רשטיי .בַײ מיר איז די זעלבע מעשׂ ה...
ר' וועלוול:
גענוג צו רעדן וועגן ֿפרויען ...גיס אָ ן און לייען ווַײטער.

ר' איציק ֿפילט אָ ן די גלעזלעך און הייבט אָ ן צו לייענען .אין
מיטן לייענען קומט אַ רַײן משה גרויס און שטעלט זיך אָ ּפ בַײם
טישל.
ר' איציק:
זאָ ג ,מלכּ הלע די שיינע,
צי געדענקסטו נאָ ך דאָ ס ליד:
"ס'איז בעסער צו זַײן אַ דאָ רן
איידער אַ בלום וואָ ס בליט"?
כ'האָ ב דיר דאָ ס ליד געזונגען
איידער די באַ ן איז אַ וועק,
איידער די האַ רבסטיקע ווינטן
האָ בן פֿאַ רוויִ עט דעם וועג.
די באַ ן איז אַ וועקגעפֿאָ רן
און ס'איז אַ וועק די שיף,
איצט וואָ רקעט נאָ ך מַײן בענקשאַ ֿפט
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מיט לידער און מיט בריוו.
בַײ לו ּפו סין לו ּפו אין שענקל
זיץ איך בַײם גלעזל ווַײן,
אַ ֿפרומער שטערן ֿפינקלט
דורך דעם שויב צו מיר אַ רַײן.
וואָ לט איך געווען אַ שטערן,
וואָ לט איך ניט לאַ נג געטראַ כט
און וואָ לט מיט אַ שטילן ציטער
געפֿאַ לן אויף דַײן דאַ ך.
און וואָ לט איך געווען אַ שנַײדער,
וואָ לט איך גע ֿפלויגן צו דיר,
און מיט מַײן גילדענעם ֿפינגערהוט
אָ נגעקלאַ ּפט אין דַײן טיר.
וואָ לטסטו אַ רויסגעקומען
אין דַײן לאַ נגן ,געשטריקטן העמד
און די ֿפרעמד ,וואָ ס האָ ט דיך געפֿאַ נגען
וואָ לט מער ניט געוועזן ֿפרעמד.
"סקאָ צל קומט" – וואָ לטסטו געמורמלט,
מיך פֿאַ רבעטן אין שטוב אַ רַײן
און ס'וואָ לט פֿאַ רשמעקט אין שטיבל
מיט יונגע ניס און ווַײן.
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בין איך אָ בער ניט קיין שטערן
און אַ ֿפילו קיין שנַײדער ניט,
איז מיר בעסער צו זַײן אַ דאָ רן
איידער אַ בלום וואָ ס בליט.
ר' וועלוול:
ּפאַ ראַ זיט וואָ ס דו ביסט! ווילסט מיך דערהרגענען ווילסטו?
ר' איציק:
וואָ ס אי'? ס'איז אַ זוי שלעכט?
משה גרויס:
בראַ וואָ  ,ר' איציק! ס'איז ע ּפעס אַ נַײ שטיקל ליד ,יאָ ?
ר' וועלוול:
ווער איז אָ ט דער חוצ ּפהניק ווער?
ר' איציק:
זַײט באַ קאַ נט – ,דער יונגער־מאַ ן הייסט אַ רעלע ֿפייגיס ,נאָ ר אַ לע
רו ֿפן אים משה גרויס .דרַײ יאָ ר פֿאָ רט ער נאָ ך מיר נאָ ך און
שרַײבט לידער ,וואָ ס אַ ֿפילו אַ מומחה קען ניט אונטערשיידן וו ּו
איז איציק מאַ נגער און וו ּו איז אָ ט דער חוצ ּפהניקּ .פשוט ,ער
דערגייט מיר די יאָ רן.
משה גרויס:
ר' איציק ,איר זענט שיכּ ור צי וואָ ס? מיט וועמען רעדט איר דאָ ,
מיט וועמען?
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ר' איציק:
איך רעד מיט ר' וועלוולען .נאָ ר וואָ ס ֿפון סטאַ מבול.
ר' וועלוול:
העי ,דו ,חוצ ּפהניק איינער ,וואָ ס דו ביסט! וואָ ס האָ סטו זיך
צוגעטשע ּפעט צו אַ מענטשן? גיי זיך וו ּוהין דו ביסט געגאַ נגען.
משה גרויס:
האָ ! נסים־ונ ֿפלאָ ות!!! איך חלום צי וואָ ס? ר' וועלוול? וועלוול
זבאַ רזשער??? אָ ך ,אָ ט שטאַ רב איך אוי ֿפן אָ רט .אַ נו ,גיט מיר אַ
ּפאַ טש אין די אויגן!
ר' וועלוול:
גענוג צו זשומען ווי אַ ֿפליג! אַ גלעזל ווַײן ווילסטו?
ר' איציק:
ער טרינקט ניט.
משה גרויס:
איך טרינק יאָ  .מיט אַײך טרינק איך...
ר' וועלוול:
דאָ ס איז גוט ,ווַײל אַ דיכטער וואָ ס טרינקט ניט איז מיר ּפשוט
ניט אינטערעסאַ נט.
ר' איציק:
איך ֿפיל ,אַ ז באַ לד וועט ווערן ֿפריילעך...
משה גרויס:
האָ ט ניט קיין מורא ,איך האָ ב שוין איין מאָ ל געטרונקען.
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ר' איציק:
נו ,יאָ  ,אַ מאָ ל האָ ט ער שוין געמאַ כט אַ קידוש און מע האָ ט
געמיינט ,אַ ז עס קומט צו אַ קדיש.
משה גרויס:
ניט אמת.
ר' וועלוול:
גענוג צו בעבען .לחיים!
אַ לע:
לחיים!

אַ לע טרינקען און פֿאַ רבַײסן.
ר' וועלוול:
נו ,יונגער־מאַ נטשיק ,ביסט נאָ ך ניכטער?
משה גרויס:
נו יאָ .
ר' וועלוול:
דאָ ס איז שלעכט ,נאָ ר נישקשה ,די דערפֿאַ רונג אין טרינקען וועט
קומען צו דיר מיט די יאָ רן .בעסער זינג מיר ע ּפעס אַ ליד...
משה גרויס:
מַײנס אַ ליד? וועגן וואָ ס?
ר' וועלוול:
וואָ ס הייסט "וועגן וואָ ס"? וו ּו זיצן מיר? אין אַ קרעטשמע? טאָ
זינג אונדז ע ּפעס וועגן אַ קרעטשמע.
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ר' איציק:
אַ שאָ ד ,אַ ז כ'האָ ב זיך אויסגעדרייט אַ ֿפוס...
ר' וועלוול:
ר' איציק ,ביסט אַ בייזער ייִ ד ...אָ בער ,נישקשה ....נו ,זינג שוין
ע ּפעס ,דו ,משה גרויס...

משה גרויס שטייט אויף ,גרייט צו זינגען .בינו־לבינו קומען
זיך צונויף געסט ,און די כּ לי־זמרים האַ לטן אונטער משהס זינגען:

אַ נע־ונדישע דוינע
בלאָ ער הימל ,ביטערגראָ ז...
איך בין שיכּ ור און זאָ רגלאָ ז.
כ'זיץ אין שענקל ,זשליאָ קע ווַײן
ליבעפַײן.
און פֿאַ רבַײס מיט
ּ
ביטערגראָ ז ,אוי ,ביטערגראָ ז,
כ'בין אויף הפֿקר ,כ'בין היימלאָ ז.
שלאָ פֿן שלאָ ף איך אויף דער ערד
אויף דער ּפאַ שע לעם די פֿערד,
לעם די פֿערד און לעם די שאָ ף,
זיס און ביטער איז מַײן שלאָ ף.
ביטערגראָ ז ,אוי ,ביטערגראָ ז,
כ'האָ ב געטרונקען אָ ן אַ מאָ ס.
טערפקע קימל...
שוואַ רצע כמאַ רעס,
ּ
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כ'זיץ אין שענק און כאַ ּפ אַ דרימל– ,
מַײן געליבטע ז'שיין און ֿפַײן...
– ברענגט מיר גיך אַ פֿעסל ווַײן.
ביטערגראָ ז ,אוי ,ביטערגראָ ז...
גיט אַ ווינט אַ שאַ רפֿן בלאָ ז...
כ'ליג אין פֿעלד גלַײך אויף דער ערד,
לעם מיר ּפאַ שען זיך די ֿפערד,
סיווע פֿערד און ווַײסע שאָ ף– ,
זיס און ביטער איז מַײן שלאָ ף.
ביטערגראָ ז ,אוי ,ביטערגראָ ז,
איך בין שיכּ ור און זאָ רגלאָ ז.
קאָ רנבלומען ,פֿרישע היי...
מַײן געליבטע ז'מלא־חן.
מיר'ן וועלן טרינקען ווַײן
ביזן ווַײסן טאָ ג אַ רַײן.
ביטערגראָ ז ,אוי ,ביטערגראָ ז...
כ'ליג אין מיטן ברייטן שטראָ ז,
און מיט רעגן שמעקט די ערד...
כ'האָ ב געטרונקען ווי אַ ֿפערד
און געליטן ווי אַ שאָ ף.
אָ ף ,מַײן שאַ ץ ,שי יאַ רע אָ ף.
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ביטערגראָ ז ,אוי ,ביטערגראָ ז,
כ'שטיי אין מיטן ברייטן שטראָ ז.
אַ לע:
בראַ וואָ ! וויוואַ ט!
ר' וועלוול:
גאָ ר ניט שלעכט...
ר' איציק:
אָ גאָ ט מַײנער ,איצט זאָ גט מיר – ,וו ּו בין איך און וו ּו בין "ניט
איך"?
ר' לו ּפו:
גאָ ט צו דאַ נקען ,איצט בין איך באַ וואָ רנט ֿפון אַ לע זַײטן ...אָ ט
זעט איר ,ר' איציק ,אַ ז אויך אָ ן ווַײן קען מען שרַײבן גוטע
לידער.
ר' איציק:
ווייסט איר וואָ ס ,ר' חיים? ...קושט אַ בער אין אָ חור...
ר' לו ּפו:
ֿפע ,אַ דיכטער זאָ ל האָ בן אַ זאַ ּפאַ סקודנע מויל...
ר' איציק:
איך בין ניט קיין דיכטער!
ר' לו ּפו:
וואָ ס זשע דען זענט איר? אַ קצבֿ ?
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ר' איציק:
איך בין אַ ּפאָ עט!
ר' וועלוול:
אָ ן קיין שום ס ֿפק – ,ר' איציק ,ביסט אַ ן אמתער ּפאָ עט .און דו,
ר' לו ּפו ,דו ביסט אַ גראָ בער יונג ,אַ ן עם־האָ רץ און אַ זשלאָ ב!
דַײן טאַ טע ,זאָ ל זיך מיִ ען ,דווקא ער איז געווען אַ ן אמתער מבֿ ין
סַײ אויף אַ שיין לידל און סַײ אויף אַ גלעזל ווַײן.
ר' לו ּפו:
ווער רעדט עס דאָ רטן?
ר' איציק:
ווער ,ווער ...אַ שנַײדער מיט אַ שער .ביסט ּפלוצעם בלינד
געוואָ רן צי וואָ ס? ...דאָ ס איז מַײן ליבער רבי און לערער ,ר'
וועלוול זבאַ רזשער ,אונדז צו לאַ נגע יאָ ר.
ר' לו ּפו:
נו ,נו ,טרינקט ווַײטער ,ר' איציק ,טרינקט ...דעם שׂ כל האָ ט איר
שוין פֿאַ רטרונקען .אָ בער נישקשה ,איצט בין איך באַ וואָ רנט.
משה גרויס ,אַ נו ,קום מיט מיר אויף אַ מינוט ,קום אַ הער.
משה גרויס:
וואָ ס ּפלוצעם? איך בלַײב דאָ  ,מיט ר' וועלוולען און ר' איציקן.
אַ ז איר האָ ט מיר ע ּפעס צו זאָ גן ,טאָ זאָ גט דאָ  ,קיין סודות ֿפאַר
זיי האָ ב איך ניט.
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ר' לו ּפו:
יאָ  ,האָ סט טאַ קע אַ גוטן לערער האָ סטו .זע נאָ ר ,אַ ז דו זאָ לסט
ניט אָ נהייבן אין גיכן טרינקען ווי אַ ֿפערד.
ר' איציק:
ר' לו ּפו ,דאָ ס רעדט איר ווי אַ ֿפערדאַ טש .איך וויל אַײך זאָ גן אַ
קלוגע זאַ ך ,נאָ ר איר זאָ לט ניט זַײן אויף מיר ברוגז.
ר' וועלוול:
איציק ,לאָ ז אים צו רו .זעסט דאָ ך ,אַ ז ס'איז ניטאָ מיט וועמען צו
רעדן .לאָ מיר אויסטרינקען ,און זינג מיר ע ּפעס נאָ ך אַ שיין לידל.
ר' לו ּפו:
ווער רעדט עס דאָ רטן? אַ שד? אַ רואה־ואינו־ניראה?
ר' איציק:
ּפונקט אַ זוי.
ר' לו ּפו:
אַ שיינע מעשׂ ה ...באַ היט זאָ ל מען ווערן .אַ טפֿו אויף מַײנע
שׂ ונאימס קע ּפ!

ר' לו ּפו גייט אַ וועק.
ר' איציק:
אָ ט זעט איר שוין מיט וואָ ס פֿאַ ר אַ ֿפערדאַ טש זי מוז לעבן...
ר' וועלוול:
וועגן וועמען רעדסטו דאָ ?
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ר' איציק:
שאַ  ,שרַײט ניט .די קרעטשמערקע .אַ זעלטענע נשמה ,אַ לעבן
אויף איר.
משה גרויס:
אָ ּפאַ ! אָ ט דאָ ס איז אַ נַײעסֿ ,פון אַ לע נַײעס אַ נַײעס!
ר' איציק:
דו ...אַ נו ,נעם דַײנע בעבעכעס און פֿאַ רטראָ ג זיך ֿפון דאַ נען.
משה גרויס:
וואָ ס אַ זוינס האָ ב איך געזאָ גט? "אָ ּפאַ "? קיין שלעכטס האָ ב איך
זיכער ניט געהאַ ט אין זינען.
ר' וועלוול:
באמת ,איציק ,דו צינדסט זיך אָ ן ווי אַ ן איבערגעטריקנט שטיקל
מאָ ך .דאָ ס בחורל האָ ט ּפשוט געטרונקען איבער דער מאָ ס.
ר' איציק:
ר' וועלוול ,זַײט ניט קיין אַ דוואָ קאַ ט .ער דערגייט מיר די יאָ רן.
ער גייט מיר נאָ ך ,ער זינגט מיר נאָ ך ,ער קריכט מיר אַ רַײן אין
דער נשמה .א ֿפשר ווילסטו אויך גיין מיט מיר צוזאַ מען אין בעט
צו מַײן געליבטער ,האַ ? וואָ ס שווַײגסטו?
משה גרויס:
ר' איציק ...איך האַ לט ,אַ ז איר זענט אַ גרויסער ּפאָ עט ,ממש אַ
גאָ ון ,אָ בער ,זַײט מיר מוחל ,צוויי זאַ כן ֿפעלן אַײך...

