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עפֿרה אַליגון איז געבוירן געוואָרן אין פּוילן אין  .1921עולה
געווען קיין ארץ־ישׂראל מיט איר משפּחה אין  .1933פֿון  1948ביז
 1985האָט זי געאַרבעט װי אַ זשורנאַליסטקע אין העברעיִ שער
פּרעסע – דער עיקר אין די תּל־אָבֿיבֿער צײַטונגען "דבֿר" און
"מעריבֿ" .פּאַראַלעל האָט זי געשריבן קורצע דערציילונגען .די
הויפּטשפּראַך פֿון אירע װערק איז געווען העברעיִ ש .אָבער אַ טײל
פֿון אירע דערציילונגען זײַנען אָנגעשריבן געוואָרן אויף איר
מאַמע־לשון ,אױף ייִדיש .אין משך פֿון אַ סך יאָרן האָט עפֿרה
אַליגון אָנגעפֿירט מיטן אבֿרהם־יצחק לערנער־פֿאָנד פֿאַר ייִדישער
קולטור אין ישׂראל .זי איז געשטאָרבן אין  2012און געבראַכט
געװאָרן צו קבֿורה אויפֿן אַלטן תּל־אָבֿיבֿער בית־עלמין
"טרומפּעלדאָר".

װעלװל טשערנין

ייִ דישע רייד אויף העברעיִ ש
העבערעיִ ש איז געווען די הויפּטשפּראַך פֿון עפֿרה אַליגונס
שאַפֿונגען .פֿריִ ער פֿון אַלץ זי איז געווען אַ זשורנאַליסטקע ,אַ
ישׂראלדיקע זשורנאַליסטע .זינט  ,1948ווען זי האָט אָגעהויבן פֿירן
אין דער פּאָפּולערער ,אין יענער צײַט ,תּל־אָביבער צײַטונג "דבֿר"
איר אייגענע רובריק "האמן מאחורי הקלעים" )"דער קינסטלער
הינטער די קוליסן"( און ביז  ,1985ווען זי האָט פֿאַרלאָזט די
צײַטונג "מעריבֿ" ,וווּ זי האָט געאַרבעט מיט גרויס דערפֿאָלג אין
משך פֿון  25יאָר ,האָט די זשורנאַליסטקע עפֿרה אַליגון
אָפּגעשפּיגלט אין טויזנטער אירע אַרטיקלען און רעפּאָרטאַזשן דאָס
לעבן פֿון דער תּחית־מתים אויפֿגעשטאַנענער ייִדישער מלוכה אין
פֿאַרשיידנאַרטיקע אַנטפּלעקונגען זײַנע .זי האָט געשריבן וועגן
קונסט און ליטעראַטור ,זי האָט געשריבן וועגן שטרײַקן און
שפּיטאָלן ,זי האָט געפֿירט אַ רובריק פֿאַר פֿרויען ,זי איז געווען די
ערשטע אין ישׂראל פֿרוי ,וואָס איז געוואָרן אַ מיליטערישער
קאָרעספּאָנדענט ,און האָט געשריבן אירע רעפּאָרטאַזשן
בוכשטעבלעך פֿון פֿראָנטן.
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פּאַראַלעל מיט איר ריין זשורנאַליסטישער טעטיקייט האָט עפֿרה
אַליגון געשריבן פּראָזע .איר זשאַנער איז געווען ‒ קורצע
דערציילונגען ,נאָװעלן .זיי האָבן זיך געדריקט אין
ליטעראַטור־בײַלאַגעס פֿון פֿאַרשיידענע העברעיִ שע צײַטונגען .עס
זײַנען דערשינען אויך דרײַ זאַמלונגען פֿון אירע דערציילונגען אויף
העברעיִ ש .נאָך איין בוך אירע דערציילונגען איז דערשינען אין
רוסישער איבערזעצונג ,וואָס איך האָב געמאַכט צוזאַמען מיט
גריגאָרי קאַנאָוויטשן .סוזשעטן פֿון עפֿרה אַליגונס דערציילונגען
זײַנען אַלע מאָל פּראָסט .זיי באַווײַזן ‒ אַ געשטאַלט נאָך אַ
געשטאַלט ‒ ארץ־ישׂראל – ייִ דן ,אַראַבער און אָנגעפֿאָרענע
טוריסטן ,אַשכּנזים און ספֿרדים ,עולים און צברים ‒ ,הערט אַ
מעשׂה ,הערט אַ געשיכטע .עפֿרה אַליגון האָט געקענט דערציילן
וועגן אַ לעבנס־צופֿאַל ,וואָס איז געשען אין דער אמתן – נו,
אפֿשר ,ניט פּינקטלעך ,ווי זי האָט וועגן דעם דערציילט ,נאָר טאַקע
געווען ,און דערצײלט אַזוי ,ווי קיינער אַנדערער האָט ניט געקאָנט
עס טאָן .ס'איז דאָ עפּעס שלום־עליכמיש אין איר פּראָזע ,אַ מין
"אײַזנבאַן־געשיכטעס" אַזעלכע ,אין אַ הײַנטצײַטיקן און דערצו נאָך
ארץ־ישׂראלדיקן מלבוש .אין אייניקע פֿון אירע העברעיִ שע
דערציילונגען פֿילט זיך ממש ,אַז די פּראָטאָטיפּן פֿון די
פּערסאָנאַזשן האָבן גערעדט ייִדיש.
ייִ דיש איז געווען איר מאַמע־לשון .זי איז דאָך געבוירן געוואָרן אין
פּוילן און עולה געווען צו איר בת־מצווה .אין אַזאַ עלטער
פֿאַרגעסט מען שוין ניט די שפּראַך פֿון קינדהייט .באַזונדערס ,ווען
עס גייט אַ רייד וועגן ייִדיש אין אַזאַ לאַנד ווי מאַנדאַטאָריש
ארץ־ישׂראל .און דערצו נאָך ,אַז מע האָט אַזאַ ייִדישע מאַמע ,ווי
עפֿרהס מאַמע .עפֿרה פֿלעגט זאָגן ,אַז וואָס פֿאַר אַ לשון זאָל איר
מאַמע ניט ריידן ,האָט זיך אַלע מאָל גערעדט ייִדיש .אָבער די
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ייִדישע שפּראַך פֿון עפֿרה אַליגון איז גאָר ניט געווען שטייגעריש
פּראָסט .אין איר גרויסער פּריוואַטער ביבליאָטעק איז געווען אַ
רײַכער אָפּקלײַב פֿון דער ייִדישער קינסטלערישער ליטעראַטור.
איך בין געווען אַ בן־בית בײַ איר אין שטוב און קען זײַן אַן עדות,
אַז זי האָט יאָ געלייענט אָט די ביכער .די ייִדישע ליטעראַטור איז
געווען אַן אינטעגראַלע און אַ נאַטירלעכע טייל פֿון איר לעבן און
שאַפֿונג.
אויך אין איר זשורנאַליסטישער טעטיקייט פֿלעגט עפֿרה פֿון צײַט
צו צײַט זיך ווענדן צו טעמעס ,דירעקט פֿאַרבונדענע מיט ייִדיש און
מיט דער ייִדישער ליטעראַטור .ס'איז גענוג צו דערמאָנען וועגן
דעם ,אַז זי ,די ערשטע צווישן ישׂראלדיקע זשורנאַליסטן ,האָט
אינטערוויויִ רט יצחק באַשעוויס־זינגערן און געפֿירט מיט אים אַ
בריוו־אויסטויש.
ווי איך האָב שוין געזאָגט ,איז העבערעיִ ש געווען די הויפּטשפּראַך
פֿון עפֿרה אַליגונס שאַפֿונגען .נאָר ניט די איינציקע .זי פֿלעגט
דערציילן ,אַז צו מאָל האָט עפּעס אַ דערציילונג ממש געקלונגען
אין איר אויף ייִדיש ,ממש געבעטן זיך מע זאָל זי פֿאַרשרײַבן אויף
ייִדיש .אַזוי האָבן זיך באַוויזן די ייִדישע דערציילונגען ,וואָס זײַנען
אײַנגעשלאָסן געוואָרן אין אָט דער זאַמלונג .אייניקע פֿון זיי האָבן
אויך העברעיִ שע ווערסיעס .אַנדערע עקזיסטירן בלויז אויף
מאַמע־לשון .עפֿרה אַליגון האָט זעלטן ווען פֿאַרעפֿנטלעכט עפּעס אַ
ייִדישע דערציילונג אירע אין ליטעראַטור־פּעריאָדיק .דאָס רובֿ
אײַנגעשלאָסענע אין אָט דער זאַמלונג ווערק אירע ווערן
פֿאַרעפֿנטלעכט צום ערשטן מאָל .נאָר צװײ נאָװעלן האָבן זיך פֿאָרט
באַוויזן אויך פֿריִ ער – אויף די שפּאַלטן פֿון "טאָפּלפּונקט" און
"ירושלימער אַלמאַנאַך".
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במשך פֿון אַ סך יאָרן איז עפֿרה אַליגון געשטאַנען בראָש פֿון
אַבֿרהם־יצחק לערנער־פֿאָנד פֿאַר ייִדישער קולטור אין ישׂראל.
אירע קענטענישן ,איר ליטעראַרישער גוסט ,איר אויפֿריכטיקע
ליבע צו דער ייִדישער שפּראַך האָבן שטאַרק געהאָלפֿן איר אָנפֿירן
מיט אָט דעם וויכטיקסטן פֿאָנד ,דעם גרעסטן טעטיקן פֿאָנד פֿאַר
דער שטיצע פֿון דער ייִדישער קולטור ,וואָס האָט עקזיסטירט אין
מדינת־ישׂראל .אַ סך ,זייער אַ סך ייִדיש־פֿאָרשער און
ייִדיש־לערער ,ייִדישע ליטעראַטן און ייִדישע אַקטיאָרן און אַנדערע
שעפֿערישע מענטשן און קאָלעקטיוון ,פֿאַרבונדענע אַזוי אָדער
אַנדערש מיט דער ייִדישער שפּראַך ,האָבן באַקומען אַ שטיצע פֿון
אָט דעם פֿאָנד ,וועלכן עפֿרה אַליגון האָט געווידמעט די לעצטע
יאָרן פֿון איר לעבן .נאָר זי איז דאָך אַליין געווען אַ װיכטיקער
שעפֿערישער מענטש ,אַ קינסטלערין ,דעריבער האַלטן מיר פֿאַר
אונדזער אָנגענעמען חובֿ פֿאָרצושטעלן אין אַ בוכפֿאָרם עפֿרה
אַליגונס נאָװעלן אויף ייִדיש .זי אַליין האָט ניט באַוויזן עס טאָן
בײַם לעבן ,און מיר מאַכן עס אָנשטאָט איר .עס זאָל זײַן מיט מזל
און ברכה.
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אַ דאַ מע מיט בלומען

די

קליינוווּקסיקע פֿרוי לוין איז געווען אַ מאַ יאָ נטעק פֿון דער

געגנט ,אַ פֿרוי פֿון פֿופֿציק־זעכציק יאָ ר אין אַ פֿאָ רם פֿון אַ קעסטל.
דעם אמת געזאָ גט ,זי איז געווען ענלעך אויף אַ שאַ פֿע אויף
הינערשע פֿיסלעך אַ סך מער ,ווי אויף אַ קעסטל .זי האָ ט געהאַט אַ
זשמוטקעלע שיטערע אויסגעבליאַ קעוועטע האָ ר ,וואָס פֿלעגן
אַרויסקריכן פֿון אונטערן איר "קיסריניעשין" טיורבאַ ן .אַ ּפאָ ר
שקאַ רמיצן און קוישלען ,וועלכע ,ס'דאַ כט זיך ,זײַנען צוגעוואַ קסן
געוואָ רן צו פֿרוי לוינס הענט פֿון איר ערשטן טאָ ג אויף דער
העלער וועלט – ,טאַקע אָ ט די אָ שקאַ רמיצן און קוישלען וועלן
דערגאַ נצן איר ּפאָ רטרעט.
קיין "מלא־טעם" איז זי ניט געווען ,ניין .פֿאַ רקערט ,זי איז געווען
אַ מיאוסעװאַטע .און זעט נאָ ר ,זעט ,וואָס ס'טוט זיך אויף דער
וועלט ‒ ,בײַ די מענער האָ ט זי גראָד געהאַט אַ גלענצדיקן
דערפֿאָ לג .זינט איר מאַ ן איז ,פֿאַ ר קיינעם געדאַ כט ,מיט יאָ רן צוריק
נפֿטר געוואָ רן ,האָ בן אירע פֿרײַנד ניט געהאַט קיין מזל זי
עפעס אַ ן אָ וונטפֿילם אום שבתע־נאַ כט ,אָ דער
אײַנצולאַ דן אויף אַ ן ּ
סתם אויף אַ גלעזל טיי אין אַ קאַ וויאַ רנע" .בײַ טאָ ג ‒ ,ביטע ,מיט
ּ
בעסטן פֿאַ רגעניגן ,אָ בער אָ וונטצײַט ,איר זאָ לט מיר ּפאַ רדאָ נירן,
כ'בין פֿאַ רנומען" ‒ ,פֿלעגט זי שטענדיק ענטפֿערן מיט אַ
לדיק־תירוצדיקן שמייכל .איר קענט יאָ גלייבן אָ דער ניט
רנעפ
פֿאַ
ּ
ּ
גלייבן ,אָ בער יעדן אָ וונט האָ ט מען געקענט זען ווי עס לײַכט זיך
אין איר דירה .און די אָ וונטשײַן איז געווען אַ וואַ רעמע ,נטיותדיקע,
מיט פֿיל ראָ מאַ נטישע רמזים.
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קיינער האָ ט ניט געוווּסט ,ווער איז דער פֿרוי לוינס אוכאַ זשאָ ר,1
ווײַל זי איז געווען אַ "פֿאַ רמאַ כטע פֿרוי" .אַגבֿ  ,איר אוכאַ זשאָ ר‒ ,
אַ ּפאָ רל צון איר .און אַלץ וואָ לט געווען באַ נאַ ל און קלאָ ר ,ווען
ניט די בוקעטן בלומען ,וואָס פֿלעגן יעקעדיק צוגעשיקט ווערן דער
פֿרוי לוין ‒ ,אַ בוקעט רויטע רויזן יעדן פֿרײַטיק און אַ בוקעט
בתולהדיק ווײַסע נעגעלעך יעדן דינסטיק .בקיצור ,ווען ניט די
ּ
דאָ זיקע ּפרעכטיקע בוקעטן ,מע וואָ לט געקענט טראַ כטן ,אַז פֿרוי
לוינס אוכאַ זשאָ ר איז ניט מער ווי אַ מיראַ זש ,אַ לופֿטבאַ לאָ ן ,אָ דער
אַ קינאה־פֿאַ נטאַ זיע פֿון די שכנים.
די ּפרשה מיט רויטע רויזן און ווײַסע נעגעלעך האָ ט שױן געדויערט
צוויי יאָ ר ,נאָר דאָ ּ ,פלוצעם ,מ'האָ ט גענומען שיקן בוקעטן פֿון
גלאַ דיאָ לוסן און ווערבע־צווײַגלעך ,און אַלעמען איז געוואָ רן
קלאָ ר ,אַז די שכנה זייערע האָ ט שוין אַ נײַעם ליובאָ ווניק ,2אַ הויכן
מאַ ן מיט אַ ברייטער ּפלייצע .נאָר אָט ,עס קומט די וועסנע און
הייבן אָ ן אָ נקומען בוקעטן פֿון איידלע דופֿטיקע פֿרילינג־בלומען.
"נו ,ווי געפֿעלט עס אײַך – ,האָ בן זיך געװוּנדערט די שכנים – ,זי
האָ ט שוין אַ נײַעם ,אַ ּפאָ עט" .מע האָ ט אַ פֿילו געמוטלט ,אַז "די
יונגע" האַ לטן שוין בײַ אַ חתונה ,נאָ ר מע דאַרף אַ ביסל צוהאַ רן
ביז דער חתן ,אַ ן אָ נגעשטאָ ּפטער אַ מעריקאַ נער ,וועט זיך גטן מיט
זײַן ערשטער ווײַב .די פֿרוי לוין פֿלעגט אויסהערן די שײנע
ּפליאָ טקעס און נאָ ר געשמייכלט ,און דאָ ס שמייכל אירס האָ ט
אַרויסגערופֿן אַ גוואַ לדיקע קינאה בײַ אַלע פֿרויען פֿון דער געגנט,
 1אוכאַזשאָר – לאָקאַליזם – קאַװאַליר
 2ליובאָװניק – לאָקאַליזם – געליבטער ,קאָכאַניק
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ווײַל וועגן וואָס טרוימען און חלומען אַלע פֿרויען? זיכער ,וועגן
ליבע ,אוכאַ זשאָ רן און שיינע בוקעטן בלומען.
"ווען די מענער וואָ לטן נאָ ר געוווּסט ווי גרינג איז צעשמעלצן דאָ ס
פֿרויענהאַרץ מיט אַ בוקעט בלומען" – ,פֿלעגט אַ זיפֿץ טאָ ן די פֿרוי
פֿישער" .אַ נארישקייט" ‒ ,פֿלעגט ענטפֿערן איר מאַ ן ,הער פֿישער,
‒ "ס'וואָ לט בעסער געווען ווען פֿרוי לוינס געליבטער וואָ לט איר
געשאָ נקען אַ נײַ מאַ נטל .זי ,נעבעך ,טראָ גט נאָ ך אַ לץ יענעם
פֿאַרטשוכעטן מאַ נטל ,אין וועלכן זי איז געקומען פֿון דײַטשלאַ נד
היפשע דרײַסיק יאָ ר צוריק".
מיט ּ
דער הויף־אויפֿזעער איז געווען אַ ליבלינג פֿון דער געגנט .ער האָ ט
טרעפ און גערייניקט די הויף־פּאָמױניצע ,זינט מ'האָ ט
געוואַ שן די
ּ
אויפֿגעבויט די הײַזער .נאָ ך דעמאָ לט ,ווען ער איז געקומען פֿון
דײַטשלאַ נד ,אָ נגעטאָ ן אין אַ שיינעם אָ נצוג און ּפליטים־שיך מיט
גראָ בע

טאָ ּפלדיקע

ּפעדעשוועס,

נאָ ך

דעמאָ לט

האָ ט

ער

אַרויסגערופֿן אַ טיף רחמנות ‒ ,גאָ ט באַ היט ,נעבעך ,אַ ן אַ למן .אין
משך פֿון די לאַ נגע יאָ רן פֿלעגן די וווילהאַ רציקע שכנות אים
באַ זאָ רגן מיט שיך ,העמדער און הויזן ,פֿון וועלכע זײַנען
אויסגעוואַ קסן זייערע קינדער .די קינדער זײַנען אויסגעוואַ קסן פֿון
די בגדים און הער ווײַס איז אין זיי אײַנגעוואַ קסן געוואָ רן.
פֿון אַלע אײַנוווינערס פֿון דעם גרויסן פֿיל־דירותדיקן הויז האָ ט הער
סימפאַ טיע טאַ קע צו דער פֿרוי לוין.
ווײַס אױסגעװיזן אַ באַ זונדערע
ּ
ער האָ ט געדענקט יענע צײַטן ,ווען די פֿרוי לוין איז געווען אַ ביסל
מפערשט נײַ מאַ נטל האָ ט דעמאָ נסטרירט
מאָ גערער און איר מיקלאָ ּ
אַ דעליקאַ טן טעם און אַ האַנט פֿון אַ גוטן שנײַדער .דעמאָ לט זי איז
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געווען אַ ביסל העכער און ניט געטראָ גן איר "קיסריניעשן"
טיורבאַ ן ,איר מאַ ן ,הער לוין ,איז נאָ ך געווען אויפֿן עולם־הזה און
פֿלעגט כּ סדר אײַנלאַ דן הער ווײַסן צו גאַ סט אויף אַ טשאַ שקעלע
קאַ ווע מיט אַ "קראַ נצקוכן" .יאָ  ,יאָ  ,מע פֿלעגט אים אויפֿנעמען
אינעם סאַ לאָ ן און זיי האָ בן געהאַלטן אין אײן שמועסן וועגן
בערלין .נאָ ר שטעלט זיך פֿאָ ר ‒ ,ער ,אַ ּפשוטער הויף־אויפֿזעער,
פֿלעגט זיצן אין אַ פֿאָ טעל מיט אַ טײַערן ציגאַ ר אין דער האַנט און
זיך געפֿילט ווי אַ גלײַכער צווישן גלײַכע.
אַ זעלכע זאַ כן פֿאַ רגעסט מען נישט ,זיי בלײַבן אין האַ רצן אויף
אייביק ,באַ זונדער בײַ אַ זאַ מענטשן ווי הער ווײַס ,וואָס אין זײַן
לעבן יענעמס שוועל ניט איבערגעטראָ טן ,סײַדן צו פֿאַ רריכטן
עפעס אַ זאַך אין יענעמס דירה.
ּ
אין דער ּפרשה מיט די בלומען לכּבֿוד דער פֿרוי לוין האָ ט הער
ווײַס געהאַט אַ באַ זונדערן חלק ,ער האָ ט שטאָ לצירט מיט פֿרוי
לוינס ליבע־דערפֿאָ לגן ניט ווייניקער ווי זי אַליין ,דהײַנו – ,ווי נאָ ר
דער ייִ נגל־שליח פֿלעגט ברענגען דעם בוקעט און די פֿרוי לוין איז
נישט געווען אין דער היים ,פֿלעגט הער ווײַס גלײַך איבערנעמען
די בלומען ,אָ נקלאַ ּפן צו דער איבעריק סענטימענטאַלער פֿרוי רובין
און זי בעטן אָ ּפהיטן אין וואַ סער די בלומען ,ביז איר שכנה ,פֿרוי
לוין ,וועט זיך אומקערן אַהיים .ער האָ ט ּפשוט אָ נגעקוואָ לן צו זען
דעם קינאה־בליצל אין פֿרוי רובינס פֿײַכטע קעלבישע אויגן .און
משפחה מהרשק האָ ט געקויפֿט אַ נײַע מאַ שין און די פֿרוי
ווען די
ּ
מהרשק פֿלעגט זיצן בײַם רודער ,און קיין מאָ ל ניט פֿאָ רגעלייגט אַ
טרעמפ" איר שכנה פֿרוי לוין ,דאַ ן האָ ט אָ נגעהויבן הער ווײַס
"
ּ
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"מכבד" זײַן אויך די פֿרוי מהרשק מיט אַ ביטע אָ ּפהיטן אין וואַ סער
די בלומען פֿאַ ר איר שכנה ,אַז די פֿרוי מהרשק זאָ ל ּפלאַ צן פֿון
שׂ ינאה־קינאה .אָ ט אויף אַ זאַ אופֿן פֿלעגט הער ווײַס "אָ ּפצאָ לן" פֿאַ ר
סימפאַ טיע ,יעדן איינעם לויט דער רײ.
דער קינאה צו זײַן
ּ
און אָ ט איז געשען ,אַז ס'איז פֿאַרבײַ אַ גאַנצע וואָ ך און קיין בוקעט
איז ניט אָ נגעקומען .און נאָ ך אַ וואָ ך איז פֿאַרבײַ ‒ ניטאָ קיין
בלומען ,און אַ גרויסע דאגה האָ ט זיך געמאַ כט אַ נעסט אין הער
ווײַס' האַרץ .אפֿשר זאָ ל ער פֿרעגן בײַ פֿרוי לוין וואָס איז געשען
מיט איר פֿרײַנד? און פֿון דער צווייטער זײַט ,וואָס פֿאַ ר אַ
דזשענטלמען פֿרעגט אַזעלכע זאַ כן בײַ אַ פֿרוי? ...עס האָ ט זיך אים
אַפֿילו אויסגעוויזן ,אַז פֿרוי לוינס בעקעלעך זײַנען אײַנגעפֿאַ לן
געוואָ רן ,אַז זי ווערט אַלץ דאַ רער און קלענער ,און איר ּפנים ‒
אַלץ בלאַ סער און בלײכער .ער האָ ט עס אַזוי שטאַ רק גענומען צום
האַ רצן ,אַז איין מאָ ל ,ווען ער האָ ט מיט איר געשמועסט ,און דער
נײַער ּפאָ סט־טרעגער האָ ט אים געפֿרעגט צי דאָ ס איז זײַן ווײַב,
האָ ט ער זיך באַ ליידיקט און שיעור ניט אַרויס פֿון די כּ לים.
אַ ז דרײַ וואָ כן זײַנען פֿאַרבײַ און קיין בלומען זײַנען ניט אָ נגעקומען,
דאַ ן האָ ט הער ווײַס אָ נגעטאָ ן זײַן שיינעם בערלינער קאָ סטיום און
איז געפֿאָ רן אין יענעם ווײַטן בלומען־געוועלב ,פֿון וועלכן פֿלעגן
אָ נקומען די שיינע בוקעטן פֿאַ ר דער פֿרוי לוין .ער וועט אַ ּפרוּוו
טאָ ן צו באַקומען דעם אַ דרעס פֿון פֿרוי לוינס אוכאַ זשאָ ר און דאַ ן
וועט ער אים זאָ גן אַ ּפאָ ר "שיינע" ווערטער .ווײַל וואָס טראַ כט
ער זיך ,דער דאָ זיקער שמאָ ק ,אַז נאָ ך צען יאָ ר טאָ ג־טעגלעכע
עפעס אַ
בלומען־בוקעטן פֿאַ ר פֿרוי לוין ,קען ער זי פֿאַ רלאָ זן צוליב ּ
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נײַער געליבטער? צען יאָ ר פֿלעגט די פֿרוי לוין אַרויסרופֿן
אייפֿערזוכט און באַ זונדערן כּ בֿ וד בײַ אַלע שכנות פֿון הויף און
חוצפה ,די מהרשקיטשקע איז פֿאַרבײַגעפֿאָ רן
הײַנט ,הערט נאָ ר אַ
ּ
דער פֿרוי לוין און איר קיין גוט־מאָ גן ניט אָ פּגעגעבן .נו ,ווי
געפֿעלט עס אײַך? פֿריִ ער וואָ לט זי זיך אַזוינס ניט דערלויבט.
אינעם בלומען־געוועלב איז הער ווײַס געווען זייער פֿאָ רזיכטיק.
"די פֿרוי לוין האָ ט געבעטן ,אַז איר זאָ לט שיקן אַ בוקעט בלומען
צו איר חבֿ ר ,צום הער ...אַ נטשולדיקט ,כ'האָ ב פֿאַ רגעסן זײַן
נאָ מען" ‒ ,האָ ט געשטאַ מלט הער ווײַס ,האָ בנדיק אין זינען ,אַז דער
פֿאַ רקויפֿער וועט פֿאַ רשטיין זײַן רמז און וועט אים קומען צו הילף,
אָ בער יענער האָ ט אים אָ ּפגעענטפֿערט גאָ ר אויף אַ ן אַנדער אופֿן.
"הערט מיך אויס ‒ ,האָ ט ער גענומען שרײַען – ,וואָס מיר אַ חבֿ ר
און ווער מיר אַ חבֿ ר? אַ שאָ ק מיט יאָ רן שיקט די דאָ זיקע מאָ דנע
פֿרוי די ּפרעכטיקע און טײַערע בוקעטן זיך אַליין .ס'איז ניט מײַן
עסק ,ס'אַ רט מיך ניט ,זי צאָ לט דאָ ך ,ניט איך .אָ בער איצט האָ ט זי
אויפֿגעהערט צו צאָ לן ,איז מיר שולדיק פֿאַ ר דרײַ חדשים ,און
כ'האָ ב באַ שלאָ סן ,אַז מער שיק איך איר ניט קיין שום בוקעטן".
זינט יענעם טאָ ג אָ ן באַקומט די פֿרוי לוין יעדע וואָ ך אַ שיינעם
עפעס אַ ן אַ נאָ נימען אוכאַ זשאָ ר .און הער ווײַס איז
בוקעט פֿון ּ
ממשיך צו בעטן די שכנות זיי זאָ לן אָפּהיטן אין וואַ סער די בלומען
פֿאַ ר דער פֿרוי לוין .בלומען און אַ פֿרישע ּפאָ רציע קינאה.
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די ערשטע גניבֿ ה

פֿרוילין

ריגער האָ ט געזאָ גט ,אַז זי וועט קיין מאָ ל ניט פֿאַ רגעסן

יענעמס חסד ,זי וועט קיין מאָ ל ניט פֿאַ רגעסן ווי פֿרעמדע מענטשן
האָ בן זי גענומען צו זיך אין דער היים .זיי האָ בן ּפשוט געזאָ גט‒ ,
" קום ,ברענג צו אונדז דײַנע זאַ כן און בלײַב ביז דו וועסט געפֿינען
פֿאַ ר זיך אַ ן אַנדער היים .וויין ניט .עס שטייט דאָ ך געשריבן
"היהודים ערבֿ ים זה לזה" ,אַלע ייִ דן זײַנען ברידער .דו וועסט זען,
אַלץ וועט זײַן אין אָ רדענונג ,און וועסט נאָ ך ,מירצעשעם ,דערלעבן
צו זען דײַנע עלטערן געזונט און שטאַ רק .זיי וועלן קומען צו אונדז
אַ הער ,אַזוי ווי דו .דערווײַל זשע ,בלײַב בײַ אונדז .אַז זיי וועלן
קומען ,וועלן מיר ּפראַ ווען אַ סעודה ,אַ סעודה כּ יד־המלך .נאָ ר זאָ ג
אונדז וואָס האָ בן זיי האָ לט ,מיר וועלן צוזאַ מען צוגרייטן".
צעכליפעט .קיין זאַ כן האָ ט זי ניט געהאַט און זי
די פֿרוילין האָ ט זיך
ּ
איז געבליבן .אַגבֿ  ,אויך געלט האָ ט זי ניט געהאַט .זי האָ ט געהאַט
גרויסע אויגן ,געדיכטע רויטע האָ ר און אַ בלאַ ס "יעקיש" ּפנים,
אַ זאַ ליכטיק ּפנים ,אַז מע האָ ט געקענט מיינען ,אַז די זונענשטראַ לן
האָ בן עס קיין מאָ ל ניט אָ נגערירט .אַ זאַ קלאָ ר ּפנים ,וואָס בײַ אונדז
האָ ט מען אַזוינס קיין מאָ ל ניט געזען.
די מאַ מע האָ ט געגלעט דער פֿרוילינס ּפנים ברחמי־אם און מיט אַ
קינאה פֿון אַ שוועסטער .דער טאַ טע האָ ט געריבן זײַנע אויגן,
געקראַ צט דעם שטערן און געלעקט די פֿינגער" ‒ ,קיין עין־הרע ,אַ
גרויס מיידל מיט אַ קלאָ ר ּפנים און דערצו נאָ ך פֿון אַ לײַטישער
משפחה .בקיצור ,אַ מיידל "בלוט מיט מילך" ,אַ מויד מיט אַלע
ּ
ווײַבערישע מעלות .און זעט נאָ ר וואָס הייסט "אַ ייִדישער מזל"
ֿת־תואר ,גייט
און בכלל ,ווער קען וויסן גאָ טס כּ וונה? זי ,אַ יפ ּ
19

