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עולה . 1921אין  רן אין ּפוילןאיז געבוירן געווָא ַאליגון עֿפרה
ביז  1948 ֿפון. 1933יׂשראל מיט איר משּפחה אין ־געווען קיין ארץ

שער זשורנַאליסטקע אין העברעיִ  ַאװי געַארבעט  הָאט זי 1985
"דֿבר" און  עןָאֿביֿבער צַײטונג־דער עיקר אין די ּתל –ּפרעסע 
די . ּפַארַאלעל הָאט זי געשריבן קורצע דערציילונגען. ""מעריֿב

 ײלט ָאבער ַא. שאיז געווען העברעיִ  װערק עַאך ֿפון אירהויּפטשּפר
ָאנגעשריבן געווָארן אויף איר אירע דערציילונגען זַײנען ֿפון 
 עֿפרהמשך ֿפון ַא סך יָארן הָאט אין . יִידיש ױףלשון, א־מַאמע

ער יִידיש ֿפָאנד ֿפַאר־יצחק לערנער־אֿברהם ןליגון ָאנגעֿפירט מיטַא
און געברַאכט  2012זי איז געשטָארבן אין . קולטור אין יׂשראל

עלמין ־ָאֿביֿבער בית־אויֿפן ַאלטן ּתלצו קֿבורה ן רָאװגע
 "טרומּפעלדָאר".
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 װל טשערניןװעל

 
 
 
 
 
 
 
 שדישע רייד אויף העברעיִ ייִ 
 
 

ליגונס ַאעֿפרה ש איז געווען די הויּפטשּפרַאך ֿפון העבערעיִ 
ַאלץ זי איז געווען ַא זשורנַאליסטקע, ַא  וןער ֿפֿפריִ . עןשַאֿפונג

, ווען זי הָאט ָאגעהויבן ֿפירן 1948זינט . יׂשראלדיקע זשורנַאליסטע
ָאביבער צַײטונג "דֿבר" ־ּתל ,אין יענער צַײט ,אין דער ּפָאּפולערער
 לערנסטיק "האמן מאחורי הקלעים" ("דער קיאיר אייגענע רובר

זי הָאט ֿפַארלָאזט די  , ווען1985הינטער די קוליסן") און ביז 
אין ג ", ווּו זי הָאט געַארבעט מיט גרויס דערֿפָאלצַײטונג "מעריֿב

ליגון ַא עֿפרהיָאר, הָאט די זשורנַאליסטקע  25 ֿפון משך
ָאּפגעשּפיגלט אין טויזנטער אירע ַארטיקלען און רעּפָארטַאזשן דָאס 

ער מלוכה אין יִידיש מתים אויֿפגעשטַאנענער־חיתּתלעבן ֿפון דער 
זי הָאט געשריבן וועגן . זַײנע ןֿפַארשיידנַארטיקע ַאנטּפלעקונגע

ן וועגן שטרַײקן און קונסט און ליטערַאטור, זי הָאט געשריב
שּפיטָאלן, זי הָאט געֿפירט ַא רובריק ֿפַאר ֿפרויען, זי איז געווען די 
ערשטע אין יׂשראל ֿפרוי, ווָאס איז געווָארן ַא מיליטערישער 
קָארעסּפָאנדענט, און הָאט געשריבן אירע רעּפָארטַאזשן 

 שטעבלעך ֿפון ֿפרָאנטן.כבו
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 עֿפרה ּפַארַאלעל מיט איר ריין זשורנַאליסטישער טעטיקייט הָאט 
קורצע  ‒ איר זשַאנער איז געווען. געשריבן ּפרָאזע ַאליגון

זיי הָאבן זיך געדריקט אין . װעלן, נָאדערציילונגען
עס . שע צַײטונגעןבַײלַאגעס ֿפון ֿפַארשיידענע העברעיִ ־ליטערַאטור

זַײנען דערשינען אויך דרַײ זַאמלונגען ֿפון אירע דערציילונגען אויף 
ן איז דערשינען אין נָאך איין בוך אירע דערציילונגע. שהעברעיִ 

רוסישער איבערזעצונג, ווָאס איך הָאב געמַאכט צוזַאמען מיט 
ליגונס דערציילונגען ַאעֿפרה סוזשעטן ֿפון . גריגָארי קַאנָאוויטשן

ַא געשטַאלט נָאך ַא  ‒ זיי בַאווַײזן. מָאל ּפרָאסט זַײנען ַאלע
ַאבער און ָאנגעֿפָארענע דן, ַארייִ  –יׂשראל ־ארץ ‒ געשטַאלט

הערט ַא  ‒ ,דים, עולים און צבריםנזים און סֿפרטוריסטן, ַאשּכ
ענט דערציילן הָאט געק ַאליגוןעֿפרה . מעׂשה, הערט ַא געשיכטע

נו,  –ען אין דער אמתן ש, ווָאס איז געצוֿפַאל־וועגן ַא לעבנס
דעם דערציילט, נָאר טַאקע אֿפשר, ניט ּפינקטלעך, ווי זי הָאט וועגן 

ָאנט ַאזוי, ווי קיינער ַאנדערער הָאט ניט געק ײלטגעווען, און דערצ
עליכמיש אין איר ּפרָאזע, ַא מין ־איז דָא עּפעס שלום'ס. עס טָאן

ַאזעלכע, אין ַא הַײנטצַײטיקן און דערצו נָאך  "סגעשיכטע־"אַײזנבַאן
שע אין אייניקע ֿפון אירע העברעיִ . יׂשראלדיקן מלבוש־ארץ

 דיּפרָאטָאטיּפן ֿפון די דערציילונגען ֿפילט זיך ממש, ַאז 
 .יִידיש ּפערסָאנַאזשן הָאבן גערעדט

זי איז דָאך געבוירן געווָארן אין . לשון־איז געווען איר מַאמע דישייִ 
אין ַאזַא עלטער . מצווה־בתאיר ּפוילן און עולה געווען צו 

בַאזונדערס, ווען . ֿפַארגעסט מען שוין ניט די שּפרַאך ֿפון קינדהייט
אין ַאזַא לַאנד ווי מַאנדַאטָאריש  יִידיש עס גייט ַא רייד וועגן

מַאמע, ווי  עיִידיש ע הָאט ַאזַאאון דערצו נָאך, ַאז מ. יׂשראל־ארץ
ַא לשון זָאל איר  זָאגן, ַאז ווָאס ֿפַאר טֿפלעגעֿפרה . ס מַאמעעֿפרה

 ָאבער די. יִידיש מָאל גערעדט מַאמע ניט ריידן, הָאט זיך ַאלע
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 איז גָאר ניט געווען שטייגעריש ַאליגוןעֿפרה ע שּפרַאך ֿפון יִידיש
ָאטעק איז געווען ַא יאין איר גרויסער ּפריווַאטער ביבל. ּפרָאסט
. ער קינסטלערישער ליטערַאטוריִידיש ָאּפקלַײב ֿפון דער רַײכער

און קען זַײן ַאן עדות, אין שטוב בית בַײ איר ־איך בין געווען ַא בן
ע ליטערַאטור איז יִידיש די. געלייענט ָאט די ביכעריָא ַאז זי הָאט 

געווען ַאן אינטעגרַאלע און ַא נַאטירלעכע טייל ֿפון איר לעבן און 
 שַאֿפונג.

ֿפון צַײט עֿפרה  טסטישער טעטיקייט ֿפלעגאויך אין איר זשורנַאלי
און  יִידיש צו צַײט זיך ווענדן צו טעמעס, דירעקט ֿפַארבונדענע מיט

איז גענוג צו דערמָאנען וועגן 'ס. ער ליטערַאטוריִידיש מיט דער
דיקע זשורנַאליסטן, הָאט דעם, ַאז זי, די ערשטע צווישן יׂשראל

יט אים ַא זינגערן און געֿפירט מ־רט יצחק בַאשעוויסיִ אינטערוויו
 אויסטויש.־בריוו

ש געווען די הויּפטשּפרַאך ווי איך הָאב שוין געזָאגט, איז העבערעיִ 
 טזי ֿפלעג. נָאר ניט די איינציקע. עןליגונס שַאֿפונגַאעֿפרה ֿפון 

מָאל הָאט עּפעס ַא דערציילונג ממש געקלונגען  דערציילן, ַאז צו
 געבעטן זיך מע זָאל זי ֿפַארשרַײבן אויףממש , יִידיש אין איר אויף

ע דערציילונגען, ווָאס זַײנען יִידיש ַאזוי הָאבן זיך בַאוויזן די. יִידיש
אייניקע ֿפון זיי הָאבן . אַײנגעשלָאסן געווָארן אין ָאט דער זַאמלונג

ַאנדערע עקזיסטירן בלויז אויף . שע ווערסיעסאויך העברעיִ 
 ווען ֿפַארעֿפנטלעכט עּפעס ַא הָאט זעלטן ַאליגוןעֿפרה . לשון־מַאמע
 ֿבדָאס רו. ָאדיקיּפער־ע אין ליטערַאטורע דערציילונג איריִידיש

אַײנגעשלָאסענע אין ָאט דער זַאמלונג ווערק אירע ווערן 
זיך ֿפָארט  בןהָא נָאװעלן װײצנָאר . ֿפַארעֿפנטלעכט צום ערשטן מָאל

 און אויף די שּפַאלטן ֿפון "טָאּפלּפונקט" –ער בַאוויזן אויך ֿפריִ 
 "ירושלימער ַאלמַאנַאך".
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טַאנען ברָאש ֿפון געש ַאליגוןעֿפרה במשך ֿפון ַא סך יָארן איז 
. ער קולטור אין יׂשראליִידיש ֿפָאנד ֿפַאר־יצחק לערנער־רהםַאֿב

אירע קענטענישן, איר ליטערַארישער גוסט, איר אויֿפריכטיקע 
ער שּפרַאך הָאבן שטַארק געהָאלֿפן איר ָאנֿפירן יִידיש ליבע צו דער

מיט ָאט דעם וויכטיקסטן ֿפָאנד, דעם גרעסטן טעטיקן ֿפָאנד ֿפַאר 
ער קולטור, ווָאס הָאט עקזיסטירט אין יִידיש דער שטיצע ֿפון דער

ֿפָארשער און ־יִידיש ַא סך, זייער ַא סך. יׂשראל־מדינת
ע ַאקטיָארן און ַאנדערע יִידיש דישע ליטערַאטן אוןִילערער, י־דישִיי

שעֿפערישע מענטשן און קָאלעקטיוון, ֿפַארבונדענע ַאזוי ָאדער 
ער שּפרַאך, הָאבן בַאקומען ַא שטיצע ֿפון יִידיש ַאנדערש מיט דער

געווידמעט די לעצטע הָאט  ַאליגוןעֿפרה  ועלכןָאנד, וָאט דעם ֿפ
װיכטיקער נָאר זי איז דָאך ַאליין געווען ַא . יָארן ֿפון איר לעבן
טן מיר ֿפַאר דעריבער הַאל , ַא קינסטלערין,שעֿפערישער מענטש

 עֿפרה ֿפָארם כֿפָארצושטעלן אין ַא בו אונדזער ָאנגענעמען חוֿב
ַאוויזן עס טָאן זי ַאליין הָאט ניט ב. יִידיש ן אויףנָאװעלליגונס ַא

עס זָאל זַײן מיט מזל  בַײם לעבן, און מיר מַאכן עס ָאנשטָאט איר.
 און ברכה.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ַא דַאמע מיט בלומען
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דער  ֿפון מַאיָאנטעקַא  קליינווּוקסיקע ֿפרוי לוין איז געווען די

. קעסטלַא  ֿפון םֿפָארַא  ֿפוֿפציק־זעכציק יָאר אין ֿפון ֿפרויַא  ט,געגנ
שַאֿפע אויף ַא  ת געזָאגט, זי איז געווען ענלעך אויףדעם אמ

ַא געהַאט  זי הָאט. קעסטלַא  סך מער, ווי אויףַא  הינערשע ֿפיסלעך
 ןֿפלעגווָאס  זשמוטקעלע שיטערע אויסגעבליַאקעוועטע הָאר,

ּפָאר ַא . טיורבַאן "קיסריניעשין"אונטערן איר  ֿפון קריכןַארויס
 ןַאכט זיך, זַײנען צוגעווַאקסדס'שקַארמיצן און קוישלען, וועלכע, 

געווָארן צו ֿפרוי לוינס הענט ֿפון איר ערשטן טָאג אויף דער 
ָא שקַארמיצן און קוישלען וועלן ָאט די טַאקע  –העלער וועלט, 

 ט.דערגַאנצן איר ּפָארטרע

 ֿפַארקערט, זי איז געווען. איז זי ניט געווען, ניין "טעם־מלא"קיין 
טוט זיך אויף דער ס'ווָאס  נָאר, זעט, און זעט. װַאטעמיאוסעַא 

גלענצדיקן ַא געהַאט  דָאבַײ די מענער הָאט זי גר ‒וועלט, 
זינט איר מַאן איז, ֿפַאר קיינעם געדַאכט, מיט יָארן צוריק . דערֿפָאלג

קיין מזל זי געהַאט  נֿפטר געווָארן, הָאבן אירע ֿפרַײנד ניט
אום שבתע־נַאכט, ָאדער  אַײנצולַאדן אויף ַאן עּפעס ַאן ָאוונטֿפילם

ביטע, מיט  ‒, בַײ טָאג". קַאוויַארנעַא  גלעזל טיי איןַא  סּתם אויף
בעסטן ֿפַארגעניגן, ָאבער ָאוונטצַײט, איר זָאלט מיר ּפַארדָאנירן, 

ַא  ט זי שטענדיק ענטֿפערן מיטֿפלעג ‒, "בין ֿפַארנומעןכ'
ן ָאדער ניט איר קענט יָא גלייב. ֿפַארנעּפלדיק־ּתירוצדיקן שמייכל

גלייבן, ָאבער יעדן ָאוונט הָאט מען געקענט זען ווי עס לַײכט זיך 
ווַארעמע, נטיותדיקע, ַא  און די ָאוונטשַײן איז געווען. אין איר דירה

 ם.מיט ֿפיל רָאמַאנטישע רמזי
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, 1קיינער הָאט ניט געווּוסט, ווער איז דער ֿפרוי לוינס אוכַאזשָאר
 ‒, גֿב, איר אוכַאזשָארַא. "ֿפַארמַאכטע ֿפרוי"ַא  געוועןווַײל זי איז 

קלָאר, ווען  און ווָאלט געווען בַאנַאלַאלץ  און. ּפָארל צון אירַא 
ן יעקעדיק צוגעשיקט ווערן דער ֿפלעגווָאס  ניט די בוקעטן בלומען,

בוקעט ַא  בוקעט רויטע רויזן יעדן ֿפרַײטיק אוןַא  ‒, ֿפרוי לוין
בקיצור, ווען ניט די . ן דינסטיקווַײסע נעגעלעך יעד בּתולהדיק

ֿפרוי ַאז  דָאזיקע ּפרעכטיקע בוקעטן, מע ווָאלט געקענט טרַאכטן,
 לוֿפטבַאלָאן, ָאדערַא  מירַאזש,ַא  לוינס אוכַאזשָאר איז ניט מער ווי

 ם.די שכני ֿפון קינאה־ֿפַאנטַאזיעַא 

געדויערט ױן שדי ּפרשה מיט רויטע רויזן און ווַײסע נעגעלעך הָאט 
 ֿפון גענומען שיקן בוקעטן מ'הָאט ,ּפלוצעם ,דאָ  נָאר ,ויי יָארצו

מען איז געווָארן ַאלע און ,גלַאדיָאלוסן און ווערבע־צווַײגלעך
הויכן ַא  ,2קנַײעם ליובָאווניַא  די שכנה זייערע הָאט שויןַאז  קלָאר,

עס קומט די וועסנע און נָאר ָאט, . ברייטער ּפלייצעַא  מַאן מיט
. מען בוקעטן ֿפון איידלע דוֿפטיקע ֿפרילינג־בלומעןהייבן ָאן ָאנקו

זי  –די שכנים,  ּונדערטװזיך געהָאבן  –נו, ווי געֿפעלט עס אַײך, "
די "ַאז  מע הָאט ַאֿפילו געמוטלט,. "ּפָאעטַא  נַײעם,ַא  הָאט שוין

ביסל צוהַארן ַא  דַארףחתונה, נָאר מע ַא  שוין בַײ ןהַאלט "יונגע
שטָאּפטער ַאמעריקַאנער, וועט זיך גטן מיט ביז דער חתן, ַאן ָאנגע

ײנע שט אויסהערן די ֿפלעג די ֿפרוי לוין. זַײן ערשטער ווַײב
 ּפליָאטקעס און נָאר געשמייכלט, און דָאס שמייכל אירס הָאט

ֿפרויען ֿפון דער געגנט,  ַאלע גווַאלדיקע קינאה בַײַא  גערוֿפןַארויס

                                                 
 קַאװַאליר –לָאקַאליזם  –אוכַאזשָאר  1 
 , קָאכַאניקגעליבטער –לָאקַאליזם  –ליובָאװניק  2 
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ֿפרויען? זיכער, וועגן  עַאל טרוימען און חלומעןווָאס  ווַײל וועגן
 ן.ליבע, אוכַאזשָארן און שיינע בוקעטן בלומע

ווען די מענער ווָאלטן נָאר געווּוסט ווי גרינג איז צעשמעלצן דָאס "
זיֿפץ טָאן די ֿפרוי ַא  טֿפלעג – ,"בוקעט בלומעןַא  מיט הַארץֿפרויענ
, ענטֿפערן איר מַאן, הער ֿפישער ֿפלעגט ‒, "טַא נארישקיי". ֿפישער

ווָאלט בעסער געווען ווען ֿפרוי לוינס געליבטער ווָאלט איר ס'"‒ 
יענעם  ָאך ַאלץנטרָאגט ך, נעבע ,זי. נַײ מַאנטלַא  געשָאנקען

דַײטשלַאנד  ֿפון מַאנטל, אין וועלכן זי איז געקומעןֿפַארטשוכעטן 
 ."קמיט היּפשע דרַײסיק יָאר צורי

ער הָאט . דער געגנט ןֿפו ליבלינגַא  דער הויף־אויֿפזעער איז געווען
 מ'הָאט, זינט ױניצע־ּפָאמהויף יוַאשן די טרעּפ און גערייניקט דגעו
 ֿפון ווען ער איז געקומעןט, נָאך דעמָאל. געבויט די הַײזעראויֿפ

שיינעם ָאנצוג און ּפליטים־שיך מיט ַא  דַײטשלַאנד, ָאנגעטָאן אין
 גרָאבע טָאּפלדיקע ּפעדעשוועס, נָאך דעמָאלט הָאט ער

אין . גָאט בַאהיט, נעבעך, ַאן ַאלמן ‒, טיף רחמנותַא  גערוֿפןַארויס
ן די וווילהַארציקע שכנות אים ֿפלעג די לַאנגע יָארן ֿפון משך
וועלכע זַײנען  ֿפון גן מיט שיך, העמדער און הויזן,רבַאזאָ 

 ֿפון די קינדער זַײנען אויסגעווַאקסן. אויסגעווַאקסן זייערע קינדער
 ן.ווַײס איז אין זיי אַײנגעווַאקסן געווָאר די בגדים און הער

דעם גרויסן ֿפיל־דירותדיקן הויז הָאט הער  ֿפון אַײנוווינערס ַאלע ֿפון
. בַאזונדערע סימּפַאטיע טַאקע צו דער ֿפרוי לויןַא  װיזןױסגעא ווַײס

ביסל ַא  ווען די ֿפרוי לוין איז געוועןן, ער הָאט געדענקט יענע צַײט
 מיקלָאמּפערשט נַײ מַאנטל הָאט דעמָאנסטרירטמָאגערער און איר 

דעמָאלט זי איז . גוטן שנַײדערַא  ֿפון הַאנט ַא דעליקַאטן טעם אוןַא 
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 "קיסריניעשן"ביסל העכער און ניט געטרָאגן איר ַא  געווען
 און העולם־הז ֿפןאיז נָאך געווען אוי ,טיורבַאן, איר מַאן, הער לוין

טשַאשקעלע ַא  ן צו גַאסט אויףט ּכסדר אַײנלַאדן הער ווַײסֿפלעג
נעמען אויֿפ ט איםֿפלעג יָא, יָא, מע. "קרַאנצקוכן"ַא  קַאווע מיט

שמועסן וועגן ײן אן אין געהַאלטזיי הָאבן  און אינעם סַאלָאן
 ּפשוטער הויף־אויֿפזעער,ַא  ער, ‒, נָאר שטעלט זיך ֿפָאר. בערלין
און  הַאנט דערטַײערן ציגַאר אין ַא  ֿפָאטעל מיטַא  ט זיצן איןֿפלעג

 ע.גלַײכער צווישן גלַײכַא  זיך געֿפילט ווי

ַאזעלכע זַאכן ֿפַארגעסט מען נישט, זיי בלַײבן אין הַארצן אויף 
אין זַײן ווָאס  ווי הער ווַײס, ןאייביק, בַאזונדער בַײ ַאזַא מענטש

לעבן יענעמס שוועל ניט איבערגעטרָאטן, סַײדן צו ֿפַארריכטן 
 ה.מס דירך אין יענעַאזַא  עּפעס

דער ֿפרוי לוין הָאט הער  לּכֿבודאין דער ּפרשה מיט די בלומען 
בַאזונדערן חלק, ער הָאט שטָאלצירט מיט ֿפרוי ַא געהַאט  ווַײס

ווי נָאר  –נו, ַײדה ,ַאליין לוינס ליבע־דערֿפָאלגן ניט ווייניקער ווי זי
ט ברענגען דעם בוקעט און די ֿפרוי לוין איז ֿפלעג דער יִינגל־שליח

ט הער ווַײס גלַײך איבערנעמען ֿפלעג ישט געווען אין דער היים,נ
ר ֿפרוי רובין ַאלעדי בלומען, ָאנקלַאּפן צו דער איבעריק סענטימענט

און זי בעטן ָאּפהיטן אין ווַאסער די בלומען, ביז איר שכנה, ֿפרוי 
ער הָאט ּפשוט ָאנגעקווָאלן צו זען . ַאהייםוועט זיך אומקערן , לוין

און . אה־בליצל אין ֿפרוי רובינס ֿפַײכטע קעלבישע אויגןדעם קינ
נַײע מַאשין און די ֿפרוי ַא  ווען די משּפחה מהרשק הָאט געקויֿפט

ַא  געלייגטראון קיין מָאל ניט ֿפאָ  ,מהרשק ֿפלעגט זיצן בַײם רודער
איר שכנה ֿפרוי לוין, דַאן הָאט ָאנגעהויבן הער ווַײס  "טרעמפּ "
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ביטע ָאּפהיטן אין ווַאסער ַא  די ֿפרוי מהרשק מיטזַײן אויך  "מכבד"
 ֿפון די ֿפרוי מהרשק זָאל ּפלַאצןַאז  די בלומען ֿפַאר איר שכנה,

ֿפַאר  "ָאּפצָאלן"ט הער ווַײס ֿפלעג ָאט אויף ַאזַא אוֿפן. ׂשינאה־קינאה
 ײ.דער קינאה צו זַײן סימּפַאטיע, יעדן איינעם לויט דער ר

ע ווָאך און קיין בוקעט גַאנצ ַא ַײֿפַארב איזס'ַאז  און ָאט איז געשען,
ניטָא קיין  ‒ַײ ֿפַארב ווָאך איזַא  און נָאך. איז ניט ָאנגעקומען

נעסט אין הער ַא  גרויסע דאגה הָאט זיך געמַאכטַא  בלומען, און
איז געשען ווָאס  ן בַײ ֿפרוי לויןֿפרעג זָאל ער אֿפשר. הַארץ ס'ווַײ

ַא  ֿפַארווָאס  ער זַײט,דער צווייט ֿפון מיט איר ֿפרַײנד? און
עס הָאט זיך אים  ?...ֿפרויַא  זַאכן בַײ ַאזעלכע טֿפרעג דזשענטלמען

ֿפרוי לוינס בעקעלעך זַײנען אַײנגעֿפַאלן ַאז  אויסגעוויזן, ַאֿפילו
 ‒ דַארער און קלענער, און איר ּפניםַאלץ  ווערטזי ַאז  געווָארן,

נומען צום שטַארק געַאזוי  ער הָאט עס. ערײכבלַאסער און בלַאלץ 
ווען ער הָאט מיט איר געשמועסט, און דער  ,איין מָאלַאז  הַארצן,

, נַײער ּפָאסט־טרעגער הָאט אים געֿפרעגט צי דָאס איז זַײן ווַײב
 ם.די ּכלי ֿפון ַארויס ר ניטועהָאט ער זיך בַאליידיקט און שי

ן, ַײ און קיין בלומען זַײנען ניט ָאנגעקומעֿפַארבַאז דרַײ ווָאכן זַײנען 
דַאן הָאט הער ווַײס ָאנגעטָאן זַײן שיינעם בערלינער קָאסטיום און 

ן ֿפלעג וועלכן ֿפון איז געֿפָארן אין יענעם ווַײטן בלומען־געוועלב,
ּפרּווו ַא  ער וועט. ֿפרוי לויןדער ָאנקומען די שיינע בוקעטן ֿפַאר 

ן ֿפרוי לוינס אוכַאזשָאר און דאַ  ֿפון ען דעם ַאדרעסבַאקומטָאן צו 
טרַאכט ווָאס  ווַײל. ווערטער "שיינע"ּפָאר ַא  וועט ער אים זָאגן

נָאך צען יָאר טָאג־טעגלעכע ַאז  ער זיך, דער דָאזיקער שמָאק,
ַא  קען ער זי ֿפַארלָאזן צוליב עּפעסן, בלומען־בוקעטן ֿפַאר ֿפרוי לוי
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רוֿפן ַארויס ט די ֿפרוי לויןֿפלעג ? צען יָאררנַײער געליבטע
הויף און  ֿפון שכנות ַאלע און בַאזונדערן ּכֿבוד בַײאייֿפערזוכט 

ַײגעֿפָארן ֿפַארב חוצּפה, די מהרשקיטשקע איזַא  הערט נָארט, הַײנ
נו, ווי . עגעבןגּפדער ֿפרוי לוין און איר קיין גוט־מָאגן ניט אָ 

 ט.ניט דערלויבנס ַאזוי געֿפעלט עס אַײך? ֿפרִיער ווָאלט זי זיך

 . זיכטיקרער ווַײס געווען זייער ֿפאָ אינעם בלומען־געוועלב איז ה

בוקעט בלומען ַא  איר זָאלט שיקןַאז  די ֿפרוי לוין הָאט געבעטן,"
הָאב ֿפַארגעסן זַײן כ'ַאנטשולדיקט, . ר..צו איר חֿבר, צום הע

דער ַאז  הָאט געשטַאמלט הער ווַײס, הָאבנדיק אין זינען,‒ , "נָאמען
, ףז און וועט אים קומען צו הילֿפַארקויֿפער וועט ֿפַארשטיין זַײן רמ

 . אוֿפן ַאנדער ָאבער יענער הָאט אים ָאּפגעענטֿפערט גָאר אויף ַאן

חֿבר ַא  מירווָאס  –הָאט ער גענומען שרַײען, ‒ , הערט מיך אויס"
שיקט די דָאזיקע מָאדנע  ןשָאק מיט יָארַא  חֿבר?ַא  און ווער מיר

איז ניט מַײן ס'. ַאליין ֿפרוי די ּפרעכטיקע און טַײערע בוקעטן זיך
זי  הָאטאיצט ָאבער . ַארט מיך ניט, זי צָאלט דָאך, ניט איךס'עסק, 
און  ,איז מיר שולדיק ֿפַאר דרַײ חדשים ,געהערט צו צָאלןאויֿפ

 "ן.מער שיק איך איר ניט קיין שום בוקעטַאז  ן,הָאב בַאשלָאסכ'

שיינעם  ַא ט די ֿפרוי לוין יעדע ווָאךבַאקומזינט יענעם טָאג ָאן 
און הער ווַײס איז . עּפעס ַאן ַאנָאנימען אוכַאזשָאר ֿפון בוקעט

אין ווַאסער די בלומען  ָאּפהיטןממשיך צו בעטן די שכנות זיי זָאלן 
 . הֿפרישע ּפָארציע קינאַא  בלומען און. ֿפַאר דער ֿפרוי לוין
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זי וועט קיין מָאל ניט ֿפַארגעסן ַאז  זָאגט,ריגער הָאט גע ֿפרוילין

חסד, זי וועט קיין מָאל ניט ֿפַארגעסן ווי ֿפרעמדע מענטשן  נעמסעי
‒  ,זיי הָאבן ּפשוט געזָאגט. הָאבן זי גענומען צו זיך אין דער היים

קום, ברענג צו אונדז דַײנע זַאכן און בלַײב ביז דו וועסט געֿפינען "
עס שטייט דָאך געשריבן . וויין ניט. ייםה ַאנדער ֿפַאר זיך ַאן

 דו וועסט זען,. יִידן זַײנען ברידער ַאלע ,"הלז ההיהודים ערֿבים ז"
וועט זַײן אין ָארדענונג, און וועסט נָאך, מירצעשעם, דערלעבן ַאלץ 

זיי וועלן קומען צו אונדז . צו זען דַײנע עלטערן געזונט און שטַארק
זיי וועלן ַאז . בלַײב בַײ אונדזזשע, ל דערווַײ. ווי דוַאזוי  ַאהער,

נָאר זָאג . המלך־סעודה ּכידַא  סעודה,ַא  קומען, וועלן מיר ּפרַאווען
 ."טןהָאבן זיי הָאלט, מיר וועלן צוזַאמען צוגרייווָאס  אונדז

און זי געהַאט  קיין זַאכן הָאט זי ניט. די ֿפרוילין הָאט זיך צעכליּפעט
געהַאט  זי הָאט. געהַאטהָאט זי ניט  , אויך געלטַאגבֿ . איז געבליבן
ּפנים,  "יעקיש"בלַאס ַא  געדיכטע רויטע הָאר אוןן, גרויסע אויג

די זונענשטרַאלן ַאז  מע הָאט געקענט מיינען,ַאז  ַאזַא ליכטיק ּפנים,
בַײ אונדז ווָאס  ַאזַא קלָאר ּפנים,. הָאבן עס קיין מָאל ניט ָאנגערירט

 ן.געזע נס קיין מָאל ניטַאזוי הָאט מען

ַא  די מַאמע הָאט געגלעט דער ֿפרוילינס ּפנים ברחמי־אם און מיט
דער טַאטע הָאט געריבן זַײנע אויגן, . שוועסטערַא  ֿפון קינאה

ַא  קיין עין־הרע," ‒, געקרַאצט דעם שטערן און געלעקט די ֿפינגער
לַײטישער ַא  ֿפון קלָאר ּפנים און דערצו נָאךַא  גרויס מיידל מיט

 ַאלע מויד מיטַא  ,"בלוט מיט מילך"מיידל ַא  יצור,בק. משּפחה
 "ער מזליִידיש אַ "הייסט ווָאס  און זעט נָאר. ווַײבערישע מעלות

יֿפת־ּתואר, גייט ַא  ס ּכוונה? זי,ווער קען וויסן גָאטל, און בכל
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ַא  זעקל אויף דער ּפלייצע, גלַײך וויַא  מיטזער, איבער די הַײ
 ."טיּתומה, ניט ֿפַאר קיינעם געדַאכ