אַ ן אָ נגעשטרענגטע ּפויזע.
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משה גרויס:
אַ מאָ ל ,ווען איר זענט ...אונטערגעשאָ סן ,ס'פֿעלט אַײך אַ ביסל
איידלקייט ,און אַ מאָ ל אויך – אַ מוזיקאַ לישער אויער...
ר' איציק:
וואָ ס וואָ ס וואָ ס ...דאָ ס איך האָ ב ניט קיין מוזיקאַ לישן אויער?...
וואָ ס האָ סטו זיך נאַ סיאַ דעט אויף מיר ,ווי אַ טשיריק אוי ֿפן ּתחת,
האַ ?...
ר' וועלוול:
חבֿ רה ,איר מאַ כט מיר קאַ ליע דעם יום־טובֿ ...
משה גרויס:
רבותי ,זַײט מיר מוחל ,איך מוז גיין .מע וואַ רט אויף מיר...

משה גרויס שטייט אויף און גייט אַ וועק אין אַ ן אַ נדערן צימער.
ר' וועלוול:
יאָ  ,אַ שיינע מעשׂ ה ...איציק ,וואָ ס האָ סטו זיך צוגעטשע ּפעט צום
בחורל? ער איז גאָ ר אַ וווילער יאַ ט...
ר' איציק:
זַײט מיר מוחל .די נערוון מַײנע הרגענען מיך ...אַ לץ גייט מיר
קרום־קַײלעכדיק־קאַ ּפויער...
ר' וועלוול:
איציק ,איציק ,איציק־קרוין ...דו קומסט ניט אויס ניט מיט די
ֿפרַײנד און ניט מיט די ֿפַײנט ,ניט מיט די ,וואָ ס האָ בן דיך ליב,
און ...מיט זיך אַ ליין ,ווַײזט אויס – אויך ניט.
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אַ ּפויזע .ר' איציק גיסט זיך אָ ן אַ גלעזל און טרינקט עס אויס,
אָ ן צ ּוווינשטן יענעם און אויך זיך אַ ליין.
ר' וועלוול:
דו טרינקסט ווי אַ בעל־עגלה ,אַ בי צו טרינקען...

ר' איציק ענט ֿפערט ניט.
האָ סט זי ליב? די קרעטשמערקע ...ווי הייסט זי?
ר' איציק:
מלכּ ה.
ר' וועלוול:
נאָ ך אַ מלכּ ה ...יאָ  ,אַ שיינע מעשׂ ה...
ר' איציק:
נאָ ך נעכטן האָ ב איך געוואָ לט אַ וועקפֿאָ רן ,נאָ ר דאָ ּפלוצעם איז
אָ נגעקומען אַ בריוו ֿפון ווין ,אַ ז דער רַײכער בעל־טובֿ ה הער
קרויטער וויל מיך זען און אַ ֿפילו מיטנעמען מיט זיך קיין עסטרַײך,
אַ ז איך זאָ ל זינגען דאָ רטן פֿאַ ר די רַײכעלַײדיק־גייערס.
ר' וועלוול:
מע טאָ ר ניט בַײסן די האַ נט וואָ ס גלעט דיך.
ר' איציק:
יאָ  ,איר זענט גערעכט ,ר' וועלוול...
ר' וועלוול:
גערעכט צי ניט גערעכט ,עס מאַ כט ניט אויסּ .פשוט ,דו מאַ כסט
די זעלבע ֿפעלערן וואָ ס איך האָ ב אַ מאָ ל געמאַ כט .אָ בער ,צו
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וואָ רענען אַ ּפאָ עט איז דאָ ס זעלבע וואָ ס צו וואָ רענען אַ
משוגענעם.
ר' איציק:
ווייסט איר וואָ ס ...כ'וועל ניט וואַ רטן אויף דעם הער קרויטער,
איך פֿאָ ר אַ וועק גלַײך איצטער ,גלַײך איצטער...
ר' וועלוול:
וועסט חרטה האָ בן ,נאָ ר ...דַײן האַ רץ איז דַײן האַ רץ ...און נאָ ר
דער אייבערשטער קען לייענען דַײנע כּ וונות...

ר' איציק שטייט אויף ֿפון שטול.
אין דער זעלבער רגע לאָ זט זיך הערן דאָ ס צאָ קען ֿפון אַ
ֿפערד ,נאָ ך דעם – אַ הויך געשריי" – ,צאָ ּפ־צאָ באַ  ,ט ּפרו־ו"...
און אין דער קרעטשמע לוי ֿפט אַ רַײן אַ יונגער צע ֿפלאַ מטער און
צעהייצטער הער קרויטער .ר' לו ּפו לוי ֿפט אים אַ נטקעגן.
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צווייטער אַ קט

איך בין מיד ,אַ גוטע נאַ כט...
הער קרויטער:
גוטען אַ בענד ,מַײנע ליבע דאַ מען און הערן.
ר' לו ּפו:
ברוך־הבאָ  ,ליבער הער קרויטער ,ברוך־הבאָ  .אַ זאַ גאַ סט אין
שטעטל ,אַ זאַ גאַ סט...
הער קרויטער:
ברוכים־הנימצאָ ים ,מַײנע ליבע ֿפרוינדע...
ר' לו ּפו:
מאַ טילדע ,מאַ טילדע ,קום אַ הער .נעם אָ ּפ בַײם חשובֿ ן גאַ סט
דעם מאַ נטל און דעם שטעקן.

עס קומט צו לוי ֿפן אַ ֿפלינקע יונגע ֿפרוי ,נעמט אָ ּפ בַײם הער
קרויטער דעם מאַ נטל און דעם הוט; דעם שטעקן ,אָ בער ,לאָ זט
ער איבער בַײ זיך.
הער קרויטער:
אַ שיינעם דאַ נק ,מאַ דאַ ם.

מאַ טילדע ענט ֿפערט ניט ,נעמט אָ ּפ די זאַ כן און גייט אַ וועק.
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ר' לו ּפו:
איר זענט מס ּתמא מיד און הונגעריק ,הער קרויטער .איז קודם־
כּ ל ,וואַ שט אַײך די הענט און זעצט זיך צום טיש .מאַ טילדע,
ברענג אַ הער אַ קאַ נע מיט וואַ סער און אַ ֿפרישן האַ נטעך.

עס לוי ֿפט אַ רַײן מאַ טילדע מיט אַ שיסל ,אַ קאַ נע און אַ
האַ נטעך אויף אַ גרויסן טאַ ץ ,און שטעלט אים אויף אַ טישל,
וואָ ס שטייט בַײ דער זַײט.
הער קרויטער:
דאַ נקעֿ ,פילן דאַ נקעֿ ,פראַ ו מאַ טילדאַ .

הער קרויטער וואַ שט זיך אָ ּפ די הענט .מאַ טילדע נעמט דעם
טאַ ץ און איז אָ ּפ.
ר' לו ּפו:
הער קרויטער ,זַײט באַ קאַ נט ,הער איציק מאַ נגער.
ר' איציק:
זייער אָ נגענעם ,הער קרויטער .ביטע ,זעצט זיך צום טיש.
הער קרויטער:
מיט פֿאַ רגעניגן.
ר' איציק:
ווי איז געווען דער וועג?
הער קרויטער:
אַ דאַ נק ,גאָ ר נישקשה ,זייער אַ שיינע לאַ נדשאַ ֿפט.
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ר' איציק:
יאָ  ,רומעניע איז אַ שיין לאַ נד .אַ גלעזל ווַײן ווילט איר?
הער קרויטער:
מיט אַײך? מיט פֿאַ רגעניגן.
ר' לו ּפו:
הער קרויטער ,א ֿפשר ווילט איר ע ּפעס באַ זונדערס? איך האָ ב אַ
ֿפלאַ ש ּפרעכטיקן ֿפראַ נצייזישן "מערלאָ ".
הער קרויטער:
אַ כּ שרער ֿפראַ נצייזישער "מערלאָ "? זייער אינטערעסאַ נט.
אַ זוינס האָ ב איך נאָ ך ניט געהערט.
ר' לו ּפו:
ניין ,זַײט מיר מוחל ...דער ווַײן איז ...נו ,איר פֿאַ רשטייט...
הער קרויטער:
עס מאַ כט ניט אויס ,כ'וועל טרינקען דעם זעלבן ווַײן ,וואָ ס עס
טרינקט הער מאַ נגער.
ר' איציק:
אַ דאַ נק ,איר זענט זייער ווויל צו מיר.
הער קרויטער:
אַ דאַ נק אַײך .וו ּו קען איך זיך אַ וועקזעצן?
ר' וועלוול:
איציק ,גיב אַ כט ,אַ ז ער זאָ ל זיך ניט אַ רוי ֿפזעצן אויף מיר.
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ר' איציק:
ביטע ,דאָ  ,אַ נטקעגן מיר וועט אַײך זַײן באַ קוועם ,מיין איך.
הער קרויטער:
אַ דאַ נק .א ֿפשר קענט איר מיך באַ קענען מיטן מאַ ן ,וואָ ס זיצט
מיט אונדז בַײם טיש.
ר' איציק:
איר זעט דאָ עמעצן זיצן בַײם טיש?
הער קרויטער:
אַ נטשולדיקט...
ר' איציק:
יאָ  ,יאָ  ,זַײט מיר מוחל ,דאָ ס איז מַײן שולד .זַײט באַ קאַ נט– ,
הער בנימין־וואָ לף ערענקראַ נץ ,הער זיגמונד קרויטער.
הער קרויטער:
זייער אָ נגענעם .זיגמונד .עס דאַ כט זיך מיר ,אַ ז איך האָ ב שוין אַ
מאָ ל געהערט אַײער נאָ מען .ערענקראַ נץ ,וואָ לף ערענקראַ נץ...
ניין ,איך דערמאָ ן זיך ניט.
ר' וועלוול:
אויך מיר איז זייער אָ נגענעם .איך מיין ,אַ ז איך האָ ב ע ּפעס
געהערט וועגן עמעצן ֿפון אַײער מש ּפחה .איר זענט דאָ ך ֿפון ווין,
אַ יאָ ?
הער קרויטער:
יאָ  ,ריכטיק.
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ר' וועלוול:
איך האָ ב אַ מאָ ל געקענט הער זיג ֿפריד קרויטערן ֿפון ווין ,ער
איז געווען אַ גרויסער קענער ֿפון ייִ דישער קונסט און אַ גרויסער
בעל־טובֿ ה.
הער קרויטער:
זיג ֿפריד קרויטער איז געווען מַײן עלטער־זיידע ,אָ בער ער איז
געשטאָ רבן מיט זעכציק יאָ ר צוריק .זַײט מיר מוחל ,ווי אַ לט זענט
איר?
ר' איציק:
הער קרויטער...
הער קרויטער:
איר קענט מיך רו ֿפן גאַ נץ ּפשוט – זיגמונד.
ר' איציק:
יאָ  ,זיגמונד .אויך איר קענט מיך רו ֿפן גאַ נץ חבֿ ריש – איציק.
הער קרויטער:
און הער ערענקראַ נץ?
ר' וועלוול:
מיך קענט איר רו ֿפן וועלוול.
הער קרויטער:
וועלוול ערענקראַ נץ.
ר' וועלוול:
ניין ,בנימין־זאבֿ ערענקראַ נץ ,אָ דער – וועלוול זבאַ רזשער.
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הער קרויטער:
האָ  ,גאָ ט ֿפון אַ בֿ רהםֿ ,פון יצחק און יעקבֿ  ...איר לעבט נאָ ך?...
ר' וועלוול:
אַ מאָ ל יאָ  ,און אַ מאָ ל ניין .דווקא הַײנט – יאָ .
הער קרויטער:
דאָ ס איז אַ ש ּפאַ ס? האַ  ,איך האָ ב פֿאַ רשטאַ נען .איר זענט אַ
שויש ּפילער און איר ש ּפילט ע ּפעס אַ ראָ לע ֿפון אַ גַײסט אין ר'
איציקס נַײער כּ ישוף־ ּפיעסע .און איך בין ּפשוט אָ נגעקומען גלַײך
אין מיטן אַ רע ּפעטיציע .איר טרַײבט קאַ טאָ וועס ,יאָ ?
ר' וועלוול:
הלוואַ י וואָ לט דאָ ס געווען אַ ש ּפאַ ס .ניין ,איך בין באמת דער
גַײסט ֿפון וועלוול זבאַ רזשערן ,אַ געש ּפענסט ,איך בין געקומען
אויף אַ קורצער צַײט ,נאָ ר אונטערצוהאַ לטן ר' איציקן אין אַ
שווערער לאַ גע.
הער קרויטער:
אַ גַײסט? אַ לעבעדיקער מענטש קען זען אַ גַײסט?
ר' וועלוול:
ניט יעדער איינער .צום בַײש ּפיל ,ר' לו ּפו זעט מיך ניט ,אָ בער
איר און משה גרויס זעען מיך יאָ  ,ווַײל מיר ,זאַ לבע דריט ,מיר
האָ בן די זעלבע כּ וונה – ,מיר ווילן העל ֿפן אַ גרויסן ייִ דישן ּפאָ עט.
הער קרויטער:
איר ווייסט ,איך בין אַ משׂ כּ יל ,דערצו נאָ ך אַ קאַ וואַ לעריע־
אָ ֿפיציר ,און איך גלייב ניט אין די אַ לע ייִ דישע זאַ באַ באָ נעס.
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ר' וועלוול:
זאַ באַ באָ נעס ,זאָ גט איר ...גיט אַ

קוק אין די ייִ דישע

ענציקלאָ ּפעדיעס ,וועט איר זען ,אַ ז בנימין־זאבֿ ערענקראַ נץ איז
געבוירן געוואָ רן אין יאָ ר  ,1812אין יאָ ר  ,1819אין יאָ ר 1821
און צום סוף – ,אין יאָ ר  .1826אָ ט דאָ ס חידושט אַײך ניט? צי
קען דען דער זעלבער מענטש געבוירן ווערן ֿפינעף אָ דער זעקס
מאָ ל נאָ ך אַ נאַ נד?
הער קרויטער:
אמת ,אַ זוי שטייט געשריבן אין די ענציקלאָ ּפעדיעס.
ר' וועלוול:
ר' זיגמונד ,איך וועל אַײך זאָ גן דעם ריינעם אמת .הַײנט איז מַײן
געבורטסטאָ ג ,הַײנט בין איך געוואָ רן הונדערט און צוואַ נציק יאָ ר
אַ לט .און הַײנט איז דער לעצטער טאָ ג ,ווען מַײן נשמה ,מַײן
גַײסט קען זיך מאַ טעריאַ ליזירן כאָ טש אויף אַ ּפאָ ר שעה .כ'האָ ב
נאָ ר געוואָ לט אַ קוק טאָ ן מיט מַײנע אייגענע אויגן אָ ט אויף דעם
אָ געניאַ לן אידיאָ ט .און וואָ ס וועט זַײן מאָ רגן ווייסט ניט קיינער.
גלייבט מיר אוי ֿפן וואָ רט ,אַ ז אַ נדערש וואָ לט איך ניט געקומען.
הער קרויטער:
יאָ  ,אַ שיינע מעשׂ ה ,ממש אַ ס ּפעקטאַ קל...
ר' איציק:
נו ,וואָ ס זיצן מיר ע ּפעס ווי ,ניט דאָ געדאַ כט ,פֿאַ רדיבוקט .לאָ מיר
מאַ כן אַ לחיים.
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הער קרויטער:
מיט פֿאַ רגעניגן .נאָ ר איין מינוט .הער לו ּפו ,אַ נטשולדיקט מיר,
הער לו ּפו...

