לײזער װאָלף
אױטאָביִ אָגראַפֿיע
1
בײ אָרעמע עלטערן.
כ'בין געבאָרן געװאָרן אין יאָר  1910אין װילנע ַ
דער טאַטע אַ שטובמאַלער ,די מאַמע אַ שטוביקע ]באַלעבאָסטע[.
איך בין שױן געװען דאָס דריטע ייִ נגל און דאָס פֿערטע קינד ,אַזױ ,אַז
מײן געבורט האָט קײן גרױסע פֿרײד נישט געבראַכט .דערצו בין איך
ַ
נאָך געבאָרן געװאָרן פֿיזיש זײער שװאַך ,כּמעט אָן אַ הױט ,אַזױ אַז
צײט לאַנג געדאַרפֿט באָדן אין װאַסער געמישט מיט
מען האָט מיך אַ ַ
מילך....
דרײ .די ערשטע דירה
איך הײב אָן צו געדענקען פֿון אַ יאָר צװײַ -
אונדזערע ,װאָס איך געדענק ,האָט זיך געפֿונען אױפֿן צװײטן גאָרן.
זי האָט געהאַט אַן עסצימער מיט צװײ "פֿאַרמוגעס" ]פֿראַמוגעס:
נישעס[ ,אַ פֿינסטערן שלאָפֿצימער און אַ קלײנע קיך .איך געדענק אַ
פּאָר בילדער אױף די װענט .אױף אײן בילד האָט זיך געפֿונען אַ
בעראָזע ]בערעזע[ אין נעפּל און די שלאַנקײט פֿון דער בעראָזע
מײן עלטערער
]בערעזע[ פֿלעגט מיך דערמאָנען די פֿיגור פֿון ַ
שװעסטערס אַ חבֿרטע.
מײן קינדהײט,
מײן טאַטן געדענק איך ניט אין די ערשטע יאָרן פֿון ַ
ַ
װײל ער איז דאַן געװען אין אַמעריקע .איך געדענק נאָר װי אײנמאָל
ַ
מײן עלטערער ברודער געלאָפֿן אױף די טרעפּ און געשריִ ען" :דער
איז ַ
טאַטע פֿאָרט ".דערנאָך איז געקומען דער טאַטע מיט צװײ שװאַרצע
טשעמאָדאַנעס ]װאַליזעס[.
פֿון די קװאַרטיראַנטקעס אונדזערע געדענק איך אַמבעסטן אײנע אַ
פֿרײלין ,אָבער זײער אַ האַרציקע .זי איז
געשטופּלטע ניט קײן שײנע ַ
בײ אונדז פֿאַרנומען אַ
געװען אַ זאָקן-שטריקערקע און האָט ַ
"פֿאַרמוגע" ]פֿראַמוגע[ מיט איר מאַשין .זי איז געװען אַ ניט-היגע
]ניט-לאָקאַלע[ און אַלע פּסח פֿלעגט זי פֿאָרן אַהײם .אַרבעטן פֿלעגט
זי פֿון פֿרי ביז נאַכט און דאַן פֿלעגט זי די זאָקן אױפֿלײגן און

אַװעקטראָגן צום קאָמיסיאָנער ,אױף װעלכן זי פֿלעגט זיך זײער
באַקלאָגן ,אַז ער באַאַװלט זי .אַ חוץ דער זאָקן-שטריקערקע האָבן
זײנען
מײנע .צװײ ַ
דרײ שװעסטערקינדער ַ
ַ
בײ אונדז געװױנט
נאָך ַ
אױך געװען זאָקן-שטריקערקעס און אײנע אַ בעקערקע .די
בעקערקע איז שפּעטער געשטאָרבן ,נאָר איר טױט געדענק איך ניט.
מײנע האָט געאַרבעט אין אַ געהײמע
ַ
אײן שװעסטערקינד
בײ דער
קרײז[ ,מסתּמאָ אין "בונד" .זי פֿלעגט זינגען ַ
"קרוזשאָק" ] ַ
אַרבעט רעװאָלוציאָנערע לידער און פֿלעגט אָפֿט ברענגען אַהײם
מײן מאַמען....
"ליטעראַטור ",װעגן װאָס זי פֿלעגט זיך קריגן מיט ַ
די זעלביקע האָט געהאַט אַ חתן אַ מעכאַנישן שוסטער  --זײער אַ
מיאוסער ,אָבער זײער אַ װױלער צו אַלעמען און צו אונדז קינדער.
דרײ-פֿיר.
ַ
מײן עלטער אַ יאָר
מײן ערשטע חבֿרטע איז געװען אין ַ
ַ
אונדזער הױף-באַלעבאָסטעס אַ מײדעלע .אַלע אינדערפֿרי פֿלעג איך
גײן צו איר זיך שפּילן .זי האָט געהאַט זײער אַ סך צאַצקעס,
ליאַלקעס ,בעטעלעך און קינדערשע געפֿעס .איך פֿלעג זיך אָפּשפּילן
װײלע
מיט איר גאַנצע טעג .מען פֿלעגט מיך קױם אַרױסנאַרן אױף אַ ַ
אַרײן צום עסן .איך געדענק ניט מיר זאָלן זיך האָבן װען
ַ
אין שטוב
בײ זײ אין גרױסן זאַל.
עס איז געקריגט .מיר פֿלעגן זיך שפּילן ַ
שפּעטער האָבן זיך אונדזערע שפּילן אַריבערגעטראָגן אױפֿן הױף און
זײנען צוגעקומען נאָך אײניקע קינדער ,אַ טונקל מײדעלע  --אַ
עס ַ
קױמענקערערס און אַנדערע .מיר פֿלעגן זיך שפּילן אין טאַטע-
מאַמע ,שפּעטער אין יאָגעניש און באַהעלטעניש .דער הױף איז געװען
אַ קלײנער ,מיט אַ ביסל גראָז צװישן שטײנער .ס'האָט זיך אױף אים
זײן אַ גאַנצן טאָג .מיר
שמידערײ ,אַזױ אַז פֿערד פֿלעגן ַ
ַ
געפֿונען אַ
האָבן זיך צו די פֿערד צוגעװױנט און פֿאַר זײ קײן מורא געהאַט.
דער טאַטע איז געקומען פֿון אַמעריקע אַ קראַנקער און זיך באַלד
אַרײן .מיטן ביסל געלט ,װאָס ער האָט געבראַכט,
ַ
געלײגט אין בעט
האָט מען באַשלאָסן צו מאַכן אַ פֿאַרב-קראָם ,פֿון װאַנען צו ציִ ען די
כײונע ]פֿאַרדינען זיך דאָס לעבן[ מיר האָבן געדונגען מיט אַ הױף
ַ
װײטער אַ קראָם .די עלטערע שװעסטער איז געװאָרן די קרעמערקע.
ַ
שנײדערקע און זי האָט זײער ניט געװאָלט
פֿריִ ער איז זי געװען אַ ַ
שטײן אין קראָם .נאָך דעם האָט זי זיך צוגעװױנט .זי פֿלעגט זיצן
װײל די לײזונג ]די הכנסה[ איז געװען
און לײענען רוסישע ביכערַ ,
ניט קײן גרױסע .און פֿון דעם האָט מען געלעבט.