איבער די הײַזער ,מיט אַ זעקל אויף דער ּפלייצע ,גלײַך ווי אַ
יתומה ,ניט פֿאַ ר קיינעם געדאַ כט".
ּ
"וויפֿל אַ לט ביסטו ,מײַן מיידל" ‒ ,האָ ט געפֿרעגט דער טאַ טע ,כּ די
מרמז זײַן ,אַז יונגע מענטשן נייטיקן זיך ניט אין גאָ רניט ,ווײַל זייער
יוגנט איז זייער האָ ב־און־גוטס.
שפעטער ‒ ,האָ ט אים
‒ יאָ  ,דער "באַ גאַ זש" וועט קומען
ּ
פֿאַ רזיכערט די פֿרוילין ,מיט אַ פֿראַ גצייכן אין קול.
בײַם גרויסן עסטיש פֿאַ ר די אורחים איז שטיל .דער טאַ טע האָ ט
אויסגעפרוּווטן ייִדישן זי ֿפץ.
געטאָ ן אַ שווערן זיפֿץ ,אַ זאַ מין
ּ
ניט קיין עלטערן און ניט קיין ווערטפֿולע זאַ כן ,וואָס זאָ לן זאָ גן
עדות פֿון דײַן ייִ חוס .אַ ן איינציקער עדות דערויף איז דײַן
גינגאָ לדענער קאָ ּפ ,די בגדים ,דײַן גלענצנדיקער דײַטש ,אַ
טײַערער נאָ זטיכל און דרײַ בילדער פֿון דער היים ‒ ,אַ מויער מיט
אַ גאָ רטן און מיט אַ לעבעדיקן ּפאַ רקן פֿון רויזן ,ווײַטער ‒ דער
טאַ טע ,די מאַ מע און די קלענערע שוועסטער ,און אָ ט איז זי ,די
יונגע פֿרוילין מיטן הונט לעסי ,וואָס האָ ט זיך צעלייגט לעבן אירע
פֿיס.
"יאָ  ‒ ,האָ ט געזאָ גט די מאַ מע ‒ ,דאָ ס קען יאָ זײַן .אין אייראָ ּפע
האָ ט מען גרויסע אייגענע הײַזער .ממש ווילעס .אויך מיר האָ בן
געהאַט אַ ווילע ניט ווײַט פֿון וואַ רשע ,אין מיכאַ לין .אָ בער דאָ  ,אַ
דירהלע פֿון צוויי צימערן איז שוין אַ לוקסוס'.
"און וו ּו וועלן שלאָ פֿן אײַערע אייגענע קינדער" ‒ ,האָ ט זיך
געוואַ קלט צו פֿרעגן די פֿרוילין ,אָ בער האָ ט יאָ געפֿרעגט.
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"מיר האָ בן נאָ ר מיידלעך ‒ ,האָ ט געענטפֿערט די מאַ מע ‒ ,צוויי
גאָ לדענע מיידלעך ,וואָס יעדע איינע פֿון זיי וועט זיך אָ ּפזאָ גן פֿון
איר אייגענעם בעט און איר וועט קענען שלאָ פֿן אין דרײַען אין איין
צימער .זיי זײַנען שוין צוגעוווינט געוואָ רן צו דעם .אָ ט זעסטו דאָ ך,
מיר האָ בן ,געלויבט איז גאָ ט ,צוויי גרויסע צימערן ,איין צימער
פֿאַ ר אונדזערע מיידלעך ,און אַ זאַ ל פֿאַ ר אויפֿצונעמען געסט ,אַ
שפײַז און אין דער זעלבער צײַט,
זאַ ל מיט אַ גרויסן שראַ נק פֿאַ ר ּ
כאַ ־כאַ  ,ער איז אויך אַ שאַ פֿע פֿאַ ר קליידער .און אָ ט שטייט אַ
סאָ פֿע ,וואָס צעלייגט זיך אין אַ בעט .אַזוי איז דאָ ס אין
ארץ־ישׂראל ,מע באַ גייט זיך אָ ן אַ באַ זונדערן אַ לקער .אויך אַזוי
קען מען שלאָ פֿן און ברענגען קינדער אויף דער וועלט".
מתקן געווען דער טאַ טע‒ ,
"ניט קינדער ,נאָ ר מיידלעך ‒ ,האָ ט זי ּ
די גאַנצע צײַט האַ לט איך אין איין טענהן ,אַז אויך ייִ נגלעך דאַרף
מען מאַ כן ,ארץ־ישׂראל נייטיקט זיך אין בנים .און זי? הע ...צוויי
מיידלעך איז ניט גענוג? צי איך בין ניט גערעכט? האַ  ,פֿרוילין
ריגער?"
"אויך בײַ אונדז אין פֿאַ מיליע זײַנען מיר צוויי שוועסטער" ‒ ,האָ ט
זיך געשטעלט אויף מאַ מעס זײַט די פֿרוילין .זי איז געווען זייער
אויפֿגערעגט ,דאָ ס ּפנים האָ ט געשײַנט אין אַ רעמל פֿון די
גינגאָ לדענע האָ ר ,אויך אירע מילך ווײַסע הענט האָ בן געשײַנט
מיט גינגאָ לד.
‒ בײַ אײַך אין לאַנד איז הייס.
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"ב ײַ אונדז ,מײַן קינד ,בײַ אונדז אין לאַ נד .דו ביסט בײַ זיך אין
דער היים" ‒ ,האָ ט געזאָ גט די מאַ מע.
"אײַער זיסע וווילהאַ רציקייט וועט מיך דערהרגענען" ‒ ,האָ ט
אָ נגעהויבן בורטשען די מומע כאַ נציע.
די מומע כאַ נציע האָ ט אומעטום געזוכט צדק און יושר ,געווען אַ ן
שפאָ רערקע און קאַ רג אויף ווערטער ‒ ,מע דאַרף ניט
אָ ּפ ּ
שפעטער האָ ט מען חרטה.
איבערטרײַבן ,לויבן און צוזאָ גן ,ווײַל ּ
ווען די מומע כאַ נציע איז אַ נטלאָ פֿן קיין רוסלאַ נד מע האָ ט איר
גלײַך געשריבן:
"וואָ ס זוכסטו דאָ רט? קיין יושר וועסטו דאָ רט ניט געפֿינען .קום צו
אונדז ,קיין ארץ־ישׂראל און זאָ לסט פֿאַ רגעסן וועגן אַ מעריקע .קום
צו אונדז און דאָ וועלן מיר שוין אַ טראַ כט טאָ ן וואָס טוט מען מיט
דער באָ בע".
די באָ בע איז דערווײַל געבליבן דאָ רטן ,אין ּפוילן .קיין פֿאַרבינדונג
מיט איר איז ניט געווען ,מע האָ ט אַפֿילו ּפרובירט צו טעלעפֿאָ נירן
אַ הין ,אָ ן אַ הצלחה .ס'האָ ט זיך געפֿילט ,אַז דאָ רטן פֿאַ רקאָ כט זיך
עפעס שרעקלעכס.
ּ
"אָ ט־אָ ט וועט זיך אָ נהייבן אַ מלחמה" ‒ ,זאָ גט די פֿרוילין ריגער .זי
ווייסט ,אַז ּפוילן גייט ווערן אַ קרבן ,אין בערלין אַלע רעדן וועגן
דעם .און גיי ווייס צי זי וועט נאָ ך אַ מאָ ל זען די עלטערן ,וואָס
האָ בן זיך פֿאַ רזאַ מט אין בערלין .דאָ ס פֿאַ מיליע־אייגנטום האָ ט ווי
צוגעקלעפט זיי צום בערלין.
ּ
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דער טאַ טע מאַ כט אויף דעם ראַ דיאָ  .מע דאַרף וואַ רטן ביז דער
גרויסער מכשיר וועט זיך אָ נגליִען .ערשט נאָ ך דעם ווי דער
מאָ נסטער וואַ רעמט זיך אָ ן ,מ'דאַרף אים דערלאַ נגן אַ מכּ ה ,אַ ּפאָ ר
כריפען,
סקריפען,
גוטע קלעפּ ‒ ,דעמאָ לט הייבט ער אָ ן צו דונערן,
ּ
ּ
ער לאָ זט פֿון זיך אַרויס כּ ל־מיני קלאַ נגען און סוף־כּל־סוף הייבט ער
אָ ן צו רעדן אויף אַ סטעריל עבֿ ריתּ.
"וואָ ס זאָ גט ער?" ‒ פֿרעגט די מאַ מע.
‒ ס'איז שוין צײַט דו זאָ לסט קענען העברעיִש .אויב וועסט זיך ניט
לערנען איצט וועסט שוין קיין מאָ ל ניט קענען און וועסט ניט קענען
זיך אויסדברן מיט דײַנע קינדער .זעסט דאָ ך ניט? שוין איצט שעמען
זיי זיך רעדן ייִדיש.
קלעפן זיך בײַ זיי צונויף",
"די מיידלעך ווילן שלאָ פֿן ,די אייגעלעך
ּ
‒ זאָ גט די מומע כענציע .זי פֿירט אַ וועק די קינדער אין צווייטן
צימער און האַ לט אין איין בורטשען.
"נאָ ר איך דאַרף אַלץ זען און טאָ ן .אין אמעריקע איז שלעכט ,קום
צו אונדז ,קיין ּפאַלעסטינע ,קיין ארץ־ישׂראל .אַ זאַ יאָ ר אויף מײַנע
קעפ .אַ גוטע מאַ מע האָ בן די קינדער ,האַ ? זי ברענגט פֿון
שׂ ונאימס
ּ
שלעפערס ברענגט
שלעפערס ,נאָ ר
ארחי־פרחי,
דער גאַ ס כּ ל־מיני
ּ
ּ
ּ
זי .זי האָ ט דאָ ך אַ ווויל האַרץ ,פֿאַ ר אַלעמען האָ ט זי אַ גוט האַרץ,
האַ ? פֿאַ ר אַלעמען .זי איז דאָ ך די מאַ מע פֿון דער גאַנצער וועלט,
האַ ? די גאַנצע וועלט ליגט איר אויפֿן קאָ ּפ ,די גאַנצע וועלט .און
ווען ,זאָ גט זשע ,האָ בן אירע קינדער געשלאָ פֿן אין זייערע אייגענע
בעטן ,האַ ? ווען? אין רותס בעט שלאָ ף איך ,איך שלאָ ף אין איר
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בעט .און אין פֿייגעלעס בעט וועט שלאָ פֿן די רויטע פֿרוילין מיט
אויגן ווי בײַ אַ טעליצע .די רויטע מויד ,האַ?"...
שטופ מיטן פֿוס איר ּפליטה־זעקל ,נעמט פֿון
די מומע כענציע גיט אַ
ּ
אים אַרויס אַ שעניק ,3צעלייגט אים אונטערן פֿענצטער בײַ דער
וואַנט ,באַ דעקט אים מיט אַ ן אַ לטער קאָ לדרע און מיט אַ לײַלעך.
קיין קישן דאַרף מען ניט ,ווײַל אַ קישן ,טענהט זי ,איז ניט גוט
פֿאַ ר געזונט .דערנאָ ך גיט זי אַ קוש אין שטערן דעם מיידל ,דעם
"מותּק" .די מומע כענציע קען העברעיִש נאָ ך פֿון דער היים ,פֿון
וואַ רשע ,זינט די שטודיעס אין " ּתרבות־גימנאַ זיע" ‒ ,הערסט,
מותּק ,מאָ רגן זאָ לסטו זאָ גן דײַן גוטער מאַ מקעלע ,אַז אויך איר
אייגענע קינדער האָ בן זכות צו שלאָ פֿן אין אַ בעט .און אויב זי וויל
זײַן גוט פֿאַ ר אַלעמען ,איז זאָ ל זי זײַן ,אָ בער ניט אויף אײַער
חשבון .אויף איר אייגענעם חשבון זאָ ל זי זײַן אַ גוטע און
באַ פֿרײַען איר אָ רט אין בעט לעבן טאַ טן ,איר אייגן אָ רט זאָ ל זי
באַ פֿרײַעןּ .פונקט אַזוי זאָ לסטו איר זאָ גן ,איר אייגן אָ רט .מותּק ,איך
זאָ ל פֿאַ רמאַ כן די טיר צי דו ווילסט נאָ ך זען ווי ס'לײַכט זיך אינעם
צווייטן צימער? און אפֿשר ווילסט זיך צוהאַ רן צו די ּפליאָ טקעס פֿון
די דערוואַ קסענע? מע האַ לט דאָ ך אין איין מוטלען ,מע בעבעט ,מע
טרײַבט רכילות ,מע בעבעט ,בע־בע־בע"...
אויסגעפרוּווט אַלע
פֿייגעלע קען ניט אַ נטשלאָ פֿן ווערן .זי האָ ט שוין
ּ
זײַטן ,עס העלפֿט ניט ,זי קען ניט געפֿינען זיך קײן אָ רט ,אַ
באַ קוועמע ּפאָ זע ,דער האַ רטער שעניק קוועטשט און בײַסט ,דער

3

שעניק  -אַ קישן פֿון שטרױ
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פֿרוילינס זעקל דריקט איר אויפֿן קאָ ּפ .עס טוט וויי ,נאָ ר זי ווערט
ּפאַ מעלעך אַ נטשלאָ ֿפן.
שעפטשע די פֿרעמדע פֿרוילין ‒ ,פּאַ רדאָן,
" ּפאַ רדאָ ן ‒ ,גיט אַ
ּ
ענטשולדיגונג זי מיך ,מײַנע טײַערע .ענטשולדיגונג ,דאַ ס איך
האַבע אינענס אויפֿגעוועקט .איך האָ ב געוואָ לט צײַגן אינענס
וווילער מוטער די פֿאָ טאָ בילדער פֿון מײַן הויז אין בערלין .איך
ברויך זיי פֿונעם רוקזאַ ק אויסציִ ען".
פֿייגעלע האָ ט זיך אויפֿגעוועקט ,אָ בער קיין וואָ רט ניט פֿאַ רשטאַ נען.
די פֿרוילין האָ ט אויסגעליידיקט דעם רוקזאַ ק כּ די אַרויסנעמען די
בילדער און נאָ ך דעם האָ ט אומגעקערט אַלע זאַ כן צוריק אינעם
רוקזאַ ק און ּפלוצעם זיך אָ נגעשטויסן אויף אַ בלעכענע ּפושקע ,אַ
גרויסע ,בלױע ,קײַלעכדיקע ,מיט רויטע און ווײַסע לאַ טײַנישע
בוכשטאַ בן אויף די זײַטן.
"דאָ ס איז גוט ,דאָ ס איז זייער גוט" ‒ ,האָ ט געזאָ גט די פֿרוילין צום
מיידל און אַ טײַטל געטאָ ן אין דער ּפושקע מיטן לאַ נגן רויטלעכן
נאָ גל.
"גוט" ‒ ,האָ ט זי איבערגעחזרט און נאָ ך אַ מאָ ל אַ טײַטל געטאָ ן
מיטן נאָ גל.
"זייער גוט ,דו ביסט אַ גוט מיידל און פֿרוילין ריגער איז אַ גוט
מיידל".
די פֿרוילין האָ ט זיך אײַנגעבויגן ,אַ קוועטש געטאָ ן אויפֿן זײַטל פֿון
דער בלויער ּפושקע און מיט דער צווייטער האַנט אַ צי געטאָ ן דאָ ס
דעקל .די פֿרוילין איז געבליבן שטיין ,אין איין האַנט – דאָ ס דעקל,
25

אין דער צווייטער ‒ די ּפושקע ,צוגעדעקט מיט אַ געקרייזלט
דינינק ּפאַ ּפירל ,אַ זאַ מין וואַ קס־סערוועטקע .די פֿרוילין האָ ט
נטפלעקט איר
אויפֿגעהויבן די סערוועטקע און די ּפושקע האָ ט אַ ּ
ּתוכן ,איר ּפראַ כט ,דהײַנו – ,פֿון אינעווייניק האָ ט די ּפושקע
אויסגעזען ווי אַ סטעלניק און אין יעדער סטעלניע ‒ אַ שיין
ּפאַ ּפירן בעכערל ,און אין יעדן בעכרל ‒ ,גאָ ט מײַנער ‒ ,כּ ל־מיני
קלייניטשקע געבעקסן ,מיט מאַ נדלען ,מיט ניס ,מיט שאָ קאָ לאַ ד און
רציפאַ ן ,קיכעלעך און ּפלעצעלעך ,דינינקע און ּפוכקע,
מיט מאַ
ּ
מלא־חן און מלא־טעם .און אַלע קיכעלעך ציִ ען צו זיך ,און אַלע
שמייכלען צום מיידל מיט אַ פֿאַ רפֿירעריש שמייכל.
"ביטע ,נעמט ‒ ,זאָ גט די פֿרוילין ‒ ,נעמט ,אײַן שיינקײט".
דאָ ס מיידל וואַ קלט זיך ,זי ווייסט ניט וואָס אויסצוקלײַבן ,אַלץ
קוקט איר אויס גלײַך ,אָ בער די פֿרוילין צווייפֿלט ניט ,זי נעמט
אַרויס פֿון דער ּפושקע און דערלאַ נגט דעם מיידל אַ קיכעלע אין אַ
ּפאַ ּפירן בעכערל .זי האַ לט עס אין דער האַנט ,באַ קוקט און ווײַטער
וואַ קלט זיך.
"ביטע ,נעמען זי ‒ ,זאָ גט די פֿרוילין ‒ ,ביטע שיאָ ן".
עפעס ווי
דאָ ס קיכעלע האָ ט צוויי שיכטן און צווישן זיי איז ּ
עפעס ווי שמאַ נט ,און אַלץ איז באַ שמירט
עפעס ווי קרעםּ ,
גליאָ דע ּ ,
מיט שאָ קאָ לאַ ד .און דער טעם ,גאָ ט מײַנער ,דער טעם פֿון שניי
אויף די קרוינען פֿון די באַ רגביימער .פֿייגעלע האָ ט געגעסן דאָ ס
קיכעלע ּפאַ מעלעך ,יעדעס שיכטעלע באַ זונדער ,יעדעס קרישקעלע
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באַ זונדער ,יעדן טעם באַ זונדער ,דרײַ מאָ לצײַטן מיט אַ מאָ ל און
אַלע אין איין קיכעלע.
"גוט? ס'איז געשמאַ ק? ‒ האָ ט אַ פֿרעג געטאָ ן די פֿרוילין און זיך
צעשמייכלט ,בלויז מיט די אויגן – ,איך זע ,אַז גוט" ‒ ,האָ ט
באַ שטימט די פֿרוילין .זי האָ ט שטשילנע פֿאַ רמאַ כט די ּפושקע מיטן
דעקל און עס אומגעקערט אין רוקזאַ ק ,און דעם רוקזאַ ק געלייגט
דעם מיידל צוקאָ ּפנס.
"אָ  ,איך זע ,אַז עס טוט אינען וויי .עס שטערט?" ‒ האָ ט זיך
אַ נטשולדיקט די פֿרוילין .זי האָ ט אַרויסגענומען פֿונעם רוקזאַ ק די
גרויסע

בלעכענע

ּפושקע

און

זי

אַ וועקגעשטעלט

אויפֿן

פֿענצטערברעטל.
"אײַן גוטע נאַ כט" ‒ ,האָ ט געזאָ גט די פֿרוילין און זיך אומגעקערט
אינעם זאַ ל ,דאָ רט האָ בן געוואַ רט אויף איר די טאַ טע־מאַ מע ,די
מומע כענציע און דער שוועסטערקינד באָ נטשע .אַ שוועסטערקינד,
אָ בער קיינער האָ ט ניט געוווּסט פֿון וועמענס צד איז ער אַ
שוועסטערקינד.
ס'איז שוין אַ רום חצות ,נאָ ר פֿייגעלע קען ניט אַ נטשלאָ פֿן ווערן .און
ניט צוליב די קולות ,וואָס לאָ זן זיך הערן פֿונעם זאַ ל ,נאָ ר ...דער
טעם און ריח פֿונעם קיכל האָ ט פֿאַ רפֿלייצט דעם צימער ,פֿייגעלעס
גוף און נשמה ,און זי האָ ט מורא ,אַז אויב זי וועט אַ נטשלאָ פֿן
ווערן ,וועט אַ נטרינען ווערן דער טעם און ריח פֿונעם קיכל .און
ווען דער טעם פֿונעם קיכל איז טאַ קע יאָ צערונען געוואָ רן ,אויך
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דעמאָ לט האָ ט זי ניט געקענט אַ נטשלאָ פֿן ווערן ,ווײַל די זכרונות
וועגן יענעם טעם האָ בן גענומען זי מטריד זײַן און דאָ קוטשען...
"שטיי אויף ‒ ,האָ ט איר אַ ן עצה געגעבן דאָ ס האַרץ ‒ ,שטיי אויף
און קער זיך אום אין זאַ ל .וועסט זאָ גן ,אַז דו קענסט ניט
אַ נטשלאָ פֿן ווערן און דו ווילסט ניט שלאָ פֿן .ווײַטער ,מע וועט דיר
פֿאָ רלייגן אַ גלאָ ז טיי ,וועסטו פֿרעגן – ,טיי מיט וואָ ס?"
"ניין ‒ ,האָ ט געענטפֿערט דעם האַ רצן דאָ ס מיידל ‒ ,איך האָ ב אַ ן
אַנדערן ּפלאַ ן ‒ ,אָ ט ,הער ,איך וועל מאַ כן אַ ן אָ נשטעל ,אַז כ'בין יאָ
אַ נטשלאָ פֿן געוואָ רן און כּ אילו פֿון חלום כ'וועל אָ נהייבן שרײַען.
זיכער ,אַז מע וועט קומען צו לויפֿן אין מײַן צימער ,און איך וועל
שעפטשען ווי פֿון חלום ‒ אַ קיכל ,אַ קיכל...
ּ
ניין .צו וואָס דאַרף מען האָ בן די גאַנצע קאָ מעדיע? מע קען דאָ ך
ּפשוט אַ בעט טאָ ן .אָ בער ווי קען מען אַזוינס בעטן פֿון אַ נאָ ר וואָס
אָ נגעקומען פֿרעמד מיידל ,וואָס איר גאַ נץ פֿאַ רמעגן איז ניט מער
ווי אַ ּפושקע קיכעלעך .אמת ,ניט קיין ּפשוטע קיכעלעך ,נאָ ר
וווּנדער־קיכלעך ,כּ ישוף־קיכלעך .מיט זייער הילף קען מען אויספֿילן
יעדע פֿאַ נטאַ זיע ,יעדן רצון .אַז מע וואָ לט צו איר איצט
צוגעשטאַ נען און אַ פֿרעג געטאָ ן" :וואָ ס גיבסטו אַ וועק פֿאַ ר אָ ט די
קיכעלעך"? וואָ לט זי געענטפֿערט" :אַ לץ וואָס איר ווילט".
–

מיר ווילן דײַן בעט.

–

נעמט.

–

מיר ווילן דײַן שוועסטער.
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–

נעמט.

פֿייגעלע איז דערגאַנגען ביז אַזוי ווײַט ,אַז בעת דער צווייטע אָ דער
דער דריטער פֿאַ רפֿירערישער נאַ כט איז זי געווען גרייט
אַ וועקצוגעבן די גאַנצע וועלט פֿאַ ר נאָ ך איין קיכל .נאָ ר שטעלט זיך
פֿאָ ר ‒ ,עס עפֿנט זיך אויף ס'דעקל פֿון דער ּפושקע און זי זעט די
קריינדלעך פֿון די שקאַ רמיץ־בעכערלעך מיט אַ ל דאָ ס גוטס ,אירע
אויגן בלאָ נדזשען איבער אָ ט דער ּפראַ כט ,און ווידער אַ מאָ ל וועט
איר זײַן שווער צו באַ שליסן וואָס אויסצוקלײַבן .זי וועט זיך
וואַ קלען און ּפײַניקן פֿאַ ר איר אויסקלײַב און זי וועט זיך מבֿ רך זײַן
פֿאַ רן אויסקלײַב .זי וועט אַ ראָ ּפנעמען דעם וואַ קס־אײַנהיל פֿונעם
מעלעך־פאַ מעלעך און
קיכעלע און וועט עס פֿאַ רזוכן ,אָ נטעמעןּ ,פאַ
ּ
זי וועט הנאה האָ בן פֿון יעדן ביס ,פֿון יעדער קרישקעלע.
זי וועט הנאה האָ בן פֿונעם גן־עדן־טעם ,וואָס צעגייט זיך אין מויל
און אין אַלע איבֿ רים .דערנאָ ך וועט זי זיך סטאַ רען ניט אַ נטשלאָ פֿן
ווערן ,חס־וחלילה .און ווען דער טעם וועט אַ נטרינען ווערן ,ס'וועט
דאָ ך פֿאַרבלײַבן זײַן בײַטעם .דער אָ נדענק וועט דליבען די חושים,
וועט אַרויסרופֿן אַ טיפֿע בענקשאַ פֿט ,וואָס וועט זיך ניט שטילן ,ביז
זי וועט ווידער האַ לט די געגאַ רטע ּפושקע אין האַנט און אַ רויפֿלייגן
ליפן.
דאָ ס קיכעלע אויף די ּ
אָ בער ,מע קען דען בעטן אַזעלכע זאַ כן? און בײַ וועמען? ניין ,מע
דאַרף אַלץ פֿאַ רגעסן.
אָ בער ,אי פֿאַ רגעסן קען זי ניט ,אי אײַנשלאָ פֿן קען זי ניט.
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אין דער שול ווערט זי אַ נטשלאָ פֿן גלײַך אויף דער ּפאַ רטע .די
לערערקע האַ לט אין איין טענהן ,אַז ס'איז געווען אַ גרויסער טעות
צונעמען זי אין דער שול ,ווײַל זי נייטיקט זיך דערווײַל אין אַ
קינדער־גאָ רטן ,כאָ טש זי גייט שוין אין צווייטן קלאַס.
אין אָ וונט אײַלט זי זיך לייגן שלאָ פֿן וואָס פֿריִ ער .דער פֿרוילינס
רוקזאַ ק ליגט איר צוקאָ ּפנס .זי ווייסט ,אַז איין מאָ ל אין אָ וונט וועט
אין צימער אַ רײַנגיין די פֿרוילין ,וועט זאָ גן" :אַ גוטע נאַ כט ,מײַן
ּנדער־פושקע און וועט
טײַער מיידל" .זי וועט אויפֿעפֿענען די ווו
ּ
זאָ גן" :נעם" .פֿון דעסט וועגן ,זי וועט אַ רײַנקומען ניט אַליין ,נאָ ר
משפחה .זי וועט איר אַ גלעט טאָ ן איבער דער
מיט דער גאַנצער
ּ
באַ ק און באַ דאַ נקען פֿאַ ר דעם ,וואָס זי האָ ט אָ ּפגעטראָ טן איר די
בעט .דערנאָ ך וועלן אַלע זיך אומקערן אין זאַ ל אַ רײַן צו שמועסן
וועגן די שרעקלעכע געשעענישן אין אייראָ ּפע.
די יסורים־װאָך איז פֿאַרבײַ .פֿייגעלע־מיידל ליגט אויפֿן שעניק און
קוקט

אויף

דער

בלויער

ּפושקע,

וואָס

שטייט

אויפֿן

פֿענצטערברעטל .פֿון צײַט צו צײַט קומט אַ רײַן די פֿרוילין ,דעם
מיידלס האַרץ גיט אַ טיאָ כקע" ‒ ,אפֿשר איצט ,אפֿשר איצט" .דאָ ס
גאַנצע הויז שלאָ פֿט ,פֿונעם צווייטן צימער לאָ זט זיך הערן דעם
טאַ טנס פֿריילעך כראָ ּפען .אויך די פֿרוילין לייגט זיך אין אַ מיידליש
כליפען פֿון
בעט ,טוט אַ פֿרעמד זיפֿצל ,דערנאָ ך הייבט זי אָ ן צו
ּ
סתם אַזוי ,צוליב געוווינטשאַ פֿט
בענקשאַ פֿט און צום סוף וויינט זי ּ
וועגן.
אין דער טיפֿעניש פֿון נאַ כט שווימען אַ רײַן אין דער דירה אויפֿן
דריטן שטאָ ק די רעשיקע כוואַ ליעס פֿון טאָ ג .פֿון דער ווײַטנס
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קומען די כוואַ ליעס אַ רײַן אין דער דירה און ווערן שטיל נאָ ר אין
דער פֿרימאָ רגן־פֿרישקייט .עס קומט אַ נײַער טאָ ג ,אָ בער פֿייגעלע
איז אַלץ וואַ ך.
און אָ ט ,אין מיטן איינער אַ נאַ כט ,ווען די כוואַ ליעס זײַנען געווען
גרייט אָ ּפצוטרעטן דער פֿרימאָ רגן־פֿרישקײט זייער אָ רט ,אין דער
זעלבער רגע איז דאָ ס מיידל אויפֿגעשטאַ נען פֿונעם געלעגער .אַ
קליינוווּקסיקע ,ציטערנדיקע ,ווי אַ האָ זעלע ,איז זי אַ רויפֿגעקראָ כן
אויפֿן פֿענצטערברעטל ,געכאַ ּפט די ּפושקע אין דער האַנט און אין
איין אויגנבליק זיך אומגעקערט אויפֿן געלעגער.
חד־פחדים ...גאָ ט צו דאַ נקען ,די פֿרוילין האָ ט גאָ רניט געהערט.
ּפ ּ
אוי ...דער טאַ טע איז אַ ראָ ּפ פֿון בעט .ער גייט אַ רײַן אין צימער און
דעקט צו די מיזינקע .גאָ ט צו דאַ נקען ,אויף דער בכורה גיט ער
נישט קיין אַ כט .און זי ליגט ,נעבעך ,אונטער דער קאָ לדרע און
האַ לט די געגאַ רטע ּפושקע מיט ביידע הענט .שטיל ,מיט פֿאָ רזיכט
ּפרוּווט זי אַ רויפֿציִ ען דאָ ס דעקל ,עס גייט נישט .זי שטרענגט אָ ן
אַלע כּ וחות .עס קלאַ ּפט איר אַ צאָ ן אין אַ צאָ ן .נאָ ך אַ ּפר ּוװ...
ג ע ע פֿ נ ט!...
די ּפשקע דעקט אויף דעם וווּנדערלעכן סטעלניק ,אָ בער אונטער
דער קאָ לדרע איז פֿינצטערלעך .אַ שאָ ד ,מע קען זיך ניט פֿאַ רגינען
אויסצוקלײַבן .גוט ,זאָ ל זײַן דאָ ס ,וואָס צו דער האַנט וועט קומען,
אַ בי גיכער.
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איצט ,מע דאַרף וואָס גיכער פֿאַ רמאַ כן די ּפושקע ,אַ רויפֿקריכן
אויפֿן פֿענצטערברעטל און עס אומקערן אויפֿן אָ רטּ .פאַ וואָ ליע,
שאַ ־שטיל ,ניט געיאָ גט.
האָ ּפ! און צוריק אין בעט.
פֿייגעלע גלעט דאָ ס קיכעלע און גיט אַ ּפרוּוו צו דערזען וואָס האָ ט
זי אויסגעקליבן.
ס'מיידל נעמט אַ ראָ ּפ דעם אײַנהיל און פֿאַרבאַ האַ לט עס אין דער
קעשענע פֿון דער ּפיזשאַ מע ,אַז קיינער זאָ ל עס ניט געפֿינען.
מירצעשעם ,מאָ רגן וועט זי קענען אָ נקוקן דעם אוצר ,אַז קיינער
זאָ ל ניט זען ,אינעם קאָ רידאָ ר ,אונטער די טרעפּ.
און אַזוי אַ נאַ כט נאָ ך אַ נאַ כט .דאָ ס ערשטע שקאַ רמיץ־בעכערל
ווערט ליידיק ,דערנאָ ך דאָ ס צווייטע ,דאָ ס דריטע ,דאָ ס צענטע...
דער געהיימער אוצר פֿון די ליידיקע שקאַ רמיצן ווערט גרעסער און
גרעסער .די גאַנצע מעשׂ ה מיט אַ קיכל און זײַן גן־עדן־טעם האָ ט
שוין פֿון לאַ נג פֿארלוירן איר ערשטן ציל ,נאָ ר די מעשׂ ה גופֿא ,די
הויפטציל און דער ּתוכן
שפאַ נענדיקע אַ וואַ נטורע איז געוואָ רן דער
ּ
ּ
פֿון מיידלס לעבן.
מע דאַרף זיך דערוואַ רטן ,אַז ס'זאָ ל אַ ראָ ּפנידערן די נאַ כט ,און
ווײַטער...
די ּפושקע ,גאָ ט צו דאַ נקען ,איז גרויס .ממש אָ ן אַ דנאָ  .ניט
אויסצושעפן .אין יעדן שקאַ רמיץ־בעכערל איז אַ כט און צוואַ נציק
ּ
קיכעלעך ,פֿייגעלע האָ ט עס שוין ניט איין מאָ ל איבערגעציילט.
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אַ כט און צוואַ נציק טעג פֿון יסורים ,אַ כט און צוואַ נציק נעכט פֿון
זיסן חשק .אַ גאַנצער חודש .דער טאָ ג איז ניט קיין טאָ ג און די
נאַ כט איז ניט קיין נאַ כט .לאַ נגע וואָ כן פֿון וואַ רטעניש ,פֿון מורא
האָבן צו געפֿינען זיך אין אַ שוואַ רצן קבֿ ר .אַ גאַנצער חודש פֿון
געוויסן־הריזעניש.
אַ חודש פֿון חטא און ּפײַן.
רשעטע ‒ שופֿט ‒ שטראָ ף...
מיר פֿאַ ר דיר ,מײַן פֿייגעלע...
אין מיידלס צעהיצטן דמיון שווימען אַרויף די סצענעס פֿון אַ
ספעקטאַ קל.
שרעקלעכן
משפט ,אַ בית־דין־של־מעלה ,אַ גאַנצער ּ
ּ
דאָ ס מיידל  /צו זיך אַליין:/
‒ זײַ פֿאָ זיכטיק ,מע וועט דיך כאַ ּפן בײַ דער האַנט .די פֿרוילין
ריגער וועט דיך כאַ ּפן בײַ דער האַנט און וועט דערציילן דער
מאַ מען .די מאַ מע וועט נעמען אַ גרויסע פֿײַכטע סצירקע ,וועט
קנופ און ...אַ רחמנות אויף דיר און אויף דײַן דאַ רן
מאַ כן אַ דיקן
ּ
תחתל.
מאַ מע:
‒ װוּ ביסטו אויפֿגעוואַ קסן ,װוּ?
אַ שמײַס.
‒ אַן אומגליקלעכע ּפליטה ברענגט מיט זיך מיט אַ ּפושקע
קיכעלעך...