הָאט געֿפרעגט דער טַאטע, ּכדי ‒ , "וויֿפל ַאלט ביסטו, מַײן מיידל"
יונגע מענטשן נייטיקן זיך ניט אין גָארניט, ווַײל זייער ַאז  מרמז זַײן,

 ס.יוגנט איז זייער הָאב־און־גוט

הָאט אים  ‒, וועט קומען שּפעטער "בַאגַאזש"ָא, דער י‒ 
 . לגצייכן אין קוֿפראַ ַא  מיטן, ֿפַארזיכערט די ֿפרוילי

דער טַאטע הָאט . בַײם גרויסן עסטיש ֿפַאר די אורחים איז שטיל
 ץ.ן זיפֿ יִידיש שווערן זיֿפץ, ַאזַא מין אויסגעּפרּוווטןַא  געטָאן

זָאלן זָאגן ווָאס  ניט קיין עלטערן און ניט קיין ווערטֿפולע זַאכן,
דַײן ַאן איינציקער עדות דערויף איז . דַײן יִיחוס ֿפון עדות

ַא  גינגָאלדענער קָאּפ, די בגדים, דַײן גלענצנדיקער דַײטש,
 מויער מיטַא  ‒, דער היים ֿפון טַײערער נָאזטיכל און דרַײ בילדער

דער  ‒ רויזן, ווַײטער ֿפון לעבעדיקן ּפַארקןַא  גָארטן און מיטַא 
די מַאמע און די קלענערע שוועסטער, און ָאט איז זי, די ע, טַאט

הָאט זיך צעלייגט לעבן אירע ווָאס  ן מיטן הונט לעסי,יונגע ֿפרוילי
 ס.ֿפי

אין איירָאּפע . דָאס קען יָא זַײן‒ הָאט געזָאגט די מַאמע,  ‒ ,יאָ "
 אויך מיר הָאבן. ממש ווילעס. הָאט מען גרויסע אייגענע הַײזער

ַא  ָאבער דָא,. ווַארשע, אין מיכַאלין ֿפון ווילע ניט ווַײטַא געהַאט 
 .'סלוקסוַא  צוויי צימערן איז שוין ֿפון דירהלע

הָאט זיך ‒ , "און ווּו וועלן שלָאֿפן אַײערע אייגענע קינדער"
 ט.ן די ֿפרוילין, ָאבער הָאט יָא געֿפרעגֿפרעג געווַאקלט צו
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צוויי ‒ הָאט געענטֿפערט די מַאמע, ‒ , מיר הָאבן נָאר מיידלעך"
 ֿפון זיך ָאּפזָאגן זיי וועט ֿפון יעדע איינעווָאס  גָאלדענע מיידלעך,

איר אייגענעם בעט און איר וועט קענען שלָאֿפן אין דרַײען אין איין 
ָאט זעסטו דָאך, . זיי זַײנען שוין צוגעוווינט געווָארן צו דעם. צימער

מיר הָאבן, געלויבט איז גָאט, צוויי גרויסע צימערן, איין צימער 
ַא  צונעמען געסט,אויֿפ זַאל ֿפַארַא  ֿפַאר אונדזערע מיידלעך, און

גרויסן שרַאנק ֿפַאר שּפַײז און אין דער זעלבער צַײט, ַא  זַאל מיט
ַא  און ָאט שטייט. שַאֿפע ֿפַאר קליידערַא  כַא־כַא, ער איז אויך

איז דָאס אין ַאזוי . בעטַא  צעלייגט זיך איןווָאס  סָאֿפע,
ַאזוי  אויך. בַאזונדערן ַאלקערַא  , מע בַאגייט זיך ָאןיׂשראלארץ־

 ."טען מען שלָאֿפן און ברענגען קינדער אויף דער וועלק

‒ הָאט זי מּתקן געווען דער טַאטע, ‒ , ניט קינדער, נָאר מיידלעך"
 דַארףאויך יִינגלעך ַאז  נהן,עאיין טאין איך ע צַײט הַאלט גַאנצ די

צוויי . און זי? הע... נייטיקט זיך אין בנים יׂשראלמען מַאכן, ארץ־
הַא, ֿפרוילין ט? ענוג? צי איך בין ניט גערעכמיידלעך איז ניט ג

 "ר?ריגע

הָאט ‒ , "מיליע זַײנען מיר צוויי שוועסטעראויך בַײ אונדז אין ֿפאַ "
 זי איז געווען זייער. זיך געשטעלט אויף מַאמעס זַײט די ֿפרוילין

רעמל ֿפון די ַא  גערעגט, דָאס ּפנים הָאט געשַײנט איןאויֿפ
אירע מילך ווַײסע הענט הָאבן געשַײנט גינגָאלדענע הָאר, אויך 

 ד.מיט גינגָאל

 ס.איז היילַאנד  ַײ אַײך איןב‒ 
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דו ביסט בַײ זיך אין . ַײ אונדז, מַײן קינד, בַײ אונדז אין לַאנדב"
 ע.הָאט געזָאגט די מַאמ‒ , "םדער היי

הָאט  ‒, "ןנעַײער זיסע וווילהַארציקייט וועט מיך דערהרגעא"
 . עדי מומע כַאנציָאנגעהויבן בורטשען 

די מומע כַאנציע הָאט אומעטום געזוכט צדק און יושר, געווען ַאן 
ניט  דַארףמע  ‒, ָאּפשּפָארערקע און קַארג אויף ווערטער

 ה.איבערטרַײבן, לויבן און צוזָאגן, ווַײל שּפעטער הָאט מען חרט

ווען די מומע כַאנציע איז ַאנטלָאֿפן קיין רוסלַאנד מע הָאט איר 
  לַײך געשריבן:ג

קום צו . ווָאס זוכסטו דָארט? קיין יושר וועסטו דָארט ניט געֿפינען"
קום . און זָאלסט ֿפַארגעסן וועגן ַאמעריקע יׂשראלקיין ארץ־ז, אונד

טוט מען מיט ווָאס  טרַאכט טָאןַא  צו אונדז און דָא וועלן מיר שוין
 ."עדער בָאב

ינדונג ֿפַארב קיין. אין ּפוילןדי בָאבע איז דערווַײל געבליבן דָארטן, 
בירט צו טעלעֿפָאנירן וּפר ַאֿפילומיט איר איז ניט געווען, מע הָאט 

דָארטן ֿפַארקָאכט זיך ַאז  זיך געֿפילט, ס'הָאט. הצלחהַא  ַאהין, ָאן
 ס.עּפעס שרעקלעכ

זי . רעזָאגט די ֿפרוילין ריג‒ , "מלחמהַא  ָאט־ָאט וועט זיך ָאנהייבן"
רעדן וועגן  ַאלע קרבן, אין בערליןַא  גייט ווערן ּפוילןַאז  ווייסט,

ווָאס  מָאל זען די עלטערן,ַא  און גיי ווייס צי זי וועט נָאך. דעם
דָאס ֿפַאמיליע־אייגנטום הָאט ווי . הָאבן זיך ֿפַארזַאמט אין בערלין

 ן.צוגעקלעּפט זיי צום בערלי
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ער ווַארטן ביז ד דַארףמע . דער טַאטע מַאכט אויף דעם רַאדיאָ 
ערשט נָאך דעם ווי דער . עןגלִיגרויסער מכשיר וועט זיך ָאנ

ּפָאר ַא  מּכה,ַא  אים דערלַאנגן דַארף'מ ,מָאנסטער ווַארעמט זיך ָאן
צו דונערן, סקריּפען, כריּפען, ָאן  רדעמָאלט הייבט ע ‒, קלעּפגוטע 

ער סוף הייבט ־ּכלּכל־מיני קלַאנגען און סוף־ ַארויס זיך ֿפון לָאזט רע
 .ּתסטעריל עֿבריַא  ו רעדן אויףָאן צ

 ע.ֿפרעגט די מַאמ ‒ "?ווָאס זָאגט ער"

אויב וועסט זיך ניט . העברעִישאיז שוין צַײט דו זָאלסט קענען ס'‒ 
לערנען איצט וועסט שוין קיין מָאל ניט קענען און וועסט ניט קענען 

זעסט דָאך ניט? שוין איצט שעמען . זיך אויסדברן מיט דַײנע קינדער
 .יִידיש זיך רעדן זיי

, "ףדי מיידלעך ווילן שלָאֿפן, די אייגעלעך קלעּפן זיך בַײ זיי צונוי"
זי ֿפירט ַאוועק די קינדער אין צווייטן . זָאגט די מומע כענציע‒ 

 . צימער און הַאלט אין איין בורטשען

אין אמעריקע איז שלעכט, קום . זען און טָאןַאלץ  דַארףנָאר איך "
ַאזַא יָאר אויף מַײנע . יׂשראלסטינע, קיין ארץ־ַאלעפּ צו אונדז, קיין 
 ֿפון גוטע מַאמע הָאבן די קינדער, הַא? זי ברענגטַא . ׂשונאימס קעפּ 

שלעּפערס, נָאר שלעּפערס ברענגט י, דער גַאס ּכל־מיני ארחי־ּפרח
, הַארץגוט ַא  מען הָאט זיַאלע , ֿפַארהַארץווויל ַא  זי הָאט דָאך. זי

ער וועלט, גַאנצ זי איז דָאך די מַאמע ֿפון דער. מעןַאלע הַא? ֿפַאר
און . ע וועלטגַאנצ ן קָאּפ, דיאויֿפ ע וועלט ליגט אירגַאנצ הַא? די

שע, הָאבן אירע קינדער געשלָאֿפן אין זייערע אייגענע ז זָאגטן, ווע
בעטן, הַא? ווען? אין רותס בעט שלָאף איך, איך שלָאף אין איר 
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ט וועט שלָאֿפן די רויטע ֿפרוילין מיט און אין ֿפייגעלעס בע. בעט
 "...ַא?די רויטע מויד, ה. טעליצע ַא אויגן ווי בַײ

 ֿפון שטוּפ מיטן ֿפוס איר ּפליטה־זעקל, נעמטַא  די מומע כענציע גיט
 בַײ דער ֿפענצטער, צעלייגט אים אונטערן 3שעניקַא  ַארויס אים

. ַײלעךלַא  , בַאדעקט אים מיט ַאן ַאלטער קָאלדרע און מיטווַאנט
טענהט זי, איז ניט גוט ן, קישַא  מען ניט, ווַײל דַארףקיין קישן 
דעם ל, קוש אין שטערן דעם מיידַא  דערנָאך גיט זי. ֿפַאר געזונט

 ֿפון דער היים, ֿפון נָאך העברעִישדי מומע כענציע קען . "קּתמו"
הערסט,  ‒, "ּתרבות־גימנַאזיע"ווַארשע, זינט די שטודיעס אין 

אויך איר ַאז  זָאלסטו זָאגן דַײן גוטער מַאמקעלע,ק, מָארגן ּתמו
און אויב זי וויל . טבעַא  אייגענע קינדער הָאבן זכות צו שלָאֿפן אין

מען, איז זָאל זי זַײן, ָאבער ניט אויף אַײער ַאלע זַײן גוט ֿפַאר
גוטע און ַא  אויף איר אייגענעם חשבון זָאל זי זַײן. חשבון

לעבן טַאטן, איר אייגן ָארט זָאל זי  בַאֿפרַײען איר ָארט אין בעט
ק, איך ּתמו. איר אייגן ָארטן, זָאלסטו איר זָאגַאזוי  ּפונקט. בַאֿפרַײען

לַײכט זיך אינעם ס'זָאל ֿפַארמַאכן די טיר צי דו ווילסט נָאך זען ווי 
 ֿפון צווייטן צימער? און אֿפשר ווילסט זיך צוהַארן צו די ּפליָאטקעס

הַאלט דָאך אין איין מוטלען, מע בעבעט, מע  די דערווַאקסענע? מע
 "ע...מע בעבעט, בע־בע־בת, טרַײבט רכילו

 ַאלע זי הָאט שוין אויסגעּפרּוווט. ֿפייגעלע קען ניט ַאנטשלָאֿפן ווערן
ַא  ן ָארט,ײקזַײטן, עס העלֿפט ניט, זי קען ניט געֿפינען זיך 

סט, דער בַאקוועמע ּפָאזע, דער הַארטער שעניק קוועטשט און בַײ

                                                 
 ַא קישן ֿפון שטרױ -שעניק  3 
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עס טוט וויי, נָאר זי ווערט . ן קָאפּ אויֿפ ֿפרוילינס זעקל דריקט איר
 ן.ּפַאמעלעך ַאנטשלָאפֿ 

ן, ָאַארדּפ‒ שעּפטשע די ֿפרעמדע ֿפרוילין, ַא  גיט‒ , ּפַארדָאן"
איך ענטשולדיגונג, דַאס . טַײערע נעמַײך, ענטשולדיגונג זי מי

ט צַײגן אינענס איך הָאב געווָאל. געוועקטאויֿפ אינענס עבַאה
איך . מַײן הויז אין בערלין ֿפון וווילער מוטער די ֿפָאטָאבילדער

 "ן.רוקזַאק אויסצִיע ֿפונעם ברויך זיי

. געוועקט, ָאבער קיין ווָארט ניט ֿפַארשטַאנעןאויֿפ ֿפייגעלע הָאט זיך
נעמען די ַארויס די ֿפרוילין הָאט אויסגעליידיקט דעם רוקזַאק ּכדי

זַאכן צוריק אינעם  ַאלע דעם הָאט אומגעקערט בילדער און נָאך
ַא  בלעכענע ּפושקע,ַא  רוקזַאק און ּפלוצעם זיך ָאנגעשטויסן אויף

, קַײלעכדיקע, מיט רויטע און ווַײסע לַאטַײנישע ױעגרויסע, בל
 ן.בוכשטַאבן אויף די זַײט

הָאט געזָאגט די ֿפרוילין צום ‒ , "ָאס איז גוט, דָאס איז זייער גוטד"
טַײטל געטָאן אין דער ּפושקע מיטן לַאנגן רויטלעכן ַא  דל אוןמיי
 ל.נָאג

טַײטל געטָאן ַא  מָאלַא  הָאט זי איבערגעחזרט און נָאך‒ , "גוט"
 . מיטן נָאגל

גוט ַא  איזריגער  גוט מיידל און ֿפרויליןַא  זייער גוט, דו ביסט"
  "ל.מייד

ן זַײטל ֿפון אויֿפ ןקוועטש געטאָ ַא  געבויגן,נדי ֿפרוילין הָאט זיך אַײ
צי געטָאן דָאס ַא  הַאנט ר ּפושקע און מיט דער צווייטערבלויע דער

דָאס דעקל,  – הַאנט די ֿפרוילין איז געבליבן שטיין, אין איין. דעקל
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געקרייזלט ַא  צוגעדעקט מיטע, די ּפושק ‒ אין דער צווייטער
 הָאט די ֿפרוילין. דינינק ּפַאּפירל, ַאזַא מין ווַאקס־סערוועטקע

געהויבן די סערוועטקע און די ּפושקע הָאט ַאנטּפלעקט איר אויֿפ
אינעווייניק הָאט די ּפושקע  ֿפון – נו,ַײדה ,איר ּפרַאכטן, ּתוכ

שיין ַא  ‒ סטעלניק און אין יעדער סטעלניעַא  אויסגעזען ווי
ּכל־מיני  ‒, גָאט מַײנער ‒, ּפַאּפירן בעכערל, און אין יעדן בעכרל

עבעקסן, מיט מַאנדלען, מיט ניס, מיט שָאקָאלַאד און קלייניטשקע ג
ע, מיט מַארציּפַאן, קיכעלעך און ּפלעצעלעך, דינינקע און ּפוכק

 ַאלע קיכעלעך צִיען צו זיך, און ַאלע און. מלא־חן און מלא־טעם
 ל.ֿפַארֿפירעריש שמייכַא  שמייכלען צום מיידל מיט

 ."טאַײן שיינקײ נעמט,‒ זָאגט די ֿפרוילין, ‒ , ביטע, נעמט"

ַאלץ  אויסצוקלַײבן,ווָאס  דָאס מיידל ווַאקלט זיך, זי ווייסט ניט
 קוקט איר אויס גלַײך, ָאבער די ֿפרוילין צווייֿפלט ניט, זי נעמט

ַא  קיכעלע איןַא  דער ּפושקע און דערלַאנגט דעם מיידל ֿפון ַארויס
וַײטער , בַאקוקט און והַאנט י הַאלט עס אין דערז. ּפַאּפירן בעכערל

 . ךווַאקלט זי

  "ן.ביטע שיאָ ‒ זָאגט די ֿפרוילין, ‒ , ביטע, נעמען זי"

דָאס קיכעלע הָאט צוויי שיכטן און צווישן זיי איז עּפעס ווי 
איז בַאשמירט ַאלץ  עּפעס ווי קרעם, עּפעס ווי שמַאנט, און ,גליָאדע

שניי  ֿפון גָאט מַײנער, דער טעםם, און דער טע. מיט שָאקָאלַאד
ֿפייגעלע הָאט געגעסן דָאס . די בַארגביימער ֿפון אויף די קרוינען

קיכעלע ּפַאמעלעך, יעדעס שיכטעלע בַאזונדער, יעדעס קרישקעלע 
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 מָאל אוןַא  בַאזונדער, יעדן טעם בַאזונדער, דרַײ מָאלצַײטן מיט
 ע.אין איין קיכעל ַאלע

און זיך  ֿפרעג געטָאן די ֿפרויליןַא  הָאט‒  איז געשמַאק?ס'גוט? "
הָאט ‒ , "גוטַאז  איך זע, – ,בלויז מיט די אויגןט, צעשמייכל

זי הָאט שטשילנע ֿפַארמַאכט די ּפושקע מיטן . בַאשטימט די ֿפרוילין
דעקל און עס אומגעקערט אין רוקזַאק, און דעם רוקזַאק געלייגט 

 ס.דעם מיידל צוקָאּפנ

ָאט זיך ה ‒ "עס שטערט?. עס טוט אינען ווייַאז  ָא, איך זע,"
רוקזַאק די  ֿפונעם גענומעןַארויס זי הָאט .ַאנטשולדיקט די ֿפרוילין

ן אויֿפ גרויסע בלעכענע ּפושקע און זי ַאוועקגעשטעלט
 ל.ברעטֿפענצטער

הָאט געזָאגט די ֿפרוילין און זיך אומגעקערט  ‒, "אַײן גוטע נַאכט"
ע, די דָארט הָאבן געווַארט אויף איר די טַאטע־מַאמל, אינעם זאַ 

שוועסטערקינד, ַא . מומע כענציע און דער שוועסטערקינד בָאנטשע
ַא  ָאבער קיינער הָאט ניט געווּוסט ֿפון וועמענס צד איז ער

 . דשוועסטערקינ

און . איז שוין ַארום חצות, נָאר ֿפייגעלע קען ניט ַאנטשלָאֿפן ווערןס'
דער . ר..נאָ לָאזן זיך הערן ֿפונעם זַאל, ווָאס  ניט צוליב די קולות,

קיכל הָאט ֿפַארֿפלייצט דעם צימער, ֿפייגעלעס  ֿפונעם טעם און ריח
ט ַאנטשלָאֿפן אויב זי וועַאז  גוף און נשמה, און זי הָאט מורא,

און . קיכל ֿפונעם נען ווערן דער טעם און ריחיווערן, וועט ַאנטר
קיכל איז טַאקע יָא צערונען געווָארן, אויך  ֿפונעם ווען דער טעם
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עמָאלט הָאט זי ניט געקענט ַאנטשלָאֿפן ווערן, ווַײל די זכרונות ד
 ן...וועגן יענעם טעם הָאבן גענומען זי מטריד זַײן און דָאקוטשע

שטיי אויף ‒ , הַארץהָאט איר ַאן עצה געגעבן דָאס ‒ , יי אויףשט"
דו קענסט ניט ַאז  וועסט זָאגן,. און קער זיך אום אין זַאל

ווַײטער, מע וועט דיר . און דו ווילסט ניט שלָאֿפן ַאנטשלָאֿפן ווערן
 "ס?טיי מיט וואָ  –, גלָאז טיי, וועסטו ֿפרעגןַא  ֿפָארלייגן

 איך הָאב ַאן‒ הָאט געענטֿפערט דעם הַארצן דָאס מיידל, ‒ , יןני"
בין יָא כ'ַאז  איך וועל מַאכן ַאן ָאנשטעל,ר, ָאט, הע‒ ן, ּפלאַ  ןַאנדער

. וועל ָאנהייבן שרַײעןכ'חלום  ֿפון ן און ּכאילוַאנטשלָאֿפן געווָאר
אין מַײן צימער, און איך וועל לויֿפן מע וועט קומען צו ַאז  זיכער,

 ל...קיכַא  קיכל,ַא  ‒ חלום ֿפון שעּפטשען ווי

ע קָאמעדיע? מע קען דָאך גַאנצ מען הָאבן די דַארףווָאס  צו. ניין
ווָאס  נָארַא  ן ֿפוןנס בעטַאזוי ָאבער ווי קען מען. בעט טָאןַא  ּפשוט

איר גַאנץ ֿפַארמעגן איז ניט מער ווָאס  ל,ָאנגעקומען ֿפרעמד מייד
, נָאר קיכעלעך אמת, ניט קיין ּפשוטע. קיכעלעך ּפושקעַא  ווי

מיט זייער הילף קען מען אויסֿפילן . ווּונדער־קיכלעך, ּכישוף־קיכלעך
 מע ווָאלט צו איר איצטַאז . יעדע ֿפַאנטַאזיע, יעדן רצון

 ווָאס גיבסטו ַאוועק ֿפַאר ָאט די"ֿפרעג געטָאן: ַא  צוגעשטַאנען און
 . "איר ווילטווָאס  ַאלץ"ט: ? ווָאלט זי געענטֿפער"קיכעלעך

 . מיר ווילן דַײן בעט   –

 . נעמט   –

 ר. מיר ווילן דַײן שוועסטע   –
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 ט.מנע   –

ָאדער  בעת דער צווייטעַאז  ווַײט,ַאזוי  ען ביזגַאנגֿפייגעלע איז דער
דער דריטער ֿפַארֿפירערישער נַאכט איז זי געווען גרייט 

נָאר שטעלט זיך . ע וועלט ֿפַאר נָאך איין קיכלגַאנצ ַאוועקצוגעבן די
דער ּפושקע און זי זעט די  ֿפון דעקלס'עס עֿפנט זיך אויף  ‒, ֿפָאר

ס, אירע גוט דָאס רמיץ־בעכערלעך מיט ַאלדי שקאַ  ֿפון קריינדלעך
מָאל וועט ַא  נדזשען איבער ָאט דער ּפרַאכט, און ווידעראויגן בלאָ 

זי וועט זיך . אויסצוקלַײבןווָאס  איר זַײן שווער צו בַאשליסן
ווַאקלען און ּפַײניקן ֿפַאר איר אויסקלַײב און זי וועט זיך מֿברך זַײן 

 ֿפונעם זי וועט ַארָאּפנעמען דעם ווַאקס־אַײנהיל. ֿפַארן אויסקלַײב
ּפַאמעלעך־ּפַאמעלעך און ן, וועט עס ֿפַארזוכן, ָאנטעמעקיכעלע און 

 ע.יעדער קרישקעל ֿפון יעדן ביס, ֿפון זי וועט הנאה הָאבן

צעגייט זיך אין מויל ווָאס  גן־עדן־טעם, ֿפונעםהָאבן הנאה זי וועט 
דערנָאך וועט זי זיך סטַארען ניט ַאנטשלָאֿפן . איֿברים ַאלע און אין

וועט ס'נען ווערן, יוען דער טעם וועט ַאנטראון ו. ווערן, חס־וחלילה
דער ָאנדענק וועט דליבען די חושים, . בַײטעםלַײבן זַײן ֿפַארב דָאך
וועט זיך ניט שטילן, ביז ווָאס  טיֿפע בענקשַאֿפט,ַא  רוֿפןַארויס וועט

און ַארויֿפלייגן  הַאנט זי וועט ווידער הַאלט די געגַארטע ּפושקע אין
 ן.דָאס קיכעלע אויף די ליפּ 

זַאכן? און בַײ וועמען? ניין, מע  ַאזעלכע מע קען דען בעטן ,ָאבער
 ן.ֿפַארגעסַאלץ  דַארף

 ט.אַײנשלָאֿפן קען זי ני יאי ֿפַארגעסן קען זי ניט, א בער,אָ 
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י ד. אין דער שול ווערט זי ַאנטשלָאֿפן גלַײך אויף דער ּפַארטע
יסער טעות גרוַא  איז געוועןס'ַאז  לערערקע הַאלט אין איין טענהן,

ַא  ווַײל זי נייטיקט זיך דערווַײל איןל, צונעמען זי אין דער שו
 .קלַאס קינדער־גָארטן, כָאטש זי גייט שוין אין צווייטן

דער ֿפרוילינס . ֿפרִיערווָאס  אין ָאוונט אַײלט זי זיך לייגן שלָאֿפן
איין מָאל אין ָאוונט וועט ַאז  זי ווייסט,. רוקזַאק ליגט איר צוקָאּפנס

גוטע נַאכט, מַײן  אַ " :אין צימער ַארַײנגיין די ֿפרוילין, וועט זָאגן
עֿפענען די ווּונדער־ּפושקע און וועט אויֿפ זי וועט. "טַײער מיידל

, נָאר ַאליין וועגן, זי וועט ַארַײנקומען ניט דעסט ֿפון. "נעם"זָאגן: 
גלעט טָאן איבער דער ַא  זי וועט איר. ער משּפחהגַאנצ מיט דער

זי הָאט ָאּפגעטרָאטן איר די ווָאס  און בַאדַאנקען ֿפַאר דעם, בַאק
זיך אומקערן אין זַאל ַארַײן צו שמועסן  ַאלע דערנָאך וועלן. בעט

 ע.וועגן די שרעקלעכע געשעענישן אין איירָאפּ 

ן שעניק און אויֿפ מיידל ליגט־ֿפייגעלע. ַײֿפַארב איז ָאךװ־יסוריםדי 
ן אויֿפ שטייטוָאס ו ר ּפושקע,בלויע קוקט אויף דער

צַײט צו צַײט קומט ַארַײן די ֿפרוילין, דעם  ֿפון. ֿפענצטערברעטל
 דָאס. "איצט אֿפשראיצט,  אֿפשר" ‒, יָאכקעטַא  גיט הַארץמיידלס 

זט זיך הערן דעם צווייטן צימער לאָ  ֿפונעם ע הויז שלָאֿפט,גַאנצ
דליש מייַא  אויך די ֿפרוילין לייגט זיך אין. טַאטנס ֿפריילעך כרָאּפען

 ֿפון ֿפרעמד זיֿפצל, דערנָאך הייבט זי ָאן צו כליּפעןַא  ט, טובעט
, צוליב געוווינטשַאֿפט ַאזוי בענקשַאֿפט און צום סוף וויינט זי סּתם

 ן.וועג

ן אויֿפ נַאכט שווימען ַארַײן אין דער דירה ֿפון אין דער טיֿפעניש
נס דער ווַײט ֿפון. דריטן שטָאק די רעשיקע כווַאליעס ֿפון טָאג
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קומען די כווַאליעס ַארַײן אין דער דירה און ווערן שטיל נָאר אין 
ָאבער ֿפייגעלע ג, נַײער טאָ ַא  עס קומט. דער ֿפרימָארגן־ֿפרישקייט

 ך.וואַ ַאלץ  איז

נַאכט, ווען די כווַאליעס זַײנען געווען ַא  איינערמיטן און ָאט, אין 
ר ָארט, אין דער ט זייעצוטרעטן דער ֿפרימָארגן־ֿפרישקײגרייט ָאפּ 

ַא . געלעגער ֿפונעם געשטַאנעןאויֿפ זעלבער רגע איז דָאס מיידל
 הָאזעלע, איז זי ַארויֿפגעקרָאכןַא  , וויעקליינווּוקסיקע, ציטערנדיק

און אין  הַאנט ברעטל, געכַאּפט די ּפושקע אין דערֿפענצטערן אויֿפ
 ר.ן געלעגעאויֿפ ק זיך אומגעקערטאיין אויגנבלי

. גָאט צו דַאנקען, די ֿפרוילין הָאט גָארניט געהערט ...ּפחד־ּפחדים
ער גייט ַארַײן אין צימער און . בעט ֿפון דער טַאטע איז ַארָאפּ . אוי..

