גײנערן
צי ַ
ברכה קאָפּשטײן
זײן
ער איז געװען אַ הױכער דאַרער בחורל אפֿשר אַ יאָר  ,15-14כאָטש אױסגעזען האָט ער מער ,אַ דאַנק ַ
האַלטן זיך גרױס.
"יחוס" איז געװען װאָס ער איז אַ "פּריקאַשטשיק" – אַן אָנגעשטעלטער – אין שעכטערס מאַגאַזין.
שרײבשטאָפֿן,
ַ
דאָס איז געװען דער גרעסטער און שענסטער מאַגאַזין אין קעשיניעװ ,אַ קראָם פֿון כּלערלײ
מכשירים פֿון די בעסטע ,שענסטע מינים .די עלעגאַנץ פֿון דער גרױסער ברײטער קראָם אינװײניק איז ניט
רײע מיט אַנדערע עלעגאַנטע
צו פֿאַרגעסן .געפֿונען האָט זי זיך אױף דער לאַנגער פּושקינסקי גאַס ,אין דער ַ
קראָמען,װאָס אַ צאָל פֿון זײ האָבן אָננגעהערט צום באַקאַנטן דאָם שװאַרצמאַן",שװאַרצמאַן-הױז" ,און
זײ האָבן פֿאַרנומען אַ האַלבן קװאַרטאַל אױף דער פּושקינסקי גאַס ,אָנהױבנדיק זיך פֿון דער הױפּטגאַס
אין קעשיניעװ ,די אַלעקסאַנדראָװסקאַ ביז דעם פֿאָנטאַנע פּערעולאָק װאָס איז אױך באַקאַנט געװען פֿאַר
אַן אַריסטאָקראַטישער קורץ ברײטער גאַס.
רײכער שװאַרצמאַן-משפּחה איז געװען אױף פֿאָנטאַנע
אַרײנגאַנג אינעם גרױסן הױף פֿון דער ַ
ַ
דער
װײל זײ װױנען
פּערעולאָק .דאָרטן האָבן געװױנט עטלעכע שכנים .מ'האָט זײ באַטראַכט פֿאַר מזלדיקעַ ,
רײך .אײנע פֿון זײ איז גע-
זײנען – אפֿשר צופֿעליק – געװען ניט ַ
אינעם דאָם שװאַרצמאַן ,כאָטש ניט אַלע ַ
מײן מאַמעס שװעסטער ,אַ שײנע ,אַריסטאָקראָטישע יונגע פֿרױ ,אַן עגונה מיט
מײן מומע מאַרעםַ ,
װען ַ
צװי קלײנע קינדער .זי איז געװען באַקאַנט אַלס "מאַדאַם לערנער" מיט איר עלעגאַנטן שליאַפּעשנע
בײם ראָג
מאַגאַזין ,אַ דאַמענהוט-געשעפֿש .איר גרױסער פֿענסטער מיט די שײנע הוטן איז געװען ַ
נט אַ טיר ,ניט נאָר צו איר קראָם ,נאָר צום גאַנצן
פּושקינסקי-פֿאָנטאַנע און ער האָט װי אױפגעעפֿ ֿ
סאָלידן װינקלגאַס װאָס איז געװען װי אַ מין אָפּרו צום געמיט ,נאָכדעם װי מ'איז דורכגעגאַנגען דעם
לאַנגן פּושקינסקי קװאַרטאַל.