עס לוי ֿפט אַ רַײן ר' לו ּפו.
ר' לו ּפו:
יאָ  ,ביטע ,הער קרויטער ,וווּס וואָ לען זי?
ר' איציק:
וואָ ס איז דאָ ס פֿאַ ר אַ לשון? ר' לו ּפו ,רעדט ווי אַ מענטש.
הער קרויטער:
עס מאַ כט ניט אויס .ביטע ,איך וויל באַ שטעלן אַ ֿפלאַ ש
שליוואָ וויץ און אַ גוטן ייִ דישן ראָ סל ֿפלייש ,אויף דרַײ ּפערזאָ ן.
ר' לו ּפו:
אויף דרַײ אירע? איך האָ ב געמיינט ,אַ ז איר ווילט איבעררעדן
מיט ר' איציקן ,אַ זוי געזאָ גט ,אונטער ֿפיר אויגן .איר וואַ רט נאָ ך
אויף אַ גאַ סט?
הער קרויטער:
הע...
ר' איציק:
יאָ אַ גאַ סט ,ניט קיין גאַ סט ...א ֿפשר װעט משה גרויס צוקומען
ש ּפעטער.
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ר' לו ּפו:
כ'האָ ב אַ לץ פֿאַ רשטאַ נען .שליוואָ וויץ ,צום שליוואָ וויץ ,און אַ
ראָ סלפֿלייש ,פֿאַ ר דרַײ אירע ,פֿאַ ר דרַײ מענטשן.
הער קרויטער:
גענוי .אַ דאַ נק אַײך.
ר' לו ּפו:
דאַ ן וועל איך אַ וועקנעמען דעם ֿפערטן שטול ,עס זאָ ל אַײך זַײן
באַ קוועמער צו זיצן.
הער קרויטער:
הער לו ּפו ,באַ מיט זיך ניט .איך האָ ב ליב אַ וועקצולייגן מַײן
שטעקן אוי ֿפן שטול ,לעבן זיך...
ר' לו ּפו:
האָ  ,יאָ  ,איך פֿאַ רשטיי אַײך.

ר' לו ּפו איז אָ ּפ.
הער קרויטער:
יאָ  ,נסים־ונ ֿפלאָ ות ...הער לו ּפו האָ ט אַײך ניט באַ מערקט.
ר' וועלוול:
איך בין אויף אים ניט ברוגז.

אַ ּפויזע.
הער קרויטער:
נו ,רבותי ,א ֿפשר מאַ כן מיר אַ לחיים?
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ר' איציק:
מיט פֿאַ רגעניגן.

ר' איציק צעגיסט ווַײן אין די גלעזלעך און ווינטשט:
פֿאַ ר אונדזער טַײערן גאַ סט .לחיים!
הער קרויטער:
פֿאַ ר דער גרויסער ייִ דישער ּפאָ עזיע! לחיים!
אַ לע:
לחיים ,לחיים־טובֿ ים!

מע טרינקט ,מע פֿאַ רבַײסט .ר' וועלוול הייבט אָ ן צו זינגען,
ֿפון דרויסן קומט אַ רַײן משה גרויס און שטעלט זיך אָ ּפ בַײ דער
סטויקעֿ .פון הינטער דער סטויקע קומט אַ רויס מלכּ ה און הערט
זיך צו צום ליד.
ר' וועלוול/ :זינגט/
אַ ך ,דו הייליקע בלום ,ביסט אייביק יונג און שיין,
נאָ ר די מענטשן די דומע ,וועלן דיך ניט פֿאַ רשטיין.
און ווען איך ווער בַײ מיר געפֿאַ לן,
ווען מַײן נשמה ווערט פֿאַ רשלאַ ֿפט,
שלאָ גסט דו אויף מיר דַײנע שטראַ לן,
באַ קום איך ווידער נַײע קראַ ֿפט.
הער קרויטער:
אַ שיין ליד .די בלום ,מיין איך ,איז ניט קיין בלום ,ניט קיין
געוויקס ,נאָ ר אַײער געליבטע .איך בין גערעכט ,ר' וועלוול.
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ר' איציק:
זַײן געליבטע ,מַײן געליבטע...
הער קרויטער:
וואָ ס? איר האָ ט מיר ע ּפעס געזאָ גט?
ר' איציק:
וואָ ס זיצן מיר אַ זוי ניט ֿפריילעך ,האַ  ,ר' זיגמונד? ...הַײנט איז
דאָ ך אַ יום־טובֿ !
הער קרויטער:
אַ יום־טובֿ ? אין מיטן חודש אלול?
ר' איציק:
אַ יאָ  ,הַײנט איז דער געבורטסטאָ ג ֿפון אונדזער טַײערן ּפאָ עט
וועלוול זבאַ רזשער .הַײנט ווערט ער הונדערט און צוואַ נציק יאָ ר
אַ לט .ר' לו ּפו ,ווַײן פֿאַ ר אַ לע געסט! איך צאָ ל!
הער קרויטער:
ניין ,איך צאָ ל .הער לו ּפו ,ווַײן פֿאַ ר אַ לע געסט ,איך צאָ ל!

ר' איציק/ :זינגט/
כ'האָ ב ,מלכּ הלע ,אַ ליד ֿפאַ רפֿאַ סט
און דערצו געמאַ כט אַ ניגון:
"דער חלום ווַײזט אונדז גילדענע בערג
און צום סוף איז עס אַ ליגן".
אַ ראַ יה האָ סטו ,מלכּ הלע,
אָ ט בין איך דאָ אַ נימלט,
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זיצנדיק בַײם גלעזל ווַײן,
בַײם טישל אַײנגעדרימלט.
האָ ט מיר דער ֿפויגל ֿפלאַ טער־ ֿפלי
אויף זַײנע גילדענע ֿפליגל
געבראַ כט אַ בריוועלע ֿפון דיר
פֿאַ רחתמעט מיט אַ זיגל.
און אַ ז איך האָ ב עס אוי ֿפגעמאַ כט
און אָ נגעפֿאַ נגען לעזן,
איז עס ניט קיין בריוו געווען
נאָ ר דו ביסט עס געוועזן.
אַ שלאַ נקע ,מיט צעלאָ זטע האָ ר
ביסטו פֿאַ ר מיר געשטאַ נען
און ס'האָ בן הינטערן ֿפענצטער זיך
צעצוויטעט די קאַ שטאַ נען.
האָ סטו געזאָ גט" :אוי ,וועלוול־קרוין,
וואָ ס כ'האָ ב זיך אָ נגעליטן" –
און ס'האָ ט דער אַ לטער לי ּפעבוים
אויף ס'נַײ גענומען צוויטן.
האָ ב איך געזאָ גט" :גוט ,מלכּ הלע,
גוט ,וואָ ס דו ביסט געקומען"
און כ'האָ ב מיט מַײנע ביידע הענט –
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דעם טיש אַ רומגענומען.
האָ ט זיך די שענקערקע צעלאַ כט:
"וואָ ס האָ ט זיך אַײך געטראָ ֿפן?
איר זענט ,ווַײזט אויס ,הער ערענקראַ נץ,
בַײם טישל אַײנגעשלאָ ֿפן".
בין איך אַ וועק אין מַײן האָ טעל
און גענומען טינט און ֿפעדער
און כּ די פֿאַ ר הַײנט און אַ לע מאָ ל
זאָ ל וויסן עס אַ יעדער,
האָ ב איך דאָ ס שיינע ליד פֿאַ רפֿאַ סט
און דערצו געמאַ כט אַ ניגון –
דער חלום ווַײזט אונדז גילדענע בערג
און צום סוף איז עס אַ ליגן.

אַ ז ר' איציק פֿאַ רענדיקט זינגען ,ווערט ר' וועלוול צערונען
אין דער לו ֿפטןֿ .פון זַײן שטול שלאָ גט אויס צו דער סטעליע אַ
קליין ווַײס וואָ לקנדל.
הער קרויטער:
ר' וועלוול ,וו ּוהין זענט איר אַ הינגעקומען? ר' וועלוול....
ר' איציק:
דער חלום ווַײזט אונדז גילדענע בערג
און צום סוף איז עס אַ ליגן.
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ר' זיגמונד ,איר זענט אַ וווילער מענטש .לאָ מיר אויסטרינקען
פֿאַ ר דעם שיינעם חלום.
הער קרויטער:
מיט פֿאַ רגעניגן .אָ בער וו ּוהין איז אַ הינגעקומען אונדזער...
אונדזער...
ר' איציק:
ווער? די גאָ לדענע ּפאַ ווע? האָ  ,זי איז אַ וועקגע ֿפלויגן איבערן
שוואַ רצן ים ...צו דער מלכּ ה ֿפון טערקַײ...
הער קרויטער:
איז לאָ מיר אויסטרינקען פֿאַ ר די שיינע בלומען – ,פֿאַ ר די
ֿפרויען .ווי אַ ן אָ ֿפיציר ,לייג איך פֿאָ ר אויסטרינקען פֿאַ ר די
ֿפרויען שטייענדיקערהייט .רבותי ,פֿאַ ר די ֿפרויען!
ר' איציק:
פֿאַ ר די בלומען ,פֿאַ ר דעם שיינעם חלום!

אַ לע טרינקען.
הער קרויטער:
ר' איציק ,איידער איך ווער ֿפריילעך ,וויל איך מיט אַײך
איבעררעדן וועגן אַ ן ערנסטן ענין.
ר' איציק:
אַ דרבא־ואַ דרבא ...כאָ טש איךֿ ,פון מַײן זַײט ,האָ ב ליב צו רעדן
וועגן ערנסטע זאַ כן ווען איך בין שוין גאָ ר ֿפריילעך .ביטע ,ר'
זיגמונד ,פֿאַ רבַײסט מיט אַ שטיקל ברינזע .ווַײן און ברינזע –
דאָ ס איז אַ ּפרעכטיקער בוקעט!
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הער קרויטער:
אַ דאַ נק .איך וועל עס מאַכן קורץ .איך בין איינער ֿפון די
אָ נ ֿפירערס ֿפון דער ווינער קהילה ,און יעדע צוויי־דרַײ יאָ ר טיילן
מיר צו אַ סטי ּפענדיע איינעם ֿפון די באַ רימטע ייִ דישע ּפאָ עטן פֿ ון
מיזרח־אייראָ ּפע ,אַ ז דער ּפאָ עט זאָ ל זיצן אין ווין אויף אונדזערע
קעסט און – שרַײבן ,שרַײבן און שרַײבן.
ר' איציק:
יישר־כּ וח ,ר' זיגמונד ,יישר־כּ וח ,ממש אַ ייִ דישער אוי ֿפטו.
הער קרויטער:
אַ דאַ נק .איך וועל זַײן מיט אַײך גאַ נץ אָ ֿפן .מיט צוויי יאָ ר צוריק,
ווען מיר האָ בן געדאַ ר ֿפט אויסקלַײבן אַ נַײעם קאַ נדידאַ ט פֿאַ ר
דער סטי ּפענדיע ,האָ בן מיר זיך געוואַ קלט ,און ניט געקענט
אויסקלַײבן ֿפון די צוויי נעמען...
ר' איציק:
איך הער אַײך...
הער קרויטער:
מיר האָ בן זיך געוואַ קלט צווישן צוויי קאַ נדידאַ טן – איציק
מאַ נגער און אליעזר שטיינבאַ רג...
ר' איציק:
זכרונו לבֿ רכה...
הער קרויטער:
זכרונו לבֿ רכה.
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ר' איציק:
און איר זענט ס ּפעציעל געקומען קיין יאַ ס?
הער קרויטער:
ס ּפעציעל און ניט ס ּפעציעל .כ'בין געווען אין וואַ רשע ,נאָ ר מע
האָ ט מיר געזאָ גט ,אַ ז איר זענט אָ ּפגעפֿאָ רן קיין רומעניע ,אױף
אורלויב .כ'בין געווען אין טשערנאָ וויץ ,אין לעמבערג ,אין
קעשענעוו ,און...
ר' איציק:
יאָ  ,איך פֿאַ רשטיי .אַ ן אומגעריכטע נַײעס.
הער קרויטער:
איך בין אַ גלַײכער מענטש .אַײלט זיך ניט מיטן ענטפֿ ער ,מיר
האָ בן אַ ּפאָ ר טעג אויף צו באַ האַ נדלען דעם דאָ זיקן ענין ֿפון אַ לע
זַײטן.
ר' איציק:
יאָ  ,יאָ  ,אַ דאַ נק...

