אומגעביטן

יענטע סערדאַצקי

כ'האָב מיך אומגעביטן ,זאָגט איר! אַלע באַקאַנטע זאָגן אױף מיר דאָס אײגענע.
און זײער "זאָגן" איז אַזאַ גיפֿטיגער ,דאָס די בלוט אין די אָדערן פֿרירט...
ר'מײנט ,זײ פֿאַרגינען? "איר גאַנצער פּעסימיזם איז נאָר געװען אַ חתן-פֿראַגע",
ב ַײסן זײ מיר אָפֿט .פֿאַר-אַ-יאָרן ,אַז איך האָב געװאָלט שטאַרבן ,האָבן זײ מיר
די טריט געהיט און דערהיט ,ניט דערלאָזט ...און איצט ,אַז כ'װיל לעבען ,לאָזן
זײ װידער ניט .אָרעמע ברואים!
איך אינטערעסיר א ַײך איצט ,זאָגט איר? נו ,געװיס ,אַ שר ַײבער ,אָרעם אין
טעמעס ,זוכט מען טיפֿן ...פֿאַר-אַ-יאָרן בין איך פֿאַר א ַײך קײן "סחורה" ניט
געװען :אַ חשכדיקע ,אַ אומעדיקע ,קױם די פֿוס שלעפּן ,װײניק האָט דאָס לעבן
אַזעלכע? װײניק סמען זײ די לופֿט?
פֿון מ ַײן לעבן זאָל איך א ַײך דערצײלן? פֿון מ ַײן פֿאַרגאַנגענהײט? ד.ה ,.פֿון
געװיסע פּעריאָדן אין מ ַײן לעבן .נו ,דאָס גאַנצע מענטשנלעבן איז זײער לאַנג-
װײליק...
ַ
כ'װעל אָנהײבן װי אַ שר ַײבער ,פּעריאָד נומער אײנס:
אַ זומערנאַכט ,אַ חתונה אין אַ דאָרף ,איך בין זיבצען יאָר אַלט ,מ ַײנע
בלאָנדע האָר ז ַײנען צעפֿלאָכטן און אַרומגעזױמט מיט אַ בלױען באַנד .אַ בלױע
זומערקלײד איז װי אױסגעגאָסן אױף מ ַײן שלאַנקן געשטאַלט ,דאָס ראָזעװע
פּנים פֿלאַמט ,די אױגן בלױ ,װי דאָס קלײד ,ל ַײכטן ,די פֿיס שװעבן ,װי פֿליגל,
איך טאַנץ.
פֿון מזרח ש ַײנט אַר ַײן אַ רױטער שטר ַײף דורכן פֿענסטער .כ'װער מיד ,כ'גײ,
שטילערהײט ,אַרױס פֿון שטוב ,אַ ביסל װ ַײטער איז אַ גראָזיקער פּלאַץ מיט אַ
פּאָר בײמער ,כ'לײג מיך אױפֿן גראָז ,שפּאַר אָן דעם קאָפּ אױף אַ שטאַם פֿון אַ
בױם און װער אַנגעשלאָפֿן.
ניט לאַנג שלאָף איך .עס טוט מיר אַ ברען אין די אױגן ,כ'עפֿען זײ ,זײ װערן
ליכטיק און קלאָר ,און דאָס האַרץ ...נאָר ,כ'בעט א ַײך ,לאָמיר ניט דערמאָנען
"האַרץ" :עס נודזשעט שױן פֿון די װערטער "האַרץ און נשמה" אין איצטיקע
רײדעכצן און שר ַײבעכצן...