מײן מומעס קראָם און הײם האָט זיך געפֿונען די הײם פֿון דאָקטאָר קאַגאַן
פּונקט אַנטקעגן איבער ַ
בערנשטײן .כאָטש איך בין נאָך געװען צו יונג צו פֿאַרשטײן װאָס עס מײנט אַזאַ נאָמען װעלכן כ'האָב
דהײנו אַז ער איז ניט נאָר אַ דאָקטאָר,
ַ
געהערט אַזױ אָפֿט דערמאָנען ,האָב איך אָבער עפּעס יאָ געװוּסט,
נאָר אױך אַ גרױסער ציוניסט און אַז אַ סך "געזונטע מענטשן" קומען צו אים .אײנמאָל האָט מיך דער
אַרײנגעבראַכט צו אים אינװײניק ,כ'האָב זײער געװאָלט אַ קוק טאָן
ַ
נײגער פֿאַרגנבֿעטערהײט
גרױסער ַ
אױף דעם דאָקטאָר װעמענס נאָמען מ'האָט אַרױסגערעדט מיט אַזױ פֿיל יראת הכּבֿוד .כ'האָב דערזען אַ
שרײבטיש לעבן אַ
ַ
בײ אַ מאַסיװן
שײנעם קאָפּ מיט אַ געדיכטער ,ניט לאַנגער באָרד ,ער איז געזעסן ַ
װײסע פֿאָרהאַנגען אין אַ גרױסן פֿירעקערדיקן צימער מיט אַזאַ מאָדנע מעבל – געבעט
פֿענסטער מיט ַ
מיט לעדער – אין ברױנעם קאָליר )װאָס כ'האָב פֿריִ ער קײנמאָל ניט געזען( און אַזױ פֿיל ביכער אין די
װענט ,און פֿענסטער ,פֿענסטער .ער האָט אַ הױב געטאָן דעם קאָפּ און ער האָט מיך אַ פֿרעג געטאָן אין
מײן האַרץ האָט אַזױ שטאַרק
רוסיש" :מײדעלע ,װעמען זוכסטו?" איך האָב עפּעס אָנגערופֿן אַ נאָמעןַ ,
געקלאַפּט פֿון שרעק און פֿרײד ,אַז כ'בין קױם אַ לעבעדיקע אַראָפּגעלאָפֿן צוריק די עטלעכע טרעפּ פֿונעם
מײן געװאַגטן שריט.
קלײנעם גאַנעק .כ'האָב קײנמאָל קײנעם ניט דערצײלט פֿון ַ
בײם סוף פֿונעם קאָרידאָר פֿונעם גרױסן
מײן מומעס שטוב איז באַשטאַנען פֿון אײן קלײנעם שלאָפֿצימער ַ
ַ
צימער װאָס איז געװען די הױפּטקראָם – געװען איז דער קאָרידאָר אַ שמאַלער און אַ פֿינסטערער ,ער
אַרײן ,נאָר צו אַ לאַנגער הילצערנער אָפֿענער
ַ
האָט ארױסגעפֿירט אין הױף אָבער ניט גל ַײך אין הױף
װאַראַנדע ,װאָס האָט זיך געצױגן לאַנג אױס די עטלעכע קראָמען פֿון דער פּושקינסקי גאַס װעלכע האָבן
רײכער משפּחה שװאַרצמאַן ,און אַלע קראָמען האָבן געהאַט צו דער װאַראַנדע זײערע
אָנגעהערט צו דער ַ
מײן שײנע מומע מאַרעם מיט אירע
הינטערשטע אַרױסגאַנג-טירן .אױף דער הילצערנער װאַראַנדע האָט ַ
צװײ יונגע שולקינדער סך הכּל געלעבט מער װי אינװײניק ,אין שטוב .אין אַ װינקעלע רעכטס אונטער דעם
קלײנעם שלאָפֿצימער װאָס האָט געהאַט אַ שמאָל פֿענסטערל ,איז געשטאַנען אַ קלײן נעפֿט-הײװעלע װוּ זי

האָט געקאָכט .לינקס פֿון דער אַרױסגאַנג-טיר לעבן דער װאַנט פֿון שעכטערס מאַגאַזין איז געשטאַנען אַ
לאַנגער טיש און אױף אים דער װערקשטאַט .האַלב-פֿאַרטיקע הוטן ,לענטעס ,בלומען ,נאָדלען ,שפּילקעס,
דראָטן פֿאָדעם .דאָרטן איז שטענדיק געזעסן די "הױפּט-מאַסטעירצע" ,די אמתע קינסטלערן פֿון הוטן,
ליזאַ ,אַ בלאָנדע יונגע מײדל מיט אַ ליכטיק שמײכלדיק פּנים און מיט אַ שטענדיקן גלאַנץ אין די בלױע
אױגן.
