
  ןרעדָאמ ליטס, הֿביּת סחנ
  בירָאבידזשַאן קײן איבערװַאנדערערס מיט
נסּתר דער  

  

- איבערװַאנדערער די זַײנען װער? עשעלָאן אין ֿפָארט ער"

  "?קָאנטינגענטן

  ."ּכלערלײ"  

  " ?ּפרָאֿפעסיעס און ֿפַאכן"  

-גַאסן ַא ֿפון ָאנגעהױבן: הײסט ֿפַארשײדן װָאס, ֿפַארשײדן"  

 ַא ֿפון ;אינזשעניר-װעג ַא ביז, טניקלַאטו ַא, שוסטער

 װעלכן ֿפון, בָאנדער ַאלטמָאדישן ֿפון ;שוחט ַא ביז טרַאקטָאריסט

 ביז, קלעּפקע און רײֿפן מיט, דײזשקע מיט, ֿפַאס מיט שמעקט'ס

 ּפינקטלעכער ֿפון מַײסטער-אינסטרומענטן קװַאליֿפיצירטן גָאר ַא

, טעסלערס, ליערססטָא װי, איבעריקע ַאלע הַײנט ;מעכַאניק

 און, רימער, צושנַײדער, שנַײדער, שטעּפער, טָאקער, שלָאסער

  ? אױסרעכענען ַאלע דען זײ קָאן װער
  

 ּפָאסט ַא ֿפון נַאטשַאלניק ַא ֿפרױ ַא ֿפָארט ָאט: אױסֿפירלעך מער עטװָאס

 זי הָאט, געװױנט הָאט זי װּו, ָארט דָאס װָאס, ָאּפטײלונג-טעלעגרַאף און

 און געניטע ַאזַא ַאז, װיסנדיק, ָאּפלָאזן געװָאלט ניט ֿפַאל קײן ֿפַאר

 און. קריגן צו לַײכט ַאזױ ניט איצט איז געביט דעם אױף טוערין דערֿפַארענע

 אים ֿפַאר זיך הָאט, געַארבעט הָאט ער װּו, ָארט דָאס װָאס ַאזַא – ַאנטקעגן

, ּפַאריקמַאכער ֿפָארענערָאּפגע-טױבלעך ַא – שלָאגן בַאדַארֿפט איבעריק ניט

-שװַארץ און בַאקן געגריבלדיקע שטַארק מיט, ּפנים ּתעניתדיק-בלַאס ַא מיט

: ּפרנסה-בײַ  ַא נָאך ער הָאט ּפַאריקמַאכערײַ  ַאחוץ װָאס, װָאנצעס זשוקישע

 ַאמָאל ֿפעלט אײנער ַאזַא אױב, טרָאמבָאן ַא אױף, טױבערהײט, שּפילט ער

 .קַאּפעלע ַא אין אױס

 יִיד ַא, זַאװטרַאנסּפָארט ַא – איצט, עגלה-בעל געװעזענער ַא ֿפָארט ָאט 

 און װָארט שַארף ַא ליב הָאט װָאס, אױג אין בלוט ֿפַארלָאֿפן ביסל ַא מיט

 – אים מיט צוזַאמען. שטעטל זַײן בַאשטײן ער קָאן עמעצן מיט קריג ַא בעת

 הרעס-יצר געדעמפטע-נטישסעקטַא עּפעס מיט רוסן טיּפישע, גרים גרוּפע ַא



  

