
-סָאנעוב ןיא ןעמוקעגנָא
 סערײַ א

  ַאלּפערסָאן מרדכי
  

 די מיך הָאט, 1891 אויגוסט סטן23 דעם, ָאב ט"י, זונטיק ַא אין

 ֿפון געברַאכט עמיגרַאנטן 300 נָאך מיט" טיָאקַא "שיף דַײטשישע

  .ים אויֿפן טעג 32 ֿפון רַײזע ַא נָאך רעסאײַ -סבוענָא קיין הַאמבורג

 אַײנגעטײלט, שטָאט די דערזען ַײטנסװ ֿפון הָאבן מיר װען  

 איז דַאמֿפער דער אײדער, בײמער-ּפַאלמען די ֿפון שָאטן אינעם

 ׂשמחה שטַארקע ַא אונדז הָאט, צוגעשװּומען הַאֿפן צום

 הויך דער אין קינדער זײערע הָאבן מַאמעס די. בַאהערשט

  :ֿפרַײד מיט זײ דערקלערענדיק געהױבן

 שײנע דָאס, עדן-גן דער איז רטדָא ָאט! קינדערלעך, זעט"  

 אונדז ֿפַאר הָאט הירש בַארָאן גוטער דער װָאס, לַאנד גרינע

  ."געקױֿפט
 

. זַײן מיר װעלן יִידן ֿפרַײע: װערן מיר װעלן קָאלָאניסטן, ערדַארבעטערס"

 די הָאבן!" גזרות זַײנע מיט איגנַאטיעװ אױס! ּפָאגרָאמען אױס

  .עטענהטג דָארֿפיִידן ַארױסגעטריבענע

 צו ארױֿפגענומען, צוגעקומען" טיָאקַא "דער צו זַײנען שיֿפלעך קלײנע  

 צום צוגעֿפירט זײ, טלומקעלעך און ּפעקלעך זײערע מיט משּפחות דרײַ -צװײ

  .געלַאנדט הָאט מען װּו בָאדן ַארגענטינער

 הָאט, קינדערלעך דרײַ  מַײנע און ֿפרױ מַײן, געזעסן בין איך װּו, שיֿפל אין  

 זַײן צו איבערגערַאשט, געװען ַאלט יָאר אכט איז װָאס, אֿברהם, בכור ַײןמ

 ַא שטײט ברעג אױֿפן דָארט, מַאמע, נָאר זע: "געװענדט זיך מוטער

 גײט'ס און, ציט און ציט, ליולקע גרױסע ַא רױכערט, אוריַאדניק שװַארצער

  !"נישט רױך קײן ַאלץ

 שװַארצער דער הָאט ָאסד ַאז, דערװּוסט זיך מיר הָאבן שּפעטער  

 – טײ-"זשערבַא "ֿפַארּפַארעטע די, בָאמביזשע דער דורך געצױגן װיזשילַאנט

 אונטערן בַאקַאנט איז װָאס, געטרַאנק ַארגענטינער נַאציָאנַאלער דער



  

 רערל זילבערנעם ָאדער בלעכן ַא דורך װערט װָאס און" מַאטע "נָאמען

  .טעּפעלע-קירבעס ַא ֿפון געטרונקען

 ַאן, הױז-אימיגרַאנטן אין געברַאכט, עמיגרַאנטן, אונדז הָאבן לָאדקעס די  

 װּו, געבַײדע הילצערנע, בַאװַאקסענע שימל און מָאך מיט, גרױסע, ַאלטע

 מיר הָאבן דָארטן. שיעור ַא ָאן חדרימלעך און צימערן געװען זַײנען עס

 שיף די װָאס, ןאימיגרַאנט יִידישע הונדערט צװײ ַא נָאך ָאנגעטרָאֿפן

  .געברַאכט טעג ּפָאר ַא מיט ֿפרִיער הָאט" ליסַאבָאן"

