
ּפסח אין עק װעלט
ה. לײװיק

טן איבער דער לענגאיך בין געלָאֿפן ֿפון סיביר. איך הָאב שױן דורכגעמאַכט אַ ֿפירװָאכיקע נסיעה מיט ֿפערד און שלי
געקענט ֿפָארן. שױן געװעןֿפון טַײך לענאַ. איך בין צוגעקומען צו אַ ּפונקט װוּ איך הָאב מיטן גלאַטן אַײזװעג מער ניט 

 ֿפון אױבן מיטסוף װינטער. ערטערװַײז הָאט דָאס אַײז איבערן טַײך ָאנגעהױבן אַ ביסל נָאכצולָאזן, איבערצִיען זיך
ּפָאר װיָארסט זַײנעןװאַסער. דערצו הָאב איך געהאַלטן שױן בַײם דערנענטערן זיך צו דער גרױסער שטָאט אירקוצק. אַ 

ָאלט געקענט ֿפָארן מיטנָאר ֿפאַרבליבן ֿפאַר מיר צו דערקלַײבן זיך אַהין, צום אירקוצקער װָאקזאַל, ֿפון װאַנעט איך װ
דער באַן אין אײרָאּפעִישן רוסלאַנד.

אַרעסטירן. זָאל איךזָאל איך ריזיקירן און זיך לָאזן גלַײך קײן אירקוצק? ָאבער דָארטן קען מען אױֿפן װָאקזאַל לַײכט 
זיבן מעת-לעת. ָאבער אַזמאַכן אַן אומװעג דורך אַ לאַנגן, גרױסן װאַלד? דורכֿפָארן דעם װאַלד דאַרף געדױערן אַרום 

ן מען מיט אַ סךמע מאַכט דורך די שװערע נסיעה קומט מען צו אַ קלײנינקער זַײטיקער באַן-סטאַנציע. דָארטן קע
װײניקער געֿפאַר אַרױף אױף דער באַן.

האַנט: אַ קאַראַװאַןאיך הָאב באַשלָאסן צו ֿפָארן דורך ָאט דעם װאַלד. אַ גוטע מעגלעכקײט איז מיר געקומען צו דער 
 געװען, און ֿפָארןֿפון ּפױערישע ֿפורמאַנעס װָאס ברענגען ָאנלָאדונגען צום ּפונקט בַײ דעם טַײך לענאַ װוּ איך בין

ל, ניט װַײט ֿפון מַײןדערנָאך צוריק מיט לײדיקן דורך ָאט דעם װאַלד. דער קאַראַװאַן װעט מיך ברענגען אין אַ דערֿפ
יך גערן אױֿפגענומען ֿפאַרגעגאַרטער באַן-סטאַנציע. איך הָאב געזען אין דעם ממש אַ צײכן ֿפון מזל. די ּפױערים הָאבן מ
ױנער. איך בין געװעןאַ גאַנץ קלײן געצָאלט. זײ הָאבן מיך באַטראַכט װי אַן אײגענעם מענטשן, װי אַ סיבירער אַײנװ

ָאנגעטָאן װי זײ, סיביריש און װינטערדיק.

ַ ביסל ָאּפגעגאַנגעןזײ הָאבן מיך געװָארנט אַז איך זָאל זיך ריכטן אױף אַ שװערער רַײזע. די געֿפרױרענע ערד װערט א
כיק. די רעדערבַײטָאג, ָאבער דורך די נעכט װערט זי װידער ֿפאַרֿפרױרן. איז דער װעג דורכן װאַלד שּפיציק-שטע

 דער קומענדיקערשּפרינגען, שלַײדערן זיך און טרײסלען אױס די נשמה. הָאב איך צוגעגרײט מַײן ּפעקל בײנער ֿפאַר
טרײסלעניש.