 ֿפון און קרים ֿפון פױערים יִידישע ֿפָארן'ס. מױל אין ּפסוקים ֿפרומע מיט און

 קײן ניט גָאר מיט און ּפנימער ֿפַארברױנטע קנָאכיק מיט, רַאיָאנען ַאנדערע

 – זַײט ַאנדערער דער ֿפון און, געבײנען די אין געמיט יִידישלעכן

  ... טומל און טַארַארַאם טשעמָאדַאנעס ֿפולע מיט, שטָאטלַײט אימּפעטֿפולע

 קלָאץ הַארבער ַא ֿפון װי אױס זעט װָאס, העקער יָאריקער-56 ַא ֿפָארט'ס  

 װָאס, ֿפָארנט ֿפון, מױל אין צָאן אײן מיט שױן, טומלער ַא, אױסגעדױבעט

 דערלעבט זיך און יוגנט ַא ֿפַאר געהַאט חתונה לַאנג ניט ערשט ָאבער הָאט

 דרַײסיק יָאר ַא מיט צוריק הָאט װָאס, ּפַארטיזַאן ַאלטער ַאן ;זקונים-בן ַא

 מיליטַארישע דָאס און שינעל דער און, קַאװַאלעריע בודיָאניס אין געדינט

 לעצטער דער ֿפון זײ הָאט ער ַאז, זָאגט און איצט טרָאגט ער װָאס, היטל

 ָאבער נָאך מעקןש, ָאנטײלגענומען אױך הָאט ער װעלכער אין, מלחמה

  .בירגערקריג ֿפון ּפולװער און שװײס מיט באמת

 שװַײגנדיקער ַא, מעטַאליסט שטָאלענער ַא. ַאנטיּפָאד ַאן זַײנער ֿפָארט'ס  

 לעתן-מעת גַאנצע ֿפַאר װָאס, ֿפיגור שטָאלענער-שװַײגנדיק ַא מיט, יונג

 אים ַארֿפ רעדט'ס װָאס און אױסרעדן װָארט ַא הערן ניט אים איר קָאנט

 ַא ֿפַאר װָאס אין, װּו, ָאװנטן די אין שּפילט ער װעלכן אױף, בַאיָאן זַײן נָאר

 הַאלטן װעלכע, מײדלעך זיך געֿפינען'ס װּו און, ַארַײן זיך כַאּפט ער װַאגָאן

  .ַאלײן אים לעבן – עיקר דער און, כלי-שּפיל זַײן לעבן נָאענט שטַארק זיך

 ַא מיט, מעטַאליסט יָאריקער-ַאכצן-זיבעצן ַא, אײנער נָאך איז ָאט און  

 ניט זיך אים דערלױבט װָאס, מױל שמָאל ַא מיט, ּפנים חנעװדיק קרעֿפטיק

 זַײן אױסער װָאס, יַאט ַא – דעם ֿפַאר לַאכן אױגן די װָאס און צעלַאכן ברײט

 הענט די און, ַאקרָאבַאטיק מיט, סּפָארט מיט נָאך זיך ער ֿפַארנעמט, מלָאכה

 מיט טַאטואירט, מַאטרָאס עכטן ַאן בײַ  װי, אים בײַ  זענען ברוסט די וןא

 מיט – מײדלעך-װַאסער און מענטשן-מײדלעך מיט, ָאדלערס מיט, שלענג

  .ֿפיגורן מיטישע

 ניט. ה.ד, מָאדערן סטיל, ּתיֿבה נחס מין ַא דָא הָאט איר, װָארט אײן מיט  

 נָאר, מּבול קײן אין ניט און, נבַאןאַײז דער אױף נָאר, ּתיבה ַא װַאסער אױֿפן

  .מּבול ַא ֿפון בעסער ניט איז װָאס, װעלטקריג ריזיקן ַא נָאך

 ברױט סָאװעטיש אױף בלױז שױן איז װָאס, דור ַא דָא הָאט איר  

 אױך ֿפַארזוכט הָאבן װָאס, ַאנדערע אױך און, געװָארן אױסגעהָאדעװעט

 ּכמעט נָאך געדענקט װָאס, זקנה עיָאריק-96 ַא ַאֿפילו ביז, ברױטן ַאנדערע

 הַאלב, ערד הַאלב אױס שױן זעט זי... קדמונים סָאביעסקיס מלך דעם

, ֿפַאמיליע די אי, ַאלײן זיך אי נָאך בַאדינט און קָאּפ נָאך הַאלט דָאך, מענטש
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 די דערצײלן צו אױף ניט זי הערט, עמעצן מיט זיך צערעדט זי ַאז און