דער עלטערער ברודער איז געגאַנגען אין חדר .איך בין נאָך געװען
קלײן און נאָך געשפּילט זיך .אונטער מיר איז שױן געװען נאָך אַ
ברודערל .װי ער איז געבאָרן געװאָרן געדענק איך ניט .ער האָט
געהאַט העלע הערעלעך און שטענדיק פֿלעגט ער זיצן און װײנען.
צײט ,װען איך האָב שױן אױך געדאַרפֿט גײן
דערנאָך איז געקומען די ַ
אין חדר .איך בין דאַן מסתּמאָ אַלט געװען אַ יאָר פֿיר .די מאַמע
האָט מיך אַװעקגעפֿירט אין אַן ענגן טונקעלן צימער ,פֿול מיט
שמוציקע ייִ נגלעך .דער רבי האָט מיר געװיזן אַן א' און געהײסט זיך
שמײסן אַ
ַ
זעצן .װען די מאַמע איז אַװעק ,האָט דער רבי גענומען
ייִ נגעלע .דעם ייִ נגלס געװאַלדן האָבן מיך אַזױ פֿאַ]ר[דריקט דאָס
הערצל ,אַז איך בין זיך פֿאַרגאַנגען אין אַ געװײן און אַנטלאָפֿן
אַהײם.
נאָך דעם האָט מען באַ מיר שױן קײן מאָל ניט געפּועלט ,ניט מיט
גוטן ,ניט מיט בײזן ,איך זאָל נאָך אַמאָל גײן אין חדר .כ'האָב זיך
פּרײז
אײנגעשפּאַרט[ און מער פֿאַר קײן שום ַ
פֿאַרעקשנט ]כ'האָב זיך ַ
ניט געװאָלט הערן דערפֿון .איך געדענק ניט צי מען האָט מיך
װײל מ ַײנע עלטערן האָבן בכּלל
געשלאָגן דערפֿאַר .דוכט זיך אַז ניטַ ,
כּמעט קײן מאָל זײערע קינדער ניט געשלאָגן.
דערװײל װידער אַ פֿיר-יאָריקער "פּוסט-און-
ַ
בין איך געבליבן
װײטער געשפּילט מיט אונדזער
פּאַסניק" ]לײדיק-גײער[ און זיך ַ
זײנען אָנגעלאָפֿן פֿון
באַלעבאָסטעס מײדעלע .דערנאָך ,װען עס ַ
אומעטום די "ביעזשענצעס" ]פּליטים[ אין װילנע ,האָט זיך צו אונדז
אַרײנגעקליבן אַ גראָדנער "ביעזשענעץ ",איז ער געװען אַ
ַ
אין הױף
רבי .האָט די מאַמע אים געדונגען ,ער זאָל לערנען מיט מיר אין
אײנגעשטימט צו לערנען .ער האָט
שטוב .מיט דעם רבין האָב איך ַ
מיט מיר געלערנט אַלף-בית און שפּעטער סידור .אַזױ װי איך פֿלעג
אַרײנגײן
מײן חבֿרטע ,פֿלעגט דער רבי אָפֿט ַ
בײ ַ
נאָכאַנאַנד זיך שפּילן ַ
מײן חבֿרטע ,אַז
אַהין און דאָרט מיט מיר לערנען ,האָט זיך צעשריִ ען ַ
זי װיל אױך לערנען מיטן רבין .פֿאַרװאָס איך? האָבן מיר שױן בײדע
בײם רבין.
נאָך מיט מער חשק געלערנט ַ
מײן חבֿרטעס אַן עלטערע שװעסטער
שפּעטער אַ ביסל האָט אונדז ַ
אָנשרײבן אַ שורה מיט אַ
ַ
שרײבן ייִ דיש (1).זי פֿלעגט אונדז
ַ
געלערנט

נאָכשרײבן .איך האָב געזאָגט אַז
ַ
געװיסן אות און מיר פֿלעגן דאַרפֿן
מײן חבֿרטע -- ,אַז
דער לאַנגע צדיק זעט אױס װי אַ קאָטשערע און ַ
הײמפֿײער-בעזעם[
ַ
דער לאַנגע פֿ' זעט אױס װי אַ פּאָמעלע ]
בכּלל האָבן מיר בײדע געהאַט אַ סך פֿאַרגעניגן פֿון אונדזער לערנען
און קײן אָפּקומעניש איז עס פֿאַר אונדז קײן מאָל ניט געװען.
נאָכן לערנען פֿלעגן מיר זיך װידער נעמען צום שפּילן.
2
מײן
אײנמאָל ,דאָס איז דוכט זיך תּשעה-באבֿ פֿון יאָר  ,1914איז ַ
שװעסטער געקומען פֿון גאַס און דערצײלט ,אַז מען האָט
אױסגעקלעפּט "אָבאַװליעניעס" ]רוסיש :דעקלאַראַציעס[ װעגן
נײ און
זײנען פֿאַר מיר געװען ַ
מאָביליזאַציע .די װערטער ַ
אומפֿאַרשטענדלעך ,נאָר איך האָב שטענדיק ליב געהאַט זיך
צוצוהערן װאָס גרױסע רײדן און כ'האָב פֿון דעסטװעגן פֿון איר
דערצײלט אַז עס האַנדלט זיך װעגן אומגעװײנטלעך ערנסטע זאַכן,
װעגן מלחמה ,אַז מע װעט הרגענען ,אַז דער טאַטע װעט אפֿשר
דאַרפֿן גײן אױפֿן פֿראָנט ,צום טױט ....דערנאָך איז אין שטאָט
נײן אַזײגער אָװנט,
געװאָרן זײער אומרויִ ק ,אַ סך מיליטער .נאָר ביז ַ
דוכט זיך ,פֿלעגט מען טאָרן גײן אױף די גאַסן .אױסנאַם-צושטאַנד.
טײער .דעם טאַטן האָט מען צוגענומען צו דער
אַלץ איז געװאָרן ַ
בײנאַכט פֿלעגט מען פֿאַרהענגען די שױבן
אַרבעט ערגעץ אױף בריקןַ .
דורכלײכטן אױף דער גאַס.
ַ
פֿײער זאָל ניט
קײן ַ
װײס
אײנמאָל ,געדענק איך ,האָט מען שױן ניט געקענט קריגן קײן ַ
ברױט און די עלטערע שװעסטער האָט געשריִ ען ,אַז זי מעג אַפֿילו
פּרײזן
שטאַרבן ,װעט זי קײן שװאַרץ ברױט אין מױל ניט נעמען .די ַ
זײנען געשטױגן אָן אױפֿהער און דער טאַטע
שפּײז-אַרטיקלען ַ
ַ
אױף
האָט אײנמאָל געבראַכט אַ זאַק קאָרנמעל און געזאָגט ,אַז מיר װעלן
אַלײן באַקן ברױט .די מאַמע האָט זיך צעשריִ ען מיט כּעס ,אַז זי
װעט קײן ברױט ניט באַקן .שפּעטער האָט זי זיך געװוּנטשן אַ סך
אַזעלכע זעק מעל.
די אומרויִ קײט אין שטאָט איז אַלץ געװאַקסן.