 מימיק דורך הָאבן, נעגערס הַאלבע, ּפארשױנען ֿפארברױנטע עטלעכע  

 – ַארַײן מױל אין הַאנט דער מיט ָאנװַײזנדיק, צוגעװּונקען טיש צום אונדז

 – ַארשטַאנעןֿפ נישט װָארט אײן קײן אונדז ֿפון קײנער הָאט שּפַאניש װַײל

 הָאבן שװַארצע די. ַאװעקגעזעצט טישן לַאנגע די ַארום זיך הָאבן מיר און

 קײן. אײנעם יעדן דערלַאנגט ֿפלײש מיט שיסעלע בלעכן ַא און ברױט

, מענטשן יונגע סַאמע, ַאלע. געֿפעלט נישט אונדז ֿפון קײנעם הָאט ַאּפעטיט

  .גענומען ַאכילה דער צו געשמַאק זיך הָאבן רַײזע-ים לַאנגער ַא נָאך

 ַא מיט, קלײנטשיקס ַא, יִידל דַאר ַא אױסגעװַאקסן איז ּפלוטצעם נָאר  

 אײן ֿפון געטרָאגן זיך װיכער ַא װי הָאט, אױגן גרױע און בערדל געלן משוּפע

. אױער אין אַײנגערױמט סוד ַא עּפעס אײנעם יעדן און צװײטן צום טיש

 מיטן שיסעלעך די סך ַא הָאבן בַאלד און, געװָארן שושקערײַ  ַא איז'ס

 זיך הָאבן קינדער הונגעריקע. זַײט ַא אין ָאּפגערוקט עסן געשמַאקן

  .ֿפונַאנדערגעװײנט

 ֿפרױען די? עסן דָאס צו נעמסטו װָאס ֿפאר! עסן װיל'כ, מַאמע, מַאמע"  

 שּפַײז זײער קינדער די בײַ  שװַײגנדיק און געענטֿפערט נישט הָאבן

 סײַ  װי סײַ  עסן דָאס הָאבן װעלכע, ֿפרומע, יִידן עלטערע. עןַאװעקגענומ

 און ַאקסלען די מיט געצױגן, געשטַאנען װַײטן ֿפון זַײנען, ָאנגערירט נישט

 אױֿפגעהױבן אַײלנדיק זיך הָאבן ֿפרױען אײניקע. געשװיגן ֿפַארכמורעט

 זײער ןצוריקגעגעב הָאבן זײ װּו, דרױסן אין ַאװעק זַײנען און טיש ֿפונעם

  ...עסן

 אונדז הָאט און צוגעקומען טיש אונדזער צו אױך יִידל דָאס איז  

 ַאלטע! ֿפערדנֿפלײש איז דָאס! נישט עסט: "מיטגעטײלט ֿפַארטרױלעך

  !"עסן צום אימיגרַאנטן די זײ גיט מען און דָא מען קױלעט שקַאּפעס

 לשמוא, יונגערמַאן ַא ַארױסגעשּפרונגען איז עין-ּכהרף ָאבער  

, צֿבּויַאק, ַאװעק: "אױסגעשרִיען הָאט און, קיעװער ַא ַאלײן, הַאלבמיליָאן

 ַא מיט געװען מכבד אים ער הָאט דערבײַ " ?װער, דיך דען ֿפרעגט װער

  .זַאל גַאנצן איבערן ָאּפגעהילכט רױשיק הָאט װָאס, יד-מּתנת
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 הענט יד אונטער איז און אַײנגעקָארטשעט דרַײען אין זיך הָאט נֿפש דער  