גָאט צו דַאנקען, אויף דער בכורה גיט ער . דעקט צו די מיזינקע
און זי ליגט, נעבעך, אונטער דער קָאלדרע און . נישט קיין ַאכט

שטיל, מיט ֿפָארזיכט . טושקע מיט ביידע הענהַאלט די געגַארטע פּ 
 זי שטרענגט ָאן. ּפרּוווט זי ַארויֿפצִיען דָאס דעקל, עס גייט נישט

 װ...ּפרוּ ַא  נָאך. צָאןַא  צָאן איןַא  עס קלַאּפט איר. ּכוחות ַאלע

 ...!ט נֿפ  ע ע ג

די ּפשקע דעקט אויף דעם ווּונדערלעכן סטעלניק, ָאבער אונטער 
שָאד, מע קען זיך ניט ֿפַארגינען ַא . איז ֿפינצטערלעךדער קָאלדרע 
וועט קומען,  הַאנט צו דערווָאס  גוט, זָאל זַײן דָאס,. אויסצוקלַײבן

 ר.ַאבי גיכע
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 גיכער ֿפַארמַאכן די ּפושקע, ַארויֿפקריכןווָאס  דַארףאיצט, מע 
ּפַאווָאליע, . ן ָארטאויֿפ ברעטל און עס אומקערןֿפענצטערן אויֿפ

 ט.ניט געיָאגשַא־שטיל, 

 ט.אין בע יקרהָאּפ! און צו

הָאט ווָאס  זעןדערּפרּווו צו ַא  גיט און ֿפייגעלע גלעט דָאס קיכעלע
 ן.זי אויסגעקליב

ַאהַאלט עס אין דער ֿפַארב מיידל נעמט ַארָאּפ דעם אַײנהיל אוןס'
. קיינער זָאל עס ניט געֿפינעןַאז  דער ּפיזשַאמע, ֿפון קעשענע

קיינער ַאז  עט זי קענען ָאנקוקן דעם אוצר,מָארגן וו ,מירצעשעם
 . ּפזָאל ניט זען, אינעם קָארידָאר, אונטער די טרע

דָאס ערשטע שקַארמיץ־בעכערל . נַאכטַא  נַאכט נָאךַא ַאזוי  און
. דערנָאך דָאס צווייטע, דָאס דריטע, דָאס צענטע..ק, ווערט ליידי

גרעסער און  די ליידיקע שקַארמיצן ווערט ֿפון דער געהיימער אוצר
קיכל און זַײן גן־עדן־טעם הָאט ַא  ע מעׂשה מיטגַאנצ די. גרעסער

שוין ֿפון לַאנג ֿפארלוירן איר ערשטן ציל, נָאר די מעׂשה גוֿפא, די 
 שּפַאנענדיקע ַאווַאנטורע איז געווָארן דער הויּפטציל און דער ּתוכן

 ן.מיידלס לעב ֿפון

ָאּפנידערן די נַאכט, און זָאל ַארס'ַאז  זיך דערווַארטן, דַארףמע 
 ר...ווַײטע

ניט . דנאָ ַא  ממש ָאן. די ּפושקע, גָאט צו דַאנקען, איז גרויס
אין יעדן שקַארמיץ־בעכערל איז ַאכט און צווַאנציק . אויסצושעּפן

 ט.קיכעלעך, ֿפייגעלע הָאט עס שוין ניט איין מָאל איבערגעצייל
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 ֿפון און צווַאנציק נעכטַאכט און צווַאנציק טעג ֿפון יסורים, ַאכט 
דער טָאג איז ניט קיין טָאג און די . ער חודשגַאנצ ַא. זיסן חשק

מורא  ֿפון ווַארטעניש, ֿפון לַאנגע ווָאכן. נַאכט איז ניט קיין נַאכט
ער חודש ֿפון גַאנצ ַא. שווַארצן קֿברַא  צו געֿפינען זיך איןהָאבן 

 ש.געוויסן־הריזעני

 ן.ַא חודש ֿפון חטא און ּפַײ

 ף...שטראָ  ‒ שוֿפט ‒ עטערש

 ע...מיר ֿפַאר דיר, מַײן ֿפייגעל

ַא  ֿפון די סצענעס ַארויף אין מיידלס צעהיצטן דמיון שווימען
 ל.ער סּפעקטַאקגַאנצ ַא בית־דין־של־מעלה,ַא  ט,שרעקלעכן משפּ 

 :/ַאליין דָאס מיידל / צו זיך

ן די ֿפרוילי. הַאנט ַײ ֿפָאזיכטיק, מע וועט דיך כַאּפן בַײ דערז‒ 
און וועט דערציילן דער  הַאנט ריגער וועט דיך כַאּפן בַײ דער

גרויסע ֿפַײכטע סצירקע, וועט ַא  די מַאמע וועט נעמען. מַאמען
רחמנות אויף דיר און אויף דַײן דַארן ַא . דיקן קנוּפ און..ַא  מַאכן
 ל.תחת

 ע:מַאמ

 װּו?געווַאקסן, אויֿפ יסטוװּו ב‒ 

 ס.ַא שמַײ

ּפושקע ַא  ה ברענגט מיט זיך מיטן אומגליקלעכע ּפליטַא‒ 
 ..ך.לעעקיכ
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 ס.ַא שמַײ

 ן.דָאס איז איר איינציק ֿפַארמעגווָאס  ּפושקע קיכעלעך,ַא   ‒

 . סַא שמַײ

דעם  ֿפון מַײן טָאכטער, מַײן ליבע טָאכטער, ַאן אייניקלאון  ‒
זַײן זכות זָאל אונדז  ,ֿפַײנזילבער, זָאל זיך מִיען "רבַאווּוסטן 

 ..ן.בַײשטיי

 ס.שמַײ אַ 

לערנט עיֿברי און קען אויף אויסנווייניק דעם ווָאס  קלוג מיידל,ַא ‒ 
 ."תבראשי"סֿפר 

 ס.ַא שמַײ

וויי ן! געווַאלד געשרִיע. בַאּכֿבודיקער משּפחהַא  ֿפון קינד יִידיש ַא‒ 
ַא . גנֿבטע געווָארןַא  צו מַײנע שווַארצע יָארן, דָאס מיידל איז'ז

 רּפהנע בושה!!!ַא ח ה.בושַא  חרּפה,ַא  שַאנדע,

 ס.שמַײַא . שמַײסַא . ַא שמַײס

קיכל, גוט, סע ַא  ֿפַארשטיי, דעם קינד הָאט זיך ֿפַארגלוסטאיך   ‒
ַאז  שטיין יעדע נַאכט,אויֿפ איין קיכל, צוויי, מילא! ָאבער. טרעֿפט

ן, יִיד. קיכלַא  קיכל נָאךַא  ֿפרעסןֿפױאקיינער זָאל ניט זען און 
 ת!הַאלט מיך, איך ֿפַאל חלשוע, ה!!! טַאטגניבֿ ַא  גניֿבה,ַא  געווַאלד!

עס קומט צו . דָאקטערַא  מע לויֿפט נָאך. די מַאמע ֿפַאלט חלשות
אויך דער ֿפרוילינס . "ערשטער הילף"מַאשין מיט דער ַא  ֿפָארן

 ט.עלטערן הָאבן זיך געיַאווע
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 ן/:דער ֿפרוילינס עלטערן / ביידע צוזַאמען, אין אוניסאָ 

 יָאן,ט ניכט שַאס איסד

 ם.דַאס איסט גַאר שלי

 י!ּפֿפוי! ּפֿפוי! ּפֿפוי! ּפֿפו

 ן!אַײן שלימעס מיָאדכע

די ידעיה וועגן דער מעׂשה־גניֿבה טרָאגט זיך איבער דער שטָאט 
דער שול, ווּו ֿפייגעלע  ֿפון און דערגרייכט די הויכע ֿפענצטערס

 ל.מע רוֿפט זי צום דין־קיכ. לענט זיך

 ת.זי איז ַאן עדו. ר קומטאויך די ֿפרוילין ריגע

ַא  די דירעקטָארשע, ֿפרוי קַאּפלַאן, טוט ָאן די שּפַאקולן און גיט
 ש:איבערן טי הַאנט קלַאּפ מיט דער

ט בַאזוכן ֿפלעג און טָאווַארישטשעס! אונדזער שולחֿברים ‒ 
קינדער־דָאקטער ַא  טשערניכָאווסקי איז געווען. קחיים־נחמן ביַאלי

. און איצט מיר זַײנען געווָארן נָאך מער בַארימט. בַײ אונדז אין שול
ּפַאטער נָאסטער, דָאנער־וועטער!!! בַײ אונדז אין שול לערנט זיך 

 . עֿפייגעלע די גנֿבט

 /:ַאליין ֿפייגעלע /צו זיך

שי, ֿפיללַײכט כָאטש דו קענסט ֿפַארטיידיקן דַײן ליבע טַאטע
קינד ֿפון ַאכט ַא  מע טָאר ניט געבןַאז  מען,ַאלע זָאג זיי. טָאכטער

 ּפיצינק קיכעלע און נָאך דעם ֿפַארמַאכן די ּפושקע און זיַא  יָאר
דָאס קינד . , גלַײך ֿפַאר קינדס אויגןֿפענצטערן אויֿפ שטעלןאויֿפ
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ֿפַארשטונקענעם ַא  ווַאלגערט זיך, נעבעך, אויף דער ערד, אויף
ך בָאסטע ֿפון די קיכעלעַאלעשעניק און די אויסגעּפַאנקעוועטע ב

. דעם אומגליקלעכן מיידל ֿפון ּפריצה אינעם בעטַא  שלָאֿפט ווי
 ג...זָאג זיי, זאָ ל, ליבער טַאטע, ֿפָאטער אין הימ

* * * 

ַײ זיבן און ֿפַארבאין ַאזַא, ָאדער ּכמעט אין ַאזַא קָאשמַאר זַײנען 
עס איז געקומען די ַאכט און צווַאנציקסטע . צווַאנציק טעג און נעכט

הַײנט בַײ נַאכט הָאט זי די ַאז  עלע הָאט גוט געווּוסט,ֿפייג. נַאכט
די ּפושקע זָאל ַאז  עסן נָאך איין קיכעלע,אויֿפ לעצטע מעגלעכקייט

 זי הָאט. ווי קען עס זַײן? ּפרָאסט און ּפשוט. אויסזען ווי ֿפול
זַײנען ט, עס העכסטן שיכ ֿפונעם נָאר קיכעלעך געגעסן דיאויֿפ

: ַאליין וז זיך ָאּפשטעלן און זָאגן צו זיךזי מ. געבליבן נָאך צוויי
זַײנען ס'ַאז  די ֿפרוילין וועט ניט געדענקען,ַאז  קען זַײן,ס' "!גענוג"

ּפרּווו ַא  זיך נעמען אין די הענט און דַארףמע . געווען דרַײ שיכטן
לַײבן דער ֿפַארב וועטס'מילא, . לעךעטָאן צו ֿפַארגעסן אין די קיכ

 . םערלעכער בַײטעגוטער זכר און דער ווּונד

דרַײ לַאנגע טעג און נעכט הָאט דָאס מיידל זיך ניט . וכך היה
ר ּפושקע מיט די געשמַאקע דענישע בלויע צוגערירט צו דער

 ן.איז גָארניט געשעס'און . קיכעלעך

שריֿפט אויף די אויֿפ בנאמנות, ניט ָאנגערירט, נָאר געלערנט דעם
י רויטע און ווַײסע לַאטַײנישע ד –נו, ַײדער ּפושקע, דה ֿפון זַײטלעך

די געשמַאקע קיכעלעך בַאקט ַאז  זי הָאט שוין געווּוסט,. בוכשטַאבן



 37 

 אמתע דענישע קיכעלעך,. "ַאדין"מען אין דער דענישער בעקערַײ 
ַאז  ווָארט,ַא  ֿפייגעלע הָאט זיך געגעבן. גן־עדן־טעםַא  הָאבןווָאס 

ן, דַאן וועט זי זיך ן און ֿפַארדינעַארבעטווען זי וועט ָאנהייבן 
מענגע אויסערגעוויינלעכע דענישע ַא  מענגע קיכעלעך,ַא  ָאנקויֿפן

אירע  ‒, און נָאך. גן־עדן־טעםַא  הָאבןווָאס  די קיכעלעך,. קיכעלעך
אייגענע קינדער וועלן עסן די דָאזיקע קיכעלעך ֿפון זייער ערשטן 

 ט.אויף דער העלער וועלָאן טָאג 

ן אויֿפ .ן דרַײ טעג און דרַײ נעכטהַאלטגעדָאס מיידל הָאט אויס
ציטער, עס הָאט מיט איר  רמָאדנעַא  ֿפערטן טָאג הָאט זי בַאנומען

 ניט געווַארט, ַאֿפילוזי הָאט . ֿפיבערדיקן קדחתַא  געווָארֿפן ווי אין
ע משּפחה איז גַאנצ אין ָאוונט, ווען די. זָאל ווערן ֿפינצטערס'ַאז 

ברעטל, ֿפענצטערט זיך דערצויגן צום נָאך געזעסן אינעם זַאל, זי האָ 
דערנָאך . לקיכַא  מעןוגענַארויס געמַאכט די ּפושקע אוןאויֿפ הָאט

 ן...דעם צווייטן און דריט

ּתל געווָארן, די ַא  דָאס מיידל איז. ַײ נָאך איין חודשֿפַארב איז
 ֿפון לעך אַײנגעֿפַאלן, זי איז געווָארן ענלעך צו די ּפליטיםעבעק

דעריבער געהערט צו שלָאֿפן בַײ נַאכט, אויֿפ הָאט זי. דַײטשלַאנד
. ֿפַארטשַאדעטע סָאמנַאמבולעַא  ווי מגעגַאנגעןַארואיז זי בַײ טָאג 

 ר.ֿפַארטיקער לונַאטיקעַא 

יעדן ָאוונט זיצט זי בַײ זיך אין צימער און הערט זיך צו ווי אינעם 
מע . יןֿפון דער ֿפרויל לרהַאנדלט מען דעם ווַײטערדיקן גוזַאל באַ 

די ַאז  בַאשליסט מען, סוף־ּכל־סוףָאבער ן, הַאלט אין איין רעד
 : שטענדיקֿפרוילין קען בלַײבן לעבן אין הויז אויף 
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 ז.נדזער הויז איז דַײן הויאו‒ 

ַאזַא גרויסע מויד, ווי ‒ זָאגט די מומע כענציע, ‒ , איז ניט גוטס'"
ז ניט קיין ן איַארבעטצו  יׂשראלאין ארץ־. ןַארבעטמוז גיין י, ז

בַײ . ַארבעטמע צָאלט דָאך צוויי שילינג ֿפַאר הילֿפס־. בושה
ַא  ען צוויי שילינגבַאקומאונדזער שכן דעם דָאקטער קען מען 

מען רַאמען דָא און דָארט און ווַײטער  דַארףהַאלבן טָאג ַא . שעה
קומט ס'צו טָאן, נָאר עֿפענען די טיר, ווען ווָאס  איז בכלל ניטאָ 

 ."טַאציענפּ ַא  עּפעס

ווען די ֿפרוילין וועט זיך . צּוווַארטן דַארףמע ַאז  דער טַאטע זָאגט,
ביורָא ַא  ן איןַארבעטוועט זי קענען  העברעִישביסל ַא  אויסלערנען
 ב.געוועלַא  ָאדער אין

לב איז בעסער געוועַא  ן איןַארבעטצו רעדן, צו ווָאס  איז ניטאָ ס'
מען ַארַײן קונים, מע עס קו. ּפָאדלָאגעס מסווי צו ווַאשן יענע

קָאנטַאקט, ַא  , עס שַאֿפט זיך"בלוט מיט מילך"מיידל, ַא  דערזעט
חתונה, מע הָאט קינדער, מע בויט  ליבע, מע הָאטַא  מע שּפילט

קען זַײן בעסער ֿפַאר אונדזער מדינה ווי ווָאס  און. שטובַא  אויף
דעם  הויז, נָאך איין ציגל אין דער געבַײדע ֿפון יִידיש נָאך איין

 . נַאציָאנַאלן טרוים

ן ַארבעטאיז צו ַאלץ  ֿפון בעסער – זָאגט די מומע כענציע,‒ , הע"
מע טרעֿפט זיך מיט ֿפַארשיידענע . עקַאוויַארניַא  אין

און דער . אינטערעסַאנטע מענטשן, מע שמועסט זיך דורך מיט זיי
ַא  וועט גָארניט זָאגן, ווַײל צו שמועסן מיט קונים איז בַאלעבָאס

גוטע ַא  איז דאָ ס'ַאז  הָאב געהערט,כ'. ַארבעטלק ֿפון דער ח
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די ַאז . ע קינדער געזָאגט געווָארןיִידיש ַאלע אויףע, קַאנסיַאוו
קען זַײן בעסער ווי צו ווָאס  טאָ ל, ֿפרוילין ריגער וועט הָאבן מז

ווָאס  .נבי־גַאסַאלע אויף "ברַאזיל"ן אין דער קַאוויַארניע ַארבעט
איז ביזן  הַאנט ַארקויֿפן גליָאדע? ראשית, דיפֿ  ֿפון קען זַײן בעסער

שנית, מע זעט דיך, מע הערט דיך, . קַאסעעלנבויגן אין דער געלט
. ּפָאר ּפיַאסטער אויף טייַא  מע גיט דיר ָאּפ ּכֿבוד, מע שענקט דיר

ּפָאר ַא  סלוין איַארבעטאי ַאן  ‒, זַײטן ַאלע עס קומט ֿפון. מחיהַא 
אויך . ן הַארצןאויֿפ כט דָאך ֿפריילעךעס מאַ . ּפיַאסטער אויף טיי

וועט זַײן צוֿפרידן, ווַײל ֿפרוילינס סּפעציֿפיש  בַאלעבָאסדער 
מע קען זיך בַאגיין ָאן . אויסזען וועט צוצִיען נַײע קליענטן

ווַאניל,  ‒, צענדליק ווערטערַא  איז גענוג צו קענעןס', העברעִיש
אויך דער ַאז  הערט,הָאב געכ'. מילכשייק, עשָאקָאלַאד, בַאנַאנ

ַא  חודש, ּפונקט ווי בַײַא  גוטער, זעקס לירעסַא  סלוין איזַארבעט
סך ַא  טבַאקומַאן ָאֿפיציַאנט ַאז  ֿפַארשטייט זיך,ס'. ּפָאליציַאנטן

הַאנדלט מען דָאס קלעּפט ווָאס  מיטַאז  מער, ָאבער מע זָאגט דָאך,
ולע הָאסטו פֿ  ‒ הַאנדלסט מיט ֿפעדערן. הַאנט זיך צו צו דער

אין דער  הַאנט סט דיטאון ווען דו הַאל. ןקעשענעס ֿפעדער
ּפָאר גרָאשן וועלן זיך ניט ווילנדיק ַא ַאז  געלטקַאסע, טָא זַײ זיכער,

 ."עצוקלעּפן צו דער דלָאני

דָאס ּפנים איז איר געווָארן . די ֿפרוילין ריגער הָאט שנעל געווַאקסן
די מַאמע הָאט זי . ענקלעךֿפַארּפרישטשעוועט מיט רַײף־ווערונג־שּפר

ַא  שוין ניט געגלעט איבער די בעקעלעך און איז געקומען צו
איז געקומען ס' ‒, די מומע כַאנציע איז געווען גערעכטַאז  מסקנה,

. בַאזונדערן צימערַא  די ּפליטה זָאל זיך דינגען ערגעץ וווּ ַאז  צַײט,
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רדינט מער ווי זי ֿפאַ  ,און בכלל. אויסהַאלטן ַאליין זי קען זיך שוין
 ע.דער טַאט

, זי שטייט שוין ניט בַײ ַארבעטדי ֿפרוילין הָאט זיך גוט ַארויֿפגע
 ן.הויּפט־ָאֿפיציַאנטיַא  געווָארן'דער סטויקע מיט גליָאדע, נָאר זי ז

דער טַאטע, ָאבער, בַאציט זיך צו איר ווי ֿפרִיער, און אֿפשר נָאך 
 דָאס געלט איז דָאך ניט. נעןמיר וועלן זיך צוגעוווי" ‒, ווַארעמער

ווָאס  און אויך ווייסט ער,. "איך ווייס עס גוט. אין לעבןַאלץ 
ָאבער . ווַארשע ֿפון ון דַײטשלַאנד אוןֿפ "גוטע בׂשורותֿ "בַאדַײטן די 

ַא  און אויב עס קומט צו. ער ֿפַארטַײטשט עס ניט דער מַאמען
ווען די מַאמע  געשּפרעך וועגן די געשעענישן אין איירָאּפע, ָאדער

זָאגט דער ווָאס  בעט דעם טַאטן ער זָאל איר איבערזעצן
רָאדיָא־דיקטָאר, ער מַאכט זיך ּתמעווַאטע ָאדער ניט הערנדיק און 

 ‒, טעמע ַאנדער סטַארעט זיך איבערֿפירן דעם געשּפרעך אויף ַאן
 ."גאיז אין דער בעסטער ָארדענונַאלץ  איז גָארניט געשען,ס'

דורכגעזַאּפט געווָארן מיט שַארֿפן הייוון־ריח, מע די דירה איז 
מע הָאט שוין ֿפון לַאנג . לט נָאר מיט הייווןרעגּפ בַאקט און מע

 . קיין לעבער איז ניט צו קריגן. געהַאקטן לעבערַא  ֿפון ֿפַארגעסן

הייוון איז גוט קעגן די ‒ זָאגט דער טַאטע, ‒ , ניטקשה"
 . "ן ּפניםאויֿפ ּפרישטשעס

ער זָאגט, ווַײל דער ֿפרוילינס ּפנים איז ווָאס  טע ווייסטדער טאַ 
ּפורים־קוילעטש ַא  בַאשָאטן מיט רַײף־ווערונג־ּפרישטשיקלעך ווי

 . מיט מָאן
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הָאב עוֿבר כ'ַאז  איך ווייס,‒ זָאגט די ֿפרוילין, ‒ , איך ֿפַארשטיי"
ֿפרעמד מיידל קען זיצן בַײ גוטע מענטשן ַא  ָאסװ, געווען די צַײט

איר זענט גערעכט, איך הָאב . ּפַארדָאןל, זַײט מיר מוח. יף קעסטאו
ע דירה, ָאבער איך גַאנצ ַא ַאֿפילוצימער, ַא  יָא געלט צו דינגען

ן ֿפוּכלה ווערן און חתונה הָאבן ֿפון דָא, ַא  גוטער שעהַא  וויל אין
 ."באַײער שטו

 .עס טוט זיך אויף טיש און בענק. גדולהַא  ׂשימחהַא  איזס'ווַא! ָא
קליין קינד, אויך זי ֿפַארשטייט ַא  רותקעלע די מיזינקע, ממש ַאֿפילו

ֿפרייען זיך, נָאר ֿפייגעלע די  ַאלע .דעם מָאמענט ֿפון די וויכטיקייט
 . קבכורה איז ווַײטער אומעטי

 ‒, ווָאס קען מען טָאן? זי איז, נעבעך, ניט געזונט, מע קען זָאגן
 ט.יינער ווייסט ניווי הייסט די דָאזיקע קרענק ק. קרַאנק

הַײנט צו טָאג ווָאלט מען געלָאֿפן גלַײך צום ּפסיכָאלָאג, ָאבער אין 
ָאבער . זַאכן ַאזעלכע יענע צַײטן הָאט מען נָאך ניט געווּוסט וועגן

 מע ‒, קינד, ָאדער נָאך בעסערַא  ט ָאּפשּפרעכןֿפלעג מע. ..ווָאס?
 ל.ט געבן דעם קינד צו טרינקען דעם ֿפיש־אייֿפלעג

 ַאלע ווַאס? איר זעט דָאך ניט? עס גיבט"די ֿפרוילין שּפַאסט: 
און די . "ֿפייגעלע איז ֿפַארליבט. ליבע־קרַאנקהייטַא  ֿפון סימנים

 ן.ֿפרוילין נעמט דָאס מיידל ַארום און זי דריקט זי צו צום הַארצ

מתוודה זַײן, זיך געוויין און ַא  ֿפייגעלע איז גרייט אויסברעכן אין
 ס?ָאטעניו, ווי טוט מען ע, גָאבער. ז..אַ . ַאז..

אין מיצקע דערינען וויל דער טַאטע וויסן ווער איז דער 
הָאט די ֿפרוילין ווָאס  גליקלעכער, ווער איז דער חתן און ֿפַאר
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בַײ דער ֿפרוילין נעמט ֿפלַאמען . זיי די גוטע בׂשורה ֿפון ֿפַארטַײעט
 ר.ך בולטעדָאס ֿפנים און די ּפרישטשיקלעך ווערן נאָ 

 ן.ֿפלַאש יין־גפֿ ַא ַארַײן  עמעצער ברענגט ולבינו־נבי

די ֿפרוילין לויֿפט דערווַײל ַארַײן אין צווייטן צימער ּכדי צו 
קומען דער  דַארףברענגען אין ָארדענונג די הָאר, ווַײל ָא־טָא־טָא 

ַא  ֿפריזור און ֿפייגעלע זיצט איןַא  זי מַאכט זיך. בחור דער חתן
. ּכאילו... מַאכט זיך ניט זעענדיק, זי איז ּכאילו אומעטיקווינקל און 
 ט.דער ברוס ֿפון ַארויס שּפרינגט איר ממש הַארץָאבער דָאס 

חזרט זי ‒ , ם גדולהיום הוא יו". די ֿפרוילין שטייט בַײם שּפיגל
גרויסער טָאג און איך ַא  הַײנט איז‒ איבער דעם טַאטנס ווערטער, 

מַײנע עלטערן הָאבן ווָאס  ט קיכעלעך,מען מכבד זַײן מיַאלע וועל
‒ , און דיר, מַײן טַײערע. מיר צוגעגרייט לּכֿבוד דעם גרויסן טָאג
הָאט מיר ווָאס  דיר, –ווענדט זיך די ֿפרוילין צום מיידל, 

איז, נעבעך, געשלָאֿפן אויף דער  ַאליין ָאּפגעטרָאטן די בעט און
 ."עקע ּפָארציטָאּפלדיַא  ערד, דיר, מַײן טַײערע, דיר קומט

ען צום גַאנגט מיט דער ֿפריזור, איז צוגעֿפַארענדיק ֿפרוילין הָאט
קוועטשט ַא  ּפושקע און מיט ּכוח בלויע גענומען דיר, ֿפענצטע

 צו איר דערשטוינונג, דָאס דעקל הָאט זיך. געטָאן אינעם זַײטל
 ן., מע הָאט ניט געדַארֿפט קוועטשַאליין געמַאכט ֿפון זיךאויֿפ

 ט...ענער ּפושקע אין די הענֿפַאן אָ  ילין איז געשטַאנען מיטדי ֿפרו

ון הָאט מתּפלל געווען צו אגעווָארן ֿפייגעלע איז ווי ֿפַארשטיינערט 
נגען מיך, דָאס יעס זָאל זיך צעעֿפענען די ערד און אַײנשל"‒  גָאט,

 "ט...ע וועלגַאנצ הויז, די שטָאט, די



 43 

ט, נָאר דער ֿפרוילינס אויגן די ערד, ָאבער, הָאט זיך ניט צעעֿפנ
 ר.גרעסער און גרעסער און גרעסעַאלץ  הָאבן ָאנגעהויבן ווערן

ַא  ֿפַאר. טַײערע, אויך די בלעכענע ּפושקע גיב איך דירמַײן  ‒
 ש.אויף דַײט. הָאט געזָאגט די ֿפרוילין ריגער ‒, מּתנה

 

* * * 

הָאב איך גרויסן סוּפערמַארקעט ַא  דָא ניט לַאנג צוריק אין עּפעס
שריֿפט, געמַאכט אויֿפ בלעכענע ּפושקע מיט ַאן בלויע ַא דערזען

. פושקע מיט דענישע קיכעלעךַא  מיט רויטע און ווַײסע בוכשטַאבן,
 ר.ביסל קלענעַא  נָארט, די זעלבע ּפושקע ווי דעמָאל

 .ַאהייםגעברַאכט . ּפשוט געקויֿפט. הָאב זיך נישט געדינגטכ'
 ט.געמַאכאויֿפ

די זעלבע . סטעלניק ֿפון געקרייזלטע בעכערלעך דער זעלבער
 ח.דער זעלבער רי. קיכעלעך

איין קיכעלע, . גנֿבע און. גניֿבהַא  יעדע נַאכט שטיי איך אויף צו
 . רַײ..צוויי, ד

 ט.דער בַײטעם, ליידער, הָאט זיך ניט אומגעקער
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 ַא שּפורנֿפָארשער און זַײן געליבטע 

. הָאט מיט מיר ּפַאסירטווָאס  דערציילןאיצט וועל איך אַײך  און"

עארף ֿפַארמַאכט די  ‒, "מַײן לעבן ֿפון ָאט הערט די געשיכטע
זיצן ַארום אים און אויך שווַײגן, גלַײך  ַאלע .שווַײגט. אויגן און ..

שטייען ֿפַאר די ֿפַארמַאכטע ווָאס  ווי אויך זיי זעען די בילדער,
 ר.יונגן בעדוִינע ֿפונעם אויגן

איז  ער. מדבר ֿפון שטָאלצער זוןַא  זעט אויס וויעארף 
שווַארצע הָאר זַײנען דָא און דָארטן ך ברוינהויטיק, אין זַײנע ּפע

ּפלושענעם ַא  ער זיצט אין. אַײגעוועבט זילבער ווַײסע הערעלעך
טער זיך, די ֿפָאטעל, די ֿפיס ַארונטערגענעמען אונ

ט ער אויף די טָאקרַאטישע הענט הַאלסאויסגעצערטלעכע ַארי
נגער דרייט ער אויף זַײנע לַאנגע ֿפי. אויסגעטָאקטע קנעכלעך

ַא  גלַײך ווי זיי ווָאלטן געוועןך, שנורקעכדי שיָאן ריטמיש 
 ם.דעטעקטיוו־ֿפילַא  ֿפון קינָא־לענטע

ט ווי אין קע געשיכטע שטייט מיר ֿפַאר די אויגן, ּפונגַאנצ די"
לַאנגן שווערן ַא  ַארויס זטאון לאָ זָאגט עארף  ‒, "טעַאטער־קינאָ 
 ם.ָאטע

די קרוֿבים און ֿפרַײנד ווַארטן מיט געדולד אויף זַײן מתוודה זַײן, ָאן 
אים  דַארףמע ַאז  די אורחים ֿפילן,. קיין שום חכמות, נָאר ּתכלית

העלֿפן, מע טָאר זיך ניט אַײלן אין ַאזַא ֿפַאל, מע ציט די צַײט, מע 
ָאל צַײטיק ווערן און דַאן, ווי מע זָאגט, זַײן דערציילונג זַאז  ווַארט,
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 דערווַײל. דער נשמה אויף די ליּפן ֿפון דער אמת וועט ַארויֿפגיין
 :ט מעןֿפרעגזשע 

 ?יׂשראלָאס זַײנען ממש ּפַאלַאדיום־שיך צי געמַאכט אין ד‒ 

די ַארמיי מַאכט ניט קיין עקָאנָאמיע . ?..דיקעיׂשראלּפלוצעם װָאס  ‒
. איז הונדערט ּפרָאצענט ָאריגינעלַאלץ  רשערס,ֿפאָ נאויף די שּפור

 ז.ּפַארי ֿפון דירעקט

זָאגט דער עלטערער ברודער און  ‒ ,הייב שוין ָאן צו דערציילן"
ַאז  ,ַאליין איר זעט דָאך. ַאזוי די מעׂשה איז געווען ‒, איז ממשיך

ַאז  איז ֿפַארשטייט זיך,. יֿפת־ּתוארַא . מַײן ברודער איז שיין און גוט
און ער קומט  ,ַארַײןצַײט צו צַײט קריכן אים זשוקעס אין קָאּפ  ֿפון

זַײנע ױף אדַאן זַײנען מיר מטּפל . ניט אין אורלויב חדשים לַאנג
די ַאז  הינדייה, זַײ וויסן, ,יאַ " –, קינדער און בַארוִיקן זַײן ֿפרוי

 "ר.מענער קערן זיך שטענדיק אום צום ווַײב און קינדע

לעבעדיקע זַאך, ַא  איזס' ‒, זָאגט עארף ‒ן, ווָאס קען מען טאָ "
 דָאס. עס קומט דעם ווַײב קומט אירווָאס  .צו שעמען זיךווָאס  ניטאָ 
קומט דעם מַאן קומט ווָאס  און דָאס. קומט די קינדער קומט זייווָאס 
דער מַאן איז יונג און דָאס בלוט ַאז  און שטעלט זיך ֿפָאר,. אים

בלוט איז ניט רוִיק און גיט ס'ן ווען קָאכט אים אין די ָאדערן, או
 "ר.ֿפַארגעסט ער אין ווַײב־און־קינדע ,קלַאּפ אין קָאּפ ַארַײןַא  אים

ער הָאט ּפשוט . ..משל־קַאבַאקַא . ווען.., ווער, ווָאס. רוִיק בלוט.."
זעט ער ַאזוי  ֿפַארלוירן דעם קָאפ און מיר הָאבן ממש ֿפַארגעסן ווי

 ר.זָאגן די ברידע ‒, "קרַאנק וּכןמסער איז געווען . אויס
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* * * 

צוויי יָאר הָאט . אמת, ער איז געווען ווי ֿפַארטשַאדעט, ממש קרַאנק
 ,און די מעׂשה הָאט זיך ָאנגעהויבן אויף ַאזַא אוֿפן. עס געדויערט

 :אוּכך הי

און די . ען ַאן אורלויב אויף ֿפיר טעגבַאקומַא מָאל הָאט עארף 
דַארֿפסטו ֿפָארן צום ווָאס  הער, רֿפי,"געזָאגט: ֿפרַײנד הָאבן אים 