אַ ּפויזע.
הער קרויטער:
גיט אַ גוטן טראַ כט וועגן אונדזער פֿאָ רשלאָג.
ר' איציק:
יאָ  ,איך וועל עס טאָ ן .אַ גבֿ  ,ר' זיגמונד ,צי זעט איר דאָ רטן ,בַײ
דער סטויקע ,שטייט אַ יונגער־מאַ ן?
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הער קרויטער:
יאָ  ,ווער איז דאָ ס?
ר' איציק:
האָ  ,דאָ ס איז אַ ן אוניקום .איר דערלויבט מיר?...
הער קרויטער:
יאָ  ,זיכער .ווי הייסט ער?
ר' איציק:
ער הייסט משה .משה גרויס ,וואָ ס שטייסטו דאָ רטן אָ נגעבלאָ זט
ווי אַ ן אינדיק? קום אַ הער ,דוֿ ,פילאָ סאָ ף...

משה גרויס קווענקלט זיך ,נאָ ר קומט צו צום טישל.
ר' איציק:
משה ,זַײ באַ קאַ נט – ,הער זיגמונד קרויטער ֿפון ווין .הער
קרויטער – ,משה גרויס ,אין ֿפריִ ערדיקן לעבן – אַ רעלע ֿפייגיס.
הער קרויטער און משה גרויס:
זייער אָ נגענעם.
ר' איציק:
משה ,שטיי ניט ווי אַ בוים אוי ֿפן וועג ,כאַ ּפ אַ זיץ.
משה גרויס:
אַ דאַ נק .און וו ּו איז אונדזער?...
ר' איציק:
ווער? דער נעכטיקער חלום?
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"דער חלום ווַײזט אונדז גילדענע בערג
און צום סוף איז עס אַ ליגן".
הער קרויטער:
ר' משה ,ביטעֿ ,פילט זיך היימיש .ווַײן ,ברינזע...
ר' איציק:
און לידער.
הער קרויטער:
האָ  ,איר זענט אַ ּפאָ עט?
משה גרויס:
איך ...איך...
ר' איציק:
וואָ ס קוועטשסטו זיך ,ווי אַ בתולה? יאָ  ,ער איז אַ ּפאָ עט און ער
דערגייט מיר די יאָ רן .איך קען שוין ניט אונטערשיידן וו ּו זענען
מַײנע לידער און וו ּו זענען זַײנע .אַ צרה אויף מַײן קאָ ּפ...
הער קרויטער:
גאָ ר אַ זוי? הייסט עס ,אַ ז ר' משה איז אַײערער אַ ּתלמיד?
ר' איציק:
דאָ ס איך בין זַײנער אַ ּתלמיד.
משה גרויס:
ר' איציק ,אויב איר ווילט ,אַ ז איך זאָ ל אַ וועקגיין ,וועל איך
אַ וועקגיין.
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ר' איציק:
שאַ ! מע האָ ט דיך געבאָ דן אין הייסן וואַ סער צי וואָ ס? ...זיץ און
שווַײג .איך ווייס וואָ ס איך זאָ ג .דער בחור טענהט ,אַ ז איך האָ ב
ניט קיין מוזיקאַ ליש געהער .און ער איז גערעכט ,איך הער די
מעלאָ דיע און דעם ריטעם ,נאָ ר איך קען זיי ניט אויספֿ ירן אַ זוי
ווי איך הער .דאָ ס איז אַ גרויסע צרה .אַ ז איך הייב אָ ן צו זינגען,
ּפגרן די ֿפייגל און צעלוי ֿפן זיך די מיידלעך .און משהלע מיינט,
אַ ז איך בין בייז אויף אים פֿאַ ר זַײנע אמתע ווערטער .דער אמת,
אָ בער איז ,אַ ז איך בין בייז אויף זיך אַ ליין .דערצו נאָ ך האָ ט ער
אַ שיין קול ,און איך האָ ב אַ קרענק און ניט קיין קול.
הער קרויטער:
איך בין ממש צעמישט ֿפון אַײערע ווערטער.
ר' איציק:
הע ,ווייס איך וואָ ס ...אַ שאָ ד ,אַ ז איך האָ ב זיך אויסגעדרייט דעם
לינקן ֿפוס און איך קען ניט אוי ֿפשטיין .ווען ניט מַײן ֿפוס ,וואָ לט
איך גלַײך געגאַ נגען אין דרויסן אַ רַײן און געבראַ כט דעם בחורל
אַ ּפאָ ר אָ ליוון־צווַײגן.
משה גרויס:
ר' איציק ,גענוג...
ר' איציק:
אָ בער נאָ ך אַ גרעסערע מעלה זַײנע איז ,אַ ז ער שרַײבט גוטע
לידער ,באַ מערקט – אָ ן אַ טראָ ּפנדל ווַײן ,כאָ טש ווַײן איז געגליכן
צו דער ּתורה.
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הער קרויטער:
ר' משה ,א ֿפשר וועט איר פֿאַ רשאַ ֿפן אונדז דאָס פֿאַ רגעניגן צו
הערן ע ּפעס ֿפון אַײערע לידער?
ר' איציק:
זיכער .ר' לו ּפו ,רופֿט דעם עולם צו אונדזער טישל .משה גרויס
וועט זינגען מַײנע לידער .מוחל ,זַײנע לידער.

צום טישל גייען צו כּ לי־זמרים און געסט .מלכּ הלע בלַײבט
שטיין בַײ דער סטויקע .משה גרויס הייבט אָ ן זינגען:

אַ פֿריילעכע קרעטשמע
אין אַ קרעטשמע בַײ אַ וואַ לד
קומען זיצן יונג און אַ לט.
אין דער קרעטשמע בַײ אַ וועג
פֿריילעך איז דאָ ך אַ לע טעג.
און די קרעטשמערקע אַ ליין
איז אי יונג אי מלא־חן.
ווער ס'האָ ט זי אַ מאָ ל געזען
פֿילט אין האַ רצן פַֿײער־ברען.
יונגער ווַײן אין אָ סיענצַײט
נעמט צונויף די וווילע לַײט.
שפאַ ס,
אויך דער קרעטשמער אין אַ ּ
זשליאָ קעט ווַײן גלַײך פֿון דער פֿאַ ס.
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שיכּ ור לוט ,קונדסעוואַ טע
קראַ צט ער זיך די לינקע ּפיאַ טע,
נאָ ר ווער אים וועט איבערטרינקען
וועט דאָ ס גאַ נצע לעבן הינקען.
ליגט אַ בחור אויף אַ באַ נק,
קושט זיך מיט אַ ן אַ לטער שלאַ נג.
אַ זאַ יאָ ר אויף מַײנע שׂ ונאים
אויב זי האָ ט געהערט פֿון בשׂ מים.
אָ בער זי האָ ט אַ לע מעלות,
ווען זי קרעכטשעט מיט התלהבֿ ות.
ווער אין חלום וועט זי זען
אויפֿשטיין וועט מיט אַ געוויין.
הער קרויטער:
בראַ וואָ ! ר' משה ,איר זענט באמת גרויס! וויוואַ ט ,וויוואַ ט,
וויוואַ ט!
משה גרויס:
אַ דאַ נק אַײך אַ לעמען.

משה פֿאַ רהוסט זיך און קען זיך ניט אָ ּפשטעלן.
משה גרויס:
זַײט מיר מוחל ,איך מוז אַײך פֿאַ רלאָ זן אויף אַ ּפאָ ר מינוט.

משה לוי ֿפט אַ רויס ֿפון דער קרעטשמע.
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ר' איציק:
יאָ  ...דאָ ס אי' דאָ ס .כ'האָ ב גערעדט מיטן דאָ קטער .צוויי יאָ ר
מאַ קסימום ,ניט מער ...אַ מכּ ה אין די לונגען ,ניט פֿאַ ר אונדז
געדאַ כט.
הער קרויטער:
איך פֿאַ רשטיי ...ער ווייסט וועגן דעם?
ר' איציק:
ניין .און בעסער ,אַ ז ער זאָ ל ניט וויסן ,ער איז דאָ ך אַ ּפאָ עט ,אַ
גוטער ּפאָ עט.
הער קרויטער:
יאָ  ,איך פֿאַ רשטיי אַײך.
ר' איציק:
ר' זיגמונד ,אַ נומלטן האָ ב איך פֿאַ רענדיקט אַ נַײ ביכל ,עס הייסט
"וועלוול זבאַ רזשער שרַײבט בריוו צו מלכּ הלע דער שיינער".
אָ ט איז דער כּ תבֿ ־יד .נעמט עס אַ מ ּתנה ֿפון מיר ,און לאָ זט אַ רויס
דאָ ס ביכל אין ווין .און גלייבט מיר ,אַ ז כ'וועל זַײן גליקלעך,
אויב משה גרויס וועט באַ קומען די ווינער סטי ּפענדיע אויף צוויי
יאָ ר .איר וועט טאָ ן אַ גרויסע מיצווה...
הער קרויטער:
איך וועל טאָ ן אַ לץ ,וואָ ס כ'וועל נאָ ר קענען טאָ ן .איך גיב אַײך
מַײן ערנוואָ רט ,אַ וואָ רט ֿפון אַ ייִ דישן אָ ֿפיציר.
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ר' איציק:
אַ דאַ נק .צום באַ דויערן ,קען איך ניט קומען קיין ווין ,ווַײל כ'האָ ב
שוין צוגעזאָ גט ֿפון ֿפריִ ער – ,מע וואַ רט אויף מיר אין ּפאַ ריז .עס
טוט מיר לַײד.
הער קרויטער:
יאָ  ,איך פֿאַ רשטיי אַײך ,אַ וואָ רט איז אַ וואָ רט...

צום טישל קומט צו ר' לו ּפו.
ר' לו ּפו:
זַײט מיר מוחל ,אַ ז איך שטער אַײך .דאָ ס ֿפלייש איז שוין כּ מעט
פֿאַ רטיק ,נאָ ך אַ האַ לבע שעה ,ניט מער...
הער קרויטער:
אַ דאַ נק ,ר' לו ּפו .איך מוז זיך אַ נטשולדיקן .ס'ווַײזט אויס ,אַ ז
דער לאַ נגער וועג האָ ט מיך זייער מיד געמאַ כט ,איך שלאָ ף ממש
אַײן זיצנדיקערהייט .דעם ראָ סל ֿפלייש פֿאַ ררוקט אין אויוון ,מיר
וועלן אים עסן מאָ רגן אין דער ֿפרי .ר' איציק ,איר זענט מסכּ ים?
ר' איציק:
יאָ  .איך בין מסכּ ים.
ר' לו ּפו:
אויב אַ זוי ,וועל איך גלַײך צושיקן מַײן ֿפרוי ,אַ ז זי זאָ ל אַײך
צוגרייטן דעם צימער.
הער קרויטער:
אַ גרויסן דאַ נק אַײך ,נאָ ר איך וויל אַײך בעטן אַ טובֿ ה...
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ר' לו ּפו:
ביטע ,ביטע...
הער קרויטער:
ר' לו ּפו ,איך בין אַ ן אָ ֿפיציר ,און איך קען זיך ניט דערלויבן ,אַ ז
אַ ֿפרוי זאָ ל זיך מט ּפל זַײן מיט מיר .אויב דאָ ס איז מעגלעך,
שיקט ,ביטע ,צו אַ מאַ נצביל.
ר' לו ּפו:
האָ  ,איך פֿאַ רשטיי ,יאָ  ,יאָ  .איך אַ ליין וועל עס טאָ ן ,באַ לד גיי
איך אַ רויף.
הער קרויטער:
איך גיי מיט אַײך .ר' איציק ,דאָ ס איז געווען איינער ֿפון די
שענסטע אָ וונטן אין מַײן לעבן .אַ גוטע נאַ כט.
ר' איציק:
עס ווַײזט אויס ,אַ ז נאָ ר אַ ייִ דישער אָ ֿפיציר קען האָ בן אַ האַ רץ
ֿפון אַ מלאך...
הער קרויטער:
ביטע ,כ'האָ ב ניט פֿאַ רשטאַ נען.
ר' איציק:
עס מאַ כט ניט אויס .אַ גוטע נאַ כט און שלאָ ֿפט געזונטערהייט.
הער קרויטער:
אַ דאַ נק .ביז מאָ רגן.
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ר' איציק ענט ֿפערט ניט ,נאָ ר גיט אַ שאָ קל מיטן קאָ ּפ .ר' לו ּפו
באַ גלייט הער קרויטערן צו דער סטויקע און ווַײטער גייען זיי
אַ רויף אוי ֿפן צווייטן שטאָ ק .אין דער קרעטשמע גייט אַ רַײן משה
גרויס.
משה גרויס:
אַ לע זענען שוין אַ וועק? און וו ּו איז הער קרויטער?
ר' איציק:
ער וואַ רט אויף דיר אין זַײן צימער .גיי אַ רויף.
משה גרױס:
ער וואַ רט אויף מיר? אויף מיר?...
ר' איציק:
אויף דיר .פֿאַ רליר ניט קיין צַײט ,ווַײל ער איז זייער מיד.
משה גרויס:
גוט ,איך גיי...

משה גרויס גייט אַ רויף אוי ֿפן צווייטן שטאָ ק .ר' איציק בלַײבט
זיצן בַײם טישל .צום טישל גייט צו מלכּ ה.
מלכּ ה:
איך קען אַ ראָ ּפנעמען ֿפון טיש?
ר' איציק:
יאָ  ,נאָ ר לאָ ז איבער דעם בוטל און אַ גלעזל .מלכּ ה ,זאָ ג מיר...
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מלכּ ה:
איציק ,גענוג .מוטשע מיך ניט .וואָ ס ווילסטו ֿפון מיר? אַ ז איך
זאָ ל דיר נאָ ך אַ מאָ ל זאָ גן ,אַ ז איך האָ ב דיך ליב? דאָ ס ווילסטו,
דאָ ס? דו ּפַײניקסט מיך און זיך אַ ליין .איציק ,איך האָ ב אַ מאַ ן
מיט זיבן קינדער ...מוטשע מיך ניט ,ביטע.
ר' איציק:
יאָ  ,מאָ רגן אין דער ֿפרי וועל איך אַ וועקפֿאָ רן ,אויף אייביק...
מלכּ ה:
וו ּוהין וועסטו פֿאָ רן ,וו ּוהין?
ר' איציק:
וו ּוהין? וואָ ס הייסט וו ּוהין? קיין טערקַײ ,כ'וועל פֿאָ רן קיין
סטאַ מבול ,צו יענער מלכּ הלע דער שיינער...
מלכּ ה:
איציק ,איך וועל ניט דערלעבן ביז מאָ רגן ,איציק...
ר' איציק:
דאַ ן וועל איך אַ וועקפֿאָ רן הַײנט בַײ נאַ כט .נאָ ר גיב מיר אַ קוש
און – שוין ...ניט אין די לי ּפן ,אין שטערן...