דײטשן האָבן שױן גענומען קאָװנע און
מען האָט גערעדט ,אַז די ַ
זײטן .פֿון די פֿאָרשטעט
מינסק און זײ װעלן באַפֿאַלן װילנע פֿון אַלע ַ
האָט מען גענומען אַנטלױפֿן אין צענטער שטאָט .מיר האָבן אױך
געװױנט אין אַ פֿאָרשטאָט און די עלטערע שװעסטער איז
זײנען
אַרומגעלאָפֿן זוכן אַ דירה אין די צענטראַלע גאַסן .דירות ַ
טײערער און ס'איז שױן באַלד בכּלל שװער
אָבער געװאָרן אַלץ ַ
געװאָרן צו קריגן אַפֿילו אַ צימער .חוץ דעם איז שױן דער טאַטע
זײנען איבערגעבליבן די
װידער געלעגן שװער קראַנק ,אַזױ ,אַז מיר ַ
אײנציקע אין גאַנצן הױף און צװישן די װײניקע אין דער פֿאָרשטאָט
אין יענער יום-כּיפּור-נאַכט ,װען די רוסן האָבן פֿאַרלאָזן װילנע.
אײנגעקריצט אין זכּרון.
יענע נאַכט האָט זיך מיר גוט ַ
בײם
זײנען געװען פֿאַרהאַנגען .די מאַמע האָט געװאַכט ַ
די פֿענצטער ַ
קראַנקן טאַטן .זי האָט אים געלײגט קאַלטע קאָמפּרעסן .מיר,
קינדער ,האָבן זיך געטוליעט אין אַ װינקל קאַנאַפּע .די עלטערע
שװעסטער האָט בגנײװע געקוקט דורך די פֿענצטער און די מאַמע
האָט זיך אױף איר געבײזערט .אַלע רגע האָבן געקנאַלט ביקס-שאָסן
װײטע האַרמאַטן-דונערן.
און ַ
מיר ,קלײנװאַרג ,האָבן זיך געשראָקן און געװײנט .דער טאַטע האָט
געזאָגט אַז מיר אַלע זאָלן אַראָפּגײן אין קעלער זיך ראַטעװען און
װײל אַלץ אײנס איז ער שװער קראַנק
אים זאָלן מיר איבערלאָזןַ ,
בײם שטאַרבן .די מאַמע האָט געװײנט און געזאָגט ,אַז
און האַלט ַ
אױב שטאַרבן איז אַלע צוזאַמען.
זײנען קענטלעך שפּעטער אַנטשלאָפֿן געװאָרן .אױפֿגעריסן פֿון
מיר ַ
זײנען
שלאָף האָט מיך אַ מוראדיקער קנאַל אַזאַ ,אַז די שױבן ַ
צעפֿלױגן געװאָרן .ס'איז שױן געװאָרן פֿאַרטאָג ,מיר האָבן ניט
באַדײט פֿון דעם גװאַלדיקן קנאַל ..די שװעסטער
ַ
פֿאַרשטאַנען דעם
האָט זיך אַרױסגעגנבֿעט פֿון שטוב און אַװעקגעלאָפֿן זען װאָס עס
נײ]ע[ס ,אַז
הערט זיך אין גאַס .שפּעטער איז זי געקומען צולױפֿן מיט ַ
דײטשן
דער קנאַל האָט עס אױפֿגעריסן דעם גרינעם בריק ,און אַז די ַ
פֿאַרריכטן אים שױן .אין דער פֿרי האָבן זיך קינד-און-קײט
אױסגעשאָטן אױף די גאַסן .עס האָבן דורכגעמאַרשירט מחנות
דײטשן אין שפּיציקע העלמען .זײ האָבן געװאָרפֿן לעקעכלעך פֿאַר די
ַ

קינדער .איך האָב אױך געכאַפּט אַ לעקעכל ,נאָר עס איז געװען
ביטער װי גאַל.
מענטשן האָבן גערעדט מיט פֿרײד ,אַז איצט װעט שױן װערן גוט.
זײן פּונקט אַזױ װי "זאַגראַניצע" ]רוסיש :אין אױסלאַנד[ --
ס'װעט ַ
פֿײן .געװאָרן איז אָבער פּונקט פֿאַרקערט  --אַלץ
אַלץ ביליק און ַ
דײטשן האָבן גענומען אַלץ רעקװיזירן,
ערגער און ערגער .די ַ
דײטשן און
זײנען געקומען צװײ ַ
איבערהױפּט קופּער .צו אונדז ַ
לײטן פֿלעגט מען דאָס
בײ ַ
צוגענומען עטלעכע קופּער-פֿענדלעךַ .
קופּער באַגראָבן אין דער ערד און ניט אַרױסגעבן .די קראָם האָבן
מאָלערײ איז ניט געװען און ס'איז ניט געװען
ַ
מיר פֿאַרמאַכט .קײן
װײטער אַלץ מער
פֿון װאַנען צו לעבן .די שטאָט איז װאָס ַ
פֿאַרשטאָרבן געװאָרן ציװיל .דער טאַטע האָט געדאגהט" :װאָס טוט
מען?" און ער איז אַװעקגעפֿאָרן אױפֿן דאָרף האַנדלען .האַנדלען איז
שױן געװען פֿאַרבאָטן .און מען פֿלעגט דאַרפֿן די סחורה
דורכשמוגלען דורך די מיליטערישע פּאַטראָלן .מען פֿלעגט פֿירן אױף
די װעגענער כּלומרשט שטרױ אָדער זאַמד און אונטן אין אַ געהײמען
צװישנדעק פֿלעגט ליגן די סחורה .אױף אַזאַ אױפֿן האָט אײנמאָל
דער טאַטע דורכגעשמוגלט ,נאָר צום צװײטן מאָל האָט מען די
באַהעלטעניש געפּאַקט און רעקװיזירט די סחורה .אַזױ אַרום איז
װײטער צו האַנדלען.
שױן ניט געװען מיט װאָס ַ
איך געדענק װי די שװעסטער איז אײנמאָל געקומען מיט אַ חבֿרטע
װײל איצטער איז
דײטשַ .
און די חבֿרטע האָט איר גענומען לערנען ַ
עס שױן אין די מאָדע .איך ,נאָך ניט קענענדיק כּמעט קײן ייִ דיש,
דײטש .װען קײן
אײנגעשפּאַרט אַז איך װיל אױך לערנען ַ
האָב זיך ַ
קעגן-טענות האָבן ניט געהאָלפֿן ,האָט מיר די שװעסטערס חבֿרטע
דײטשישע אותיות און איך האָב אונטן
אױך אָנגעשריבן אַ שורה ַ
נאָכגעשריבן .איך בין דאַן מסתּמאָ אַלט געװען אַ יאָר פֿינף.
פֿאָרנדיק אױפֿן דאָרף האָט דער טאַטע געדונגען דאָרטן אַ שטוב אין
דערפֿל און געקומען מיטן פֿאָרשלאָג אַרױסצופֿאָרן אױף ניט הי.
װײל די
"דאָ - ,האָט ער געזאָגט  -װעט מען שטאַרבן פֿון הונגערַ ,
לאַגע װערט ערגער פֿון שעה צו שעה .דאָרט װעט ער פֿאַרריכטן טעפּ
בײ די פּױערים )אַן אַרבעט װעלכע ער האָט נאָך געקענט פֿון די ייִ נגל-
ַ
שפּײז און
ַ
זײן נענטער צו די קװאַלן פֿון
יאָרן( און בכּלל װעלן מיר ַ

