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  ערד־ציטערניש
 שירי שַאּפיראַ 

 

 רווַארעמען ירושלימע דעם יין נַאכט אין חודש ָאקטָאבער, איןאין א

 מעןהָאבן זיך ַאלע בילדעררע ער ֿפון דער משּפחה לעווקָאוויטשוווינצימ

-צעשמעטערט. אונטערוועגנס צו דער ּפָאדלָאגע הָאבן ַאלע צוועלף לעווקאָ 

רע הָאבן ייטע, ֿפַארקרימטע שמייכלען. די עלטעברגעהַאלטן זייערע  סוויטשע

קליינע  –מיט ַאלע מינים ציין  -געשמייכלט מיט קרומע ציין, און די יונגע 

מילכציין, גרויסע ציין הינטער גלַאנצנדיקע ציינדרעטלעך, ָאדער גלַײכע, 

  אין מיטן ֿפון בלַײכע, ּפוישיקע ּפנימער.  –בעזש־געלע ציין 

, ַאזש צוועלף בני־בית, זענען דָאך סער לעווקָאוויטשעלימַאזוי ֿפיל ירוש

ניטָא אויף דער גָארער וועלט. אין דער אמתן זַײנען זיי געווען ניט מער ווי 

הָאט זיך געּכֿפלט עטלעכע מָאל אין די  ֿפיר, ָאבער יעדער לעווקָאוויטש

ל און ווידער ַא ֿפָאטָאגרַאֿפיעס. דער יונגער דור הָאט זיך געיַאוועט נָאך ַא מָא

- מָאל אין ווַײסע בַײקָאלירן ֿפון הויט און עמַאל, דָאקומענטירט בַײם ֿפַארענ

דיקן די העכסטע מדרגה ֿפון קינדער־גָארטן, שטיין לעבן עּפעס ַא מָאנומענט 

  אין איירָאּפע, טרָאגן ַארמיי־אוניֿפָארמען און הָאבן חתונה. 

שּפרייט נָאך ַאלץ געווען צע סוויטשעלעווקָאאין דער ֿפרי זענען די צוועלף 

- דער ּפָאדלָאגע, ַארומגע הייט, קרום שמייכלענדיקערהייט אויףדיקערליגנ

שערבעלעך, ווָאס הָאבן געבלישטשט אין די הַארבע  רהונדערטע מיטרינגלט 

, ווָאס זַײנען סזון. נָאר יענע לעווקָאוויטשע ערהַארבסטיקדער שטרַאלן ֿפון 

ען אין בעט בשעת דעם ערד־ציטערניש, הָאבן נָאך ַאלץ געשלָאֿפן ַאן געוו

  כענע ציין.אָ צעבר אומגעשטערטן און טעמּפן שלָאף, און געחלומט וועגן

****        

 

ַא  ויףעוויינטלעך. גרויס און קליין, אמַאן און ֿפרוי זַײנען זיי געווען, ווי ג

געזונקען אין משך ֿפון  ערֿפוֿפן. זַײן זַײט ֿפון בעט איז טיבַאקוועמען א

יָארן צוזַאמען. זי, די קליינע, הָאט געמַאכט נָאר ַא גריבעלע  רצענדליקע

אינעם ַאלטן מַאטרַאץ, ווָאס הָאט געשמעקט מיט ַא ֿפַארביסענעם ריח ֿפון 
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 , און ּפלוצעםדי צווייצווָארעך. צו ביסלעך איז די דירה געווָארן צו גרויס ֿפַאר 

צום  צימערָאֿפענעם עס נעםגרויסע דיסטַאנץ ֿפו יָארן דאיז קענטיק געוו

קָאן. דער בַאל נעםיז ניט געווען ָאּפגעזונדערט ֿפוָאֿפענעם וווינצימער, ווָאס א

בַאלקָאן איז מיט צען יָאר ֿפרִיער ֿפַארמַאכט געווָארן מיט לָאדנס און בעטָאן, 

  קלענער.  -ּכדי צו מַאכן די דירה גרעסער און די וועלט אין דרויסן 

ַאך ֿפַאר ַאזַא נען געווָארן ּכמעט צו שווזײַ דליה לעווקָאוויטשס ֿפיס 

איז ּפַאמעלעך געווָארן צו שווער צו  ני לעווקָאוויטשעס בויךדיסטַאנץ, און ב

. די גרענעצן צווישן די טרָאגן ֿפון איין צעשּפרייטנדיקן צימער צום צווייטן

נען געווָארן מטושטש, כָאטש ווָאגיקער. ַאלע ֿפיר ֿפיס הָאבן זיך ײַ זצימערן 

 ווּו ,ַאזוי צו רוֿפן דָאס ָארט וויסנדיק וויַארומגעדרייט צווישן די מעבל, ניט־

, ווָאס הָאט ֿפַארלָארן שּפיןדיק און הינקענדיק, ווי ַא זיי געֿפינען זיך, ווַאקל

  .ֿפיר ֿפון אירע ַאכט ֿפיס

****        

        

אין יענעם ֿפרימָארגן, ווָאס הָאט זיך געשטוּפט ּכמעט ביז מיטָאג,  ,צום גליק

 ךילה הָאט דליה געשּפירט ַא ווייהָאבן יענע ֿפיס געטרָאגן ּפַאנטָאֿפל. לכּתח

און דעם דיל. זי הָאט זיך געֿפילט ווי מע ווָאלט  זיךמעטערן צווישן צעש

געטרעטן אויף די צעזייטע קערנדלעך זַאמד ֿפון בעטָאן־ּפרָאמענַאד לעבן ּתל־

ַאזוי לַאנג איז עס געווען, זינט דָאס לעצטע מָאל, ַאז זי  –ָאֿביֿבער ברעג ים 

ּכדי צו טרעֿפן זיך מיט ַאן ַאדווָאקַאט  און בני זענען געווען אין ּתל־ָאֿביֿב, אֿפשר

 דערנָאך הָאבן זיי ניט געהַאטאון ָאדער מיט ַא סּפעציַאליסט אין איכילָאוו. 

  ּכוח אויף ַא שּפַאציר.  קיין

דליה הָאט גָאר ניט ניט געזען. די מעבל הָאבן זיך געיַאוועט ֿפַאר אירע 

ליר בשעת זי הָאט ֿפַארגעסן צו אויגן נָאר ווי גרויסע ֿפלעקן ֿפון ברוינעם קָא

ן ּפרָאמענַאד, ווּו דעם לַאנג זוכן אירע ברילן. ֿפַארזונקען אין געדַאנקען וועגן

נע אונטער דער זון, קוקנדיק מָאד –נָאר ווען?  –זי איז זיכער ַא מָאל געגַאנגען 

הָאט זי ּכמעט ניט ע בגדי־דלות, דערוויילטיף יונגע מענטשן אין אויסאו

  ני איז שוין אויך ַארויס ֿפון שלָאֿפצימער. געהערט, ַאז ב

כַאּפן הָאט ער געווָאלט זָאגן, נָאר בַאוויזן זיך ַארויסצו -ווָאס איז געשען? 

בלויז מיט ַא שווַאכן "מה...?". דער גַאנצער עולם זשוקעלעך, ווָאס הָאבן 

יר הערערל, ווָאלטן געקענט הערן ַאֿפילו בעסער ווי דליה אין דער ֿפרי ָאן א

ָאּפגעטרעֿפט, ַאז אֿפשר וויל ער זָאגן "מה־טוֿב" לּכֿבוד דער זון, ווָאס הָאט 

געשַײנט דורך די ָאֿפענע לָאדנס, אֿפשר ֿפרעגן "מה־רעש?", ווַײל גלָאז איז גוט 
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סַײ אין שערבעלעך, ָאדער צעזינגען זיך ַא מה־יֿפית־לידל  מעןסַײ אין בילדעררע

רוֿפן "מה ּפשעי?!" ני גיכער אויסגעב, כָאטש אין דער אמתן ווָאלט בצו זַײן ווײַ 

אין ָאנבליק ֿפון ּתוהו־וֿבוהו, ָאדער ּפשוט געזָאגט, מיט ווערטער יִיאושדיק 

אויף ַאן ענטֿפער ֿפון זיך,  ווַארטןדערען, "מה ָאנו ומה חיינו", ָאן געשלונג

  לה. ווַײב ָאדער גָאר ֿפון בית־דין־של־מע נעםֿפו

****        

        

נַאכט הָאבן גנֿבים זיך ַארַײנגעברָאכן אין חילה הָאבן זיי געמיינט, ַאז בײַ לכּת

ַא שליסל ֿפַאר  מעןדער דירה. אֿפשר הָאבן די גנֿבים געזוכט אין די בילדעררע

אויך ַאלע נען ײַ זַאן אַײזערנער קַאסע. דָאס ווָאלט דערקלערט, ֿפַאר ווָאס 

ַארָאּפ ֿפון די ווענט. זיי הָאבן ר ירושלימער נַאטור וועזענעאיילבילדער ֿפּון גע

מנים געזוכט אין קליידערשַאנק, ווּו זיי ֿפלעגן בַאהַאלטן ַא ּפָאר בינטלעך מזו

ָארדנט געזען, ַאז ַאלץ איז נָאך אַײנדעראון הָאבן  –שקלים סַײ איירָא  סײַ  –

בַארוִיקט, נָאר ערגער בשלום צווישן די ּפיזשַאמעס. דָאס הָאט זיי ניט 

  צעמישט.