אַרײן אין אירע הענט אַ רױען מאַטעריאַל ,אַ פֿאָרעם פֿון אַ
ַ
װען איך האָב געזען װי אַזױ ליזאַ נעמט
נאַקעטער הוט ,און װי אַזױ מיט אירע שפּילעװדיקע צען פֿינגער זי פֿאָרעמט אױס אַ היטעלע װאָס זי
אײן אָנמעסטן אױף זיך אַלײן און עס לעבט שױן – דאָס האָט מיך געכּישופֿט .איך בין געװען
האַלט אין ַ
סתּם אַ העלפֿערן ,ס'האָט געהײסן אַז אין די זומער-חדשים אין קאַניקול פֿון שולע דאַרף איך זיך
אױסלערנען די מלאָכה פֿון דאַמען-הוטן .איך האָב זײער ליב געהאַט די אַרבעט ,מ'האָט מיר ניט געגעבן
װײל מ'האָט געדאַרפֿט קאָנען ,געדענק איך ,ניט "װאָס" און "װיפֿיל" כ'האָב געקאָנט
קײן אמתע אַרבעט ַ
שױן טאָן מיט אַ שליאַפּע ,כ'געדענק נאָר איך פֿלעג ליב האָבן אַרױסקומען אױף דעם אָפֿענעם גאַנעק און
ליזאַ האָט געװוּסט אַז איך בין מרימס – איר באַלעבאָסטעס – פּלימעניצע .האָט זי מיר אַרױסגעװיזן אַ
סך צוטרױ און זי האָט מיך געבעטן איר "צוהעלפֿן" – אױף דעם גאַנעק פֿלעגן אַרױסקומען אַרבעטער פֿון
די קראָמען ,יונגע פֿרױען און מענער אַ ביסל זיך אָפּרוען ,כאַפּן לופֿט אינעם גרױסן הױף ,עפּעס
איבערכאַפּן צום עסן.
אײנער פֿון זײ איז געװען דער יונגער פּריקאַשטשיק פֿון שעכטערס מאַגאַזין ,דער דאַרער בחורל מיט די
װײסן העמד מיט לאַנגע אַרבל .װי נאָר ער פֿלעגט מיך זען האָט ער
לאַנגע שװאַרצע שלײקעס איבערן ַ
גײנערן" ,דאָס פֿלעגט מיך זײער פֿאַרדריסן .כ'האָב געפֿילט כ'װער
מיר באַלד צוגעװאָרפֿן דעם צונאָמן "צי ַ
רױט ,כ'בין געװען זיכער ער באַלײדיקט מיך ,און כ'פֿלעג זיך כּעסן אױף אים אין האַרצן .און געשעמט
װײזן פֿאַר אים – ער האָט מיך אָבער אױפֿגעזוכט און תּמיד האָב איך נאָר געהערט דאָס אײנציקע
זיך ַ
װאָרט פֿון אים .פֿאַר כּעס און פֿאַר בזיון האָב איך קײנמאָל אים אַפֿילו קײן אײנציק װאָרט ניט
צוריקגעענטפֿערט ,כ'האָב פּשוט ניט געקוקט אױף אים ,מיך האָט זיך געדאַכט ער האָט אױף צו להכעיס
באװײזן זיך אױף דער װאַראַנדע האָט ער ניט
ַ
זײן
וײל קײן אײנציק מאָל בשעת ַ
מיר געװאָלט װײ טאָן ַ
ציגײנערן .איך האָב געװוּסט אַז כ'בין אַ שװאַרצע ,אָבער כ'האָב זיך
ַ
פֿאַרגעסן מיך באַגריסן מיטן נאָמען
מײן פּנים
ַ
גײנערן האָב איך געפֿילט
דערמיט ניט געשעמט – נאָר װען ער פֿלעגט מיר אַ זאָג טאָן צי ַ
פֿלאַמט מיר פֿון בושה – כ'בין געװען אַ יונגע מײדעלע אָן מינצסטער אַנטװיקלונג פֿון פֿרױען-חושים –
מײן פֿאַרדרוס אױף אים איז געװען
האָב איך אַזאַ צונאָמען אָנגענומען נאָר װי אַ שטאָכװאָרט און ַ
מײן הײם איז דעמאָלט געװען
מײן קינדערשן דמיוןַ .
שטאַרק ,ער אַלײן האָט בכּלל ניט עקזיסטירט אין ַ
זײנען אָנגעקומן נאָך דער
זײן טאָכטער ,װעלכע ַ
דרײ יתומים פֿון ַ
בײם זײדן ,איך בין געװען אײנע פֿון די ַ
ַ
װעלט-מלחמה קײן קעשיניעװ צום זײדן נאָכן טױט פֿון טאַטע-מאַמע אױפֿן װעג .ער האָט שפּעטער אונדז
מײן קלײן ברידערל משהלע װעמען ער האָט
בײ אים האָט ער געלאָזן ַ
צעטײלט צװישן דער משפּחהַ .
װײט פֿון
געשיקט לערנען אין דער ישיבֿה )באַבושקינס-ישיבֿה( .דער זײדע מענדל שוחט האָט געװױנט ַ
שטאָט אױף דער קופּריאַנאָװסקאַי ַאַ גאַס.