33

אַ שמײַס.
‒ אַ ּפושקע קיכעלעך ,וואָס דאָ ס איז איר איינציק פֿאַ רמעגן.
אַ שמײַס.
‒ און מײַן טאָ כטער ,מײַן ליבע טאָ כטער ,אַ ן אייניקל פֿון דעם
באַ וווּסטן ר" פֿײַנזילבער ,זאָ ל זיך מיִ ען ,זײַן זכות זאָ ל אונדז
בײַשטיין...
אַ שמײַס.
‒ אַ קלוג מיידל ,וואָס לערנט עיבֿ רי און קען אויף אויסנווייניק דעם
ספֿר "בראשית".
אַ שמײַס.
משפחה .געוואַ לד געשריִ ען! וויי
‒ אַ ייִדיש קינד פֿון אַ באַ כּ בֿ ודיקער
ּ
ז'צו מײַנע שוואַ רצע יאָ רן ,דאָ ס מיידל איז אַ גנבֿ טע געוואָ רן .אַ
חרפה ,אַ בושה .אַ חרפּהנע בושה!!!
שאַ נדע ,אַ
ּ
אַ שמײַס .אַ שמײַס .אַ שמײַס.
‒ איך פֿאַ רשטיי ,דעם קינד האָ ט זיך פֿאַ רגלוסט אַ קיכל ,גוט ,סע
טרעפֿט .איין קיכל ,צוויי ,מילא! אָ בער אויפֿשטיין יעדע נאַ כט ,אַז
קיינער זאָ ל ניט זען און אױפֿפֿרעסן אַ קיכל נאָ ך אַ קיכל .ייִ דן,
געוואַ לד! אַ גניבֿ ה ,אַ גניבֿ ה!!! טאַ טע ,האַ לט מיך ,איך פֿאַ ל חלשות!
די מאַ מע פֿאַ לט חלשות .מע לויפֿט נאָ ך אַ דאָ קטער .עס קומט צו
פֿאָ רן אַ מאַ שין מיט דער "ערשטער הילף" .אויך דער פֿרוילינס
עלטערן האָ בן זיך געיאַ וועט.
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דער פֿרוילינס עלטערן  /ביידע צוזאַ מען ,אין אוניסאָ ן:/
דאַ ס איסט ניכט שיאָן,
דאַ ס איסט גאַ ר שלים.
ּפפֿוי! ּפפֿוי! ּפפֿוי! ּפפֿוי!
אײַן שלימעס מיאָ דכען!
די ידעיה וועגן דער מעשׂ ה־גניבֿ ה טראָ גט זיך איבער דער שטאָ ט
און דערגרייכט די הויכע פֿענצטערס פֿון דער שול ,וו ּו פֿייגעלע
לענט זיך .מע רופֿט זי צום דין־קיכל.
אויך די פֿרוילין ריגער קומט .זי איז אַ ן עדות.
שפאַ קולן און גיט אַ
די דירעקטאָ רשע ,פֿרוי קאַ ּפלאַ ן ,טוט אָ ן די ּ
קלאַ ּפ מיט דער האַנט איבערן טיש:
‒ חבֿרים און טאָ וואַ רישטשעס! אונדזער שול פֿלעגט באַ זוכן
חיים־נחמן ביאַ ליק .טשערניכאָ ווסקי איז געווען אַ קינדער־דאָ קטער
בײַ אונדז אין שול .און איצט מיר זײַנען געוואָ רן נאָ ך מער באַ רימט.
ּפאַ טער נאָ סטער ,דאָ נער־וועטער!!! בײַ אונדז אין שול לערנט זיך
פֿייגעלע די גנבֿ טע.
פֿייגעלע /צו זיך אַליין:/
טאַטעשי ,פֿיללײַכט כאָ טש דו קענסט פֿאַ רטיידיקן דײַן ליבע
טאָ כטער .זאָ ג זיי אַלעמען ,אַז מע טאָ ר ניט געבן אַ קינד פֿון אַ כט
יאָ ר אַ ּפיצינק קיכעלע און נאָ ך דעם פֿאַ רמאַ כן די ּפושקע און זי
אויפֿשטעלן אויפֿן פֿענצטער ,גלײַך פֿאַ ר קינדס אויגן .דאָ ס קינד
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וואַ לגערט זיך ,נעבעך ,אויף דער ערד ,אויף אַ ֿפאַ רשטונקענעם
אויסגעפאַ נקעוועטע באַלעבאָ סטע פֿון די קיכעלעך
שעניק און די
ּ
שלאָ פֿט ווי אַ ּפריצה אינעם בעט פֿון דעם אומגליקלעכן מיידל.
ליבער טאַ טע ,פֿאָ טער אין הימל ,זאָ ג זיי ,זאָ ג...

***
אין אַ זאַ  ,אָ דער כּ מעט אין אַ זאַ קאָ שמאַ ר זײַנען פֿאַרבײַ זיבן און
צוואַ נציק טעג און נעכט .עס איז געקומען די אַ כט און צוואַ נציקסטע
נאַ כט .פֿייגעלע האָ ט גוט געוווּסט ,אַז הײַנט בײַ נאַ כט האָ ט זי די
לעצטע מעגלעכקייט אויפֿעסן נאָ ך איין קיכעלע ,אַז די ּפושקע זאָ ל
אויסזען ווי פֿול .ווי קען עס זײַן? ּפראָ סט און ּפשוט .זי האָ ט
אויפֿגעגעסן די קיכעלעך נאָ ר פֿונעם העכסטן שיכט ,עס זײַנען
געבליבן נאָ ך צוויי .זי מוז זיך אָ ּפשטעלן און זאָ גן צו זיך אַליין:
"גענוג!" ס'קען זײַן ,אַז די פֿרוילין וועט ניט געדענקען ,אַז ס'זײַנען
געווען דרײַ שיכטן .מע דאַרף זיך נעמען אין די הענט און אַ ּפרוּוו
טאָ ן צו פֿאַ רגעסן אין די קיכעלעך .מילא ,ס'וועט פֿאַרבלײַבן דער
גוטער זכר און דער וווּנדערלעכער בײַטעם.
וכך היה .דרײַ לאַ נגע טעג און נעכט האָ ט דאָ ס מיידל זיך ניט
צוגערירט צו דער בלויער ּפושקע מיט די געשמאַ קע דענישע
קיכעלעך .און ס'איז גאָ רניט געשען.
בנאמנות ,ניט אָ נגערירט ,נאָ ר געלערנט דעם אויפֿשריפֿט אויף די
זײַטלעך פֿון דער ּפושקע ,דהײַנו – ,די רויטע און ווײַסע לאַ טײַנישע
בוכשטאַ בן .זי האָ ט שוין געוווּסט ,אַז די געשמאַ קע קיכעלעך באַ קט
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מען אין דער דענישער בעקערײַ "אַ דין" .אמתע דענישע קיכעלעך,
וואָס האָ בן אַ גן־עדן־טעם .פֿייגעלע האָ ט זיך געגעבן אַ וואָ רט ,אַז
ווען זי וועט אָ נהייבן אַרבעטן און פֿאַ רדינען ,דאַ ן וועט זי זיך
אָ נקויפֿן אַ מענגע קיכעלעך ,אַ מענגע אויסערגעוויינלעכע דענישע
קיכעלעך .די קיכעלעך ,וואָס האָ בן אַ גן־עדן־טעם .און נאָ ך ‒ ,אירע
אייגענע קינדער וועלן עסן די דאָ זיקע קיכעלעך פֿון זייער ערשטן
טאָ ג אָן אויף דער העלער וועלט.
דאָ ס מיידל האָ ט אויסגעהאַלטן דרײַ טעג און דרײַ נעכט .אויפֿן
פֿערטן טאָ ג האָ ט זי באַ נומען אַ מאָ דנער ציטער ,עס האָ ט מיט איר
געוואָ רפֿן ווי אין אַ פֿיבערדיקן קדחת .זי האָ ט אַפֿילו ניט געוואַ רט,
משפחה איז
אַז ס'זאָ ל ווערן פֿינצטער .אין אָ וונט ,ווען די גאַנצע
ּ
נאָ ך געזעסן אינעם זאַ ל ,זי האָ ט זיך דערצויגן צום פֿענצטערברעטל,
האָ ט אויפֿגעמאַ כט די ּפושקע און אַרויסגענומען אַ קיכל .דערנאָ ך
דעם צווייטן און דריטן...
איז פֿאַרבײַ נאָ ך איין חודש .דאָ ס מיידל איז אַ ּתל געוואָ רן ,די
בעקעלעך אײַנגעפֿאַ לן ,זי איז געוואָ רן ענלעך צו די ּפליטים פֿון
דײַטשלאַ נד .זי האָ ט אויפֿגעהערט צו שלאָ פֿן בײַ נאַ כט ,דעריבער
בײַ טאָ ג איז זי אַ רומגעגאַנגען ווי אַ פֿאַ רטשאַ דעטע סאָ מנאַ מבולע.
אַ פֿאַ רטיקער לונאַ טיקער.
יעדן אָ וונט זיצט זי בײַ זיך אין צימער און הערט זיך צו ווי אינעם
זאַ ל באַ האַ נדלט מען דעם ווײַטערדיקן גורל פֿון דער פֿרוילין .מע
האַ לט אין איין רעדן ,אָ בער סוף־כּל־סוף באַ שליסט מען ,אַז די
פֿרוילין קען בלײַבן לעבן אין הויז אויף שטענדיק:
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‒ אונדזער הויז איז דײַן הויז.
"ס'איז ניט גוט ‒ ,זאָ גט די מומע כענציע ‒ ,אַ זאַ גרויסע מויד ,ווי
זי ,מוז גיין אַרבעטן .אין ארץ־ישׂראל צו אַרבעטן איז ניט קיין
בושה .מע צאָ לט דאָ ך צוויי שילינג פֿאַ ר הילפֿס־אַרבעט .בײַ
אונדזער שכן דעם דאָ קטער קען מען באַקומען צוויי שילינג אַ
שעה .אַ האַ לבן טאָ ג דאַרף מען ראַ מען דאָ און דאָ רט און ווײַטער
איז בכלל ניטאָ וואָס צו טאָ ן ,נאָ ר עפֿענען די טיר ,ווען ס'קומט
עפעס אַ ּפאַ ציענט".
ּ
דער טאַ טע זאָ גט ,אַז מע דאַרף צוּוואַ רטן .ווען די פֿרוילין וועט זיך
אויסלערנען אַ ביסל העברעיִש וועט זי קענען אַרבעטן אין אַ ביוראָ
אָ דער אין אַ געוועלב.
ס'איז ניטאָ וואָס צו רעדן ,צו אַרבעטן אין אַ געוועלב איז בעסער
ווי צו וואַ שן יענעמס ּפאָ דלאָ געס .עס קומען אַ רײַן קונים ,מע
דערזעט אַ מיידל" ,בלוט מיט מילך" ,עס שאַ פֿט זיך אַ קאָ נטאַ קט,
שפילט אַ ליבע ,מע האָ ט חתונה ,מע האָ ט קינדער ,מע בויט
מע ּ
אויף אַ שטוב .און וואָס קען זײַן בעסער פֿאַ ר אונדזער מדינה ווי
נאָ ך איין ייִדיש הויז ,נאָ ך איין ציגל אין דער געבײַדע פֿון דעם
נאַ ציאָ נאַ לן טרוים.
"הע ‒ ,זאָ גט די מומע כענציע – ,בעסער פֿון אַלץ איז צו אַרבעטן
אין

אַ

קאַ וויאַ רניע.

מע

טרעפֿט

זיך

מיט

פֿאַ רשיידענע

אינטערעסאַ נטע מענטשן ,מע שמועסט זיך דורך מיט זיי .און דער
באַלעבאָ ס וועט גאָ רניט זאָ גן ,ווײַל צו שמועסן מיט קונים איז אַ
חלק פֿון דער אַרבעט .כ'האָ ב געהערט ,אַז ס'איז דאָ אַ גוטע
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וואַקאַ נסיע ,אויף אַלע ייִדישע קינדער געזאָ גט געוואָ רן .אַז די
פֿרוילין ריגער וועט האָ בן מזל ,טאָ וואָס קען זײַן בעסער ווי צו
אַרבעטן אין דער קאַ וויאַ רניע "בראַ זיל" אויף אַלענבי־גאַ ס .וואָס
קען זײַן בעסער פֿון ֿפאַ רקויפֿן גליאָ דע? ראשית ,די האַנט איז ביזן
עלנבויגן אין דער געלטקאַ סע .שנית ,מע זעט דיך ,מע הערט דיך,
מע גיט דיר אָ ּפ כּ בֿ וד ,מע שענקט דיר אַ ּפאָ ר ּפיאַ סטער אויף טיי.
אַ מחיה .עס קומט פֿון אַלע זײַטן ‒ ,אי אַ ן אַרבעטסלוין אי אַ ּפאָ ר
ּפיאַ סטער אויף טיי .עס מאַ כט דאָ ך פֿריילעך אויפֿן האַ רצן .אויך
ספעציפֿיש
דער באַלעבאָ ס וועט זײַן צופֿרידן ,ווײַל פֿרוילינס
ּ
אויסזען וועט צוציִ ען נײַע קליענטן .מע קען זיך באַ גיין אָ ן
העברעיִש ,ס'איז גענוג צו קענען אַ צענדליק ווערטער ‒ ,וואַ ניל,
שאָ קאָ לאַ ד ,באַ נאַ נע ,מילכשייק .כ'האָ ב געהערט ,אַז אויך דער
אַרבעטסלוין איז אַ גוטער ,זעקס לירעס אַ חודשּ ,פונקט ווי בײַ אַ
ּפאָ ליציאַ נטן .ס'פֿאַ רשטייט זיך ,אַז אַ ן אָ פֿיציאַ נט באַקומט אַ סך
קלעפט
מער ,אָ בער מע זאָ גט דאָ ך ,אַז מיט וואָס האַ נדלט מען דאָ ס
ּ
זיך צו צו דער האַנט .האַ נדלסט מיט פֿעדערן ‒ האָ סטו ֿפולע
קעשענעס פֿעדערן .און ווען דו האַ לטסט די האַנט אין דער
געלטקאַ סע ,טאָ זײַ זיכער ,אַז אַ ּפאָ ר גראָ שן וועלן זיך ניט ווילנדיק
צוקלעפן צו דער דלאָ ניע".
ּ
די פֿרוילין ריגער האָ ט שנעל געוואַ קסן .דאָ ס ּפנים איז איר געוואָ רן
רײַף־ווערונג־שפרענקלעך .די מאַ מע האָ ט זי
רפרישטשעוועט מיט
ּ
פֿאַ ּ
שוין ניט געגלעט איבער די בעקעלעך און איז געקומען צו אַ
מסקנה ,אַז די מומע כאַ נציע איז געווען גערעכט ‒ ,ס'איז געקומען
צײַט ,אַז די ּפליטה זאָ ל זיך דינגען ערגעץ וו ּו אַ באַ זונדערן צימער.
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זי קען זיך שוין אַליין אויסהאַ לטן .און בכלל ,זי פֿאַ רדינט מער ווי
דער טאַ טע.
די פֿרוילין האָ ט זיך גוט אַ רויפֿגעאַרבעט ,זי שטייט שוין ניט בײַ
דער סטויקע מיט גליאָ דע ,נאָ ר זי ז'געוואָ רן אַ
הויפט־אָ פֿיציאַ נטין.
ּ
דער טאַ טע ,אָ בער ,באַ ציט זיך צו איר ווי פֿריִ ער ,און אפֿשר נאָ ך
וואַ רעמער" ‒ ,מיר וועלן זיך צוגעוווינען .דאָ ס געלט איז דאָ ך ניט
אַלץ אין לעבן .איך ווייס עס גוט" .און אויך ווייסט ער ,וואָס
באַ דײַטן די "גוטע בשׂ ורותֿ " פֿון דײַטשלאַ נד און פֿון וואַ רשע .אָ בער
ער פֿאַ רטײַטשט עס ניט דער מאַ מען .און אויב עס קומט צו אַ
געשפרעך וועגן די געשעענישן אין אייראָ ּפע ,אָ דער ווען די מאַ מע
ּ
בעט דעם טאַ טן ער זאָ ל איר איבערזעצן וואָס זאָ גט דער
ראָ דיאָ ־דיקטאָ ר ,ער מאַ כט זיך ּתמעוואַ טע אָ דער ניט הערנדיק און
געשפרעך אויף אַ ן אַנדער טעמע‒ ,
סטאַ רעט זיך איבערפֿירן דעם
ּ
ס'איז גאָ רניט געשען ,אַלץ איז אין דער בעסטער אָ רדענונג".
די דירה איז דורכגעזאַ ּפט געוואָ רן מיט שאַ רפֿן הייוון־ריח ,מע
באַ קט און מע פּרעגלט נאָ ר מיט הייוון .מע האָ ט שוין פֿון לאַ נג
פֿאַ רגעסן פֿון אַ געהאַ קטן לעבער .קיין לעבער איז ניט צו קריגן.
"ניטקשה ‒ ,זאָ גט דער טאַ טע ‒ ,הייוון איז גוט קעגן די
ּפרישטשעס אויפֿן ּפנים".
דער טאַ טע ווייסט וואָס ער זאָ גט ,ווײַל דער פֿרוילינס ּפנים איז
רײַף־ווערונג־פרישטשיקלעך ווי אַ ּפורים־קוילעטש
באַ שאָ טן מיט
ּ
מיט מאָ ן.
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"איך פֿאַ רשטיי ‒ ,זאָ גט די פֿרוילין ‒ ,איך ווייס ,אַז כ'האָ ב עובֿ ר
געווען די צײַט ,װאָ ס אַ פֿרעמד מיידל קען זיצן בײַ גוטע מענטשן
אויף קעסט .זײַט מיר מוחלּ ,פאַ רדאָ ן .איר זענט גערעכט ,איך האָ ב
יאָ געלט צו דינגען אַ צימער ,אַפֿילו אַ גאַנצע דירה ,אָ בער איך
וויל אין אַ גוטער שעה אַ כּ לה ווערן און חתונה האָ בן פֿון דאָ  ,פֿון
אײַער שטוב".
אָוואַ ! ס'איז אַ שׂ ימחה אַ גדולה .עס טוט זיך אויף טיש און בענק.
אַפֿילו רותקעלע די מיזינקע ,ממש אַ קליין קינד ,אויך זי פֿאַ רשטייט
די וויכטיקייט פֿון דעם מאָ מענט .אַלע פֿרייען זיך ,נאָ ר פֿייגעלע די
בכורה איז ווײַטער אומעטיק.
וואָ ס קען מען טאָ ן? זי איז ,נעבעך ,ניט געזונט ,מע קען זאָ גן‒ ,
קראַ נק .ווי הייסט די דאָ זיקע קרענק קיינער ווייסט ניט.
הײַנט צו טאָ ג וואָ לט מען געלאָ פֿן גלײַך צום ּפסיכאָ לאָ ג ,אָ בער אין
יענע צײַטן האָ ט מען נאָ ך ניט געוווּסט וועגן אַזעלכע זאַ כן .אָ בער
שפרעכן אַ קינד ,אָ דער נאָ ך בעסער ‒ ,מע
וואָ ס? ...מע פֿלעגט אָ ּפ ּ
פֿלעגט געבן דעם קינד צו טרינקען דעם פֿיש־אייל.
שפאַ סט" :וואַ ס? איר זעט דאָ ך ניט? עס גיבט אַלע
די פֿרוילין
ּ
סימנים פֿון אַ ליבע־קראַ נקהייט .פֿייגעלע איז פֿאַ רליבט" .און די
פֿרוילין נעמט דאָ ס מיידל אַ רום און זי דריקט זי צו צום האַ רצן.
פֿייגעלע איז גרייט אויסברעכן אין אַ געוויין און זיך מתוודה זײַן,
אַ ז ...אַ ז ...אָ בער ,גאָ טעניו ,ווי טוט מען עס?
אין מיצקע דערינען וויל דער טאַ טע וויסן ווער איז דער
גליקלעכער ,ווער איז דער חתן און פֿאַ ר וואָס האָ ט די פֿרוילין
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פֿאַ רטײַעט פֿון זיי די גוטע בשׂ ורה .בײַ דער פֿרוילין נעמט פֿלאַ מען
דאָ ס פֿנים און די ּפרישטשיקלעך ווערן נאָ ך בולטער.
בינו־לבינו עמעצער ברענגט אַרײַן אַ פֿלאַ ש יין־ג ֿפן.
די פֿרוילין לויפֿט דערווײַל אַ רײַן אין צווייטן צימער כּ די צו
ברענגען אין אָ רדענונג די האָ ר ,ווײַל אָ ־טאָ ־טאָ דאַרף קומען דער
בחור דער חתן .זי מאַ כט זיך אַ פֿריזור און פֿייגעלע זיצט אין אַ
ווינקל און מאַ כט זיך ניט זעענדיק ,זי איז כּ אילו אומעטיק .כּ אילו...
שפרינגט איר ממש אַרויס פֿון דער ברוסט.
אָ בער דאָ ס האַרץ ּ
שפיגל" .היום הוא יום גדול ‒ ,חזרט זי
די פֿרוילין שטייט בײַם ּ
איבער דעם טאַ טנס ווערטער ‒ ,הײַנט איז אַ גרויסער טאָ ג און איך
וועל אַלעמען מכבד זײַן מיט קיכעלעך ,וואָס מײַנע עלטערן האָ בן
מיר צוגעגרייט לכּ בֿ וד דעם גרויסן טאָ ג .און דיר ,מײַן טײַערע‒ ,
ווענדט זיך די פֿרוילין צום מיידל – ,דיר ,וואָס האָ ט מיר
אָ ּפגעטראָ טן די בעט און אַליין איז ,נעבעך ,געשלאָ פֿן אויף דער
ערד ,דיר ,מײַן טײַערע ,דיר קומט אַ טאָ ּפלדיקע ּפאָ רציע".
פֿרוילין האָ ט פֿאַרענדיקט מיט דער פֿריזור ,איז צוגעגאַנגען צום
פֿענצטער ,גענומען די בלויע ּפושקע און מיט כּ וח אַ קוועטשט
געטאָ ן אינעם זײַטל .צו איר דערשטוינונג ,דאָ ס דעקל האָ ט זיך
אויפֿגעמאַ כט פֿון זיך אַליין ,מע האָ ט ניט געדאַ רפֿט קוועטשן.
די פֿרוילין איז געשטאַ נען מיט אַ ן אָ פֿענער ּפושקע אין די הענט...
מתפלל געווען צו
פֿייגעלע איז ווי פֿאַ רשטיינערט געוואָ רן און האָ ט
ּ
גאָ ט" ‒ ,עס זאָ ל זיך צעעפֿענען די ערד און אײַנשלינגען מיך ,דאָ ס
הויז ,די שטאָ ט ,די גאַנצע וועלט"...
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די ערד ,אָ בער ,האָ ט זיך ניט צעעפֿנט ,נאָ ר דער ֿפרוילינס אויגן
האָ בן אָ נגעהויבן ווערן אַלץ גרעסער און גרעסער און גרעסער.
‒ מײַן טײַערע ,אויך די בלעכענע ּפושקע גיב איך דיר .פֿאַ ר אַ
מתנה ‒ ,האָ ט געזאָ גט די פֿרוילין ריגער .אויף דײַטש.
ּ

***
סופערמאַ רקעט האָ ב איך
עפעס אַ גרויסן ּ
דאָ ניט לאַ נג צוריק אין ּ
דערזען אַ בלויע בלעכענע ּפושקע מיט אַ ן אויפֿשריפֿט ,געמאַ כט
מיט רויטע און ווײַסע בוכשטאַ בן ,אַ פושקע מיט דענישע קיכעלעך.
די זעלבע ּפושקע ווי דעמאָ לט ,נאָ ר אַ ביסל קלענער.
כ'האָ ב זיך נישט געדינגטּ .פשוט געקויפֿט .געבראַ כט אַהיים.
אויפֿגעמאַ כט.
דער זעלבער סטעלניק ֿפון געקרייזלטע בעכערלעך .די זעלבע
קיכעלעך .דער זעלבער ריח.
יעדע נאַ כט שטיי איך אויף צו אַ גניבֿ ה .און גנבֿ ע .איין קיכעלע,
צוויי ,דרײַ...
דער בײַטעם ,ליידער ,האָ ט זיך ניט אומגעקערט.
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שפורנפֿאָ רשער און זײַן געליבטע
אַ ּ
"און

איצט וועל איך אײַך דערציילן וואָס האָ ט מיט מיר ּפאַ סירט.