דערנָאך הָאבן זיי בַאשלָאסן זיך מישֿב צו זַײן מיט ַא גלָאז טיי, און געֿפונען 

ער סערוויז, ווָאס דזייער ּפָארצעלַײ־סערוויז הַאלב צעברָאכן אין קיכשַאֿפע. 

חתן־זיי הָאבן בַאקומען ווי ַא מּתנה ֿפון ַאן ַאלטער מומע אויף זייער 

ֿפלטן גנֿב, און ּכלהשַאֿפט, איז ניט געווען קיין מציאה אויך ֿפַאר ַא ֿפַארצוויי

זיי הָאבן עס געווּוסט. דליה הָאט ַא לעצטן קוק געטָאן אויף די ווַײסע 

לומרשט אויף ניין, נָאר ניט ּכַאֿפע און געשָאקלט מיטן קָאּפ, שערבעלעך אין ש

ווען זי איז געווען  ,ָאֿפט געשָאקלט אויף נייןבּכיוונדיק. איר קָאּפ הָאט זיך 

  מיד, צוליב ַא נעוורָאלָאגישער קרענק.

געטרונקען שטילערהייט, לָאזנדיק הָאבן זיי  צימערבַײם טיש אין עס

עטלעכע אומבַאמערקטע קיכעלעך־קרישקעס, און בַאלד איז ָאנגעקומען ַא 

י מורַאשקעס ניט געזען אויך מנין מורַאשקעס זיי צונויֿפצוקלַײבן. דליה הָאט ד

מיט אירע ברילן, וועלכע זי הָאט געֿפונען צום סוף אין ווַאשצימער, לעבן 

 טערטניט צעשמע דעם גלָאז מיט די צוויי ציינבערשטעלעך, ווָאס הָאט זיך

נען געבליבן ברוך־השם בשלמותדיק, ָאבער נָאך ַאלץ ײַ די ברילן זנס. על־ּפי 

ני הָאט ניט געזען די כטן איר שווַאכער ראיה. אויך בריניט געטויגט צו ֿפַאר

הָאט  זַײנע ברילןן ּפָאר ברילן. מורַאשקעס, כָאטש ער הָאט געהַאט זַײן אייג

אויֿפן נַאכטטישל און ניט געטרָאגן ּפרינציּפיעל, ווי  איבערגעלָאזט ּכסדר ער

  אויף צו להכעיס זַײנע אויגן.  
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****        

        

, געהערט די נַײעסיָא ֿפַאר די צוועלף ַא זייגער־זיי הָאבן געעֿפנט דעם רַאד

שטיקל קלַאסישע מוזיק און  קלַאנגען ֿפון עּפעס ַא בַאקַאנט, מילדלעצטע 

־מעלָאדיע, דער נַײעס־ערנסטע נַײעסדערנָאך די אויֿפטרייסלענדיקע, מונטער־

ריינעם העברעִיש מיט ַא זעלטן  ויףדיקטָאר בַאגריסט די צוהערערס א

ה, ווי ַאלע ני און דליאון די ווערטער "והרי החדשות". בש, ''געווָארענעם רי

וועלן  מָאל ניט דערווַארט, ַאז די נַײעס , הָאבן קייןסדורות לעווקָאוויטשע

ּפָאליטיק און געשיכטע איז  צוהָאבן עּפעס צו טָאן מיט זיי. זייער שייכות 

מָאל ַא זַײטיקע, אינעם בעסטן מעגלעכן זינען. זיי הָאבן געווּוסט,  געווען ַאלע

נען ײַ , ווָאס זַאז זיי שטיין אויֿפן זיכערן גרענעץ צווישן די סַאמע שווַאכע

געשטָארבן צוליב נישטיקייט ווי אונטער ַא שטיוול, און די סַאמע חשוֿבע, 

  ווָאס ווערן ָאֿפט דערהרגעט צוליב זייער השּפעה. 

בַײם עסטיש הָאבן  סל, ווען די צוויי לעווקָאוויטשעון אויך דָאס מָאא

ן זיי , הָאב1927געהערט וועגן דעם גרעסטן ערד־ציטערניש אין ירושלים זינט 

נען אין סַאמע צענטער ֿפון רעש, איז דָאס ַאלץ זיי ײַ געווּוסט, ַאז כָאטש זיי ז

ַארומגעכַאּפט, ניט נָאר ווַײל  קוים נוגע. ַא גרויסע ֿפַארלַײכטערונג הָאט זיי

, דירהַארַײנגעברָאכן אין דער זיך ניט ס'איז קלָאר געווָארן, ַאז קיין גנֿב איז 

נָאר אויך ווַײל זיי הָאבן זיך דערווּוסט, ַאז ַא קַאטַאסטרָאֿפע איז שוין געשען 

 עסן ּכמעט אומבַארירט. נָאך די נײַ נען געבליבײַ יס און זיי זממש אונטער די ֿפ

  הָאבן זיי גענומען אויסקערן די גלָאז־שערבעלעך.

****        

        

צוריק, און סּפעציעל  טירט געווָארן מיט ַא ּפָאר יָארזייער בנין איז רעמָאנ

- ֿפַארשטַארקט געווָארן קעגן דעם ערד־ציטערניש, ווָאס מע הָאט ֿפָארויס

דעמָאלט איז עס געווען ַא  געזָאגט ֿפַאר די קומענדיקע ֿפוֿפציק יָאר ַאן ערך.

צוטשעּפעניש ֿפַאר זיי, דָאס הייסט, דער רעמָאנט. דער בנין הָאט  גרויס

געציטערט יעדן טָאג ֿפון זיבן ַא זייגער אין דער ֿפרי ביז ֿפינף נָאך מיטָאג, די 

 מיטגעטרַאסקעט און געשרִיען, און בני  בויַארבעטערס הָאבן געעקבערט און

געצווּונגען צו ּכלערליי ַאקטיוויטעטן אין דרויסן, ַא דליה הָאט דָאס 

צענטער, קהילה־ נעם רַאיָאנישןמענטרעף אינעם קלוב ֿפַאר עלטערע איצוזַא

 אויףן ַא גַאנצן ֿפרימָארגן אין קַאֿפע, בַאקלָאגן זיך עטָאג, ֿפַארברענגַא ֿפילם בײַ 

ען ֿפַארביטן די די הויכע ּפרַײזן און לייענען צַײטונגען. דערווַײל הָאט מ
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כן גרויסע ָאנען ַארויסגעקרײַ , און ֿפון ָאֿפענעם ָאּפגַאנג זקַאנַאליזַאציע

און דָארטן  לעווקָאוויטשעסדירה ֿפון די טַארַאקַאנעס, דערגַאנגען ביז צו דער 

ני הָאבן ֿפַארבעטן ַא שרצים־דליה און ב נתרבה געווָארן ווי אין ּפסוק שטייט.

 ויֿפןזיי ֿפַארטריבן בשעת דָאס ּפָארֿפָאלק איז געֿפָארן א טרַײבער, און ער הָאט

  צֿפון אויף ווַאקַאציעס. 

זייער איצט הָאבן זיי געכַאּפט, ַאז ניט אומזיסט הָאט מען געליטן יסורים. 

