
 ַאורמי, ִישער״ע״אין דער קער, ״אין״
  )ַא קַאּפיטל ֿפונעם בוך ״אויף רויער ערד״(

  לעָאן טַאלמי

  
איז אונדזער ווַאגָאן , טן אויגוסט2דעם ֿפרימָארגן ֿפון , ווען מיר הָאבן זיך אויֿפגעכַאּפט

ויסגעקוקט מיר הָאבן ַאר און ווען. ״אין״געשטַאנען אויף ַא זַײט־ליניע אויף דער סטַאנציע 
ַא הילצערנער . ווָאס איז טַאקע ַא ווָאקזַאל, הָאבן מיר דערזען ַא ווָאקזַאל, אין דרויסן

ווָאס שּפרייט אויס זַײן הערשַאֿפט ,  ַא ווָאקזַאל– רחבות און ֿפַארנעם טָאבער מי, ַאֿפילו
ַא , זערַײגער־הלַא, ַא הויכן שטיינערנעם ווַאסער־טורעם, איבער ַא ברייטן שּפַאציר־ּפערָאן

 ֿפענצטער די מיט .לָאקָאמָאטיוון ֿפַײֿפנדיקע און הַאלב טוץ רעלסן מיט ֿפראכט־ווַאגָאנעס
 די ֿפון געבַײדע שטיינערנער גרויסער דער ֿפון זַײט דער אין גדלותדיק ער ווינקט זַײנע

  .מלוכה זַײן אין ןארַײ אויך גייט דָאס ָאט :בַארימען זיך ווָאלט ער ווי ,אַײזנבען־ווַארשטַאטן

 געמָאלדן אונדז צו זיך הָאבן סע ווען ,ֿפרישטיק מיטן געווָארן ֿפַארטיק נישט נָאך זַײנען מיר
 סּפעציעלער ַא ֿפון ֿפירער ,ייעוונווַא און ֿפרוכט ַאגרָאנָאמען די – טגעס ָאנגעלייגטע
 דער בַײ גרוּפע שַאנערבירָא־בידז דער ֿפון געווָארן ָארגַאניזירט איז ווָאס ,עקסּפעדיציע

 זיך הָאט עקסּפעדיציע  דָאזיקע די .איבערווַאנדערונג־ֿפַארווַאלטונג ווַײט־מזרחישער
 גַאנצער דער אויף אַײזנבַאן דער נקסלי רַאיָאן דעם לעךטגרינ אויסֿפָארשן מיט ֿפַארנומען
 און דרום צו עטערקילָאמ 15 ֿפון שטח ַא אין ,ָאבלוטשיע ביז כַאבַארַאווסק ֿפון – שטרעקע

 אין ַארבעט איר ֿפַארענדיקט ווָאס נָאר הָאט עקסּפעדיציע די ווי ַאזוי .ליניע דער ֿפון צֿפון צו



 ֿפון אויֿפטראג אן לויט ,ייעוונווַא און ֿפרוכט חברים די זַײנען ,אין סטַאנציע דער ֿפון רַאיָאן
 דער אין זַײן בַאהילֿפיק און מכשירים נויטיקע מיט בַאזָארגן אונדז געקומען ,״געזערד״
  .אין ֿפון געגנט דער אין קָאמיסיע אונדזער ֿפון ַארבעט

 צעטיילן זיך זָאל קָאמיסיע די ַאז ,געבליבן ס׳איז און ,דורכגערעדט זיי מיט זיך הָאבן מיר
 ,רדע די און זַײט יענער אין וועגן די ָאנזען – דרום אויף ֿפָארן זָאל איינע .גרוּפעס צוויי אין
 ).ווירטשַאֿפט סָאוועטישע ַא( ״סָאווכָאז״ ַא בויען צו צַײט דער מיט זיך ּפרָאיעקטירט עס ווּו
 .דערֿפער ִישעעקָאר די ֿפון ריכטונג דער אין צֿפון צו אוועקלָאזן זיך זָאל גרוּפע צווייטע די

 

  טורעם אויף דער סטַאנציע ״אין״-ַא ווַאסער
  

ַאוועק אין דער ָארטיקער ָאּפטיילונג ֿפון ״דַאללעס״  ןזַײנע ווַאנייעוו און ֿפרוכט
 אונטערהַאנדלונגען וועגן בַאקומען ֿפערד און נָאך ןֿפיר) ווַײטמזרחדיקער ווַאלד־טרָאסט(

ַאז , זיי הָאבן צוגעזָאגט. ווָאס מיר הָאבן געֿפירט מיט זיך ֿפון מָאסקווע, זָאטלען צו די זעקס
די מיטגלידער ֿפון אונדזער קָאמיסיע הָאבן . וין ַאלץ זַײן ֿפַארטיקביז צוועלף ַאזייגער וועט א