אָ ט הערט די געשיכטע פֿון מײַן לעבן" ‒ ,עארף פֿאַ רמאַ כט די
אויגן און  ...שווײַגט .אַלע זיצן אַ רום אים און אויך שווײַגן ,גלײַך
ווי אויך זיי זעען די בילדער ,וואָס שטייען פֿאַ ר די פֿאַ רמאַ כטע
אויגן פֿונעם יונגן בעדויִ נער.
עארף זעט אויס ווי אַ שטאָ לצער זון פֿון מדבר .ער איז
ברוינהויטיק ,אין זײַנע ּפעך שוואַ רצע האָ ר זײַנען דאָ און דאָ רטן
אײַגעוועבט זילבער ווײַסע הערעלעך .ער זיצט אין אַ ּפלושענעם
פֿאָ טעל,

די

פֿיס

אַ רונטערגענעמען

אונטער

זיך,

די

אויסגעצערטלעכע אַ ריסטאָ קראַ טישע הענט האַ לט ער אויף די
אויסגעטאָ קטע קנעכלעך .אויף זײַנע לאַ נגע פֿינגער דרייט ער
ריטמיש אָן די שיכשנורקעך ,גלײַך ווי זיי וואָ לטן געווען אַ
קינאָ ־לענטע פֿון אַ דעטעקטיוו־פֿילם.
"די גאַנצע געשיכטע שטייט מיר פֿאַ ר די אויגןּ ,פונקט ווי אין
קינאָ ־טעאַ טער" ‒ ,זאָ גט עארף און לאָ זט אַרויס אַ לאַ נגן שווערן
אָ טעם.
די קרובֿ ים און פֿרײַנד וואַ רטן מיט געדולד אויף זײַן מתוודה זײַן ,אָ ן
קיין שום חכמות ,נאָ ר ּתכלית .די אורחים פֿילן ,אַז מע דאַרף אים
העלפֿן ,מע טאָ ר זיך ניט אײַלן אין אַ זאַ פֿאַ ל ,מע ציט די צײַט ,מע
וואַ רט ,אַז זײַן דערציילונג זאָ ל צײַטיק ווערן און דאַ ן ,ווי מע זאָ גט,

45

ליפן .דערווײַל
דער אמת וועט אַ רויפֿגיין פֿון דער נשמה אויף די ּ
זשע פֿרעגט מען:
‒ דאָ ס זײַנען ממש ּפאַ לאַ דיום־שיך צי געמאַ כט אין ישׂראל?
‒ װאָס ּפלוצעם ישׂראלדיקע? ...די אַ רמיי מאַ כט ניט קיין עקאָ נאָ מיע
שפורנפֿאָ רשערס ,אַלץ איז הונדערט ּפראָ צענט אָ ריגינעל.
אויף די ּ
דירעקט פֿון ּפאַ ריז.
"הייב שוין אָ ן צו דערציילן ‒ ,זאָ גט דער עלטערער ברודער און
איז ממשיך ‒ ,די מעשׂ ה איז געווען אַזוי .איר זעט דאָ ך אַליין ,אַז
ֿת־תואר .איז פֿאַ רשטייט זיך ,אַז
מײַן ברודער איז שיין און גוט .אַ יפ ּ
פֿון צײַט צו צײַט קריכן אים זשוקעס אין קאָ ּפ אַ רײַן ,און ער קומט
מטפל אױף זײַנע
ניט אין אורלויב חדשים לאַ נג .דאַ ן זײַנען מיר
ּ
קינדער און באַ רויִ קן זײַן פֿרוי" – ,יאַ  ,הינדייה ,זײַ וויסן ,אַז די
מענער קערן זיך שטענדיק אום צום ווײַב און קינדער".
"וואָ ס קען מען טאָ ן ‒ ,זאָ גט עארף ‒ ,ס'איז אַ לעבעדיקע זאַ ך,
ניטאָ וואָס צו שעמען זיך .וואָס עס קומט דעם ווײַב קומט איר .דאָ ס
וואָס קומט די קינדער קומט זיי .און דאָ ס וואָס קומט דעם מאַ ן קומט
אים .און שטעלט זיך פֿאָ ר ,אַז דער מאַ ן איז יונג און דאָ ס בלוט
קאָ כט אים אין די אָ דערן ,און ווען ס'בלוט איז ניט רויִ ק און גיט
אים אַ קלאַ ּפ אין קאָ ּפ אַ רײַן ,פֿאַ רגעסט ער אין ווײַב־און־קינדער".
"רויִ ק בלוט ...וואָ ס ,ווער ,ווען ...אַ משל־קאַ באַ ק ...ער האָ ט ּפשוט
פֿאַ רלוירן דעם קאָ פ און מיר האָ בן ממש פֿאַ רגעסן ווי אַזוי זעט ער
אויס .ער איז געווען מסוכּן קראַ נק" ‒ ,זאָ גן די ברידער.
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***
אמת ,ער איז געווען ווי ֿפאַ רטשאַ דעט ,ממש קראַ נק .צוויי יאָ ר האָ ט
עס געדויערט .און די מעשׂ ה האָ ט זיך אָ נגעהויבן אויף אַ זאַ אופֿן,
וכּ ך היא:
אַ מאָ ל האָ ט עארף באַקומען אַ ן אורלויב אויף פֿיר טעג .און די
פֿרײַנד האָ בן אים געזאָ גט" :הער ,רפֿי ,וואָס דאַ רפֿסטו פֿאָ רן צום
ווײַב־און־קינדער .קום מיט אונדז ,מירן מאַ כן אַ לעבן".
ווי צעדערביימער זײַנען עאר ֿפס חבֿ רים .איינער פֿון באר־שבֿ ע און
דרײַ פֿון פֿאַ רשיידענע קיבוצים .ניט שטענדיק לוינט דעם
באר־שבֿ ער צו פֿאָ רן אַהיים אויף איין טאָ ג ,ס'איז דאָ ך אַ שטיק
עפעס אַ קיבוץ .דער
וועג .פֿאָ רט ער אויף שבת צו זײַנע פֿרײַנד אין ּ
באר־שבֿ ער איז געפֿאָ רן און רפֿי מיט אים .דער באר־שבֿ ער
דערציילט דערווײַל ,אַז זײַן פֿרוי מאַ כט אים ּפראָ בלעמען ,שרײַט ווי
אַ שטרויס־פֿויגל .רפֿיס פֿרוי ,להבֿ דיל ,איז אַ שטילע ,אַ הע ֿפלעכע,
מיט אַ גוטן כאַ ראַ קטער.
"אַ בעדויִ נער ווײַב ווייסט איר ּפלאַ ץ ,איר אָ רט אין שטוב.
אילחמדו־ללה ,גאָ ט צו דאַ נקען ,מיר האָ בן אַ שיין הויז און איר
אָ רט איז אין ווײַבערישן טייל ,מיט די קינדער .געלויבט איז גאָ ט,
מיר האָ בן אַ סך קינדער ,געראָ טענע קינדער .און אַז מע האָ ט אַ סך
קינדער אױף די הענט ,האָ ט מען ניט קיין צײַט צו זיצן מיט
פֿאַרלײגטע הענט און טרױמען – ,צי דער מאַ ן װעט קומען אין
אורלויב צי ניט .דער בורא־עולם ,געלויבט איז זײַן נאָ מען ,האָ ט
אונדז באַ לוינט מיט אַ גרויסער פֿאַ מיליע ,זיידעס און באָ בעס ,אַ סך
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שוואָ גערס און שוועגערינס ,שוועסטערקינדער ,אַ סך ּפלימעניקעס
און ּפלימעניצעס ,שכנים און שכנות".
רפֿי האָ ט שוין פֿון לאַ נג פֿארגעסן ,אַז זײַן אמתער נאָ מען איז עארף.
ער הייסט רפֿי .אַ נאָ מען ווי אַ נאָ מען ,אַזוי ווי בײַ זײַנע ייִדישע
פֿרײַנד ‒ ,גידי ,בעני ,יאָ ניק .ער איז פּונקט אַ זאַ ווי אַנדערע ,אַ
גלײַכער צווישן גלײַכע .אַפֿילו אין דער קיבוצישער קיך האָ ט ער אַ
טאָ ג ֿפאַר דעזשורסטווע .און פֿאַ ר וואָס ניין?
אַ מאָ ל פֿאַרברענגען די פֿרײַנד בײַ עמעצן אין קיבוץ ,אַ מאָ ל פֿאָ רן
עפעס אַ שטאָ ט.
זיי אַרויס צו מאַ כן אַ לעבן אין ּ
דאָ ס מאָ ל ,ווען רפֿיס געשיכטע האָ ט זיך אָ נגעהויבן ,זײַנען די
פֿרײַנד געפֿאָ רן קיין חורשת־טל ,אין אַ קליין יונג וועלדל .פֿיר
אומפֿאַ רגעסלעכע טעג אין מיטן שבֿ ועות ‒ ,קומזיצן ,שײַטערס,
געבראָ טנס און געזאַ נג ,ביזן קאַ יאָ ר .נאָ ר דער קאַ לטער און
שווערער פֿרימאָ רגן־טוי פֿלעגט זיי אַ רײַנטרײַבן אין אַ געצעלט.
ן־עפל .ניט קיין
צווישן אַנדערע אורחים איז געווען דאָ רט אַ מיידל־אַ ּ
הויכע ,אַ בלאָ נדע ,אַ לאַ כלוסטיקע ,מיט שיינע פֿײַערדיקע אויגן.
אָ בער וואָ ס? רעדן האָ ט זי ,נעבעך ,גערעדט נאָ ר ענגליש .גאָ ט
מײַנער ,ווער דאַרף האָ בן ווערטער ווען אין האַ רצן נעסט זיך אײַן
אַ ליבע? מע רעדט מיט אויגן .און זיי האָ בן גערעדט ,רפֿי און יענע
יונגע אַ מעריקאַ נערין .רעדן האָ ט זי גערעדט נאָ ר ענגליש ,אָ בער צו
שפראַ כן.
שפילן אַ ליבע האָ ט זי געקענט דאָך אויף אַלע ּ
ּ
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אַזוי זײַנען פֿאַרבײַ פֿיר שבֿ ועות־טעג ‒ ,נאַ טור ,געצעלט ,ס'ווילדע
פֿאָ רן אין אַ ן אָ פֿענער מאַ שין און די קאַ ופֿיע ,4פֿלאַ טערדיקע אויפֿן
ווינט.
און רפֿי האָ ט אַ זאָ ג געטאָ ן בײַ זיך אין האַ רצן" :דאָ ס לעבן איז
שיין און פֿײַן".
און אפֿשר ניט געזאָ גט ,נאָ ר ּפשוט געוווּסט ,אַז דאָ ס לעבן איז שיין
און פֿײַן .אויך ער האָ ט זכות אויף אַ ביסל שיינקייט אין לעבן.
איוודע וואָ ך וועט ער ,מירצעשעם ,פֿאָ רן אַהיים און זיצן מיט די
קינדער ,דאָ ס בלוט וועט זיך אַ ביסל אָ ּפקילן און דאָ ס האַרץ וועט
משפחה.
אים ליגן צו דער
ּ
איר װײסט דאָך ,מענטש טראַ כט און גאָ ט לאַ כט .בעתן קומענדיקן
אורלויב זײַנע ן רפֿי און זײַן אַ מעריקאַ נער חבֿ רטע ,דעבי איז געווען
דזשיפ" און געמאָ סטן די
איר נאָ מען ,ווײַטער געזעסן אינעם "
ּ
רחבֿ חדיקע צפֿון־שליאַ כן .דעביס הויט איז געוואָ רן ברוינלעך און די
האָ ר זײַנען אויסגעבליאַ קעוועט געוואָ רן פֿון גאַנצע טעג קלײַבן
עפל אויף דער זון .פֿון רפֿיס מיליטער־באַ זע ביז דעביס קיבוץ איז
ּ
שפרונג ‒ און
געװען אַ מהלך אַ רום צוואַ נציק קילאָ מעטער .אַ קאַ צנ ּ
ער איז שוין דאָ רט ,בײַ איר .און אַזוי יעדן אָ וונט .אינעם קיבוץ ער
איז ווי אַ ן אייגענער און יעדן פֿרימאָ רגן איז זײַן ריי צו אַרבעטן
אויף דער קיך .אַז רפֿי האָ ט אַ פֿרײַען טאָ ג ,אָ דער די
קאָ נטראָ ל־ליניע איז בתולהיש ריין און ס'איז שטיל אויף דער

4

קאַ ופֿיע – כאפֿייה – טראַדיציאָנעלע מענער־פֿאַטשײלע בײַ די בעדויִנער
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צפֿון־גרענעץ ,דער קאָ מאַ נדיר דזשינאָ אַליין זאָ גט אים" ‒ ,פֿאָ ר".
עפל.
און ער פֿאָ רט אין קיבוץ צו העלפֿן דעבי קלײַבן ּ
שפעטער
נאָ ך דער אַרבעט גייען זיי געאָ רעמט אין דער קאַ נטינעּ ,
שווימען זיי צוזאַ מען אינעם באַ סיין און צוזאַ מען שטייען אונטערן
הייסן דוש .אין דעביס שאַ פֿע הענגען זײַנע קליידער – ,פֿרישע,
אויסגעפרעסטע.
אויסגעוואַ שענע און
ּ
עפעס איז ניט גוט.
אין אַ חודש אַ רום האָ ט רפֿי פֿאַ רשטאַ נען ,אַז ּ
ס'הייסט ,אַז צו גוט איז אויך ניט גוט .און ער האָ ט אײַנגעלאַ דן זײַן
געליבטע קיין טבֿ ריה.
זיי זײַנען געזעסן אין אַ פֿיש־רעסטאָ ראַ ן בײַם ים־כּ נרת ,געגעסן פֿיש
טערפקע קאַ ווע פֿון קליינע
מיט כּ ל־מיני סאַ לאַ טן און געטרונקען אַ
ּ
טשאַ שקעלעך.
רפֿי האָ ט דערפֿילט ,אַז ס'קלעמט אים בײַם האַרצן ,אַלע ווערטער
שטייען אים אין האַ דז ווי אַ ביין און ער דערקענט ניט זײַן אייגן
קול.
‒ רפֿי ,וואָס איז געשען? וואָס איז מיט דיר ,רפֿי? ‒ האָ ט אַ פֿרעג
געטאָ ן דעבי און צוגענעערט צו אים איר מילד ּפניפ.
‒ ניט רפֿי ,נאָ ר עארף .איך הייס עארף.
‒ וואָ ס? ‒ האָ ט איבערגעפֿרעגט דעבי ,זיך צוגעזעצט נאָ ך נעענטער
און אים געהאַ לדזט.
צעשפרייט
די זון נידערט אַ ראָ ּפ בײַם האָ ריזאָ נט פֿונעם ים־כּ נרת ,זי
ּ
אירע שטראַ לנהענט ,גלײַך ווי זי וואָ לט געוואָ לט צודריקן צו איר
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הייסן האַרץ דעם ים ,די אַ רומיקע בערג ,דעם ברעג ,דעם
בעדויִ נער עארף און דאָ ס אַ מעריקאַ נער מיידל דעבי.
‒ איך בין אַ בעדויִ נער.
‒ איך ווייס.
‒ דו ביסט אַ ייִדישע טאָ כטער.
‒ אויך דאָ ס ווייס איך.
‒ דאָ ס איז ניט גוט .מיר זײַנען זייער פֿאַ רשיידענע מענטשן.
‒ איז וואָ ס?
‒ איך האָ ב נײַן קינדער.
‒ זיי זײַנען שיין? ווײַז מיר זייער פֿאָ טאָ ־קאַ רטל.
‒ די קינדער האָ בן אַ מאַ מע און זי איז מײַן פֿרוי .כ'בין אַ חתונה
געהאַטער .דו פֿאַ רשטייסט? איך בין ניט פֿרײַ.
דעבי האָ ט מיט כּ וח אַ רומגענומען רפֿיס האַ לדז־און־נאַ קן ,ביז אירע
פֿינגער זײַנען ווײַס געוואָ רן.
‒ איך ווייס ,אַז דו ביסט אַ באַ ווײַבטער .איז וואָ ס?
‒ וואָס הייסט ‒ וואָ ס? כ'וועל ניט קענען מיט דיר חתונה האָ בן .קיין
מאָ ל ניט! כ'וועל ניט קענען זײַן מיט דיר אייביק.
‒ איך ווייס ,אַז בײַ אײַך ,בײַ די בעדויִ נער מעג מען יאָ האָ בן
געשעפטשעט דעבי ‒ ,כ'בין
עטלעכע ווײַבער מיט אַ מאָ ל ‒ ,האָ ט
ּ
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מסכּ ים צו זײַן דײַן צווייטע ווײַב ,דײַן דריטע ווײַב .עס אַ רט מיך
ניט.
‒ דעבי ,דו ביסט מײַן לעבן ,דו ביסט מײַן נשמה.
‒ פֿאָ ר אַהיים און דערצייל אַלץ דײַן פֿרוי .זאָ ג איר ,אַז כ'וועל איר
אויסהעלפֿן מיט די קינדער.

***
רפֿי איז געפֿאָ רן אַהיים נאָ ר אין צוויי חדשים אַ רום .זײַן מיזיניק
האָ ט אים ניט דערקענט .רפֿי האָ ט געוואָ לט אים נעמען אויף די
הענט ,נאָ ר דאָ ס קינד האָ ט זיך צעוויינט .אויך אַנדערע קינדער
האָ בן ניט געוואָ לט צוגיין צו טאַ טן .זיי זײַנען געשטאַ נען אין דער
שעפסעלעך אויף אַ
זײַט ,ווי יתומים ,און געקוקט אויף אים ווי
ּ
פֿרעמדן ּפאַ סטעך.
דער קינאָ ־אַ ּפאַ ראַ ט האָ ט געדרייט אין עארפֿ ס קאָ ּפ אַ מאָ דנעם
פֿילם ,אַ בילד נאָ ך אַ בילד ‒ ,ייִדישע קינדער פֿונעם קיבוץ,
פֿאַ רלאָ זטע בעדויִ נער קינדער ,דעבי מיט פֿלאַ קס בלאָ נדע האָ ר און
פֿאַרברוינטן ּפנים ,און אָ ט איז זײַן פֿרוי ,וועלכע מ'האָ ט
רײַנגעשטופט אין
אַרויסגעריסן פֿונעם טראַ דיציאָ נעלן געצעלט און אַ
ּ
ענגע ווענט פֿון אַ הויז ,אַ ן אָ ּפגעלאָ זטע און פֿעטע בעדויִ נערין ,מיט
אַ ּפנים ,וואָס זעט אויס ווי זײַן באָ בעס ּתחת אויף דער לינקער זײַט.
ער איז געבליבן אין דער היים ניט מער ווי אַ פֿערטל שעה ,געזעסן
ווי אויף שרײַפֿעלעך ,האָ ט איבערגעלאָ זט דער פֿרוי און קינדער אַ
ּפעקל געלט און גלײַך אַ וועקגעפֿאָ רן.
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דזשיפ" ווי אַ משוגענער .געפֿאָ רן
ער האָ ט געטריבן דעם אָ ֿפענעם "
ּ
און געהאַלטן אין איין וויינען .יאָ  ,ער וועט קומען צו דעבי און
זאָ גן" :פֿאַ רלאָ ז מיך און פֿאָר אַ וועק".

***
מע האָ ט אים אַרויסגעריסן פֿון זײַן שבֿ ט ,אַרויסגעפֿירט פֿונעם
געצעלט און אַ רײַנגעזעצט אין אַ הויז .ניט ער און ניט זײַנע
אייגענע ווייסן ניט ווי לעבט מען אין אַ זאַ "שטײַג" .אַ נשטאָ ט
פֿרײַען לעבן פֿון מלכיםֿ ,פאַ ר וועלכע די גאַנצע וועלט איז זייער
היים ,די ערד אונטער די פֿיס און דער הימל איבערן קאָ ּפ ,מע האָ ט
אָ ּפגעצוימט זײַן פֿאַ מיליע מיט אַ מחיצה פֿון דער וועלט ,אָ בער ער,
עארף ,איז געבליבן פֿרײַ ,ער זיצט אין יעקבֿ ס געצעלטן אויף די
מיליטער־באַ זעס.
און איצט איז געקומען אַ ייִדישע טאָ כטער און אַ וועקגענומען זײַן
לעבן ,זײַן האַרץ און זײַן נשמה .צוליב איר האָ ט ער אָ נגעהויבן צו
באַ טראַ כטן זײַן אייגענע פֿרוי ווי אַ שקלאַ פֿערין און די קינדער פֿאַ ר
יתומים בײַם לעבעדיקן ֿפאָ טער .און ער אַליין איז ניט מער ווי אַ
דעמב אָ ן וואָ רצלען ,אַ מישמאַ ש פֿון נטיהדיקע חושים.
ער פֿירט אַ מלחמה קעגן זײַנע ברידער פֿון יענער זײַט גרענעץ.
שפײַ געטאָ ן און דער ווינט האָ ט
אַטפֿו אויף דיר! ‒ עארף האָ ט אַ ּ
שפײַעכץ צו זײַן ּפנים און ער האָ ט עס ניט
צוגעקלעפט דאָ ס
ּ
ּ
אָ ּפגעווישן.
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ער וועט גיין צום קאָ מאַ נדיר און אים אַ רײַנזאָ גן אַלץ וואָס ער
טראָ גט אויפֿן האַ רצן .ער וועט אים זאָ גן" :איך בין ניט פֿעיִ ק צו
דער מיליטער־דינסט ,באַ פֿרײַ מיך ,איך וויל ניט זײַן צווישן אײַך.
אײַער וועלט איז ניט מײַן וועלט" ‒ ,אָ ט אַזוי וועט ער אים זאָ גן.
װען עארף איז אָ נגעקומען אין דער מיליטער־באַזע איז ניט געווען
קיין צײַט אויף קיין זײַטיקע דיבורים ,ווײַל בעת ער איז געווען אין
דער היים מע האָ ט געפֿונען אַ גרויסן דורכבראָ ך אין דער
גרענעץ־צאַ ם און יוחאי ,זײַן בעסטער פֿרײַנד איז פֿאַ רוווּנדעט
שפורן און
געוואָ רן .עארף האָ ט באַ לד געפֿונען דעם שׂ ונאס
ּ
נאָ כגעפֿירט נאָ ך זיך אַ ן אָ טריאַ ד זעלנער איבער דער גרענעץ .זיי
האָ בן פֿאַ רטרויט אים זייערע לעבנס ,ער האָ ט זיי געפֿירט פֿאָ רויס
און זייערע לעבנס זײַנען געווען אין זײַנע הענט.
דער אָ טריאַ ד האָ ט זיך אומגעקערט אויף דער באַ זע אין אַ
מעת־לעת אַ רום ,ניט נאָ ר גאַ נץ און געזונט ,נאָ ר אויך מיט
געפֿאַ נגענע טעראָ ריסטן .און וואָס האָ ט איבערגעלעבט עארף בעת
יענעם טאָ ג־און־נאַ כט־געיעג ,בעת יענעם בלוטיקן געיעג נאָ ך זײַנע
ברידער פֿון יענער זײַט גרענעץ ,דאָ ס האָ ט געוווּסט נאָ ר ער אַליין,
נאָ ר ער און דער אייבערשטער .אויך דעבי וואָ לט געקענט
פֿאַ רשטיין וואָס ס'טוט זיך אין זײַן נשמה .זיכער ,אַז זי וואָ לט אים
פֿאַ רשטאַ נען ווען זי וואָ לט געקענט אַראַביש .עארף איז געלעגן
לעבן איר און גערעדט אַ גאַנצע נאַ כט.
גערעדט ,געוויינט און געשריִ ען.

54

***
סוף יענער וואָ ך איז עארף ווידער געפֿאָ רן אַהיים .זײַן עלטערער
ברודער האָ ט אים געכאַ ּפט בײַ דער האַנט און געזאָ גט" :אַזוי קען
עס ניט גיין ווײַטער .נעם זיך אין די הענט .מע פֿאַ רלאָ זט נישט אַ
פֿרוי מיט קינדער כּ די
שפילן אַ ליבע מיט אַ ן אַ מעריקאַ נער
ּ
קורווע".
"פֿאַ רמאַ ך דײַן ּפיסק ‒ ,האָ ט אים געענטפֿערט רפֿי און זיך געוואָ נדן
צום ווײַב ‒ ,לייג די קינדער שלאָ ֿפן".
אין דרויסן איז נאָ ך געווען ליכטיק ,אָ בער די קינדער זײַנען
אַ רײַנגעקראָ כן אין בעטן גלײַך אַזוי ווי געווען ,אין קליידער און
שיך .ניט באַ וויזן עסן־טרינקען ,נאָ ר געלעגן אין בעטן מיטן קאָ ּפ
אונטער דער קאָ לדרע.
און דאַ ן האָ ט ער געזאָ גט זײַן פֿרוי" :אַזוי און אַזוי .זי וויל קומען
אַ הער און ווערן דײַן שקלאַ פֿין".
שפילן ליבע וו ּו דו
"ניין ‒ ,האָ ט געענטפֿערט ס'ווײַב ‒ ,קענסט ּ
ווילסט ,אָ בער ניט בײַ אונדז אין הויז".
און ער האָ ט געזאָ גט" :דאָ ס הויז איז פֿאַ רלאָ זט און שמוציק .זי וועט
ראַ מען ,וואַ שן ,קאָ כן .זי וועט זײַן דיר אַ גוטע פֿרײַנדין ,וועט דיך
אויסלערנען רעדן ענגליש .וועסט האָ בן צײַט זיך צוקעמען .און גיי
ווייס ,ס'קען זײַן ,אַז וועסט זי ליב באַקומען".
"דאָ ס דײַן הויז איז פֿאַ רלאָ זט און שמוציק ‒ ,האָ ט געענטפֿערט די
פֿרוי מיט טרויער־און־ווייטיק אין די אויגן".
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–

דאָ ס הויז איז ריין ,אָ בער עס קען זײַן נאָ ך בעסער.

‒

זי וועט ניט איבערטרעטן די שוועל פֿון אונדזער הויז.

‒ וויין ניט.
‒ איך וויין ניט.
שפיל זיך מיט איר .זײַ זיכער ,איך וועל זיך
‒ ּפשוט ...איך
ּ
אומקערן אַהיים.
‒ אינשאַ ללא ,מיט גאָ טס הילף.
עאר ֿפס בכור ,אַ ייִ נגל פֿון פֿופֿצן יאָ ר איז געלעגן אונטער דער
קאָ לדרע און געוויינט ,ממש געיאָ מערט.
אין דרײַ מאָ נאַ טן אַ רום זײַנען ּפלוצעם געקומען צו פֿאָ רן דעביס
עלטערן .וואָס ּפלוצעם? מע האָ ט גערעדט פֿאַ רשיידנס .אייניקע
האָ בן געהאַלטן ,אַז עמעצער האָ ט זיי אָ נגעשריבן אַ בריוו ,אַז זייער
טאָ כטער פֿירט זיך אויף ווי אַ פֿריילעכע לאַ ־לאַ ־לאַ  .און אַנדערע
האָ בן געטענהט ,אַז דעבי אַליין האָ ט זיי געשריבן אַ בריוו .אַזוי צי
אַנדערש ,נאָ ר דעביס עלטערן זײַנען געקומען קיין ארץ־ישׂראל כּ די
צו באַ קענען זיך מיטן הייליקן לאַנד ווי אויך מיט רפֿי ,וועלכן זייער
טאָ כטער האָ ט אַזוי שטאַ רק ליב.
"שיינע עלטערן ‒ ,האָ ט געזאָ גט רפֿי ‒ ,כ'האָ ב אַפֿילו ניט געקענט
טראַ כטן ,אַז דאָ ס איז איר מוטער .כ'האָ ב פֿאַ רגעסן ,אַז דעבי איז
אַ כצן יאָ ר אַ לט ,סך־הכּ ל מיט דרײַ יאָ ר עלטער פֿון מײַן זון .כ'האָ ב
אַפֿילו פֿאַ רגעסן ,אַז זי איז אַ ן אויסלענדערין .זי איז געוואָ רן מער
ווי מײַן קאָ כאַ נקע ,זי איז געוואָ רן איך אַ לײן.
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כ'פֿלעג באַ זוכן בײַ זיך אין דער היים נאָ ר דעמאָ לט ,ווען זי פֿלעגט
מיר זאָ גן" :רפֿי ,דאַ רפֿסט צופֿאָ רן אַהיים געוווירן ווערן וואָס טוט
זיך מיט הינדייה און קינדער .אפֿשר עמעצער פֿון זיי איז ניט
געזונט .און אפֿשר זיי ווילן זען דעם טאַ טן .זיי קענען דאָ ך האָ בן
ּפראָ בלעמען אין דער צוקונפֿט".
ער פֿלעגט פֿאָ לגן ,געפֿאָ רן אויף אַ באַ זוך און פֿלעגט זיך אומקערן
מיט עמעצן פֿון זײַנע קינדער.
ּפאַ מעלעך דעבי האָ ט זיך באַ קענט מיט אַלע זײַנע קינדער .דעבי
מטפל געווען.
פֿלעגט זיי וואַ שן ,פֿאַ רריכטן די קליידער ,בקיצור‒ ,
ּ
נאָ ר דער עלטערער זון פֿלעגט קיין מאָ ל ניט קומען ,ער האָ ט זיך
געשעמט מיט זײַן פֿאָ טער.
אַ ז דעביס עלטערן זײַנען געקומען צו פֿליִ ען ,זײַנען רפֿי מיט דעבי
מקבל־פנים זײַן .די עלטערן ,פֿון זייער
געפֿאָ רן קיין אַ עראָ ּפאָ רט זיי
ּ
זײַט ,האָ בן מיטגעבראַ כט אַ גרויסע וואַ ליזע מיט קליידער פֿאַ ר אַלע
רפֿיס קינדער ,ווי עס ּפאַ סט פֿאַ ר געטרײַע זיידע־באָ בע.
דזשיפ"
רפֿי האָ ט באַקומען אַ ן אורלויב ,גענומען דעם מיליטער־"
ּ
און האָ ט מכבד געווען דעביס עלטערן מיט אַ רײַזע איבערן לאַ נד.
ער האָ ט זיי דערציילט וועגן דער אומאָ ּפהענגיקייט־מלחמה ,וועגן
ירושלים ,וועגן שייך־אַברייק ,וועגן מצדה און וועגן קסריה .דעביס
פֿאָ טער ,אַ געלערנטער משׂ כּ יל ,אַ ּפראָ פֿעסאָ ר ,האָ ט פֿון זײַן זײַט
דערציילט ,וואָס וועגן די אַלע געשעענישן און ערטער שטייט
געשריבן אין ביכער ,און געקומען צו אַ מסקנה ,אַז רפֿיס
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דערקלערונגען

האָ בן

דערגאַ נצט

זייער

וויסן

אין

ארץ־ישׂראל־געשיכטע.
"דאָ ס איז פֿון גאָ ט" ‒ ,האָ ט געזאָ גט דעביס פֿאָ טער צו ר ֿפי.
"איר דאַ רפֿט מיר גאָ רניט דערקלערן – ,האָ ט געענטפֿערט רפֿי‒ ,
כ'בין אַליין אַ טאַ טע פֿון נײַן קינדער .בײַ אונדז ,ווען אַ בעדויִ נער
געשפילט אַ ליבע מיט אַ ייִדישן בחור ,מע וואָ לט זי
מיידל וואָ לט
ּ
געשאָ כטן צוזאַ מען מיט איר געליבטןּ .פראָ סט און ּפשוט ‒ ,איין
מעסער אין גאָ רגל ,דער צווייטער ‒ אין דער ּפלייצע .איך
פֿאַ רשטיי ‒ ,האָ ט ער ממשיך געווען מיט טרערן אין אויגן ‒ ,ווי
קומט עס אַזוינס ,אַז איר שיקט אײַער בת־יחידה קיין ישׂראל ,אַז זי
עפעס אַ רײַכן און
זאָ ל ,חלילה ,ניט האָ בן קיין חתונה מיט ּ
געלערנטן גוי .און דאָ  ,אין ישׂראל ,פֿאַ רליבט זי זיך אין אַ
בעדויִ נער ,וועלכער קען ניט לייענען־שרײַבן און האָ ט ,קיין
עין־הרע ,אַ ווײַב מיט נײַן קינדער.
"דו פֿאַ רשטייסט ניט ‒ ,האָ בן געטענהט דעביס עלטערן ‒ ,דו ביסט
אַ ישׂראלדיקער ,דו דינסט אין צה"ל .און עס מאַ כט ניט אויס צו
וועלכן גלויבן געהערסטו .דו ביסט אַ גוטער מענטש און דאָ ס איז
דער עיקר .מיר זעען דאָ ך ,אַז דעבי איז גליקלעך מיט דיר .זי איז
אַ לץ ,וואָס מיר פֿאַ רמאָ גן .ביטע ,גיב אַ כט אויף איר".
אינעם טאָ ג ,ווען דעביס עלטערן האָ בן שוין געהאַלטן בײַם
געשפרעך:
אַ וועקפֿאָ רן ,איז פֿאָ רגעקומען אַ וויכטיקער
ּ
‒ הער ,רפֿי .אויב ס'וועט קומען אַ זאַ טאָ ג און דו וועסט באַ שליסן
משפחה ,און דו וועסט פֿאַ רשטיין ,אַז
צו פֿאַ רלאָ זן דײַן אָ פֿיציעלע
ּ
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קענסט ניט לעבן אָ ן אונדזער טאָ כטער און זי קען ניט לעבן אָ ן דיר,
אױב ס'וועט קומען אַ זאַ טאָ ג ,גיב אונדז גלײַך צו וויסן און מיר
וועלן דיר צושיקן אַלע נויטיקע ּפאַ ּפירן .אַ לס אַ נדן וועסטו
באַקומען אַ הויז ,אַ מאַ שין און מזומנים ,ווי אויך וועסטו קריגן
אָ ּפטריט־געלט פֿאַ ר דײַן איצטיקער ֿפאַ מיליע .וועסט קומען קיין
אַ מעריקע און וועסט אָ נהייבן אַ נײַ לעבן מיט אונדזער דעבי .און אַז
איר וועט שטיין גוט אויף די פֿיס און וועסט גוט פֿאַ רדינען ,וועסטו
קענען ברענגען קיין אַ מעריקע דײַנע קינדער ,אַז זיי זאָ לן האָ בן אַ
לײַטיש לעבן און אַ זיכערע צוקונ ֿפט.
רפֿי איז געפֿאָ רן צו זײַנע ברידער צו פֿרעגן אַ ן עצה.
‒ הײַנט זאָ גן זיי דיר צו אַ וועלט און מאָ רגן וועסטו באַקומען
קדחת.
"זיי זײַנען אָ רנטלעכע מענטשן ‒ ,האָ ט דערווידערט עארף ‒ ,אַז זיי
זײַנען נאָ ר אָ נגעקומען האָ בן זיי מיר געגעבן צוועלף טויזנט גרינע
אויף הוצאות און געזאָ גט" :נעם ,רפֿי ,ס'געלט אויף הוצאָ ות ,מיר
האָ בן מורא צו פֿאַ רלירן עס" .איך דאַרף אײַך ניט דערציילן ,וואָס
פֿאַ ר אַ כּ בֿ וד איז עס פֿאַ ר אַ בעדויִ נער ,ווען אַ פֿרעמדער מענטש
ֿפאַ רטרוירט אים אַ זאַ סומע געלט".
ווען רפֿי האָ ט באַקומען פֿון דעביס עלטערן ס' ּפעקל געלט ,האָ ט ער
עס באַ לד פֿאַ רוויקלט אין ּפאַ ּפיר ,איבערגעבונדן מיט אַ שטריק אין
דער לענג און אין דער ברייט ,און נאָ ך אַ מאָ ל פֿאַ רוויקלט און
איבערגעבונדן .גאָ ט זאָ ל באַ היטן פֿון אַ יצר־הרע .דאָ ס ּפעקל האָ ט
ער אַ רײַנגעלייגט אין אַ טיפֿע קעשענע און די קעשענע האָ ט ער
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רשפיליעט .דאָ ס ּפעקל ,ווי אַ צעגליט שטיק גאָ לד,
פֿאַ רנייט און פֿאַ
ּ
האָ ט געבריט דעם פֿוס און ניט געלאָ זט לעבן .די האַנט ,ניט
ווילנדיק ,האָ ט זיך געצויגן צו דער קעשענע .אָ בער ער האָ ט
אויסגעהאַלטן ,פֿאַ ר אַלץ געצאָ לט פֿון זײַן אייגענעם בײַטל ,און אַז
דעביס עלטערן האָ בן געהאַלטן בײַם אַ וועקפֿליִ ען ,האָ ט ער זיי
אומגעקערט דאָ ס ּפעקל געלט ,אַ פֿילו די שטריק ניט אויפֿגעבונדן.