ר גַאנצן געגנט, ווּו ַאלע בנינים איינעם מיט דענ, איגַאנץהיים איז געבליבן 

ני הָאט ַארויסגעצויגן ַא לעצטע רן. ברעמָאנטירט געווָא לעצטנס נעןײַ ז

קיכעלע־קרישקע ֿפון די ציין און ּכמעט געזָאגט מודה־ַאני, כָאטש עס איז שוין 

  און ער הָאט ניט געקענט מער ווי די ערשטע צוויי ווערטער. ,געווען מיטָאג

****        

        

שוין עטלעכע מָאל אין דער ֿפרי. נועה הָאט  טעלעֿפָאנירטינדער הָאבן די ק

ליניע, ווָאס דליה הָאט ּכסדר ָאּפגעבונדן  סטַאציָאנַארעס געּפרּוווט די ערשטנ

איידער לייגן זיך אין בעט ַארַײן. דָאס איז געווען ַא מין ַאלטע זַאבָאבַאנע ֿפון 

ן, נָאך דעם ווי ַא קלינגען דליהן, ווָאס זי הָאט ַאנטוויקלט אין די קינדער־יָאר

טויט ֿפון איר טַאטן אין דער זעקס־טָאגיקער ַאכט הָאט ָאנגעזָאגט דעם נבײַ 

מַאמעס טַאטע־ טעלעֿפָאנירן אויףהָאט נועה געּפרּוווט  ,מלחמה. צווייטנס

נען ָאֿפט ֿפַארגעסן געווָארן, ֿפַארשטומט. ַא מָאל גַאנצע ײַ צוויי צעלקעס. זיי ז

צווייטע קעשענע און די ־עכַאּפט ַא דרעמל אין ַא מַאנטלטעג הָאט איינע ג

  ווי ַא שלעכעטער זיווג.  דעם סטַאנציָאנַארן טעלעֿפָאן געווַאלגערט זיך לעבן

ג הָאט זי געלייענט אויף ַא ֿפַאר טָא נועה הָאט זיך ניט געדאגהט. שוין

־וועבזַײטל, ַאז אין דער טַאטע־מַאמעס געגנט איז קיין שום בנין ניט נַײעס

ווען עס איז נָאך ַאלץ  ,ףזיך אויכַאּפט זי  געוויינטלעךגעשעדיקט געווָארן. 

איר מַאן כרָאּפען נָאך ַא ּפָאר שעהען אין בעט,  טלָאזאון , טונקל אין דרויסן

ּכדי צו הַאלטן מיט איין טרָאט ווַײטער איידער אירע ענערגישע קינדער וועלן 

  ּפרָאדוצירן איין ֿפָאדערונג נָאכן צווייטן.

ע, נָאך איין ּפרּווו נָאר דער מַאמעס צעלק טעלעֿפָאנירטעומרי הָאט 

ן גַאנצן ניט ן דער ָאּפגעבונדענער היים־ליניע. ער הָאט זיך איקלינגעָאנצו

טַאטן בכלל. ער  םטנס צעלקע, דָאס הייסט, אויף דעטַא םֿפַארלָאזט אויף דע

הָאט זיך געקענט ֿפָארשטעלן, ַאז אויב די טַאטע־מַאמע ליגן איצט טַאקע 

ַאטע יָא ענטֿפערן און גָאר ניט זָאגן וועגן דעם, אונטער בויברעך, וועט דער ט

ט זיך געגט מיט זעקס ָאה ווָאס מַאכט זַײן ּכלה, כָאטש מע ,נָאר ֿפרעגן זַײן זון
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חדשים צוריק. אויך די מַאמע וועט אֿפשר ענטֿפערן ֿפון אונטערן בויברעך, 

ַאלץ איז ַאז גרָאד איצט ליגט מען אונטער בויברעך, ָאבער ַאז  ,דערציילנדיק

  אין ָארדענונג, ּכל־זמן מע בלַײבט געזונט.

****        

        

עומרי הָאט געוווינט אין ּתל־ָאֿביֿב אין די לעצטע ּפָאר חדשים, געַארבעט 

ווָאך אין זַײן דירה, ווּו זיי  לַאנגע שעהען און געזען די קינדער נָאר בַײם סוף

ָאדער מיט אים אין הָאבן געשלָאֿפן ַאלע ֿפרַײטיק אויף דער שמָאלער סָאֿפקע 

ַא נַײעם טָאּפלבעט, ווָאס הָאט אים ֿפַארשַאֿפט שטָאלץ און הָאֿפענונג ערשט 

ווען ער הָאט זי געקויֿפט. ער הָאט זיך איצטער דערמָאנט אין זַײנע קינדער־

יָארן, ווען ער ֿפלעגט זען דעם טַאטן זעלטן, כָאטש די טַאטע־מַאמע הָאבן זיך 

דעמָאלט איז דָאס לעבן געווען ַא סך ּפשוטער, הָאט ער  קיין מָאל ניט געגט.

נען אֿפשר שוין ײַ מַאמע, ווָאס זן די טַאטע־קלינגעגעמיינט בשעת ווַײטער ָאנ

  טויט. 

נָאך מיטָאג, ווען נועה און עומרי הָאבן סוף־ּכל־סוף דערגרייכט די טַאטע־

 ֿפַארשָאטןאון הַארציק. עומרי הָאט מַאמע, איז דער שמועס געווען לַאנג 

דליהן מיט ווַארעמע ווינטשעווַאניעס, און נועה הָאט אויך גערעדט נָאר מיט 

ציטערניש, ֿפרַאגעס וועגן ערד־ רצענדליקע שטרענג געֿפרעגטדער מַאמען, 

, די שכנים, דָאס עסן, און געדַארֿפט ַאוועקלייגן רֿפואותבניס הַארץ און זַײנע 

רבעט איידער זי הָאט אויך געֿפרעגט די מַאמע ווָאס איז דער צוליב איר ַא

  מער, ווַײל זי הָאט בַאמערקט, ַאז איר קול איז געווָארן ציטערדיק.

לטער און מצֿב, הָאבן עברידער אין נועה און עומריס ווי ס'רוֿב שוועסטער־

ביטחון. זיי געטרַאכט וועגן דער טַאטע־מַאמעס דירה מיט ַא סך הָאֿפענונג און 

ָארט אין ַא גוטער  ןמַאמע הָאבן זייער אייגדער געדַאנק, ַאז די ַאלטע טַאטע־

ן דורס ּפחד ֿפַאר זייער עָאט ניט נָאר בַארוִיקט דעם יונגגעגנט אין ירושלים, ה

זיקנה, נָאר אויך צוגעזָאגט ַא ווָאגיקע ירושה. דער געדַאנק, ַאז ֿפרִיער ָאדער 

־מַאמע דָאך שטַארבן, איז געווען ַא טרייסט ֿפַאר שּפעטער מוזן די טַאטע

די כערט, ַאז ַאלעמען. נָאר ַא דירה מוז זַײן, און ווי נָאר מע הָאט זיך ֿפַארזי

, הָאט מען געקענט געבליבן גַאנצערהייט נעןײַ מַאמע זטַאטע־די דירה און 

  צוריקגיין צו די טָאג־טעגלעכע דאגות.

****        
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דליהן יענעם ָאוונט, איידער זייער  עזָאגטהָאט בני גברענג מיר נָאך זַאלץ! 

ּפרָאגרַאם הָאט זיך ָאנגעהויבן. זיי ֿפלעגן עסן בשעת קוקן טעלעוויזיע, 

ווען זייער ּפרָאגרַאם  ,ֿפַארגעסנדיק דעם אייגענעם צעקַײען־טומל. ַאלע מָאל

ר יקע רעקלַאמעס ֿפַאהָאט זיך ערשט ָאנגהויבן, ָאדער בשעת די ֿפרִיערד

דער ֿפלעגט דליה זיך ַארומדריייען אינעם קיינעמסלַאנד צווישן  ,ציינּפַאסטע

קיך און דעם עסטיש, ֿפון ווַאנען מע הָאט געהַאט ַא גוטן קוקווינקל אויף 

דער איבערגַאנג  דעם עקרַאן, און ווַארטן אויף איר מַאנס לעצטע ֿפָאדערונגען.

מעלָאדיע ֿפון  ערֿפָארגעקומען ּכסדר צווישן דאיז עסטיש צום סָאֿפקע  נעםֿפו

ני הָאט ווערטער, ווען ב-ס ערשטע בַאגריסונגלייטערּפרָאגרַאם און דעם דער 

בַאמערקט, ַאז די טעלעוויזיע איז אים צו ווַײט. ַאזוי הָאט מען דערלַאנגט ַא 

כן ָארנען ַארויסגעקײַ קעס, ווָאס זמורַאשזעטיקע וועטשערע אויך די סָאֿפקע־

  ֿפון די קישנס נָאך מעריֿב.

- אַ שַאֿפט־בני און דליה הָאבן געהַאט ַא נָארמַאלע, קעגנזַײטיקע קנעכטב

היט דליה ווי ַא קליינע עגצִיונג. דליה הָאט געהיט בני ווי ַא יִינגל, און בני הָאט 

ער די טרַאגיק ֿפון זײער בשוּתֿפותדיק לעבן איז ָאבֿפרוי, ווָאס דַארף ַא יִינגל. 

זײ הָאבן זיך ניט גענוג ליב געהַאט ּכדי צו זַײן ווָאס ֿפון דעם,  געשטַאמט

גליקלעך, נָאר אויך ניט גענוג ֿפַײנט געהַאט ּכדי ַאוועקצוגיין ֿפון דעם הַאלב־

  ביטערן, הַאלב־אומבטעמטן לעבן. 