נו ,מ ַײנע אױגן ז ַײנען אָפֿן ,זײ זעען די זון פֿלעכט זיך אױס פֿון מאָרגן-רױט-
קײט) ,אַפֿילו אױך אַ צו-שאַבלאָנער אױסדרוק( ,דאָס גרינע פֿעלד איז געפֿלעקט
װײן
פֿײער ,אַ גרױסער בעכער ַ
מיט גאָלד ,די דאָרפֿישע הײזלעך ,װי שטיקער ַ
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קוקט אױס די דערב ַײיִ קע אָזערע ,מ ַײנע האָר װיגט אַ װינד און אַ שטראַל
פֿאַרבט זײ אין זיבן פֿאַרבן ,דער װינט בלעזעלט מ ַײן בלויען קלײד און ענט-
װײסע שפּיצן פֿון געקראָכמאַלטן אונטערראָק ...אָבער נאָך ניט דאָס
פּלעקט די ַ
װײט פֿון אָזערע אױף אַ גרױסן שטײן זיצט אבֿרהם און קוקט אױף
אַלעס ...ניט ַ
מיר ...און ער קוקט אַזױ מאָדנע ...אַזױ הײליק ...אַהאַ ,איר װאָלט שױן געפֿונען
אַלערלײ צוגל ַײכענישן" :ער קוקט װי אַ פֿאַרכּשופֿטער ריטער אױף אַ טרױמענ-
דע געטין ,א.ז.װ.
חאַ ,חאַ ,חאַ!
אבֿרהם איז דעם חתנס אַ ברודער ,אַ בחור פֿון אַ יאָר נ ַײנצען ,אַ הױכער ,אַ
בלאַסער ,און זער אַ שײנער .ער הײבט זיך אױף און נענטערט לאַנגזאַם צו מיר.
אַ שטראַל גלאַנצט אױף ז ַײנע האָר .גאָט ,װי שײן ער איז!–
נו ,נאָך װילט איר? פּעריאָד נומער צװײ:
אַ גרױסע שטאָט ,ריזיקע הײזער ,ברײטע גאַסן ,שפּאַציר-גערטנער,
מאַגאַזינען מיט גרױסע שױ-פֿענסטער ,אַלערלײ גוטיקײט אין די פֿענסטער .אין
די גאַסן קאָכט עס :מענטשן פֿון אַלערלײ נאַציאָנען ,אױסגעפּוצטע,
ש ַײנענדיקע .מיך אינטערעסירט עס װײניק .איך װױן מיט נאָך דר ַײ מײדלעך אין
אַ דאַכשטיבל ,מיר לערנען ,מיר גרײטן זיך צו ,צו װאָס? כ'װײס אַלײן ניט .פֿיר
דיפּלאָמען האָבן מיר שױן :פֿון אַ קורס גימנאַזיום ,פֿון מאַסאַזש ,פֿון פּאָקן
זעצן ,פֿון אַקושערקע ,איצט גרײטן מיר זיך פֿאַר פֿעלדשערינס ...מיר טראָגן
אױסגעקרימטע שיך ,צעבױגענע היטעלעך ,צעריסענע קלײדלעך .אױף אַ
הילצערנעם קעסטל ב ַײ אונדז אין צימער שטײט אַ גאַז-מאַשינקע; מילך און
ברױט איז דער גרעסטער ראָסקאָש...
איך בין שױן אַלט פֿיר און צװאַנציק ,אַ פֿולע קנײטשן אױפֿן שטערן ,אַרום
מױל ,די אױגן קורצזיכטיק ,כ'טראָג "פּענסנע" .אבֿרהם איז שױן לאַנג אַ "חלום"
פֿאַרבליבן .ער איז אַװעק אין אַמעריקע פֿון זעלנער ַײ ,און האָט דאָרט חתונה
געהאַט .כ'לױף דורך עטלעכע גאַסן אַ טאָג ,אָבער כ'זע אַרום דעם לעבן ,װי
דורך אַ נעפּל :מ ַײן קאָפּ איז פֿאַרנומען מיט מ ַײנע לערנביכער און מיט די
"אוראָקן" ,װאָס כ'לױף געבן .שװערע קעפּ ב ַײ די שילער ,מיט פֿעטס-פֿאַרגאָסע-
נע מאַרך ,ס'האַרץ עסט מען זיך אױס ,און ס'האַרץ איז טאַקע אױסגעטריקנט
און ס'שטעכט אָפֿטמאָל אַזױ שטאַרק...