נײער פּראָפֿעסיאָנעלנע שולע ,האָב איך געדאַרפֿט יעדן מאָרגן
מײן שולע ,אין דער ַ
כּדי אָנצוקומען אין ַ
גאַנץ פֿרי דורכגײן אַ האַלבע שטאָט ,די גאַנצע פּאַװלאָװאַ גאַס ביזן סוף ,די אַריאַמסקע גאס .אױף צו
פֿאָרן מיטן טראַמװײ האָב איך קײנמאָל קײן געלט ניט געהאַט.
מײן זײדע האָט געהאַט אַ גרױסע דירה אױפֿן צװײטן שטאָק מיט אַן אײגענער װאַראַנדע – װעלכע איז
ַ
מײן עלטער װײניק ,חוץ אײן ליבהאַרציקע
אַרױסגעגאַנגן אין הױף – פֿול מיט שכנים ,אָבער קינדער אין ַ
חבֿרטע – עלקע – װעגן װעמען כ'האָב מיט יאָרן שפּעטער געשריבן אַ לענגער ליד ,טאַקע מיטן נאָמען
"עלקע" ,װאָס איז אַר ַײן אין ַ
מײן ערשטן ביכעלע לידער ,שטאַרק בין איך ,ניו-יאָרק .1939
זי איז געװען דעם שוסטערס מײדל ,שענער פֿון אַ רײזעלע דעם שוחטס .זײ האָבן געװױנט אין דער
באַשקע ,אין אַ קעלערשטוב אונטער אונדזער דירה ,זי האָט געמוזט אין אירע שוליאָרן װערן אַ
זײן די משפּחה מיט עטלעכע קלײנע
מאָדיסטקע )פֿריִ ער אַן אַרױסהעלפֿערן( כּדי צו העלפֿן מפֿרנס ַ
קינדער .איר טאַטע איז געװען אַ קראַנקער און צופֿיל ליב געהאַט דעם גלעזל .איך האָב אין הױף חוץ
עלקען ניט געהאַט אַפֿילו מיט װעמען צו רײדן שױן אָפּגערעדט מיט װעמען זיך צו שפּילן אָדער

בײם הױפֿטױער װען זי פֿלעגט
פֿאַרברענגען ,פֿלעג איך נאָר אַמאָל אױף דער נאַכט זיך טרעפֿן מיט עלקען ַ
אהײם קומען אַ מידע נאָך איר טאָגאַרבעט .אַנטקעגן איבער אונדזער הױף איז געװען אַ גרױסער הױף
פֿול מיט קינדער ,תּמיד האָבן זיך געהערט פֿון דאָרטן קולות – פֿרײלעכער געלעכטער .אין אײנעם אַן
קרײז קינדער .װי
ַ
אַרײנגערופֿן אינװײניק ,כ'האָב דערזען אַ
ַ
אױפֿדערנאַכט האָט מיך די בענקשאַפֿט
זײנען זײ געזעסן אױף דער געפּלאַסטערטער פּאָדלאָגע אינמיטן דעם הױף ,מ'האָט
צענױפֿגעװאַקסענע ַ
געלאַכט ,געטומלט ,איך האָב זיך צוגעזעצט אַ ביסל שעמעװדיק ,אַ ביסל מיט מורא טאָמער װעט מען
מיך ,אַ פֿרעמדע ,ניט לאָזן זיצן דאָ .ס'איז שױן געװען גוט פֿינסטער ,דער רעש און געטומל איז לאַנג
קרײז .מיט אַמאָל האָבן זיך אַלע
ַ
אַרײנגעלעבט אינעם פֿרײלעכן
ַ
אָנגעגאַנגען ,איך האָב זיך שטילערהײט
קרײז האָט מען ַאָנגעהױבן דערצײלן מעשׂהלעך ,װיצן ,פֿריִ ער שטיל,
ַ
אַ הױב געטאָן ,און שטײענדיק אין אַ
דערנאָך העכער ,און מ'לאַכט און מ'לאַכט – איך האָב אױך געלאַכט ,אָבער ניט אַזױ הױך ,ביז ס'איז
װײזט אױס ,דערצײלט אַזאַ שטאַרק קאָמישן װיץ אַז אַלע האָבן אױסגעשאָסן
געשען און עמעצער האָטַ ,
אין אַ שטאַרקן געלעכטער און איך מיט זײ ,און מיט אַמאָל האָט מיך געטראָפֿן אַזאַ אומגליק ,אין
מיטן לאַכן האָב איך דערפֿילט װי עס גיסט זיך פֿון מיר װאַסער ,כ'האָב ניט געקאָנט פֿאַרהאַלטן דעם