ר' איציק זיצט ווי פֿאַ רשטיינערט ,מיט פֿאַ רמאַ כטע אויגן.
מלכּ ה בייגט זיך אָ ן און גיט אים אַ קוש אין די לי ּפן.
מלכּ ה:
איך וועל דיך ניט פֿאַ רגעסן ...קיין מאָ ל ניט...

מלכּ ה שטעלט אוי ֿפן טאַ ץ דאָ ס גע ֿפעס און גייט אַ וועק צו דער
סטויקעֿ .פון אויבן גייט אַ ראָ ּפ משה גרויס.
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משה גרויס:
ר' איציק ,מע האָ ט מיר פֿאָ רגעלייגט אַ סטי ּפענדיע אויף צוויי
יאָ ר אין ווין .מאַ מע מַײנע שיינע ,איך גיי שטאַ רבן פֿאַ ר גליק...
ר' איציק:
עס זאָ ל זַײן אין אַ גוטער שעה ,משהלע ,דו האָ סט עס כּ שר
פֿאַ רדינט .איז לאָ מיר מאַ כן אַ לחיים .ס'איז דאָ ך אַ ן עבֿ ירה ניט
אויסצוטרינקען פֿאַ ר אַ זאַ וויכטיקער זאַ ך .אַ קלייניקייט צו זאָ גן
– אַ סטי ּפענדיע אין ווין.
משה גרויס:
און איך האָ ב געמיינט ,אַ ז הער קרויטער איז געקומען צון אַײך,
אויף אַ באַ זוך...
ר' איציק:
אַ מענטש טראַ כט און גאָ ט לאַ כט ...לחיים ,משהלע ,לחיים!
משה גרויס:
לחיים!

זיי טרינקעןֿ .פונעם צווייטן שטאָ ק גייט אַ ראָ ּפ ר' לו ּפו און
שושקעט זיך מיט זַײן ֿפרוי.
ר' לו ּפו:
ר' איציק ,איך מוז אַ רויסגיין אויף אַ קורצער צַײט צו די קינדער.
אַ ז דו וועסט דאַ ר ֿפן ע ּפעס ,זאָ ג מלכּ הן ,זי בלַײבט דאָ  .נאָ ר שיכּ ור
זיך ניט אָ ן ,איך האָ ב זיך שוין אונטערגעריסן די קריזשעס דיך
אַרױפֿצושלע ּפן אוי ֿפן צווייטן עטאַ זש.
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ר' איציק:
קוש אַ בער אין אָ חור...

ר' לו ּפו איז אָ ּפ.
משה גרויס:
ר' איציק ,וואָ ס האָ ט איר צון אים? ער איז דאָ ך זייער אַ גוטער
מענטש.
ר' איציק:
נו יאָ  ,אַ גוטער ...ווען ער שלאָ ֿפט מיט די ציין צו דער וואַ נט.

ביידע זיצן און שווַײגן .ר' איציק טרינקט ֿפון דער ֿפלאַ ש.
משה גרויס לייגט דעם קאָ ּפ אוי ֿפן טיש און ווערט אַ נטשלאָ ֿפן.
ר' איציק הייבט אָ ן צו זינגען .מלכּ ה שטייט בַײ דער סטויקע און
הערט זיך צו.
ר' איציק:
קיינער ווייסט ניט וואָ ס איך זאָ ג,
קיינער ווייסט ניט וואָ ס איך וויל.
זיבן מַײזלעך מיט אַ מויז
שלאָ ֿפן אוי ֿפן דיל.
זיבן מַײזלעך מיט אַ מויז
זענען ,דוכט זיך ,אַ כט.
טו איך אָ ן דעם קאַ ּפעליוש
און זאָ ג – אַ גוטע נאַ כט.
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טו איך אָ ן דעם קאַ ּפעליוש
און איך לאָ ז זיך גיין.
װוּ זשע גייט מען ש ּפעט בַײ נאַ כט
איינינקער אַ ליין?
שטייט אַ שענק אין מיטן מאַ רק,
ווינקט צו מיר – ,דו ,יאָ לד,
כ'האָ ב אַ ֿפעסעלע מיט ווַײן,
אַ ֿפעסעלע מיט גאָ לד.
ע ֿפן שנעל איך אויף די טיר,
און איך פֿאַ ל אַ רַײן– ,
אַ גוט־יום־טובֿ אַ לע אַײך,
ווער איר זאָ לט ניט זַײן.
קיינער ווייסט ניט וואָ ס איך זאָ ג,
קיינער ווייסט ניט וואָ ס איך וויל.
צוויי שיכּ ורים מיט אַ ֿפלאַ ש
שלאָ ֿפן אוי ֿפן דיל.
צוויי שיכּ ורים מיט אַ ֿפלאַ ש
זענען ,דוכט זיך ,דרַײ.
זַײן אַ ֿפערטער דאָ אין ש ּפיל
לוינט זיך ,ניט כּ דאַ י.
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טו איך אָ ן דעם קאַ ּפעליוש
און איך לאָ ז זיך גיין.
וו ּו זשע גייט מען ש ּפעט בַײ נאַ כט
איינינקער אַ ליין?...
איינינקער אַ ליין...

פֿאַ רטונקלונג

סוף

יאס – פאריז

חודש תשרי ,תשע"ב
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טרוימען פֿ ון א גרין בלעטל
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אז מע לעבט ,דערלעבט מען
מיט

יאָ רן צוריק ,אין מיט ֿפון די זעכציקער יאָ רן ,האָ ב איך

אָ נגעשריבן אַ ציקל נאָ וועלעס אונטערן קע ּפל "טרוימען פֿ ון אַ
גרין בלעטל" .כּ מעט צוואַ נציק יאָ ר איז דאָ ס הע ֿפטל אָ ּפגעלעגן
אין אַ שו ֿפלאָ ד און נאָ ר אין מיט ֿפון די אַ כציקער יאָ רן האָ ט
וועלוול טשערנין אָ ּפגעדרוקט אין "סאָ וועטיש היימלאַ נד" צוויי
נאָ וועלעס ֿפון יענעם ציקל" – ,זשאַ נע" און "אַ טשערע ּפאַ שקע
אין אַ רעגן" .צום סוף אַ כציקער יאָ רן איז אינעם יערלעכן
אַ למאַ נאַ ך ֿפון "סאָ וועטיש היימלאַ נד" – "יאָ ר נאָ ך יאָ ר" –
דערשינען נאָ ך צוויי נאָ וועלעטן ֿפון יענעם ציקל ,דהַײנו– ,
"מאַ רקעס"

און

"די

ווישקע"

אין

שירע

גאָ רשמאַ נס

איבערזעצונג אויף רוסיש .אין דעם זעלבן יאָ ר בין איך
אַ וועקגעפֿאָ רן קיין ישׂ ראל און די ייִ דישע אָ ריגינאַ לן ֿפון די
"מאַ רקעס" און "די ווישקע" זַײנען פֿאַ רלוירן געגאַנגען אין דער
רעדאַ קציע ֿפון "סאָ וועטיש היימלאַ נד" .אַ

דאַ נק שירע

גאָ רשמאַ נס איבערזעצונג האָ ט זיך מיר אַײנגעגעבן צו
רעקאָ נסטרויִ רן דעם גאַ נצן ציקל נאָ וועלעס ,און אין ֿפו ֿפציק יאָ ר
אַ רום נאָ ך דעם ווי זיי זַײנען אָ נגעשריבן געוואָ רן ,דערזעען זיי
די העלע שַײן.
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טרערן
דאס

ערשטע ,וואָ ס איז געבליבן אין מַײן זכּ רון...
מיר

האָ בן

געוווינט,

איז

דאָ ס קליינע שטיבעלע ,וו ּו
אַ רַײנגעוואַ קסן האַ לב אין דער ערד ,און דער ֿפענצטער צום הויף

איז געווען גלַײך מיט דער ערד .ווען די מאַ מע איז געגאַ נגען צו
דער

אַ רבעט,

האָ ט

זי

מיך

איבערגעלאָ זט

זיצן

אוי ֿפן

ֿפענצטערברעטל .שעהען לאַ נג בין איך געזעסן בַײם ֿפענצטער
און באַ טראַ כט ,וואָ ס עס טוט זיך אין הויף.
אין אונדזער הויף האָ ט געוווינט אַ צויג ,זשאַ נע .זשאַ נע איז
געווען אַ גרויסע געל־רויטע סוטשקע מיט ווַײסע זַײטן .איך מיט
זשאַ נען זַײנען געווען אין איין גרייס.
איין מאָ ל אין יאָ רֿ ,פרילינגצַײט ,האָ ט זשאַ נע זיך געצַײגלט און
געהאַ ט קליינע הינטעלעך .איך האָ ב מיט גרויס נחת צוגעקוקט,
ווי זשאַ נע טראָ גט איבער די הינטעלעך ֿפון איין אָ רט אויפֿ ן
אַ נדערן.
ווַײזט אויס ,אַ ז אין אונדזער שטעטל זַײנען געווען אַ סך
פֿאַ רוואָ גלטע הינטֿ .פון צַײט צו צַײט האָ בן זיך באַ וויזן אויף דער
גאַ ס די הינטשלעגערס און געשאָ סן די בידנע ,פֿאַ רוואָ גלטע
באַ שע ֿפענישן.
ווען ס'האָ ט זיך געהערט אַ שיסערַײ אויף דער גאַ ס ,האָ ט זשאַ נע
זיך געאַײלט צו די הינטעלעך און זיי איבערגעטראָ גן צום
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ֿפענצטער ,וו ּו איך בין געזעסן .זשאַ נע האָ ט זיך אַ וועקגעלייגט
הינטערן ֿפענצטער ,פֿאַ רשטעלט די צַײגלעך און מיך אויך ֿפון אַ
ֿפרעמד אויג .דורך זשאַ נעס לַײב האָ ב איך ניט געקענט זען ,וואָ ס
ס'טוט זיך אין הויף .מיט אַ ן אָ נגעשטרענגטער באַ מיִ ונג בין איך
אוי ֿפגעשטאַ נען אוי ֿפן ֿפענצטערברעטל און האָ ב דערזען אַ ביקס,
אָ נגעצילט אין מַײנע אויגן .זשאַ נע האָ ט זיך אַײנגעקוועטשט אין
דער וואַ נט ,אירע זַײטן האָ בן זיך שווער באַ וועגט.
דער הינטשלעגער האָ ט מיך דערזען ,איז פֿאַ רשטאַ רט געוואָ רן
און אַ ראָ ּפגעלאָ זט די ביקס.
זשאַ נע האָ ט שווער געדעכעט ,די צונג אירע איז אַ רויסגעפֿאַ לן
ֿפון דער שלונד...
דער הינטשלעגער האָ ט געוואָ ר ֿפן שטיינער אין זשאַ נע ,ער האָ ט
גע ּפר ּוווט זי פֿאַ רטרַײבן ֿפונעם ֿפענצטער מיט אַ שטעקן ,נאָ ר
זשאַ נע האָ ט זיך אַ ֿפילו ניט גערירט .דער הינטשלעגער האָ ט נאָ ך
אַ מאָ ל און ווידער אַ מאָ ל אוי ֿפגעהויבן די ביקס ,ער האָ ט געצילט
אין דער צויג ,און יעדעס מאָ ל האָ ט ער די ביקס אַ ראָ ּפגעלאָ זט.
די הינטעלעך האָ בן געזויגט די מילך און געשטו ּפט איינס דאָ ס
אַ נדערע .דער הינטשלעגער האָ ט אַ ש ּפַײ געטאָ ן אין מַײן זַײט
און איז אַ וועקגעגאַ נגען מיט קללות.
זשאַ נע האָ ט זיך אויסגעדרייט צו מיר מיטן ּפיסקל ,און איך האָ ב
דערזען אין אירע אויגן טרערן.
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דער ווײַסער גזלן
גאנצע