נו ,פּעריאָד נומער דר ַײ:
איך בין זיבן און צװאַנציק .די זעלבע שטאָט ,שטורמטעג ,כ'בין שױן אַ פּאָר
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יאָר אין דער באַװעגונג .קײן גרױסע זאַכן טו איך ניט .איך באַלאַנג צום
סאַניטאַרן-אַבטײלונג ,קײן גרױסע געשעענישן פּאַסירט ניט אין אונדזער
שטאָט .אױף אײן געראַניעטן פֿינגער ז ַײנען פֿאַראַן צװאַנציק הענט ...ניט
אינטערעסאַנט! אױף דעמאָנסטראַציעס גײ איך װאַקלענדיק :די אַרבעטער
טוליען זיך אײנס צו די אַנדערע ,זײ פֿילן אין מיר אַן אַנדער קלאַס ,און די
"אינטעליגענטן" רוקן זיך צו די אַרבעטער ,איבערהױפּט צו די אַרבעטערינען...
איך גײ מיט נאָך אַזעלכע ,װי איך ,נו ,מילא ,די נאַטור איז שװער
איבערצומאַכן...
ס'װערט שטיל דער "שטורם" .די אַפּאַטיע קומט" .סאַנין" ר ַײסט זיך פֿון אַלע
װינקלעך .יונגע ,בליִ ענדע מײדלעך שפּאַצירן אַרױס װי פֿון דר'ערד ...מיך פֿאַר-
פֿײער ברענט אין מ ַײן אױג–
הילט אַ פֿינסטערניש ,אַן אונהײמלעכער ַ
דער פֿירטער פּעריאָד:
איך בין פֿון דער ז ַײט ים .געצױגן האָט מיך אַהער אבֿרהם .כ'האָב ח"ו ניט
געװאָלט צושטערן ז ַײן פֿאַמיליען-לעבן .כ'האָב געװאָלט נאָר זען אַ שאָטן פֿון
מ ַײן אַמאָליקן גליק .און אפֿשר ...װער װײסט? װער קען אַר ַײנדרינגען אין די
פֿאַרבאָרגנע װינקעלעך פֿון מענטשנס האַרץ!...
װײב,
אבֿרהם איז "גוט אָב" .ער איז פֿעט און שײן ,ער האָט אַ פֿעטע שײנע ַ
פֿינף פֿעטע ,געזונטע קינדער ,און אַ גוטן געשעפֿט .קײן אײן נערװ האָט ב ַײ אים
ניט אַ ציטער געטאָן ,װען ער האָט מיך דערזען .ז ַײנע נערװן ז ַײנען פֿאַרגאָסן
מיט פֿעטס ,מיט פֿעטס איז פֿאַרגאָסן מ ַײן גליק...
קײן פֿר ַײנד האָב איך דאָ ניט ,קײן נאָענטע באַקאַנטע אױך ניט .אַ פּאָר
מײדלעך פֿון אונדזער "קרוזשאָק" אַרבעטן און לערנען דאָ ,זײער טרױם איז צו
װערן אַ "נױרס"...
איך קען ניט לערנען אַפֿילו די שפּראַך .כ'האָב מיך צופֿיל "איבערגעגעסן"
מיטן לערנען .אַרבעטן קען איך אױך ניט ,אָבער איך מוז.
איך ערװאַך װען ס'איז נאָך פֿינסטער .מ ַײנע קלײדער ז ַײנען נאָך כּמעט הײ-
מישע ,די שיך ניט גאַנץ .איך שליאָפּע אין רעגן און שנײ דר ַײ בלאָק ביז די קאַר,
אונטרן אָרעם האַלט איך מ ַײן עלנטן לאָנטש .אין שאַפּ איז מיר אונהײמלעך.
מ ַײנע דאַרע הענט טױגן ניט צו אַרבעטן ,און די נערװן גיבן מיר קײן רו .איך
אַרבעט װײניק אױס .ב ַײנאַכט קום איך אַ צעבראָכענע .אױף מ ַײן דירה פֿאַר-
ברענג איך װײניק :די מיסעס איז פֿאַרנומען מיט קלײנע קינדערלעך ,דער מיס-
טער גײט אַלע נאַכט אױף מיטינגען.
איך באַלאַנג דאָ צו קײן פֿאַראײן :צו זאַט בין איך דערמיט .איך האָב אַ סך
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ביכער אױף מ ַײן פֿענסטער ליגן; אָבער כ'קען זײ ניט לײענען .װײניק האָב איך
דען געלײענט?