***
‒ נו ,און ווײַטער? מיט וואָס האָ ט זיך פֿאַרענדיקט די מעשׂ ה.
עארף האָ ט אַ קוק געטאָ ן אין פֿענצטער .שקיעה־צײַט .אויף דער
נטפלעקט אַ בילד ‒ ,אַ הויכער באַ רג אין דער
שויב האָ ט זיך אַ ּ
אָ ּפשײַן פֿון די שוואַ כע זונען־שטראַ לן .אינעם צימער איז
בין־השמשותדיק סינטעמענטאַ ל און אומעטיק.
די אורחים זיצן שטיל ,אײַנגעטונקען אין אייביקע זאָ רגן ‒ ,די בנים
וואַ קסן ,מע דאַרף זיי געפֿינען אַ ּפאַ סיקן שידוך ,מע ווערט עלטער,
דאָ ס האַרץ איז פֿול מיט בענקשאַ פֿט און זכרונות ,די ּפאָ ליטיקער
לײַגן ,די יוגנט פֿאַ רגעסט אין מסורת־אָ בֿ ות ,דער קלימאַ ט ווערט
אַלץ ערגער און ערגער ,די מדינה קײַקלט זיך צום...
‒ און וואָס איז געווען דער סוף?
‒ דער סוף? דער סוף איז שטענדיק דער זעלבער .מע קערט זיך
אום צו די קינדער.

60

***
‒ ביטע ,קומט אַ רײַן ,פֿאַ ר אונדז איז דאָ ס אַ גרויסער כּ בֿ וד ‒ ,האָ ט
געזאָ גט אַ קליינוווּקסיקע ,זייער טראָ געדיקע פֿרוי מיט אַ זויגלינג
בײַ דער ברוסט ,אַ מאַ מע פֿון ,ניווראָ קאָ  ,עלף קינדער.
מיר זײַנען בײַ עארף־רפֿי צו גאַ סט .אין דרויסן איז ליכטיק ,עס
שײַנט די זון.
אין שטוב איז חושכדיק ,נאָ ר אין דער קיך אונטער דער סטעליע
לעמפל .צוליב די געסט וועגן ,אַז די פֿליגן זאָ לן
לײַכט זיך אַ קליין
ּ
צעשפריצט אינעם סאַ לאָ ן
זיי ניט דאָ קוטשען ,האָ ט די באַלעבאָ סטע
ּ
עפעס אַ זאַ שטאַ רקן שטינקנדיקן חומר ,אַז מע קען דערשטיקט
ּ
ווערן .מיר האָ בן זיך אַ נטשולדיקט און אַרויס אין דרויסן צו כאַ פן אַ
ביסל פֿרישע לופֿט .די באַלעבאָ סטע האָ ט פֿאַ רשטאַ נען ,אַז מיר
קענען ניט אויסהאַ לטן דעם שווערן ריח און אײַנגעלאַ דן אונדז אין
אַ גרויסן שלאָ פֿצימער.
"זײַט מיר מוחל ‒ ,האָט זי אַ זאָ ג געטאָן ‒ ,דאָ וועט אײַך זײַן
געשפריצט".
באַ קוועם ,דאָ האָ ב איך ניט
ּ
זי לויפֿט אַ וועק אין דער קיך און קערט זיך אום מיט קאַ ווע און
פֿארשיידענע זיסקײַטן אויף אַ קליינעם טאַ ץ .מיר זיצן אויף שיינע
בעטן ,באַ דעקטע מיט פֿילפֿאַרביקע דעקן ,לײַלעכער ,האַנטעכער,
עס מאַ כט אַ ן אײַנדרוק פֿון אַ בליִ ענדיק פֿרילינגפֿעלד.
–

די לײַלעכער זײַנען פֿון אַ מעריקע .אויך די האַנטעכער און

טישטעכער זײַנען פֿון אַ מעריקע .אַ גוטע סחורה .די קליידער,
אָ בער ,זײַנען קליין אויף מיר ,זיי זײַנען מיר ענג אין די קלובעס.
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ס'געפֿעלט אײַך? איר קענט זיי נעמען .יאָ  ,דאָ ס זײַנען אירע
קליידער ,דעביס .נעמט ,כ'האָ ב גענוג געליטן .די אַ מעריקאַ נער
האָ ט געלעבט מיט מײַן מאַ ן צוויי יאָ ר .זי ,אַ פֿרעמדע ,האָ ט געלעקט
האָ ניק ,און איך ,ס'אמתע ווײַב ,איך בין געלעגן אין אַ טיפֿער
ריפע .איר וועט ניט גלייבן ,נאָ ר מ'האָ ט זי גערופֿן פֿרוי עארף,
ּ
ּפונקט אַזוי ווי מיך ,זײַן געזעצלעכע פֿרוי ,די מאַ מע פֿון זײַנע
קינדער .דאָ ס איז געווען ניט אויסצולײַדן ‒ ,ער פֿלעגט קומען איין
מאָ ל אין צוויי וואָ כן ,זיך ניט ֿפאַ רזאַ מט ,אָ בער שטענדיק
איבערגעלאָ זט נאַ דיזנע געלט .דעם אמת געזאָ גט ,יעדעס מאָ ל
פֿלעגט ער מיטנעמען מיט זיך אויף עטלעכע טעג איין קינד און עס
אומגעקערט אויסגעוואַ שן און אויסגעצוואָ גן ,ווי אַ ייִדיש קינד .איך
שפילן ,ווען זיי
האָ ב באַ מערקט ,אַז מײַנע קינדער הערן אויף צו ּ
געשפילט אין
דערזעען מיך .איר ווייסט פֿאַ ר וואָ ס? ווײַל זיי האָ בן
ּ
"טאַ טע און דעבי" .עארף קומט און איך שווײַג ,דערלאַ נג אים אַ
טעפעלע קאַ ווע ,ער שווײַגט און איך שווײַג .ס'איז ניט געווען קיין
ּ
איין נאַ כט ,אַז איך זאָ ל ניט וויינען .און אויך דער בכור אונדזערער,
נעבעך ,האָ ט אויך געוויינט ,יעדע נאַ כט געוויינט מיט ביטערע
טרערן .מײַן שוועגערין איז געפֿאָ רן צו רעדן מיט דעבי ,אָ בער איך
האָ ב ניט געוואָ לט וויסן צי זיי זײַנען געקומען צו אַ טאָ לק .און
כּ ל־זמן דער מאַ ן קומט אַהיים אַ ריינינקער און אַ פֿרעמדער ,פֿלעג
איך פֿאַ רשטיין ,אַז ער קומט פֿון דער "מיליטער־באַ זע" און אַ הין
וועט ער זיך אומקערן .אָ בער כ'פֿלעג אים שטענדיק בענטשן "דער
אייבערשטער זאָ ל דיך היטן און געבענטשט זאָ לסטו זײַן אין דײַנע
וועגן" .און ס'איז געקומען צײַט און ער האָ ט מיר געזאָ גט" :אין
גיכן קער איך זיך אום" ,אָ בער כ'האָ ב זיך געמאַ כט ניט הערנדיק,
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ווײַל קיין מאָ ל ,איר הערט ,קיין מאָ ל טאָ ר ניט וויסן דער מאַ ן דאָ ס
וואָס איר ווייסט ,און אויך דאָ ס ווײַב טאָ ר ניט וויסן ,אַז דער מאַ ן
שפילערײַען" .כּ ל־זמן לעבט
ווייסט ,אַז זי ווייסט אַלץ וועגן זײַנע " ּ
משפחה .אָ ן בושה איז
אין האַ רצן אַ בושה ,אַזוי לאַ נג לעבט אַ
ּ
ניטאָ קיין פֿאַ מיליע.

***
– שוין קיין מאָ ל אין מײַן לעבן וועל איך ניט זײַן אַזוי גליקלעך
און אין דער זעלבער צײַט אומגליקלעך ,ווי כ'בין געווען מיט דעבי.
כ'האָ ב עס געוווּסט דעמאָ לט און איך ווייס עס אַפֿילו איצט ,נאָ ר
דער ווייטיק איז שוין פֿאַרבײַ .צוויי יאָ ר זײַנען אַ וועקגעפֿלויגן ווי
איין טאָ ג און איז געקומען די שעה ,ווען זי האָ ט געדאַ רפֿט זיך
אומקערן צו די עלטערן ,קיין אַ מעריקע .כ'האָ ב איר געזאָ גט" :פֿאָ ר,
איך וועל קומען גלײַך נאָך דיר" .איר טאַ טע האָ ט צוגעשיקט צוויי
בילעטן און אַלע נויטיקע ּפאַ ּפירן .כ'האָ ב באַ גלייט מײַן דעבי ביזן
אַ עראָ ּפאָ רט און געשטאַ נען בײַם פֿליפֿעלד און געקוקט אין הימל.
דער עראָ ּפלאַ ן איז צערונען געוואָ רן אין די וואָ לקנס און איך בין
אַלץ געשטאַ נען ,ביז כ'בין ניט געפֿאַ לן חלשות.
אַ גאַנצן חודש בין איך געווען קראַ נק .און דאַ ן בין איך געגאַנגען
צו מײַן פֿרײַנד ,צו מײַן ברודער יוחאי ,מיטגעבראַ כט מיט זיך
ראָ זעווע ּפאַ ּפיר און אַ ראָ זעווע קאָ נווערט ,אוועקגעלייגט עס אויפֿן
טיש און געזאָ גט" ‒ ,שרײַב!"
דעבי ,וועלכע איז מײַן האַרץ און מײַן נשמה,
דעבי ,וואָס איז דאָ ס שוואַ רצאַ ּפל פֿון מײַן אויג,
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דער אָ טעם פֿון מײַן מויל ,מײַן טײַערער מילגרוים.
איך וועל ניט קענען ֿפאַ רלאָ זן מײַן הויזּ ,פשוט ניט
קענען .כ'וועל ניט קענען ֿפאַ רלאָ זן מײַן ווײַב.
אָ בער דער עיקר איז ,אַז איך קען ניט אָ ּפטאָ ן דיר
דאָ ס ,וואָס איז פֿאַרבאָ טן .איך האָ ב דיך זייער ליב
און

דו

ביסט

מיר

זייער

טײַער.

דו

רפסט
דאַ ֿ

ֿפאַ רשטיין ,אַז איך בין אַ ּפשוטער בעדויִנער ,וואָס
קען ניט לייענען און שרײַבן ,אַפֿילו דאָ ס בריוו צו
דיר שרײַבט מײַן בעסטער ֿפרײַנד .איך בין קיין מאָ ל
ניט געווען אין אַ געלערנטער געזעלשאַ ֿפט ,כ'האָ ב
חשובע לײַט,
קיין מאָ ל ניט געגעסן בײַם טיש מיט
ֿ
מײַן וועלט איז קליין און ענג ‒ ,אַ ּפיתה מיט
רײַנפירן אין אַ
חימוס .איך וועל ניט קענען דיך אַ
ֿ
קולטורעלער געזעלשאַ ֿפטֿ ,פאַ רקערט ,איך וועל
דיך אומקערן אין מיטל־אַ לטער.
מײַן ליבע ,דו האָ סט געקענט זײַן מײַן טאָ כטער .דו
רפסט מיך ֿפאַ רשטיין ,כ'וועל קיין מאָ ל ניט
דאַ ֿ
ֿפאַ רלאָ זן מײַנע אייגענע קינדער .בײַ אונדז ,אין
שבט וואָ לטסטו געקענט זײַן נאָ ר אַ שקלאַ ֿפין.
מײַן ֿ
מע ווערט דאָ ך עלטער ,די ליבע ווערט שוואַ כער
און דו וואָ לטסט ניט געוו ּוסט וואָס צו טאָ ן מיט דײַן
אַ לטן בעדויִנער .דו ביסט יונג און שיין און דו
געפינען אַ גלײַכן ,אַ געלערנטן ,פֿון
רפסט זיך
דאַ ֿ
ֿ
אײַערע ,דו זאָ לסט קענען האָ בן ייִדישע קינדער.
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איך ווייס ,אַז דײַנע עלטערן האָ בן מיך מכבד און
ליב ,אויך איך האָ ב זיי ליב .אָ בער אין דער
זעלבער צײַט איך ווייס ,אַז זיי זײַנען אומגליקלעך.
ווען איך וואָ לט געווען אַ ייִד און מײַן טאָ כטער
וואָ לט חתונה געהאַט מיט אַ בעדויִנער ,וואָ לט איך
געשטאָ רבן פֿון ווייטיק .און ווען ,ניט דאָ געדאַ כט,
מײַן אייגענע טאָ כטער וואָ לט חתונה געהאַט מיט
אַ י ִיד ,כ'וואָ לט זי געקוילעט מיט מײַנע אייגענע
הענט.
זײַ מיר מוחל ,כ'וועל ניט קומען .און איך בעט
דיך ,אויך דו זאָ לסט ניט קומען ,סײַדן אין אַ סך
שפעטער וועסטו קענען קומען מיט דײַנע
יאָ ר
ּ
אייפערזיכטיקן מאַ ן ,וועלכער
קינדער און מיט אַ ן
ֿ
טרעפן.
וועט דיר ניט דערלויבן ,אַז מיר זאָ לן זיך
ֿ
מײַן בילעט קיין אַ מעריקע ֿפאַ רקויף און קויף זיך
געדענק־פינגערל.
אַ
ֿ
מיט יוחאי ס הילף האָ ט רפֿי אונטערגעחתמעט דעם בריוו און
רקלעפט דעם קאָ נווערט .און כּ די צו שטעלן אַ ּפונקט אין דער
פֿאַ
ּ
גאַנצער געשיכטע און באַ ווײַזן ,אַז אַ בעדויִ נער בלײַבט אַ
בעדויִ נער ,האָ ט עארף גענומען אַלע זאַ כן ,וואָס דעבי האָ ט
איבערגעלאָ זט ‒ ,די לײַלעכער און האַנטעכער ,די טישטעכער און
קליידער ,גענומען און אַ וועקגעשאָ נקען זײַן פֿרוי ,אַז אויך זי זאָ ל
הנאָ ה האָ בן.
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"גיט אַ קוק – ,האָ ט געזאָ גט הינדייה ‒ ,גיט נאָ ר אַ קוק וואָס פֿאַ ר
אַ קליין פֿיסל האָ ט געהאַט די אַ מעריקאַ נער מויד" ‒ ,און זי האָ ט אַ
טײַטל געטאָ ן אין אַ ווינקל.
דאָ רט

זײַנען

געשטאַ נען

כּ ל־מיני

שיכעלעך,

סאַ נדאַ לן

און

שטיוועלעך .קליינע ,ווי פֿאַ ר אַ קינד פֿון צען יאָ ר ,און הינדייה האָ ט
רחמנות געהאַט אויפֿן מיידל ,וואָס האָ ט אַ מאָ ל געטראָ גן די
שיכעלעך ,ביז עארף האָ ט זיי געשאָ נקען זײַן פֿרוי.

***
"הער ‒ ,האָ ט מיר אַ מאָ ל אַ זאָ ג געטאַ ן מײַן פֿאָ טער ,אונדז צו
לאַ נגע יאָ רן ‒ ,דו ווייסט וואָס איז דער חילוק פֿון אַ ייִדישן
קאָ כאַ נעק צו אַ ניט קיין ייִדישן? אָ ט הער .אַ פֿאַ רליבטער ניט־ייִ ד
נעמט די זאַ כן פֿון זײַן פֿרוי און טראָ גט זיי אַ וועק צו זײַן קאָ כאַ נקע.
אַ ייִ ד אַ קאָ כאַ נעק נעמט בײַ דער געליבטער און ברענגט זײַן
פֿרוי"...
דאָ ס זעלבע ‒ אַ בעדויִ נער...
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אַיִקאָ און קלאַוס האָבן חתונה

ער

האָט געלערנט העברעיִש .איך האָב געלערנט אַראַביש .בעת

הפֿסקות פֿלעגן מיר זיך באַגעגענען לעבן דעם באַסיין פֿונעם
"עקיבֿא־אולפּן" .מיר אַלע פֿלעגן טרינקען זאַפֿט און ביר .ער האָט
ניט געטרונקען .ס'איז געווען הייס .ס'איז געווען זומער ,ס'יאָר
נײַנצן צוויי און זיבעציק.
"מע דאַרף טרינקען ,קלאַוס .בײַ אונדז מוז מען טרינקען ‒ ,פֿלעגן
מיר אים זאָגן ‒ ,צוליב דער היץ מוז מען טרינקען ,אָפֿט און
ביסלעכווײַז".
ער פֿלעגט אַ זיפֿץ טאָן ,באַקוקט אונדז מיט זײַנע וואַסערדיק בלויע
אויגן ,אַ ברום געטאָן זײַן סקאַנדינאַוויש "יאַ־אַ" און געגאַנגען צום
קראַן ,וואָס איז געווען לעבן דעם טואַלעט .ער פֿלעגט צונויפֿלייגן
די דלאָניעס אין אַ מין מאָס און געטרונקען .זײַנע העלע און
שטאַרצנדיקע ,ווי פֿײַלן ,האָר האָבן געשײַנט אױף דער זון װי
צעגליטער מעטאַל .זײַנע האָר פֿלעגן זיך אײַנטונקן אין דער
דלאָניעסמאָס ,פֿול מיט װאַסער ,ווי אַ באַרשט אין פֿאַרב .זײַנע ליפּן
האָבן

זיך

געהוידעט.

ער

פֿלעגט

אױסברומען

אַ

קורצן

סקאַנדינאַווישן געלעכטער און אײַנגעשלונגען לופֿט ווי אַ פֿיש –
"יאַ־אַ".
"ווילסט אײַזקרעם?" – פֿלעגט אים אַ פֿרעג טאָן דער מעקסיקאַנער
גענעראַל ,וועלכער האָט אינקאָגניטאָ זיך געלערנט אינעם אולפּן.
דער גאַנצער אולפּן האָט געוווּסט ,אַז ער איז אַ מעקסיקאַנער
גענעראַל ,אָבער ס'איז געווען פֿאַרבאָטן צו וויסן" .טס־ס־ס'‒ ,
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פֿלעגן אונדז װאָרענען די לערערס ,און מיר האָבן זיך שטענדיק
געשוואָרן צו היטן דעם סוד.
דער גענעראַל האָט געהאַט ברייטע אַקסל ,ברייטע הענט און אַ
ברייט האַרץ .ער פֿלעגט אַלעמען מכבד זײַן מיט געטראַנקען ,מיט
אײַזקרעם ,מיט זאַפֿט .אָבער מער פֿון אַלעמען האָט ער
סימפּאַטיזירט זײַן קאָלעגע ,דעם ווײַסן קלאַוס ,וועלכער איז ,פּונקט
ווי דער מעקסיקאַנער ,געווען אַ גוי ,און ווי ער ,האָט געהאַט אַ
מיליטערישע פֿאַרגאַנגענהייט ,ווי ער ,געווען אַ מין וואַנדער־נפֿש
מיט אַ שטעקן און מיט אַ רוקזעקל ,און האָט געוועבט אַ רויטן
טעפּעך צום משיחס קומען .אַ געמיינזאַמער טרוים ,מיט אַ קליינעם
אונטערשייד .קלאַוס איז געווען אַ וואָלונטיר ,אָן אַ גראָשן בײַ דער
נשמה ,און דער גענעראַל האָט באַקומען פֿאַר זײַנע טרוימען אַ
גענעראַליש געהאַלט.
ווי אַזוי און ווען האָט זיך דעם גענעראַל אײַנגעגעבן אַרויסציִ ען פֿון
זײַן קאָלעגע אַ ביסל אינפֿאָרמאַציע און זיך דערוויסן ,אַז זייערע
גורלות זײַנען ענלעך – נאָר גאָט ווייסט ,ווײַל קלאַוס האָט
געשוויגן ווי אַ פֿיש .און אויב ער וואָלט אַפֿילו געוואָלט ריידן,
אויך דעמאָלט ,ווי אַזוי האָט ער געקאָנט זיך דערלקערן? קײן
העברעיִש האָט ער ניט געקענט .ער איז דאָך געקומען זיך לערנען
אין אַן אָנפֿאַנגער־קלאַס ,און אַפֿילו דאָס ביסל ,וואָס עס האָבן
באַהערשט אַנדערע ,האָט ער ניט באַהערשט .אויך ענגליש האָט ער
ניט געקענט .אַ וואָרט דאָ ,אַ וואָרט דאָרט ,אַן אויסצוג פֿון אַ זאַץ
דאָ ,אַן אויסצוג פֿון אַ זאַץ דאָרט .און אױך דאָס האָט אים געקאָסט
גרויסע באַמיִ ונגען .און וואָס ווייניקער האָט ער פֿאַרשטאַנען ,אַלץ
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מער האָט ער זיך באַמיט ,און וואָס מער האָט ער זיך באַמיט ,אַלץ
ווייניקער האָט ער באַהערשט.
אײן מאָל האָב איך אַ פּרוּוו געטאָן אים צערעדן .ער האָט
אויפֿגעהויבן אויף מיר זײַנע תּמימותדיקע ,פֿאַרחידושטע ,שטומע
אויגן .כ'האָב פּרובירט פֿאַרקניפּן מיט אים אַ שמועס אָן ווערטער.
מיט רמזים ,מיט מאַראַנצן ,מיט לידער ,מיט געלעכטער – ס'איז ניט
געגאַנגען .קיינעם איז עס ניט געגאַנען .ניט פֿון די העברעיִשע
קלאַסן פֿאַר די גוים און ניט פֿון די אַראַבישע קלאַסן פֿאַר ייִ דן.
ענדלעך איז אַלעמען נימאס געוואָרן פֿון קלאַוסן און מיר אַלע
האָבן אים געלאָזט זיצן אַליין ,מיט זײַן ווײַס־בלאָנדן קאָפּ ,מיט זײַנע
וואַסערדיק בלויע אויגן ,ווי אַן אַקסעסואַר ,ווי אַ דעקאָראַציע,
וואָס נייטיקט זיך ניט אין אַ פֿאַרשטאַנד ,אין אַ סימפּאַטיע ,אין אַ
באַציִ ונג.
קלאַוס איז געווען אַן אָפֿיצער פֿון יו־ען־כּוחות ,פֿון אָט דעם
אויסלענדער־לעגיאָן,

וואָס

לעבט

אויפֿן

חשבון

פֿונעם

אַראַביש־ישׂראלדיקן קאָנפֿליקט .ער האָט געזען ישׂראל פֿון אַ
באַאָבאַכטונגס־פּונקט אויף דער מצרישער גרענעץ און אים איז
געפֿעלן געװאָרן דאָס ,וואָס ער האָט געזען .ער האָט פֿאַרלאָזט זײַן
דינסט ,פֿאַרקויפֿט זײַן שטוב און האָט אָנגעהױבן אַרבעטן לטובֿת
עם־ישׂראל ,אין אַ קיבוץ אין עמק־הירדן.
און די מעשׂה ,וואָס איז געשען ,איז געווען אַזוי :זיצט זיך קלאַוס
ערגעץ דאָרט אין סיני ,אַ מאָל אין סיני און אַ מאָל אין ארץ־גושן
אין מדבר ,באַקומט זײַן געהאַלט ,און זײַן ווײַב אין נאָרוועגיע
באַקומט אויך ,און אַ דריט געהאַלט ווערט אַרײַנגעלייגט אין באַנק.
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לכתּחילה פֿלעגן די טעג פֿאַרבײַגיין גיך און גיך זיך צונויפֿלייגן אין
אַ געהאַלט־חודש .דערנאָך האָבן די טעג אָנגעהויבן פּויזען ,יעדער
טאָג – אַ וואָך ,יעדער טאָג – אַ חודש .דערנאָך איז ניט געווען קיין
אונטערשייד צווישן אַ טאָג ,אַ וואָך און אַ חודש .זײַן מוח האָט זיך
אויסגעטריקנט אונטער דער ברענענדיקער זון .אין די נעכט פֿלעגט
קומען אַ קילקייט און צוקלעפּן אים צו זײַן בעט .זײַנע חבֿרים האָבן
געלעבט אַזוי ווי ער .דאָס אַנטלויפֿן קיין וויסטעניש פֿון דער
גרויער סקאַנדינאַווישער טאָג־טעגלעכקייט האָט ניט געבראַכט קיין
געוווּנטשענע באַרויִקונג אין די נשמות פֿון די סאָלדאַטן,
אָנגעקומענע פֿון דער אויפֿגעקלערטער וועלט.
צוליב דעם ,אַז די נײַקייט ,וואָס איז געווען אין די מדבר־זאַמדן,
האָט זיך אויסגעשעפּט ,זײַנען געבליבן נאָר זאַמדן ,דיונעס פֿון
וואַנדערנדיקע זאַמדן און דער הימל מיט שטערן .ס'איז געווען אויך
מוקן און פֿליגן ,וואָס זײַנען געקומען פֿון דער ציוויליזאַציע אויף
קופּעס מיט מיסט .ס'איז געווען אַ טראַנזיסטאָר ,וועלכער האָט
געלאָזט הערן מאָנאָטאָנישע אַראַבישע ניגונים ,און תּמיד די זעלבע
נודנע דענישע קעז־פּרצופֿים ,פּונקט ווי זײַן אייגענער פּרצוף.
ווען ער וואָלט ניט געהאַט געחתמהט דעם אָפּמאַך ,קען זײַן ,אַז ער
וואָלט אויפֿגעשטאַנען און זיך אומגעקערט אַהיים צו ראַטעװען סײַ
זײַן נפֿש סײַ זײַן היים .אַן אָפּמאַך איז אָבער אַן אָפּמאַך און אַ
מאַנצביל איז אַ מאַצביל .ער האָט אויסגעפֿילט דעם אָפּמאַך און
דערפֿילט ,אַז עפּעס צעפֿאַלט זיך אין אים .עפּעס וויינט אין אים און
נאָך אַ ביסל וועט ער שרײַען ,ביז ער וועט הייזעריק ווערן ,ביז ער
וועט אַרויסקריכן פֿון זײַן הויט און זיך צעברעכן – ,האָט ער ממשיך
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געווען זיצן אינעם מדבר .נאָך אַ האַלב יאָר ,נאָך פֿינף חדשים ,נאָך
פֿיר חדשים ,און נאָך איין חודש! ווען עס זײַנען געבליבן צוויי
וואָכן ,האָט ער ניט געוווּסט ,ווי אַזוי וועט ער אויפֿשטיין ,ווי אַזוי
וועט ער צונויפֿקלײַבן זײַן גוף צוריק אין זײַן הויט ,ווי אַזוי וועט ער
אַרײַנגיין אין די וואַליזעס ,אינעם אַעראָפּלאַן ,אין די באַנען ,גאַסן,
שטוב ,פֿרוי ,קינד.
ווען ס'איז געקומען די צײַט ,אַלע האָבן פֿאַרפּאַקעוועט די חפֿצים
און זיך צעזייט איבער זייערע שטיבער .און אַנשטאָט זיי זײַנען
געקומען אַנדערע סאָלדאַטן און אָפֿיצירן .קלאַוס איז געגאַנגען צו
די זאַמדן .ער האָט געקוקט אויף אַ דיונע ,וואָס האָט געהאַלטן אין
איין דערנעענטערן זיך .ער האָט אויפֿגעציטערט ,געוואַרט אויף
עפּעס ,וואָס וועט קומען .ערגעץ צום סוף פֿון זײַן דינסט האָט ער
זיך אָפּגעזאָגט פֿון אורלויב אין דער היים ,און געחתמהט אַן אָפּמאַך
נאָך אויף איין יאָר מיליטער־דינסט .און יעדן טאָג ,פֿון סאַמע
קאַיאָר אָן פֿלעגט ער אַרויסגיין צו די זאַמדן און יעדן אָוונט פֿלעגט
אַרויסגיין