 "ן.לעבַא  מירן מַאכןז, קום מיט אונד. ווַײב־און־קינדער

איינער ֿפון באר־שֿבע און . ס חֿבריםווי צעדערביימער זַײנען עארפֿ 
ניט שטענדיק לוינט דעם . דרַײ ֿפון ֿפַארשיידענע קיבוצים

שטיק ַא  איז דָאךס'ג, אויף איין טאָ  ַאהייםר צו ֿפָארן באר־שֿבע
דער . קיבוץַא  ֿפָארט ער אויף שבת צו זַײנע ֿפרַײנד אין עּפעס. וועג

 רדער באר־שֿבע. און רֿפי מיט אים ר איז געֿפָארןבאר־שֿבע
 זַײן ֿפרוי מַאכט אים ּפרָאבלעמען, שרַײט וויַאז  דערציילט דערווַײל,

העֿפלעכע, ַא  ע,שטילַא  ס ֿפרוי, להֿבדיל, איזרֿפי. שטרויס־ֿפויגלַא 
 . גוטן כַארַאקטערַא  מיט

. בַא בעדוִינער ווַײב ווייסט איר ּפלַאץ, איר ָארט אין שטו"
שיין הויז און איר ַא  ללה, גָאט צו דַאנקען, מיר הָאבןאילחמדו־

געלויבט איז גָאט, . ָארט איז אין ווַײבערישן טייל, מיט די קינדער
סך ַא  מע הָאטַאז  און. דערגערָאטענע קינר, סך קינדעַא  מיר הָאבן
מיט הָאט מען ניט קיין צַײט צו זיצן ױף די הענט, אקינדער 

אין  עןקומװעט צי דער מַאן  –, ױמעןאון טרײגטע הענט ֿפַארל
געלויבט איז זַײן נָאמען, הָאט ם, דער בורא־עול. ניט ציאורלויב 

סך ַא  גרויסער ֿפַאמיליע, זיידעס און בָאבעס,ַא  אונדז בַאלוינט מיט
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סך ּפלימעניקעס ַא  שווָאגערס און שוועגערינס, שוועסטערקינדער,
 "ת.און ּפלימעניצעס, שכנים און שכנו

. זַײן אמתער נָאמען איז עארףַאז  רֿפי הָאט שוין ֿפון לַאנג ֿפארגעסן,
ע יִידיש ווי בַײ זַײנעַאזוי  נָאמען,ַא  נָאמען וויַא . ער הייסט רֿפי

ַא  ע,ַאנדער ַאזַא וויּפונקט ער איז . קיָאניי, גידי, בענ ‒, ֿפרַײנד
ַא  אין דער קיבוצישער קיך הָאט ער ַאֿפילו. גלַײכער צווישן גלַײכע

 ן?נייווָאס  און ֿפַאר. ר דעזשורסטוועַאטָאג פֿ 

מָאל ֿפָארן ַא  בַײ עמעצן אין קיבוץ, דענגען די ֿפרַײנרֿפַארב ַא מָאל
 ט.שטאָ ַא  לעבן אין עּפעסַא  צו מַאכן ַארויס זיי

יך ָאנגעהויבן, זַײנען די מָאל, ווען רֿפיס געשיכטע הָאט זדָאס 
ֿפיר . קליין יונג וועלדלַא  געֿפָארן קיין חורשת־טל, אין דֿפרַײנ

קומזיצן, שַײטערס,  ‒, אומֿפַארגעסלעכע טעג אין מיטן שֿבועות
ר קַאלטער און נָאר דע. ביזן קַאיָאר ,געזַאנג און געברָאטנס

 ט.געצעלַא  ט זיי ַארַײנטרַײבן איןֿפלעג טוי־ןשווערער ֿפרימָארג

ניט קיין . מיידל־ַאן־עּפלַא  איז געווען דָארטאורחים ע ַאנדער צווישן
. אויגןֿפַײערדיקע לַאכלוסטיקע, מיט שיינע ַא  בלָאנדע,ַא  הויכע,

גָאט . גערעדט נָאר ענגלישך, ָאבער ווָאס? רעדן הָאט זי, נעבע
 ן אין הַארצן נעסט זיך אַײןהָאבן ווערטער ווע דַארףמַײנער, ווער 

און זיי הָאבן גערעדט, רֿפי און יענע . ליבע? מע רעדט מיט אויגןַא 
רעדן הָאט זי גערעדט נָאר ענגליש, ָאבער צו . יונגע ַאמעריקַאנערין

 ן.שּפרַאכ ַאלע אויףדָאך ליבע הָאט זי געקענט ַא  שּפילן



 49 

ווילדע ס'עלט, נַאטור, געצ ‒, ַײ ֿפיר שֿבועות־טעגֿפַארב זַײנען ַאזוי
ן אויֿפ ֿפלַאטערדיקע ,4ֿפיעוֿפָארן אין ַאן ָאֿפענער מַאשין און די קאַ 

 .ווינט

דָאס לעבן איז "זָאג געטָאן בַײ זיך אין הַארצן: ַא  און רֿפי הָאט
 "ן.שיין און ֿפַײ

דָאס לעבן איז שיין ַאז  ניט געזָאגט, נָאר ּפשוט געווּוסט, אֿפשראון 
. ביסל שיינקייט אין לעבןַא  ט זכות אויףאויך ער האָ . און ֿפַײן

און זיצן מיט די  ַאהייםמירצעשעם, ֿפָארן ר, איוודע ווָאך וועט ע
וועט  הַארץביסל ָאּפקילן און דָאס ַא  קינדער, דָאס בלוט וועט זיך

 ה.אים ליגן צו דער משּפח

בעתן קומענדיקן . מענטש טרַאכט און גָאט לַאכטָאך, װײסט דאיר 
ן רֿפי און זַײן ַאמעריקַאנער חֿברטע, דעבי איז געווען אורלויב זַײנע

און געמָאסטן די  "דזשיפּ "איר נָאמען, ווַײטער געזעסן אינעם 
דעביס הויט איז געווָארן ברוינלעך און די . רחֿבחדיקע צֿפון־שליַאכן

ע טעג קלַײבן גַאנצ ֿפון הָאר זַײנען אויסגעבליַאקעוועט געווָארן
רֿפיס מיליטער־בַאזע ביז דעביס קיבוץ איז  וןֿפ. עּפל אויף דער זון

און  ‒ שּפרונגנקַאצַא . ַארום צווַאנציק קילָאמעטערַא מהלך װען גע
אינעם קיבוץ ער . יעדן ָאוונטַאזוי  און. ער איז שוין דָארט, בַײ איר

רבעטן ַאיעדן ֿפרימָארגן איז זַײן ריי צו  און איז ווי ַאן אייגענער
ֿפרַײען טָאג, ָאדער די ַא  הָאטרֿפי ַאז . אויף דער קיך

איז שטיל אויף דער ס'קָאנטרָאל־ליניע איז בתולהיש ריין און 

                                                 
 טרַאדיציָאנעלע מענער־ֿפַאטשײלע בַײ די בעדוִינער –ה כאֿפיי – ֿפיעוקאַ  4 
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. "ֿפָאר" ‒, זָאגט אים ַאליין צֿפון־גרענעץ, דער קָאמַאנדיר דזשינאָ 
 ל.און ער ֿפָארט אין קיבוץ צו העלֿפן דעבי קלַײבן עפּ 

שּפעטער גייען זיי געָארעמט אין דער קַאנטינע,  ר ַארבעטנָאך דע
שווימען זיי צוזַאמען אינעם בַאסיין און צוזַאמען שטייען אונטערן 

ֿפרישע,  –אין דעביס שַאֿפע הענגען זַײנע קליידער, . הייסן דוש
 ע.אויסגעווַאשענע און אויסגעּפרעסט

. עּפעס איז ניט גוטַאז  חודש ַארום הָאט רֿפי ֿפַארשטַאנען,ַא  אין
דן זַײן און ער הָאט אַײנגעלאַ . ניט גוטגוט איז אויך  צוַאז  הייסט,ס'

 ה.געליבטע קיין טֿברי

ֿפיש־רעסטָארַאן בַײם ים־ּכנרת, געגעסן ֿפיש ַא  זיי זַײנען געזעסן אין
קליינע  ֿפון טערּפקע קַאוועַא מיט ּכל־מיני סַאלַאטן און געטרונקען 

 ך.טשַאשקעלע

טער ווער ַאלע ,צןהַאר בַײםקלעמט אים ס'ַאז  רֿפי הָאט דערֿפילט,
ביין און ער דערקענט ניט זַײן אייגן ַא  שטייען אים אין הַאדז ווי

 ל.קו

ֿפרעג ַא  הָאט ‒ ?איז מיט דיר, רֿפיווָאס  איז געשען?ווָאס  ֿפי,ר‒ 
 . פגעטָאן דעבי און צוגענעערט צו אים איר מילד ּפני

 . איך הייס עארף. ניט רֿפי, נָאר עארף‒ 

י, זיך צוגעזעצט נָאך נעענטער הָאט איבערגעֿפרעגט דעב ‒? ווָאס‒ 
 ט.און אים געהַאלדז

ים־ּכנרת, זי צעשּפרייט  ֿפונעם די זון נידערט ַארָאּפ בַײם הָאריזָאנט
אירע שטרַאלנהענט, גלַײך ווי זי ווָאלט געווָאלט צודריקן צו איר 
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די ַארומיקע בערג, דעם ברעג, דעם ם, דעם י הַארץהייסן 
 י.ריקַאנער מיידל דעבבעדוִינער עארף און דָאס ַאמע

 ר.בעדוִינעַא  איך בין‒ 

 . איך ווייס‒ 

 ר.ע טָאכטעיִידיש ַא דו ביסט‒ 

 ך.אויך דָאס ווייס אי‒ 

 ן.מיר זַײנען זייער ֿפַארשיידענע מענטש. דָאס איז ניט גוט‒ 

 ס?איז וואָ ‒ 

 ר.איך הָאב נַײן קינדע‒ 

 ל.זיי זַײנען שיין? ווַײז מיר זייער ֿפָאטָא־קַארט‒ 

חתונה ַא  ביןכ'. מַאמע און זי איז מַײן ֿפרויַא  די קינדער הָאבן ‒
 ַײ.דו ֿפַארשטייסט? איך בין ניט ֿפר. ערגעהַאט

דעבי הָאט מיט ּכוח ַארומגענומען רֿפיס הַאלדז־און־נַאקן, ביז אירע 
 ן.ֿפינגער זַײנען ווַײס געווָאר

 ס?איז וואָ . בַאווַײבטערַא  דו ביסטַאז  איך ווייס,‒ 

קיין . וועל ניט קענען מיט דיר חתונה הָאבןכ' ?ווָאס‒ הייסט ס ווָא ‒
 ק.וועל ניט קענען זַײן מיט דיר אייביכ'ט! מָאל ני

בַײ אַײך, בַײ די בעדוִינער מעג מען יָא הָאבן ַאז  איך ווייס,‒ 
בין כ' ‒, הָאט געשעּפטשעט דעבי ‒ מָאל,ַא  עטלעכע ווַײבער מיט
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עס ַארט מיך . ווַײב, דַײן דריטע ווַײבמסּכים צו זַײן דַײן צווייטע 
 ט.ני

 ה.דעבי, דו ביסט מַײן לעבן, דו ביסט מַײן נשמ‒ 
וועל איר כ'ַאז  זָאג איר,. דַײן ֿפרויַאלץ  און דערצייל ַאהייםֿפָאר ‒ 

 ר.אויסהעלֿפן מיט די קינדע
 

* * * 
זַײן מיזיניק . םנָאר אין צוויי חדשים ַארו ַאהייםרֿפי איז געֿפָארן 

רֿפי הָאט געווָאלט אים נעמען אויף די . אים ניט דערקענט הָאט
ע קינדער ַאנדער אויך. הענט, נָאר דָאס קינד הָאט זיך צעוויינט

זיי זַײנען געשטַאנען אין דער . ניט געווָאלט צוגיין צו טַאטן ןהָאב
ַא  און געקוקט אויף אים ווי שעּפסעלעך אויף ,זַײט, ווי יתומים
 ך.ֿפרעמדן ּפַאסטע

מָאדנעם ַא  ס קָאפּ ּפַארַאט הָאט געדרייט אין עארפֿ דער קינָא־אַ 
קיבוץ,  ֿפונעם ע קינדעריִידיש ‒, בילדַא  בילד נָאךַא  ֿפילם,

 דעבי מיט ֿפלַאקס בלָאנדע הָאר אוןר, ֿפַארלָאזטע בעדוִינער קינדע
 מ'הָאטוועלכע י, רוינטן ּפנים, און ָאט איז זַײן ֿפרוֿפַארב
טרַאדיציָאנעלן געצעלט און ַארַײנגעשטוּפט אין געריסן ֿפונעם ַארויס

 הויז, ַאן ָאּפגעלָאזטע און ֿפעטע בעדוִינערין, מיטַא  ֿפון ענגע ווענט
. טזעט אויס ווי זַײן בָאבעס ּתחת אויף דער לינקער זַײווָאס  ם,ּפניַא 

ֿפערטל שעה, געזעסן ַא  ער איז געבליבן אין דער היים ניט מער ווי
ַא  עך, הָאט איבערגעלָאזט דער ֿפרוי און קינדערווי אויף שרַײֿפעל

 ן.ּפעקל געלט און גלַײך ַאוועקגעֿפָאר
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געֿפָארן . משוגענערַא  ווי "דזשיפּ "ער הָאט געטריבן דעם ָאֿפענעם 
יָא, ער וועט קומען צו דעבי און . ןן אין איין וויינעגעהַאלטאון 

 "ק.ַאווע ֿפָארֿפַארלָאז מיך און "זָאגן: 
 

* * * 
 ֿפונעם געֿפירטַארויס געריסן ֿפון זַײן שֿבט,ַארויס ָאט איםמע ה

ניט זַײנע  און ניט ער. הויזַא  געצעלט און ַארַײנגעזעצט אין
ַאנשטָאט . "שטַײג"אייגענע ווייסן ניט ווי לעבט מען אין ַאזַא 

ע וועלט איז זייער גַאנצ לעבן ֿפון מלכים, ֿפַאר וועלכע די ןֿפרַײע
י ֿפיס און דער הימל איבערן קָאּפ, מע הָאט היים, די ערד אונטער ד

דער וועלט, ָאבער ער,  ֿפון מחיצהַא  ָאּפגעצוימט זַײן ֿפַאמיליע מיט
עארף, איז געבליבן ֿפרַײ, ער זיצט אין יעקֿבס געצעלטן אויף די 

 ס.מיליטער־בַאזע

ע טָאכטער און ַאוועקגענומען זַײן יִידיש ַא און איצט איז געקומען
צוליב איר הָאט ער ָאנגעהויבן צו . און זַײן נשמה רץהַאלעבן, זַײן 

שקלַאֿפערין און די קינדער ֿפַאר ַא  בַאטרַאכטן זַײן אייגענע ֿפרוי ווי
ַא  איז ניט מער ווי ַאליין און ער. יתומים בַײם לעבעדיקן ֿפָאטער

 ם.נטיהדיקע חושי ֿפון מישמַאשַא  דעמב ָאן ווָארצלען,

. יענער זַײט גרענעץ ֿפון ברידער מלחמה קעגן זַײנעַא  ער ֿפירט
שּפַײ געטָאן און דער ווינט הָאט ַא  עארף הָאט ‒ !טֿפו אויף דירַא

ער הָאט עס ניט  און צוגעקלעּפט דָאס שּפַײעכץ צו זַײן ּפנים
 ן.ָאּפגעוויש
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ער ווָאס  ַאלץ ער וועט גיין צום קָאמַאנדיר און אים ַארַײנזָאגן
איך בין ניט ֿפעִיק צו "זָאגן:  ער וועט אים. ן הַארצןאויֿפ טרָאגט

 ., איך וויל ניט זַײן צווישן אַײךדער מיליטער־דינסט, בַאֿפרַײ מיך
 ן.וועט ער אים זָאגַאזוי  ָאט ‒, "אַײער וועלט איז ניט מַײן וועלט

איז ניט געווען  בַאזעאין דער מיליטער־ ומעןעארף איז ָאנגעק װען
וַײל בעת ער איז געווען אין קיין צַײט אויף קיין זַײטיקע דיבורים, ו

גרויסן דורכברָאך אין דער ַא  דער היים מע הָאט געֿפונען
גרענעץ־צַאם און יוחאי, זַײן בעסטער ֿפרַײנד איז ֿפַארווּונדעט 

ס שּפורן און ונאעארף הָאט בַאלד געֿפונען דעם שׂ . געווָארן
זיי  .נָאכגעֿפירט נָאך זיך ַאן ָאטריַאד זעלנער איבער דער גרענעץ

הָאבן ֿפַארטרויט אים זייערע לעבנס, ער הָאט זיי געֿפירט ֿפָארויס 
 ט.און זייערע לעבנס זַײנען געווען אין זַײנע הענ

ַא  דער ָאטריַאד הָאט זיך אומגעקערט אויף דער בַאזע אין
מעת־לעת ַארום, ניט נָאר גַאנץ און געזונט, נָאר אויך מיט 

הָאט איבערגעלעבט עארף בעת ס ווָא און. געֿפַאנגענע טערָאריסטן
נעם בלוטיקן געיעג נָאך זַײנע יענעם טָאג־און־נַאכט־געיעג, בעת יע

, ַאליין יענער זַײט גרענעץ, דָאס הָאט געווּוסט נָאר ער ֿפון דעריבר
אויך דעבי ווָאלט געקענט . נָאר ער און דער אייבערשטער

זי ווָאלט אים ז ַא זיכער,. טוט זיך אין זַײן נשמהס'ווָאס  ֿפַארשטיין
גן עעארף איז געל. ַארַאבישֿפַארשטַאנען ווען זי ווָאלט געקענט 

 ט.ע נַאכגַאנצ ַא לעבן איר און גערעדט

 ן.גערעדט, געוויינט און געשרִיע
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* * * 

זַײן עלטערער . ַאהייםסוף יענער ווָאך איז עארף ווידער געֿפָארן 
קען  ַאזוי"גט: און געזאָ  הַאנט ברודער הָאט אים געכַאּפט בַײ דער

ַא  מע ֿפַארלָאזט נישט. הענטדי נעם זיך אין . עס ניט גיין ווַײטער
ליבע מיט ַאן ַאמעריקַאנער ַא  ֿפרוי מיט קינדער ּכדי שּפילן

 "ע.קורוו
הָאט אים געענטֿפערט רֿפי און זיך געווָאנדן  ‒, ֿפַארמַאך דַײן ּפיסק"

  "ן.לייג די קינדער שלָאפֿ ‒ ב, צום ווַײ

רויסן איז נָאך געווען ליכטיק, ָאבער די קינדער זַײנען אין ד
ווי געווען, אין קליידער און ַאזוי  ַארַײנגעקרָאכן אין בעטן גלַײך

ניט בַאוויזן עסן־טרינקען, נָאר געלעגן אין בעטן מיטן קָאּפ . שיך
 ע.אונטער דער קָאלדר

ויל קומען זי ו. ַאזוי און ַאזוי" און דַאן הָאט ער געזָאגט זַײן ֿפרוי:
 "ן.ַאהער און ווערן דַײן שקלַאֿפי

קענסט שּפילן ליבע ווּו דו  ‒, ווַײבס'הָאט געענטֿפערט  ‒ן, ניי"
 "ז.ווילסט, ָאבער ניט בַײ אונדז אין הוי

זי וועט . דָאס הויז איז ֿפַארלָאזט און שמוציק"און ער הָאט געזָאגט: 
ע ֿפרַײנדין, וועט דיך גוטַא  זי וועט זַײן דיר. ווַאשן, קָאכןן, רַאמע

און גיי . וועסט הָאבן צַײט זיך צוקעמען. אויסלערנען רעדן ענגליש
 "ן.עבַאקומוועסט זי ליב ַאז  קען זַײן,ס'ווייס, 

הָאט געענטֿפערט די  ‒, דָאס דַײן הויז איז ֿפַארלָאזט און שמוציק"
 "ן.אויגדי ֿפרוי מיט טרויער־און־ווייטיק אין 
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 ר.יין, ָאבער עס קען זַײן נָאך בעסעדָאס הויז איז ר   –

 ז.זי וועט ניט איבערטרעטן די שוועל ֿפון אונדזער הוי   ‒ 

 ט.וויין ני  ‒ 

 . טאיך וויין ני  ‒ 

זַײ זיכער, איך וועל זיך . איך שּפיל זיך מיט איר ...ּפשוט ‒ 
 .ַאהייםאומקערן 

 ף.אינשַאללא, מיט גָאטס היל  ‒ 

ֿפוֿפצן יָאר איז געלעגן אונטער דער  ֿפון יִינגלַא  ס בכור,עארפֿ 
 ט.קָאלדרע און געוויינט, ממש געיָאמער

אין דרַײ מָאנַאטן ַארום זַײנען ּפלוצעם געקומען צו ֿפָארן דעביס 
אייניקע . ּפלוצעם? מע הָאט גערעדט ֿפַארשיידנסווָאס  .עלטערן
 זייערַאז  בריוו,ַא  עמעצער הָאט זיי ָאנגעשריבןַאז  ן,געהַאלטהָאבן 

ע ַאנדער און. ֿפריילעכע לַא־לַא־לאַ ַא  טָאכטער ֿפירט זיך אויף ווי
 ציַאזוי . בריווַא  הָאט זיי געשריבן ַאליין דעביַאז  הָאבן געטענהט,

ּכדי  יׂשראלש, נָאר דעביס עלטערן זַײנען געקומען קיין ארץ־ַאנדער
ווי אויך מיט רֿפי, וועלכן זייער לַאנד  צו בַאקענען זיך מיטן הייליקן

 ב.שטַארק ליַאזוי  כטער הָאטטאָ 

ניט געקענט  ַאֿפילוהָאב כ' ‒, הָאט געזָאגט רֿפי ‒, שיינע עלטערן"
דעבי איז ַאז  הָאב ֿפַארגעסן,כ'. דָאס איז איר מוטערַאז  ן,טרַאכט

הָאב כ'. מַײן זון ֿפון ַאכצן יָאר ַאלט, סך־הּכל מיט דרַײ יָאר עלטער
זי איז געווָארן מער . דעריןזי איז ַאן אויסלענַאז  ֿפַארגעסן, ַאֿפילו

  ײן.ווי מַײן קָאכַאנקע, זי איז געווָארן איך ַאל
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ט ֿפלעג ֿפלעג בַאזוכן בַײ זיך אין דער היים נָאר דעמָאלט, ווען זיכ'
טוט ווָאס  געוווירן ווערן ַאהייםרֿפי, דַארֿפסט צוֿפָארן "ן: מיר זָאג

ז ניט זיי אי ֿפון עמעצער אֿפשר. זיך מיט הינדייה און קינדער
זיי קענען דָאך הָאבן . זיי ווילן זען דעם טַאטן אֿפשראון . געזונט

 . "צוקונֿפטדער ּפרָאבלעמען אין 

ט זיך אומקערן ֿפלעג בַאזוך אוןַא  געֿפָארן אויףן, ט ֿפָאלגֿפלעג ער
 ר.זַײנע קינדע ֿפון מיט עמעצן

 דעבי. זַײנע קינדער ַאלע ּפַאמעלעך דעבי הָאט זיך בַאקענט מיט
. מטּפל געווען ‒, זיי ווַאשן, ֿפַארריכטן די קליידער, בקיצור טֿפלעג

ט קיין מָאל ניט קומען, ער הָאט זיך ֿפלעג נָאר דער עלטערער זון
 ר.געשעמט מיט זַײן ֿפָאטע

ַאז דעביס עלטערן זַײנען געקומען צו ֿפלִיען, זַײנען רֿפי מיט דעבי 
זייער  ֿפון די עלטערן,. געֿפָארן קיין ַאערָאּפָארט זיי מקבל־ּפנים זַײן

 ַאלע גרויסע ווַאליזע מיט קליידער ֿפַארַא  זַײט, הָאבן מיטגעברַאכט
 ע.רֿפיס קינדער, ווי עס ּפַאסט ֿפַאר געטרַײע זיידע־בָאב

 "דזשיפּ "ען ַאן אורלויב, גענומען דעם מיליטער־בַאקומרֿפי הָאט 
. ַאנדרַײזע איבערן לַא  און הָאט מכבד געווען דעביס עלטערן מיט

ער הָאט זיי דערציילט וועגן דער אומָאּפהענגיקייט־מלחמה, וועגן 
דעביס . ברייק, וועגן מצדה און וועגן קסריהַאך־יירושלים, וועגן שי

זַײן זַײט  ֿפון ּפרָאֿפעסָאר, הָאטַא  געלערנטער מׂשּכיל,ַא  ֿפָאטער,
געשעענישן און ערטער שטייט  ַאלע וועגן דיווָאס  דערציילט,
רֿפיס ַאז  מסקנה,ַא  אין ביכער, און געקומען צוגעשריבן 
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דערקלערונגען הָאבן דערגַאנצט זייער וויסן אין 
 . ע־געשיכטיׂשראלארץ־

 י.הָאט געזָאגט דעביס ֿפָאטער צו רפֿ  ‒, "גָאט ֿפון דָאס איז"

 ‒, הָאט געענטֿפערט רֿפי –איר דַארֿפט מיר גָארניט דערקלערן, "
בעדוִינער ַא  בַײ אונדז, ווען. ן קינדערטַאטע ֿפון נַײַא  ַאליין ביןכ'

ן בחור, מע ווָאלט זי יִידיש ַא ליבע מיטַא  מיידל ווָאלט געשּפילט
ין יא‒ ּפרָאסט און ּפשוט, . ןגעשָאכטן צוזַאמען מיט איר געליבט
איך . אין דער ּפלייצע ‒ מעסער אין גָארגל, דער צווייטער

ווי  ‒, רן אין אויגןהָאט ער ממשיך געווען מיט טרע ‒, ֿפַארשטיי
זי ַאז  ,יׂשראלאיר שיקט אַײער בת־יחידה קיין ַאז  נס,ַאזוי קומט עס

רַײכן און ַא  זָאל, חלילה, ניט הָאבן קיין חתונה מיט עּפעס
ַא  , ֿפַארליבט זי זיך איןיׂשראלאון דָא, אין . געלערנטן גוי

בעדוִינער, וועלכער קען ניט לייענען־שרַײבן און הָאט, קיין 
 ר.ווַײב מיט נַײן קינדעַא  רע,עין־ה

 דו ביסט ‒, הָאבן געטענהט דעביס עלטערן ‒, דו ֿפַארשטייסט ניט"
און עס מַאכט ניט אויס צו . ל"דיקער, דו דינסט אין צהיׂשראלַא 

גוטער מענטש און דָאס איז ַא  דו ביסט. וועלכן גלויבן געהערסטו
זי איז . דירדעבי איז גליקלעך מיט ַאז  מיר זעען דָאך,. דער עיקר

 ."רביטע, גיב ַאכט אויף אי. מיר ֿפַארמָאגןווָאס  ַאלץ,

ן בַײם געהַאלטאינעם טָאג, ווען דעביס עלטערן הָאבן שוין 
 ך:וויכטיקער געשּפרעַא  ַאוועקֿפָארן, איז ֿפָארגעקומען

וועט קומען ַאזַא טָאג און דו וועסט בַאשליסן ס'אויב . הער, רֿפי‒ 
ַאז  ֿפיציעלע משּפחה, און דו וועסט ֿפַארשטיין,צו ֿפַארלָאזן דַײן אָ 
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 קענסט ניט לעבן ָאן אונדזער טָאכטער און זי קען ניט לעבן ָאן דיר,
וועט קומען ַאזַא טָאג, גיב אונדז גלַײך צו וויסן און מיר ס' ױבא

נדן וועסטו ַא  ַאלס. נויטיקע ּפַאּפירן ַאלע וועלן דיר צושיקן
ון מזומנים, ווי אויך וועסטו קריגן מַאשין אַא  הויז,ַא  עןבַאקומ

וועסט קומען קיין . ָאּפטריט־געלט ֿפַאר דַײן איצטיקער ֿפַאמיליע
ַאז  און. נַײ לעבן מיט אונדזער דעביַא  ַאמעריקע און וועסט ָאנהייבן

איר וועט שטיין גוט אויף די ֿפיס און וועסט גוט ֿפַארדינען, וועסטו 
ַא  זיי זָאלן הָאבןַאז  נע קינדער,קענען ברענגען קיין ַאמעריקע דַײ

 ט.זיכערע צוקונפֿ ַא  לַײטיש לעבן און

 ה.ן ַאן עצֿפרעג רֿפי איז געֿפָארן צו זַײנע ברידער צו

ען בַאקומוועלט און מָארגן וועסטו ַא  הַײנט זָאגן זיי דיר צו‒ 
 ת.קדח

זיי ַאז  ‒, הָאט דערווידערט עארף ‒, זיי זַײנען ָארנטלעכע מענטשן"
זַײנען נָאר ָאנגעקומען הָאבן זיי מיר געגעבן צוועלף טויזנט גרינע 

געלט אויף הוצָאות, מיר ס'נעם, רֿפי, "אויף הוצאות און געזָאגט: 
ווָאס  אַײך ניט דערציילן, דַארףאיך . "סהָאבן מורא צו ֿפַארלירן ע

ֿפרעמדער מענטש ַא  בעדוִינער, וועןַא  ּכֿבוד איז עס ֿפַארַא  ֿפַאר
 ."טַארטרוירט אים ַאזַא סומע געלפֿ 

ער , הָאט ּפעקל געלטס'דעביס עלטערן  ֿפון עןבַאקומווען רֿפי הָאט 
שטריק אין ַא  עס בַאלד ֿפַארוויקלט אין ּפַאּפיר, איבערגעבונדן מיט

מָאל ֿפַארוויקלט און ַא  דער ברייט, און נָאךאין דער לענג און 
דָאס ּפעקל הָאט . יצר־הרע ַא ֿפון גָאט זָאל בַאהיטן. איבערגעבונדן

טיֿפע קעשענע און די קעשענע הָאט ער ַא  ער ַארַײנגעלייגט אין
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צעגליט שטיק גָאלד, ַא  דָאס ּפעקל, ווי. ֿפַארנייט און ֿפַארשּפיליעט
, ניט הַאנט די. הָאט געבריט דעם ֿפוס און ניט געלָאזט לעבן
הָאט  ָאבער ער. ווילנדיק, הָאט זיך געצויגן צו דער קעשענע

ַאז  זַײן אייגענעם בַײטל, און ֿפון געצָאלטַאלץ  ן, ֿפַארגעהַאלטאויס
ן בַײם ַאוועקֿפלִיען, הָאט ער זיי געהַאלטדעביס עלטערן הָאבן 

 ן.געבונדאויֿפ אומגעקערט דָאס ּפעקל געלט, ַאֿפילו די שטריק ניט
 

* * * 
 ה.ט די מעשׂ ֿפַארענדיק הָאט זיךווָאס  נו, און ווַײטער? מיט‒ 

אויף דער . שקיעה־צַײט. קוק געטָאן אין ֿפענצטערַא  ף הָאטעאר
הויכער בַארג אין דער ַא  ‒, בילדַא  שויב הָאט זיך ַאנטּפלעקט