שטראָם װאַסער פֿון פּוכיר .די שטײנערנע פּאָדלאָגע איז נאַס געװאָרן אַרום מיר .די חבֿרה האָבן דערזען
אַזאַ זאַך ,האָבן זײ ערשט אױסגעשאָסן אין װילדן געלעכטער און אָנגעהױבן זיך צעלױפֿן ,מיך
איבערגעלאָזט שטײן אינעם נאַסן לײדיקן שטײנערנעם הױף .איך האָב געפֿלאַמט פֿון בושה .אַ נס ס'איז
מײן ברענענדיק פּנים ניט געזען – פלוצלינג דערהער איך "פּישערן ,פּישערן",
געװען פֿינסטער און מ'האָט ַ
און די שטים איז מיר קענטלעך .איך דערזע װי אַ מין סילועט פֿון דעם לאַנגן דאַרן בחורל ,דעם
פּריקאַשטשיק .יא ,דאָס איז ער! װי אַזױ איז ער דאָ אױסגעװאַקסן ,כ'האָב אים דאָ פֿריִ ער אַפֿילו ניט
מײן
באַמערקט .און ניט געװוּסט אַפֿילו צי װױנט ער דאָ ערגעץ נאָענט .גרעסער פֿון דער בושה איז געװען ַ
װײטיק ,װאָס ער האָט דאָס צוגעזען און ניט קײנער פֿון די קינדער האָט אױסגעשריִ ען צװײ מאָל מיט
אַזאַ נקמה-געפֿיל ,מיט אַזאַ פֿרײד "פּישערן" .כ'געדענק שױן ניט װי אַזױ איך בין יענע נאַכט אַהײם
געקומען אָדער װי אַזױ כ'בין געגאַנגען שלאָפֿן .כ'װײס נאָר די שרעק פֿאַר דעם בזיון װאָס ס'שטײט מיר
בײ דער אַרבעט ,װען ער װעט אַרױסקומען אין קאָרידאָר און מיך זען .אָט דער
פֿאַר מאָרגן אין דער פֿרי ַ
שױדער-געפֿיל האָט מיך ניט אָפּגעלאָזט אַ גאַנצע נאַכט ,דאָס קישן האָט געברענט אונטערן קאָפּ ,די
אײנגעשלאָפֿן אױף אַ מינוט ,כ'האָב אַזױ געבעטן גאָט
זײנען געװען פֿאַרמאַכט ,אָבער איך בין ניט ַ
אױגן ַ
עפּעס זאָל געשען ,איך זאָל ניט דאַרפֿן אױפֿשטײן אין דער פֿרי...
דער נס איז ניט געשען און ס'איז אַזױ געװען װי מ ַײן שרעק האָט מיר פֿאָרױסגעזאָגט ,דער לאַנגער
דאַרער פּריקאַשטשיק איז אױף מאָרגן "אױסגעװאַקסן" אין קאָרידאָר נאָך פֿריִ ער װי תּמיד .ער האָט מיך
נײגעריקן בליק און האָט ער מיך געפֿונען ,האָט ער זיך ניט געשעמט ,ניט פֿאַר ליזאַן און
געזוכט מיט אַזאַ ַ
לײך אױסגערופֿן אױף אַ קול "פּישערן" צװײ מאָל – דאָס צװײטע מאָל
בײם טיש און ג ַ
ניט פֿאַר די אַנדערע ַ
מײן קאָפ פֿאַרגראָבן אינעם טיש מיט שליאַפּעס .כ'האָב געװאָלט די ערד זאָל
אַ ביסל שטילער .איך האָב ַ
אײנשלינגן .אַזױ טעג און װאָכן נאָכאַנאַנד האָט ער ניט פֿאַרגעסן ,אַנשטאָט
זיך אױפֿעפֿענען און מיך ַ
מײן
בײ אים געהײסן פּישערן .האָב ניט געװוּסט פֿאַרװאָס ער צאַפּט מיר אַזױ ַ
גײנערן האָב איך שױן ַ
צי ַ
מײן נאַיִ װיטעט און פֿאַרשטאַנען
צײט ביז כ'בין אַ ביסל אַרױסגעװאַקסן פֿון ַ
בלוט ,ס'האָט גענומען אַ לאַנגע ַ
מײן שטאַרקער ביזיון גרעסער .אַ סימן
זײן נקמה אין מיר איז געװען גרױסַ ,
אַז ער האָט געהאַט אַ סיבהַ .
ער איז פֿאַרבליבן אין זכּרון אַ גאַנצן לעבן.
■