ברױט .די מאַמע האָט געטענהט ,אַז די קינדער װעלן אױפֿן דאָרף
מײן עלטערע שװעסטער האָט זיך אױך
פֿאַרװילדעװעט װערןַ .
שטאַרק אַנטקעגנגעשטעלט .איר האָט זיך סתּם ניט געװאָלט
אַװעקװאַרפֿן די שפּאַציר-גאַסן און קאַװאַלירן ,הגם יעמאָלט איז עס
אפֿשר שטאַרק אין קאָפּ ניט געלעגן....
אױסגעפֿירט האָט דער טאַטע .און אין אַ געװיסן פֿרימאָרגן האָבן
אײנפּאַקן אונדזערע זאַכן אױפֿן אײגענעם פֿערד-און-
מיר גענומען ַ
קלײבן זיך.
ַ
װאָגן .פֿאַר מיר איז עס געװען אַ גרױסע פֿרײד דאָס
כ'האָב מיט חשק געשלעפּט קלײניקײטן פֿון שטוב אַרױס אין װאָגן
מײן בעסטער לאַנגיאָריקער חבֿרטע.
אַרײן .כ'האָב זיך געזעגנט מיט ַ
ַ
כ'האָב איר צוגעזאָגט ,אַז כ'װעל אָפֿט קומען און איר ברענגען
פּאָזימקעס ]פּאָזעמקעס; זע פּױליש פּאָזיִ אָמקאַ[ ,טרוסקאַװקעס ]זע
פּױליש טרוסקאַוקאַ[ און בלומען .זי האָט געװײנט .כ'האָב געזאָגט:
"נאַרעלע װײן ניט" .....דאָס הערצל איז מיר װײך געװאָרן .דער װאָגן
האָט גערירט און איך אױפֿן װאָגן מיט אַ ים אומבאַקאַנטע געפֿילן
פֿון פֿרײד ,געזעגענונג ,ליבע און טרױער.
3
זײנען מיר אָנגעקומען פֿאַרנאַכט .די שטוב איז געװען אַ
אין דערפֿל ַ
הילצערנע מיט עטלעכע שטײנער אָנשטאָט טרעפּ .מיר האָבן זיך
גלײך
אַרײן .איך בין ַ
ַ
אױסגעפּאַקט ,געשלעפּט די זאַכן אין שטוב
זײנען װילד געװאַקסן אַרום
רײסן הױכע בלומען ,װאָס ַ
אַװעקגעלאָפֿן ַ
פֿײער ניט אָנגעצונדן
שטוב .װען ס'איז געװאָרן טונקל האָבן מיר קײן ַ
גלײך געלײגט שלאָפֿן פֿאַרמאַטערטע אױף סעניקעס ]זע
און זיך ַ
פּױליש סיִ ענניק; געלעגער[ ,צעלײגטע אױף דער הױלער ערד .קײן
פּאַדלאָגע איז ניט געװען .אַ װינטל האָט געבלאָזן דורך די פֿענצטער.
פֿרײ פֿריש לעבן.
נײ ַ
עס האָט זיך אָנגעהױבן אַ ַ
פֿאַרטאָג פֿלעג איך זיך אַראָפּכאַפּן מיטן ייִ נגערן ברודערל און
אַװעקלױפֿן אױף די נאַסע פֿעלדער .מיר האָבן זיך שנעל צונױגעחבֿרט
מיט עטלעכע שקצימלעך ,הגם מיר האָבן נאָך קײן פּױליש ניט
געקענט רײדן .אײן שײגעצל אַ שװאַכס ,מיט בלױע אָדערלעך איז
געװען אַ משומדעסטעס אַ זון .די משומדעסטע איז געװען אונדזערע

אַ נאָענטע שכנה ,און מיר האָבן זיך מיט איר און מיט איר פֿאַמיליע
זײער גוט צונױפֿגעלעבט.
דער זומער איז אַװעקגעלאָפֿן גיך .ס'איז געקומען דער האַרבסט מיט
רעגנס און אומעט .מיר האָבן זיך געשפּילט אין שטוב .דער טאַטע
שפּײז
ַ
בײטן אױף
פֿלעגט אױפֿקױפֿן פֿאַרשײדנס אין שטאָט און עס ַ
בײ די פּױערים .פֿון
בײ די פּױערים .די שװעסטער האָט גענײט ַ
ַ
זײנען מיר
דעסטװעגן האָבן מיר אָפֿט צוגעהונגערט .װינטער ַ
אומגעלאָפֿן מיט באָרװעסע פֿיסלעך איבער דער קאַלטער פּאַדלאָגע
אָדער געשפּילט זיך אױפֿן אױװן .כ'האָב געבענקט נאָכן זומער ,נאָר
לאַנג איז ער ניט געקומען .דער שװעסטער האָט מיר אין אָװנטן
פֿלײסיק .מיר פֿלעגן
שרײבן ייִ דיש .כ'בין געװען ַ
ַ
געלערנט לײענען און
אָפֿט שפּילן אין לאָטאָ מיט שקצים און שיקסעלקעס .מיר האָבן
געלעבט מיט זײ גוט און זיך זײער זעלטן געקריגט.
ענדלעך איז געקומען דער פֿרילינג און מיר האָבן גענומען פֿאַרלאָזן
אונדזער שטוב .די באַלעבאָסטע האָט אַלײן זיך אַהער
אַרײנגעקליבן .מיר האָבן זיך איבערגעקליבן צו אַן אַנדער פּױער אױף
ַ
אַ בערגל .מיר האָבן דאָ געװױנט מיטן פּױער אין אײן שטוב ,מערניט
הײזל .די שטוב איז געשטאַנען כּמעט אין
אָפּגעטײלט מיט אַ פֿאָדערַ -
װאַלד .אין שכנות האָבן זיך געפֿונען װעלדלדיקע זומפּן .דאָ פֿלעגן
מיר אָפֿט גײן אין װאַלד נאָך האָלץ ,יאַגדעס ,שװעמלעך .פֿאַרטאָג
פֿלעג איך מיטן ברודערל אַװעקלױפֿן צום פּאַסטעך .ער פֿלעגט אונדז
פֿײער ,אונטערצינדן פֿרישן גראָזן אין פֿעלד ,באַקן
לערנען מאַכן אַ ַ
פֿײפֿלעך ,קײשלעך פֿון ריטער .די מאַמע האָט
בולבעס און מאַכן ַ
געדאגהט ,אַז מיר װערן פֿאַרװילדעװעט ,אַז מיר קענען שױן כּמעט
זײן?"
זײן? װאָס װעט ַ
קײן ייִ דיש ניט רײדן" .װאָס װעט ַ
װײט פֿון אונדז האָט אַ ייִ ד געהאַלטן אין
בײ אַ פּאָר קילאָמעטער ַ
ַ
אײנגעבעטן ער זאָל
בײ אים ַ
אַרענדע אַ גוט ,האָט זיך די מאַמע ַ
מײן ברודערל אַהין
לערנען מיט אונדז .אײנמאָל האָט זי מיך מיט ַ
אַװעקגעפֿירט .דער ייִ ד איז געװען אַן אַלטער מיט אַ גרױסער באָרד,
זײן באָרד און אַנטלאָפֿן
מײן ברודערל דערשראָקן פֿאַר ַ
האָט זיך ַ
אַרײן צום פּאַסטעך .איך בין געבליבן און אַלע
ַ
געװאָרן אין פֿעלד
טאָג פֿלעג איך גײן צום ייִ דן זיך לערנען .ער האָט מיט מיר געלערנט
סידור און שפּעטער דעם חומש בראשית .ער האָט געזאָגט דער