אַ

גרופּע

סאָלדאַטן

און

מיט

אַ

סאָלדאַטישער

ברודערשאַפֿט זוכן אים און אומקערן אין דער קאַזאַרמע ,ביז עס
איז זיי נימאס געוואָרן און זיי זײַנען געגאַנגען צום קאָמאַנדיר און
האָבן געבעטן מע זאָל אים צונעמען פֿון זײ ,ווײַל ער איז ,ווײַזט
אויס ,ניט אין גאַנצן מיט אַלעמען.
און פֿאַר וואָס האָט מען געטענהט ,אַז ער איז ניט מיט אַלעמען?
ווײַל דאָרט ,ווען ער איז געלעגן אין די זאַמדן ,האָט ער אָנגעהויבן
הערן קולות און זען וויזיעס .ער האָט געזען ווי שבֿטי־ישׂראל
וואַנדערן איבערן מידבר .ער האָט געזען ווי משה רבנו גייט אַראָפּ
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פֿונעם באַרג מיט צוויי לוחות ,ער האָט געזען דעם ברענענדיקן
קוסט; געזען ,ווען ער האָט געלייענט די ביבל ,וואָס האָט אים
געבראַכט אַ ישׂראלדיקער רעזערװיסט מיט אַ יאַרמלקע אויפֿן קאָפ;
ער האָט געזען יענץ ,וואָס עס האָט זיי דערציילט אויף ענגליש
יענער ישׂראלי ,און זײַנע פֿרײַנד האָבן עס איבערגעזעצט אויף
קלאַוסעס שפּראַך; ער האָט געזען די לעבנס־מעשׂה פֿון יענעם
ייִדישן רעזערװיסט ,יענעמס יוגנט אין אַ פֿאַרניכטונגס־לאַגער;
געזען די וואַנדערונגען אין די קולטור־מדבריות ,און אויך די
אַסירי־ציון אין רוסלאַנד ...און אַזוי ווי אין דער תּורה עס איז ניטאָ
קיין צו פֿרי און קיין צו שפּעט ,אַזוי איז ניטאָ קיין צו פֿרי און צו
שפּעט בײַ קלאַוסן אין די וויזיעס ,וואָס ער האָט געזען אינעם
מידבר.
צווישן איין נודנע אויסצוג אינעם טראַנזיסטאָר און דעם צווייטן
האָט ער געהערט נײַעס ,װי אויך געלײענט אויסצוגן און
פֿראַגמענטן פֿון די װאָכעדיקע צײַטונגען ,װעלכע זײַנען אָנגעקומען
צו אים מיט צוויי וואָכן פריִ ער; און ער האָט געלערנט פֿון זיי ,אַז
ס'איז דאָ אַ קאָנפֿליקט צווישן ייִ דן און אַראַבער ,אַז ס'איז געווען אַ
מלחמה און ס'וועט זײַן אַ מלחמה .ער האָט געלערנט כּדי צו וויסן,
וואָס ,אייגנטלעך ,טוט ער אין דעם מידבר ,צו װאָס און פֿאַר וואָס.
אָן אַ פֿאַרבינדונג מיטן געהאַלט איז אין זײַן מוח אַרײַנגעפֿאַלן אַ
געדאַנק ,אַז ער איז אַ שומר־ישׂראל .ער האָט אָנגעהויבן דערגיין
די יאָרן זײַנע פֿרײַנד לגבי דער גרייס פֿון דער אויפֿגאַבע ,וואָס איז
אַרויפֿגעלייגט אויף זיי ,מיט דער גרייס פֿון אחריות ,וואָס ליגט
אויף זייערע פּלײצעס ,אחריות פֿון די שומרים פֿון די דערהויבענע
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גאָטסקינדער .דעריבער האָבן זיי זיך צונויפֿגעקליבן און זײַנען
געגאַנגען צו זייערע קאָמאַנדירן ,מסרן אױף קלאַוסן.
"מע האָט מיך ניט פֿאַרשטאַנען – ,האָט געטענהט קלאַוס – ,מע
האָט ניט פֿאַרשטאַנען די גרייס פֿון דער שעה" ‒ ,פֿאַרסך־כּלט ער
פּאַמעלעך.
"און וואָס איז געווען ווײַטער?" – ,פֿרעגט דער גענעראַל.
די צוויי זיצן אין אַ וועלדל בײַם באַסיין און שמועסן.
–

ווײַטער ...בין איך געקומען אַהיים .איך בין געפֿאָרן דורך

ישׂראל און כ'האָב געזען דאָס לאַנד דורכן פֿענצטער .און וועמען
באַגעגן איך אינעם אַעראָפּאָרט? יענעם רעזערװיסט מיט דער
יאַרמלקע .ער האָט אַ פּאַטש געטאָן מיר איבערן אַקסל און...
הקיצור ,איך האָב זיך אים געשוווירן ,אַז איך פֿאָר כּדי זיך
אומצוקערן .כ'האָב אים דערציילט ,אַז גאָט האָט זיך מתגלה געווען
פֿאַר מיר .ער האָט ניט רעאַגירט ,אפֿשר ניט פֿאַרשטאַנען ,אפֿשר
ניט געגלייבט.
אָבער איך האָב מײַן שבֿועה מקיים געווען .כ'האָב פֿאַרקויפֿט מײַן
שטוב ,זיך געגט פֿון מײַן ווײַב ,און אָט בין איך דאָ און אַרבעט
אינעם קיבוץ אין דער ציטרוסן־אָפּצווײַג .אויך דאָס איז אַ וועג צו
דינען גאָט – "...רעזומירט קלאַוס.
דער מעקסיקאַנער גענעראַל קניט ,כאַפּט זײַן האַנט און קושט זי.
גרויסע טרערן רינען פֿון זײַנע לאַטײַנישע שוואַרצע אויגן ,און דער
ווײַסער קלאַוס ,וועמענס האָר שײַנען אױף דער זון ווי אַ נימב
אַרום דעם קאָפּ פֿון אַ קריסטלעכן הייליקן ,שטײט און שװײַגט.
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ס'איז געווען אַ רירעװדיקע רגע .דער גאַנצער עולם ,וואָס איז
געווען אױפֿן װעג צו די קלאַס־צימערן ,איז געשטאַנען און געקוקט
ווי אַ פֿאַרחלומטער .דער גענעראַל האָט אײַנגעפֿלאָכטן זײַן האַנט
אין זײַן חבֿרס האַנט ,און זיי בײדע האָבן געשפּאַנט אין קלאַס
אַרײַן ,און נאָך זיי – דער גאַנצער אולפּן.
דער חודש ,וואָס דער קיבוץ האָט געשאָנקען קלאַוסן אויף
העברעיִש־לימודים איז פֿאַרבײַ ,און טאַקע אָן רעזולטאַטן ...האָט
מען אים געגעבן נאָך אַ חודש ...און נאָך אַ חודש .מיר האָבן שוין
פֿון לאַנג פֿאַרענדיקט אונדזער אַראַביש־קורס .דער מעקסיקאַנער
גענעראַל איז אָפֿיציעל באַשטימט געוואָרן װי אַ דיפּלאָמאַט און איז
דערטרונקען אין ים לעבן נאָבלעס אָבליזש .קלאַוס האָט זיך
אומגעקערט צו דער אַרבעט ,דאָס מאָל אינעם צימערן־אָפּצווײַג,
מיט צען העברעיִשע ווערטער אין מױל און מיט פֿינף ענגלישע
זאַצן אין זכּרון .צוזאַמען מיט דער זון ,וואָס האָט ברוין געמאַכט זײַן
פּנים ,זײַנע הענט און זײַן גאַנצן גוף ,איז ער געוואָרן איינער פֿון
אונדז .כּמעט .ער האָט זיך בהדרגדיק אויפֿגעהויבן און איז
פֿאַראַנטוואָרטלעך

געוואָרן

פֿאַר

אינסעקטן־פֿאַרניכטונג,

פֿאַר

באַמיסטונג און פֿאַר באַגיסונג .שפּעטער איז ער געװאָרן דער
שטעלפֿאַרטרעטער פֿונעם אָפּצווײַג־פֿאַרוואַלטער ,און דערנאָך –
דער פֿליכטן־אויספֿילער.
בעת דער יום־כּיפּור־מלחמה אויף זײַן קאָפּ איז געווען דער גאַנצער
קיבוץ .ער איז געווען דער איינציקער טעטיקער מאַנצביל ,וואָס איז
געבליבן אינעם קיבוץ ,ווײַל מע האָט אים ניט גערופֿן צום פּריזיװ
און ניט אַװעקגעשיקט אויפֿן פֿראָנט .וואָס פֿאַר אַ מזל .ניט זײַנס,
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נאָר פֿאַרן קיבוץ ,ווײַל וואָס וואָלט מען געטאָן אָן אים .זײַן חשיבֿות
האָט איבערגעפֿילט זײַן האַרץ .ניט זײַן חשיבֿות ,נאָר טאַקע זײַן
ווערט.
נ אָר וואָס? קיין איין מאָל איז מען ניט געקומען צו אים און ניט
געזאָגט" :קלאַוס ,מיר אַלע אַרבעטן לטובֿת איין געמיינזאַמען ציל.
מיר אַלע ,מיט דיר צוזאַמען ,בויען אונדזער נאציאָנאַלע היים" .מיט
אים האָט מען ניט גערעדט נישט וועגן אידעאַלן ,ניט וועגן ציוניזם.
מיט אים האָט מען בכלל ניט גערעדט ,און אַװדאי ניט וועגן זאַכן,
וואָס ליגן אויפֿן האַרצן .גײ װײס ,אפֿשר רעדט מען ניט אין די
קיבוצים וועגן זאַכן ,וואָס ליגן אויפֿן האַרצן? ...און אויב מע רעדט
יאָ ,איז אַוודאי טוט מען עס ניט בשעתן אַרבעט אין פֿעלד ,ווען די
ברענענדיקע זון הענגט איבערן קאָפּ; און זיכער ,אַז נישט אין קיך,
און ניט בײַם אונטערטראָגן דאָס עסן אין דער גאָרקיך.
און נאָך דער אַרבעט – נאָך דער אַרבעט גייט יעדער איינער אין
זײַן שטוב ,צו זײַן ווײַב ,צו זײַנע קינדער .אַלע באַהאַלטן זיך אין
זייערע קליינע שטיבער ,פּאָרפֿאָלקווײַז – און קלאַוס בלײַט אַליין.

***
ס'איז פֿאַרבײַ אַ יאָר ,עס זײַנען פֿאַרבײַ צוויי יאָר און שוין דאָס
דריטע יאָר ציילט זײַן קיבוץ־קאַלענדאַר .ס'זײַנען דאָ אַזעלכע ,וואָס
זײַנען

געקומען

שפּעטער

פֿון

אים

און

זיי

זײַנען

שוין

קיבוץ־מיטגלידער ,נעמען אָנטייל אין די מיטגלידער־פֿאַרזאַמלונגען,
וויילן אויס ,ווערן אויסגעוויילט .און קלאַוס זיצט נאָך אַלץ "אין
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דרויסן" .נאָך אַלץ אַ פֿרעמדער .אַ מאָדנער וואָלונטיר .זײַנע הענט
אַרבעטן תּמיד אומזיסט ,אָן געלט .אַ באַשטענדיקער דינער.
אמת ,ניט איין מאָל האָבן די מיטגלידער געזאָגט אים" :גיי אַרײַן,
קום אַרײַן טרינקען טיי" .ער איז אָבער ניט אַרײַן.
ניט איין מאָל האָט דער קאַזנאַטשיי געזאָגט אים" :נעם געלד און
פֿאָר קיין שטאָט" .צו וואָס וועט ער פֿאָרן קיין שטאָט ,אַז ער קען
דאָרט קיינעם ניט .ער האָט זיך אָפּגעזאָגט איין מאָל ,צוויי מאָל און
דרײַ מאָל ,ביז מע האָט זיך צוגעוווינט ,אַז קלאַוס איז תּמיד אין
דער היים .אַזוי ווי טיי אין אַ רעזערוווּאַר ,אַזוי ווי וואַסער אין
קראַן .אַזוי ווי שײַן אין די לעמפּ .אַ באַשטענדיקער דינער מיט
שליסלעך און שרויפֿציִערס ,רערן און דראָטן :תּמיד גרײט צו
פֿאַרריכטן אַ קראַן ,אויסרייניקן אַ פֿאַרשטאָפּונג אין דער
קאַנאַליזאַציע ,פֿאַרבײַטן קנויטן אין נעפֿט־אויוונס ,לייגן פּאַרקעט,
פֿאַרבן ,קאַלכן...
קלאַוס האָט אָנגעהויבן צווייפֿלען ,צי די בחינם־אַרבעט פֿון זעכצן
שעה אַ טאָג אין אַ רײַכן קיבוץ איז דער אמתער וועג צו
דערנעענטערן דעם משיחס קומען .ער איז געגאַנגען אין פֿעלדער
הערן קולות .ער האָט געהאָפֿט ,אַז ווידער וועט אַראָפּנידערן אַ
ריזיקע שײַן ,וועלכע וועט אים ווײַזן דעם ריכטיקן וועג.
און ווען ער האָט אָנגעהויבן גיין אין פֿעלדער אויך בײַ נאַכט ,האָבן
די חבֿרים געזאָגט" :קלאַוס ,נעם אַן אורלויב .דו וועסט אונדז זייער
פֿעלן ,ווײַל ס'איז געקומען דער סעזאָן פֿון קלײַבן פֿרוכטן ,אָבער
ביטע ,נעם אַן אורלויב אויף אַ חודש און גיי זוכן זיך אַליין .גיי,
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בײַט אַ ביסל פּרצופים .דער קיבוץ האָט אַ דירה אין שטאָט ,וועסט
געפֿינען דאָרט אַ בעט .אָט ,האָסטו צוויי הונדערט לירות .וועסט
באַדאַרפֿן נאָך ,קום ,וועלן מיר דיר געבן .גיי ,גיי ,טײַערער חבֿר.
און ס'איז דאָ דאָרט אויך נחמה ,אַ װױלע פֿרוי .נחמה קען
אַלעמען".
אפֿשר וועט זי אים אױסגעפֿינען אַ שידוך .מע האָט עס אים ניט
געזאָגט ,נאָר געטראַכט ,אַז מע דאַרף איבעררעדן מיט נחמהן ,זי
זאָל געפֿינען פֿאַר דעם גוי אַ גויה.
לא טובֿ היות האָדם לבֿדו ‒ ,האָט פֿאַרשטאַנען קלאַוס ‒ ,די שטאָט
איז פֿול מיט שיינע מיידלעך .אמת ,אין משך פֿון אַ חודש געפֿינט
מען ניט קיין כּלה ,איז לכל־הפּחות וועט ער געפֿינען אַ מנוחה פֿאַר
זיך .אַם װײניקסטן וועט ער זען ,אַז אין אַנדערע ערטער איז ניט
בעסער און ער וועט זיך אומקערן אין קיבוץ אַ באַרויִ קטער.

***
דווקא אין יענער צײַט האָב איך זיך באַשעפֿטיקט מיטן רעמאָנט פֿון
מײַן שטוב .אַזאַ יאָר אױף מײַנע שׂונאימס קעפּ ...איך בין ממש
קראַנק געוואָרן צוליב דעם עגמת־נפֿש .די שטוב שטייט אויפֿן קאָפּ,
אַלץ איז איבערגעקערט און איבערגעדרייט .די מעבל זײַנען
איבערגעדעקט מיט לײַלעכער און מיט שמאַטעס און מיט צײַטונגען,
די פֿאָטעלן שטייען מיט די פֿיסלעך אַרויף אויף די טישן ,דער
שלאָפֿצימער איז צענומען ,אַלץ איז צונויפֿגעוואַלגערט אין אַ גרויס
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בערגל אין איין צימער ,און די אַנדערע צימערן וואַרטן אויף פֿאַרב,
און דער פֿאַרבער איז אַוועק אין אַרמיי ,גײ װײס אױף װיפֿל צײַט.
בלית־ברירה האָב איך פֿאַרקאַטשעט די אַרבל ,אָנגעבונדן אויפֿן
קאָפּ אַ טוך ,דורכגעלייענט אינסטרוקציעס פֿון "טמבור" ,און אָט
שטיי איך אויפֿן שפּיצלייטער און קאַלך מיט סינטעטיק .ס'איז
געקומען דעם שכנס אַ זון אָפּנעמען אַ בריוו און איז געבליבן .ער
האָט געזאָגט ,אַז ער איז מיר מקנא ,ווײַל אויך אין אים ברענט דער
יצר פֿון פֿאַרבן .ער האָט צוגענומען בײַ מיר דאָס קאַלכבערשטל
און ממשיך געװען די אַרבעט אַנשטאָט מיר .איך בין געגאַנגען אין
דער קראָם פֿאַר בוי־מאַטעריאַלן און געקויפֿט נאָך אַ בערשטל ,און
נאָך אַן עמער און נאָך פֿאַרב .שטיי איך אונטן און איך פֿאַרב,
שטייט דעם שכנס זון אויפֿן לייטער און ער פֿאַרבט .דער ראַדיאָ
שפּילט און די שׂמחה איז גרויס .דערנאָך טוען וויי די הענט,
דערנאָך טוט וויי דער קאַרק ,דערנאָך אַנטפּלעקן זיך פֿלעקן אויף
דער וואַנט און עס טוט וויי דאָס האַרץ .דאָס התלהבֿות ווערט
אָפּגעשוואַכט און דער תּוהו־ובֿוהו שטײַגט און װערט גרעסער.
זאָגט דעם שכנס זון" :איצט מוז איך גיין .כ'וועל זיך אומקערן אין
אָוונט" .זאָג איך" :אוי־וויי ,וואָס זאָל איך טאָן?"
איך האָב נאָר געפֿרעגט און עס הערט זיך שוין אַ טעלעפֿאָן־קלאַנג.
ער קלינגט און איך לויף אַרום און זוך אים אונטער די דעקן און
ביז איך געפֿין אים ,ווערט ער אַנטשוויגן .און אַזוי איז יעדעס מאָל.
הייב איך זיך אויף אויפֿן לייטער ,גלײַך הייבט אָן צו קלינגען דער
טעלעפֿאָן ,און ווען איך קום צו אים ,כאַפּט ער אַ שווײַג .ענדלעך,
האָבן מיר זיך באַגעגנט און פֿון יענער זײַט דראָט האָט מיר
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געענטפֿערט אַ ניט־אָנגענעם קול ,אַ קול ,וואָס כאַפּט דעם אָטעם ווי
אַ פֿיש אויף דער יבשה" :דאָס בין איך .עס רעדט קלאַוס ,קלאַוס
פֿונעם אולפּן עקיבֿא .דער מעקסיקאַנער גענעראַל האָט מיר געגעבן
דעם טעלעפאָן־נומער .ער האָט געזאָגט ,אַז איר קענט העלפֿן".
און קלװוס דערקלערט מיר ,אַז ער האָט באַקומען אַן אורלויב,
אפֿשר ווייס איך עפּעס װעגן אַן אַרבעט ,וואָס ער וואָלט געקאָנט
טאָן ,ניט טײַער .אפֿשר קען איך אַן אָרט ,וווּ מע רעדט זײַן שפּראַך
און אויב מע רעדט ניט זײַן שפּראַך ,וועט מען כאָטשבי פֿאַרשטיין,
וואָס איז בײַ אים אויפֿן האַרצן.
–

פֿאַרבן קענט איר?

–

יאָ ,איך קען.

–

זײַ געבענטשט פֿון גאָט ,קלאַוס ,קום באַלד!

און אַזוי שטייען מיר און פֿאַרבן .ער – אויבן ,אויפֿן לייטער ,איך –
אונטן .דערנאָך זאָגט קלאַוס" :אַ שאָד אײַער קאָפּ .אויב איר וועט
מיר העלפֿן ,וועט די אַרבעט זיך פֿאַרענדיקן זייער גיך ,און איך
האָב נאָך אַ גאַנצן חודש אורלױב" .כ'וועל אַרבעטן פֿאַר
עסן־טרינקען ,און נעכטיקן האָב איך װוּ".
האָב איך געזאָגט" :איך באַצאָל פֿאַר דער אַרבעט".
אַזוי ווי לאַנגזאַם איז ער אינעם ריידן ,איז ער פּונקט אַזױ לאַנגזאַם
אין דער אַרבעט ,לאַנגזאַם אָבער גרונטלעך .אָן אַ רעש און אָן אַ
סומאַטאָכע ,אָן פּלאַפּלען און אָן זיגלען זיך האָט ער אָפּגעפֿאַרבט
דעם צימער און זיך גענומען פֿאַרן פֿענצטער .כּדי עס זאָל זײַן איין
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גרייטער צימער ,וווּ מע וועט קענען איבערטראָגן די מעבל .און
דאָס אַלץ האָט ער געטאָן אַליין ,ביסלעכווײַז ,פֿאָרזיכטיק ,מיט קיין
איין טראָפּן פֿאַרב ניט אויסגעשמירט די פּאָדלאָגע און די מעבל.
האָב איך אים גערופֿן עסן .קומט ער ניט .ער האָט געזאָגט ,אַז ער
וועט קומען ,ווען ער וועט פֿאַרענדיקן די אַרבעט ,אַזוי איז ער
געוווינט געװאָרן .ער האָט געאַרבעט אָן אַן איבעררײַס .זײַן
אַרבעטס־מאָראַל האָט מיך געפּײַניקט ,ווײַל פֿון לאַנג האָבן מיר ניט
געזען אַזעלכע ווי ער אין אונדזערע מקומות .ס'קומט דער אָוונט
און ער אַרבעט נאָך אַלץ .עס קומט דעם שכנס זון .ער שמוגלט
אַדורך אויף שפּיצפֿינגער מע זאָל אים ניט דערפֿילן און ניט בעטן,
אַז ער זאָל העלפֿן .ער האָט אַ קוק געטאָן און דערזען ,ווי דער
ווײַסער קלאַוס פֿאַרבט אין אַן איינהײַטלעכן עקשנותדיקן ריטעם.
זײַנע הענט באַוועגן זיך מיט אַ התמדה פֿון אַ נאַטור־אומגליק .האָט
ער עס דערזען און ס'איז אים גרינגער געוואָרן אױפֿן האַרצן ,און
ער איז אַרײַן מיט אַ ברײטן שמייכל" – ,מע דאַרף מיך שוין ניט,
וואָס?"
האָב איך דערציילט אים ,ווער איז קלאַוס ,פֿון וואַנען איז ער
געקומען קיין ישׂראל און ווי אַזוי איז ער געקומען צו מיר .דעם
שכנס זון האָט רחמנות געקראָגן אויף קלאַוסן ,וואָס זײַן האַרץ
הענגט אויף זײַן האַלדז און קיינער דאַרף אים ניט האָבן.
האָט ער געזאָגט" :ווען קלאַוס וועט פֿאַרענדיקן אין אָוונט זײַן
אַרבעט ,וועל איך אים נעמען אין קינאָ .איך וועל אים ניט לאָזן
שלאָפֿן ביז ער וועט ניט זען די ליכט פֿון דער שטאָט ,ביז ער וועט
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ניט אויסטרינקען קאַווע אויף אַ באַלעבטער גאַס ,ביז ער וועט ניט
זען ,ווי ייִדישע טעכטער באַווײַזן זייער שיינקייט"...
געזאָגט און געטאָן.
אויף מאָרגן האָט ער אונדז אויפֿגעוועקט מיטן ערשטן זונענשטראַל.
פֿינף אַ זייגער אין דער פֿרי איז ער שױן געשטאַנען פֿאַר אונדזער
טיר און שטיל אָנגעקלאָפּט" .אינעם קיבוץ ‒ ,האָט ער געזאָגט‒ ,
הייב איך אָן מײַן אַרבעטס־טאָג פֿיר אַ זייגער אין דער פֿרי .ס'איז
דאָך הייס אין עמק־הירדן"...
ער איז אַרויף אויפֿן לייטער און האָט אָנגעהויבן פֿאַרבן .ער האָט
אײַנגעטונקען אַ גוטע ,פֿון לאַנגע האָר געמאַכטע קאַלכבאַרשט אין
אַן עמער ,וואָס איז געהאָנגען אין דער מיט פֿונעם לייטער .ער האָט
אַראָפּגעבויגן זײַן קאָפּ צו דעם עמער און זײַנע העלע האָר האָבן
זיך צונויפֿגעמישט מיט די האָר פֿון דער באַרשט און ס'איז
אוממעגלעך געווען צו טרעפֿן ,וווּ איז די באַרשט און וווּ איז דער
קאָפּ.
ווען ער האָט זיך צוגעוווינט צו זײַן נײַעם סטאַטוס ,האָט ער
באַוויליקט איבעררײַסן זײַן אַרבעט און אויסטרינקען מיט אונדז
קאַווע .צום סוף פֿון דער אַרבעט האָט ער אויך געגעסן וואַרמעס.
ביז זעקס אַ זייגער אין אָוונט האָט ער ניט גערוט .דער ראַדיאָ האָט
געשפּילט ,די ווענט האָבן זיך געפֿאַרבט ,שכנים זײַנען אַרײַן און
אַרויס אַ קוק צו טאָן און האָבן זיך אומגעקערט צו פֿאַרבעטן אים
אַרבעטן בײַ זיי .זײַן "אַרבעטס־פּלאַן" איז געוואָרן פֿול ביז סוף
חודש...
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אין אָוונ ט האָט ער זיך אומגעקערט צו זען טעלעוויזיע און צו
ברענגען בלומען .אמת ,אין זײַן לאַנד האָט ער געאַרבעט אין אַ
גרויסער קראָם פֿון קלאַנג־פֿאַרקריפּלונגען .מע זאָגט ,אַז ער איז
געווען אַ דירעקטאָר .און אינעם קיבוץ פֿירט ער אָן מיט באַגיסונג
און באַמיסטונג ,אויך מיט אינסעקטן־פֿאַרניכטונג ,און פֿון דעסט
וועגן בלויז איצט איז ער געוואָרן זעלבסטשטענדיק .ער איז אַ
ביסל אָפּגעזעסן און אַוועק ,געזאָגט ,אַז ער איז מיד ,אַז ער וויל
גיין שלאָפֿן פריִ ער כּדי מאָרגן זײַן פֿריש" .שיין זײַנען די נעכט אין
תּל־אָביב" ‒ ,האָט ער צוגעגעבן און אין זײַנע אויגן האָט אַ בליץ
געטאָן אַ שײַן פֿון אַ דערוואַקסענעם מאַנצביל.

***
בשעת־מעשׂה שמועסן מיר .דאָס הייסט ,איך רעד און ער מאַכט
מיטן קאָפּ "יאָ" אָדער "ניין" .ער ווערט אויפֿגערעגט ביז טרערן,
ווען מיר גיט זיך אײַן טרעפֿן ,וואָס איז אויף זײַן האַרצן .יאָ ,ער
האָט ליב דעם קיבוץ .יאָ ,גוט איז אים דאָרטן ,אָבער צווישן די
שבֿחים דעם קיבוץ ,וואָס מיט זיי איז פֿול זײַן מויל ,זענען באַהאַלטן
באַליידיקונגען ,אַנטוישונגען ,וווּנדן ,שראַמען .ער זאָגט" :מיר,
אונדזער" ,און איך זאָג" :אין דײַן גאַנצן קיבוץ איז ניט געווען קיין
איין ווינקל פֿאַר דיר ,אַ? ...קיין חבֿר ניט און קיין שטוב ,וואָס איר
שוועל טרעט מען אַריבער אין אָוונט ,צו אָטעמען צוזאַמען"...
"מע װערט אַזוי ,ווי אַן אַרבעטס־מאַשין ,וואָס נייטיקט זיך ניט אין
פֿרײַנד – ,בורטשעט קלאַוס – ,און ...אינעם קיבוץ איז מען ווײַטער
פֿון ארץ־ישׂראל ,איידער אינעם לאַגער פֿונעם יו־ען־מיליטער אין
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ארץ־גושן .דו פֿרעגסט זיך אַליין ,צי האָבן די אַנדערע ,צי האָבן די
חבֿרים געפֿונען זייער שליחות צווישן פֿרישטיקן ,וואַרמעסן און
וועטשערעס? חוץ דעם בעט ,צו שלאָפֿן אויף אים בײַ נאַכט ,און אַ
ווײַב צו שאַפֿן מיט איר אַ משפּחה .ווײַל עסן און שאַפֿן אַ משפּחה
זײַנען מסוגל אַלע און ניט נאָר ייִ דן .און ניט נאָר אין ארץ־ישׂראל,
און ניט נאָר אין אָט דער שעה ,אינעם ערשטן דור פֿון דער
גאולה".
קלאַוס קוקט אויף מיר מיט זײַנע בלויע נאַיִ ווע אויגן און זיי פֿילן
זיך אָן מיט טרערן ,זיי ווערן נאָך בלויער .ביז זיי ווערן פֿאַרדעקט
מיט וויִ עס פֿאַר בושה .מיט אַ כריפּענדיקער שטים זאָגט ער" :און
די קריגערײַען ,און די שטרײַקן ...אַלע שטרײַקן .נאָר געלט ,געלט,
געלט"...