איך כאַפּ אַ פּאָר טעגלעכע צ ַײטונגען .אַנאַנדערס מאָל דוכט מיר ,אַז איך
געפֿין אין זײ אוצרות און איך לײען דורשטיק די אַדװערט ַײזמענטס אַפֿילו ...און
אַנאַנדערס מאָל בלעטער איך נערװעז אײן פּײפּער נאָכן אַנדערן ,און של ַײדער
װײז צו דר'ערד...
זײ אײנציק ַ
באַקאַנטע האָב איך װײניק .און די װײניקע מ ַײדן מיר אױך אױס .קײן װוּנ-
דער :ס'פֿאַרגײט דער חשק צום לעבן ,קוקנדיק אױף מיר.
און װער איז מיר דען שולדיק? װער האָט מיך ,אײגנטלעך ,ניט געלאָזט האָ-
בן אַ ר ַײכע ,אַ שײנע ,אַ גאָלדענע פֿאַרגאַנגענהײט? איך האָב צו קײנעם און מאָן
ב ַײ קײנעם גאָרנישט.
אין דער יוגנט איז פֿאַראַן אַ מאָמענט ,װען מ'קען אָנכאַפּן דעם גליק פֿאַרן
באָרד .פֿאַרזעט מען דעם מאָמענט ,איז פֿאַרפֿאַלן...
און פּלוצלונג הײבן אָן מ ַײנע פּאָר באַקאַנטע מײדלעך אַר ַײנקומען צו מיר
פֿרי אין אָװנט .זײ סודן זיך מיט מ ַײן מיסעס ...זײ האָבן געטראָפֿן מ ַײן געדאַנק...
אַײנהיטן?
חאַ ,חאַ – ,זײ װעלן מיך דען ַ
דער געדאַנק פֿון זעלבסטמאָרד איז צו מיר געקומן װי אַן אַלטער חבֿר.
עפּעס האָט מיר געדוכט ,אַז איך לעב שױן מיטן געדאַנק יאָרן לאַנג .איך גלױב
ניט א ַײערע ליטעראַטן װאָס מײנען אַז זײ דרינגען אַר ַײן אין די געדערעם פֿון
זעלבסטמערדער ,און זײ פּלױדערן אָן גאַנצע בערג אױף דעם .איך האָב נאָר
געפֿילט אַ שרעקלעכע מידקײט און שטאַרקן פֿאַרלאַנג נאָך רו .איך בין אַפֿילו
ניט ראָמאַנטיש אָנגעלײגט :איך פּוץ ניט אױס מ ַײן צימער מיט בלומן און קלײד
מיך ניט אָן אין קײן חופּה-קלײד ,װי איר שר ַײבט אין א ַײער ראָמאַנען .כ'האָב
שױן אַ פּאָר טעג די קאָפּ ניט געקעמט ,איך טו די שיך ניט אױס .אין צימער איז
אָנגעװאָרפֿן ביכער און צ ַײטונגען ,ניט אױסגעקערט ,ניט אױפֿגערױמט ,מ ַײן
קלײד איז נאָך נאַס פֿון רעגן; איך פֿאַל אַזױ אױפֿן בעט .פֿאַרן לײגן זיך האָב איך
נאָר גוט פֿאַרקלעפּט די שפּאַלטן און אָפּגעדרײט די גאַז...
און איצט איז דער פֿינפֿטער פּעריאָד:
די טיר האָט מען אױפֿגעפּראַלט; מיך האָט מען געראַטעװעט .ס'האָבן זיך
נאָכדעם אָבגעזוכט קרובֿים .אײנע האָט מיר געקױפֿט אַ "פּרעזענט" אַ קלײד ,די
אַנדערע אַ סוט ,די דריטע אַ בלוזע .און חבֿרטעס האָב איך פּלוצלונג געקראָגן!
װי שװאָמען ז ַײנען זײ אױסגעװאַקסן .און הערט ,חבֿרים אױך ...חאַ-חאַ! און ער,
מ ַײן איצטיקער ,איז אױך צװישן די נ ַײע חבֿרים.