 איז ער: בַאגעגענט מָאל סך ַא אים מיר הָאבן שּפעטער. געװָארן נעלם

 צרות סך ַא אונדז הָאט ער װּו, מַאוריציע אין קָאלָאניסט ַא ֿפַאר ָאנגעקומען

  .ֿפַארשַאֿפט

 צוזַאמען איז, אױסגעּפַאטשט צֿבּויַאק הָאט װעלכער, יונגערמַאן דער  

 טישן די ַארומגעגַאנגען, יִידן בּכֿבודיקן זײער ַא, ּפעּפ ַאֿברהם שװער זַײן מיט

! ּכזֿבן ַא איז צֿביניק-שבתי דער" :ַארַײנטענהנדעק, בַארוִיקט עולם דעם און

 רַײך גענוג איז ַארגענטינע. ליגנס זַײנע אין נישט בטגלײ און, קינדער, עסט

 ,גערן אזױ הָאט זי װעלכע, אימיגרַאנטן אירע געבן נישט דַארף זי. ֿפי אין

 װּו, גַאליציע ֿפון נָאך, ּפַארשױן יענעם ָאט, אים קענען מיר. ֿפערדנֿפלײש קײן

 זיך עס הָאט רַײזע דער אױף. געֿפָארן צוזַאמען אונדז מיט איז ער

  ..."ָאּפנַארער ּפשוטער ַא נָאך דערצו און שנָארער ַא איז ער ַאז, ַארױסגעװיזן

 צום ער איז לעמבערג אין ":װָאס ָאט דערצײלט אים װעגן הָאבן זײ  

 צו מל מוהל ַא שיקן זָאל מען, געבעטן און געקומען ֿפָארשטײער-קולטער

 זָאל'מ און, געבױרן ַאכסניה דער אױף הָאט ֿפרױ זַײן װָאס, קינד דָאס זַײן

 ַא. שװַאך זײער זיך ֿפילט װַײב זַײן װַײל, גולדן אײניקע מיט שטיצן אױך אים

 ַא, שַײן מאיר געװיסן ַא צו געגעבן ּכףּתי אים מען הָאט קװיטל

 יִיד אײדעלער דָאזיקער דער. במצװת עסקן ַאן און מוהל ַא סּפעציַאליסט

 ּכיבודים די ֿפַארקױֿפנדיק, גולדן צענדליק עטלעכע צונױֿפגעזַאמעלט הָאט

 – בײזער ר"ד, סנדק – בַאבער שלמה' ה: גֿבירים לעמבערגער די צװישן

 דעם מיט יִידל דָאס הָאט מָארגן אױף. װַײטער ַאזױ און, אליהו של ּכיסא

 נַאכט בײַ ... געסטַײעט נישט זכר-בן איר און יולדת דער מיט בערדל געלן

 די מיטנעמענדיק ֿפַארשטענדלעך-זעלבסט, קרָאקע קײן ָאּפגעֿפָארן זײ זַײנען

 אין ערשט און, געמַאכט שּפיל זעלביקע די ער הָאט קרָאקע אין. מזומנים

  ."קינד זַײן געװען מל הירש ר"ד רַאבינער בַײם ער הָאט מבורגהַא

 צום גענומען װידער זיך הָאבן, געשיכטע די הערנדיק, עמיגרַאנטן טײל 

 אין געװען זַײנען מיר װָאס, טעג עטלעכע די הָאבן מערסטע די ָאבער. עסן

  .געקעכטס לעֿפל קײן ֿפַארזוכט נישט, הױז-אימיגרַאנטן

 דערלױבענישצעטל ַא מַאנסּפַארשױן יעדן בַאַאמטער ַא טהָא עסן נָאכן  

 נישט מען הָאט ֿפרױען. ָאנקוקן שטָאט די, גַאס אין ַארױסצוגײן געגעבן

 געמעגט הָאבן מענער די. ָאנקוקן שטָאט די, גַאס אין ַארױסצוגײן דערלױבט

  .הָאטעל-אימיגרַאנטן אין צוריק נַאכט ֿפאר ֿפינף ביז קומען

 יונגע אײניקע נָאך מיט איך װען, בַאֿפַאלן מיר אױף איז ורהשח-מרה ַא  

 נישט גַאס אין מען הָאט מענטש לעבידיקן קײן. שטָאט אין ארַײן זַײנען לַײט



  

 גרַאטעס אַײזערנע מיט ֿפענצטערס און טירן. הַײזער ָאּפגעקלַאּפטע. געזען

 יקשלעֿפער זיך הָאבן ֿפערד מיט טרַאמװַײען ּפָאר ַא. בַאשלָאגן

 װײניק זײער ֿפירנדיק, שטָאט ֿפון גַאסן צענטרַאלע די איבער ארומגעשלעּפט

 שװַארצן אין מָאנַאשקע ַא בַאגעגענט מען הָאט װּו נישט װּו. ּפַאסַאזשירן

  .הַאלדז אױֿפן צלם ַא און קָאּפ איבערן שלײער װַײסן ַא מיט

 ירמ הָאבן הָאטעל-אימיגרַאנטן ֿפונעם מעטער הונדערט צװײ ַא  

 מיט ציגַײנערינס. קינדער סך ַא מיט ציגַײנערס ֿפון בַײדלעך ָאנגעטרָאֿפן

 געלײגט הָאבן, טרָאטוַאר אױֿפן געשטַאנען זַײנען צעּפ ּפעכשװַארצע, לַאנגע

 דָאס. בַאקוקט שטריכן די און הַאנט דער אױף אױסגעװָארֿפן, קָארטן

 ַא געבעטלט הָאבן: ַאדורכגײן געלָאזט נישט הָאט קלײנװַארג-ציגַײנער

  .ברױט שטיקל ַא כָאטש ָאדער סענט ַא, מַארַאנץ

 רָאג בַײם געשטַאנען איז, בָארװעס, שינעל ַאלטן ַאן אין, ּפָאליציסט ַא  

 גלַאט ּתמעװַאטע געקוקט ָאדער צוגעדרעמלט געשמַאקלעך זיך הָאט, גַאס

  .מַארַאנץ ַא געשײלט גָאר ָאדער, ַארַײן װעלט דער אין אזױ

-בוענָאס איז דָאס ָאט: "ָאנגעקוקט צװײטן דעם אײנער הָאבן ירמ  

  " ?רעּפובליק ארגענטינער דער ֿפון הױּפטשָאט די, אַײרעס

 דער נָאך סאמע ָאנגעקומען זַײנען מיר אז, דערװוסט מיר הָאבן שּפעטער  

 ּפרעזידענט דער דעם נָאך איז איר דורך װָאס, 1890 ֿפון רעװָאלוציע גרױסער

 ער װָאס דערֿפַאר, געװָארן ארונטערגעזעצט סעלמַאן כוַארעז געלמי ר"ד

 שטָאט די הָאט דעריבער און, געֿפירט רעגירונג ֿפַארשװענדערישע ַא הָאט

  .אױסגעזען קלָאגלעך און ָארעם ַאזױ

 ַא סענט צען ֿפאר געקױֿפט, גַאסן ּפוסטע די אױסגעמָאסטן הָאבן מיר  

 .ּפאנטגעש און געגעסן, מַארַאנצן טוץ
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