  . מױל ָאנצײנענדיקן מיטן אונטער דערבײַ  טשמָאקעט ןאו ַאמָאל ֿפון װּונדער

, קרימער, װָאלינער: אױסשּפרַאכן ֿפַארשײדענע ֿפון מענטשן ֿפָארן'ס  

 זַײן איז יִידיש װָאס, טײל ַא ֿפָארט'ס. ּפָאדָאליער מערסטנטײל און, ָאדעסער

, הײם דער אין ניט שױן װי יִידיש מיט זיך ֿפילן װָאס ַאנדערע און, ברױט

 זײ קומען ָאט ַאז טרױמען און אומקענטעניש זײער מיט אונטער זיך שעמען

 דערֿפילן און דערלערנען נעמען זיך זײ װעלן, שטרעבן זײ װּוהין ַאהין ָאן

 דער אין לַאנג ֿפון שױן שטרעבנדיק װָאס ַאזױנע אױך ֿפָארן'ס. בלױז דעם

 זיך זײ הָאבן, ןלשו דָאס קָאנענדיק ניט און געגנט אױטָאנָאמער יִידישער

. דערֿפָאלגן געװיסע אױך שױן הָאבן און דערלערנען גענומען עס בַאצַײטנס

 און שױן שרַײבט, שױן לײענט װָאס, אינזשעניער יונגער ניט שױן דער ָאט װי

  .למזל, לױֿפיק װײניקער מער שױן רעדט

, טיּפן ֿפון געמיש טױזנטקעּפיקן ַא דָא הָאט איר, װָארט אײן מיט  

 ַא ַאֿפילו װָאס, העװיות און לשונות, שטײגער, געשלעכט, לטןגעשטַא

, שטײן דערזען דָא זיך װָאלט סטַאטיסטיקער קענענדיקער-ֿפָאלקס געניטער

 סָארט ַאזַא בַאקומענדיק, חידוש ֿפַאר מױל ָאֿפן ַאן מיט, ים ַא ֿפַאר װי

  .געביט אײגנטלעכן זַײן אין לעקציע

 דער ָאט אין ַאז דערװּוסט למשל ַאנדערן צװישן זיך װָאלט ער  

 גענוג געֿפינען געקָאנט נָאך ַאֿפילו קלַאסיקער אונדזערע װָאלטן געדיכטעניש

) געענדערט הַאלבװעזנטלעך און דעֿפָארמירט שױן ביסל ַא, אמת (ּפַארשױנען

 שטײט ער װען, מענדעלע ַא ַאֿפילו ַאז ;שילדערן צו קינסטלעריש זײ אױף

, שּפַאקולן דורכדרינגלעכע-טיף זַײנע דורך קוק ַא גיט וןא ַאהער קומט, אױף

 דערזעענדיק, חיונה ליטערַארישע זיך ֿפַאר אױסגעֿפונען דָא ער אױך װָאלט

 שױן לעבן ֿפון, זַײן ֿפון רעשטלעך ֿפַארקָאנסערװירטע אײניקע

, ּפען זַײן אונטער געבעטן זיך װָאלטן װעלכע, טיּפנגַאלעריע, ֿפַארשװּונדענער

  !מיך מָאל, מיך נעם, דרשני: ָאגנדיקז

 ֿפיל ַאזױ אױף רעשטלעך די ָאט ַאֿפילו שױן זענען, גערעדט צוריק כָאטש  

 שטײגעריש װַײט ַאזױ ַאלײן זיך הָאבן און אױסגעװַאקסן קולטורעל

 צו" געמָאלן "װערט איז װָאס ֿפַאר און װער, װיסן צו אױף איבערגעשטיגן

    .װערן

 דַארער לַאנגער ַא מיט, בײזע שטַארק ַא, ֿפרױ ַא נעאײ װען, למשל, ַאזױ  

-נוׂשא איבעריק ניט זי איז מסּתמא װַײל, ֿפַארביטערט זי מַאכט װעלכע, נָאז

 ַא אירס אונטערקנַײּפן שַארף ַאמָאל נעמט ֿפרױ די ָאט ַאז – מַאן בַײם חן



  

 זַײן אין, מוטער-שטיף עליכמס-שלום ֿפון קללות די מיט שעלטן עס און קינד

  :צװײטע ַא, זי דערהערנדיק, זָאגט –" יריד ֿפונעם"

 רעכט שױן זי װָאלט'מ, ניטָא שרַײבער קײן דָא איז װָאס עֿבירה ַאן, אױ"  

  ."בַאשריבן

 כיטרע, מעׂשה-בעת קוקט און דריטע ַא זָאגט, "שרַײבט'מ, נישקשה"  