טעג איז ער געלעגן אוי ֿפן דאַ ך לעבן דעם קוימען און

געהאַ לטן זיך פֿאַ ר אַ באַ לעבאָ ס איבערן גאַ נצן הויף .ער איז
געווען ווַײס ווי שניי און זייער גרויס ,לכל־ה ּפחות אין מַײנע
אויגן .די באָ בע מילכּ ה האָ ט אים גערו ֿפן "דער גזלן" און
געטענהט ,אַ ז "אַ חוץ דעם ,אַ ז ער איז אַ גזלן ,איז ער נאָ ך ֿפויל
ווי אַ הונט".
ֿפון דעמאָ לט אָ ן האָ ב איך פֿאַ רשטאַ נען ,אַ ז אַ קאָ טער און אַ הונט
קענען זיך אָ נקערן "שטיקלעך קרובֿ ים" ,ווַײל אויך אונדזערע
שכנים ,לויט דער באָ בעס וואָ רטשען" – ,לעבן ווי אַ קאַ ץ מיט
אַ הונט" .מיט די שכנים איז אַ לץ געווען קלאָ ר – ,דער ּתמיד
כמורנער אַ רמענער ,אַ רמען־דזשאַ ן ,ש ּפילט די ראָ לע ֿפון אַ הונט,
און די קורנאָ סע בלאָ נדע טאַ מאַ רעטשקע איז די קוויטשענדיקע
קאַ ץ .שוין אַ סך ש ּפעטער האָ ב איך איבערגעלייענט בַײ סטעפֿאַ ן
צווַײגן ,אַ ז "אויב אַ הונט און אַ קאַ ץ חבֿ רן זיך ,הייסט עס ,אַ ז
זיי חבֿ רן זיך קעגן דעם קאָ ך".
דעמאָ לט ,אָ בער ,האָ ב איך נאָ ך ניט געקענט לייענען ,ווַײל כ'בין
געווען אַ רום ֿפיר יאָ ר אַ לט און די ערשטע ביכער האָ ב איך
באַ קומען נאָ ר מיט אַ יאָ ר ש ּפעטער ,בַײ ֿפינעף יאָ ר .דערווַײל
זשע האָ ב איך זיך באַ נוגנט מיט די לעבעדיקע העלדן ֿפון אונדזער
הויף .די ערשטע איז געווען די באָ בע מילכּ ה ,אַ ליכטיקן גן־עדן
זאָ ל זי האָ בן ,און ,להבֿ דיל ,די רויטע צויג זשאַ נע.
קיין קינדער אין מַײן עלטער זַײנען בַײ אונדז אין הויף ניט געווען,
און צו שליאָ נדרען זיך אויף דער גאַ ס איז מיר געווען שטרענג
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פֿאַ רבאָ טן ,ווַײל " ֿפון דער גאַ ס איז דער גלַײכער וועג אין טורמע,
גאָ ט זאָ ל באַ היטן" .עס ווַײזט אויס ,אַ ז די רויטע זשאַ נע האָ ט
געוו ּוסט צו וואָ ס פֿאַ ר אַ צרות ס'קען דער ֿפירן די ווילדע גאַ ס,
און ,זאָ ל דאָ ס בלַײבן צווישן אונדז ,כ'בין געווען דער איינציקער,
וועמען די צויג ֿפלעגט דערלויבן זיך אַ וועקלייגן אוי ֿפן גראָ ז לעבן
איר און קוקן אויף די זויגנדיקע הינטעלעך.
גאָ ט זאָ ל מיך ניט באַ שטראָ ֿפן ,נאָ ר איך וויל זיך מודה זַײן און
בעטן מחילה בַײ דער באָ בע מילכּ ה ...באָ בע־לעבן ,דו געדענקסט,
אַ ז איין מאָ ל איז בַײ דיר נעלם געוואָ רן אַ שטיקל גע ֿפילט
העלדזל ...און דו האָ סט געשריִ ען אוי ֿפן "ווַײסן גזלן" און אים
געשאָ לטן – "אין דַײן טאַ טנס טאַ טנס גזלנישער טבֿ ע"...
באָ בעניו־סערצע ,ניט דער ווַײסער גזלן האָ ט צוגעלקחנט דאָ ס
שטיקל העלדזל ,ניט ער ...ניט ער איז דער גזלן ,נאָ ר ...יאָ  ...דאָ ס
אי' דאָ ס.
די רויטע זשאַ נע איז געלעגן אוי ֿפן גראָ ז הינטער דער כאַ טקע
און ניט געקענט אוי ֿפשטיין ,ווַײל די הינטעלעך האָ בן זי ניט
געלאָ זט ,זיי זַײנען געווען הונגעריק און אָ ן אַ ן אוי ֿפהער
געטשמאָ טשקעט זשאַ נעס ראָ זעווע ציצקעלעך .זי האָ ט שווער
געאָ טעמט און זיך געשעמט אַ קוק טאָ ן מיר אין די אויגן .און
דאַ ן האָ ב איך פֿאַ רשטאַ נען ,אַ ז אַ חוץ מיר וועט איר קײנער ניט
העל ֿפן.
כ'בין צוגעלאָ ֿפן צו דער באָ בען און זי געבעטן מיר אָ נשע ּפן אַ
קריגל וואַ סער .ווען זי איז אַ רַײן אין שטוב כּ די אָ נצושע ּפן
וואַ סער ,האָ ב איך אַ כאַ ּפ געטאָ ן ֿפונעם טעלער ,וואָ ס איז
געשטאַ נען אויף אַ טרינישקע ,אַ שטיקל גע ֿפילט העלדזל,
צוגעלאָ ֿפן צו זשאַ נען און אַ רַײנגעשטו ּפט עס איר אין ּפיסק.
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"גזלן ,ווַײסער גזלן ,אַ קרענק אין דַײן טאַ טנס טאַ טן!!! איך וועל
דיך שוין אָ נלערנען ווי צו גנבֿ ענען בַײ אָ רעמע־לַײט!" – די באָ בע
מילכּ ה האָ ט געהאַ לטן דעם בידנעם קאָ טער בַײ די שקירקעס און
גע ּפאַ טשט אים איבער דער מאָ רדע מיט אַ קויטיק שמאַ טקעלע.
די זעלבע נאַ כט האָ ט אינעם שכנותדיקן הויף אויסגעבראָ כן אַ
שׂ ר ֿפה.
עס האָ ט געברענט דער שטאַ ל מיט ֿפערד.
עס איז געווען מסוכּ ן שרעקלעך.
דאָ ס ֿפַײער האָ ט געבושעוועט גלַײך לעבן אונדזער הינטערשטן
ּפלויט.
די עלטערן זַײנען אַ נטלאָ ֿפן צו די שכנים צו לעשן די שׂ ר ֿפה ,און
די באָ בע האָ ט מיך אַ רויסגעטראָ גן ֿפון דער שטוב ,אַ וועקגעלייגט
אוי ֿפן גראָ ז לעבן דער רויטער זשאַ נע און צוגעדעקט מיט אַ
מאַ נטל .זשאַ נע האָ ט מיך אַ לעק געטאָ ן אין ּפנים אַ רַײן און איך
בין אַ נטשלאָ ֿפן געוואָ רן.
די שׂ ר ֿפה האָ ט מען פֿאַ רלאָ שן ,די ֿפערד האָ ט מען געראַ טעוועט,
נאָ ר זינט יענער נאַ כט איז דער ווַײסער גזלן נעלם געוואָ רן ,גלַײך
ווי קיין מאָ ל ניט געווען.
עס טאָ גט .מע דאַ רף אוי ֿפשטיין צו סליחות.
באָ בע־לעבן ,זַײ מיר מוחל ,דאָ ס האָ ב איך צוגעגנבֿ עט בַײ דיר אַ
שטיקל גע ֿפילט העלדזל .איך ...און ניט דער ווַײסער גזלן.
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מארקעס
מזל־טובֿ !

מיר האָ בן זיך איבערגעקליבן אין אַ נַײער דירה.

דאָ ס הויז ,וו ּו מיר האָ בן איצט געוווינט איז געווען די ערשטע
צוויישטאָ קיקע געבַײדע ,וועלכע מען האָט אוי ֿפגעבויט אין
אונדזער שטעטל נאָ ך דער מלחמה .וואָ ווקען האָ ט צוגע ֿפידלט
מער ווי מיר און קעצעלען ,ווַײל וואָ ווקעס דירה איז געווען אוי ֿפן
צווייטן שטאָ ק ,גלַײך לעבן די שטיגן אוי ֿפן בוידעם.
וואָ ווקע איז געווען אַ גרויסער קונדסניק און אַ דרייקאָ ּפ – ,אַ
דאַ נק אים האָ בן מיר זיך אויסגעלערנט מאַ כן ראָ גאַ טקעס ,שיסן
ֿפון ֿפַײלן־בויגן און קריכן אויף די ביימער.
קעצעלע זשע איז געווען אַ שטילער שטרויזאַ ק ,וועלכער איז
ּתמיד געווען מסכּ ים מיט יעדן איינעם.
איך

בין

דעמאָ לט

געווען

באַ שע ֿפטיקט

מיטן

"לעגאָ ־

קאָ נסטרוקטאָ ר" ,און אונדזער שכן ,דער זיידעלע בן־ציון ֿפלעגט
שטענדיק אַ וואָ רף טאָ ן אין מַײן זַײט" :נו ,איר זעט ,ער סטרויעט
שוין אָ דעס!"
די מעשׂ ה האָ ט זיך אָ נגעהויבן ֿפון דעם ,אַ ז מיר אוי ֿפן
געבורטסטאָ ג האָ ט מען געשאָ נקען אַ סעריע מאַ רקעס .וואָ ווקע
האָט מיר מקנא געווען ,ניט געקענט זיך גע ֿפינען קײן אָ רט ,האָ ט
אוי ֿפגעהערט אַ רויסגיין אין דרויסן ,און אין גיכן איז
אַ וועקגעפֿאָ רן אויף וואַ קאַ ציע צו זַײן באָ בע אין ווַײסרוסלאַ נד.
איך זשע בין געווען ווי פֿאַ רכּ ישו ֿפט און די גאַ נצע צַײט געזעסן
געפֿאַ נגען אינעם מאַ רקעס־לאַ נד .די ווַײטע לענדער מיט די
וו ּונדערלעכע נעמען האָ בן זיך מיר געחלומט בַײ נאַ כט און
געצויגן צו זיך ,געצויגן ...מאָ נטסעראַ ט ,סען־ ּפיער־און־מיקעלאָ ן,
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גוואַ דעלו ּפע – די נעמען האָ בן געקלונגען ווי מוזיק .אָ בער אין
גיכן האָ ב איך באַ קומען אַ נַײע מ ּתנה ,אַ דיאַ סקאָ ּפ .כ'האָ ב
פֿאַ רגעסן אין די מאַ רקעס און גאַ נצע טעג געדרייט דאָ ס רעדל
ֿפונעם דיאַ סקאָ ּפ און געקוקט די שיינע כינעזישע דיאַ ֿפילמען .די
ווַײטע לענדער מיט וו ּונדערלעכע נעמען זַײנען געלעגן אין אַ
שו ֿפלאָ ד ,ממש ווי אויף ה ֿפקר.
דער זומער האָ ט זיך פֿאַ רענדיקט .וואָ ווקע האָ ט זיך אומגעקערט
אַ היים און גלַײך געוויזן אונדז זַײן נַײעם אַ לבאָ ם מיט מאַ רקעס.
אָ  ,גאָ ט מַײנער ,שטעלט זיך נאָר פֿאָ ר – ,אַ ן אמתער אַ לבאָ ם מיט
מאַ רקעס! כ'האָ ב ניט געקענט אַײנזיצן אין דער היים און יעדעס
מאָ ל אויסגע ֿפונען ע ּפעס אַ סיבה כּ די אַ רוי ֿפצולוי ֿפן צו וואָ ווקען
און אַ קוק טאָ ן אויף זַײן נַײעם אַ לבאָ ם מיט מאַ רקעס.
איין מאָ ל ,אין מיטן העלן טאָ ג ,זיץ איך בַײם טיש און שוויץ
איבער די שול־פֿאַ רגעבונגען ,און דאָ ּפלוצעם לוי ֿפט צו מיר אַ רַײן
קעצעלע ,שטעלט זיך אַ נטקעגן מיר און צעשמייכלט זיך אַ זוי
כיטרע־כיטרע...
‒ וואָ סיֿ – ,פרעג איך אים – ,וואָ ס איז די שׂ ימחה?
‒ קוק – ,זאָ גט ער מיר און צענעמט די דלאָ ניעס.
און איך דערזע ֿפינעף וו ּונדער שיינע מאַ רקעס ,אַ סעריע
רומענישע מאַ רקעס מיט עקזאָ טישע קעצעלעך.
‒ סטַײטש – ,זאָ ג איך קעצעלען – ,ווי קומען זיי צו דיר? דאָ ס
זַײנען דאָ ך וואָ ווקעס מאַ רקעס.
‒ נו אי' וואָ ס? – ענט ֿפערט מיר קעצעלע און שמייכלט װַײטער,
– צי א ֿפשר ווילסטו ניט האָ בן אַ זעלכע .גוט ,איך שענק זיי דיר,
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נאָ ר פֿאַ רבאַ האַ לט זיי אין אַ זיכער אָ רט ,אַ ניט ...דו קענסט דאָ ך
וואָ ווקען...
‒ ניין – ,זאָ ג איך קעצעלען – ,ס'איז ניט שיין ,ס'איז דאָ ך אַ
גנבֿ ה.
‒ הער אויף רעדן נאַ רישקייטן – ,ענט ֿפערט מיר קעצעלע ,גייט
צו צום דיאַ סקאָ ּפ ,ע ֿפנט אויף דאָ ס דעקל ,לייגט אַ רַײן אינעווייניק
די צוגעגנבֿ עטע מאַ רקעס און פֿאַ רמאַ כט דאָ ס דעקל.
גלַײך אין דער זעלבער מינוט ע ֿפנט זיך אויף די אַ רַײנגאַ נג־טיר
און אין צימער לוי ֿפט אַ רַײן אַ צעשויבערטער וואָ ווקע ,בייז ווי
אַ משוגענער וואָ לף.
‒ נו – ,ווענדט ער זיך צו מיר – ,דו האָ סט

געסטיבריעט15

מַײנע מאַ רקעס?
‒ וואָ ס פֿאַ ר אַ מאַ רקעס? – ֿפרעג איך אים ,ניט טויט ניט
לעבעדיק.
‒ וואָ ס הייסט "וואָ ס פֿאַ ר אַ מאַ רקעס"? די רומענישע ,מיט די
קעצעלעך .אָ ט ,באַ לד קער מיר זיי אום מיט גוטן ,אַ ניט– ...
סטראַ שעט מיך וואָ ווקע און גיט אַ ֿפראַ געקוק אויף קעצעלען.
קעצעלע שטייט זיך שטילערהייט און שמייכלט.
‒ הערסט – ,סטראַ שעט מיך וואָ ווקע ווַײטער – ,קער מיר אום
מַײנע מאַ רקעס ,אַ ניט וועל איך דיך צעשמירן איבער דער וואַ נט.
איך קוק אויף וואָ ווקען און ווייס ניט וואָ ס צו זאָ גן און וואָ ס צו
טאָ ן .און דאָ דערזע איך ,אַ ז קעצעלע האָ ט אוי ֿפגעהערט צו

 15געסטיבריעט – קינדער־זשאַ רגאָ ן – צוגעגנבֿעט
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שמייכלען ,האָ ט אַ רַײנגע ּפערעט 16די אויגן אין מַײן דיאַ סקאָ ּפ און
קוקט אין אים נאָ ר ווי אַ באַ צויבערטער.
וואָ ווקע איז צוגעגאַ נגען צום דיאַ סקאָ ּפ ,אוי ֿפגעמאַ כט דאָ ס דעקל
און אַ רויסגענומען ֿפון דאָ רטן די פֿאַ רבאַ האַ לטענע מאַ רקעס .איר
ווייסט דאָ ך ,יענע ,רומענישע ,מיט וו ּונדער שיינע קעצעלעך...
‒ נו ,דו ,פֿאַ רקאַ קטער גנבֿ  – ,זאָ גט מיר וואָ ווקע – ,וואָ ס װעסטו
איצט זאָ גן?...
כ'האָ ב ניט געוו ּוסט וואָ ס צו זאָ גן.
‒ גוט – ,זאָ גט מיר וואָ ווקע – ,כ'בין דאָ ך ניט קיין גזלן ,לאָ מיר
אָ ּפמאַ כן אַ געשע ֿפטל .גיב מיר אָ ּפ אַ לע דַײנע מאַ רקעס ,אַ ניט
וועל איך דערציילן דַײן טאַ טן און דאַ ן ...אַ ז אָ ך און וויי דַײן דאַ ר
ּתחתל.
כ'בין געזעסן ווי געליימט ,כ'האָ ב זיך געשעמט אַ קוק טאָ ן
וואָ ווקען אין די אויגן ,נאָ ר יענער איז צוגעגאַ נגען צו מַײן טיש,
אוי ֿפגעמאַ כט דעם שו ֿפלאָ ד ,אַ רויסגענומען ֿפון דאָ רטן דעם
קאָ נווערט מיט אַ לע מַײנע מאַ רקעס און צוזאַ מען מיט קעצעלען
אַ רויס ֿפונעם צימער.
כ'בין געבליבן זיצן בַײם טיש ,ניט טויט ניט לעבעדיק ,ניט
געקענט אַ ריר טאָ ן מיט הענט און ֿפיס ...דאָ ס האַ רץ מַײנס האָ ט
געוויינט מיט ביטערע טרערן...
ּפאַ מעלעך בין איך געקומען צו זיך און אַ קוק געטאָ ן אין
ֿפענצטער .דאָ רט ,אין דרויסן ,זַײנען געזעסן אויף דער באַ נק
וואָ ווקע און קעצעלע ,און געטיילט צווישן זיך מַײנע מאַ רקעס.