נועה הָאט  .דער מין בַאצִיונג הָאט זיך געּכֿפלט בַײ די ַאמָאליקע בני־בית

יב געהַאט איר מַאן, אֿפשר נָאר אין ָאנהייב, לַאנג ֿפַאר דער ניט בֿפירוש ל

חתונה. אין משך ֿפון זיווג־לעבן הָאט יעדער בַאזָארגט דעם צווייטן מיט 

ווָאס שייך עסנווַארג, ווינדלעך, רייניקונג און דערצִיונג,  ,ּכלערליי דינסטן

, צי לכל־הּפחות די כָאטש נועה איז געווען די הויּפט־צושטעלערין ֿפון דינסטן

ֿפַארווַאלטערין. מיט יעדן קינד הָאט נועה נָאך ווייניקער ליב געהַאט דעם 

מַאן. איצט הָאט זי אים דרַײ מָאל ווייניקער ליב געהַאט, און בַאשלָאסן 

בן דעם אויסצומַײדן ַא ֿפערטע ירידה, ווַײל דעמָאלט וועט זי דַארֿפן ַארויסטרײַ 

, כָאטש זי נען דָאך צו ֿפיל ֿפַאר איין ֿפרויס ּפרנסהײַ ז מַאן, און ֿפיר קינדער

  ַארבעט אין הַײ־טעק.

. ט ניט ליבעומרי הָאט ניט געווָאלט ֿפירן ַא לעבן מיט ַא ֿפרוי, ווָאס ער הָא

. מָאל מיטן גַאנצן הַארצן עער הָאט יָא געבענקט נָאך ֿפַארליבן זיך דָאס ערשט

גע שעהען געבליבן קיין צַײט. ער הָאט געַארבעט לַאנָאבער ֿפַאר דעם איז ניט 

קינדערגעלט און ּתל־ָאֿביֿבער דירה־געלט, און געבליבן צו ּכדי צו בַאצָאלן 
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ָארעם ּכדי צו זַײן צוצִיענדיק ֿפַאר ֿפרויען, ווַײל ער הָאט דָאך ניט געַארבעט 

  אין הַײ־טעק. 

****        

        

ער הָאט ַא שמייכל געטָאן צו לייט הָאט זיך ָאנגעהויבן. דערזייער ּפרָאגרַאם 

און  סודותֿפולזיי, ברייט און יושרדיק, מיט ַא ריי ווַײסע, בלענדנדיקע ציין, 

  . גליקלעכער ַאָאגנדיק ֿפַאר ווָאס איז ער ַאזט דערזני

נָאך  , ָאבערטסט ּפלוצעם גָאר ערנערעדער גלייטיענער ָאוונט, הָאט דער 

 -הָאט ער געזָאגט,  -אונדזערע הערצער,  -. מיט די אויגן ַאלץ שמייכלענדיק

נַאכט. ער הָאט געזָאגט ציטערניש נעכטן בײַ נען מיט די קרבנות ֿפונעם ערד־ײַ ז

נען געבליבן ָאן ַא היים און נָאך ײַ משּפחות, ווָאס ז רעּפעס וועגן די הונדערטע

וועגן עּפעס וועגן הערצער. דליה הָאט בַאמערקט, ַאז זי הָאט ניט געטרַאכט 

ני הָאט טָאכטער. בדער זון און  ןציטערניש זינט דעם שמועס מיטדעם ערד־

ווערט ַאלץ ווָאס  ,קלַאּפעניש ַאכט וועגן זַײן הַארץ, געֿפילט געטרַא

הָאט נָאך ַא מָאל ט. מען ײַ , און ָאּפגעלייגט דעם זַאלץ אין ַא זשטַארקער

די קומענדיקע  ָאנגערוֿפן ּפרָאגרַאם אוןדער געשּפילט די ֿפריילעכע מוזיק ֿפון 

, ַאן וועגן נַארקָאטיק און ּפָאליטיק עם דיסקײַ נַא יונגע זינגערין מיט ַא : געסט

ַא יָאר אין ּתֿפיסה, דער  נָאךַארויס  , ווָאס איזַאמָאליקער ֿפינַאנץ־מיניסטער

־זָאמביַא נַײעם  , ווָאס הָאט געשּפילט איןבַאליבסטער ַאקטיָאר אין יׂשראל

. דער ווָאס וועט מיטברענגען איר הונט ַא מָאדעלקע, -צום סוף און  ,ֿפילם

אייער־סַאלַאט הָאט גוט געשמעקט אויך מיט ווייניק זַאלץ, און די גרינסן הָאט 

  מען צעקַײט ּפַאמעלעך, מיט הָאֿפענונג.

****        

        

דעם שלָאֿפצימער הָאבן זיי זעלטן געזען אין משך ֿפון טָאג. די צימערן ֿפון די 

ַאמָאליקע קינדער, דָאס הייסט, די ַאמָאליקע קינדער־צימערן, הָאט מען געזען 

ַאלע צוויי ווָאכן, ווען דליה הָאט זיי גערייניקט ַא ביסל איידער די רוימערקע 

וער נען צו שוײַ ו העלֿפן מיט די מעבל, ווָאס זצ ניָאנגעקומען, און גערוֿפן באיז 

  ֿפרוי.  יקערֿפַאר ַא זיבעציקיָאר

אויך די רוימערקע איז געווען זיבעציק יָאר ַאלט. דעם צווייטן ֿפרימָארגן 

ני און דליה אויֿפגעכַאּפט מיט ַא וועקער ציטערניש הָאבן זיך בנָאך דעם ערד־

ַא קליינע, ּפוישיקע ֿפרוי מיט ַאן  און געווַארט אויף איר. זי איז געווען

אַײנגעהַאלטענעם שמייכל, ווָאס הָאט ֿפַארבָארגן צוויי ֿפעלנדיקע ציין אויף 
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זי  וועןמָאל,  עדער רעכטער זַײט ֿפון מויל. דעם טָאג איז געווען דָאס ערשט

נען געווָארן אומגעדולדיק. מע ײַ דליה ז מיטהָאט זיך ֿפַארשּפעטיקט, און בני 

שערבעלעך, ווָאס זיי הָאבן ניט געקענט  יענעגעדַארֿפט אויסקערן  ט שויןהָא

וועגן ניט גיין  כַאּפן ַאליין. נעכטן הָאבן זיי געטרַאכט דעם גַאנצן טָאג

ן בָארוועס, ָאבער איצט הָאבן זיי גַאנגענען קיין מָאל ניט געײַ בָארוועס. זיי ז

  געמוזט דאגהן וועגן דעם.

. טעלעֿפָאנירט צו איר יט געענטֿפערט, ווען זיי הָאבןדי רוימערקע הָאט נ

נָאך ַא מָאל. נָאך ַאלץ הָאט  טעלעֿפָאנירטאון  זיי הָאבן געווַארט נָאך איין שעה

רַאדיָא. שוין  נגעשלָאסןײַ אייגער הָאט מען זניט געענטֿפערט. צוועלף ַא זי 

ה דערמָאנט, י־מעלָאדיע הָאט זיך דלֿפון דער נַײעסנָאך די ערשטע קלַאנגען 

הָאבן רעּפָארטירט וועגן ַארום זיבן הונדערט מתים אין  ַאז די נעכטיקע נַײעס

, ווָאס לענער און ֿפיר הונדערט משּפחותַאט, נָאך ֿפינף הונדערט ֿפַארפֿ שוַאֿפַא

ַאט, הָאט דליה געזָאגט, נען געבליבן ָאן ַא היים. די רוימערקע איז ֿפון שוַאֿפײַ ז

איצט, ווען מע וויל  דָאס דווקאזי דערמָאנט  ֿפַאר ווָאס ,דערקלערן צו ָאן

. זי הָאט געווָאלט זָאגן דעם רוימערקעס נָאמען, ָאבער זי איז הערן די נַײעס

מָאל צון, און ריידווי ַאזוי מע זָאל אים ַארויסקיין מָאל ניט געווען זיכער, 

  ֿפלעגט זי אים ֿפַארגעסן אין גַאנצן.

****        

        

ני און דליה הָאבן ניט ַאליין. ב אויֿפגערַאמטג הָאט מען טָא נעםאין משך ֿפו

, און ַאלע מָאל, ווען די ק צו הערן ָאדער לייענען מער נַײעסחשקיין געהַאט 

ני ַאקט צוליב ַא רַאּפָארט, הָאט במוזיק ֿפון רַאדיָא הָאט זיך איבערגעה

, טערסּפלישד. גלָאז־ֿפַארדרייט דעם רַאדיָא ָאדער געזוכט ַא סטַאנציע ָאן געריי

קערט און נען נָאך געבליבן אויף דער ּפָאדלָאגע, הָאט מען אויסגעײַ ווָאס ז

כיטרע  וויטשעש ָארטן הָאבן זיי געבלישגעשטוּפט אונטער דער סָאֿפקע, און ד

  זילבערֿפיש אין ַא ים ֿפון שטויב.