אינעם צימער איז . שטרַאלן־ןדי שווַאכע זונע ֿפון ָאּפשַײן
 ק.בין־השמשותדיק סינטעמענטַאל און אומעטי

די בנים  ‒, רגןדי אורחים זיצן שטיל, אַײנגעטונקען אין אייביקע זאָ 
ּפַאסיקן שידוך, מע ווערט עלטער, ַא  זיי געֿפינען דַארףווַאקסן, מע 

איז ֿפול מיט בענקשַאֿפט און זכרונות, די ּפָאליטיקער  הַארץדָאס 
 לַײגן, די יוגנט ֿפַארגעסט אין מסורת־ָאֿבות, דער קלימַאט ווערט

 ם...ערגער און ערגער, די מדינה קַײקלט זיך צוַאלץ 

 ף? איז געווען דער סוווָאס  ןאו‒ 

מע קערט זיך . דער סוף? דער סוף איז שטענדיק דער זעלבער‒ 
 ר.אום צו די קינדע
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* * * 
הָאט  ‒, גרויסער ּכֿבודַא  ביטע, קומט ַארַײן, ֿפַאר אונדז איז דָאס‒ 

זויגלינג ַא  דיקע ֿפרוי מיטעע, זייער טרָאגקליינווּוקסיקַא  געזָאגט
 ר.מַאמע ֿפון, ניוורָאקָא, עלף קינדע ַא בַײ דער ברוסט,

אין דרויסן איז ליכטיק, עס . מיר זַײנען בַײ עארף־רֿפי צו גַאסט
 ן.שַײנט די זו

אין שטוב איז חושכדיק, נָאר אין דער קיך אונטער דער סטעליע 
די ֿפליגן זָאלן ַאז  צוליב די געסט וועגן,. קליין לעמּפלַא  לַײכט זיך

טע צעשּפריצט אינעם סַאלָאן בַאלעבָאסט די זיי ניט דָאקוטשען, האָ 
מע קען דערשטיקט ַאז  עּפעס ַאזַא שטַארקן שטינקנדיקן חומר,

ַא  אין דרויסן צו כַאפן ַארויס מיר הָאבן זיך ַאנטשולדיקט און. ווערן
מיר ַאז  טע הָאט ֿפַארשטַאנען,בַאלעבָאסדי . ביסל ֿפרישע לוֿפט

 און אַײנגעלַאדן אונדז אין קענען ניט אויסהַאלטן דעם שווערן ריח
 ר.גרויסן שלָאֿפצימעַא 

דָא וועט אַײך זַײן ‒ , ָאןטגע זָאגהָאט זי ַא ‒ , זַײט מיר מוחל"
 . "בַאקוועם, דָא הָאב איך ניט געשּפריצט

זי לויֿפט ַאוועק אין דער קיך און קערט זיך אום מיט קַאווע און 
זיצן אויף שיינע מיר . קליינעם טַאץַא  ֿפארשיידענע זיסקַײטן אויף

עכער, הַאנט יקע דעקן, לַײלעכער,ֿפַארבבַאדעקטע מיט ֿפילן, בעט
 ד.בלִיענדיק ֿפרילינגֿפעלַא  ֿפון עס מַאכט ַאן אַײנדרוק

עכער און הַאנט אויך די. די לַײלעכער זַײנען ֿפון ַאמעריקע   –
די קליידער, . גוטע סחורהַא . ַאמעריקע ֿפון טישטעכער זַײנען
. ליין אויף מיר, זיי זַײנען מיר ענג אין די קלובעסָאבער, זַײנען ק
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יָא, דָאס זַײנען אירע . געֿפעלט אַײך? איר קענט זיי נעמעןס'
די ַאמעריקַאנער . ןהָאב גענוג געליטכ'נעמט, . קליידער, דעביס

ֿפרעמדע, הָאט געלעקט ַא  זי,. הָאט געלעבט מיט מַײן מַאן צוויי יָאר
טיֿפער ַא  וַײב, איך בין געלעגן איןאמתע וס'הָאניק, און איך, 

זי גערוֿפן ֿפרוי עארף,  מ'הָאטאיר וועט ניט גלייבן, נָאר . ריּפע
ווי מיך, זַײן געזעצלעכע ֿפרוי, די מַאמע ֿפון זַײנע ַאזוי  ּפונקט

ט קומען איין ֿפלעג ער ‒ ן, דָאס איז געווען ניט אויסצולַײד. קינדער
ַארזַאמט, ָאבער שטענדיק מָאל אין צוויי ווָאכן, זיך ניט פֿ 

 דעם אמת געזָאגט, יעדעס מָאל. ָאזט נַאדיזנע געלטלאיבערגע
ט ער מיטנעמען מיט זיך אויף עטלעכע טעג איין קינד און עס ֿפלעג

איך . קינד יִידיש ַא אומגעקערט אויסגעווַאשן און אויסגעצווָאגן, ווי
ווען זיי מַײנע קינדער הערן אויף צו שּפילן, ַאז  הָאב בַאמערקט,

איר ווייסט ֿפַאר ווָאס? ווַײל זיי הָאבן געשּפילט אין . דערזעען מיך
ַא  עארף קומט און איך שווַײג, דערלַאנג אים. "טַאטע און דעבי"

איז ניט געווען קיין 'ס. טעּפעלע קַאווע, ער שווַײגט און איך שווַײג
נדזערער, און אויך דער בכור או. איך זָאל ניט וויינעןַאז  איין נַאכט,

יעדע נַאכט געוויינט מיט ביטערע ט, נעבעך, הָאט אויך געוויינ
מַײן שוועגערין איז געֿפָארן צו רעדן מיט דעבי, ָאבער איך . טרערן

און . קטָאלַא  הָאב ניט געווָאלט וויסן צי זיי זַײנען געקומען צו
 ֿפלעג ֿפרעמדער,ַא  ריינינקער אוןַא  ַאהייםּכל־זמן דער מַאן קומט 

און ַאהין  "מיליטער־בַאזע"ער קומט ֿפון דער ַאז  ֿפַארשטיין, איך
ֿפלעג אים שטענדיק בענטשן "דער כ'ָאבער . וועט ער זיך אומקערן

אייבערשטער זָאל דיך היטן און געבענטשט זָאלסטו זַײן אין דַײנע 
איז געקומען צַײט און ער הָאט מיר געזָאגט: "אין ס'און . וועגן"

הָאב זיך געמַאכט ניט הערנדיק, כ'אום", ָאבער  גיכן קער איך זיך
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 ווַײל קיין מָאל, איר הערט, קיין מָאל טָאר ניט וויסן דער מַאן דָאס
דער מַאן ַאז  איר ווייסט, און אויך דָאס ווַײב טָאר ניט וויסן,ווָאס 
ּכל־זמן לעבט . "ןשּפילערַײע"וועגן זַײנע ַאלץ  זי ווייסטַאז  ווייסט,

ָאן בושה איז . משּפחהַא  לַאנג לעבטַאזוי  שה,בוַא  אין הַארצן
 ע.ניטָא קיין ֿפַאמילי

 
* * * 

גליקלעך ַאזוי  שוין קיין מָאל אין מַײן לעבן וועל איך ניט זַײן   –
. בין געווען מיט דעביכ'און אין דער זעלבער צַײט אומגליקלעך, ווי 

ָאר איצט, נ ַאֿפילוהָאב עס געווּוסט דעמָאלט און איך ווייס עס כ'
צוויי יָאר זַײנען ַאוועקגעֿפלויגן ווי . ַײֿפַארב דער ווייטיק איז שוין

איין טָאג און איז געקומען די שעה, ווען זי הָאט געדַארֿפט זיך 
ר, ֿפאָ "הָאב איר געזָאגט: כ'. אומקערן צו די עלטערן, קיין ַאמעריקע

י איר טַאטע הָאט צוגעשיקט צווי. "דירנָאך איך וועל קומען גלַײך 
הָאב בַאגלייט מַײן דעבי ביזן כ'. נויטיקע ּפַאּפירן ַאלע בילעטן און

. ַאערָאּפָארט און געשטַאנען בַײם ֿפליֿפעלד און געקוקט אין הימל
 דער ערָאּפלַאן איז צערונען געווָארן אין די ווָאלקנס און איך בין

 . תבין ניט געֿפַאלן חלשוכ'געשטַאנען, ביז ַאלץ 

ען גַאנגאון דַאן בין איך גע. ן איך געווען קרַאנקן חודש ביגַאנצ אַ 
צו מַײן ֿפרַײנד, צו מַײן ברודער יוחאי, מיטגעברַאכט מיט זיך 

ן אויֿפ רָאזעווע קָאנווערט, אוועקגעלייגט עסַא  רָאזעווע ּפַאּפיר און
 "ב!שרַײ" ‒, טיש און געזָאגט

און מַײן נשמה,  הַארץאיז מַײן  עלכעדעבי, וו   
מַײן אויג,  ֿפון איז דָאס שווַארצַאּפלווָאס  דעבי,
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. םמַײן מויל, מַײן טַײערער מילגרוי ֿפון דער ָאטעם
איך וועל ניט קענען ֿפַארלָאזן מַײן הויז, ּפשוט ניט 

. וועל ניט קענען ֿפַארלָאזן מַײן ווַײבכ'. קענען
דיר  איך קען ניט ָאּפטָאןַאז  ָאבער דער עיקר איז,

איך הָאב דיך זייער ליב  .ָאטןֿפַארב איזווָאס  דָאס,
דו דַארֿפסט . און דו ביסט מיר זייער טַײער

ווָאס  ּפשוטער בעדוִינער,ַא  איך ביןַאז  ֿפַארשטיין,
דָאס בריוו צו  ַאֿפילוקען ניט לייענען און שרַײבן, 
איך בין קיין מָאל . דיר שרַײבט מַײן בעסטער ֿפרַײנד

ב האָ כ'געלערנטער געזעלשַאֿפט, ַא  ניט געווען אין
קיין מָאל ניט געגעסן בַײם טיש מיט חשוֿבע לַײט, 

ּפיתה מיט ַא  ‒, מַײן וועלט איז קליין און ענג
ַא  איך וועל ניט קענען דיך ַארַײנֿפירן אין. חימוס

ֿפַארקערט, איך וועל ט, קולטורעלער געזעלשַאפֿ 
 ר.ַאלטע־דיך אומקערן אין מיטל

דו . ערמַײן ליבע, דו הָאסט געקענט זַײן מַײן טָאכט
וועל קיין מָאל ניט כ'ן, דַארֿפסט מיך ֿפַארשטיי

בַײ אונדז, אין . ֿפַארלָאזן מַײנע אייגענע קינדער
. ןישקלַאפֿ ַא  סטו געקענט זַײן נָארמַײן שֿבט ווָאלט

שווַאכער  מע ווערט דָאך עלטער, די ליבע ווערט
צו טָאן מיט דַײן ווָאס  סט ניט געווּוסטאון דו ווָאלט
דו ביסט יונג און שיין און דו . ִינערַאלטן בעדו

 ֿפון געלערנטן,ַא  גלַײכן,ַא  דַארֿפסט זיך געֿפינען
. ע קינדעריִידיש זָאלסט קענען הָאבן דו אַײערע,
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דַײנע עלטערן הָאבן מיך מכבד און ַאז  איך ווייס,
ָאבער אין דער . ליב, אויך איך הָאב זיי ליב

. מגליקלעךזיי זַײנען אוַאז  זעלבער צַײט איך ווייס,
יִיד און מַײן טָאכטער ַא  ווען איך ווָאלט געווען

בעדוִינער, ווָאלט איך ַא  מיטגעהַאט  ווָאלט חתונה
און ווען, ניט דָא געדַאכט, . ווייטיק ֿפון געשטָארבן

 מיטגעהַאט  מַײן אייגענע טָאכטער ווָאלט חתונה
ווָאלט זי געקוילעט מיט מַײנע אייגענע כ'ד, ייִ ַא 
 . טהענ

און איך בעט . וועל ניט קומעןכ'מיר מוחל, זַײ 
סך ַא  איןסַײדן ן, דיך, אויך דו זָאלסט ניט קומע

יָאר שּפעטער וועסטו קענען קומען מיט דַײנע 
קינדער און מיט ַאן אייֿפערזיכטיקן מַאן, וועלכער 

 ן.מיר זָאלן זיך טרעפֿ ַאז  וועט דיר ניט דערלויבן,

 יף און קויף זיךמַײן בילעט קיין ַאמעריקע ֿפַארקו
 ל.געדענק־ֿפינגערַא 

ס הילף הָאט רֿפי אונטערגעחתמעט דעם בריוו און מיט יוחאי
 ּפונקט אין דערַא  און ּכדי צו שטעלן. ֿפַארקלעּפט דעם קָאנווערט

ַא  בעדוִינער בלַײבטַא ַאז  ן,ער געשיכטע און בַאווַײזגַאנצ
ָאט דעבי הווָאס  זַאכן, ַאלע בעדוִינער, הָאט עארף גענומען

עכער, די טישטעכער און הַאנט די לַײלעכער און ‒, איבערגעלָאזט
אויך זי זָאל ַאז  גענומען און ַאוועקגעשָאנקען זַײן ֿפרוי,ער, קלייד

 . ןהנָאה הָאב
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 ֿפַארווָאס  קוקַא  גיט נָאר ‒, הָאט געזָאגט הינדייה –קוק, ַא  גיט"
ַא  ון זי הָאטא ‒, "די ַאמעריקַאנער מוידגעהַאט  קליין ֿפיסל הָאטַא 

 ל.ווינקַא  טַײטל געטָאן אין

דָארט זַײנען געשטַאנען ּכל־מיני שיכעלעך, סַאנדַאלן און 
צען יָאר, און הינדייה הָאט  ֿפון קינדַא  ווי ֿפַארע, קליינ. שטיוועלעך

מָאל געטרָאגן די  הָאט אַ ווָאס  ן מיידל,אויֿפ געהַאט רחמנות
  י.ַײן ֿפרושיכעלעך, ביז עארף הָאט זיי געשָאנקען ז

 
 

* * * 

זָאג געטַאן מַײן ֿפָאטער, אונדז צו ַא  מָאלַא  הָאט מיר ‒, הער"
ן יִידיש ַא ֿפון איז דער חילוקווָאס  דו ווייסט‒ ן, לַאנגע יָאר
יִיד ־ֿפַארליבטער ניטַא . ָאט הערן? יִידיש ניט קייןַא  קָאכַאנעק צו

. ו זַײן קָאכַאנקענעמט די זַאכן ֿפון זַײן ֿפרוי און טרָאגט זיי ַאוועק צ
קָאכַאנעק נעמט בַײ דער געליבטער און ברענגט זַײן ַא  יִידַא 
  ".י..ֿפרו

 ר...בעדוִינעַא  ‒דָאס זעלבע 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קָא און קלַאוס הָאבן חתונהַאִי

 



 

 



 69 

בעת . ַאבישרַאאיך הָאב געלערנט . שהָאט געלערנט העברעִיער 

ונעם ֿפיין סַאב לעבן דעםגעגענען ַאלעגן מיר זיך בהֿפסקות ֿפ
ער הָאט . ביר ןאו טַאֿפן טרינקען זֿפלעג ַאלע מיר. "אולּפן־עקיֿבא"

יָאר 'ס ,איז געווען זומער'ס. איז געווען הייס'ס. ניט געטרונקען
 צוויי און זיבעציק.נַײנצן 

ן ֿפלעג ‒, בַײ אונדז מוז מען טרינקען. רף טרינקען, קלַאוסמע דַא"
 ָאֿפט אוןן, צוליב דער היץ מוז מען טרינקע ‒, מיר אים זָאגן

 "ביסלעכווַײז.

בלויע מיט זַײנע ווַאסערדיק  אונדז בַאקוקטץ טָאן, ֿפזי ַא טֿפלעג ער
צום  געגַאנגעןאון  "ַא־ַאי"וויש נדינַאַאזַײן סק ןָאטגעַא ברום אויגן, 

לייגן צונויֿפ טֿפלעג ער. לעטַאן, ווָאס איז געווען לעבן דעם טוַאקר
ן זַײנע העלע או. נקעןוטרגעאון  סָאממין ַא  דלָאניעס אין די
 װידער זון  ױףהָאר הָאבן געשַײנט א ,ַײלן, ווי ֿפרצנדיקעַאשט

דער  ןן זיך אַײנטונקן איֿפלעג זַײנע הָאר. לַאצעגליטער מעט
זַײנע ליּפן . רבֿפַארשט אין ַאבַא  וויַאסער, װֿפול מיט ס, ָאמדלָאניעס

קורצן ַא  ױסברומעןא טֿפלעג ער. הָאבן זיך געהוידעט
 –ֿפיש ַא  ווי טֿפנגען לוושלגעווישן געלעכטער און אַײנַאנדינַאסק
 ."ַא־ַאי"

נער ַא ֿפרעג טָאן דער מעקסיקַאאים  טֿפלעג – "ווילסט אַײזקרעם?"
. ל, וועלכער הָאט אינקָאגניטָא זיך געלערנט אינעם אולּפןַאגענער
נער מעקסיקַאַא  ז ער איזַאנצער אולּפן הָאט געווּוסט, ַאדער ג

 ‒, 'ס־ס־טס". ֿפַארבָאטן צו וויסןאיז געווען 'ס, ָאבער גענערַאל
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שטענדיק ן זיך הָאב , און מירדי לערערס ןרענעָאװאונדז  ןֿפלעג
 צו היטן דעם סוד. רןָאשווגע

ַא  קסל, ברייטע הענט אוןַאט ברייטע ַאל הָאט געהַאדער גענער
נקען, מיט ַאלעמען מכבד זַײן מיט געטרט ַאֿפלעג ער. רץַאברייט ה

ַאלעמען הָאט ער  ֿפון ָאבער מער. טַאֿפאַײזקרעם, מיט ז
עלכער איז, ּפונקט סן קלַאוס, ווטיזירט זַײן קָאלעגע, דעם ווַײסימּפַא

ַא געהַאט , הָאט און ווי ער ,גויַא  נער, געוועןווי דער מעקסיקַא
ש ֿפנ־נדערַאמין ווַא  נגענהייט, ווי ער, געוועןַארגֿפַאמיליטערישע 

רויטן ַא  און הָאט געוועבט ,רוקזעקלַא  שטעקן און מיטַא  מיט
עם קליינַא  מער טרוים, מיטגעמיינזַאַא . חס קומעןיך צום משעטעּפ

בַײ דער  גרָאשןַא  , ָאןווָאלונטירַא  קלַאוס איז געווען. אונטערשייד
ַא ֿפַאר זַײנע טרוימען  קומעןגענערַאל הָאט בַא, און דער נשמה

 לט.ַאיש געהגענערַאל

 ֿפון רויסצִיעןַאאַײנגעגעבן  גענערַאלזוי און ווען הָאט זיך דעם ווי ַא
זייערע ַאז  ציע און זיך דערוויסן,ַאָארמֿפביסל אינַא  זַײן קָאלעגע

נָאר גָאט ווייסט, ווַײל קלַאוס הָאט  –ורלות זַײנען ענלעך ג
ילו געווָאלט ריידן, און אויב ער ווָאלט ַאֿפ. ישֿפַא  געשוויגן ווי
ײן ק ?דערלקערןזיך זוי הָאט ער געקָאנט ַאווי  ,לטָאאויך דעמ
ער איז דָאך געקומען זיך לערנען . ניט געקענט הָאט ער העברעִיש

ביסל, ווָאס עס הָאבן  דָאס , און ַאֿפילוסַאקל־נגערֿפַאן ָאנַאאין 
אויך ענגליש הָאט ער . הערשטַאנדערע, הָאט ער ניט בַאהערשט ַאב

ץ ַאזַא  ֿפון ן אויסצוגַאווָארט דָארט, ַא  ווָארט דָא,ַא . ניט געקענט
אים געקָאסט  טהָא ָאסױך דאון א. ץ דָארטַאזַא  ֿפון ן אויסצוגַאדָא, 

לץ ַאנען, ַארשטָאס ווייניקער הָאט ער ֿפַאאון וו. מִיונגעןגרויסע בַא
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ַאלץ  מיט,ַאמיט, און ווָאס מער הָאט ער זיך בַאהָאט ער זיך במער 
 .בַאהערשטווייניקער הָאט ער 

ער הָאט . אים צערעדן ָאןטגע ּפרּווואיך ַא הָאב  מָאל ײןא
רחידושטע, שטומע ֿפַאמימותדיקע, ֿפגעהויבן אויף מיר זַײנע ּתאוי

. שמועס ָאן ווערטערַא  רקניּפן מיט איםֿפַא טבירורּפהָאב כ'. אויגן
איז ניט 'ס –נצן, מיט לידער, מיט געלעכטער ַארַאמ מיט רמזים, מיט

ע העברעִישדי  ֿפון ניט. נעןקיינעם איז עס ניט געגַא. נגעןַאגעג
. יִידן ַארֿפ ןקלַאס עַארַאבישדי  ֿפון די גוים און ניט ַארֿפ סןקלַא

לע ַא קלַאוסן און מיר ֿפון מאס געווָארןילעמען נאיז ַא ענדלעך
בלָאנדן קָאּפ, מיט זַײנע ־ליין, מיט זַײן ווַײסאים געלָאזט זיצן ַאהָאבן 

ציע, ַאדעקָארַא  ר, וויַאקסעסוַאן ַאסערדיק בלויע אויגן, ווי ווַא
ַא  טיע, איןַאסימּפַא  נד, איןַארשטֿפַאַא  ווָאס נייטיקט זיך ניט אין

 צִיונג.ַאב

ָאט דעם  ֿפון וחות,ּכ־ען־יו ֿפון יצערֿפן ָאקלַאוס איז געווען ַא
חשבון ֿפונעם ן אויֿפ ָאן, ווָאס לעבטלעגי־אויסלענדער

ַא  ֿפון ראלער הָאט געזען יׂש. ליקטֿפראלדיקן קָאנׂשי־ַארַאביש
ר מצרישער גרענעץ און אים איז ּפונקט אויף דע־כטונגסַאָאבבַא
זַײן  טרלָאזֿפַאער הָאט . , ווָאס ער הָאט געזעןָארן דָאסװגעעלן געֿפ

 לטוֿבת ןרבעטַאױבן ָאנגעהָאט הט זַײן שטוב און ֿפרקויֿפַאדינסט, 
 הירדן.־קיבוץ אין עמקַא  , איןיׂשראל־עם

זיך קלַאוס זוי: זיצט ַאען, איז געווען שה, ווָאס איז געמעׂשאון די 
גושן ־מָאל אין ארץַא מָאל אין סיני און ערגעץ דָארט אין סיני, ַא 

לט, און זַײן ווַײב אין נָארוועגיע ַאקומט זַײן געהַאאין מדבר, ב
. נקַארַײנגעלייגט אין בַאלט ווערט דריט געהַאַא  קומט אויך, אוןַאב
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 לייגן איןֿפין גיך און גיך זיך צונוירבַײגיֿפַאן די טעג ֿפלעג חילהּתלכ
דערנָאך הָאבן די טעג ָאנגעהויבן ּפויזען, יעדער . חודש־געהַאלטַא 

דערנָאך איז ניט געווען קיין . חודשַא  –ווָאך, יעדער טָאג ַא  –טָאג 
זַײן מוח הָאט זיך . חודשַא  ווָאך אוןַא  טָאג,ַא  אונטערשייד צווישן

 טֿפלעג ין די נעכטא. אויסגעטריקנט אונטער דער ברענענדיקער זון
רים הָאבן ֿבזַײנע ח. קילקייט און צוקלעּפן אים צו זַײן בעטַא  קומען

דער  ֿפון ן קיין וויסטענישדָאס ַאנטלויֿפ. ווי ערַאזוי  געלעבט
כט קיין טעגלעכקייט הָאט ניט געברַא־ווישער טָאגַאנדינגרויער סקַא

 ,טןַאדי סָאלד ֿפון קונג אין די נשמותרוִיַאגעווּונטשענע ב
 געקלערטער וועלט.אויֿפ דער ֿפון ָאנגעקומענע

מדן, זַא־די נַײקייט, ווָאס איז געווען אין די מדבר ַאזצוליב דעם, 
 ֿפון מדן, דיונעסאויסגעשעּפט, זַײנען געבליבן נָאר זַאהָאט זיך 

ן אויך איז געווע'ס. דן און דער הימל מיט שטערןַאמנדערנדיקע זווַא
אויף  עיצַאדער ציוויליז ֿפון ליגן, ווָאס זַײנען געקומעןמוקן און ֿפ

נזיסטָאר, וועלכער הָאט טרַאַא  איז געווען'ס. מיסט מיט קוּפעס
מיד די זעלבע ּתע ניגונים, און ַארַאבישגעלָאזט הערן מָאנָאטָאנישע 

 ווי זַײן אייגענער ּפרצוף.ּפונקט ים, ֿפרצוּפ־נודנע דענישע קעז

ער ַאז  ך, קען זַײן,געחתמהט דעם ָאּפמַאגעהַאט  ווען ער ווָאלט ניט
ן סַײ װערַאטעהיים צו ן זיך אומגעקערט ַאַאנען אוגעשטאויֿפ ווָאלט
ַא  ך אוןַאן ָאּפמַאך איז ָאבער ַאן ָאּפמַא. ש סַײ זַײן הייםֿפזַײן נ
און  ךער הָאט אויסגעֿפילט דעם ָאּפמַא. ליצבַאמַא  ל איזינצבמַא

עּפעס וויינט אין אים און . לט זיך אין איםעּפעס צעֿפַאַאז  ,דערֿפילט
ן, ביז ער עריק ווערביסל וועט ער שרַײען, ביז ער וועט הייזַא  נָאך

הָאט ער ממשיך  – ,ברעכןצעזַײן הויט און זיך  ֿפון ןקריכרויסוועט ַא
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נָאך ינף חדשים, ֿפיָאר, נָאך  לבהַאַא  נָאך. אינעם מדבר געווען זיצן
איין חודש! ווען עס זַײנען געבליבן צוויי און נָאך יר חדשים, ֿפ

 ַאזויווי  שטיין,אויֿפ וועט ער ַאזוי ווי ווָאכן, הָאט ער ניט געווּוסט,
וועט ער  ַאזויווי  קלַײבן זַײן גוף צוריק אין זַײן הויט,ט ער צונויֿפווע

סן, ַאנען, גַאבאין די , ַאןערָאּפלאינעם ַאליזעס, גיין אין די ווַאַארַײנ
 רוי, קינד.ֿפשטוב, 

 ציםחֿפ דיּפַאקעוועט ֿפַארַאלע הָאבן איז געקומען די צַײט, 'ווען ס
זַײנען ַאנשטָאט זיי און . און זיך צעזייט איבער זייערע שטיבער
קלַאוס איז געגַאנגען צו . רןגעקומען ַאנדערע סָאלדַאטן און ָאֿפיצי

ן אין געהַאלטדיונע, ווָאס הָאט ַא  ער הָאט געקוקט אויף. דןדי זַאמ
רט אויף ַאווגעגעציטערט, יֿפער הָאט או. איין דערנעענטערן זיך
זַײן דינסט הָאט ער  ֿפון ערגעץ צום סוף. עּפעס, ווָאס וועט קומען

 ַאן ָאּפמַאך און געחתמהט ,אין דער הייםאורלויב  ֿפון זיך ָאּפגעזָאגט
ון סַאמע ֿפאון יעדן טָאג, . נסטיד־מיליטער נָאך אויף איין יָאר

 טֿפלעג מדן און יעדן ָאוונטַארויסגיין צו די זַאער  טֿפלעגָאן  יָארקַא
סָאלדַאטן און מיט ַא סָאלדַאטישער גרוּפע ַא  גייןַארויס

, ביז עס ַארמעזַאקדער זוכן אים און אומקערן אין ברודערשַאֿפט 
נדיר און קָאמַא םען צוגַאנגמאס געווָארן און זיי זַײנען געייז זיי נא

, ווַײל ער איז, ווַײזט ײֿפון ז הָאבן געבעטן מע זָאל אים צונעמען
 מען.ַאלע ן מיטגַאנצ אויס, ניט אין

מען? ַאלע ער איז ניט מיטַאז  ווָאס הָאט מען געטענהט, רֿפַאאון 
ר ָאנגעהויבן ן, הָאט עזַאמד ווַײל דָארט, ווען ער איז געלעגן אין די

 יׂשראל־טיער הָאט געזען ווי שֿב. הערן קולות און זען וויזיעס
 רָאּפַאער הָאט געזען ווי משה רבנו גייט . דברימ איבערןנדערן ווַא
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ר הָאט געזען דעם ברענענדיקן ע בַארג מיט צוויי לוחות, ֿפונעם
אים ביבל, ווָאס הָאט  געזען, ווען ער הָאט געלייענט די ;קוסט
 ;ן קָאפאויֿפ רמלקעַאי ַא מיט װיסטרעזער ערקדייׂשראל ַאכט ַאגעבר

ער הָאט געזען יענץ, ווָאס עס הָאט זיי דערציילט אויף ענגליש 
איבערגעזעצט אויף  עס רַײנד הָאבןֿפי, און זַײנע יׂשראליענער 

 םנעען יֿפו הׂשמע־לעבנסגעזען די ער הָאט  ;ַאךקלַאוסעס שּפר
 ;גערַאל־רניכטונגסֿפַא ַא יוגנט איןיענעמס װיסט, יִידישן רעזער

די און אויך  ,מדבריות־קולטורדי נדערונגען אין ַאוו די געזען
עס איז ניטָא אין דער ּתורה ווי ַאזוי  און. ..נדַאציון אין רוסל־סיריַא

רי און צו ֿפאיז ניטָא קיין צו ַאזוי  רי און קיין צו שּפעט,ֿפקיין צו 
שּפעט בַײ קלַאוסן אין די וויזיעס, ווָאס ער הָאט געזען אינעם 

 דבר.ימ

נזיסטָאר און דעם צווייטן ין נודנע אויסצוג אינעם טרַאישן איצוו
און אויסצוגן ײענט געלאויך װי ס, עהָאט ער געהערט נַײ

זַײנען ָאנגעקומען  װעלכע ען,צַײטונגָאכעדיקע װדי  ֿפון גמענטןַארֿפ
ַאז  זיי, ֿפון און ער הָאט געלערנט ;צוויי ווָאכן פרִיער מיטצו אים 

ַא  איז געווען'סַאז  בער,ַארַאליקט צווישן יִידן און ֿפקָאנַא  איז דָא'ס
צו וויסן, ּכדי ער הָאט געלערנט . מלחמהַא  וועט זַײן'סמלחמה און 

. ווָאס רָאס און ֿפַאװ, צו דבריאין דעם מטוט ער  ,אייגנטלעך ,ווָאס
ַא  ןַארַײנגעֿפַאלאיז אין זַײן מוח  געהַאלטרבינדונג מיטן ֿפַאַא  ָאן

ין ער הָאט ָאנגעהויבן דערגי. יׂשראל־שומרַא  ער איזַאז  ,געדַאנק
ס איז ַאבע, ווָאגאויֿפ דער ֿפון דער גרייס לגבירַײנד ֿפדי יָארן זַײנע 

אחריות, ווָאס ליגט  ֿפון געלייגט אויף זיי, מיט דער גרייסֿפרויַא
דערהויבענע די  ֿפון שומרים אחריות ֿפון די, ײצעסּפלאויף זייערע 
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געקליבן און זַײנען צונויֿפ דעריבער הָאבן זיי זיך. קינדערגָאטס
 .ַאוסןױף קל, מסרן אנדירןַאע קָאמען צו זייערגַאנגגע

מע   –ָאט געטענהט קלַאוס, ה – נען,ַארשטֿפַאמע הָאט מיך ניט "
ּכלט ער ־ֿפַארסך ‒, "דער שעה ֿפון נען די גרייסֿפַארשטַאהָאט ניט 

 מעלעך.ּפַא

 .גענערַאלט דער ֿפרעג –, "?טעראון ווָאס איז געווען ווַײ"

 סיין און שמועסן.ַאוועלדל בַײם בַא  די צוויי זיצן אין

ָארן דורך איך בין געֿפ. הייםַאבין איך געקומען . וַײטער..ו   –
און וועמען . ענצטערַאנד דורכן ֿפהָאב געזען דָאס ל'כאון  יׂשראל

דער מיט  װיסטרעזערם נעעיערָאּפָארט? בַאגעגן איך אינעם ַא
. און.. קסלַאיבערן א געטָאן מיר ַאטשּפַא  ער הָאט. רמלקעיַא

די זיך ר ּכֿפָאאיך ַאז  איך הָאב זיך אים געשוווירן,הקיצור, 
גָאט הָאט זיך מתגלה געווען ַאז  הָאב אים דערציילט,'כ. קערןצואומ
שר ֿפנען, אַארשטֿפַאשר ניט ֿפגירט, אער הָאט ניט רעַא. ר מירֿפַא

 ניט געגלייבט.