מאַמען ,אַז איך האָב אַ גוטן קאָפּ און אַז איך װעל אױסװאַקסן אַ
מײן רבי האָט געהאַט אַ סך טעכטער .די געשעפֿטן האָט געפֿירט
רבַֿ .
דער עלטערער זון .ער פֿלעגט האַנדלען מיט בהמות,
אונטערקױפֿנדיק די זשאַנדאַרן .די ערד האָבן באַאַרבעט
פּאַראָבקעס .װען דער הונגער האָט זיך אין שטאָט געשטאַרקט,
װײבער ,מענער און קינדער.
פֿלעגן קומען גאַנצע מחנות הונגעריקע ַ
דער רבי פֿלעגט קײנעם ניט אָפּזאָגן און אַלעמען געבן עסן און
שײער צום שלאָפֿן .הונגעריקע פֿלעגן אױך קומען
טרינקען און דעם ַ
צו אונדז אַהײם און ברענגען שרעקלעכע גרוסן פֿון שטאָט ,אַז מען
ליגט אױף די גאַסן געשװאָלענע פֿון הונגער ,אַז מען גריזשעט די
דײטשן מיט די
װענט און שטײנער פֿון ברוק .מען האָט געשאָלטן די ַ
ערגסטע קללות ,נאָר פֿיל האָט נאָך געדױערט ביז מען האָט גענומען
אַרײן.
קלײבן זיך אין װעג ַ
דײטשן ַ
רײדן ,אַז די ַ
זײנען
די זשאַנדאַרן און פּאַטראָלן אין די דערפֿער און שטעטלעך ַ
ביסלעכװײז נעלם געװאָרן און די פּױערים האָבן גענומען רײדן ,אַז די
ַ
פּאָליאַקן װעלן פֿאַרכאַפּן די מאַכט .דער טאַטע איז געקומען פֿון
זײנען שױן אין שטאָט ניטאָ,
דײטשן ַ
שטאָט און דערצײלט ,אַז קײן ַ
אַז צװײ פּאַרטיִ עס ,אַ פּױלישע און באָלשעװיצקע װילן פֿאַרכאַפּן די
שטאָט .דערנאָך האָט מען שױן אין שטאָט מורא געהאַט צו גײן.
שפּעטער האָט מען זיך דערװוּסט ,אַז אַ באָלשעװיצקע גרופּע האָט
זײנען געװען
זיך פֿאַרשפּאַרט אין אַ מױער און אַז די פּאָליאַקן ַ
שטאַרקער .די באָלשעװיקעס האָבן געהאַלטן שמאָל און עטלעכע פֿון
אײנגענומען די
זײ האָבן זיך אַלײן דערשאָסן .די פּאָליאַקן האָבן ַ
זײנען די באָלשעװיקעס געקומען
שטאָט אױף אײן טאָג .אױף מאָרגן ַ
פֿון רוסלאַנד.
רײטער  --באָלשעװיקעס אין
זײנען געקומען צו אונדז צװײ ַ
פּלוצלינג ַ
רױטע רובאַשקעס ]זע רוסישן רובאַשקאַ :העמד[ .זײ האָבן
לײװנט און
בײם פּױער ַ
דערשאָסן אױפֿן הױף אַ קאַטשקע ,צוגענומען ַ
עסנװאַרג .אונדז האָבן זײ ניט געטשעפּעט ,מיר האָבן גאָרניט
געהאַט .דער פּױער האָט געװײנט ,זיך געצלמט און געבעטן זיך .די
װײטער.
באָלשעװיקעס האָבן געזאָגט אַז זײ מוזן און אַװעקגעריטן ַ
אַרײן און געזאָגט ,אַז
מײן עלטערע שװעסטער איז אַװעק אין שטאָט ַ
ַ
זי קען מער אױפֿן דאָרף ניט זיצן .די באָלשעװיקעס גיבן אַלעמען

שטעלעס ,װעט זי אױך קריגן .זי איז אָנגעקומען צו די באָלשעװיקעס
מײן
און זײ האָבן איר געלערנט שיסן .די מאַמע האָט געװײנטַ .
עלטערער ברודער האָט גענומען האַנדלען מיט תּבֿואה און פֿרוכט.
ער האָט גענומען פֿאַרדינען און זיך האַלטן גרױס .די מאַמע מיטן
אַרײן און פֿון שטאָט
ַ
טאַטן פֿלעגן אױך שמוגלען סחורה אין שטאָט
איבערבלײבן מיט די קלײנע אין שטוב .איך פֿלעג
ַ
אַרױס .פֿלעג איך
אָנגראָבן בולבעס אין גאָרטן ,אָפּשײלען און אָפּקאָכן און בכּלל פֿירן
די גאַנצע באַלעבאַטישקײט .כ'בין מסתּמאָ דאַן אַלט געװען אַ יאָר
נײן.
אַכטַ -
אײן מאָל האָט מען פּלוצלינג דערצײלט ,אַז די פּאָליאַקן האָבן זיך
אַרײנגעריסן אין שטאָט .מען הרגעט זיך אױף די גאַסן .די
ַ
באָלשעװיקעס טרעטן אָפּ .די מאַמע האָט געבראָכן די הענט און
געקלאָגט אױף דער עלטערער שװעסטער .קױלן האָבן געהוזשעט ]זע
זײנען
פּױליש הוצזעץ[ איבער אונדזער דאַך .די באָלשעװיקעס ַ
אָפּגעטראָטן.
דרײ פּױלישע סאָלדאַטן
זײנען צו אונדז געקומען ַ
אױף איבערמאָרגן ַ
זײנען באָלשעװיקעס און אַז מען דאַרף אונדז
און געזאָגט אַז מיר ַ
אַלעמען דערשיסן .זײ האָבן געהײסן דעם טאַטן אױסטאָן די שטיװל
און גײן מיט זײ .מיר ,קינדער ,האָבן זיך צעשריִ ען װי די שעפּסן .זײ
האָבן דעם טאַטן אַװעקגעפֿירט דערשיסן .די מאַמע איז נאָכגעלאָפֿן
מיט געװײן .די סאָלדאַטן האָבן זי געיאָגט און געזידלט מיט די
ערגסטע װערטער ,נאָר די מאַמע איז אַלץ נאָכגעלאָפֿן .לעבן אַ בערגל
האָבן זײ דעם טאַטן אַװעקגעשטעלט .אײן סאָלדאַט איז צו און
בײם טאַטן דאָס גאַנצע געלט .דער טאַטע האָט אים אַלץ
געבעטן ַ
אַװעקגעגעבן .דאַן האָט דער סאָלדאַט געזאָגט" :װאָס װעלן מיר
האָבן ,אַז מיר װעלן אים שיסן? לאָמיר זיך בעסער צעטײלן מיטן
טײװל!"
געלט און זאָל ער גײן צום ַ
זײן
דרײ חלקים און ַ
דער סאָלדאַט האָט דאָס געלט צעטײלט אױף ַ
אַרײנגעדרוקט דעם טאַטן.
טײל האָט ער בגנײװע ַ
"אַנטלױף  --האָט ער געזאָגט  --אַניט װעלן מיר שיסן!"
דער גוטער סאָלדאַט ,האָבן מיר זיך שפּעטער דערװוּסט ,איז געװען
אַ ייִ ד.