מיט זילבערֿפיש הָאבן זיך בַאזעצט אין דער דירה שוין באמתדיקע די 

נען ַאוועקגעגַאנגען, ײַ , און זינט די ווַאכיקע קינדער זצענדליקער יָארן צוריק

הָאבן גַאנצע דורות זילבערֿפיש געלעבט בשלום אין טונקלע געמיטלעכע 

  לעך, ווָאס די רוימערקע הָאט ֿפַארגעסן מיט בּכיוונדיקער ֿפוילקייט.עווינק

לעצטנס הויט ֿפון צוויי, און  רענעסרה איז געווען ֿפול מיט ָאּפגערידי די

. די ּפָאדלָאגע און דער טעּפעך, קיין מָאל ניט סדרַײ דורות לעווקָאוויטשע

ען בַאשָאטן מיט קליינטשיקע נען געווײַ רן מיט התמדה, זגערייניקט געווָא
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- , שטיקלעך הויט, נעגל־אויסשניטלעך און ֿפַארשיידענע ַאבסטרַאקערעלעךה

סמָארקעכץ. דָאס ַאלץ איז געווען ַא  ֿפַארגליווערטטע געשטַאלטן ֿפון 

ווַאזשנע ַאכילה, ַא דעליקַאטעס ֿפַאר די זילבערֿפיש, ווָאס הָאבן זיך ֿפַארבָארגן 

נַאכט. זייערע לַאנדסלַײט מדרש בַײטָאג און געגעסן טעג בײַ אין ווינקל־בית־

הַאט קיין ברירה און ָאּפגעלָאזענע דירות, הָאבן ניט גע עראין ַאנדערע, ווייניק

געּפַאשעט זיך ֿפון ביכער, ַאֿפילו ֿפון נַײע און הַארטע, ּכמעט אין גַאנצן 

  טרוקענע, ּכל־זמן מע הָאט זיי ניט געלייענט. 

נען געווען ּכמעט נָאר ַאלטע, ווייכע און כרָאמטשעדיק־זיסע ײַ זנָאר דָא 

ֿפַארשטיקטע די סַאמע  ײַ בווָאס הַײנט געֿפינט מען נָאר ביכער, אויסגַאבעס, 

נען די ביכער געווען ַא ײַ ַאנטיקווַארן. בַײ דער משּפחה לעווקָאוויטש ז

-טעריטָאריע אויסשליסלעך ֿפַאר די מעבל־כרושטשעס, ווָאס הָאבן ֿפַאר

דער עיקר הָאבן געוווינט דָארטן אייער ווי ניקוד און טעמים.  שּפרייט זייערע

  ר. ֿפסן געכרָאמטשעט ווי גרויסע יודעי־זייערע לַארוועס, ווָאס הָאב

****        

        

נָאך מיטָאג, בשעת נעמען איר טָאכטער ֿפון קינדער־ טעלעֿפָאנירטנועה הָאט 

היים אין ּפרדס־ַאגָארטן. זי הָאט ֿפָארגעלייגט דליהן זיך איבערצוצִיען צו איר 

ד־ער צווייטלעךחנה אויף ַא ּפָאר טעג, ּכדי זיי זָאלן זיך ָאּפהיטן ֿפַאר ַא 

ני, ווָאס הָאט געהערט דעם שמועס דורך דעם הילכער ֿפון ציטערניש. ב

טעלעֿפָאן, הָאט רעַאגירט מיט ביטולדיקע הענט, כָאטש איידער דליה הָאט 

געהַאט ַא געגלעגנהייט זיך ָאּפצוזָאגן, הָאט איר אייניקל געווָאלט עּפעס ֿפון 

זָאגנדיק, ַאז זיי זָאלן  שמועס,דעם  נועה, און נועה הָאט געדַארֿפט ַאוועקלייגן

איר צוריק אין ַא שעה ַארום. נועהס  טעלעֿפָאנירןטרַאכטן וועגן דעם און 

צוויי זין הָאבן ֿפַארשַאֿפט ַא גוטע  קליינע טָאכטער און נָאך קלענערע

טַאטע־מַאמע, און על־ּכל־די מיט  עןבַאצִיונג ןהדעת איגלַײכווָאג ֿפון היסח־

יידע. ַא מָאל בָאבע־ז ַאלסני געווען צען מָאל זיסער און ב נען דליהײַ ּפנים ז

, ַאז ווי ַא מַאמע איז זי צו שטרענג, און עס הָאט איר וויי מיינטהָאט נועה גע

דור צווישן איר און אירע יִינגלעך, ּכדי זי זָאל נָאך ַא געטָאן, ַאז ס'איז ניטָא 

  מעג.הָאבן ווי נָאר ַא בָאבע צו  זַײן מסוגל זיי ליב

ט ַא ני הָאבן געטרַאכט וועגן דעם, געגעסן מיטָאג און געכַאּפדליה און ב

ני נַײעס אין ָאוונט. דעמָאלט הָאט בזייגער־דרעמל ּכמעט ביז די ַאכט ַא

נַאנד, כַאדרַײ מָאל נָא טעלעֿפָאנירטווי זי הָאט  ,גערעדט מיט נועה, נָאך דעם

  . ָאּפגעזָאגטֿפעסט זיך ער הָאט ון א
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ריי  רַא לַאנגעאויף עומרי און געענטֿפערט  טעלעֿפָאנירט צוט דליה הָא

הָאט  -צו עסן, ווָאס . יָא, זיי הָאבן גענוג טֿפרעגהָאט ניט גערַאגעס, ווָאס ער ֿפ

 ַא גַאנצןנָאך ַאלץ, מע הערט רַאדיָא  אים דליה ֿפַארזיכערט, דער בנין שטייט

אין ָאקטָאבער, מע דַארף טָאג און מוזיק, דָאס טוט זיי גוט, די זון איז גוט 

וויטַאמינען דַארף מען נעמען ַארויסגיין כָאטש איין מָאל יעדן טָאג, נָאר 

סַײ, זי הָאט ניט גערעדט מיט די שכנים, ָאבער די שכנטע ֿפון אונטן סַײווי

געשען, זי איז ַאן ַאלמנה  ווָאלטאויב עּפעס  ,ווָאלט מסּתמא גערעדט מיט איר

קינדער, ָאדער אֿפשר רעדן זיי ניט מיט איר, אֿפשר איז  און רעדט ניט מיט די

עס שוין צו שּפעט ּכדי צו בַײטן דָאס לעבן, דָאס הייסט, בַײ דער שכנטע, מיט 

דער רוימערקע הָאט זי אויך ניט געקענט רעדן, ַאוודאי הָאט זי געּפרּוווט, זי 

געווָארן, צוליב  וווינט דָאך אין מיזרח־ירושלים, דָארטן איז ַאלצדינג חרוֿב

ווָאס איז געשען מיט איר, יָא, זיי  ,ניט טדעם ערד־ציטערניש ַאוודאי, זי ווייס

הָאט דליה געזָאגט, כָאטש איר  -הָאבן ַא רוימערקע, יָא, שוין צען יָאר, יָא, 

  קָאּפ הָאט זיך געשָאקלט אויף ניין.

****        

        

-ֿפָאןֿפַארענדיקט די טעלעזייער ּפרָאגרַאם הָאט זיך ָאנגעהויבן. זיי הָאבן 

ברויט מיט  –שמועסן מיט גענוג צַײט ֿפרִיער, ּכדי צוצוגרייטן די וועטשערע 

ן גרינסן. דליה הָאט געברענגט זַאלץ אויך צווָארעך, מַארינירטער הערינג או

געדַארֿפט זיך  קיך, הָאט זידער ניס בקשה, און אויף איר וועג צוריק ֿפון ָאן ב

ני הָאט געבעטן ַא גלָאז ווַאסער. דער הערינג איז אים געווען ל באומקערן, ווײַ 

  צו זַאלציק.