 גרָאד קומט װָאס" אײניקײט "ֿפון קָארעסּפָאנדענט צום אונטערװינקענדיק

 װעט ער ַאז זיכערקײט דער מיט, קללות יענערס אױך דערהערט און אונטער

 זַײן אין שעלטערקע דער ָאט מיט ָאּפרעכענען אוֿפן ריכטיקן אױֿפן שױן זיך
  .בלַאט

 און גענוג קלעקן דָא קָאן -מַאטעריַאל ים ַא און – מַאטעריַאל: בקיצור  

 ֿפַאר אי טוער-צַײטונגס ַארןֿפ אי סטַאטיסטיקער ֿפַארן אי איבערגענוג

 מיט און שעֿפל מיט שעּפן צו הָאבן װעלכע, זשַאנרען שרַײבערשע ּכלערלײ

  .זָאגט'מ װי, לעֿפל

 בלױז איז מײן זײער װָאס, מענטשן דָא ֿפָארן ָאט: נָאכַאמָאל װַײל 

 מער מיט, ַאנדערע ָאט און ;אַײנצוָארדענען בעסער זיך מַאטעריעל

 װי זַײן זָאל: בעסערס אױף נָאך ניט זיך ֿפרעגן װעלכע, ןמײנע נַאציָאנַאלע

, ענטוזיַאסטן ֿפלעמיקע גָאר שױן איר הָאט ָאט און...דָארט ַאבי, זיך װיל'ס

 און געֿפינען צו דָארט זיך ַאלײן ַאבי, ָאּפצוגעבן ַאלץ גרײט זענען װעלכע

  . איבערשלעּפן ַאהין װעלט הַאלבע ַא אױך

 דער – ּפַאטריָאט-ּפַאלעסטינע געװעזענער דער, לבַײשּפי צום, ָאט װי 

 שטַארק יוגנט זַײן אין הָאט װעלכער, ביָאגרַאֿפיע רַײכער גָאר דער מיט װָאס

 ּפלַאטָאניש נָאר ניט און, קָאלָאניזַאציע-ּפַאלעסטינע דער ֿפַאר געֿפלַאמט

... נגעלײגטַארײַ  קָאן אין מַארכבײן קרעֿפטיקן ַא טַאקע ַאלײן נָאר, געֿפלַאמט

 מיט, ַאלײן און, ּפָאסעסָאר ַא טַאטן רַײכן ַא רוסלַאנד אין איבערלָאזנדיק

 זיך הָאט, טַאש אידעַאליסטישן זַײן אין גילדן עטלעכע געצײלטע

 זיך ביז, אידעַאל זַײן לשם ּפרך-עֿבודות ּכל טָאן צו אױף ַאהין ַאװעקגעלָאזט

 דעם ֿפַארזוכן צו ביז, ַאסעניזַאטָאר ַאן ַאֿפילו זַײן צו ֿפון ָאּפצושטעלן ניט

 דער מיט ֿפַארבונדען געװען ֿפרִיער זענען װָאס, שלעק ַאלערלײ ֿפון טעם

 ביז און, נָאך און נָאך און, כַארָאבע װי, קדחת װי, מקומות יענע אין ַארבעט

, געקומען איז ער ֿפונװַאנען, צוריק אױף געטָאן טרָאג ַא ניט אים הָאט'ס

  .אידעַאלן רעַאנדע לשם

 אים קלעקט דָאך און, ֿפוֿפציקער די ַאריבער שױן ּפַארשױן דער איז איצט  

 ַאבי, דערשלָאֿפן צו ניט נעכט און הַאװען צו טעג גַאנצע אױף אימּפעט נָאך

- בן דעם ָאט: קלָארער... בלי אין, גַאנג אין אונטערנעמונג נַײע זַײן זען צו
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, ֿפַארבליבן איניציַאטיװ און ענערגיע נערישעּפיָא ֿפיל ַאזױ נָאך איז חמישים

 נָאר, אַײנצושּפַאנען זיך יָאך-בױּונג נַײעם ַא אין ַאלײן קָאנען צו נָאר ניט אױף

 ֿפון טױזנט די ָאט זיך מיט מיטצושלעּפן אױף ָארגַאניזַאטָאר ַאן זַײן צו אױך

, ֿפַײער מיט – עשעלָאנען קונֿפטיקע ֿפון טױזנטער נָאך און עשעלָאן דעם

 קײנע הערן קענען ניט ביז התלהבות און ברען מיט, ֿפלַאם מיט

 ֿפַאר, זַאך דער מּכוח, וחלילה-חלילה, װָארט שלעכט קײן און דערװידערונגען

  .אַײן ֿפלַאמיק-יוגנטלעך ַאזױ זיך שטעלט ער װעלכער

 װעלכע, עשעלָאן װַאגָאניקע-45 אינעם דָא מיר געֿפינען ַאזױנע אױך, יָא 

 דורכן קװערשניט קילָאמעטערדיקן-טױזנט-10 ַא דורכצומַאכן איצט טהָא

 אי, מיד אי װערט מען װען, זומערצַײט, לַאנד גרױסן-אומגעהױער

 ַאז און. רַײזע װָאכנלַאנגער דער ֿפון משך אין אױסגעשעּפט אי, ֿפַארשטױבט

 אױבן דעם צו װענד ַא מָאל ַא זיך טוט, געװָארענער מיד ַא, אײנער

, חמישים די ַאריבער שױן איז װָאס דעם צו, אומדערמידלעכן מָאנטןדער

 נָאך איז קילָאמעטער װיֿפיל, מען מײנט װי: "ֿפרַאגע אומשולדיקער ַאן מיט

 מיט מער ָאבער שּפַאס מיט הַאלב יענער ענטֿפערט" ?ַאהין ביז ֿפַארבליבן

 ֿפָארט מע ַאז? װיסן עס איר דַארֿפט װָאס צו? איר ֿפרעגט װָאס צו: "ערנסט

  ." הדרך-קֿפיצת הָאט'מ, קילָאמעטער קײן ניט מען צײלט בירָאבידזשַאן בױען

       

  1957 יָארק-ניו, ֿפַארלַאג-איקוף. עסײען און דערצײלונגען: ֿפון

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 