ט איז שױן ֿפאַר-ּפסח.די ּפױערים הָאבן דערמָאנט אַז באַלד קומט זײער ּפאַסכע. הָאבן זײערע רײד מיך דערמָאנט אַז ָא
שך ֿפון מַײן ֿפָארעניש. איךבין איך צוריק אַרַײן אין דעם חשבון ֿפון צַײט, אַ חשבון װָאס איך הָאב אינגאַנצן ֿפאַרלױרן במ

 מיך דורכגענומען אַהָאב אױסגערעכנט אַז כ'װעל ָאנקומען אין דעם געגאַרטן דערֿפל די ערשטע טעג ֿפון ּפסח. עס הָאט
אַזױ שאַרף, װי איך הָאבגעֿפיל ֿפון ּפסחדיקער בענקשאַֿפט. אַ בענקשאַֿפט װָאס איך הָאב זי שױן ֿפון יָארן ניט געשּפירט 
ס הָאט זיך געצױגן אַזי דערשּפירט אַרַײנֿפָארנדיק מיטן ּפױערישן קאַראַװאַן אין דער טיֿפעניש ֿפון גרױסן װאַלד. ע

שרעקלעכע נסיעה, נָאר יונגע ּכוחות הָאבן געקענט עס אױסהאַלטן.

יבלעך הָאב איך אַ ביסלמיר זַײנען ָאנגעקומען אין געגאַרטן דערֿפל אַרום האַלבן טָאג. אין אײנעם ֿפון די ּפױערישע שט
קומען צו דערזיך ָאּפגערוט. דערנָאך זיך אַרױסגעלָאזן ָאנקוקן דָאס דערֿפל, ּכדי אױסצוגעֿפינען װי אַזױ צוצו

באַן-סטאַנציע, אַ ּפָאר װיָארסט ֿפון דעם דערֿפל.

ט און טיף ֿפאַרקָאװעטדער טָאג איז געװען אַ קאַלטער, אַ כמורנע-צֿפונדיקער. דָא ס געסל ֿפון דערֿפל איז געװען האַר
װָאס דאַרף דורכגײןמיט אַײז. אַלײן בין איך געװען ֿפול מיט אומרו. װער װײס, צי מַײן אַרױֿפקומען אױף דער באַן, 

 אַזױ ֿפיל װָאכןניט-װַײט ֿפון דאַנען אין מיטן נאַכט, װעט זיך מיר אַײנגעבן? מער װָאלט מיר ניט געֿפעלט ― נָאך
װָאגלעניש, אַקוראַט בַײם דערגרײכטן באַן ― ּפונקט דורכֿפאַלן! מער װָאלט מיר ניט געֿפעלט!

טרָאג מיט זיךאון װוּ קומט מען אַרַײן איבערצוטָאן זיך אין מַײן באַהאַלטענעם אײרָאּפעִישן ָאנצוג, װָאס איך 
 ניט קײן װעג. אַרוםאַײנגעװיקלט אין ּפעקל? װעמען קען איך זיך ָאנטרױען? איך קום צו צום עק דערֿפל. איך זע ָאבער

און אַרום שנײ, אַײז און לײדיקײט. געֿפרױרענע ֿפאַרטרױערטע װַײטקײט ― און קײן לעבעדיקער נֿפש.

בער אַ טיר ֿפון אַאיך קער זיך אום צוריק, שּפאַן װידער איבערן דערֿפל. איך דערזע מיטאַמָאל אַ רוסיש שילד אי
שטיבל: דָאס איז אַ קרעמל.

1 װעלטעקאיןּפסח



איך דערֿפרײ זיך. אֿפשר װעל איך קענען דָא עּפעס אַײנקױֿפן ֿפאַר זיך.

ּ װ אַ קלאַּפ טָאן. קײן ענטֿפער.איך גײ צו צו דער טיר, ּפרוּװ עֿפענען. די טיר עֿפנט זיך ניט. זי איז ֿפאַרשלָאסן. איך ּפרו
, ֿפרעגט אױף רוסיש װָאס איך דאַרף. ענטֿפער40קלאַּפ איך ָאן אַ צװײט מָאל, קומט אַרױס אַ ֿפרױ אין עלטער ֿפון אַ יָאר 

איך אַז איך װיל עּפעס קױֿפן. גיט די ֿפרױ אַ זָאג:

וריק. זי זעט דָאך נישט װי- הַײנט ֿפאַרקױֿפן מיר ניט. הַײנט איז אונדזער יִידישער ּפסח. און זי װיל ֿפאַרמאַכן די טיר צ
װדאי אַרַײן. איך בין אױךאין מיר הָאט דָאס האַרץ אַ שּפרונג געטָאן. איך ענטֿפער אױף יִידיש: ― אױב אַזױ, לָאזט מיך אַ

אַ יִיד, אַ דורכֿפָארער, ניט אין קרָאם צו אַײך לָאזט מיך אַרַײן, נָאר אין שטוב צו אַײך.