16

אַ רַײנפּערען – קינדער־זשאַ רגאָ ן – אַ רַײנשטעכן ,אַ רַײנזעצן
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די ווישקע
נאך

דער מיאוסער מעשׂ ה מיט די מאַ רקעס בין איך געוואָ רן

קראַ נק .יענעמס געמיינהייט האָ ט מיך אוי ֿפגעציטערט ,ניט
געלאָ זט שלאָ ֿפן ,ניט געלאָ זט עסן .קעצעלעס קרומער שמייכל
איז ווי צוגעקלע ּפט געוואָ רן צו די ווענט ֿפון מַײן צימער און
גערוד ֿפט מַײן שוואַ כינקע נשמה .וואָ ווקע און קעצעלע ,אָ בער,
האָ בן זיך אוי ֿפגע ֿפירט אַ זוי ווי קיין זאַ ך װאָלט ניט געשען– ,
וואָ ווקע ֿפלעגט זיך אַ רַײנכאַ ּפן צו מיר כּ די איבערשרַײבן די
אַ לגעברע־אוי ֿפגאַ בעס ,און קעצעלע ...קעצעלע האָ ט ממשיך
געווען צו שמייכלען.
עס האָ ט זיך מיר געדאַ כט ,אַ ז מַײן וו ּונד וועט זיך קיין מאָ ל ניט
פֿאַ רהיילן ,נאָ ר געשען איז טאַ קע אַ זוי ווי עס האָ ט ליב געהאַ ט
אַ זאָ ג טאָ ן די באָ בע – ,די צַײט היילט ,ייִ נגעלע .די צַײט איז
דער בעסטער רו ֿפא.
עס איז געקומען ווינטערצַײט .מיר האָ בן זיך געגליטשט אויף די
קאָ ניקעס און געבויט שניי ֿפעסטונגעןּ .פאַ מעלעך האָ ב איך
אָ נגעהויבן צו פֿאַ רגעסן אין מַײנע אָ נגעוווירענע מאַ רקעס .אין
גיכן איז געקומען ֿפרילינג און מיט אים צוזאַ מען איז געקומען אַ
ּפלע ֿפנדיקע ידיעה – אַ מענטש ,אַ ּפשוטער בשׂ ר־ודם איז
גע ֿפלויגן אַ זש אין קאָ סמאָ ס אַ רַײן .שעהען לאַ נג בין איך
געשטאַ נען אין ּפאַ רק מיטן פֿאַ רריסענעם קאָ ּפ צום הימל ,און
גע ּפר ּוווט צו גע ֿפינען ע ּפעס אַ סימן ,אַ ז די ידיעה וועגן יורי
גאַ גאַ רינס אַ רוי ֿפ ֿפלי אין קאָ סמאָ ס איז אַ ן אמתע .בַײ נאַ כט האָ ב
איך זיך געזען שטיין אין מיטן ֿפעלד מיט די צעש ּפרייטע
הענט ֿפליגל און ...אַ ֿפילו אין חלום בין איך ניט בכּ וח געווען
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אַ רוי ֿפצו ֿפליִ ען העכער ֿפונעם עלנטן דעמב ,וועלכער איז
געשטאַ נען בַײם ראַ נד ֿפעלד.
אָ נהייב זומער איז געשען ע ּפעס זייער וויכטיקס .קעצעלעס
טאַ טע ,אַ גרויסער נאַ טשאַ לניק און אַ דרייקאָ ּפ ,האָ ט געשאָ נקען
קעצעלען ,מיר און וואָ ווקען אַ ן אַ באָ נעמענט אין שווימבאַ סיין
און ,ס'פֿאַ רשטייט זיך ,אַ ז ֿפון סאַ מע אין דער ֿפרי און ביזן אָ וונט
האָ בן מיר פֿאַ רבראַ כט אין באַ סיין .שווימען האָ בן מיר זיך
אויסגעלערנט זייער גיך ,אָ בער אַ ש ּפרונג טאָ ן ֿפון דער ווישקע,
אַ ֿפילו ֿפונעם ערשטן טראַ מ ּפלין ,סך־הכּ ל דרַײ מעטער די הייך,
אויף דעם האָ ט זיך קיינער ֿפון אונדז ניט געקענט אַ נטשליסן .אַ
ּפאָ ר מאָ ל איז וואָ ווקע אַ רוי ֿפגעגאַ נגען אויף דער ווישקע ,זיך
געטאָ ּפטשעט בַײם ראַ נד ֿפון דער טראַ מ ּפלינברעט און  ...בשום־
או ֿפן ניט געקענט אַ ראָ ּפש ּפרינגען אין באַ סיין .וועגן מיר און
קעצעלען איז בכלל ניטאָ וואָ ס צו רעדן ,מיר ביידע האָ בן געהאַ ט
אַ ּתירוץ – דער ֿפוס טוט "אונדז" וויי.
איין מאָ ל קומט צו מיר צו וואָ ווקע און גיט אַ זאָ ג:
‒ אויב וועסט אַ ראָ ּפש ּפרינגען ֿפון דער ווישקע ,אַ ֿפילו ֿפונעם
ערשטן טראַ מ ּפלין ,וועל איך דיר געבן אַ קערבל.
אַ קערבל ...גאָ ט מַײנער ,ס'איז דאָ ך אַ גאַ נצער מאַ יאָ נטיק! אַ זוי
ֿפיל געלט האָ ב איך קיין מאָ ל ניט געהאַ ט .פֿאַ ר אַ קערבל קען
מען קוי ֿפן ...נו ,יאָ  ,מע קען קוי ֿפן אַ לץ ,וואָ ס דאָ ס האַ רץ גלוסט.
‒ נו – ,האָ ט וואָ ווקעס קול מיך אומגעקערט צו דער
ווירקלעכקייט – ,לאָ מיר זיך וועטן ,אַ ז דו וועסט קיין מאָ ל ניט
קענען אַ ראָ ּפש ּפרינגען ֿפון דער ווישקע.
‒ און דוֿ – ,פרעג איך אים – ,און דו אַ ליין ,פֿאַ ר וואָ ס
ש ּפרינגסטו ניט?
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‒ כ'וואָ לט יאָ אַ ראָ ּפגעש ּפרונגען ,נאָ ר דער ֿפוס טוט מיר זייער
וויי.
בקיצור ,כ'האָ ב זיך געקווענקלט ,געוואַ קלט ,געקוועטשט און
סוף־כּ ל־סוף אַ רוי ֿפגעקראָ כן אויף דער ווישקע און ֿפון אויבן אַ
קוק געטאָ ן אַ ראָ ּפ צו .עס האָ ט מיר אָ נגעהויבן צו שווינדלען אין
די אויגן ,דאָ ס האַ רץ איז מיר שיִ ער ניט אַ ראָ ּפ אין די ּפיאַ טעס,
נאָ ר כ'בין װַײטער געשטאַנען בַײם סאַ מע עק ֿפון דער
טראַ מ ּפלינברעט.
ניט ווילנדיק האָ ב איך אָ נגעהויבן זוכן מַײנע גוטע־ ֿפרַײנד –
וואָ ווקע און קעצעלע .מיט אָ ֿפענע מַײלער זַײנען זיי געשטאַ נען
ניט ווַײט ֿפון דער ווישקע און געקוקט אויף מיר.
כ'האָ ב פֿאַ רמאַ כט די אויגן ,זיך געזעגנט מיטן לעבן און אַ ש ּפאַ ן
געטאָ ן אין ּתהום אַ רַײן.
כ'בין אַ רויסגעשוו ּומען ֿפונעם באַ סיין און באַ לד ווידער
אַ רוי ֿפגעקראָ כן אויף דער ווישקע און ווידער אַ ש ּפרונג געטאָ ן
אין באַ סיין אַ רַײן ,און אַ זוי זיבן מאָ ל נאָ ך אַ נאַ נד ,סך־הכּ ל אויף
זיבן קערבלעך.
אַ גליקלעכער בין איך אַ רויס ֿפון וואַ סער און ...וואָ ווקע און
קעצעלע זַײנען נעלם געוואָ רן ,ווי קיין מאָ ל ניט געווען.
וואָ ס זאָ ל איך אַײך זאָ גן? ...אַ זוי ווי איר האָ ט זיך אַ מאָ ל אַ קוש
געטאָ ן אין דער ּפלייצעּ ,פונקט אַ זוי האָ ב איך געזען מַײן ערשטע,
כּ שר פֿאַ רדינטע ּפרנסה – ,סך־הכּ ל זיבן קערבלעך.
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א טשערעפאשקע אין א רעגן
איך