זײן קאָפּ געװען
װען דער טאַטע איז געקומען צוריק אַהײם ,איז ַ
אינגאַנצן גרױ געװאָרן.
אַרײן.
זײנען מיר שױן געפֿאָרן צוריק אין שטאָט ַ
מאָרגן ַ
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דער צוריקקער אין דער שטאָט האָט אױף מיר געמאַכט אַ שטאַרקן
אײנדרוק .אָפּגעװױנט פֿון שטאָטישן טומל ,צוגעװױנט צו דער
ַ
דאָרפֿישער שטילקײט ,איז מיר שװער געװען זיך צונױפֿצולעבן מיטן
גערױש פֿון ברוק .שױן כּמעט פֿאַרגעסן די ייִ דישע שפּראַך ,האָט זי
מיר געקלונגען פֿרעמד אין די אױערן און מיט די הױפֿיקע קינדער
צײט גערעדט פּױליש .די מאַמע האָט מיך מיטן
האָב איך די ערשטע ַ
ברודערל אַװעקגעפֿירט אין אַ תּלמוד-תּורה .דאָס מאָל איז זי שױן
געװען אַ ביסל מאָדערניזירט ,נאָר דער לערער פֿלעגט נאָך אַלץ
דרײען פֿאַרן אױער .אָפּגעגאַנגען עטלעכע טעג אין דער תּלמוד-תּורה,
מײן ברודערל ,אַז מיר זאָלן זיך
האָב איך זיך אױפֿגערעדט מיט ַ
אײנשפּאַרן און ניט גײן מער דאָרטן.
ַ
ס'איז געקומען אַ פֿרימאָרגן  --מיר גײען ניט און פֿאַרטיק.
שרײט" :פּױערים!" דער טאַטע בײזערט זיך .ס'העלפֿט
ַ
די מאַמע
ניט .ס'גײט אַװעק אַ טאָג צװײ ,מיר גײען נישט .דאַן פֿירט דער
עלטערער ברודער אונדז אַװעק אין אַ ייִ דישער פֿאָלקס-שול .נאָך אַ
גלײך אָן אין צװײטן קלאַס און דעם
גרינגן עקזאַמען נעמט מען מיך ַ
צײט ]קאַניקולעס :װאַקאַציע
ברודערל אין ערשטן .ס'איז קאַניקולַ -
צײט[ און מיר דאַרפֿן נאָר גײן צװײ מאָל אַ טאָג עסן אין דער שול .די
ַ
נײען שול-
שול איז אונדז יאָ געפֿעלן און מיר גײען אַהין גערן .צום ַ
נײעם לאָקאַל .איך זיץ די
קלײבט זיך די שול אַריבער אין אַ ַ
ַ
יאָר
ביסלעכװײז
ַ
צײט אױף דער שול-באַנק שטום און פֿאַרלעגן.
ערשטע ַ
קריג איך מוט צו רײדן און כ'נעם זיך אױסצײכענען .צום סוף
קלײבט מען אױס עטלעכע בעסערע שילער ,צװישן זײ אױך
לערניאָר ַ
נײעם לערניאָר באַזעצט מען מיך אַזש אין פֿערטן קלאַס.
מיך ,און צו ַ
נאַטירלעך מיט אַזאַ שפּרונג האָב איך זיך געהאַלטן גרױס .איך
פֿאַרשרײב זיך אין ביבליאָטעק און דאָס ערשטע בוך ,װאָס פֿאַלט
ַ
אַרײן אין די הענט ,איז מענדעלעס "קליִ אַטשע ".איך פֿאַרשטײ
ַ
מיר
עס נאָך װײניק ,נאָר פֿון דעם שטױס איך זיך יאָ עפּעס אָן װער ס'איז

די "קליִ אַטשע" און ס'איז מיר געפֿעלן .כ'קריג אַ גװאַלדיקן דורשט
בײט איך אַ בוך .איך צי זיך אינגאַנצן
צום לײענען .כּמעט אַלע טאָג ַ
צוריק פֿון חבֿרים און שפּיל און כ'פֿאַרטיף זיך אין ביכער.
װײל איך קען זײ גוט פֿון לערערס
די לעקציעס מאַך איך װײניקַ ,
קלײב איך
מױל און צװײטנס פֿעלן מיר אַלע לערנביכער .קײן חבֿרים ַ
פֿרײנט.
מײן בעסטער ַ
זיך ניט צו .כ'לעב אײנזאַם .דאָס בוך װערט ַ
אײן אַן אָפּרו-
פֿיזיש װער איך אָפּגעשװאַכט און װען די שול אָרדנט ַ
קאָלאָניע ,שיקט מען מיך אױך אַהין.
דאָ אין דער קאָלאָניע בין איך עטלעכע װאָכן .דאָס קאָלעקטיװע
לעבן איז אָבער דאַן פֿאַר מיר ,דעם אײנזאַמען ,אַ לאַסט.
כ'בענק נאָך אײנזאַמקײט און אױך נאָך דער הײם.
בײנאַכט װעקן אונדז אױף ביקסן-זאַלפּן .מיר לױפֿן אַרױס
אײנמאָל ַ
אין די העמדלעך און קױלן זשומען איבער אונדזערע קעפּ .מענטשן
לױפֿן אָן און דערצײלן אַז די באָלשעװיקעס קומען װידער .מיר פּאַקן
זײנען פּוסט .פֿאַרנאַכט
אַרײן .די גאַסן ַ
אײן און לױפֿן אין שטאָט ַ
זיך ַ
רײטער .די גאַסן װערן פֿול ,דערהױפּט
װײזן זיך די ערשטע רױטע ַ
ַ
זײנען פֿול באָלשעװיקעס .רױטע פֿאָנען
מיט ייִ דן .אױף מאָרגן ַ
צײטונגען ברענגען גרױסע קעפּ" :די רױטע אַרמײ
פֿלאַטערן .די ַ
פֿאַרנעמט גראָדנע ,ביִ אַלאָסטאָק!" און באַלד" :די רױטע אַרמײ
הינטער די טױערן פֿון װאַרשע!"
כ'געדענק אַ גרױסן מיטינג אױפֿן קאַטעדראַל-פּלאַץ .פֿון דער הױכער
טריבונע רעדט מען רוסיש ,פּױליש ,ייִ דיש ,ליטװיש.
בכּלל איז מען איצט נאָכאַנאַנד אױף די גאַסן .איך קען ניט לײענען.
איך װער מיטגעריסן מיטן מאַסן-לעבן פֿון גאַס .די לערער אין שול
זײנען צופֿרידן .מען צאָלט זײ סחירות פֿון מאַגיסטראַט .פֿאַר די
ַ
קינדער גיט מען פּראָדוקטן און זאַכן .כ'קריג אַ געל מאַנטעלע און
געלע שיך.
בײ װאַרשע און זײ
אומגעריכט קריגן די באָלשעװיקעס אַ מפּלה ַ
אײליק צוריקציִ ען ,זײ פֿאַרלאָזן ביִ אַלאָסטאָק ,גראָדנע און
נעמען ַ
פֿאַרהאַלטן זיך אין װילנע .מען נעמט רײדן ,אַז די באָלשעװיקעס