ט מַײן ֿפַארקויֿפהָאב 'כ. ועה מקיים געוועןֿבָאבער איך הָאב מַײן ש
רבעט ַא און מַײן ווַײב, און ָאט בין איך דָא ֿפון שטוב, זיך געגט

וועג צו ַא  אויך דָאס איז. ָאּפצווַײג־קיבוץ אין דער ציטרוסןאינעם 
 רעזומירט קלַאוס.  – ".דינען גָאט..

. נט און קושט זיַאּפט זַײן הַאקניט, כ גענערַאלנער דער מעקסיקַא
רצע אויגן, און דער ַאטַײנישע שווַאזַײנע ל ֿפון גרויסע טרערן רינען
ב נימַא  דער זון ווי ױףען אהָאר שַײנ עמענסווַײסער קלַאוס, וו

 װַײגט.ײט און ש, שטקריסטלעכן הייליקןַא  ֿפון רום דעם קָאּפַא
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, ווָאס איז גַאנצער עולםדער . ע רגעװדיקרירעַא  איז געווען'ס
קוקט געאון  ַאנעןשטאיז געצימערן, ־קלַאס די צו װעגֿפן ױאגעווען 

נט ַאלָאכטן זַײן הֿפהָאט אַײנגע גענערַאלדער . רחלומטערֿפַאַא  ווי
 קלַאס ןנט איַאהָאבן געשּפע ײדבאון זיי  הַאנט, רסֿבאין זַײן ח

 ער אולּפן.גַאנצ דער –, און נָאך זיי ַארַײן

ן קלַאוסן אויף שָאנקעדער חודש, ווָאס דער קיבוץ הָאט גע
הָאט . ..רעזולטַאטןָאן  , און טַאקערבַײלימודים איז ֿפַא־העברעִיש

מיר הָאבן שוין . חודשַא  ךחודש... און נָאַא  מען אים געגעבן נָאך
נער מעקסיקַא דער. קורס־ַאבישַאררענדיקט אונדזער ֿפַאנג ַאלֿפון 

 איזט און דיּפלָאמַא ַאװי שטימט געווָארן ַאעל בייצֿפאיז ָא גענערַאל
קלַאוס הָאט זיך . נָאבלעס ָאבליזש לעבן דערטרונקען אין ים

 ,ָאּפצווַײג־אינעם צימערןצו דער ַארבעט, דָאס מָאל אומגעקערט 
ֿפינף ענגלישע און מיט ױל אין מע ווערטער העברעִישט צען ימ
כט זַײן ַאמען מיט דער זון, ווָאס הָאט ברוין געמצוזַא. וןאין זּכר צןזַא
 ֿפון ן גוף, איז ער געווָארן איינערגַאנצ נים, זַײנע הענט און זַײןּפ

געהויבן און איז אויֿפ ער הָאט זיך בהדרגדיק. מעטּכ. אונדז
ר ֿפַארניכטונג, ֿפַא־ר אינסעקטןֿפַא געווָארןֿפַארַאנטווָארטלעך 

דער  ָארןװער געאיז  שּפעטער. גיסונגבַאר ֿפַא מיסטונג אוןַאב
 –דערנָאך  , אוןלטערַארווֿפַא־ָאּפצווַײג ֿפונעם רטרעטערשטעלֿפַא
 . ילערֿפאויס־ליכטןדער ֿפ

ער גַאנצ מלחמה אויף זַײן קָאּפ איז געווען דער־יום־ּכיּפורבעת דער 
ל, ווָאס איז ינצבַאער איז געווען דער איינציקער טעטיקער מ. קיבוץ

װ צום ּפריזי ןֿפמע הָאט אים ניט גערו ַײל, וואינעם קיבוץ געבליבן
 ,ניט זַײנס. מזל ַא רֿפַאווָאס . רָאנטֿפן אויֿפַאװעקגעשיקט און ניט 
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זַײן חשיֿבות . , ווַײל ווָאס ווָאלט מען געטָאן ָאן איםץקיבו נָאר ֿפַארן
זַײן  טַאקע , נָארותניט זַײן חשיֿב. רץהָאט איבערגעֿפילט זַײן הַא

 ווערט.

און ניט  ָאר ווָאס? קיין איין מָאל איז מען ניט געקומען צו איםנ
. מען צילַאאיין געמיינז טוֿבתרבעטן לַא ַאלע קלַאוס, מיר": ָאגטגעז
מיט . "הייםַאלע בויען אונדזער נאציָאנצוזַאמען,  מיט דיר ,לעַא מיר

. לן, ניט וועגן ציוניזםניט גערעדט נישט וועגן אידעַאאים הָאט מען 
כן, ַאװדאי ניט וועגן זַאניט גערעדט, און בכלל  הָאט מען מיט אים

עדט מען ניט אין די שר רֿפאװײס, ײ ג. רצןַאן האויֿפ ליגןווָאס 
און אויב מע רעדט  ?...רצןַאן האויֿפ ןליגכן, ווָאס קיבוצים וועגן זַא

עלד, ווען די ֿפאין  טוט מען עס ניט בשעתן ַארבעט ַאוודאייָא, איז 
נישט אין קיך, זיכער, ַאז און  ;ברענענדיקע זון הענגט איבערן קָאּפ

 גָארקיך. רען דניט בַײם אונטערטרָאגן דָאס עסן אי און

רבעט גייט יעדער איינער אין ַאנָאך דער  –רבעט און נָאך דער ַא
ַאלטן זיך אין הַאב ַאלע .זַײן שטוב, צו זַײן ווַײב, צו זַײנע קינדער

 ליין.ַאט בלַײאון קלַאוס  –לקווַײז ֿפָאנע שטיבער, ּפָארזייערע קליי
 

* * * 
 
צוויי יָאר און שוין דָאס  ֿפַארבַײ יָאר, עס זַײנעןַא  ֿפַארבַײ איז'ס

זעלכע, ווָאס ַאזַײנען דָא 'ס. רַאנדַאלעק־ט זַײן קיבוץלייצע יָאר דריט
אים און זיי זַײנען שוין  שּפעטער ֿפוןזַײנען געקומען 

מלונגען, ַארזֿפַא־מיטגלידערדי ָאנטייל אין  מיטגלידער, נעמען־קיבוץ
אין "ַאלץ  און קלַאוס זיצט נָאך. אויס, ווערן אויסגעוויילט ןווייל



 78 

זַײנע הענט . ווָאלונטירדנער ָאמַא . רעמדערֿפַא ַאלץ  נָאך. "ויסןדר
 שטענדיקער דינער.בַאַא . מיד אומזיסט, ָאן געלטַארבעטן ּת

ַארַײן, גיי ": םלידער געזָאגט איאמת, ניט איין מָאל הָאבן די מיטג
 . ַארַײן ער איז ָאבער ניט. "טרינקען טיי קום ַארַײן

נעם געלד און "טשיי געזָאגט אים: ַאזנַאניט איין מָאל הָאט דער ק
ער קען ַאז  ָארן קיין שטָאט,ֿפווָאס וועט ער צו  ."ָאר קיין שטָאטֿפ

ער הָאט זיך ָאּפגעזָאגט איין מָאל, צוויי מָאל און . קיינעם ניטדָארט 
מיד אין קלַאוס איז ּתַאז  צוגעוווינט,זיך דרַײ מָאל, ביז מע הָאט 

ַאסער אין ווי ווַאזוי  ,רַא רעזערווּוַאווי טיי אין ַאזוי . דער היים
בַאשטענדיקער דינער מיט  ַא. לעמּפדי ווי שַײן אין ַאזוי . ןקרַא

ײט צו ּתמיד גראון דרָאטן:  ס, רערןערֿפצִיאון שרוי שליסלעך
דער רשטָאּפונג אין ֿפַאַא  ן, אויסרייניקןַאקרַא  רריכטןֿפַא
אויוונס, לייגן ּפַארקעט, ־טֿפטן קנויטן אין נעֿפַארבַײ ציע,ַאליזַאנַאק

 ...לכןַארבן, קֿפַא

עכצן ז ֿפון ַארבעט־די בחינם צי לען,קלַאוס הָאט ָאנגעהויבן צווייֿפ
וועג צו אמתער רַײכן קיבוץ איז דער ַא ן טָאג איַא  שעה

עלדער ען אין ֿפגַאנגער איז גע. דערנעענטערן דעם משיחס קומען
ַא  ןנידערַארָאּפ ווידער וועטַאז  ט,ער הָאט געהָאֿפ. הערן קולות

 וועג.ריכטיקן ע שַײן, וועלכע וועט אים ווַײזן דעם ריזיק

ַאכט, הָאבן נ ער אויך בַײעלדֿפאון ווען ער הָאט ָאנגעהויבן גיין אין 
וועסט אונדז זייער דו . ן אורלויבקלַאוס, נעם ַא"רים געזָאגט: די חֿב

, ָאבער רוכטןֿפקלַײבן  ןֿפו איז געקומען דער סעזָאן'סעלן, ווַײל ֿפ
גיי, . לייןחודש און גיי זוכן זיך ַאַא  ן אורלויב אויףביטע, נעם ַא



 79 

ועסט דירה אין שטָאט, וַא  דער קיבוץ הָאט. ביסל ּפרצופיםַא  בַײט
וועסט . הָאסטו צוויי הונדערט לירות ,ָאט. בעטַא  דָארטינען געֿפ
 ר.גיי, גיי, טַײערער חֿב. ן נָאך, קום, וועלן מיר דיר געבןֿפרַאדבַא

 נחמה קען. רויע ֿפװױלַא  ,אויך נחמה דָארט איז דָא'סאון 
 ."מעןַאלע

הָאט עס אים ניט מע . שידוךַא ינען געֿפױסֿפשר וועט זי אים אא
ן, זי דן מיט נחמהעראיבער דַארףמע ַאז  ,כטגעזָאגט, נָאר געטרַא

 גויה.ַא  ר דעם גויֿפַאינען זָאל געֿפ

די שטָאט  ‒, נען קלַאוסַארשטֿפַאהָאט  ‒, דוֿב היות הָאדם לֿבלא טו
ינט ֿפחודש געַא  ֿפון משךאין אמת, . ול מיט שיינע מיידלעךֿפאיז 

ר ֿפַאמנוחה ַא  ינעןּפחות וועט ער געֿפה־לכאיז ל ,להּכמען ניט קיין 
ע ערטער איז ניט ַאנדער איןַאז  וועט ער זען, סטןװײניקַאם . זיך

 רוִיקטער.ַאבַא  אין קיבוץבעסער און ער וועט זיך אומקערן 
 

* * * 

 ֿפון רעמָאנט ןמיט בַאשעֿפטיקטדווקא אין יענער צַײט הָאב איך זיך 
ממש איך בין ַײנע ׂשונאימס קעּפ... ױף מַאזַא יָאר א. מַײן שטוב

 ן קָאּפ,אויֿפ טוב שטייטדי ש. שֿפנ־נק געווָארן צוליב דעם עגמתַאקר
די מעבל זַײנען . איז איבערגעקערט און איבערגעדרייטַאלץ 

טעס און מיט צַײטונגען, ַאאון מיט שמ עראיבערגעדעקט מיט לַײלעכ
לעך ַארויף אויף די טישן, דער ֿפיסָאטעלן שטייען מיט די ֿפדי 

גרויס ַא  לגערט איןגעווַאצונויֿפ איזַאלץ  מער איז צענומען,צישלָאֿפ



 80 

רב, ֿפַארטן אויף ַארע צימערן ווַאנדעיין צימער, און די בערגל אין א
 .װיֿפל צַײטױף װײס אײ , גרמייַאוועק אין ַארבער איז ֿפַאאון דער 

ן אויֿפ רבל, ָאנגעבונדןַאטשעט די ַארקֿפַאברירה הָאב איך ־תבלי
"טמבור", און ָאט  ֿפון טוך, דורכגעלייענט אינסטרוקציעסַא  קָאּפ

איז 'ס. סינטעטיק לך מיטַאלייטער און קן שּפיצאויֿפ שטיי איך
ער . בריוו און איז געבליבןַא  נעמעןָאּפזון ַא  געקומען דעם שכנס

מיר מקנא, ווַײל אויך אין אים ברענט דער  זער איַאז  הָאט געזָאגט,
בערשטל ער הָאט צוגענומען בַײ מיר דָאס קַאלכ. רבןֿפַא ֿפון יצר
ען אין גַאנגן געאיך בי. נשטָאט מירַאַארבעט  די װעןממשיך געאון 

בערשטל, און ַא  ט נָאךֿפלן און געקויַאטעריַאמ־ר בויֿפַא דער קרָאם
רב, ֿפַאשטיי איך אונטן און איך . רבֿפַאן עמער און נָאך נָאך ַא
ָא ידַאר דער. טֿפַארב ן לייטער און עראויֿפ דעם שכנס זון טשטיי

הענט,  די דערנָאך טוען וויי. מחה איז גרויסׂששּפילט און די 
לעקן אויף ֿפזיך  נטּפלעקן, דערנָאך ַאדערנָאך טוט וויי דער קַארק

ות ווערט דָאס התלהֿב. רץַאנט און עס טוט וויי דָאס הַאדער וו
 גרעסער.ט רװעוהו שטַײגט און וֿב־והווַאכט און דער ּתָאּפגעשו

וועל זיך אומקערן אין 'כ. איצט מוז איך גיין"זָאגט דעם שכנס זון: 
  "וויי, ווָאס זָאל איך טָאן?־אוי"זָאג איך:  ."ָאוונט

. נגַאקל־ָאןטעלעֿפַא  עס הערט זיך שוין רעגט אוןֿפאיך הָאב נָאר גע
טער די דעקן און רום און זוך אים אונער קלינגט און איך לויף ַא

. איז יעדעס מָאלַאזוי  און. נטשוויגןביז איך געֿפין אים, ווערט ער ַא
ן לייטער, גלַײך הייבט ָאן צו קלינגען דער אויֿפ הייב איך זיך אויף

 ענדלעך,. שווַײגַא  ער ּפטֿפָאן, און ווען איך קום צו אים, כַאטעלע
מיר  הָאטיענער זַײט דרָאט  ֿפון געגנט אוןַאזיך ב הָאבן מיר
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 ּפט דעם ָאטעם וויקול, ווָאס כַאַא  ָאנגענעם קול,־ניטַא  געענטֿפערט
 עס רעדט קלַאוס, קלַאוס. דָאס בין איך"יש אויף דער יבשה: ֿפַא 

הָאט מיר געגעבן  גענערַאלנער מעקסיקַא דער. אֿבאולּפן עקי ֿפונעם
 . "ןֿפהעל ענטאיר קַאז  ער הָאט געזָאגט,. נומער־דעם טעלעפָאן

ן אורלויב, ען ַאבַאקומער הָאט ַאז  ,מיר דערקלערט װוסאון קל
, ווָאס ער ווָאלט געקָאנט ַארבעטן ַאװעגן עּפעס איך ווייס  אֿפשר
ַאך ן ָארט, ווּו מע רעדט זַײן שּפרַאקען איך  אֿפשר. ניט טַײער ,טָאן

רשטיין, שבי ֿפַאאון אויב מע רעדט ניט זַײן שּפרַאך, וועט מען כָאט
 רצן.ַאן האויֿפ ווָאס איז בַײ אים

 רבן קענט איר?ֿפַא   –

 יָא, איך קען.   –

 לד!ַאגָאט, קלַאוס, קום ב ֿפון זַײ געבענטשט   –

 –ן לייטער, איך אויֿפ אויבן, –ער . ןֿפַארב שטייען מיר אוןַאזוי  און
 טווע ראויב אי. שָאד אַײער קָאּפַא " דערנָאך זָאגט קלַאוס:. אונטן
 איךאון  ,רענדיקן זייער גיךֿפַאזיך ַארבעט  ט דין, וועֿפהעל מיר
ר ן ֿפַאַארבעט לווע'כ. "ױבאורל חודש ןגַאנצ ַא נָאך הָאב
 ."ּוװהָאב איך , און נעכטיקן ־טרינקעןעסן

 ."ַארבעטדער ר ֿפַאצָאל ַאאיך ב"הָאב איך געזָאגט: 

 ַאנגזַאםױ לּפונקט ַאזם איז ער אינעם ריידן, איז ער ַאנגזַאזוי ווי לַא
ַא  רעש און ָאןַא  ָאן. נטלעךם ָאבער גרולַאנגזַא, ַארבעטאין דער 

ט ֿפַארבגעָאּפּפלען און ָאן זיגלען זיך הָאט ער סומַאטָאכע, ָאן ּפלַא
די עס זָאל זַײן איין ּכ. ענצטערֿפ ןרֿפַאדעם צימער און זיך גענומען 
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און . גרייטער צימער, ווּו מע וועט קענען איבערטרָאגן די מעבל
קיין מיט ק, ָארזיכטיגעטָאן ַאליין, ביסלעכווַײז, ֿפהָאט ער ַאלץ  דָאס

 ניט אויסגעשמירט די ּפָאדלָאגע און די מעבל. ֿפַארב איין טרָאּפן

ער ַאז  ער הָאט געזָאגט,. קומט ער ניט. ן עסןֿפהָאב איך אים גערו
איז ער ַאזוי  ,ַארבעטרענדיקן די ֿפַאוועט קומען, ווען ער וועט 

זַײן . ן איבעררַײסַאָאן  ַארבעטער הָאט גע. ָארןװגע עוווינטג
נג הָאבן מיר ניט ַאל ֿפון ווַײל ,געּפַײניקטל הָאט מיך ַאמָאר־סַארבעט
קומט דער ָאוונט 'ס. ווי ער אין אונדזערע מקומות ַאזעלכע געזען

ער שמוגלט . עס קומט דעם שכנס זון. לץַאנָאך ַארבעט  און ער
, ןבעטילן און ניט ים ניט דערֿפינגער מע זָאל אצֿפדורך אויף שּפיַא

ווי דער  קוק געטָאן און דערזען,ַא  ער הָאט . ןֿפהעל ַאז ער זָאל
. םען איינהַײטלעכן עקשנותדיקן ריטַאט אין ֿפַארב ווַײסער קלַאוס
הָאט . אומגליק־טורַאנַא  ֿפון התמדהַא  וועגן זיך מיטזַײנע הענט בַא

און ֿפן הַארצן, ױאאיז אים גרינגער געווָארן 'סער עס דערזען און 
מיך שוין ניט,  דַארףמע " –, ן שמייכלײטברַא  מיט ַארַײן ער איז
  "ווָאס?

נען איז ער ַאוון וַאוס, ֿפקל דערציילט אים, ווער איזהָאב איך 
דעם . איז ער געקומען צו מיר ַאזויווי  און יׂשראלגעקומען קיין 

 הַארץשכנס זון הָאט רחמנות געקרָאגן אויף קלַאוסן, ווָאס זַײן 
 . אים ניט הָאבן דַארףלדז און קיינער הענגט אויף זַײן הַא

אין ָאוונט זַײן רענדיקן ֿפַאווען קלַאוס וועט "הָאט ער געזָאגט: 
איך וועל אים ניט לָאזן . , וועל איך אים נעמען אין קינָאַארבעט

שטָאט, ביז ער וועט דער  ֿפון זען די ליכט ניטשלָאֿפן ביז ער וועט 
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ניט ס, ביז ער וועט ַאבטער גַאלעבַא  ווע אויףניט אויסטרינקען קַא
 . .."ווַײזן זייער שיינקייטַאע טעכטער ביִידיש זען, ווי

 ָאן.געזָאגט און געט

. טרַאלשנענגעוועקט מיטן ערשטן זואויֿפ אויף מָארגן הָאט ער אונדז
ר אונדזער ֿפַאנען געשטַאױן שאיז ער אין דער ֿפרי זייגער ֿפינף ַא 
 ‒, הָאט ער געזָאגט ‒, אינעם קיבוץ". ָאנגעקלָאּפט שטילטיר און 

איז 'ס. ריֿפ דערן זייגער איַא יר ֿפטָאג ־סַארבעטַײן מָאן  איך הייב
 "רדן...הי־הייס אין עמקדָאך 

ער הָאט . ןֿפַארב ן לייטער און הָאט ָאנגעהויבןאויֿפ רויףַאער איז 
ַארשט אין בַאלכקגעמַאכטע נגע הָאר לַא ֿפון גוטע,ַא  אַײנגעטונקען

 ער הָאט. לייטער ֿפונעם נגען אין דער מיטָאן עמער, ווָאס איז געהַא
געבויגן זַײן קָאּפ צו דעם עמער און זַײנע העלע הָאר הָאבן ַארָאּפ

איז 'סרשט און דער בַא ֿפון ט די הָארגעמישט מיצונויֿפ זיך
רשט און ווּו איז דער ן צו טרעֿפן, ווּו איז די בַאעגלעך געוועמאומ

 קָאּפ.

טוס, הָאט ער ַאצוגעוווינט צו זַײן נַײעם סטזיך ווען ער הָאט 
און אויסטרינקען מיט אונדז ַארבעט  וויליקט איבעררַײסן זַײןַאב
. רמעסווַאהָאט ער אויך געגעסן ַארבעט  דער ֿפון צום סוף. וועַאק

ָא הָאט ידרַא דער. זייגער אין ָאוונט הָאט ער ניט גערוטביז זעקס ַא 
 און ַארַײן ט, שכנים זַײנעןֿפַארבגעשּפילט, די ווענט הָאבן זיך גע

ן אים ַארבעטטָאן און הָאבן זיך אומגעקערט צו ֿפ קוק צוַא  ַארויס
ול ביז סוף ֿפן ָארן" איז געווַאּפל־סַארבעטזַײן ". ן בַײ זייַארבעט
 חודש...
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ט הָאט ער זיך אומגעקערט צו זען טעלעוויזיע און צו אין ָאוונ
ַא  אין ַארבעטהָאט ער געלַאנד  אמת, אין זַײן. ברענגען בלומען
ער איז ַאז  מע זָאגט,. רקריּפלונגעןֿפַא־נגקלַא ֿפון גרויסער קרָאם

גיסונג ַאירט ער ָאן מיט באון אינעם קיבוץ ֿפ. דירעקטָארַא  געווען
 דעסטן וֿפיכטונג, און רנֿפַא־מיסטונג, אויך מיט אינסעקטןַאאון ב

ַא  ער איז. וועגן בלויז איצט איז ער געווָארן זעלבסטשטענדיק
ער וויל ַאז  ער איז מיד,ַאז  געזָאגט, ,וועקַאן און סגעזעָאּפביסל 

שיין זַײנען די נעכט אין ". רישֿפדי מָארגן זַײן ּכן פרִיער גיין שלָאֿפ
בליץ ַא  הָאט ער צוגעגעבן און אין זַײנע אויגן הָאט ‒, "ָאביב־לּת

 ל.ינצבַאקסענעם מַאדערווַא  ֿפון שַײןַא  געטָאן
 

* * * 

כט ַאדָאס הייסט, איך רעד און ער מ. ה שמועסן מירׂשמע־בשעת
גערעגט ביז טרערן, אויֿפ ער ווערט. "ניין"ָאדער  "יָא"מיטן קָאּפ 

יָא, ער . רצןַאן, ווָאס איז אויף זַײן הֿפווען מיר גיט זיך אַײן טרע
די ָאבער צווישן טן, יָא, גוט איז אים דָאר. הָאט ליב דעם קיבוץ

ַאלטן הֿבחים דעם קיבוץ, ווָאס מיט זיי איז ֿפול זַײן מויל, זענען בַאש
מיר, "ער זָאגט: . מעןַאנטוישונגען, ווּונדן, שרבַאליידיקונגען, ַא

קיין  ן קיבוץ איז ניט געוועןגַאנצ אין דַײן"און איך זָאג: , "אונדזער
ב, ווָאס איר שטו און קייןניט ר קיין חֿב ?...ַאר דיר, איין ווינקל ֿפַא

  ".מען..ַאריבער אין ָאוונט, צו ָאטעמען צוזשוועל טרעט מען ַא

שין, ווָאס נייטיקט זיך ניט אין מַא־סַארבעטן ווי ַא ,ַאזוי װערטמע "
 אינעם קיבוץ איז מען ווַײטער. און.. –, בורטשעט קלַאוס – ,רַײנדֿפ

מיליטער אין ־ען־יו ֿפונעם גער, איידער אינעם לַאיׂשראל־ארץ ֿפון
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ע, צי הָאבן די ַאנדער , צי הָאבן דיַאליין סט זיךֿפרעג דו גושן.־ארץ
רמעסן און ֿפרישטיקן, ווַאונען זייער שליחות צווישן חֿברים געֿפ

ַא  און ,כטַאנ בַײ םן אויף אי, צו שלָאֿפבעט וועטשערעס? חוץ דעם
משּפחה ַא  ןווַײל עסן און שַאֿפ. משּפחהַא  ן מיט אירווַײב צו שַאֿפ
, יׂשראל־און ניט נָאר אין ארץ .און ניט נָאר יִידן ַאלע זַײנען מסוגל

דער  ֿפון און ניט נָאר אין ָאט דער שעה, אינעם ערשטן דור
 "גאולה.

ילן ֿפִיווע אויגן און זיי ַאקלַאוס קוקט אויף מיר מיט זַײנע בלויע נ
רדעקט ֿפַאביז זיי ווערן . זיך ָאן מיט טרערן, זיי ווערן נָאך בלויער

און "זָאגט ער: כריּפענדיקער שטים ַא  מיט. ר בושהֿפַאמיט ווִיעס 
געלט, געלט,  נָאר. שטרַײקן ַאלע די קריגערַײען, און די שטרַײקן...

 "געלט...
 

* * * 
 

 רץ אוןַאער איז שוו. רכיטעקטָאריונגער ַאַא  דעם שכנס זון איז
מע זָאל  ,עלרד סּפעציווָאנציעס און די בָאדי קסן ַאער לָאזט וו יונג,

ער  –, קינד ל און ניט קייןינצבַאמ שטיקל ַאױן שאיז ער ַאז  ן,ײנעמ
ער איז ַאז  כט זיך,ַאּפיר, ווָאס מַאריינער בויגן ּפַא  וויאיז 

ענהייט, גַאנגרֿפַאַא  מענטש מיטַא  און קלַאוס איז. בוךַא  לומרשטּכ
רלָאזט ֿפַאַא  מיט –רט ַאקעגנוו כָאטש אי ָאן ַאן אַײנדרוקֿפולער

מיליטערישער ַא  רוי, מיטגעגטער ֿפַא  קינד און מיט
 מיט ,ענהייטגַאנגרֿפַאנעלער ָאיעסּפרָאֿפַא  ענהייט און מיטגַאנגרֿפַא
רמעגן, ווָאס ער ֿפַאַא  רדינט און מיטֿפַארמעגן, ווָאס ער הָאט ֿפַאַא 
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 ביכער, ווָאס ער הָאט געלייענט און מיט רלָארן, מיטֿפַאהָאט 
רגעסן, מיט טרוימען, ווָאס ער הָאט ֿפַאביכער, ווָאס ער הָאט 

געטרוימט, מיט שעהן און טעג און נעכט און ווָאכן און יָארן, 
זיי . און הָאבן ניט איבערגעלָאזט קיין שּפור ֿפַארבַײ ןוועלכע זַײנע

. זכותן־לעבנס ֿפון ות אוןֿבחו־לעבנס ֿפון זַײנען אויסגעמעקט געווָארן
 ֿפוןל, ַאטעריַאנס, ָאבער דעם מַאלַאאין זַײן ב ַארַײן זיי זַײנען ניט

ַא  כט דעם מענטשנס לעבן, הָאבן אים געטָאןאיז געמַא װעלכן
 ימים.־עשֿב

נצט אין זַײן ַאלֿפבחור, וועלכער איז געיונגער ַא  דעם שכנס זון איז
ונדניק ־ענער קלַײבט דעם . סערבוים בַײם ווַאַא  סָאד ווי־לעבנס

נגען ַאאים, ווי מע קלַײבט ז ֿפון סך עלטערַא  קלַאוס, וועלכער איז
ווי עס שטייט  – ,דער שניטצַײט ֿפון טוב־ן יוםבעת טויקַא  אויף

זָאגט דער  ‒, "מיידלַא  ינען איםֿפמע מוז גע". לידַא  געשריבן אין
י געווען צו ַאדאיז ניט ּכ אֿפשר. ָאטערישער דאגהֿפַא  בחור מיט

זיי ווערן . ַאליין ן אין זַײן עלטער קומעןווָאלונטירדערלויבן די 
געוויסער ַא  מענטש קומט צוַא ַאז . מקייטאיינזַא ֿפון משוגע

רום ּפָאר גייט דער מענטש ַאַא  ָאן. ַאליין עלטער, טָאר ער ניט זַײן
ַײנט ער וועט ֿפַאז  וועט זיך ענדיקן מיט דעם,'סאויף קוליעס, און 

 ה.קריגן זַײן סֿביֿב

ווָאס זָאל איך אים  רֿפַא. ים מיט איםּכך, ָאבער איך בין מסאיך לַא
 ן מיר מיטןֿפן צו זַײן גליקלעך? ער הָאט דָאך געהָאלֿפניט העל

שכנס זון טרָאגן אויף זַײנע איז גוט אויך צו זען דעם 'ס. ןֿפַארב
אורחים אין ־הכנסת ֿפון י מידהקסלען די אחריות און דיונגע ַא
נָאך מער איידער די ַאז  איך זָאג אים ניט,. דער מלוכה ֿפון נָאמען
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. אין הילף ַאליין ן, נייטיקן זיי זיךֿפן זַײנען מסוגל צו העלווָאלונטיר
זיצן מיר און ַאזוי  און. סוף בלויז משוגעים קומען צו אונדז־לּכ־סוף

מיט הערט זיך צו, בַא און קלַאוס. ןֿפצו העל ַאזויווי  ן עצה,זוכן ַא
ַא  ּפטַאכט די אויגן און כַארמֿפַארשטיין, ווערט מיד, צו ֿפַאזיך 

 ַארָאּפ , גייטַארָאּפ ווי דָאס דרימל גייט אויף איםַאזוי  און. דרימל
ַא  רָאפ אויף איםַאווי עס קומט ַאזוי  און. רוִיקייטַא  אויף זַײן ּפנים

. בשלומדיקער שמייכלַא  רוִיקייט, צעשּפרייט זיך איבער זַײן ּפנים
 נימבַא  לעמּפ, ווי ֿפון אין דער שַײן בלישטשעןזַײן בלָאנדע הָאר 

 קליסטלעכע הייליקע. ֿפון

איך  –, דעם שכנס זון ַארויף שּפרינגט ּפלוצעם –איך הָאב עס! "
 ."מיידלַא  ר איםֿפַאהָאב 

* * * 
 

זי . גענומען דעם קימָאנָא און ָאנגעטָאן דזשינסַארָאּפ הָאט ַאִיקָא
ָארט ֿפע קליינע הויזן, און מַאי סהָאט געקויֿפט די סַאמע קורצע, ד

 און געזעסן אויף איר ווי אויף ,איר ױףאזַײנען זיי געווען צו גרויס 
ן געמַאכט ַא און גענומעןַארָאּפ זי הָאט זיי. שידלעסטרַאַא 

ַא  נען דָארט איןַאזי איז געשט. אינערלעכע נָאט אין דער לענג
ביסל ַא  יס זַײנעןֿפאירע . קלייד־מיניַא  ױףענלעך א לַאנגער העמד,

זי הָאט אונטערגעבויגן די . ר, טרויעריק, געשלעכטלָאזם, דַאקרו
דערנָאך הָאט זי ווידער  ,ּפלודערן, איין מָאל און צוויי מָאל

ַא  ןאי עקריָאנעטמַאַא  ֿפון לקע,ליַאַא  ֿפון הויזן. ָאנגעטָאן די הויזן
ַא  –מד, טע העזי הָאט ָאנגעטָאן ַאן אויסגעהעֿפ. טערַאטע־לקעסליַא
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. ברוסט אויף דער זון רויסערגַא  לטער שטָאט מיטדער ַא ֿפוןבילד 
הָאר און זי איז  ,ווי ּפעך ,רצעשווַא ,די זַײדענעזי הָאט צעשויבערט 

 .ַארַײן געווען גרייט זיך לָאזן אין וועג

טו ָאן  –, הָאט געזָאגט דעם שכנס זון ‒די שיך, איבער ַײט ב"
 . "וועסט אויסזען העכער. הילצערנע שיך

ַא  מיט העברעִישאויף  ַאִיקָאהָאט געזָאגט  ‒, "ניט איך וויל"
 קצענט.ַאנישן ַאּפסּפעציֿפישן יַא

 ווילסט חתנה הָאבן?!. טו, ווָאס איך זָאג דיר   –

 .ַאִיקָאערט ֿפגעענט ֿפַאךײנהָאט א ‒, "מיט דיר"

ַא  בלויז בחורל,ַא , איך בין דָאך ַאִיקָא"ער הָאט איר ניט געזָאגט: 
 ."לטנציק יָאר ַאַאצוויי און צוונָאר בין כ'. רכיטעקטָארֿפטיקער ַאקינ

 כן, ווען ער הָאט ווָאנציעס אוןזַא ַאזעלכעזָאגן איר קָאן ער  ַאזויווי 
  .איז איר ַא נָאענטער מענטש, ווען ער ערדלבַא 

 רוי געבָארן?ֿפַא  טער קעןלכער עלשוקי, ביז ווע   –

 שווַײג.ַא  ּפטַארויטלט און געכֿפַארער הָאט זיך 

הָאט זי  ‒, "טַאלינף און דרַײסיק יָאר ֿפאיך בין שוין "
 אויסגעזונגען.