זיי ניט געֿפעלן דָאס מָאל. דָאס איז געווען ַא גרוּפע  איזדי מוזיק 

-די בַאקַאנטע לידער ֿפון מיליטערישער קאַ מוזיקערס, ווָאס הָאבן געשּפילט 

עם הָאט מען געֿפירט ַאן . ֿפַאר דליע אין נַײע, זענֿפטיקע ווערסיעסּפע

ַאן אינטערוויו מיט  -, און דערנָאך יסט ָאן ַא ֿפוסודָאשדז ןאינטערוויו מיט ַא

 עןגערעדט וועגן ַא ֿפענָאמען, וו ַא סּפעציַאליסטקע ֿפַאר געָאלָאגיע. זי הָאט

דליה ניט די ערד ווערט ֿפליסיק. נָאכן איבערגַאנג ֿפון עסטיש צו סָאֿפקע הָאט 

שוין ֿפון ָאנהייב  סּפעציַאליסטקעס דערקלערונג ביזן סוף, ערערן דגעקענט ה

הַאלט  ביסל געדרעמלט, און איצט הָאט זיך איר געחלומט, ַאז זי ַאָאן הָאט זי 

ני, און דָאס ווַאסער איז געמַאכט ֿפון ֿפליסיקן בעטָאן, זיך אויֿפן ווַאסער מיט ב

און ֿפַאר ווָאס גייט זי  ּפליטערסש נען דָא נָאךײַ זאון בני זָאגט איר, ַאז עס 

  בָארוועס. 
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זי הָאט זיך ַא כַאּפ געטָאן, ַארָאּפגעקוקט צו איר ּפַאנטָאֿפל און געקוקט 

ּפרָאגרַאם מיט  יד ער ֿפלעגט ענדיקןלייטעלעוויזיע. דער ווַײטער אויף דער ט

קינדער  מָאל געווען ֿפַארבונדן מיט רַאק ָאדערצדקה, ווָאס איז ָאֿפטַא דֿבר־

-ָאדער ַא שּפיטָאל מיט ַא רַאק־ָאּפטייל ֿפַאר קינדער. דעם ָאוונט איז ָאנגע

ציילט קומען אין סטודיע ַא יונגע ֿפרוי ֿפון ַא ירושלימער ָארגַאניזַאציע און דער

-דליה הָאט אויֿפגעוועגן דעם ערד־ציטערניש מיט ַא רחמנותדיקן שמייכל. 

נגע ֿפרוי הָאט דערמָאנט שוַאֿפַאט, דערציילנדיק, ווען די יו ,שּפיצט די אויערן

 געוועןַאז מע זוכט איצטער ַא היים ֿפַאר ֿפיר הונדערט משּפחות. זיי ווָאלטן 

זייער דַאנקבַאר, אויב מע קען בַײשטַײערן דער ָארגַאניזַאציע ֿפַאר ָאט דעם 

, אויב מע מיט געלט, ָאדער ַאֿפילו דורך אויֿפנעמען ַא משּפחה –ּפרָאיעקט 

הָאט ָארט, צו זיך אין דער היים. דליה הָאט ָאּפגעלעקט ַא רעשטל צווָארעך 

איז איר ּתיּכף געֿפעלן, כָאטש איר קָאּפ הָאט זיך  עעאידֿפון די ליּפן. די 

  געשָאקלט אויף ניין.

****        

        

נו, אין די קינדער־יָארן איז עס געווען גָאר נָארמאל, אז צוויי משּפחות וווינען 

ני גלַײך וען דער ַארגומענט, ווָאס הָאט בדָאס איז געו –ן איין דירה אי

ינט, ַאז ָאט ניט דערמָאנט די רוימערקע. זי הָאט געמידליה האיבערגעצַײגט. 

ני ֿפַארזינקען אין ווַארעמע זכרונות. אין זַײנע קינדער־בעסער זָאל מען לָאזן ב

בלויז  זַאך ווי ַא רוימערקע, נָאריָארן הָאט קיינער ניט געהערט וועגן ַאזַא 

  ַא דינסט בַײ די עשירים ָאדער ּפשוט ַא מַאמע.  וועגן

דליה איז ַאלע מָאל געווען טשיקַאווע צו וויסן, ווי זעט אויס ַא לעבן ֿפון 

ַא גֿבירס ֿפרוי. מיידלווַײז ֿפלעגט זי לייענען איבערגעזעצטע רָאמַאנען וועגן 

ווען זי הָאט זיך ּפענסיָאנירט, הָאט זי גענומען די ענגלישע ַאריסטָאקרַאטן. 

-עּפעס צעֿפרעסענע ביכער ֿפון ּפָאליצע, ַא בלעטער געטָאן און זיך אויסגע

מָאלט, ַאז די ּפענסיע איז ַא מין עקסּפערימענט אין ַאדל, און אויב זי וועט 

ייגער און זן טיי ֿפיר ַאעבַאווַײזן, ַאז זי איז ַא מתמידה ווָאס שייך טרינק

אויסּפוצן און שמינקען זיך ַאֿפילו ווען זי בלַײבט אין דער היים, וועט זי זיך 

לכל־הּפחות ֿפילן ווי ַאן אויֿפגעקומענע גֿבירה. נָאר בַאלד איז זי געווָארן צו 

מיד ֿפַאר אויסּפוצן זיך און ֿפַאר טיי, און שמינקען הָאט זי זיך געשמינקט נָאר 

  ער ַא וויזיט בַײם נעוורָאלָאג.אויף ַא חתונה ָאד

ני הָאט ניט געהַאט קיין איידלדיקע ּפלענער ֿפַאר זַײן ּפענסיע. ער הָאט ב

ן ֿפַארשרַײבן זיך אויף ַא בלויז געווָאלט רעמָאנטירן די דירה ַאליין או
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ערַײ־קורס ּכדי ער זָאל קענען רעמָאנטירן די דירה ַאליין, נָאר ער איז סטָאל

ן ַאליין, אויֿפצורַאמע ז געווָארן צו מיד ּכדיצו מיד. ווען דליה איאויך געווען 

ער ּתיּכף מסּכים געווען ָאנצונעמען ַא רוימערקע, כָאטש ער הָאט ַאלע הָאט 

וועט. נָאר איצט איז ער שוין עצעבַאל מענטשןמָאל געמיינט, ַאז דָאס מַאכט 

ן יָא ווערן צעבַאלוועט, אֿפשר מעג מעגעטרַאכט, ַאז דערווַאקסן געווָארן, און 

עיקר איז ער געווען מיד, ביידע אויב מע איז שוין ניט מער קיין קינד. דער 

געווען מיד, און ער הָאט געהַאט ַא שטילע הָאֿפענונג, אז אויב מע זיי נען ײַ ז

 זיי וועט געבן ַא משּפחה ֿפון שוַאֿפַאט ַא דַאך איבערן קָאּפ, וועט די משּפחה

  ען. אויֿפרַאמהּפחות טוֿבה און לכל־ ָאּפדינען די

****        

        

אינעם דריטן טָאג נָאך דעם ערד־ציטערניש הָאבן זיי בַאשלָאסן דָאס טַאקע 

צו מַאכן. אינעם ֿפערטן טָאג הָאט זיך דליה געשטעלט אין ֿפַארבינדונג מיט 

דער ָארגַאניזַאציע. אין די קומענדיקע דרַײ טעג הָאט זי ָאּפגעלייגט אויסֿפילן 

יקט. דערווַײל הָאט זי ֿפָארמולַארן, ווָאס די ָארגַאניזַאציע הָאט זיי געש די

צַײגן. די קינדער ּכדי זיי איבערצוצַײגן, דָאס הייסט, זיך איבערצו טעלעֿפָאנירט

נועה איז געווען צו שָאקירט, און ערשט נָאך דעם שמועס, הָאט זי גענומען 

יסן קינדער־יָארן־צימער, און דערנָאך דאגהן וועגן ווָאס וועט ווערן ֿפון איר ז

 רטעקַאננָאך אומבאַ  ערמַאמע און דוועגן ַא קָאנֿפליקט צווישן די טַאטע־

ווָאס וועט זַײן, אויב דער משּפחה וועט עס שטערן,  –משּפחה ֿפון שוַאֿפַאט 

ענער? ווָאס וועט ַאז איר מַאמע איז ניט גענונג צניעותדיק ֿפַאר די מוסולמ

? זי איז ניט קיין טערָאריסטןגנֿבים, ָאדער ֿפַארשטעלטע נען ײַ אויב זיי זזַײן, 

, ָאבער ַאזעלכע זַאכן מוז מען נעמען אין בַאטרַאכט. זי הָאט ניט קערַאסיסט

דיק און גלייבנדיק, ַאז די מַאמע ניט דער מַאמען וועגן דעם, הָאֿפגערעדט מ

  מַאכט דעם זעלביקן חשבון.