סח, אַ יִיד!די ֿפרױ הָאט אױֿפגעלױכטן און אַ רוף געטָאן אױף יִידיש: ― דוד, דוד, מיר הָאבן אַ גאַסט אױף פ ּ

דל.און גלַײך איז צוגעלָאֿפן איר מאַן צו דער טיר, ― אַ הױכער, אַ געזונטער, מיט אַ שװאַרץ בער

ן! איר זַײט אַ― קומט אַרַײן, קומט אַרַײן ― הָאט ער מיט נָאך אַ גרעסערער אױֿפגעלױכטנקײט רוֿפן, ― קומט אַרַײ
טַײערער גאַסט. װען זעען מיר אַ יִידן אין די אױגן? קומט אַרַײן. עס איז דָאך ּפסח.

אין די רײד הָאט געקלונגען ֿפרײד. ֿפרײד ממש ֿפון גליק, ֿפון אומגעריכטן גליק.

לט-ֿפאַרװָארֿפעניש, אין אַזאַאון מיך הָאט מיט אַזאַ װאַרעמקײט אַרומגענומען דָאס װָארט יִיד, אין אַזאַ עק, אין אַזאַ װע
געֿפרױרענער עלנטקײט.

זײ דאַרֿפן ניט װיסןֿפאַר מיר זַײנען געשטאַנען צװײ מענטשן װָאס איך דאַרף ניט װיסן װער און װָאס זײ זַײנען. אױך 
ֿפרױ, און סַײ איך זָאלן זיךװער און װָאס איך בין. עס איז גענוג נָאר דָאס װָאס מיר זַײנען יִידן, אַז סַײ דער מאַן און די 

איבער מיך װי אַןדערֿפילן משּפחהדיק, באַהָאֿפטן מיט אײן גורל. מַײן צוקומען צו זײער שטיבל איז אױֿפגעגאַנגען 
עֿפילט װי איך ביןאמתער נס. איך בין געװָארן אַזױ געּפלעֿפט ֿפון דעם אומגעריכטן גליק, אַז איך הָאב גָארנישט ג

 הָאבן געקוקט אױףאַריבער די שװעל, איך הָאב מיטאַמָאל זיך דערזען בַײ אַ טיש צװישן צװײ האַרציקע מענטשן, װָאס
ודער.מיר מיט אַזאַ ׂשימחה װי איך װָאלט געװען זײערער אַ נַײ-געֿפונענער זון ָאדער אַ געקומענער בר

ן געּפראַװעט אַדער טיש איז גלַײך ָאנגעשטעלט געװָארן מיט ּכֿבוד, מיט װַײן און מיט צובַײסן. מיר הָאבן צוזאַמע
װױנען װי ֿפאַרשיקטעיום-טוֿבדיקע, ּפסחדיקע סעודה. ֿפון די רײד ֿפון דעם ּפָארֿפָאלק הָאב איך זיך דערװוּסט אַז זײ 

ָאבן זײ מיר ניטאין דעם דערֿפל שױן אַרום צען יָאר. קײן קינדער הָאבן זײ ניט. ֿפאַרװָאס מע הָאט זײ ֿפאַרשיקט ה
געזָאגט, און איך הָאב נאַטירלעך ניט געֿפרעגט װעגן דָאס.