ַא  צו השאל ֿפַאר ַאיונגן מענטשן!  ווָאס ַא  צו השאל ר ַאֿפַאווָאס 
ֿפַאר ַא וועג! ווָאס ־בחור, ווָאס הייבט נָאר ָאן זַײן לעבנס

איז ניט  בַײ הָאבן ַא קינד אין דער עלטער ֿפַארַאןרענעצונג איז ַאגב
 . זַײן עסק
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 יונגן בחור.ַא  ט מען ניט בַײֿפרעג שאלות ַאזעלכע ,ַאִיקָא   –

 ן?ֿפרעג איך און בַײ וועמען זָאל   –

 ער ווייסט.. לינצבַאמַא  ער איז שוין. בַײ קלַאוסן   –

זי איז געקומען . מָאטָאנָאך אוקַא יׂשראלאיז געקומען קיין  ַאִיקָא
ען גַאנגזי איז גע. איר פָאלק ֿפוןזון  כענישןערֿפַארבַא  מכּפר זַײן

ַאקוִיַא, געזונגען ט מֿב, הָאט געוויינט מיטן שסציעַאעסטֿפניַאמ אויף
 איז'סגלַײך ווי  ט,נצַאטגע און ֿביהמער־ותלּכוונט בַײם לידער, געדַא

ּפסגת הר  להמקדש", "מע־נה בית"יֿב –דיבוק ַא  אין איר ַארַײן
זיי זַײנען . יכם"לום עלאנו שֿב" און "הֿבזה לים שלים", "ירושהצוֿפ

נד, און אין יעדן ָארט הָאבן זיי ע לַאגַאנצ ָארן דָאסַארומגעֿפ
זיי זַײנען . טערט ווערןַאנצט, ביז אויסגעמַאגעזונגען און געט

ַא געהַאט  זי הָאט. לטןַארהֿפַאאון הָאבן זיך  ֿביָאֿב־לקיין ּתמען געקו
לכער הָאט זיך רכיטערטָאר, וועַאנישן ַאּפיַאַא  ֿפון בריוו צו שוקי

ען צו גַאנגאיז זי גע. "טכניון" ןיינעם איגעלערנט מיט אים אין א
וויזן דָארט ַאהָאט זי אים ב. ביורָאאים, הָאט ער זי גענומען אין זַײן 

ן וּונדערלעכע סלַײדן מיט ַאו ‒ ן זיין, און צווישַארבעטאירע 
וָארן דעם עלן געוזי איז געֿפ. נדַאשטבַא־נַײעם קָאלירןַא  איידעלן,

ן אויֿפ גלַײךַארבעט  גענומען אויף דער דירעקטָאר און ער הָאט זי
טירונגען הָאט אירע שַא ֿפון די מילדקייט. און זי איז געבליבן. ָארט

נד, ווָאס לַא סך ּפרעכטיקע בנינים אין דעםַא  זי איבערגעלָאזט אין
 שווערן עקָאנָאמישן קריזיס.ַא  איבערגעלעבט דעמָאלט הָאט

ן אין געהַאלטנים הָאט ָאבער איר ּפ ,שםַא  ןהָאט געקרָאג ַאִיקָא
רשלָאסענער ֿפַא"ַא װי  ז געבליבןאיט ַאֿפאיר מיידלש. נעןאיין וויַא
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נירט ַאיס און הָאט ּפלזי איז געזעסן אינעם ָאֿפ. "גָארטן
ן ֿפאו ַאזַאי זי איז מכּפר אויף הַײזער און הָאט ניט געווּוסן צ־עליטע

 קעגןער הָאט געזינדיקט ווָאס  מָאטָא, דעם חטא,ַאאור ֿפון דעם עוון
יסורים אין ־מקייטאיינזַא ֿפון ןט געליטזי הָא. יׂשראל־בני
 חלוםַא  ניש מיידל איזּפַאיַאַא  , ווַײל טרָאץ דעם, ווָאסיׂשראל־ארץ
י הָאט זיך ניט מתריח זי ֿפון ל, קיינערינצבדיקן מַאיׂשראלַא  ֿפון
עס הָאט . אויסער דעם חלום ,הַאנט ַא נגען צו אירעווען דערלַאג

די  ַאִיקָאל, ווָאס זָאל דערזען אין ינצבַאונען קיין מֿפזיך ניט גע
 לַײ.ֿפטערַאם בַאדרימטע מַאַארטע גיישע, די בגעגַא

לכער רוי געבָארן? ביז וועֿפַא  טער קעןלכער עלשוקי, ביז ווע   –
 טער?על

 .ֿפרעג בַײ קלַאוסן. קלַאוסןבַײ  ֿפרעג. ַאִיקָאשעם מיך ניט, ֿפַא   –

. טֿפַארבנען און געפָארגעקומען, ווען קלַאוס איז געשטַאדָאס איז 
טָאג, הָאט ער  ֿפון סוףבַײם  ,פָארגעלייגט געלט ווען איך הָאב אים

ער הָאט זיך ניט אומגעקערט אין דעם . עס גענומען מיט איידלקייט
ּפן ַאדי טעלעוויזיע און כ ניט געקומען זען ,ָאוונט מיט בלומען

ַא  צו ַאִיקָאער ירט הַײנט ֿפַאז  ער הָאט געמָאלדן,. דרימלַא  ערבַײד
 מיטַארבעט  איז ער געקומען אויף דערצו אויף מָארגן . וועטשערע

זייגער, ער ַא צען  ַארוםמיט איין טָאג שּפעטער, . רשּפעטיקונגֿפַאַא 
ן ֿפונען שלָאֿפאים גע און מיר הָאבןנעלם געווָארן, ּפלוצעם איז 

און געבעטן  ַאליין זיך ֿפון כטַאער הָאט געל. צימערבָאד אינעם
אין יעדן ָארט, . רקירצטֿפַאשעהן הָאבן זיך ־סַארבעטזַײנע . וועַאק

ַארבעט  די. דרימלַא  ּפטַא, הָאט ער געכַאליין ןבלַײבט ֿפלעגווּו ער 
 . זיך געשלעּפט און געּפױזעטהָאט 
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אויך זי איז . ַאִיקָאשמועס מיט ַא  ּפטַאהָאבן מיר געכ ענדלעך,
ַאנישן מיידל ּפַאדעם י ֿפוןַאז  כט,ַאעס הָאט זיך געד. סגעווען בלַא

 ..., ַא שָאטןַא ּתל, ַא ברעקל –ליבן, מעט גָארנישט געבאיז ּכ
 ִיקָא?ַארעדט איר,  ַאזויווי    –

 מיר רעדן ניט.   –

ן ניט, די צוויי ַארבעטן ניט, ָאװַא, זיי רעדן ניט, עסן ניט, שלָאֿפ
הָאבן  ,לַאנד זייער געליבטן ֿפַארלָארענע איןהעולם, ־אומות־חסידי
 עדן.־ווי ָאדם און חווה אין גןַאזוי . ונעם איינער די צווייטעֿפזיי גע

 

* * * 
 

. ־דינסטװיסטןרעזער דער ֿפון ער הָאט זיך אומגעקערטֿפַארב דער
איך הָאב געָאטעמט . קלַאוס הָאט זיך אומגעקערט אין זַײן קיבוץ

 קער.רוִי

זַײנען  ַאלע .ווישַאנדינדער קיבוץ הָאט געָאטעמט קורץ, סקַא
נזיניקן קלַאוסן, אויף דער ַאאויף דעם וו נען און געקוקטַאגעשט
ן אורלויב, און זיי הָאבן ניט אין ַא ַארויס שין, ווָאס איזמַא־סַארבעט

ַא  צוויי הונדערט לירות אין קעשענע,. געגלייבט די אייגענע אויגן
ליזע, זַײן ווַאַא  ָאן ַארויס בעט אין דער שטָאטישער דירה, ער איז

ן אויֿפ נעןער איז געשטַא. גוטס איז געווען אויף אים־און־נץ הָאבַאג
ַא  טרעמּפ און הָאט זיך אומגעקערט איןַא  ּפןַאצו כ ּכדי שָאסיי

ניש ַאּפַאר גרייס, יַאלעטור, אין נַאן אמתדיקיַאּפַאנישן אויטָא מיט ַא
 –ֿפול מיט ווערטער און זַײנע הענט זַײן מויל איז  –קלַאוס . מיידל
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און דער ּפרדס איז זַײנער, די . ר קינדערֿפַא ַארגװֿפול מיט זיס
און די גָארקיך  ,רטיקן שירעמס איז זַײנעֿפַאט אויף אויסצוַאשטרווַא

. יָארן זַײנען זַײנע און די שקיעות זַײנען זַײנעאיז זַײנע און די קַא
נט אין דער ַאנישע מיידל גייט אים נָאך, עס שּפַאּפאון דָאס יַא

 ַאלע .הכנעהדיק טאון שווַײג ,זון דער ֿפוןלַאנד  ֿפונעם קימָאנָא
מקנא געווען ָאט דעם מָאדנעם נען און הָאבן ַאבחורים זַײנען געשט

יעדן  ֿפון ונען דעם חלוםֿפַאר זיך געֿפאויסלענדער, וועלכער הָאט 
ל, וועלכער וועט קיין מָאל ניט מצליח זַײן ינצבַאדיקן מיׂשראל
גַאנץ  קיבוץ, ווַײל זַײן ֿפונעם ּפלויט־גיין דעם זיכערקייטצואיבער

 ינט זיך דָא, אינעווייניק...שליחות געֿפ

וועט זייער ַאכט געּפרַארּפ ערלדיקַאגוו ַא די ווָאך הָאט מען מיט
דונג איז ַאָאנגעמָאלטע אַײנל ןַאשיינע, ַא . ןַאּפיַא. חתונה אין..

דָארטן צו אונדז, צו שוקי און צו מיר און אויך אינעם  ֿפון געקומען
הָאבן  – ,"ֿבטו־למז" מיר הָאבן געשיקט זיי טעלעגרַאמען.. קיבוץ

 מיר זיי געשריבן.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ַא טָאכטער בלַײבט שטענדיק ַא טָאכטער
 

 קרַאנקייט, ניט ֿפַאר אַײך געדַאכט־ַא מעׂשה מיט ַא צוקער
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אַײן, מַײנע טַײערע, דער ענין הָאט זיך ָאט ַאזוי  ךזיהערט 

 השלום, איר געדענקט אים־ָאנגעהויבן: מַײן טַײערער מַאן, עליו
מיר אין ַא ֿפינצטערן  , ַאזַא טַײערער, שיינער יִיד, איזַאוודאי

 ּפלוצעם ַאוועקגעשטָארבן און מיך איבערגעלָאזט ַאליין. ֿפרימָארגן

בין איך מיר, נעבעך, געזעסן אין גרויסע צרות, אין מַײן ָארעם 
 שטיבל, קרַאנק, ניט ֿפַאר אַײך געדַאכט, און עלנט ווי ַא שטיין.

 און ביטער אויֿפן הַארצן...

טַאקע . איך הָאב דרַײ קינדער, זיי זָאלן מיר לעבן און געזונט זַײן
עגעבענע, מיט קינדערלעך, איינער ַא רַײכער קבלן, אין שוין אויסג

ַארבעט בַײ ַא ר, דָאס הייסט, ער גן, איינער ַאן אינזשעני־רמת
סטער, ֿפַארדינט, גָאט צו דַאנקען, גַאנץ שיין, און ַא טָאכטער מע

ט די טָאכטער, זָאל לעבן און געזונט זַײן, טַאקע ָא. אין יֿפו
שטיקל ֿפלייש, דָא ברענגט זי מיר ַא . דערהַאלט מיך בַײ דער נשמה

. מער ווי מַײנע זין. זי איז מיר זייער געטרַײ. יויך־דָא ַא ביסל הינער
 ַא טָאכטער!

 ַא טָאכטער בלַײבט שטענדיק ַא טָאכטער.

ַאזוי, מיט ַא יָאר צוריק, הָאט זי זיך דערווּוסט, ַאז די רעגינרונג 
און . חינם־קרַאנקע, בחצי־ֿפַאר די צוקערֿפריזשידערן ױס אטיילט 

ישט ֿפַאר אַײך געדַאכט, צוקערקרַאנק, ַאיז זי ַאזוי ווי איך בין, נ
דָאס הייסט, זי . בַאלד געקומען צו לויֿפן, איך זָאל ָאנגעבן ַא ּפַאּפיר

קען דָאך ניט שרַײבן עבריּת, זענען מיר ביידע ַאוועק צו אירס ַא 
מיר ַאלע  .קודש־בַאקַאנטע, ווָאס הַאלט זייער גוט די ּפען אויף לשון

לָאֿפן זענען מיר ַאלע און גע ל,ּפַאּפיר דרַײ הָאבן אויסגעשריבן דָאס
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צו דָאקטוירים אין "הדסה" און ַארויסגעֿפָאדערט נָאך ּפַאּפירן, ווי 
שווער קרַאנק איך בין, און די ַאלע ּפַאּפירן הָאט די בַאקַאנטע 
צוגעלייגט צו דעם אייבערשטן ּפַאּפיר, אויֿפגעקלעּפט הָאט מען ַא 

 מַארקע און אין  ַא מזלדיקער שעה איז דער בריוו ַאוועק.

רט ניט קיין צען טעג און עעס דוי ערציילן?...ווָאס זָאל איך אַײך ד
ווָאס . יׂשראל־איך קריג ַארַײן ַא בריוו מיט דעם שטעמּפל ֿפון מדינת

דרַײ מָאנַאטן און דער  ײןעס דויערט ניט ק. זָאל איך אַײך זָאגן..

ַא ּכלי, ַא שיינהייט, ַא רחֿבות, אויף ַאלע  ..ֿפריזשידער איז דָא!.
טַאקע ַאוועקגעגעבן  איך הָאב. מַײנע גוטע ֿפרַײנד געזָאגט געווָארן

ֿפון דער . מַײנע לעצטע ּפָאר גרָאשן, נָאר עס הָאט זיך געלוינט
מינוט ָאן ווָאס מע הָאט אים ַארַײנגעברענגט אין מַײן שטיבל, איז 

די שטוב איז . ּפונקט ווי מע הָאט מיר ַארַײנגעזעצט ַא נַײע נשמה
ממש הָאט זיך עּפעס ַאזוי ֿפַארברייטערט, 'ס. ניט די זעלבע שטוב

כט ַײֿפריזשידער ל נעםדער ווַײסער גלַאנץ ֿפו. ןליכטיקער געווָאר
 איך נעם נישט ַארָאּפ מַײן אויג ֿפון אים.. ֿפון ַאלע ווינקעלעך

ַא . יעדער מָאל גיי איך מיר צו צו אים און גיב אים ַא גלעט
ער רוישט ַאזוי . איצט בין איך שוין נישט ַאזוי עלנט ..צירונג!.

ר מיר איז ֿפַא. ָאנגענעם, גלַײך ווי ער ווָאלט מיט מיר געשמועסט
און דָאס וויכטיקסטע ֿפון ַאלץ: . דָאס זיסער ווי די שענסטע מוזיק

די טיר מַאכט זיך . דער ֿפריזשידער הָאט מיך ֿפַארזָארגט מיט ֿפרַײנד
דָא קומט ַארַײן ַא שכנה און ברענגט ַא שטיקל . בַײ מיר נישט צו

ַא ּפָאר  ‒ ֿפיש צו ֿפַארֿפרירן, ַאן ַאנדערע ַא ביסל יויך, ַא דריטע
מַײן  –. לך, קעז, קָאמּפָאט, צימעס, קרעּפלעך..ֿפלייש, מי. קָאטלעטן

ֿפַארקלעמט 'סַאז . ֿבטו־הרע, איז ֿפול מיט ּכל־ֿפריזשידער, קיין עין



 97 

מיר דָאס הַארץ, מַאך איך אויף מַײן ֿפריזשידער און גיב ַא  ךזי
איך זָאג אַײך, עס . עדן־גן־שכנטעס מאכלים, טעם ןשמעק צו מַײ

 שמעקט מיט טויזנט טעמים.

ך, ַאז מע קומט ַארַײן צו מיר נָאך ַא טוֿבה, נו, ווי עס ֿפַארשטייט זי
װעגן זיי דערציילן מיר . כַאּפט ַא שמועסל'זעצט מען זיך שוין צו, מ

קיין מָאל אין מַײן . אויס מַײן הַארץ..ײ זזייערע צרות און איך גיס 
 ,גַאנץ לעבן הָאב איך נישט געהַאט ַאזעלכע ֿפַײנע חֿברטעס

ַײב איך אויך און ַאז ַאלע גייען ַאוועק, בל. ַאזעלכע שיינע ּפַאניעס
און . איך ווַאש אים. אים שך וויאיך הָאב דָאך אים! אי. נישט ַאליין
און ווען איך שעם זיך ניט, ווָאלט איך אים אֿפילו . גלעט אים
 געקושט.

עס איז ַאדורכגעגַאנען ַא צַײט, איך זיץ מיר צוֿפרידענערהייט אין 
מַײן צימערל מיט מַײן ֿפריזשידער, ֿפרויען קומען ַארַײן, ברענגען 

מועסל און כַאּפט ַא ש'ַארַײנצושטעלן, קומען דָאס ָאּפנעמען, מ עּפעס
מַײנע זין קומען ֿפון צַײט צו צַײט מיך . רונגאיך ּפוץ מיר מַײן צי

ֿפַאר די . בַאזוכן, ווען זיי דערמָאנען זיך, ַאז זיי הָאבן ַא מַאמע..
, און זיי לעקן מיט לַאנגע צינגעלעך, 5אייניקלעך מַאך איך לָאדעס

 וט.מיר ווויל און ג און עס איז

קומט מַײן טָאכטער, ָאט די טַאקע ֿפון יֿפו, ווָאס הָאט מיר 
דערליידיקט די ּפַאּפירן, און זָאגט מיר, ַאז ווָאס זָאל איך זיצן 

זָאג איך, ַאז . ַאליין? ַאז איך זָאל צו איר קומען און מיט איר זַײן
הָאט מיר בַאֿפוילן איך זָאל ניט גיין צו  ,השלום־עליו ,דער טַאטע

                                                 
 אַײזקרעם -ֿפַארצױגן ֿפון גליָאדע  – , לָאדעסלָאדע 5 
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און ַאז איך זָאל מיר . מיט זיי גוט לעבןקיין קינדער, אויב איך וויל 
 און שוין.. היטן מַײן שטיבל און מַײנע ביינער

. ַאן אוצרל. דערווַײל הָאט מַײן טָאכטער געבוירן נָאך ַא קינד
מַאמע, "זָאגט זי צו מיר: . נעבעך, ֿפַאריָאגט.. ,ֿפַארהָארעוועט איז זי

 מיט מיר וווינען ווילסטו ניט, איך זָאל קומען צו ֿפלִיען ֿפון יֿפו צו
דו ביסט איין מענטש און מיר זַײנען ֿפינף . דיר, קען איך נישט

 ,ַאז איך קריג שוין הונדערט גרַאם ֿפלייש אויף שווַארץ. נֿפשות
די קליינע שוועלבעלעך . ווערט עס מיר קַאליע אין דעם אַײזקַאסטן

טייל מָאל הָאב איך זיי ּפשוט ניט . קענען נָאך, חלילה, קרַאנק ווערן
ווָאס? גיב מיר דַײן ֿפריזשידער  וווייסט. ןײגלצוַארַײנווָאס אין מויל 

איך וועל דיר יעדער מָאל . און איך וועל דיר געבן מַײן אַײזקַאסטן
שיקן ַא ביסל ֿפרישינקע יויך, ַא שטיקל ווייך ֿפלייש, גוט 

 צעגייט זיך אין מויל, דו וועסט גָארניט דַארֿפן טון.'ס. געדושעט

ר! איך מַײן ֿפריזשידע. עס הָאט מיר ַאזש ֿפַארקלעמט בַײם הַארצן
ַאזוי . הָאב ָאנגעקוקט מַײן טָאכטער, אויסגעמוטשעט און שווַאך

. , געזונט זָאלן זיי זַײןױף די הענטא יונג, און שוין מיט דרַײ קינדער
ילו ניט ווען ניט זי, מַײן טָאכטער, ווָאלט איך אֿפ. אמת איז אמת

. "ֿפריזשידער"ַאזַא זַאך, ווָאס מע רוֿפט  געווּוסט, ַאז עס איז ֿפַארַאן
ווָאלט געווּוסט, ווָאלט איך אֿפילו ניט געהַאט די און ווען איך 

זי הָאט דָאך געשריבן די ּפַאּפירן, זי איז . חוצּפה אים צו וועלן
 טַאקע געלָאֿפן און געהָארעוועט וועגן דעם ענין.

ָאבער, ַאז איך הָאב מיך דערמָאנט, ַאז איך וועל אים דַארֿפן 
ַאוועקגעבן, ַאז עס וועט ווידער אין שטוב שטיל ווערן, ער וועט 

ט רוישן און די מַאדַאמעס וועלן ניט קומען, ווידער עלנט ווי ַא ני
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רץ רקלַאּפט אין מַײן שטיבל, הָאט מַײן הַאשטיין, ֿפַארהַאקט, ֿפַא
 געוויינט.

 ָאבער ַא מַאמע איז דָאך ַא מַאמע.

גן, ־הָאבן זיך מַײנע זין דערווּוסט! און דער רַײכער קבלן ֿפון רמת
צו לעבן,  ווָאס גיט מיר ֿפינף און צווַאנציק ֿפונט ַא מָאנַאט אויף

הָאט זיך אויֿפגעקָאכט און מיך געווָארנט, ַאז איך זָאל ניט 
טָאמער  און. וחלילה, דעם ֿפריזשידער ַאוועקצוגעבן־דערוועגן, חס

וועל איך אים ַאוועקגעבן דער טָאכטער ֿפון יֿפו, וויל ער ֿפון מיר 
זי איז מיר . הָאט זַײן ווַײב אונטערגעֿפירט – ,גָארניט וויסןמער 

וַײל איר ֿפריזשידער איז ַאן ַאלטער מָאדעל ו. בַאלד מקנא געווען
מיט קליינעם ֿפריזער, און מַײנער איז ַא נַײער מָאדעל מיט גרויסן 

 ֿפריזער.

ר, ווָאס און דער צווייטער זון, דער אינזשעניער, דָאס הייסט, דע
איז געבן אים,  ַארבעט בַײ ַא מעסטער, זָאגט, ַאז אויב שוין געבן

ֿפריזשידער, און ַאזוי  צושטַײער געגעבן אויף דעםַא ווַײל ער הָאט 
משוּתף, דַארף ער ־איצט ַארַײן אין ַא נַײער דירה, ַא בית ווי ער איז

אים מער הָאבן ווי די שוועסטער, וועלכע וווינט אין דער 
אין איר ױס אנָאר ַא ֿפריזשידער ֿפעלט איר " – ,ֿפַארשטונקענער יֿפו

 ."ּפַאלַאץ ֿפון איין צימער

. בַײ מיר געבליבןבית, איז דער ֿפריזשידער ־ָאט ַאזוי, צוליב שלום
ָאבער די טָאכטער איז אויף מיר ברוגז געווָארן און ניט געווָאלט 

הָאט ניט געהָאלֿפן ווָאס איך הָאב אונטערגעשיקט 'ס. ֿפון מיר הערן
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ַאליין געשלעּפט מיט  מענטשן, ניט געהָאלֿפן ווָאס איך הָאב זיך
 טויט ברוגז און שוין.. יס קיין יֿפומַײנע שווַאכע ֿפ

איינע זָאגט, מע . מַײנע נַײע ֿפרַײנדינעס איך הָאב מיך בַארָאטן מיט
ר ניט! ֿפון ווָאס ווָאס הייסט, מע טָא"דַארף געבן, די צווייטע זָאגט: 

די זין שרַײען און זענען בייז, און מיר בלוטיקט  ?!"וועט איר לעבן
וויל גָאט, איך גיי איין מָאל ֿפון שול און גיב מיך ַא . דָאס הַארץ

געלעך, און צעברעך גליטש אויס, ַארָאּפגייענדיק מַײנע ֿפיר שטי
קיין נֿפש . ן ַא גַאנצן טָאגאין יסורים בין איך געלעג. ַא הַאנטמיר 

הָאט קיינער גָארניט  דעמָאלט ּפונקט. הָאט זיך ניט בַאוויזן
ֿפַאר נַאכט, ווען  ‒ ַאזוי. געדַארֿפט ַארַײנלייגן ָאדער ַארויסנעמען

יז ַארַײנגעקומען ַא ן געווען הַאלב טויט ֿפון יסורים, אאיך בין שוי
ַאלע שכנות . דרַײ טעג הָאט מיר שוין גָארניט געֿפעלט נו,. שכנה

רַאכט צו עסן בצוזַאמען הָאבן מיר גערוֿפן ַא דָאקטער, און מיר גע
הָאט זיך אויסגעלָאזט, ַאז מע דַארף 'סָאבער ווען . און צו טרינקען

איז ַא ריּפל געברָאכן און ַאז 'סַאז  ,מיך עּפעס גיּפסירן, און אויך
שכנות געלָאֿפן צו מַײן רַײכן  איך וועל דַארֿפן לַאנג ליגן, זענען די

הָאט זַײן ֿפרוי געזָאגט, ַאז זי קען מיך ניט . זון, דעם קבלן
די וווינונג איז צו . ַײל זי הָאט מיך ניט ווּו צו לייגןװַארַײננעמען, 

 קליין.

הָאט ער . ֿפן צו דעם צווייטן זון, דעם אינזשעניערָאזענען זיי געל
ער איז נָאר  געזָאגט, ַאז ער קען מיך אויך ניט ַארַײננעמען, ווַײל

משוּתף, ־איצט ַארַײן אין ַא נַײער דירה ֿפון דרַײ צימערן אין בית
, ַאלע גזַײנע בַאקַאנטע קומען איצט יעדן טָאג בַאקוקן די וווינונ

מעבל זענען נַײ, מע קען ניט ּפלוצעם ַאוועקלייגן אויף ַא ּפָאר ווָאכן 
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און צו מַײן טָאכטער, ווָאס וווינט אין יֿפו אין איין . ַאן ַאלטן שַארבן
מיט דרַײ קינדערלעך, זענען זיי אֿפילו ניט געגַאנגען, און צימערל 

זיי הָאבן ָאנגעהויבן זיך משּתדל צו זַײן מיך ַארַײנצוגעבן אין ַא 
 שּפיטָאל.־חסדים־גמילות

 –און דערווַײל זענען די טעג לענגער געווָארן, די ווייטיקן 
ַאזוי, ווייס איך ניט, מַײן  ווי. ווייניקער –שטַארקער און די שכנות 

איז זי מיט איר מַאן, אין ַא  הָאט זיך דערווּוסט, ָאנגעקומעןטער כטָא
! ווען זי הָאט מיך דערזען מיט מַײנע ווייטיקן, הָאט זי זיך, טַאקסי

. נַײ צעוויינט'סאון איך הָאב מיך אויף . נעבעך, שטַארק צעוויינט
י הָאבן יהָאט מיך אויף זַײנע הענט גענומען און זאירער דער מַאן 

 ירט.געֿפַאװעקמיך צו זיך ַאהיים 

ער סטאויף דער בעסטער און ווייכ ?...ווָאס זָאל איך אַײך זָאגן
ֿפון דעם בעסטן און שענסטן צו . קַאנָאּפע הָאט מען מיך געלייגט

ווָאס . די בעסטע דָאקטוירים הָאבן מיך געלעטשעט. עסן געגעבן
מיר  יהימל, ווען זיי קענען, ווָאלטן זיהייסט! דָאס טעלערל ֿפון 

נעבעך, ַא שיין ביסל געלט הָאט זיי, 'ס. ַארָאּפגעברענגט
 ָאּפגעקָאסט.