באַװײזט זיך טאַקע ליטװינער
ַ
גיבן אַװעק װילנע די ליטװינער .עס
ביסלעכװײז ציִ ען
ַ
אין שטאָט מיט געלע פּאַסיקעס אױף די היטלען.
פֿאַרבלײבן די ליטװינער .מען
ַ
זיך די באָלשעװיקעס צוריק און עס
שרײבן די שילד אױף ליטװיש .די ליטװינער נעמען זיך
ַ
נעמט שױן
נײע
קלײבט זיך איבער אַהער .פּלוצלינג אַ ַ
אײנבירגערן .זײער סײם ַ
ַ
מלחמה .גענעראַל זשעליגאָװסקי גײט אױף װילנע .אָן װידערשטאַנד
כּמעט פֿאַרנעמט גען .זשעליגאָװסקי די שטאָט און ס'װערט
ביסלעכװײז װעפּט זיך אױס דאָס מיטל-ליטע
ַ
כּלומרשט מיטל-ליטע.
בײ פּױלן.
פֿאַרבלײבט פֿאָרט ַ
ַ
און װילנע
איך גײ שױן אין פֿינפֿטן קלאַס .כ'בין שױן אַ יאָר פֿערצן .אַ גרױסער
בחור .איך האַלט זיך ערנסט און גרױס .צו בר-מצװה לײג איך נאָך
קינדװײז אָן ניט רעליגיעז.
ַ
פֿון דעסטװעגן תּפֿילין ,הגם איך בין פֿון
נאָכן אָפּלײגן תּפֿילין עטלעכע װאָכן װאַרף איך עס אַװעק אױף
ביסלעכװײז הער איך אױף צו גײן אין קלױז אַפֿילו ניט אין
ַ
אײביק.
שבתים און יום-טובֿים .אַפֿילו ניט אום יום-כּיפּור .איך קען זיך
באַרימען ,אַז כ'האָב קײנמאָל אין מ ַײן לעבן ניט געפֿאַסט אין
רעליגיעזן זין .געװײנטלעכע װאָכעדיקע תּניתים מחמת פּראָסט ניט
האָבן װאָס צו עסן ,האָב איך גראָד געהאַט ניט װײניק.
פֿון די לימודים אין שול איז מיר איבערהױפּט געפֿעלן ליטעראַטור
און שפּראַכן חוץ העברעיִ ש .צו העברעיִ ש האָב איך ,װי די איבעריקע
מײנע שולקאָלעגן און קאָלעגינס ניט געהאַט קײן שום סימפּאַטיע.
ַ
קײן ערנסטע גוטע חבֿרים און חבֿרטעס האָב איך ניט געהאַט .די
בײ די לערער און שילער
מײנע ,הגם באַליבט ַ
שולד איז אפֿשר געװען ַ
מײן שטילקײט,
בין איך יאָ געװען .מען האָט מיך ליב געהאַט פֿאַר ַ
רויִ קײט און באַשײדנקײט.
איך װער פֿיזיש אַלץ שװאַכער און שװאַכער .עפּעס װאָס --
פֿאַרדריקט מיך שױן דאָס האַרץ צום װײנען .מע שיקט מיך צום
צװײטן מאָל אין אַן אָפּרו-קאָלאָניע .דאָ באַקען איך זיך מיט אַ
זײן
מײנע יאָרן .מיר לעבן זיך זײער גוט צונױףַ .
הױכן יונגן אין ַ
מײנעם .מיר
באַשײדענער מעסיקער כאַראַקטער איז זײער ענלעך צו ַ
באַזוכן זיך אײנער דעם אַנדערן אָפֿט .מיר װערן אינטים און מיר
פֿאַרבלײבן די
ַ
קריגן זיך קײנמאָל ניט .גאַנצע צען יאָר כּסדר .מיר
הײנטיקן טאָג.
בעסטע חבֿרים ביזן ַ

איך װער אַלץ נערװעזער און קאַפּריזנער .אין שטוב מאַך איך אָפֿט
ברוגזן און עס ניט .איך צײכן זיך אױס אין די שריפֿטלעכע אַרבעטן
שרײבער .עס רוקט זיך אָן
ַ
און די לערער נעמען מיך האַלטן פֿאַר אַ
װײטער?" די
צײט פֿון ענדיקן די שול .עס קומען דאגות" :װאָס ַ
די ַ
װײטער.
שול איז אַ זעקס קלאַסיקע .איך װעל מסתּמאָ זיך לערנען ַ
אין שטוב װיל מען אױך איך זאָל זיך לערנען .דער סיום .צוליב אַ
קינדערשן קאַפּריז ,װאָס איז מיר אומפֿאַרשטענדלעך כּמעט ביז
הײנטיקן טאָג ,זאָג איך די שטוביקע ,אַז עס טוט מיר װײ דער קאָפּ
ַ
מײן אײגענעם סיום .איך שיק צו דורך אַ חבֿר
און איך גײ ניט אױף ַ
אַן אײגן פֿאַרפֿאַסט ליד" :אַדיע דיר שול ,װוּ איך האָב געלערנט!"
דאָס ליד בעט איך זאָל מען פֿאָרלײענען עפֿנטלעך .כ'האָב מסתּמאָ
אומגעהײערן
ַ
קינדעריש אױסגערעכנט ,אַז דאָס ליד װעט מאַכן אַן
עפֿעקט.
נײעם לערניאָר קום איך אָן אין דער אַכט-קלאַסיקער ייִ נגל-
צום ַ
שול ,אין זיבעטן קלאַס .דאָ איז מיר שװער זיך צונױפֿצולעבן מיט די
קינדער און לערנען .די לעקציעס פֿאַרנאַכלעסיק איך .איך לײען
אומױפֿהערלעך ייִ דיש און פּױליש .כ'לײען אַ סך פּאָעזיע ,אָבער אױך
פֿיל פּראָזע ,בעלעטריסטיק ,אױך פּאָפּולער-װיסנשאַפֿטלעכע ביכער
באַשרײבונגען .בכּלל לײען איך אָן אַ סיסטעם ,אױף
ַ
רײזע-
און ַ
אײגענער אַחריות ,אָבער אױף אַלע געביטן געמישט.
כ'װער נערװעזער און נערװעזער פֿון צופֿיל לײענען און אײנזאַמקײט.
איך ענטפֿער אָפּ שאַרף די לערער אױף זײערע טענות ,איך ,דער
שטילסטער שילער דערלױב זיך צו געבן אַ טראַסק מיט דער טיר,
װען מען שיקט מיך אַרױס פֿון קלאַס.
ענדלעך אַנטזאָג איך זיך פֿון אַלע לעקציעס ,חוץ ייִ דישער
שרײב איך אָן אַ גרױסע אַרבעט
ַ
ליטעראַטור .פֿאַרן ייִ דיש-לערער
װעגן "קלײנעם מענטשעלע" ]מענדעלעס "דאָס קלײנע מענטשעלע"[.
אַלע איבעריקע לערער איגנאָריר איך .עס קומען קאָנפֿליקטן און
שרײען און שרעקן מיט אױסשליסן.
סקאַנדאַלן .זײ ַ
אין דער הײם פּרוּװ איך שאַפֿן זעלבשטענדיק לידער און פּראָזע.
װײז אַ פּאָר לידער דעם ייִ דיש-לערער און אים געפֿעלט .כ'בין
איך ַ
שרײבער .איך טרױם װעגן װעלט-רום.
גליקלעך .איך װיל װערן אַ ַ