ענט ווייניקער געווען אין שָאק, און איידער ער הָאט געקעומרי איז ניט 

שטייט , הָאט די מַאמע אים געענטֿפערט, ַאז ֿפַארעעזיך ָאּפרוֿפן אויף דער איד

וועט זיך די ָארגַאניזַאציע ֿפַארזיכערן, ַאז די נַײע בני־בית וועלן ניט זַײן  ,זיך

עס וועט נעמען נָאך ַא ביסל  קיין טערָאריסטן, ַאז דער ּפרָאצעס איז זיכער און

צַײט, ביז מע וועט ַא קוק טָאן אויף די ֿפָארמולַארן, וועלכע זי וועט שיקן אין 

גיכן, מע טָאר ניט ּפטרן קיין צַײט, דָאס איז ַא בירגערלעכע ֿפליכט, און זַײן 

און נועהס צימערן וועלן בלַײבן אין ַא גוטן מצֿב, עס איז טַאקע בעסער ניט 

זן ַא צימער ליידיק, ַאזוי קומען ַארַײן ּכלערליי מזיקים, ַא מָאל הָאט זי צו לָא
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געהערט עּפעס וועגן דעם אין ַא שמועס־ּפרָאגרַאם אין דער ֿפרי, זי גלייבט 

ווָאס מע זָאגט אין טעלעוויזיע, נָאר דָאס הָאט געמַאכט ַא רושם  ,ניט ַאלצדינג

, ַאז צוויי משּפחות וווינען נָארמַאלאויף איר, ַא מָאל איז עס געווען גָאר 

איינעם, און אויך דעם טַאטן וועט עס ניט שַאטן צו זען ַאנדערע מענטשן נאי

יעדן טָאג, כָאטש אין דער היים איז עס ַא ביסל צו נָאענט, יָא, ס'קען זַײן 

וועט צום סוף  ָאנגעּפַאקט, מילא, זיי הָאבן ַא טיֿפן שלָאף, און נו, די משּפחה

  ַאלטער היים ָאדער בַאקומען ַאן ַאנדערע, בעסערע היים.אין איר ריקקומען צו

****        

        

בלוט ֿפון  נסן געזויגט לעצטע טרָאּפקָאמַארנַאכט הָאבן די לעצטע זומער־בײַ 

ני און דליה, געשיּכורט זיך ווי לוט, איידער די קַאלטע ירושלימער ווינטן ב

ני ניט בַאמערקט די רויטע ֿפלעקן בוועקטרַײבן. אין דער ֿפרי הָאט וועלן זיי ַא

 ַאלסדָא און דָארט אויף זַײן הויט, אויך געוויינטלעך הָאט ער זיך געקרַאצט 

ֿפַארברענג. דליה הָאט זיך געקרַאצט מוראדיק מיטן געדַאנק, ַאז דָאס צַײטַא 

ס ּכורניצעס, דָאאיז ַא סימן ֿפַאר ַא הויט־קרַאנקהייט, ָאדער ַאֿפילו רַאק. די שי

ן־נקֿבות, הָאבן געניצט די ֿפרישע בלוט ּכדי צו ּפרָאדוצירן קָאמַארהייסט די 

ַאז עס  זייערע אייער על־חשבון־הגֿביר, און הָאבן געזָאגט ַא ּתֿפילה־בלחש,

  דור איידער עס ענדיקט זיך דער הייסער הַארבסט. רוועט אויֿפקומען ַא נַײע

ֿפילט זיך דערטעלעֿפָאן און  עהערט דעם קלַאנג ֿפוןַא מָאל הָאט דליה ג

קעס רוימער רֿפון טרַײבל דעמָאדנע ֿפַארלַײכטערט, ווען זי הָאט ניט געהערט 

ָארגַאניזַאציע. די צעלקע הָאט זי ַאן קול און ניט עּפעס ַא בעל־טוֿבה ֿפון 

דעם זעלביקן טָאג ווען זי  קיך,דער ֿפַארגעסן שוין לַאנג אין ַא שוֿפלָאד אין 

יקט דעם ֿפָארמולַאר. זינט דעמָאלט הָאט זי געווַארט אויף ַא עשגהָאט 

מען ניט ָאן? לכל־הּפחות איין ווָאס קלינגט ֿפַאר מעלדונג לגבי ווען, און ווער.

הָאט זי געענטֿפערט בני, ּפרט ווָאלט זי געווָאלט וויסן ַאזוי ֿפרי ווי מעגלעך, 

  ניט געֿפרעגט.ווען ער הָאט גָאר 

ות הָאבן געלייגט זייערע אייער אין ווַאשצימער, אין ן־נקֿבקָאמַארדי 

-ווַאסער, ווָאס הָאט זיך ָאנגעזַאמעלט אינעם גלָאז מיטן ּפָאר ציינבער

שטעלעך. ֿפרִיער ֿפלעגט די רוימערקע ווַאשן דעם גלָאז, ווּו ס'הָאבן זיך 

קע ָאנגעזַאמעלט אויך שימל און רעשטלעך עסן. אין יענע טעג הָאט די רוימער

צוליב ווָאס איז דָאס געווען ֿפַאר איר דער ערגסטער טייל ֿפון  ,ניט געווּוסט

הַאלטנדיק דָאס  ַארבעט, ָאבער ַאלע מָאל הָאט זי זיך שטַארק געמיאוסטדער 

  , ווָאס זָאגט עדות וועגן ַאמָאליקע מָאלצַײטן.גלָאז
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****        

        

גַאסט מיט די  די קינדער הָאבן צוגעזָאגט, ַאז בַאלד וועלן זיי קומען צו

- אייניקלעך. זיי הָאבן דערמָאנט דעם געּפלַאנטן וויזיט אין יעדן טעלעֿפָאן

נען ַאלע געווען צו ֿפַארנומען, ַאֿפילו די בָאבע־זיידע ײַ שמועס, ָאבער דערווַײל ז

טער משּפחה, צי שטוב ֿפַאר ַא צוויי ירע נַײע ּפלענער, צוגרייטנדיק דמיט זייע

צי ווילד. מע הָאט געדַארֿפט צוגרייטן ָאן ַא שיעור  העֿפלעך,גרויס צי קליין, צי 

זַאכן, מער ווי געֿפינען צוגָאב־מַאטרַאצן, קויֿפן ַא נַײעם סערוויז און ווַארטן 

  אויף ַא טעלעֿפָאן ֿפון דער ָארגַאניזַאציע. 

ועט זַײן מיט דעם ּפריווַאטן ָאס ו: ווני הָאט געהַאט נָאר איין ֿפרַאגעב

  לעבן? 

  הָאט דליה געמיינט, און געשָאקלט מיטן קָאּפ אויף ניין.  -ַא גוטע ֿפרַאגע, 

ן הָאט ַא לַאנגזיי הָאבן ֿפַארענדיקט זייער בַאשיידן ָאנבַײסן, און דליה 

ן און ֿפליגן הָאבן נַײגעריק קָאמַארבשעת קָאכן אויף מיטָאג.  טרַאכט געטָאן

נען ָאנגעקומען ווי ײַ איר אין דער טונקעלער קיך, זיי זמעט ַארום געזשו

בלוט און שווייס און  םודורש געווען לגבי דליהס ווַארעמרגלים און חוקר־

  דעם שיינעם מיסטקַאסטן, ווָאס זי וועט ֿפַארגעסן צו ֿפַארמַאכן.

ט שוין ני אויף ַא ֿפרַאגע, ווָאס ער הָאָאך מיטָאג הָאט זי געענטֿפערט בנ

מע וועט זיך לערנען יִידיש. אין די קינדער־יָארן  , און ָאנגעזָאגט, ַאזֿפַארגעסן

דט יִידיש לעבן זיי, הָאט זי דערקלערט, ּכדי זיי זָאלן ניט עהָאט מען גער

לעבן, און זיי  מַאמעס געֿפירט ַא ּפריווַאטטַאטע־ עֿפַארשטיין. ַאזוי הָאבן זייער

  יט בַאקלָאגן.ֿפלעגן זיך קיין מָאל נ

ני הָאט געקוקט אויף איר און געקרַאצט זיך הינטערן אויער. נו, מע רעדט ב

שוין ַא ביסל יִידיש, ער הָאט געכַאּפט שוין ַא ּפָאר ווערטער און אויסדרוקן, 

  הָאט ער געזָאגט, און גענומען אויֿפציילן ַא רשימה ֿפון זַײן זיּכרון. 

רייד און געֿפילט זיך מונטער ווי זי  ןײַ גוט, הָאט דליה איבערגעהַאקט ז

  הָאט זיך ניט געֿפילט שוין לַאנג.