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װײסע פֿאָרהאַנגען,
איצט ,זעט איר דאָך ,איז מ ַײן צימער אױסגעפּוצט מיט ַ
װײסער גלאָז װאָס פֿאַרשפרײט אַ
און אױף די "טױטענדע" געז איז אָנגעטאָן אַ ַ
ליבן ש ַײן .מיר װױנען צוזאַמען .איך גײ אָנגעטאָן אין די "פּרעזענטס" פֿון מ ַײנע
קרובֿים.
איך ל ַײכט ,זאָגט איר ,נו געװיס .ער איז יונג און שײן .אַ צאַרטער ,אַן
װײב ,ז ַײן געטין ,ז ַײן אידעאַל .ער ליבט מיך מיט
אײדלער ,איך בין ב ַײ אים ז ַײן ַ
די ערשטע רײנע אונשולדיקע ליבע .ז ַײנע קושן װאָלטן דאָס געזיכט פֿון אַ מת
לעבעדיק געמאַכט .און ז ַײנע אומאַרמונגען ...אַ שאָטן פֿון טרױער באַמערקט
איר אָפֿטמאָל אין מ ַײן אױג? נו ,געװיס.
װײטער פֿון אונדזער גליק איז אָפֿן דאָס שרעקלעכע מױל פֿון
אײן טריט ַ
אומגליק .און מ ַײן האַנט װעל איך באַלד װידער דאַרפֿן אױסשטרעקן צום געז.
און דער אומגליק קומט איצט פֿון די אײגענע .דעראױף האָבן זײ זיך גאָר ניט
געריכט :אין מיר זיך פֿאַרליבן ,און נאָך אַזױ שטאַרק!...
פֿײנט ,אָבער
פֿײנט .אַן אומגליקלעכן האָט מען ַ
און זײ האָבן מיך איצט אַלע ַ
אַ גליקלעכן נאָך מער ...יעדן באַזונדער – איבערהױפּט די מײדלעך – בין איך
עפּעס שולדיק .עפּעס קומט זײ אױס ,אַז איך די "פּעסימיסטקע" ,די
פֿאַרװעלקטע ,די אַלטע ,טאָר ניט פֿאַרנעמען אַזאַ שײנעם יונגער-מאַן...
מילא ,דאָס װאָלט מיר אױך ניט אַרן; דאָס אמתע גליק איז העכער פֿון אַלע
קלײניקײטן .אָבער זײ קריכן װי װערעם ,אין גוף אַר ַײן :אָט עסן זײ באַלד אָפּ
װײז .זײ פֿילן אָן דעם קלײנעם צימער ,ס'איז
סאַפּער ,קומען זײ אײנציק ַ
דערשטיקט צו װערן ,זײ רױכערן ,זײ רעדן ,אַ ים מיט פֿראַזן פֿילט אָן די לופֿט.
און אַז ער לײגט אַרױף די האַנט אױף מיר ,קוקן זײ מיט גיפֿט און שפּאָט אױף
אונדז בײדן .זײ גריבלען זיך אין אונדז ,קריטיקירן ,רעדן ,און זיצן אָפּ ביז
האַלבע נאַכט...
זײערע הױפּטטעמען ז ַײנען יונגע ליבע" ,װער ַײעטי" א.ז.װ .ער איז נאָך אַזױ
יונג ...אָפֿט פֿאַרטראַכט ער זיך ...ר'האָט נאָך גאָר ניט געלעבט ...און איך! אָך,
װײט ...און כ'האָב אַזױ מורא פֿאַר ז ַײן אױפֿװאַכן...
איך בין פֿון אים אַזױ ַ
שױן באַלד זעקס אַ זײגער ...ער קומט באַלד ...גײט געזונטערהײט; דאָס גליק
איז קורץ און ציטעריק ...ס'האָט מורא פֿאַר אַ פֿרעמד אױג...
איר ז ַײט דאָך ניט װי מ ַײנע חבֿרטעס .לאָזט מיך ,לאָזט מיך אַלײן מיט מ ַײן
אָרעמען ,עלנטן גליק!...
פֿון :געקליבענע שריפֿטן .ניו-יאָרק  ,1913ז' 122 -117
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