האָ ב אוי ֿפגעע ֿפנט די אויגן און ממש ֿפיזיש דער ֿפילט די

בלַײיִקייט ֿפונעם ֿפרימאָ רגןֿ .פון מַײן געלעגער זע איך נאָ ר דעם
גרויען הימל ,און די גרויקייט האָ ט ּפאַ מעלעך און שווער
גע ּפויזעט איבערן צימער .דער נאַ כטרעגן האָ ט צוגעקלע ּפט צו
דער שויב אַ ברוין בלעטל .אַ קליין ברוין בלעטל אוי ֿפן טונקל
גרויען הימל .עס דאַ כט זיך ,אַ ז די בלַײענע כמאַ רעס האָ בן
אַ רַײנגעקוועטשט די נשמה אין אַ שמאָ לער שטַײג ,און די נשמה
קען ניט גע ֿפינען דעם אַ רויסגאַ נג.
אַ סומנעקייט...
די געדיכטע לו ֿפט דעקט צו מַײנע אויגן ,און די געדאַ נקען
ּפלאָ נטערן זיך אין דער ֿפינצטערניש .זעונגען ,שוואַ רץ־ווַײסע און
קאָ ליריק־צעשוו ּומענע ,שוועבן אינעם מוח .עס האָ בן זיך
איבערגע ֿפלאָ כטן אין איינעם דער עבֿ ר און דער הווה ,די
קינדהייט און די עלטער ,די האָ ֿפענונג און די אַ נטוישונג.
סע מראַ קעט...
קליינע טראָ ּפנדלעך רעגן פֿאַ לן אויף די פֿאַ רוועלקטע בלעטער,
וואָ ס פֿאַ רדעקן די ערד ,ווי אַ ן אַ לטער טע ּפעך ,אַ צונוי ֿפגענייטער
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ֿפון אויסגעבליאַ קעוועטע שטיקער געוועב .דער נודנער רעגן
שע ּפטשעט זיך איבער מיט די אומעטיקע ביימער .די סטעזשקעס
זַײנען פֿאַ רשאָ טן מיט ֿפַײכטע בלעטער .איך זעץ זיך אַ נידער אויף
אַ באַ נק.
ּפאַ רק ,מַײן אַ לטער ּפאַ רק ,וואָ ס איז געשען מיט דיר? וו ּו זַײנען
ריזיקער
דַײנע קינדער? די אָ בסערוואַ ציע־ראָ ד ,אַ
דורכגעלעכערטער ּפויק ,זעט אויס ווי אַ פֿאַ רלאָ זטע ,פֿאַ רגעסענע
שטוב .ניט שוין זשע האָ ט דער דריבנער רעגן אַ ראָ ּפגעוואַ שן פֿ ון
די ֿפריילעכע צווַײגן דאָ ס קינדער־געלעכטער און עס פֿאַ רטראָ גן
מיט די פֿאַ רוועלקטע בלעטער אין דער צוקונ ֿפט?
עס איז שטיל און ּפוסט אינעם ּפאַ רק .בלויז אין סאַ מע ווינקל
לעבן דעם צוים דערזע איך אַ קליין ייִ נגעלע .עס זיצט אויף די
קאָ רטעטשקעס און שאַ רט מיט אַ שטעקעלע די בלעטער .זיי
שאָ רכן און מורמלען צוזאַ מען מיטן רעגן ע ּפעס אַ משונהדיקע,
כּ מעט אויף איין נאָ טע ,צעצויגענע ּת ֿפילה:
‒ ב ר ו ך אַ ּת ה...
איך שטיי ווי אַ פֿאַ רכּ ישו ֿפטער און קוק אויף די ֿפַײערלעך ֿפון
די צוויי שבתדיקע ליכט ,איבער וועלכע עס שטייט מַײן באָ בע.
זי האָ ט פֿאַ רדעקט דאָ ס ּפנים מיט די גרויסע ,פֿאַ רשוואַ רצטע
דלאָ ניעס און יאָ מערט ווי נאָ ך אַ מת ,ניט דאָ און ניט פֿאַ ר קיינעם
געדאַ כט .זי שאָ קלט זיך ֿפון איין זַײט צו דער אַ נדערער ,דאָ ס
ֿפַײער לעקט אירע ֿפינגער ,עס גיסן זיך טרערן ֿפון אירע אויגן,
און איך וו ּונדער זיך ,פֿאַ ר וואָ ס די טרערן קענען ניט אויסלעשן
דאָ ס ֿפַײער ֿפון די ליכט.
‒ מ ל ך ה ע ו ל ם...
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דאָ ס ייִ נגעלע איז אוי ֿפגעשטאַ נען ֿפון דער ערד און האָ ט
אויסגעדרייט צו מיר זַײן קַײלעכדיק ּפנימל מיט צוויי גרויסע
אויגן .עס האָ ט געקוקט אויף מיר און געמאַ כט אַ ּפר ּווו צו
צעשמייכלען זיךֿ .פון דעם זַײנען געוואָ רן זַײנע אויגן נאָ ך
ליכטיקער און טרויעריקער .אַ זוי איז ער געשטאַ נען און געקוקט
אויף מיר ...און איך ,איך קען בשום־או ֿפן זיך ניט דערמאָ נעןֿ ,פון
וואַ נען קען איך אָ ט דאָ ס ּפנימל ,אָ ט די אויגן ,אָ ט דעם שמייכל,
באַ זונדערש אָ ט דעם אָ שמייכל.
‒ אַ ש ר ק ד ש נ ו ב מ צ וו ת י ו...
איך האָ ב מורא פֿאַ ר דער באָ בען.
אויף די ווענט טאַ נצן לאַ נגע ,ציטערנדיקע שאָ טנס .דאָ ס ֿפַײער
לעקט דער באָ בעס הענט .איך גיי צו צו איר ,נעם זי אַ רום בַײ
דעם ֿפוס און מאַ ך אַ ּפר ּווו אַ וועקצושטו ּפן זי אין דער זַײט.
אומזיסט ...אירע ֿפיס זַײנען גלַײך ווי אַ רַײנגעוואַ קסן געוואָ רן אין
דער ערד" .רבונו־של־עולם ,טאַ טע באַ רעמהאַ רציקער ,איך בעט
בַײ דיר פֿאַ ר אַ לע מַײנע קינדער ,פֿאַ ר אַ לע מַײנע אייניקלעך...
אוי ,רבונו־של־עולם"...
איך האָ ב מער ניט קיין כּ וח אויסצוהאַ לטן דעם ייִ נגלס בליק .דאָ ס
ייִ נגעלע האָ ט עס דער ֿפילט ,אָ ּפגעווענדט די אויגן אין דער זַײט,
אָ ּפגעווישט די טראָ ּפנס רעגן ֿפונעם ּפנים און זיך צוגעזעצט אויף
די קאָ רטעטשקעס.
וואָ ס איז געשען? פֿאַ ר וואָ ס בין איך אַ זוי אוי ֿפגערעגט? צי ס'האָ ט
זיך מיר אויסגעדאַ כט ,צי דאָ ס ייִ נגל ,וואָ ס ש ּפילט זיך מיט די
פֿאַ רוועלקטע בלעטער ,בין טאַ קע איך אַ ליין?!
דאָ ס קינד האָ ט אַ קוק געטאָ ן אויף מיר.
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פֿאַ ר וואָ ס האָ ב איך אַ זוי מורא פֿאַ ר דעם עבֿ ר? צי א ֿפשר
געדענקען מַײנע אויגן ע ּפעס אַ זוינס ,וואָ ס איך אַ ליין האָ ב שוין
ֿפון לאַ נג פֿאַ רגעסן?
דער באָ בעס ּפלייצע הערט אויף צו ציטערן .נאָ ך אַ רגע שטייט
זי ווי פֿאַ רשטאַ רט .נאָ ך דעם לאָ זט זי אַ ראָ ּפ די הענט און ע ֿפנט
אויף די אויגן .איך שטיי אינעם ווינקל און האָ ב מורא צו אָ טעמען.
דער באָ בעס בליק איז ֿפול מיט די וו ּונדערלעכע ,משונה־
וו ּונדערלעכע קלאַ נגען .דער רויך ֿפון די ליכט האָ ט פֿאַ ר ֿפולט די
קיך מיט די ליכטיקע שאָ טנס ֿפון טויזנטער דורות ֿפון מַײנע אָ בֿ ות.
די באָ בע גייט צו מיר צו ,נעמט מיך אַ רום און גלעט מיך מיט
איר שווערער און ווייכער דלאָ ניע איבערן קאָ ּפ.
כ'האָ ב זיך באַ רויִ קט.
‒ באָ בע – ,שע ּפטשע איך – ,באָ בע ,איך האָ ב אַ זוי מורא
געהאַ ט ,דו זאָ לסט ניט אָ ּפבריִ ען די ֿפינגער.
איך הייב אויף דעם קאָ ּפ און זוך דער באָ בעס אויגן .זי ענט ֿפערט
ניט ,נאָ ר איך דער ֿפיל ,ווי די דלאָ ניע אירע הייבט אָ ן צו ציטערן.
אַ קילבלעך שטראָ מעלע רעגן איז אַ רַײנגערונען הינטערן
קאָ לנער ֿפון מַײן מאַ נטל ,און איך האָ ב אוי ֿפגעע ֿפנט די אויגן.
דאָ ס ייִ נגעלע שטייט אַ לץ לעבן מיר .זַײן בלאַ ס ּפנימל מיט די
קרישטאָ לענע טראָ ּפנדלעך אויף דער נאָ ז און אויף די לי ּפן
שווימט אַ רויס ֿפונעם רעגן .דאָ ס מויל זַײנס איז אוי ֿפגעע ֿפנט און
זַײנע אויגן ,ווי צוויי ֿפַײכטע קאָ רנבלומען ,קוקן אוי ֿפמערקזאַ ם
אויף מיר .איך האָ ב מורא פֿאַ ר די אויגן ,וואָ ס האָ בן אַ רַײנגענומען
אין זיך מַײן קינדהייט .כ'האָ ב מורא ,ווַײל איך ֿפיל ,אַ ז די שטילע
אויגן ֿפון מַײן קינדהייט וועלן מיר דערציילן דאָ ס קלעמענדיקע
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מעשׂ הלע ֿפון מַײן נשמה .איך הער די שטילע קלאַ נגען און ֿפיל
די ריחות ֿפונעם עבֿ ר.
‒ באָ בע – ,שע ּפטשע איך ווַײטער – ,באָ בע ,כ'האָ ב אַ זוי מורא
געהאַ ט ,דו זאָ לסט ניט אָ ּפבריִ ען די ֿפינגער .מע דאַ רף ניט וויינען.
איך בין מיט דיר.
‒ יאָ  ,מַײן קינד ...אַ גוט־שבת.
‒ אַ גוט־שבת ,באָ בע.
די באָ בע נעמט מיך אַ רום ,און איך הער ,ווי עס קלאַ ּפט איר
האַ רץ.

◆
‒ דיאַ דיע – ,17דערהער איך אַ שטיל קולעכל – ,דיאַ דיע ,איך
בין הַײנט אַ ן אימעניניק.
איך באַ טראַ כט דאָ ס קינד ,און ּפלוצעם דערזע איך ,אַ ז דאָ ס ייִ נגל
האַ לט אין דער האַ נט ניט קיין שטעקעלע – אַ שטריקל .אַ
שטריקל ֿפון אַ ש ּפילעכל – ֿפון מַײן טשערע ּפאַ שקע.
‒ ביסט אַ ן אימעניניק? – ֿפרעג איך – ,איך בין אויך הַײנט אַ ן
אימעניניק .מיר זַײנע ביידע אימעניניקעס .גיי צו מיר צו ,כ'וועל
דיר געבן אַ קוש...
די קאַ לטע טראָ ּפנדלעך רעגן אויף די באַ קן האָ בן אַ טעם ֿפון
טרערן.
‒ דיאַ דיע – ,זאָ גט דאָ ס ייִ נגעלע – ,איר קענט מיר צו רעכט
מאַ כן מַײן טשערע ּפאַ שקע? די באָ בע מילכּ ה האָ ט זי מיר הַײנט
17

דיאַ דיע – לאָ קאַ ליזם – אַ מאַ ן ,אַ ֿפעטער
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געשאָ נקען ,און איך האָ ב זיך מיט איר געש ּפילט .איר ווייסט ,זי
איז געווען ּפונקט ווי אַ לעבעדיקע .מע דאַ רף נאָ ר אַ צי טאָ ן
פֿאַ רן שטריקעלע ,און זי הייבט אָ ן צו מאַ כן מיט די לאַ ּפקעס.
‒ און וואָ ס איז געשען? האָ סט זי ,חלילה ,צעבראָ כן?
איך האָ ף נאָ ך אַ לץ ,אַ ז דאָ ס ייִ נגעלע וועט מיר דערציילן אַ ן
אַ נדער ,ניט מַײן מעשׂ הלע .צי קענען דען זַײן צוויי אַ לץ איינע
גורלות?
‒ ניין ,דיאַ דיע ,ניט איך האָ ב זי צעבראָ כן.
‒ ווער דען?
‒ כ'האָ ב מורא צו דערציילן ,ווַײל דאָ ס איז אַ גרויסער סוד.
איר וועט קיינעם ניט דערציילן?
דאָ ס ייִ נגל זעצט זיך אַ וועק לעבן מיר.
‒ ניין ,כ'וועל קיינעם ניט דערציילן .אָ בער וואָ ס איז געשען
מיט דַײן טשערע ּפאַ שקע?
איך נעם אַ רום דאָ ס קינד מיט דער האַ נט.
‒ דיאַ דיע – ,דערהער איך אַ ווַײט קולעכל – ,ע ּפעס אַ
ֿפרעמדער דיאַ דיע האָ ט זי צעבראָ כן .אַ גרויסער ,אַ בייזער
דיאַ דיע ...איך האָ ב פֿאַ ר אים מורא.
‒ וואָ ס פֿאַ ר אַ דיאַ דיע? – ֿפרעג איך – דערצייל ,האָ ב ניט
מורא.
‒ איך קען אים ניט ,ער איז אַ ֿפרעמדער דיאַ דיע .איך האָ ב
געבויט אַ שטיבעלע פֿאַ ר מַײן טשערע ּפאַ שקע און ניט געהערט
ווי ער איז צוגעגאַ נגען צו מיר .ער האָ ט מיך אַ וועקגעשטו ּפט
מיטן ֿפוס אין דער זַײט און האָ ט געזאָ גט – "זשידיאָ נעק" .נאָ ך
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דעם האָ ט ער מיטן ֿפוס צעקוועטשט מַײן טשערע ּפאַ שקע און איז
אַ וועקגעגאַ נגען .דיאַ דיע ,וואָ ס הייסט "זשידיאָ נעק" ,האַ ? כ'וועל
קיינעם ניט זאָ גן ,אויב דאָ ס איז אַ שלעכט וואָ רט.
דאָ ס ייִ נגעלע האָ ט זיך צוגערוקט נעענטער צו מיר .כ'האָ ב
גענומען דאָ ס ייִ נגעלע פֿאַ ר דער האַ נט.
‒ עס איז אַ מיאוס וואָ רט ,מע דאַ רף עס ניט איבערחזרן .נאָ ר
אַ שלעכטער מענטש האָ ט געקענט עס זאָ גן .וו ּו זשע איז דַײן
טשערע ּפאַ שקע?
‒ איך האָ ב זי פֿאַ רבאַ האַ לטן אין אַ שאַ לאַ שיקל ֿפון בלעטער,
– האָ ט מיר אַײנגערוימט אין אויער אַ רַײן דאָ ס ייִ נגעלע – ,באַ לד
וועל איך זי ברענגען .איר וועט זי צו רעכט מאַ כן ,יאָ ? אויב ניט,
וועט די באָ בע עס נעמען זיך צום האַ רצן.
דאָ ס ייִ נגעלע איז אוי ֿפגעשטאַ נען ֿפון דער באַ נק און,
אַ רומקוקנדיק זיך ,איז בניחותא פֿאַ רשוו ּונדן געוואָ רן צווישן די
ביימער.
די ווַײטע ּת ֿפילה האָ ט זיך איבערגעריסן .כ'האָ ב צוגעמאַ כט די
אויגן.
די באָ בע האָ ט מיך גענומען בַײ דער האַ נט און אַ רַײנגע ֿפירט אין
צימער .דאָ איז ליכטיק און ֿפריילעך־וואַ רעם.
‒ באָ בע – ,זאָ ג איך – ,איינער אַ בייזער דיאַ דיע האָ ט מיר
צעבראָ כן דַײן מ ּתנה ,די טשערע ּפאַ שקע.
‒ וואָ ס רעדסטו ,מַײן קינד? אוי־וויי ,אַ בראָ ך צו מַײנע וויסטע
יאָ רן...
די באָ בע האָ ט אַ פֿאָ כע געטאָ ן מיט די הענט.
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‒ האָ ב ניט מורא ,באָ בעניו – ,זאָ ג איך – ,אַ ן אַ נדער דיאַ דיע
האָ ט זי מיר פֿאַ רריכט ,און איך האָ ב אוי ֿפגעבויט אַ שטיבעלע,
אַ זאַ שאַ לאַ שיקל פֿאַ ר אונדזער טשערע ּפאַ שקע .איצט האָ ט זי ניט
מורא פֿאַ ר דעם רעגן.
די באָ בע האָ ט זיך באַ רויִ קט.
מיר זיצן און טרינקען טיי מיט ּפלעצעלעך.
‒ באָ בעֿ – ,פרעג איך – ,פֿאַ ר וואָ ס ,ווען דו ביסט געשטאַ נען
אין דער קיך איבער די ליכט ,האָ סטו פֿאַ ר זיך אַ ליין ניט געבעטן?
דו האָ סט פֿאַ רגעסן? אויב דו ווילסט ,וועל איך בעטן פֿאַ ר דיר
און פֿאַ ר אונדזער טשערע ּפאַ שקע.
‒ בַײ וועמען ,מַײן קינד?
דער רעגן זינגט און וויינט .עס איז ּפוסט און שטיל אינעם ּפאַ רק,
נאָ ר אין סאַ מע ווינקל ,בַײם צוים ,זיצט אויף די קאָ רטעטשקעס
אַ ייִ נגעלע און שאַ רט מיט אַ שטעקעלע די פֿאַ רוועלקטע
בלעטער.
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