****        

        

זייער ּפרָאגרַאם הָאט זיך ָאנגעהויבן. נָאך ַאן אינטערוויו מיט ַא געוועזענעם 

ן גענערַאל־שטַאב ווָאס איז הַײנט ַא הויּפט־עקזעקוטיוו ֿפון ַא נעםֿפו שעף

גישן צו גַאסט ַא ֿפָארשערין ֿפון געָאלָא, איז געקומען ֿפלִיערשול־ָאנלַײן

ווָאס קען  ,ערד־ציטערניש ןאינסטיטוט. זי הָאט געווָארנט ֿפַאר ַא צווייט
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ילו דעם סַאמע געשען בקרוֿב, און געזָאגט, ַאז ַא שָאקל קען שַאטן ַאֿפ

ֿפָארצושטעלן. זיך שווער זענען אוֿפנים, ווָאס  ויף ַאזעלכעסטַאבילן בנין א

, נָאר עּפעס ַא נץגַאָאט זי דערציילט, ַא מָאל בלַײבט ַא בנין למשל, ה

, און מיט ַא מָאל ווערן ַאלע דירות וועסּפננעסט ֿפַאלט ַארָאּפ ֿפון דַאך

ער הָאט לייטרֿפט ָאּפרעדן, ווַײל דער . ָאבער ּתיּכף הָאט זי געדַאֿפַארּפעסטיקט

שוין בַאגריסט ַא היּפ־הָאּפ־ זי איבערגעהַאקט מיט ַא וויץ, און בַאלד הָאט מען

  ש־השנה.ָאן מיט ַא ֿפָארשטעלונג לּכֿבוד רטַאנץ־קַאּפעליע, ווָאס איז ָאנגעקומע

ש־השנה. זי ָאָארן דורך דער דערמָאנונג ֿפון רדליה איז צעטרייסלט געוו

ֿפן ֿפיש, הָאט ֿפַארגעסן אין גַאנצן, ַאז אין ַא ּפָאר טעג ַארום דַארף מען קוי

נַײער משּפחה, נָאר אויך ֿפַאר  ַא מען ניט נָאר ֿפַאראויֿפרַאון עּפל, הָאניק א

נען איר ײַ ! הָאט זי זיך דערמָאנט, און ס'זדער אייגענער משּפחה. די אייניקלעך

אַײנגעֿפַאלן שָאקָאלַאד, צוקערקעס און שּפילעכלעך, און דָאס ּפלַאסטיק־

יקלעך זָאלן הָאבן ּכדי די איינשכנטע, דער טישל, ווָאס זי דַארף בָארגן ֿפון 

ָארט צו שּפילן זיך און אויסמָאלן אין ֿפַארבהעֿפטן, און  ןזייער אייג

ניט־סמיקע,  ,ֿפַארבהעֿפטן מוז זי אויכעט קויֿפן, און קָאלירן, ֿפארשטייט זיך

  ֿפַאר די קליינע. 

און און ֿפַארזָארגט,  זי הָאט געשָאקלט מיטן קָאּפ אויף ניין, שלעֿפערדיק

ני, ַאז זי גייט זיך שוין ַאוועקלייגן, ער זָאל ַארָאּפדרייען די געזָאגט ב

טעלעוויזיע, ַא גוטע נַאכט, נָאר אין יענעם מָאמענט, ווען זי הָאט גענומען 

נען אויֿפגעקומען ֿפון ָאּפגָאס ַארויס ַא גרויסע מחנה וועסּפן, ײַ די ציין, ז ּפוצן

נען די ײַ טרַאכט טָאן וועגן ַאנטלויֿפן, זֿפילו ַא און איידער זי הָאט געקענט ַא

ֿפלויגן דירעקט צו איר ּפנים. זי הָאט דערווַארט הונדערט שטָאכן, וועסּפן צוגע

ָאבער געֿפילט בלויז זעקס הונדערט קליינטשיקע ֿפיס צודעקן איר די בַאקן, 

ויל, און הָאבן נען ניט ַארַײן אין איר מײַ די אויערן. זיי ז די נָאז, דעם שטערן,

עֿפענען די אויגן ניט קיין שטָאך געטָאן אין אירע אויגן. זי הָאט געקענט 

טע ּפנים אין שּפיגל, נָאר ניט דערקענט דָאס ֿפַארשטעל זיך זען ּפַאמעלעך און

אין איר נַײער,  –ַאחוץ די בלוי־גרויע אויגן און די בעזש־געלע ציין  –

שרַײען געווַאלד, געווָאלט זיך צעשרַײען, זשומענדיקער מַאסקע, און הָאט 

ני, נָאר אין יענעם מָאמענט הָאט זי זיך אויֿפגעכַאּפט לעבן אים אויסרוֿפן צו ב

ט זי געזען די לעצטע טריט ֿפון אויף דער סָאֿפקע, און ֿפַאר אירע אויגן הָא

־ַארָאַאגרעסיוו, אין ווַײסע הש־השנה־טַאנץ, איבערגעטריבן סעקסועל און ָאר

  קליידער.

****        
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ן, ָאבער נָאך די יום־טוֿבים הָאט קלונגעדי ָארגַאניזַאציע הָאט נָאך ניט ָאנגע

צענטער. אין איין קהילה־ רַאיָאנישןזיך ָאנגעהויבן דער יִידיש־קורס אין דעם 

ני און דליה ַארַײן אין ַא קלַאסצימער, ווָאס הַאלט אין בנען ײַ ֿפַארנַאכט ז

ֿפרִיער ֿפלעגט דער צענטער, ַאן ַאמָאליקע גרונטשול ֿפַאר ֿפַארֿפינצטערן. 

ן בַײם ָאנהייב סעמעסטער. טויבע, שטעלן ַארום ווַאזעס מיט ֿפרישע בלומע

נען ַאלע ווַאזעס צעשמעטערט געווָארן, און קעגן עין־הרע הָאט מען ײַ איצט ז

  ניט געקויֿפט קיין נַײע. 

-שטויביק און ווַײס, ווי ַא ווַאשני און דליהס קלַאסצימער איז געווען ב

צימער אין ַא ֿפַארלָאזענעם הָאטעל. אין מיטן הָאט מען געשטעלט ַא ווַײסן 

ווען  ,טיש. צוויי ּפלַאסטיק־שטולן לעבן דעם טיש הָאבן טרויעריק געסקריּפעט

נען געווען ײַ עזעצט, און ַאלע ַאנדערע שטולן זדי ביידע הָאבן זיך ַאוועקג

קע רמנין. ווען די לערע רע ריכטונגען, ווי ַא צעֿפלויגענעין ַאלצעשּפרייט א

און די ַאנדערע ָאנטיילנעמערס וועלן ַארַײנקומען, וועט מען צונויֿפשטעלן די 

קרַײז ֿפַאר דעם שטולן אין ַא גרָאדעק ַארום דעם טיש, ָאדער אין ַא הַאלב

ועגן נַײע, נָאך ני הָאבן געווַארט זיצנדיק, געטרַאכט וטיש. דליה און ב

מַאמע־לשון. אין עק צימער הָאט זיך דעם אומבַאקַאנטע מענטשן און 

ַארומגעדרייט ַאן ַאלטע שּפין, ַאן ַאלמנה נָאך שלושים, אין ַא ֿפרישן, 

אויסגעּפוצטן שּפינוועבס. זי הָאט געווַארט אויף אירע קינדער, דָאס הייסט, 

 רנַײע, ווָאס וועלן ָאנקומען ֿפַאר ךאויף יענע קינדער ֿפון ַאנדערע זשוקעלע

הויט, עסן־קרישקעס, הָאר און אויסשיידן, מיט וועלכע די מענטשן וועלן זיי 

  מכבד זַײן.

ן , ווַארטן אויף דעם ָאנהייב ֿפוני און דליה, נָאך ַאלץ ַאליין אין צימערב

וויטש", ני לעווקאָ "איך בין ב –זיי זיך ֿפָארשטעלן . בַאלד וועלן זייער לעקציע

"איך בין דליה לעווקָאוויטש". דָאס איז ַאלץ, ווָאס זיי קענען זָאגן אויף יִידיש. 

זיי הָאֿפן, ַאז זיי וועלן זיך לערנען כָאטש עּפעס ַא ביסל, איידער סע קומט 

  דָאס קומענדיקע ערד־ציטערניש.

  

  2020גיע, ָאלָאנטַאה, ׂשמע ַאון: הערט ֿפ
  

נט אין ירושלים און איז אױֿפגעװַאקסן מיט ) װױ1987שירי שַאּפירַא (
- העברעִיש. הָאט שטודירט אין דער העברעִישער איניװעסיטעט. ֿפַארגַאנגע

נעם יָאר הָאט זי אינװענטַאריזירט דעם ַארכיװ ֿפון דיכטער בינעם העלער 
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) אין דער יׂשראל נַאציָאנַאלער ביבליָאטעק. זעצט איבער ֿפון 1998-1908(
ש און יִידיש. שרַײבט אױף העברעִיש און אויף יִידיש (למשל אין דַײטש, ענגלי

 ], יִידישלַאנד און אויֿפן שוועל).Moznayimמאזנים [
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