ענדלעך באַקום איך גרױסע קאָפּ-װײטיקן .איך גײ צום דאָקטער .ער
הײסט מיר װאַרפֿן דאָס לערנען ,דאָס לײענען ,זיך פֿאַרנעמען מיט
זײן װאָס מער אױף דער פֿרישער לופֿט .נערװן ,נערװן,
ספּאָרטַ ,
נערװן.
5
בײ די
איך קען זיך אָבער ניט געזעגענען מיטן בוך און כ'מוז לײענען ַ
רײסן מיר
גרעסטע קאָפּ-װײטיקן .די עלטערן מאַכן סקאַנדאַלן און ַ
אַרײן און
ַ
ס'בוך פֿון די הענט .ענדלעך נעם איך זיך אין די הענט
װאַרף דאָס בוך ,דאָס מאָל אױף עטלעכע יאָר .איך װער אַ
זײנען געװען
פֿוטבאָליסט ]פֿוסבאָליסט[ יענע יאָרן ַ 26-25-24
פֿוטבאָל-מגיפֿות .די גאַנצע װילנער מענלעכע יוגנט ,אָן אונטערשײד
פֿון עלטער און נאַציאָנאַליטעט ,איז פֿאַרשלונגען געװאָרן פֿון
פֿוטבאָל ]פֿוסבאָל[.
די פֿוטבאָל-מאַטשן פֿלעגן באַזוכט װערן פֿון צענדלינגער טױזנטער,
אַלט און יונג .ניט קײן ליגן זאָגנדיק ,איז ניט געװען כּמעט קײן אײן
ייִ נגל אין שטאָט ,װאָס זאָל ניט האָבן געשפּילט אין אַ ייִ נגלשער
פֿוטבאָל-קאָמאַנדע.
אַזױ װי דער דאָקטער האָט מיר געזאָגט ,אַז איך זאָל שױן בעסער
שפּילן פֿוטבאָל אײדער לײענען ,האָב איך ענדלעך זיך דעצידירט און
כ'בין אָנגעקומען אין אַ ייִ נגלשער פֿוטבאָל-קאָמאַנדע .פֿון אָנפֿאַנג
בין איך געװען זײער אַ שװאַכער שפּילער .באַלד אָבער צײכן איך זיך
אױס .כ'נעם שיסן אָפֿטע גאָלן .מיר רופֿן אַרױס אַנדערע פֿוטבאָל-
גלײכן אױף מאַטשן .די מאַטשן קומען פֿאָר
קאָמאַנדעס פֿון אונדזער ַ
אױף די מערק .איך װער אַ באַרימטער שפּילער און לױפֿער צװישן די
קלײבט מיך אױס אַלס איר קאַפּיטאַן.
ַ
מײן קאָמאַנדע
ייִ נגלעךַ .
כצײטיק װער איך אױך דער סעקרעטאַר פֿון דער מאַנשאַפֿט .איך
גלײ ַ
ַ
מײן
פֿאַרשרײב אַלע מאַטשן אונדזערע .די נצחונות און מפּלותַ .
ַ
זײנען יאָרן פֿון טומל
דרײ-פֿיר יאָר .דאָס ַ
פֿוטבאָל-פּעריִ אָד געדױערט ַ
אומגעהײערער כּוחות-פֿאַרשװערונג .טאָג און נאַכט פֿלעגן מיר
ַ
און
שפּילן אױף אַ פֿאַרלאָזענער ציגעלניע ,אין דער געזעלשאַפֿט פֿון די
זידלערײען און גראָבע
ַ
ערגסטע זשוליקעס ,גאַסן-יונגען ,געמײנסטע

רײד .צו מיר האָבן זיך אָבער די מיאוסע רײד ניט געקלעפּט און קײן
טיפֿן שטעמפּל ניט געלײגט.
פֿאַרבײ .עס קומט די
ַ
ביסלעכװײז גײט דער פֿוטבאָל-טשאַד
ַ
אױסניכטערונג .די פּאָר משוגענע פֿוטבאָל-יאָרן האָבן אָבער
מײן נערװן-סיסטעם .איך פֿיל זיך
פֿולשטענדיק פֿאַרהאַרטעװעט ַ
שטײפֿער און געזינטער.
ַ
אױך פֿיזיק מוסקולירטער,
מײן כאַראַקטער.
ס'איז אױך פֿאָרגעקומען אַ גרױסע ענדערונג אין ַ
מײן שװאַך אײדלפֿילנדיק האַרץ איז צוגעװױנט געװאָרן צו
ַ
באַלײדיקונגען און ברוטאַליטעטן .די געזעלשאַפֿט פֿון געזונטע
שפּײען ,װי מען זאָגט עס ,אין דער
ַ
ייִ נגלעך ,װאָס לאָזן זיך ניט
זײן פֿעסט און ניט צעקראָכן אין
קאַשע ,האָט מיר אױך געלערנט צו ַ
מײן
ַ
דער באַציונג צו מענטשן .ס'איז פֿאַרפֿאַלן געװאָרן
מײן קאָמאַנדע האָב איך זיך
שעמעװדיקײט .אַלס קאַפּיטאַן פֿון ַ
זײן באַפֿעלעריש און שטרענג ,הגם דאָס איז מיר
אױסגעלערנט צו ַ
מײן מילדן כאַראַקטער .אַזױ אַרום
אָנגעקומען זײער שװער צוליב ַ
האָב איך געװוּנען פֿון די עטלעכע טומלדיקע פֿוטבאָל-יאָרן און
שרײבער-װעלט ,האָב
ַ
צוריקציִ ענדיק זיך װידער אין דער ביכער -און
איך מיטגעבראַכט אַ סך זיכערקײט אין די אײגענע כּוחות און אַ
באַװוּסטזײן ,אַז װאָס איך זאָל ניט װעלן דערגרײכן ,װענדט זיך עס
ַ
קודם-כּל אין מיר אַלײן.
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מײן קעגנװאַרט .אַ
מיט די דאָזיקע שורות דערנענטער איך זיך צו ַ
מײן שופֿלאָד .זײ
סך װערק אין פּראָזע ,פּאָעזיע און דראַמע רוען אין ַ
װײסע װעלט ,נאָר דאָס גײט
װעלן קײנמאָל מסתּמאָ ניט דערזען די ַ
מיר שױן איצט אַ סך װײניקער אָן װי מיט עטלעכע יאָר צוריק....
קרײז פֿון באַליבטע
מײן װעלט איז די ליטעראַטור און אַ זײער ענגער ַ
ַ
חבֿרים.
מײן
הגם עס פֿרעסט מיך אױף אַ פֿאַרעקשנטער פּעסימיזם איז ַ
באַציונג צו דער צוקונפֿט פֿון דער מענטשהײט אַ מער-װײניקער
אָפּטימיסטישער....
װײטער אידעאַל איז:
מײן ַ
ַ

די מענטשהײט  --אײן פֿאָלק .די װעלט  --אײן לאַנד.
װילנע 4 ,יולי**1932 ,
--הערות
 (1װעגן דעם לערנען פֿון ייִ דיש אין חדר ,זע נאָכעם שטיפֿס
באַמערקונגען אין "טמר" באַנד  ,01נומער .011
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האָט דורכגעפֿירט אין יאָר .1934
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 ,אָפּגעקליבן און רעדאַקטירט פֿון ה .לײװיק ,.ניו-יאָרק:
אַלװעלטלעכער ייִ דישער קולטור-קאָנגרעס ,1955 ,זז" .42-25