 מע זָאל ברענגען דעם ֿפריזשידער! הָאב איך בַאֿפוילן 

 און מע הָאט דעם ֿפריזשידער ֿפון מַײן שטיבל געברענגט.

די הַאנט הָאט זיך אויסגעהיילט, דָאס ריּפל . די צַײט ֿפליט שנעל
די קליינע קינדערלעך . בַײ זיי איז זייער ענג ובאין שט. נָאך ניט
נָאר . בין איך מיר צוריק ַאהיים געקרָאכן. איז זייער הייס'סוויינען, 

ַאזוי . ַאזוי שטיל. ניט די זעלבע שטוב ווָאס זָאל איך אַײך זָאגן?
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טייל מָאל כַאּפ איך . איך ווייס ניט ווָאס מיט זיך צו טָאן. סמוטנע
ַאכט זיך מיר, ַאז איך הער דמיך אויף אין מיטן דער נַאכט, און עס 

די צַײט ציט זיך איצט  ...און ַאזַא מורא ּפוסטקייט. אים! ָאבער ניין
עס קלַאּפט שוין ניט מער מיט דעם זיסן קעלעכל, ווי . לַאנג, לַאנג..

 די שענסטע מוזיק.

ּפשוט . מָאדנע, ווי מע קען זיך צוגעוווינען צו ַא מַאשין, און בענקען
 בענקען...

איצט טרעף איך זיי . מַײנע נַײע חֿברטעס קומען שוין מער ניט ַארַײן
נָאך ַא שטיקל אַײז, אין די  ײרַא יענדיק צוזַאמען אין ָאט דָא שטי

מיט  מַײנע זין זַײנען. ֿפינצטערע היצן, גָאט זָאל מיך ניט בַאשטרָאֿפן
מיר שוין ניט די ֿפינף און צווַאנציק  טמיר ברוגז און דער קבלן שיק

געדענקט אין  –די טָאכטער! די טָאכטער  נָאר ווָאס?. ַא חודש ֿפונט
ַײט צו צַײט ַא ביסל עסן, טייל מיר ֿפון צ דער מַאמען און שיקט

 מָאל אֿפילו ַא ֿפערטעלע עוף.

 ַא טָאכטער!

 יָא, מַײנע טַײערע, ַא טָאכטער בלַײבט שטענדיק ַא טָאכטער.

 

15.8.53  
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 דער ּפרַײז
 

 ָאס שּפילט נישט און ֿפליט נישטװַא ֿפליגל 
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ֿפגעמַאכט ַא נַײע גַאלעריע אין דער ַאלטשטָאט ֿפון ױהָאט אעלעק 

װי ער איז ַא קינסטלער, מוז ַאלץ בַײ אים ױ ַאזירושלים. 
ּפַאסט נישט ֿפַאר זַײנע שַאֿפונגען דער 'סקינסטלעריש זַײן. 

װי אין ַא קרָאם, און בַײ דער ײ צעשטעלן ַאז מע זָאל ז־העולם, דרך
 –ַאנטקעגן דעם קונה און נודזשען, ײן דער סוחר זַײט זָאל שט

 "ױף...ױף, ברודערל, קק"

ן מיט װערבמען זיך דער ֿפט מען נישט. דָאס דַארףױצירונג ק
 התּפעלות, מיט ליבע.

הָאט ער זיך טיף ַארַײנגעטרַאכט אין דעם ָא ענין, ביז ער איז 
, ַאן ַאלטע ַאנטיטשנע 6ֿפליגלױֿפן ַא װעט קֿפן ׂשכל: ער ױגעֿפַאלן א

װעט ױסגעשּפילט... ער ױן אָאס הָאט זיך שװּפיַאנע, ־ֿפליגל
 ָא מיטײגן דעם דנַאלװעט בִיען די הַארף מיט די סטרונעס, ױסצַאר

װעלן ַארצן הינטערגרונט װױף דעם טונקל שסַאמעט, און דָארט, א
 ײן.ַײנע זילבערנע סקולּפטורקעלעך, זַײנע יצירות זינגען ֿפון זיך ַאלז

מע איז ־חינם. װי בַאװּוסט, ַאזעלכע ּפיַאנעס קען מען קריגן בחצי
ֿפליגל ֿפַארנעמען נָאר ױטע װַײל טװערן, ּפטור צו ײ גליקלעך ֿפון ז

װי יעדער ױ ַײן, ַאזײער זיצער מיט זַאזײער בּפלַאץ, בַאשולדיקן ז
ַארעכטיקן זַײן ױף צו בַארף אים נישט, הערט אײנער דָאס קװגוף 
 קיום.

 נָאנס ַארַײנגעשטעלט.ן הָאט ער אין ַא צַײטונג ַא ֿפַײנעם ַאּכ־על

                                                 
 ַא קירצונג ֿפון ֿפליגל־ּפיַאנע -ֿפליגל   6 



 106 

ֿפל ערגעץ ײן דערײנציקער ענטֿפער איז געקומען, ֿפון ַא קלײן אא
 ּו לעבן עקרון, מיט ַא ּפרעטענציעזן נָאנען יַאסמין.װ

ַאװעק ױבן און איז ֿפגעהױֿפרימָארגן הָאט זיך עלעק אײנעם אין ַא ש
װָאס ֿפַאר   –ײן, ױף זיך ַאלײז אײער בװען זער איז געײן עקרון. ק

ּו געֿפינט זיך ָאט נישט װַאֿפילו װײסט ַא סַאברע איז ער, ַאז ער 
װעגן װיצן דָאס ָא דערֿפל, יַאסמין לעבן עקרון. ַא ּפָאר נַארישע 

וֿפט מען אין יׂשראל ר "כעלעם"טַאקע יָא געהערט.  עקרון הָאט ער
 דָאס ֿפַארזעסענע שטעטל.

ַא זוכעניש, ניט ֿפַאר ױבן הָאט זיך ָאנגעה'סקומען אין עקרון נָאכן ָאנ
ֿפרעגט, נָאכגעֿפרעגט ביז ער הָאט ױסגעגעֿפרעגט, אאונדז געדַאכט. 

ײדער ער הָאט ײט אזיך דערֿפרעגט. לַאנג הָאט זיך עלעק ַארומגעדר
רט בכלל ַאזַא ַאז עס עקזיסטי ,ּוסטװָאס הָאט געװגעֿפונען עמעצן 

ָאנגעקומען אין דעם ־סוף ּכל־ַאסמין. װען ער איז סוףװי ימין זַאך 
 .ױגןָארן ֿפינצטער אין די אװדָאזיקן יַאסמין, אים איז גע

ײנער ָארֿפן בערגל ֿפון שטװָארֿפענע הַײזקעס, ַא ֿפַארװַא ּפָאר צע
 און ־קעסטלעךָאןײניטשקע בעטֿבות. משונהדיק מָאדנע קלאון חור

ױטע שטיבער מיט בלינדע . טמיט דערנערַאקסענע װֿפן, ֿפַארױה
ַא קרום, ַא חלושותדיק ָאּפגעשטָארבן דערֿפל.  ,ֿפענצטער. ַאן ָארעם

 װײנט.ָאט געױסן הדער דר

װײטער, דריטער, ַא צײן טיר, אין ָאנגעקלַאּפט הָאט עלעק אין א
ָאט זיך נישט ָאּפגערוֿפן. צום סוף הָאט ער ײנער הֿפערטער טיר... ק

ם גערוך ֿפון ַאן ָאטעמדיק שטיבל מיט ַא ֿפַײנעױף ָאנגעטרָאֿפן א
 ציבעלעס.געדושעכץ מיט געּפרעגלטע 
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װידער, ֿפן הערצעלע. ױָארן אװלַײכטער און לוסטיקער איז אים גע
ײער לַאנג געקלַאּפט ביז ער הָאט זיך דערקלַאּפט. נָאך ַא דור ֿפון ז
װישן די ָאט ַא סקריּפע געטָאן די טיר. צײט ה־שטילקױטט
טע, װיצַא ֿפַארשױ, ֿפרױטלטע ררַײשטידלעך הָאט זיך בַאװיזן ַא ֿפַאב

ַײטן װװָאס איז מסּתמא געלָאֿפן ֿפון דער ױ ַא ֿפר –ַא ֿפַארצַאּפלטע, 
ױסע הענט אין דער װישנדיק די גרֿפצומַאכן די טיר. ױא

 ָארף געטָאן:װהָאט זי ַא  ֿפַארריסענער סּפָאדניצע

נישט ֿפַארברענט ר וײש איז שיעגוט, ַאז ביסט געקומען. דָאס ֿפל"
ז עס בין ַא בַאלעבָאסטע און ַא'כהָאב גָאר ֿפַארגעסן ַאז 'כָארן. װגע

ַא, בֿבקשה, קום ַארַײן. מיט דעם ־כקָאכט זיך עּפעס בַײ מיר. כַא
ײם, גרעסטן ֿפַארגעניגן קום ַארַײן. זַײ ַא גַאסט אין מַײן הײם. ה

ַא לַאכנדיק ּפנים און מיט ױסגעזונגען מיט אהָאט זי  – "ַײן, דַײן...מ
ַארעמט עלעקס הַארץ. דָאס װָאס הָאט דערװקול,  ָאנגענעםײער ַא ז

ָאבוסן און צוֿפעליקע ױטין די אלַאנגע, משונהדיקע שלעּפעניש א
 ָארן.װָאס איז ּכדַאי געױטא

 ּפיַאנע, הַא?װעגן דער    –

 ?װײסט אירַאנען װֿפון  .אמת   –

װעט ַאהער קומען? װער װעט ָאנקלַאּפן אין מַײן טיר, װער   –
װעט זיך , דערצו ַא שטָאטישער הער מיט לַאנגע ּפָאעטישע הָאר

ן ַאזעלכע ּתם מטריח זַײן און קומען צו ּפעסיען? איצט טרָאגט מעס
 בעטהָאװען?װי ּפריטשיָאסקעס 

 איר זַײט ֿפון רוסלַאנד?   –
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ַא ױס איז זי מיט ַאר –, "7ֿפון רוסלַאנד, רָאסיַא מַאטושקַא מָאיַא"
װעטע הענט אין ָארעױסגעהװישט די אװידער זיך גע געזַאנג און

 ּפָאדניצע. דער ס

ַא ריח ֿפון לַאנג ֿפַארגעסענע זכרונות און טיף אַײנגעבַאקענע 
ט צו ּו, זיך צוגעטשעּפעװכן ֿפון ערגעץ ָאױסגעקרטעמים איז ַאר

 "ָאס בין איך?װ" – ַא ֿפרַאגע,ױף עלעקן און געמָאנט ַאן ענטֿפער א

ַאפו צי זיך ־ַאן, מיט דַײן גַאנצן נשמת־מַארַײן, יונגערזיך צי    –
 ַארַײן.

 ָאס איז עס?װ   –

 ענטֿפערט זי. – "ָאס?װָאס איז װ"

 .דער ריח   –

ַא ױ און גיט ֿפרדי  ײדיקט זיךבַאל  – "ֿפילט זיך עּפעס בַײ מיר?'ס"
 װַײבעריש נעזל.ן צי מיט איר ש־עגלהבעל

 .־ריחלָארן־יַא קינדערײמישער, ַא הײהדיקער ריח. ַאה, ַא מח   –

ָאס קען דָאס עּפעס זַײן װײדע געשטַאנען און געטרַאכט ײ בזַײנען ז
ֿפן אמת ױָאבן זיך אײ הָארן, ביז ז־יָאט דער ָא ריח ֿפון קינדער

 צעלַאכט.

 ַא...־כך מיט ּפיַאנע, און ֿפליגל, כַאמילך... אמתע, ֿפרישע מיל   –

ַארעמע מילך, גלַײך ֿפון װהָאט זיך דיר ֿפַארגלוסט ַא גלעזל 'ס   –
 דער קו?

                                                 
 7 רוסיש  - רוסלַאנד, מַײן מַאמעשי
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 .ױף ַא ּפָאר טריטױגן אעלעק הָאט זיך צוריקגעצ

ײ ֿפון װע זײבן. איך הָאדעװי לנַארעלע, מַײנע קי זַײנען געזונט    –
י ָאבן, ָאדער חושד זַײן, ַאז דײן מורא ניט הַײז ָאן. דַארֿפסט קװקַאלב

איז ּפַאסטעריזירט. ּפעסיעס מילך איז ניט ּפַאסטעריזירט. מַײן מילך 
ֿפַאריבל נישט הָאבן, איז בַאװּוסט אין ײן מילך, איר זָאלט מיר ק

ַײט. װֿבר. מע קומט ֿפון נָאענט און ֿפון דער ־דגַאנצן עמק. ַא שם
ַײן װיל איך זיך מיט מָאנמעלקן ַא גלעזל. בַארימען װעל דיר 'כקום, 

 ײנער שטַאל...ײנער רש

ַײזן די ּפיַאנע. װַײן און מיר ױ גוט זַאזװעט איר אֿפשר בעסער    –
 .ָאך געקומעןװעגן דעם בין איך ד

איז דָא 'סָאס ברענט בַײ דיר, מַײן טַײערינקער. װ ַײלסט זיך?דו א"
איז נישטָא ֿפַאר 'סֿפן, ױּוהין צו לװאיז נישטָא 'סצַײט, ַא סך צַײט. 

ַײנען ײ זֿפילָאסָאֿפירט, ָאבער ז הָאט זי –, "ֿפןױָאס צו לװ
דער  איבערגען צו דער ּפיַאנע און זיך ָאּפגעשטעלט קעגן צוגעגַאנ
 ּכֿבודה.

, "וניםשיּכ"ױט אין סטיל ֿפון די ַאלטע װען געבדי שטוב איז גע
װײ , צ"ַײזער־הותכנסו"ֿפענע ױ גערוֿפַאר די נַײע רעּפַאטריַאנטן, ַאז
װײטן. ָאט הָאט איר ײנס לעבן דעם צאַײנגעשרונקענע צימערלעך, א

ֿפַארנַאכט ױס ן איר ציט זיך ַארָאס ַא חלק ֿפוװסַאלָאן מיט ַא סָאֿפע, 
ַא קרעדענץ, ַא ױך ָאס איז אװַײטער, ַא שַאֿפע, װַא בעט. װערט און 

לָאמער ֿפָאטעל, ַא קרישטָאלענער זשירַאנדָאל, בַאדעקט מיט 
ֿפגעשַארט דעם ױַאז מע הָאט סּפעציעל צונײנען, מע קען מױב. שט
ַא בעטל ֿפַארן ײט ֿפון דער גַאנצער שטוב. אין ַא זַײט שטױב שט
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ָאס װַא שרַײבטישל, ־השם, קומען, ־ירצהםװעט אָאס װ, ײניקלא
חלשט אונטערן בַארג ַאלטע ֿפַארגעלטע ביכער און צַײטונגען, ַא 

ֿבותלעך ֿפון ־טושנה ױגענעױסגעבַאזָאן, ָאנגעשטָאּפט מיט אװ
 ־שבדרך.ׂשראל־יֿפַארגַאנגענע מָאגערע יָארן אין ארץ

ַאשין, ־מ"זינגער"ַאז עס ֿפעלט נישט ַא בּכֿבודיקע ײט זיך, ֿפַארשט
װָאס װעש, ּפל ֿפון אונטער ַא בַארג איר קעױס ּפט ַארװעלכע שטו
מע זָאל עס ֿפַארריכטן.  ײטַארט שטילערהװיָאר ײנע ַא ּפָאר ש

ַײט װיכטיקע לײן קינדער. װערן די קינדער מער ניט קַײל װדער
ײגן לַאטעס. מע הָאט װעמען לװָארן. נישטָא ֿפַאר ײ געזַײנען ז

װ, װײ אין רעזערֿפַארגעסן אינעם טיש מיט זעקס שטולן און נָאך צ
ֿפַארַאן ױך איז א'ססט ֿפַאר ַא בּכֿבודיקער לַײטישער שטוב. ּפַא'סװי 

ָאס רעדט װױסער קַאסטן, ײזעריקער גרַאן ַאלטיטשקער רַאדיָא, ַא ה
ַא  –ֿפַארגלוסט זיך אים. בקיצור, 'סװען , ָארטװַא ױס ַא מָאל ַאר

ײן צימער און אין דעם ײט אין אָאס שטװמיט מעבל,  ױזגַאנץ ה
 ּכֿבודו, דער ֿפליגל.דער   –װײטן צימער צ

ָאס מער קוקט װאון ױֿפן ֿפליגל און טרַאכט. לעק, קוקט אײט עשט
ַאלעבָאסטע און װעגן דער בֿפן ֿפליגל, ַאלץ מער טרַאכט ער ױער א
איר לעבן אין ַאזַא ֿפַארטשוכעטן לָאך, ֿפַארגעסן ֿפון גָאט און װעגן 
 לַײט.

ױטלטע גיט ער ַא ֿפרעג די ֿפַארר – "ָא?ר דעװאיז אַײך ניט ש'ס"
 ױ.ֿפר
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ָאזט זיך נישט ױנט און לֿפַארשטװי ֿפרעגט זי איבער  –?... װערש"
ָאס דער ּפָאטענציעלער קונה הָאט ֿפַאר איר װַארַײן אין דער רָאלע, 

 "ַײן?װער זָאס, זַײט מיר מוחל, דַארף מיר שװֿפַאר   –ױסגעקליבן,א

–ֿפַארהינקט זיך עלעק,  – װינקל...ָארֿפן װַאזַא ֿפַארװײס, 'כ"
װָאס װעלט. , צעשטערטע הַײזער, גָאלע ֿפעלדער... עק צעברָאכענע
 "ָא ַאחוץ דער היץ?הָאט איר ד

ָאנגעשּפַארט דעם קָאּפ   – "?ײסָאֿביֿב איז נישט ה־בַײ אַײך אין ּתל"
ױג, ײן אַאליע, צוגעמַאכט אױף דער טַאקסלען, ַא הַאנט אױף די א

 הָאט זי קַאלט בַאקוקט דעם בחור. 

װיכטיקן שמועס. נָאך ַא יוֿבל הָאט זי זיך דערמָאנט, ַאז זי ֿפירט ַא 
 ּתן!־מַא שמועס?... ַא מׂשאײסט װָאס ה

  –הָאט זי זיך געכַאּפט,   –־הרע, ײן עיןאונדז גָארניט, ק ֿפעלט'ס"
ֿפַארגלוסט זיך טַאנצן, טַאנצט מען 'סָאס מע דַארף איז דָא. װַאלץ 

ַא דיסקָאטעק. דָאס ליגט דיר אין קָאּפ, הַא? איז זָאלסטו ױף ַארַײן א
ֿפַארגלוסט זיך דָאס מָאדנע ציטערניש, 'סװען ַײערינקער, ַאז װיסן, ט

ַאכט עס ױף דער נעדן ֿפרַײטיק אכַאּפט מען זיך ַארַײן אין עקרון. י
ֿפַארגלוסט זיך דיר צו 'סױף בענק. ױף טיש און אטוט זיך דָארט א

רוֿפט   –קומט ַארַײן, "קלַאּפט מען ָאן אין שכנס טיר.  זען ַא קינָא?
 "ברוכים הנמצָאים" –. מע ענטֿפערט "ברוכים הבָאים  –דער שכן, 

ֿפָאטעל. מע זיצט ָאּפ ַא ײנעם ַא שױף און מע זעצט זיך ַאנידער א–
ַא ֿפילם און דערצו נָאך די לעצטע נַײעס. מע װנט, מע זעט גַאנצן ָא

ָאב ײ, הַא קוכן, און גײ מיט צוקער און דערלַאנגט אַײך ַא גלעזל ט
ַאטער ײן טעטענות... טעַאטער?... ָאט דָא הָאסטו מיך געּפַאקט. ק
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ַײטישע ּפיעסעס ײן להָאב געהערט, ַאז ק'כהָאבן מיר נישט, ָאבער, 
ײט עט איבער אַײער ּכֿבוד, שטב'כּו, װזַײנען הַײנט נישטָא. און 

ײן ֿפן אין טעַאטער, און טַאקע מיט ּכוח?... קױַאז מע מוז לגעשריבן, 
װילט, ֿפל איר װי... ַאטער הָאבן מיר ניט, ָאבער ַא גוטע לוֿפטטע

 –ה... און עס שמעקט מיט יַאסמין און מיט מַארַאנצן, ײּפשוט ַא מח
  "!8דעם־ײנ־ַא גע

 גיט עלעק צו.  –, "װעלטױף יענער װי אשטיל איז דָא טַאקע "

 זי מַאכט זיך נישט הערנדיק.

ײן ּפיַאסטער. ֿפַאר ױס קַארדערָאבעס גיט מען נישט אױף גא   –
ָאן? ֿפַאר די קי? ױסצוטא ָאן אוןָאט מען זיך דָא ָאנצוטװעמען ה

ַײכער װעל איך רױֿפן דעם ֿפליגל, װעסט קַא... ָאבער, ַאז דו ־ככַא
ן װעל איך דָא הָאבן, אוװילע , ַא לוקסוס ײן צימערױף אא װערן

 װי גָאט אין ָאדעס!"װעל לעבן 'כ

ױבן דָאס דעקל ּכדי געהֿפױעלעק איז צוגעגַאנגען צו דער ּפיַאנע, א
ױסגעשטרעקט די ױגן, אצוגעֿפל ױֿפמַאכן דעם ֿפליגל... איז די ֿפרױא

 ָארן:װֿפגעציטערט געױהענט, ַארומגענומען די ּפיַאנע און א

נישט ֿפון דעם װעט ײן גוטס קשּפיל נישט. מע טָאר נישט. "
ָאר. די ּפיַאנע ַײסיק יװי דרױן דָא מער װױן שקוק, איך  ױס...ַאר

ַא מָאל בין איך װע. הָאב איך ַאהערגעשלעּפט ַאזש ֿפון מָאסק
ַא ּפיַאניסטקע, ַאֿפילו ַא גוטע ּפיַאניסטקע, ָאבער זינט די װען גע

ּפט. ֿפונעם לַאנג װײניק נחת געשעּפיַאנע איז דָא הָאב איך ֿפון איר 

                                                 
 ֿפַארצױגן ֿפון גן־עדן 8 
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הָאט זי,  ליעטַאַאנדערן דורך ּפױלן, דַײטשלַאנד, ֿפרַאנקרַײך און איװ
הָאב 'כױרן. די ּפיַאנע, ניט ֿפַאר אונדז געדַאכט, איר קול ֿפַארל

ַארף נָאר ֿפַארדינען ַא ױען, מע דָאנסטרװעט זי געהָאֿפט, ַאז מע 
ַא מומחה, ַא װעל איך קענען ברענגען און דַאן  ּפָאר ּפיַאסטער

ױן ֿפגעזַאמלט ֿפוֿפצן ֿפונט הָאט עס שױמַײסטער. ַאז איך הָאב צונ
ױף צו איז דער ּפרַײז בַאלד ַארָאסט דרַײסיק, ֿפון דרַײסיק געק

ָארן ַא הונדערטער, זַײנען װֿפוֿפציקער איז געװען דער ֿפוֿפציק, און 
ֿפליגל. ױען דעם ָאנסטרװי ַאכן װיכטיקע זװען מער ױן געבַײ מיר ש

װות, ָאן ַאן עק און ־מיצדָא ַא קעלבל, דָארט ַא חתונה, קינדער, בר
 ָא געקענט כַאּפן ַא ביסל ָאטעםױן ין מע הָאט שװעָאן ַא ברעג. און 

ּפיַאנע, הָאט װעגן דער ַא טרַאכט טָאן ױבן און געקענט זיך דערל
מַײן מַאן ָאּפגעשּפילט ַא שּפיצל און איז געשטָארבן. די קינדער 

װײ איז , ַאז ָאך און ײןַאלײנע דו זיצסט זיך אױגן. זַײנען זיך צעֿפל
ֿפַאר אים, דעם ױן ניט ױן ַא ביסל ַא שּפיל, שדיר, נו, גיב ש

.. נו, נו... דער מָאל הָאט ּפיל!.ײן, שגעליבטן, נָאר ֿפַאר זיך ַאל
װַײל ײן, ַאלײסט איך זיך ֿפגעֿפרעסט דעם ֿפילץ. צום מזל, טרױא

ָאּפגעשּפילט מיט מַײנע ױן ָאלט איך שװָאס װשטעל זיך נָאר ֿפָאר 
ױן ָאלט שװָאס ֿפַאר ַא טעם װַארצטע ּפױערישע ֿפינגער. װֿפַארש
ײט ניט עס גָאסור, מע טָאר ניט. ־שבַאט מַײן שּפילעכץ... ָאסורגעה

ַא ױף ָאר אין גַאנג אײט נבן דערגַאנגען, עס גָאל הָאאין דעם מע ז
עּפעס... און איצט,  געדענקט נָאך זעסטו, דער קָאּפװעג... זוניקן 

 –ָאב דערזען דַײן ַאנָאנס, הָאב איך זיך ַא זָאג געטָאן, װען איך ה
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ַאחוץ דיר, דַארף ַא  ןױװער שָא ַא גָאט אין הימל. איז ד'ס, 9װעניורי
 ָאס ֿפליט נישט און שּפילט נישט...װֿפליגל, 

ױם ניט הָאט עלעק זיך ק – "ֿפַארן ֿפליגל? װילסטוֿפל װי"
ַא װי קען מען זיך דינגען איבער ַײל װדערשטיקט מיט דער ֿפרַאגע, 

 ּפרַײז ֿפַאר ַא יִידישן גורל.

 ? גָארנישט.װיל איךֿפל װי   –

ױֿפן און װיל קָארנישט? איך הָאב געשריבן, ַאז איך ײסט גָאס הװ"
הָאט ער ַא זָאג  –, "ֿפןױֿפַארקװילט איר הָאט געענטֿפערט, ַאז איר 

 װי צו איר. ײן געטָאן, מער צו זיך ַאל

ױנט זיך, ַאֿפילו בחינם. ַא װען צי עס לער הָאט זיך מיישֿב גע
ַא  –װָארט ײן מיט א –ָאגן, די טרעגער, רעמָאנט, ּפָאליטור, װלַאסט
 ײעניש.־דרקָאּפ

 ?װילט אירֿפל װיָאס עּפעס בחינם. װזַײט מיר מוחל,    –

 װעסט געבן.ֿפל דו װי   –

ֿפל זָאל איך אַײך ניט בַאצָאלן, װיאיך נישט ליב. דָאס הָאב    –
ָאדער װלט, הָאב אַײך בַאע'כײנען, ַאז װי מַײ װעל איך ס

ױֿפט, װעל קענען, איז געק'כאיבערגעצָאלט. שטעלט צו ַא ּפרַײז. ַאז 
 ֿפט, ושלום על יׂשראל.ױנישט קענען, איז נישט געק

 װיל דען געלט?װער    –

                                                 
 ֿפון רֿבקה ֿפַארצױגן – ריװע, ריװקעניו, ריװעניו  9 
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ױן דער ך שָאס הָאט זיװ –עלעק הָאט זיך שטַארק דערשרָאקן, 
ױגענעס, ִידענע ֿפַארגלוסט? ער הָאט דערֿפילט אירע ממזרישע אי

 ַײן לַײב, ֿפָארשן אים און זַײן ּתוך.ײ קריכן איבער זװי ז

ָאט בַאגָאסן זַײן שטערן און דעם גַאנצן קָאּפ װײס הַא קַאלטער ש
זי הָאט זיך צעלַאכט מיט ַא אונטער די לַאנגע ּפָאעטישע הָאר. 

ַאנצט, דער ֿפַארטעך טעמּפ געלעכטערל. איר בַײכל הָאט זיך צעט
װישט די הענט אין דער . זי הָאט גע־ויורדיקױף, עולהאיז ַאר

ַא מָאל עס הָאט זיך געלָאזט ֿפילן אין דער װידער ּפָאדניצע און ס
ֿפון דער ֿפרישער ײדעלער רמז ַאן אױערינקער גערוך. לוֿפטן ַא ז

װַארעמער ּפיַאנע. זי הָאט זיך בַאלעקט מיטן ױכער מילך מיט ַא ה
בַאלד חרטה געהַאט ױגן... קט טיף אין זַײנע אַארַײנגעקו־צונג, שּפיץ
 ױגן.ֿפַארשעמט, ַארָאּפגעלָאזט די אװי און, 

ַא לַאנגער ־צרה, װישן אים און דער טיר. בעתװײ טריט צנָאר צ"
ױסן. ַײן אין דרװעט זער ױן... שריט מיט ַא גרינגן שּפרונג און ש

ַאן עלעגַאנטן אוֿפן, ניט צו ױף ַאכט מען עס אױ מַאזװי ָאבער 
לה. נו יָא, ַא שנעלער קער צו דער טיר און דַאן ַא ֿפַארשעמען, חלי

װערט, ֿפַארגליװי ר מוח, נָאר די ֿפיס זַײנען ּפלַאנירט דע –, "ויֿברח
 ַאקסן אין דער ּפָאדלָאגע.װװי אַײנגע

ַארצטע הַאנט און װֿפַארשװעטע ָארעױסגעהַאן אױס אױ ציט די ֿפר
 כַאּפט ָאן עלעקס ַארבל.

ֿפַארסַאּפעט ײזעריק גיט זי ַא זָאג מיט ַא ה –ָאגן, זיָא װעל דיר 'כ"
 "װיל...װיל, איך איך  –קולעכל, 



 116 

ױנס קען ניט ַא שלעכטער חלום. ַאזװי ּפעס עאיז 'ס־עולם, ־שלרבונו
 ױף.ַײן. שטעל די ֿפיס, ברודערל, ַאנטלז

ױן ַאלט אים ֿפעסט בַײם ַארבל און שטרעקט שױ הָאבער די ֿפר
ַאנט שּפילט זיך װײטע הדי צ –ָאט װײטע הַאנט, און ױך די צױס אא

 טוט זיך...'סײטשט אים, װעטשט אים און קנקמיט זַײן קָאלנער, 

  ֿפַארהַאקט זיך איר ָאטעם. –... "װיל'כ –ּפטשעט זי, שע –װיל, 'כ"

 "װיל!!!'כ –ױס, שרַײט זי ַאר –! װיל'כ"

 ֿפן טיש.ױַארּפ אקַא װי עלעק ציטערט 

װעזענע װען די געהָאט זיך מודה גע  –! װיל איך... יצעלטעַא "
ֿפַאר מַײן װיל איך  יצעלטעַא װיל איך,  יצעלטעַא  –ּפיַאניסטקע, 

 "בַאליבטן ֿפליגל...

* * * 

ַײנטיקע טעג זען אין דער ַאלטשטָאט ױך הדעם ֿפליגל קענט איר א
 עשטָאּפט מיט זילבערנער צירונג.ֿפון ירושלים. ער איז רַײך ָאנג

ַאקסן אין ַא קו. איר מילך טרינקט מען ֿפון װסגעױע איז איצלטע יד
 ּפלַאסטישע זעקעלעך.

 ָא.ױ איז מער נישטדי ֿפר

 ָא.ױך עלעק איז נישטא
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