ך זיך דָארטן געֿפילטאיך הָאב ֿפאַרשטאַנען אַז זײ זַײנען ניט געװען קײן ּפָאליטיש ֿפאַרשיקטע. ֿפונדעסטװעגן הָאב אי
ע און איך דאַרף זיךֿפרַײ און הײמיש און איך הָאב דערצײלט אַז איך דאַרף בַײנאַכט צוצוקומען צו דער באַן-סטאַנצי
 מיר מיט געטרַײשאַֿפטאיבערטָאן. איך בין געװען זיכער אַז ניט נָאר װעלן זײ מיר ניט טָאן קײן שלעכטס, נָאר זײ װעלן

העלֿפן צוצוקומען צו דער סטאַנציע.

ער ֿפרײד הָאבן זײ מיךזײ הָאבן מיט ֿפרײד אױסגעדריקט זײער ֿפאַרלאַנג צו באַגלײטן מיך צו דער סטאַנציע. מיט נָאך מ
דעם װי מַײן אױסזעןבאַגריסט, װען איך הָאב זיך איבערגעטָאן אין מַײן אײרָאּפעִישע ָאנצוג. זײ הָאבן ָאנגעקװָאלן ֿפון 

נג װעגן מַײן װַײטערדיקןהָאט זיך געביטן. זײ הָאבן מיך ניט געֿפרעגט קײן שום קשיות. זײ זַײנען געװען ֿפול מיט שּפאַנו
גורל.

 קײנער ֿפון די ּפױעריםאיך הָאב ֿפאַרבראַכט אין שטיבל בַײ זײ ביז שּפעט אין דער נאַכט און זיך באמת גוט אױסגערוט.
ַז דער יִיד ּפראַװעט דעםאיז ניט אַרַײנגעקומען. אַלע הָאבן געװוּסט אַז בַײ דעם אײנציקן יִידן אין דערֿפל איז ּפסח, א

יום-טוֿב.

יך ָאנזעטיקן מיט דערֿפאַר מיר איז די ָאּפגעשלָאסנקײט געװען װי געװוּנטשן. איך הָאב דעם גאַנצן טָאג ניט געקענט ז
 אין דער װעלט דואױסטערלישקײט ֿפון דעם טרעֿפן זיך. איך בין נָאך ֿפול געװען מיטן געֿפיל: אין װָאס ֿפאַר אַן עק

ַײן מזל.זָאלסט ניט קומען ― געֿפינסטו אַ יִיד, און אין אַ יִידנס אױגן מוזסטו דערזען דָאס ליכט ֿפון ד

יקער װעכטער װָאסבַײנאַכט הָאבן זײ מיך באַגלײט צום װָאקזאַל. דָארטן שטעלט זיך ָאּפ די באַן נָאר װען דער אײנצ
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לן מיך באַגלײטן נָארֿפאַרקױֿפט אױך בילעטן גיט אַ סיגנאַל. זײ הָאבן מיר געזָאגט אַז עס װעט זַײן בעסער אױב זײ זָא
ביז צו דעם קלײנעם װָאקזאַל, ָאבער אין װָאקזאַל גוֿפא זָאל איך אַרַײנגײן אַלײן.

איך הָאב זיך געשײדט, געזעגנט זיך, אױֿפגענומען זײערע ברכות און זײ ― מַײנע געדאַנקען.

ט. איך הָאב געשּפאַנטװען איך הָאב געשּפרַײזט צום װָאקזאַל איז דער הימל געװען אױסגעשטערנט, די לוֿפט ניט צו קאַל
 אױף דער סיבירעראון געטראַכט װעגן דעם מזל, װעגן דעם צונױֿפֿפאַל ֿפון ּפסח און יִיד גרָאד אין דעם לעצטן טָאג
ָאלסט ניט קומען ―ֿפאַרװָארֿפענער װעלט. און אַ געדאַנק איז ליכטיק מיר נָאכגעגאַנגען: אין װָאסער עק װעלט דו ז

ַײדן באַן-שּפיָאנען אוןטרעֿפסטו אַ יִיד! עס הָאט זיך געשטאַרקט אין מיר די זיכערקײט אַז איצט װעל איך אַװדאי אױסמ
אַז מַײן נסיעה װעט זיך ענדיקן מיט הצלחה ― מיט ֿפרַײהײט.
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