***
דעם שכנס זון איז אַ יונגער אַרכיטעקטאָר .ער איז שוואַרץ און
יונג ,ער לאָזט וואַקסן די וואָנציעס און די באָרד ספּעציעל ,מע זאָל
מײנען ,אַז ער איז שױן אַ שטיקל מאַנצביל און ניט קיין קינד – ,ער
איז ווי אַ ריינער בויגן פּאַפּיר ,וואָס מאַכט זיך ,אַז ער איז
כּלומרשט אַ בוך .און קלאַוס איז אַ מענטש מיט אַ פֿאַרגאַנגענהייט,
כאָטש אי אָן אַן אײַנדרוקפֿולער קעגנוואַרט – מיט אַ פֿאַרלאָזט
קינד

און

מיט

אַ

געגטער

פֿרוי,

מיט

אַ

מיליטערישער

פֿאַרגאַנגענהייט און מיט אַ פּראָפֿעסיאָנעלער פֿאַרגאַנגענהייט ,מיט
אַ פֿאַרמעגן ,וואָס ער האָט פֿאַרדינט און מיט אַ פֿאַרמעגן ,וואָס ער
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האָט פֿאַרלאָרן ,מיט ביכער ,וואָס ער האָט געלייענט און מיט
ביכער ,וואָס ער האָט פֿאַרגעסן ,מיט טרוימען ,וואָס ער האָט
געטרוימט ,מיט שעהן און טעג און נעכט און וואָכן און יאָרן,
וועלכע זײַנען פֿאַרבײַ און האָבן ניט איבערגעלאָזט קיין שפּור .זיי
זײַנען אויסגעמעקט געוואָרן פֿון לעבנס־חובֿות און פֿון לעבנס־זכותן.
זיי זײַנען ניט אַרײַן אין זײַן באַלאַנס ,אָבער דעם מאַטעריאַל ,פֿון
װעלכן איז געמאַכט דעם מענטשנס לעבן ,האָבן אים געטאָן אַ
שבֿע־ימים.
דעם שכנס זון איז אַ יונגער בחור ,וועלכער איז געפֿלאַנצט אין זײַן
לעבנס־סאָד ווי אַ בוים בײַם וואַסער .ער קלײַבט דעם נע־ונדניק
קלאַוס ,וועלכער איז אַ סך עלטער פֿון אים ,ווי מע קלײַבט זאַנגען
אויף אַ טויק בעתן יום־טוב פֿון דער שניטצײַט – ,ווי עס שטייט
געשריבן אין אַ ליד" .מע מוז געפֿינען אים אַ מיידל" ‒ ,זאָגט דער
בחור מיט אַ פֿאָטערישער דאגה .אפֿשר איז ניט כּדאַי געווען צו
דערלויבן די וואָלונטירן אין זײַן עלטער קומען אַליין .זיי ווערן
משוגע פֿון איינזאַמקייט .אַז אַ מענטש קומט צו אַ געוויסער
עלטער ,טאָר ער ניט זײַן אַליין .אָן אַ פּאָר גייט דער מענטש אַרום
אויף קוליעס ,און ס'וועט זיך ענדיקן מיט דעם ,אַז ער וועט פֿײַנט
קריגן זײַן סבֿיבֿה.
איך לאַך ,אָבער איך בין מסכּים מיט אים .פֿאַר וואָס זאָל איך אים
ניט העלפֿן צו זײַן גליקלעך? ער האָט דאָך געהאָלפֿן מיר מיטן
פֿאַרבן .ס'איז גוט אויך צו זען דעם שכנס זון טראָגן אויף זײַנע
יונגע אַקסלען די אחריות און די מידה פֿון הכנסת־אורחים אין
נאָמען פֿון דער מלוכה .איך זאָג אים ניט ,אַז נאָך מער איידער די
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וואָלונטירן זײַנען מסוגל צו העלפֿן ,נייטיקן זיי זיך אַליין אין הילף.
סוף־כּל־סוף בלויז משוגעים קומען צו אונדז .און אַזוי זיצן מיר און
זוכן אַן עצה ,ווי אַזוי צו העלפֿן .און קלאַוס הערט זיך צו ,באַמיט
זיך צו פֿאַרשטיין ,ווערט מיד ,פֿאַרמאַכט די אויגן און כאַפּט אַ
דרימל .און אַזוי ווי דאָס דרימל גייט אויף אים אַראָפּ ,גייט אַראָפּ
אויף זײַן פּנים אַ רויִ קייט .און אַזוי ווי עס קומט אַראָפ אויף אים אַ
רויִ קייט ,צעשפּרייט זיך איבער זײַן פּנים אַ בשלומדיקער שמייכל.
זײַן בלאָנדע האָר בלישטשען אין דער שײַן פֿון לעמפּ ,ווי אַ נימב
פֿון קליסטלעכע הייליקע.
"איך האָב עס! – שפּרינגט פּלוצעם אַרויף דעם שכנס זון – ,איך
האָב פֿאַר אים אַ מיידל".

***
אַיִ קאָ האָט אַראָפּגענומען דעם קימאָנאָ און אָנגעטאָן דזשינס .זי
האָט געקויפֿט די סאַמע קורצע ,די סאַמע קליינע הויזן ,און פֿאָרט
זײַנען זיי געווען צו גרויס אױף איר ,און געזעסן אויף איר ווי אויף
אַ סטראַשידלע .זי האָט זיי אַראָפּגענומען און געמאַכט אַן
אינערלעכע נאָט אין דער לענג .זי איז געשטאַנען דאָרט אין אַ
לאַנגער העמד ,ענלעך אױף אַ מיני־קלייד .אירע פֿיס זײַנען אַ ביסל
קרום ,דאַר ,טרויעריק ,געשלעכטלאָז .זי האָט אונטערגעבויגן די
פּלודערן ,איין מאָל און צוויי מאָל ,דערנאָך האָט זי ווידער
אָנגעטאָן די הויזן .הויזן פֿון אַ ליאַלקע ,פֿון אַ מאַריאָנעטקע אין אַ
ליאַלקעס־טעאַטער .זי האָט אָנגעטאָן אַן אויסגעהעפֿטע העמד – ,אַ
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בילד פֿון דער אַלטער שטאָט מיט אַ גרויסער זון אויף דער ברוסט.
זי האָט צעשויבערט די זײַדענע ,שוואַרצע ,ווי פּעך ,האָר און זי איז
געווען גרייט זיך לאָזן אין וועג אַרײַן.
"בײַט איבער די שיך ‒ ,האָט געזאָגט דעם שכנס זון – ,טו אָן
הילצערנע שיך .וועסט אויסזען העכער".
"איך וויל ניט" ‒ ,האָט געזאָגט אַיִ קאָ אויף העברעיִש מיט אַ
ספּעציפֿישן יאַפּאַנישן אַקצענט.
–

טו ,וואָס איך זאָג דיר .ווילסט חתנה האָבן?!

"מיט דיר" ‒ ,האָט אײנפֿאַך געענטפֿערט אַיִ קאָ.
ער האָט איר ניט געזאָגט" :אַיִ קאָ ,איך בין דאָך אַ בחורל ,בלויז אַ
קינפֿטיקער אַרכיטעקטאָר .כ'בין נאָר צוויי און צוואַנציק יאָר אַלט".
ווי אַזוי קאָן ער איר זאָגן אַזעלכע זאַכן ,ווען ער האָט וואָנציעס און
אַ בערדל ,ווען ער איז איר אַ נאָענטער מענטש.
–

שוקי ,ביז וועלכער עלטער קען אַ פֿרוי געבאָרן?

ער האָט זיך פֿאַררויטלט און געכאַפּט אַ שווײַג.
"איך בין שוין פֿינף און דרײַסיק יאָר אַלט" ‒ ,האָט זי
אויסגעזונגען.
וואָס פֿאַר אַ שאלה צו אַ יונגן מענטשן! וואָס פֿאַר אַ שאלה צו אַ
בחור ,וואָס הייבט נאָר אָן זײַן לעבנס־וועג! וואָס פֿאַר אַ
באַגרענעצונג איז פֿאַראַן אין דער עלטער בײַ האָבן אַ קינד איז ניט
זײַן עסק.
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–

אַיִקאָ ,אַזעלכע שאלות פֿרעגט מען ניט בײַ אַ יונגן בחור.

–

און בײַ וועמען זאָל איך פֿרעגן?

–

בײַ קלאַוסן .ער איז שוין אַ מאַנצביל .ער ווייסט.

אַיִ קאָ איז געקומען קיין ישׂראל נאָך אוקאַמאָטאָ .זי איז געקומען
מכפּר זײַן אַ פֿאַרברעכענישן זון פֿון איר פאָלק .זי איז געגאַנגען
אויף מאַניפֿעסטאַציעס ,האָט געוויינט מיטן שבֿט מאַקויִאַ ,געזונגען
לידער ,געדאַוונט בײַם כּותל־המערבֿי און געטאַנצט ,גלײַך ווי ס'איז
אַרײַן אין איר אַ דיבוק – "יבֿנה בית־המקדש"" ,מעל פּסגת הר
הצופֿים"" ,ירושלים של זהבֿ" און "הבֿאנו שלום עליכם" .זיי זײַנען
אַרומגעפֿאָרן דאָס גאַנצע לאַנד ,און אין יעדן אָרט האָבן זיי
געזונגען און געטאַנצט ,ביז אויסגעמאַטערט ווערן .זיי זײַנען
געקומען קיין תּל־אָבֿיבֿ און האָבן זיך פֿאַרהאַלטן .זי האָט געהאַט אַ
בריוו צו שוקי פֿון אַ יאַפּאַנישן אַרכיטערטאָר ,וועלכער האָט זיך
געלערנט מיט אים אין איינעם אין "טכניון" .איז זי געגאַנגען צו
אים ,האָט ער זי גענומען אין זײַן ביוראָ .האָט זי אים באַוויזן דאָרט
אירע אַרבעטן ,און צווישן זיי ‒ וווּנדערלעכע סלײַדן מיט אַן
איידעלן ,אַ נײַעם קאָלירן־באַשטאַנד .זי איז געפֿעלן געוואָרן דעם
דירעקטאָר און ער האָט זי גענומען אויף דער אַרבעט גלײַך אויפֿן
אָרט .און זי איז געבליבן .די מילדקייט פֿון אירע שאַטירונגען האָט
זי איבערגעלאָזט אין אַ סך פּרעכטיקע בנינים אין דעם לאַנד ,וואָס
האָט דעמאָלט איבערגעלעבט אַ שווערן עקאָנאָמישן קריזיס.
אַיִ קאָ האָט געקראָגן אַ שם ,אָבער איר פּנים האָט געהאַלטן אין
איין וויאַנען .איר מיידלשאַפֿט איז געבליבן װי אַ "פֿאַרשלאָסענער
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גאָרטן" .זי איז געזעסן אינעם אָפֿיס און האָט פּלאַנירט
עליטע־הײַזער און האָט ניט געוווּסן צי זי איז מכפּר אויף אַזאַ אופֿן
דעם עוון פֿון אוראַמאָטאָ ,דעם חטא ,וואָס ער האָט געזינדיקט קעגן
בני־ישׂראל.

זי

האָט

געליטן

פֿון

איינזאַמקייט־יסורים

אין

ארץ־ישׂראל ,ווײַל טראָץ דעם ,וואָס אַ יאַפּאַניש מיידל איז אַ חלום
פֿון אַ ישׂראלדיקן מאַנצביל ,קיינער פֿון זיי האָט זיך ניט מתריח
געווען דערלאַנגען צו איר אַ האַנט ,אויסער דעם חלום .עס האָט
זיך ניט געפֿונען קיין מאַנצביל ,וואָס זאָל דערזען אין אַיִ קאָ די
געגאַרטע גיישע ,די באַרימטע מאַדאַם באַטערפֿלײַ.
–

שוקי ,ביז וועלכער עלטער קען אַ פֿרוי געבאָרן? ביז וועלכער

עלטער?
–

פֿאַשעם מיך ניט ,אַיִ קאָ .פֿרעג בײַ קלאַוסן .בײַ קלאַוסן פֿרעג.

דאָס איז פאָרגעקומען ,ווען קלאַוס איז געשטאַנען און געפֿאַרבט.
ווען איך האָב אים פאָרגעלייגט געלט ,בײַם סוף פֿון טאָג ,האָט ער
עס גענומען מיט איידלקייט .ער האָט זיך ניט אומגעקערט אין דעם
אָוונט מיט בלומען ,ניט געקומען זען די טעלעוויזיע און כאַפּן
דערבײַ אַ דרימל .ער האָט געמאָלדן ,אַז הײַנט פֿירט ער אַיִ קאָ צו אַ
וועטשערע .אויף מאָרגן צו איז ער געקומען אויף דער אַרבעט מיט
אַ פֿאַרשפּעטיקונג .מיט איין טאָג שפּעטער ,אַרום צען אַ זייגער ,ער
איז פּלוצעם נעלם געוואָרן ,און מיר האָבן אים געפֿונען שלאָפֿן
אינעם באָדצימער .ער האָט געלאַכט פֿון זיך אַליין און געבעטן
קאַווע .זײַנע אַרבעטס־שעהן האָבן זיך פֿאַרקירצט .אין יעדן אָרט,
וווּ ער פֿלעגט בלײַבן אַליין ,האָט ער געכאַפּט אַ דרימל .די אַרבעט
האָט זיך געשלעפּט און געפּױזעט.
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ענדלעך ,האָבן מיר געכאַפּט אַ שמועס מיט אַיִ קאָ .אויך זי איז
געווען בלאַס .עס האָט זיך געדאַכט ,אַז פֿון דעם יאַפּאַנישן מיידל
איז כּמעט גאָרנישט געבליבן – ,אַ תּל ,אַ ברעקל ,אַ שאָטן...
–

ווי אַזוי רעדט איר ,אַיִ קאָ?

–

מיר רעדן ניט.

אָװאַ ,זיי רעדן ניט ,עסן ניט ,שלאָפֿן ניט ,אַרבעטן ניט ,די צוויי
חסידי־אומות־העולם ,פֿאַרלאָרענע אין זייער געליבטן לאַנד ,האָבן
זיי געפֿונעם איינער די צווייטע .אַזוי ווי אָדם און חווה אין גן־עדן.

***
דער פֿאַרבער האָט זיך אומגעקערט פֿון דער רעזערװיסטן־דינסט.
קלאַוס האָט זיך אומגעקערט אין זײַן קיבוץ .איך האָב געאָטעמט
רויִקער.
דער קיבוץ האָט געאָטעמט קורץ ,סקאַנדינאַוויש .אַלע זײַנען
געשטאַנען און געקוקט אויף דעם וואַנזיניקן קלאַוסן ,אויף דער
אַרבעטס־מאַשין ,וואָס איז אַרויס אין אַן אורלויב ,און זיי האָבן ניט
געגלייבט די אייגענע אויגן .צוויי הונדערט לירות אין קעשענע ,אַ
בעט אין דער שטאָטישער דירה ,ער איז אַרויס אָן אַ וואַליזע ,זײַן
גאַנץ האָב־און־גוטס איז געווען אויף אים .ער איז געשטאַנען אויפֿן
שאָסיי כּדי צו כאַפּן אַ טרעמפּ און האָט זיך אומגעקערט אין אַ
יאַפּאַנישן אויטאָ מיט אַן אמתדיק ,אין נאַטוראַלער גרייס ,יאַפּאַניש
מיידל .קלאַוס – זײַן מויל איז פֿול מיט ווערטער און זײַנע הענט –
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פֿול מיט זיסװאַרג פֿאַר קינדער .און דער פּרדס איז זײַנער ,די
וואַרשטאַט אויף אויסצופֿאַרטיקן שירעמס איז זײַנע ,און די גאָרקיך
איז זײַנע און די קאַיאָרן זײַנען זײַנע און די שקיעות זײַנען זײַנע.
און דאָס יאַפּאַנישע מיידל גייט אים נאָך ,עס שפּאַנט אין דער
קימאָנאָ פֿונעם לאַנד פֿון דער זון ,און שווײַגט הכנעהדיק .אַלע
בחורים זײַנען געשטאַנען און האָבן מקנא געווען אָט דעם מאָדנעם
אויסלענדער ,וועלכער האָט פֿאַר זיך געפֿונען דעם חלום פֿון יעדן
ישׂראלדיקן מאַנצביל ,וועלכער וועט קיין מאָל ניט מצליח זײַן
איבערצוגיין דעם זיכערקייט־פּלויט פֿונעם קיבוץ ,ווײַל זײַן גאַנץ
שליחות געפֿינט זיך דאָ ,אינעווייניק...
די וואָך האָט מען מיט אַ גוואַלדיקער פּראַכט געפּראַוועט זייער
חתונה אין ...יאַפּאַן .אַ שיינע ,אַן אָנגעמאָלטע אײַנלאַדונג איז
געקומען פֿון דאָרטן צו אונדז ,צו שוקי און צו מיר און אויך אינעם
קיבוץ .מיר האָבן געשיקט זיי טעלעגראַמען" .מזל־טובֿ" – ,האָבן
מיר זיי געשריבן.
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אַ טאָכטער בלײַבט שטענדיק אַ טאָכטער
אַ מעשׂה מיט אַ צוקער־קראַנקייט ,ניט פֿאַר אײַך געדאַכט

הערט

זיך אײַן ,מײַנע טײַערע ,דער ענין האָט זיך אָט אַזוי

אָנגעהויבן :מײַן טײַערער מאַן ,עליו־השלום ,איר געדענקט אים
אַוודאי ,אַזאַ טײַערער ,שיינער ייִ ד ,איז מיר אין אַ פֿינצטערן
פֿרימאָרגן פּלוצעם אַוועקגעשטאָרבן און מיך איבערגעלאָזט אַליין.
בין איך מיר ,נעבעך ,געזעסן אין גרויסע צרות ,אין מײַן אָרעם
שטיבל ,קראַנק ,ניט פֿאַר אײַך געדאַכט ,און עלנט ווי אַ שטיין.
און ביטער אויפֿן האַרצן...
איך האָב דרײַ קינדער ,זיי זאָלן מיר לעבן און געזונט זײַן .טאַקע
שוין אויסגעגעבענע ,מיט קינדערלעך ,איינער אַ רײַכער קבלן ,אין
רמת־גן ,איינער אַן אינזשעניר ,דאָס הייסט ,ער אַרבעט בײַ אַ
מע סטער ,פֿאַרדינט ,גאָט צו דאַנקען ,גאַנץ שיין ,און אַ טאָכטער
אין יפֿו .טאַקע אָט די טאָכטער ,זאָל לעבן און געזונט זײַן,
דערהאַלט מיך בײַ דער נשמה .דאָ ברענגט זי מיר אַ שטיקל פֿלייש,
דאָ אַ ביסל הינער־יויך .זי איז מיר זייער געטרײַ .מער ווי מײַנע זין.
אַ טאָכטער!
אַ טאָכטער בלײַבט שטענדיק אַ טאָכטער.
אַזוי ,מיט אַ יאָר צוריק ,האָט זי זיך דערוווּסט ,אַז די רעגינרונג
טיילט אױס פֿריזשידערן פֿאַר די צוקער־קראַנקע ,בחצי־חינם .און
אַזוי ווי איך בין ,נישט פֿאַר אײַך געדאַכט ,צוקערקראַנק ,אַיז זי
באַלד געקומען צו לויפֿן ,איך זאָל אָנגעבן אַ פּאַפּיר .דאָס הייסט ,זי
קען דאָך ניט שרײַבן עבריתּ ,זענען מיר ביידע אַוועק צו אירס אַ
באַקאַנטע ,וואָס האַלט זייער גוט די פּען אויף לשון־קודש .מיר אַלע
דרײַ האָבן אויסגעשריבן דאָס פּאַפּירל ,און געלאָפֿן זענען מיר אַלע
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צו דאָקטוירים אין "הדסה" און אַרויסגעפֿאָדערט נאָך פּאַפּירן ,ווי
שווער קראַנק איך בין ,און די אַלע פּאַפּירן האָט די באַקאַנטע
צוגעלייגט צו דעם אייבערשטן פּאַפּיר ,אויפֿגעקלעפּט האָט מען אַ
מאַרקע און אין אַ מזלדיקער שעה איז דער בריוו אַוועק.
וואָס זאָל איך אײַך דערציילן? ...עס דויערט ניט קיין צען טעג און
איך קריג אַרײַן אַ בריוו מיט דעם שטעמפּל פֿון מדינת־ישׂראל .וואָס
זאָל איך אײַך זאָגן ...עס דויערט ניט קײן דרײַ מאָנאַטן און דער
פֿריזשידער איז דאָ! ...אַ כּלי ,אַ שיינהייט ,אַ רחבֿות ,אויף אַלע
מײַנע גוטע פֿרײַנד געזאָגט געוואָרן .איך האָב טאַקע אַוועקגעגעבן
מײַנע לעצטע פּאָר גראָשן ,נאָר עס האָט זיך געלוינט .פֿון דער
מינוט אָן וואָס מע האָט אים אַרײַנגעברענגט אין מײַן שטיבל ,איז
פּונקט ווי מע האָט מיר אַרײַנגעזעצט אַ נײַע נשמה .די שטוב איז
ניט די זעלבע שטוב .ס'האָט זיך עפּעס אַזוי פֿאַרברייטערט ,ממש
ליכטיקער געוואָרן .דער ווײַסער גלאַנץ פֿונעם פֿריזשידער לײַכט
פֿון אַלע ווינקעלעך .איך נעם נישט אַראָפּ מײַן אויג פֿון אים.
יעדער מאָל גיי איך מיר צו צו אים און גיב אים אַ גלעט .אַ
צירונג! ...איצט בין איך שוין נישט אַזוי עלנט .ער רוישט אַזוי
אָנגענעם ,גלײַך ווי ער וואָלט מיט מיר געשמועסט .פֿאַר מיר איז
דאָס זיסער ווי די שענסטע מוזיק .און דאָס וויכטיקסטע פֿון אַלץ:
דער פֿריזשידער האָט מיך פֿאַרזאָרגט מיט פֿרײַנד .די טיר מאַכט זיך
בײַ מיר נישט צו .דאָ קומט אַרײַן אַ שכנה און ברענגט אַ שטיקל
פֿיש צו פֿאַרפֿרירן ,אַן אַנדערע אַ ביסל יויך ,אַ דריטע ‒ אַ פּאָר
קאָטלעטן .פֿלייש ,מילך ,קעז ,קאָמפּאָט ,צימעס ,קרעפּלעך – ...מײַן
פֿריזשידער ,קיין עין־הרע ,איז פֿול מיט כּל־טובֿ .אַז ס'פֿאַרקלעמט
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זיך מיר דאָס האַרץ ,מאַך איך אויף מײַן פֿריזשידער און גיב אַ
שמעק צו מײַן שכנטעס מאכלים ,טעם־גן־עדן .איך זאָג אײַך ,עס
שמעקט מיט טויזנט טעמים.
נו ,ווי עס פֿאַרשטייט זיך ,אַז מע קומט אַרײַן צו מיר נאָך אַ טובֿה,
זעצט מען זיך שוין צו ,מ'כאַפּט אַ שמועסל .זיי דערציילן מיר װעגן
זייערע צרות און איך גיס זײ אויס מײַן האַרץ ...קיין מאָל אין מײַן
גאַנץ לעבן האָב איך נישט געהאַט אַזעלכע פֿײַנע חבֿרטעס,
אַזעלכע שיינע פּאַניעס .און אַז אַלע גייען אַוועק ,בלײַב איך אויך
נישט אַליין .איך האָב דאָך אים! איך וויש אים .איך וואַש אים .און
גלעט אים .און ווען איך שעם זיך ניט ,וואָלט איך אים אפֿילו
געקושט.
עס איז אַדורכגעגאַנען אַ צײַט ,איך זיץ מיר צופֿרידענערהייט אין
מײַן צימערל מיט מײַן פֿריזשידער ,פֿרויען קומען אַרײַן ,ברענגען
עפּעס אַרײַנצושטעלן ,קומען דאָס אָפּנעמען ,מ'כאַפּט אַ שמועסל און
איך פּוץ מיר מײַן צירונג .מײַנע זין קומען פֿון צײַט צו צײַט מיך
באַזוכן ,ווען זיי דערמאָנען זיך ,אַז זיי האָבן אַ מאַמע ...פֿאַר די
אייניקלעך מאַך איך לאָדעס ,5און זיי לעקן מיט לאַנגע צינגעלעך,
און עס איז מיר ווויל און גוט.
קומט מײַן טאָכטער ,אָט די טאַקע פֿון יפֿו ,וואָס האָט מיר
דערליידיקט די פּאַפּירן ,און זאָגט מיר ,אַז וואָס זאָל איך זיצן
אַליין? אַז איך זאָל צו איר קומען און מיט איר זײַן .זאָג איך ,אַז
דער טאַטע ,עליו־השלום ,האָט מיר באַפֿוילן איך זאָל ניט גיין צו
5
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קיין קינדער ,אויב איך וויל מיט זיי גוט לעבן .און אַז איך זאָל מיר
היטן מײַן שטיבל און מײַנע ביינער .און שוין.
דערווײַל האָט מײַן טאָכטער געבוירן נאָך אַ קינד .אַן אוצרל.
פֿאַרהאָרעוועט איז זי ,נעבעך ,פֿאַריאָגט ...זאָגט זי צו מיר" :מאַמע,
מיט מיר וווינען ווילסטו ניט ,איך זאָל קומען צו פֿליִ ען פֿון יפֿו צו
דיר ,קען איך נישט .דו ביסט איין מענטש און מיר זײַנען פֿינף
נפֿשות .אַז איך קריג שוין הונדערט גראַם פֿלייש אויף שוואַרץ,
ווערט עס מיר קאַליע אין דעם אײַזקאַסטן .די קליינע שוועלבעלעך
קענען נאָך ,חלילה ,קראַנק ווערן .טייל מאָל האָב איך זיי פּשוט ניט
וואָס אין מויל אַרײַנצולײגן .ווייסטו וואָס? גיב מיר דײַן פֿריזשידער
און איך וועל דיר געבן מײַן אײַזקאַסטן .איך וועל דיר יעדער מאָל
שיקן אַ ביסל פֿרישינקע יויך ,אַ שטיקל ווייך פֿלייש ,גוט
געדושעט .ס'צעגייט זיך אין מויל ,דו וועסט גאָרניט דאַרפֿן טון.
עס האָט מיר אַזש פֿאַרקלעמט בײַם האַרצן .מײַן פֿריזשידער! איך
האָב אָנגעקוקט מײַן טאָכטער ,אויסגעמוטשעט און שוואַך .אַזוי
יונג ,און שוין מיט דרײַ קינדער אױף די הענט ,געזונט זאָלן זיי זײַן.
אמת איז אמת .ווען ניט זי ,מײַן טאָכטער ,וואָלט איך אפֿילו ניט
געוווּסט ,אַז עס איז פֿאַראַן אַזאַ זאַך ,וואָס מע רופֿט "פֿריזשידער".
און ווען איך וואָלט געוווּסט ,וואָלט איך אפֿילו ניט געהאַט די
חוצפּה אים צו וועלן .זי האָט דאָך געשריבן די פּאַפּירן ,זי איז
טאַקע געלאָפֿן און געהאָרעוועט וועגן דעם ענין.
אָבער ,אַז איך האָב מיך דערמאָנט ,אַז איך וועל אים דאַרפֿן
אַוועקגעבן ,אַז עס וועט ווידער אין שטוב שטיל ווערן ,ער וועט
ניט רוישן און די מאַדאַמעס וועלן ניט קומען ,ווידער עלנט ווי אַ
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שטיין ,פֿאַרהאַקט ,פֿאַרקלאַפּט אין מײַן שטיבל ,האָט מײַן האַרץ
געוויינט.
אָבער אַ מאַמע איז דאָך אַ מאַמע.
האָבן זיך מײַנע זין דערוווּסט! און דער רײַכער קבלן פֿון רמת־גן,
וואָס גיט מיר פֿינף און צוואַנציק פֿונט אַ מאָנאַט אויף צו לעבן,
האָט זיך אויפֿגעקאָכט און מיך געוואָרנט ,אַז איך זאָל ניט
דערוועגן ,חס־וחלילה ,דעם פֿריזשידער אַוועקצוגעבן .און טאָמער
וועל איך אים אַוועקגעבן דער טאָכטער פֿון יפֿו ,וויל ער פֿון מיר
מער גאָרניט וויסן – ,האָט זײַן ווײַב אונטערגעפֿירט .זי איז מיר
באַלד מקנא געווען .ווײַל איר פֿריזשידער איז אַן אַלטער מאָדעל
מיט קליינעם פֿריזער ,און מײַנער איז אַ נײַער מאָדעל מיט גרויסן
פֿריזער.
און דער צווייטער זון ,דער אינזשעניער ,דאָס הייסט ,דער ,וואָס
אַרבעט בײַ אַ מעסטער ,זאָגט ,אַז אויב שוין געבן איז געבן אים,
ווײַל ער האָט אַ צושטײַער געגעבן אויף דעם פֿריזשידער ,און אַזוי
ווי ער איז איצט אַרײַן אין אַ נײַער דירה ,אַ בית־משותּף ,דאַרף ער
אים מער האָבן ווי די שוועסטער ,וועלכע וווינט אין דער
פֿאַרשטונקענער יפֿו" – ,נאָר אַ פֿריזשידער פֿעלט איר אױס אין איר
פּאַלאַץ פֿון איין צימער".
אָט אַזוי ,צוליב שלום־בית ,איז דער פֿריזשידער בײַ מיר געבליבן.
אָבער די טאָכטער איז אויף מיר ברוגז געוואָרן און ניט געוואָלט
פֿון מיר הערן .ס'האָט ניט געהאָלפֿן וואָס איך האָב אונטערגעשיקט
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מענטשן ,ניט געהאָלפֿן וואָס איך האָב זיך אַליין געשלעפּט מיט
מײַנע שוואַכע פֿיס קיין יפֿו .טויט ברוגז און שוין.
איך האָב מיך באַראָטן מיט מײַנע נײַע פֿרײַנדינעס .איינע זאָגט ,מע
דאַרף געבן ,די צווייטע זאָגט" :וואָס הייסט ,מע טאָר ניט! פֿון וואָס
וועט איר לעבן"?! די זין שרײַען און זענען בייז ,און מיר בלוטיקט
דאָס האַרץ .וויל גאָט ,איך גיי איין מאָל פֿון שול און גיב מיך אַ
גליטש אויס ,אַראָפּגייענדיק מײַנע פֿיר שטיגעלעך ,און צעברעך
מיר אַ האַנט .אין יסורים בין איך געלעגן אַ גאַנצן טאָג .קיין נפֿש
האָט זיך ניט באַוויזן .פּונקט דעמאָלט האָט קיינער גאָרניט
געדאַרפֿט אַרײַנלייגן אָדער אַרויסנעמען .אַזוי ‒ פֿאַר נאַכט ,ווען
איך בין שוין געווען האַלב טויט פֿון יסורים ,איז אַרײַנגעקומען אַ
שכנה .נו ,דרײַ טעג האָט מיר שוין גאָרניט געפֿעלט .אַלע שכנות
צוזאַמען האָבן מיר גערופֿן אַ דאָקטער ,און מיר געבראַכט צו עסן
און צו טרינקען .אָבער ווען ס'האָט זיך אויסגעלאָזט ,אַז מע דאַרף
מיך עפּעס גיפּסירן ,און אויך ,אַז ס'איז אַ ריפּל געבראָכן און אַז
איך וועל דאַרפֿן לאַנג ליגן ,זענען די שכנות געלאָפֿן צו מײַן רײַכן
זון ,דעם קבלן .האָט זײַן פֿרוי געזאָגט ,אַז זי קען מיך ניט
אַרײַננעמען ,װײַל זי האָט מיך ניט וווּ צו לייגן .די וווינונג איז צו
קליין.
זענען זיי געלאָפֿן צו דעם צווייטן זון ,דעם אינזשעניער .האָט ער
געזאָגט ,אַז ער קען מיך אויך ניט אַרײַננעמען ,ווײַל ער איז נאָר
איצט אַרײַן אין אַ נײַער דירה פֿון דרײַ צימערן אין בית־משותּף,
זײַנע באַקאַנטע קומען איצט יעדן טאָג באַקוקן די וווינונג ,אַלע
מעבל זענען נײַ ,מע קען ניט פּלוצעם אַוועקלייגן אויף אַ פּאָר וואָכן
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אַן אַלטן שאַרבן .און צו מײַן טאָכטער ,וואָס וווינט אין יפֿו אין איין
צימערל מיט דרײַ קינדערלעך ,זענען זיי אפֿילו ניט געגאַנגען ,און
זיי האָבן אָנגעהויבן זיך משתּדל צו זײַן מיך אַרײַנצוגעבן אין אַ
גמילות־חסדים־שפּיטאָל.
און דערווײַל זענען די טעג לענגער געוואָרן ,די ווייטיקן –
שטאַרקער און די שכנות – ווייניקער .ווי אַזוי ,ווייס איך ניט ,מײַן
טאָכטער האָט זיך דערוווּסט ,אָנגעקומען איז זי מיט איר מאַן ,אין אַ
טאַקסי ! ווען זי האָט מיך דערזען מיט מײַנע ווייטיקן ,האָט זי זיך,
נעבעך ,שטאַרק צעוויינט .און איך האָב מיך אויף ס'נײַ צעוויינט.
דער מאַן אירער האָט מיך אויף זײַנע הענט גענומען און זיי האָבן
מיך צו זיך אַהיים אַװעקגעפֿירט.
וואָס זאָל איך אײַך זאָגן? ...אויף דער בעסטער און ווייכסטער
קאַנאָפּע האָט מען מיך געלייגט .פֿון דעם בעסטן און שענסטן צו
עסן געגעבן .די בעסטע דאָקטוירים האָבן מיך געלעטשעט .וואָס
הייסט! דאָס טעלערל פֿון הימל ,ווען זיי קענען ,וואָלטן זיי מיר
אַראָפּגעברענגט .ס'האָט זיי ,נעבעך ,אַ שיין ביסל געלט
אָפּגעקאָסט.

האָב איך באַפֿוילן מע זאָל ברענגען דעם פֿריזשידער!
און מע האָט דעם פֿריזשידער פֿון מײַן שטיבל געברענגט.
די צײַט פֿליט שנעל .די האַנט האָט זיך אויסגעהיילט ,דאָס ריפּל
נאָך ניט .אין שטוב בײַ זיי איז זייער ענג .די קליינע קינדערלעך
וויינען ,ס'איז זייער הייס .בין איך מיר צוריק אַהיים געקראָכן .נאָר
וואָס זאָל איך אײַך זאָגן? ניט די זעלבע שטוב .אַזוי שטיל .אַזוי
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סמוטנע .איך ווייס ניט וואָס מיט זיך צו טאָן .טייל מאָל כאַפּ איך
מיך אויף אין מיטן דער נאַכט ,און עס דאַכט זיך מיר ,אַז איך הער
אים! אָבער ניין .פּוסטקייט און אַזאַ מורא ...די צײַט ציט זיך איצט
לאַנג ,לאַנג ...עס קלאַפּט שוין ניט מער מיט דעם זיסן קעלעכל ,ווי
די שענסטע מוזיק.
מאָדנע ,ווי מע קען זיך צוגעוווינען צו אַ מאַשין ,און בענקען .פּשוט
בענקען...
מײַנע נײַע חבֿרטעס קומען שוין מער ניט אַרײַן .איצט טרעף איך זיי
אָט דאָ שטייענדיק צוזאַמען אין אַ רײ נאָך אַ שטיקל אײַז ,אין די
פֿינצטערע היצן ,גאָט זאָל מיך ניט באַשטראָפֿן .מײַנע זין זײַנען מיט
מיר ברוגז און דער קבלן שיקט מיר שוין ניט די פֿינף און צוואַנציק
פֿונט אַ חודש .נאָר וואָס? די טאָכטער! די טאָכטער – געדענקט אין
דער מאַמען און שיקט מיר פֿון צײַט צו צײַט אַ ביסל עסן ,טייל
מאָל אפֿילו אַ פֿערטעלע עוף.

אַ טאָכטער!
יאָ ,מײַנע טײַערע ,אַ טאָכטער בלײַבט שטענדיק אַ טאָכטער.

15.8.53
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דער פּרײַז
אַ פֿליגל װאָס שפּילט נישט און פֿליט נישט
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עלעק

האָט אױפֿגעמאַכט אַ נײַע גאַלעריע אין דער אַלטשטאָט פֿון

ירושלים .אַזױ װי ער איז אַ קינסטלער ,מוז אַלץ בײַ אים
קינסטלעריש זײַן .ס'פּאַסט נישט פֿאַר זײַנע שאַפֿונגען דער
דרך־העולם ,אַז מע זאָל זײ צעשטעלן װי אין אַ קראָם ,און בײַ דער
זײַט זאָל שטײן דער סוחר אַנטקעגן דעם קונה און נודזשען– ,
"קױף ,ברודערל ,קױף"...
צירונג קױפֿט מען נישט .דאָס דאַרף מען זיך דערװערבן מיט
התפּעלות ,מיט ליבע.
האָט ער זיך טיף אַרײַנגעטראַכט אין דעם אָ ענין ,ביז ער איז
געפֿאַלן אױפֿן שׂכל :ער װעט קױפֿן אַ פֿליגל ,6אַן אַלטע אַנטיטשנע
פֿליגל־פּיאַנע ,װאָס האָט זיך שױן אױסגעשפּילט ...ער װעט
אַרױסציִען די האַרף מיט די סטרונעס ,װעט באַלײגן דעם דנאָ מיט
סאַמעט ,און דאָרט ,אױף דעם טונקל שװאַרצן הינטערגרונט װעלן
זײַנע זילבערנע סקולפּטורקעלעך ,זײַנע יצירות זינגען פֿון זיך אַלײן.
װי באַװוּסט ,אַזעלכע פּיאַנעס קען מען קריגן בחצי־חינם .מע איז
גליקלעך פֿון זײ פּטור צו װערן ,װײַל טױטע פֿליגל פֿאַרנעמען נאָר
פּלאַץ ,באַשולדיקן זײער באַזיצער מיט זײער זײַן ,אַזױ װי יעדער
גוף װאָס קײנער דאַרף אים נישט ,הערט אױף צו באַרעכטיקן זײַן
קיום.
על־כּן האָט ער אין אַ צײַטונג אַ פֿײַנעם אַנאָנס אַרײַנגעשטעלט.

6

פֿליגל  -אַ קירצונג פֿון פֿליגל־פּיאַנע
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אײן אײנציקער ענטפֿער איז געקומען ,פֿון אַ קלײן דערפֿל ערגעץ
װוּ לעבן עקרון ,מיט אַ פּרעטענציעזן נאָנען יאַסמין.
אין אַ שײנעם פֿרימאָרגן האָט זיך עלעק אױפֿגעהױבן און איז אַװעק
קײן עקרון .ער איז געװען זײער בײז אױף זיך אַלײן – ,װאָס פֿאַר
אַ סאַברע איז ער ,אַז ער װײסט אַפֿילו נישט װוּ געפֿינט זיך אָט
דאָס אָ דערפֿל ,יאַסמין לעבן עקרון .אַ פּאָר נאַרישע װיצן װעגן
עקרון האָט ער טאַקע יאָ געהערט" .כעלעם" רופֿט מען אין ישׂראל
דאָס פֿאַרזעסענע שטעטל.
נאָכן אָנקומען אין עקרון ס'האָט זיך אָנגעהױבן אַ זוכעניש ,ניט פֿאַר
אונדז געדאַכט .געפֿרעגט ,אױסגעפֿרעגט ,נאָכגעפֿרעגט ביז ער האָט
זיך דערפֿרעגט .לאַנג האָט זיך עלעק אַרומגעדרײט אײדער ער האָט
געפֿונען עמעצן װאָס האָט געװוּסט ,אַז עס עקזיסטירט בכלל אַזאַ
מין זאַך װי יאַסמין .װען ער איז סוף־כּל־סוף אָנגעקומען אין דעם
דאָזיקן יאַסמין ,אים איז געװאָרן פֿינצטער אין די אױגן.
אַ פּאָר צעװאָרפֿענע הײַזקעס ,אַ פֿאַרװאָרפֿן בערגל פֿון שטײנער
און חורבֿות .משונהדיק מאָדנע קלײניטשקע בעטאָן־קעסטלעך און
הױפֿן ,פֿאַרװאַקסענע מיט דערנער .טױטע שטיבער מיט בלינדע
פֿענצטער .אַן אָרעם ,אַ קרום ,אַ חלושותדיק אָפּגעשטאָרבן דערפֿל.
דער דרױסן האָט געװײנט.
אָנגעקלאַפּט האָט עלעק אין אײן טיר ,אין אַ צװײטער ,דריטער,
פֿערטער טיר ...קײנער האָט זיך נישט אָפּגערופֿן .צום סוף האָט ער
אָנגעטראָפֿן אױף אַן אָטעמדיק שטיבל מיט אַ פֿײַנעם גערוך פֿון
געדושעכץ מיט געפּרעגלטע ציבעלעס.
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לײַכטער און לוסטיקער איז אים געװאָרן אױפֿן הערצעלע .װידער,
זײער לאַנג געקלאַפּט ביז ער האָט זיך דערקלאַפּט .נאָך אַ דור פֿון
טױט־שטילקײט האָט אַ סקריפּע געטאָן די טיר .צװישן די
בײַשטידלעך האָט זיך באַװיזן אַ פֿאַררױטלטע פֿרױ ,אַ פֿאַרשװיצטע,
אַ פֿאַרצאַפּלטע – ,אַ פֿרױ װאָס איז מסתּמא געלאָפֿן פֿון דער װײַטן
אױפֿצומאַכן די טיר .װישנדיק די גרױסע הענט אין דער
פֿאַרריסענער ספּאָדניצע האָט זי אַ װאָרף געטאָן:
"גוט ,אַז ביסט געקומען .דאָס פֿלײש איז שיעור נישט פֿאַרברענט
געװאָרן .כ'האָב גאָר פֿאַרגעסן אַז כ'בין אַ באַלעבאָסטע און אַז עס
קאָכט זיך עפּעס בײַ מיר .כאַ־כאַ ,בבֿקשה ,קום אַרײַן .מיט דעם
גרעסטן פֿאַרגעניגן קום אַרײַן .זײַ אַ גאַסט אין מײַן הײם .הײם,
מײַן ,דײַן – "...האָט זי אױסגעזונגען מיט אַ לאַכנדיק פּנים און מיט
אַ זײער אָנגענעם קול ,װאָס האָט דערװאַרעמט עלעקס האַרץ .דאָס
לאַנגע ,משונהדיקע שלעפּעניש אין די אױטאָבוסן און צופֿעליקע
אױטאָס איז כּדאַי געװאָרן.
–

װעגן דער פּיאַנע ,האַ?

–

אמת .פֿון װאַנען װײסט איר?

–

װער װעט אָנקלאַפּן אין מײַן טיר ,װער װעט אַהער קומען?

דערצו אַ שטאָטישער הער מיט לאַנגע פּאָעטישע האָר ,װעט זיך
סתּם מטריח זײַן און קומען צו פּעסיען? איצט טראָגט מען אַזעלכע
פּריטשיאָסקעס װי בעטהאָװען?
–

איר זײַט פֿון רוסלאַנד?
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"פֿון רוסלאַנד ,ראָסיאַ מאַטושקאַ מאָיאַ – ,"7אַרױס איז זי מיט אַ
געזאַנג און װידער זיך געװישט די אױסגעהאָרעװעטע הענט אין
דער ספּאָדניצע.
אַ ריח פֿון לאַנג פֿאַרגעסענע זכרונות און טיף אײַנגעבאַקענע
טעמים איז אַרױסגעקראָכן פֿון ערגעץ װוּ ,זיך צוגעטשעפּעט צו
עלעקן און געמאָנט אַן ענטפֿער אױף אַ פֿראַגע" – ,װאָס בין איך?"
–

צי זיך אַרײַן ,יונגער־מאַן ,מיט דײַן גאַנצן נשמת־אַפו צי זיך

אַרײַן.
–

װאָס איז עס?

"װאָס איז װאָס?" – ענטפֿערט זי.
–

דער ריח.

"ס'פֿילט זיך עפּעס בײַ מיר?" – באַלײדיקט זיך די פֿרױ און גיט אַ
בעל־עגלהשן צי מיט איר װײַבעריש נעזל.
–

אַה ,אַ מחײהדיקער ריח .אַ הײמישער ,אַ קינדער־יאָרן־ריחל.

זײַנען זײ בײדע געשטאַנען און געטראַכט װאָס קען דאָס עפּעס זײַן
אָט דער אָ ריח פֿון קינדער־יאָרן ,ביז זײ האָבן זיך אױפֿן אמת
צעלאַכט.
–

מילך ...אמתע ,פֿרישע מילך מיט פּיאַנע ,און פֿליגל ,כאַ־כאַ...

–

ס'האָט זיך דיר פֿאַרגלוסט אַ גלעזל װאַרעמע מילך ,גלײַך פֿון

דער קו?
7

רוסיש  -רוסלאַנד ,מײַן מאַמעשי
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עלעק האָט זיך צוריקגעצױגן אױף אַ פּאָר טריט.
–

נאַרעלע ,מײַנע קי זײַנען געזונט װי לײבן .איך האָדעװע זײ פֿון

קאַלבװײַז אָן .דאַרפֿסט קײן מורא ניט האָבן ,אָדער חושד זײַן ,אַז די
מילך איז ניט פּאַסטעריזירט .מײַן מילך איז פּאַסטעריזירט .פּעסיעס
מילך ,איר זאָלט מיר קײן פֿאַריבל נישט האָבן ,איז באַװוּסט אין
גאַנצן עמק .אַ שם־דבֿר .מע קומט פֿון נאָענט און פֿון דער װײַט.
קום ,כ'װעל דיר אָנמעלקן אַ גלעזל .באַרימען װיל איך זיך מיט מײַן
שײנער רײנער שטאַל...
–

אפֿשר בעסער װעט איר אַזױ גוט זײַן און מיר װײַזן די פּיאַנע.

װעגן דעם בין איך דאָך געקומען.
"דו אײַלסט זיך? װאָס ברענט בײַ דיר ,מײַן טײַערינקער .ס'איז דאָ
צײַט ,אַ סך צײַט .ס'איז נישטאָ װוּהין צו לױפֿן ,ס'איז נישטאָ פֿאַר
װאָס צו לױפֿן" – ,האָט זי פֿילאָסאָפֿירט ,אָבער זײ זײַנען
צוגעגאַנגען צו דער פּיאַנע און זיך אָפּגעשטעלט קעגן איבער דער
כּבֿודה.
די שטוב איז געװען געבױט אין סטיל פֿון די אַלטע "שיכּונים",
פֿאַר די נײַע רעפּאַטריאַנטן ,אַזױ גערופֿענע "סוכנות־הײַזער" ,צװײ
אײַנגעשרונקענע צימערלעך ,אײנס לעבן דעם צװײטן .אָט האָט איר
סאַלאָן מיט אַ סאָפֿע ,װאָס אַ חלק פֿון איר ציט זיך אַרױס פֿאַרנאַכט
און װערט אַ בעט .װײַטער ,אַ שאַפֿע ,װאָס איז אױך אַ קרעדענץ ,אַ
לאָמער פֿאָטעל ,אַ קרישטאָלענער זשיראַנדאָל ,באַדעקט מיט
שטױב .מע קען מײנען ,אַז מע האָט ספּעציעל צונױפֿגעשאַרט דעם
שטױב פֿון דער גאַנצער שטוב .אין אַ זײַט שטײט אַ בעטל פֿאַרן
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אײניקל ,װאָס װעט אם־ירצה־השם ,קומען ,אַ שרײַבטישל ,װאָס
חלשט אונטערן באַרג אַלטע פֿאַרגעלטע ביכער און צײַטונגען ,אַ
װאַזאָן ,אָנגעשטאָפּט מיט אױסגעבױגענע שנה־טובֿותלעך פֿון
פֿאַרגאַנגענע מאָגערע יאָרן אין ארץ־ישׂראל־שבדרך.
פֿאַרשטײט זיך ,אַז עס פֿעלט נישט אַ בכּבֿודיקע "זינגער"־מאַשין,
װעלכע שטופּט אַרױס איר קעפּל פֿון אונטער אַ באַרג װעש ,װאָס
אַ פּאָר שײנע יאָר װאַרט שטילערהײט מע זאָל עס פֿאַרריכטן.
דערװײַל װערן די קינדער מער ניט קײן קינדער .װיכטיקע לײַט
זײַנען זײ געװאָרן .נישטאָ פֿאַר װעמען לײגן לאַטעס .מע האָט
פֿאַרגעסן אינעם טיש מיט זעקס שטולן און נאָך צװײ אין רעזערװ,
װי ס'פּאַסט פֿאַר אַ בכּבֿודיקער לײַטישער שטוב .ס'איז אױך פֿאַראַן
אַן אַלטיטשקער ראַדיאָ ,אַ הײזעריקער גרױסער קאַסטן ,װאָס רעדט
אַ מאָל אַרױס אַ װאָרט ,װען ס'פֿאַרגלוסט זיך אים .בקיצור – ,אַ
גאַנץ הױז מיט מעבל ,װאָס שטײט אין אײן צימער און אין דעם
צװײטן צימער – דער כּבֿודו ,דער פֿליגל.
שטײט עלעק ,קוקט אױפֿן פֿליגל און טראַכט .און װאָס מער קוקט
ער אױפֿן פֿליגל ,אַלץ מער טראַכט ער װעגן דער באַלעבאָסטע און
װעגן איר לעבן אין אַזאַ פֿאַרטשוכעטן לאָך ,פֿאַרגעסן פֿון גאָט און
לײַט.
"ס'איז אײַך ניט שװער דאָ?" – גיט ער אַ פֿרעג די פֿאַררױטלטע
פֿרױ.
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"שװער? – ...פֿרעגט זי איבער װי פֿאַרשטױנט און לאָזט זיך נישט
אַרײַן אין דער ראָלע ,װאָס דער פּאָטענציעלער קונה האָט פֿאַר איר
אױסגעקליבן – ,פֿאַר װאָס ,זײַט מיר מוחל ,דאַרף מיר שװער זײַן?"
"כ'װײס ,אַזאַ פֿאַרװאָרפֿן װינקל – ...פֿאַרהינקט זיך עלעק– ,
צעבראָכענע ,צעשטערטע הײַזער ,גאָלע פֿעלדער ...עק װעלט .װאָס
האָט איר דאָ אַחוץ דער היץ?"
"בײַ אײַך אין תּל־אָבֿיבֿ איז נישט הײס?" – אָנגעשפּאַרט דעם קאָפּ
אױף די אַקסלען ,אַ האַנט אױף דער טאַליע ,צוגעמאַכט אײן אױג,
האָט זי קאַלט באַקוקט דעם בחור.
נאָך אַ יובֿל האָט זי זיך דערמאָנט ,אַז זי פֿירט אַ װיכטיקן שמועס.
װאָס הײסט אַ שמועס? ...אַ משׂא־מתּן!
"ס'פֿעלט אונדז גאָרניט ,קײן עין־הרע – ,האָט זי זיך געכאַפּט– ,
אַלץ װאָס מע דאַרף איז דאָ .ס'פֿאַרגלוסט זיך טאַנצן ,טאַנצט מען
אַרײַן אױף אַ דיסקאָטעק .דאָס ליגט דיר אין קאָפּ ,האַ? איז זאָלסטו
װיסן ,טײַערינקער ,אַז װען ס'פֿאַרגלוסט זיך דאָס מאָדנע ציטערניש,
כאַפּט מען זיך אַרײַן אין עקרון .יעדן פֿרײַטיק אױף דער נאַכט עס
טוט זיך דאָרט אױף טיש און אױף בענק .ס'פֿאַרגלוסט זיך דיר צו
זען אַ קינאָ? קלאַפּט מען אָן אין שכנס טיר" .קומט אַרײַן – ,רופֿט
דער שכן – ,ברוכים הבאָים" .מע ענטפֿערט – "ברוכים הנמצאָים"
–און מע זעצט זיך אַנידער אױף אַ שײנעם פֿאָטעל .מע זיצט אָפּ אַ
גאַנצן אָװנט ,מע זעט אַ פֿילם און דערצו נאָך די לעצטע נײַעס .מע
דערלאַנגט אײַך אַ גלעזל טײ מיט צוקער און אַ קוכן ,און גײ ,האָב
טענות ...טעאַטער? ...אָט דאָ האָסטו מיך געפּאַקט .קײן טעאַטער

111

האָבן מיר נישט ,אָבער ,כ'האָב געהערט ,אַז קײן לײַטישע פּיעסעס
זײַנען הײַנט נישטאָ .און װוּ ,כ'בעט איבער אײַער כּבֿוד ,שטײט
געשריבן ,אַז מע מוז לױפֿן אין טעאַטער ,און טאַקע מיט כּוח? ...קײן
טעאַטער האָבן מיר ניט ,אָבער אַ גוטע לופֿט ...װיפֿל איר װילט,
פּשוט אַ מחײה ...און עס שמעקט מיט יאַסמין און מיט מאַראַנצן– ,
אַ גע־נײ־דעם"!8
"שטיל איז דאָ טאַקע װי אױף יענער װעלט" – ,גיט עלעק צו.
זי מאַכט זיך נישט הערנדיק.
–

אױף גאַרדעראָבעס גיט מען נישט אױס קײן פּיאַסטער .פֿאַר

װעמען האָט מען זיך דאָ אָנצוטאָן און אױסצוטאָן? פֿאַר די קי?
כאַ־כאַ ...אָבער ,אַז דו װעסט קױפֿן דעם פֿליגל ,װעל איך רײַכער
װערן אױף אײן צימער ,אַ לוקסוס װילע װעל איך דאָ האָבן ,און
כ'װעל לעבן װי גאָט אין אָדעס!"
עלעק איז צוגעגאַנגען צו דער פּיאַנע ,אױפֿגעהױבן דאָס דעקל כּדי
אױפֿמאַכן דעם פֿליגל ...איז די פֿרױ צוגעפֿלױגן ,אױסגעשטרעקט די
הענט ,אַרומגענומען די פּיאַנע און אױפֿגעציטערט געװאָרן:
"שפּיל נישט .מע טאָר נישט .קײן גוטס װעט פֿון דעם נישט
אַרױס ...קוק ,איך װױן שױן דאָ מער װי דרײַסיק יאָר .די פּיאַנע
האָב איך אַהערגעשלעפּט אַזש פֿון מאָסקװע .אַ מאָל בין איך
געװען אַ פּיאַניסטקע ,אַפֿילו אַ גוטע פּיאַניסטקע ,אָבער זינט די
פּיאַנע איז דאָ האָב איך פֿון איר װײניק נחת געשעפּט .פֿונעם לאַנג

8

פֿאַרצױגן פֿון גן־עדן
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װאַנדערן דורך פּױלן ,דײַטשלאַנד ,פֿראַנקרײַך און איטאַליע האָט זי,
די פּיאַנע ,ניט פֿאַר אונדז געדאַכט ,איר קול פֿאַרלױרן .כ'האָב
געהאָפֿט ,אַז מע װעט זי אָנסטרױען ,מע דאַרף נאָר פֿאַרדינען אַ
פּאָר פּיאַסטער און דאַן װעל איך קענען ברענגען אַ מומחה ,אַ
מײַסטער .אַז איך האָב צונױפֿגעזאַמלט פֿופֿצן פֿונט האָט עס שױן
געקאָסט דרײַסיק ,פֿון דרײַסיק איז דער פּרײַז באַלד אַרױף צו
פֿופֿציק ,און װען דער פֿופֿציקער איז געװאָרן אַ הונדערטער ,זײַנען
בײַ מיר שױן געװען מער װיכטיקע זאַכן װי אָנסטרױען דעם פֿליגל.
דאָ אַ קעלבל ,דאָרט אַ חתונה ,קינדער ,בר־מיצװות ,אָן אַן עק און
אָן אַ ברעג .און װען מע האָט שױן יאָ געקענט כאַפּן אַ ביסל אָטעם
און געקענט זיך דערלױבן אַ טראַכט טאָן װעגן דער פּיאַנע ,האָט
מײַן מאַן אָפּגעשפּילט אַ שפּיצל און איז געשטאָרבן .די קינדער
זײַנען זיך צעפֿלױגן .דו זיצסט זיך אײנע אַלײן ,אַז אָך און װײ איז
דיר ,נו ,גיב שױן אַ ביסל אַ שפּיל ,שױן ניט פֿאַר אים ,דעם
געליבטן ,נאָר פֿאַר זיך אַלײן ,שפּיל! ...נו ,נו ...דער מאָל האָט
אױפֿגעפֿרעסט דעם פֿילץ .צום מזל ,טרײסט איך זיך אַלײן ,װײַל
שטעל זיך נאָר פֿאָר װאָס װאָלט איך שױן אָפּגעשפּילט מיט מײַנע
פֿאַרשװאַרצטע פּױערישע פֿינגער .װאָס פֿאַר אַ טעם װאָלט שױן

געהאַט מײַן שפּילעכץ ...אָסור־שבאָסור ,מע טאָר ניט .עס גײט ניט
אין דעם מע זאָל האָבן דערגאַנגען ,עס גײט נאָר אין גאַנג אױף אַ
זוניקן װעג ...זעסטו ,דער קאָפּ געדענקט נאָך עפּעס ...און איצט,
װען איך האָב דערזען דײַן אַנאָנס ,האָב איך זיך אַ זאָג געטאָן– ,
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ריװעניו ,9ס'איז דאָ אַ גאָט אין הימל .װער שױן אַחוץ דיר ,דאַרף אַ
פֿליגל ,װאָס פֿליט נישט און שפּילט נישט...
"װיפֿל װילסטו פֿאַרן פֿליגל?" – האָט עלעק זיך קױם ניט
דערשטיקט מיט דער פֿראַגע ,װײַל װי קען מען זיך דינגען איבער אַ
פּרײַז פֿאַר אַ ייִדישן גורל.
–

װיפֿל װיל איך? גאָרנישט.

"װאָס הײסט גאָרנישט? איך האָב געשריבן ,אַז איך װיל קױפֿן און
איר האָט געענטפֿערט ,אַז איר װילט פֿאַרקױפֿן" – ,האָט ער אַ זאָג
געטאָן ,מער צו זיך אַלײן װי צו איר.
ער האָט זיך מיישבֿ געװען צי עס לױנט זיך ,אַפֿילו בחינם .אַ
לאַסטװאָגן ,די טרעגער ,רעמאָנט ,פּאָליטור – ,מיט אײן װאָרט – אַ
קאָפּ־דרײעניש.
–

זײַט מיר מוחל ,װאָס עפּעס בחינם .װיפֿל װילט איר?

–

װיפֿל דו װעסט געבן.

–

דאָס האָב איך נישט ליב .װיפֿל זאָל איך אײַך ניט באַצאָלן,

װעל איך סײַ װי מײנען ,אַז כ'האָב אײַך באַעװלט ,אָדער
איבערגעצאָלט .שטעלט צו אַ פּרײַז .אַז כ'װעל קענען ,איז געקױפֿט,
נישט קענען ,איז נישט געקױפֿט ,ושלום על ישׂראל.
–

9

װער װיל דען געלט?

ריװע ,ריװקעניו ,ריװעניו – פֿאַרצױגן פֿון רבֿקה
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עלעק האָט זיך שטאַרק דערשראָקן – ,װאָס האָט זיך שױן דער
ייִדענע פֿאַרגלוסט? ער האָט דערפֿילט אירע ממזרישע אױגענעס,
װי זײ קריכן איבער זײַן לײַב ,פֿאָרשן אים און זײַן תּוך.
אַ קאַלטער שװײס האָט באַגאָסן זײַן שטערן און דעם גאַנצן קאָפּ
אונטער די לאַנגע פּאָעטישע האָר .זי האָט זיך צעלאַכט מיט אַ
טעמפּ געלעכטערל .איר בײַכל האָט זיך צעטאַנצט ,דער פֿאַרטעך
איז אַרױף ,עולה־ויורדיק .זי האָט געװישט די הענט אין דער
ספּאָדניצע און װידער אַ מאָל עס האָט זיך געלאָזט פֿילן אין דער
לופֿטן אַ זױערינקער גערוך .אַן אײדעלער רמז פֿון דער פֿרישער
מילך מיט אַ הױכער װאַרעמער פּיאַנע .זי האָט זיך באַלעקט מיטן
שפּיץ־צונג ,אַרײַנגעקוקט טיף אין זײַנע אױגן ...באַלד חרטה געהאַט
און ,װי פֿאַרשעמט ,אַראָפּגעלאָזט די אױגן.
"נאָר צװײ טריט צװישן אים און דער טיר .בעת־צרה ,אַ לאַנגער
שריט מיט אַ גרינגן שפּרונג און שױן ...ער װעט זײַן אין דרױסן.
אָבער װי אַזױ מאַכט מען עס אױף אַן עלעגאַנטן אופֿן ,ניט צו
פֿאַרשעמען ,חלי לה .נו יאָ ,אַ שנעלער קער צו דער טיר און דאַן אַ
ויבֿרח" – ,פּלאַנירט דער מוח ,נאָר די פֿיס זײַנען װי פֿאַרגליװערט,
װי אײַנגעװאַקסן אין דער פּאָדלאָגע.
די פֿרױ ציט אױס אַן אױסגעהאָרעװעטע פֿאַרשװאַרצטע האַנט און
כאַפּט אָן עלעקס אַרבל.
"כ'װעל דיר יאָ זאָגן – ,גיט זי אַ זאָג מיט אַ הײזעריק פֿאַרסאַפּעט
קולעכל – ,איך װיל ,איך װיל"...
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רבונו־של־עולם ,ס'איז עפּעס װי אַ שלעכטער חלום .אַזױנס קען ניט
זײַן .שטעל די פֿיס ,ברודערל ,אַנטלױף.
אָבער די פֿרױ האַלט אים פֿעסט בײַם אַרבל און שטרעקט שױן
אױס אױך די צװײטע האַנט ,און אָט – די צװײטע האַנט שפּילט זיך
מיט זײַן קאָלנער ,קװעטשט אים און קנײטשט אים ,ס'טוט זיך...
"כ'װיל – ,שעפּטשעט זי – ,כ'װיל" – ...פֿאַרהאַקט זיך איר אָטעם.
"כ'װיל! – שרײַט זי אַרױס – ,כ'װיל!!!"
עלעק ציטערט װי אַ קאַרפּ אױפֿן טיש.
"אַ טעליצע ...װיל איך! – האָט זיך מודה געװען די געװעזענע
פּיאַניסטקע – ,אַ טעליצע װיל איך ,אַ טעליצע װיל איך פֿאַר מײַן
באַליבטן פֿליגל"...

***
דעם פֿליגל קענט איר אױך הײַנטיקע טעג זען אין דער אַלטשטאָט
פֿון ירושלים .ער איז רײַך אָנגעשטאָפּט מיט זילבערנער צירונג.
די טעליצע איז אױסגעװאַקסן אין אַ קו .איר מילך טרינקט מען פֿון
פּלאַסטישע זעקעלעך.
די פֿרױ איז מער נישטאָ.
אױך עלעק איז נישטאָ.
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