  .זיך דערווַײל ֿפַארנומען מיט שרַײבן ָאדער מיט שּפַאצירן ַארום דער סטַאנציע

. דער טָאג איז געווען ַא שיינער. שוֿבִיאיך הָאב זיך ַאוועקגעלָאזט ָאנקוקן ַא ביסל דעם י
 נָאך מיט ן זַײנען געווען טרוקן אואיןאון די גַאסן ֿפון , ס׳הָאט געווַארעמט ַא העלע זון
 ַא גרויסע –איך הָאב צוגעשּפַאצירט צום קָאָאּפערַאטיוו . הילצערנע טרָאטוַארן דערצו

. גערעכנט קויֿפן סיגַארעטן;  ַארַײנגעגַאנגען ַאהין–, ֿבשוִיקרָאם אויף דער הויּפט־גַאס ֿפון י
.  ווַארטן הָאט זיך נישט געווָאלטןאו, געּפַאקט מיט מענטשןנָאר די קרָאם איז געווען 



ער און רוסישע ּפויערים געשטַאנען ע זַײנען קָאר,בַײם ַארַײנגַאנג צום קָאָאּפערַאטיוו, דרויסן
הָאב איך אַײנגעקויֿפט ַא ּפָאר ֿפונט ַאגרעס און בין . מיט קערבלעך גרינסן און יַאגדעס

 .ווַאגָאןַאוועק צוריק צו אונדזער 

 

  קָארעִישע ֿפרויען און קינדער. סטַאנציע ״אין״

מיר הָאבן זיך צוגעגרייט צו דער נסיעה און . דער זייגער הָאט שוין געהַאלטן בַײ צוועלף
הָאבן מיר דערווַײל . ן נישט געוועןמיסֿפון די ֿפערד איז ָאבער קיין . גענומען ווַארטן

ווָאס איז שוין געווָארן ַא צענטער ֿפון , גָאןֿפַארברַאכט די צַײט ַארום דעם ווַא
  .אויֿפמערקזַאמקײט

, ער שטעלט זיך ָאּפ. און ווָאנסןָאט גייט דורך ַאן עלטערער מענטש מיט לַאנגע גרויע הָאר 
  :ט ָאן מיט ַא לַאנגער ַאנטשולדיקונגבבַאגריסט זיך און הוי

וויל איך וויסן ווער ,  ַא סּפעציעלערזע איך ַא ווַאגָאן שטייט, איך גיי ֿפון רעסטָארַאן –
 .איז דָאס געקומען צו אונדז צוגַאסט

דעם , געענדיקט דעם ּפעטערבורגער אוניווערסיטעט:  שטעלט ער זיך ֿפָארדאון בַאל
דָא ָאבער הָאט ער נישט קיין ַארבעט ַאלס . ֿפַאקולטעט ֿפון עקָאנָאמישע וויסנשַאֿפטן

 רִיעטרוקטָאר אויף די בילדונג־קורסן ֿפון דער אוסוראיז ער ַאן אינס, עקָאנָאמיסט
  –ער ווָאלט וועלן . אַײזנבַאן

שּפַאצירט מיט אים ַאוועק אין , ווָאס הָאט זיך ַאּפנים ֿפַארינטערעסירט, נָאר נח לָאנדָאן
און איך ווייס , ווָאס ֿפַארציט זיך אויף גַאנץ לַאנג, ַא זַײט און נעמט איבער דעם שמועס

  .ווָאס ער ״ווָאלט וועלן״, נישטשוין 



 מיט זַײן סּפעציעלער אוֿפמערקזַאמקײט עּפעס ַא שּפעטער ַא ווַײלע בַאערט אונדז
הַאלב־נַאקעטער ּפַארשוין מיט גלַאט־צוגעקעמטע בלָאנדע הערעלעך און ַאן 

נטערן ער איז ווי מיטַאמָאל אויסגעווַאקסן ֿפון הי. גלַאנציקן רויטן ּפנים, ָאּפגעגעסענעם
 ַא געמיש –און בַאלד הָאט זיך ֿפון אים ַא שָאט געטָאן אין ַא שטרָאם  ווערטער , ווַאגָאן

 .ֿפון שלעכטן רוסיש און ּפויליש און געברָאכענעם דַײטש

 

  ַא קרָאם אויף דער הויּפט־גַאס ֿפונעם יִישוֿב
  

ֿפַארקַאשערן  ער הָאט געמוזט –.  הָאט ער געטענהט–, זָאל מען אים ַאנטשולדיקן –
. ווָאס דָא אין וועג, ווַײל ער הָאט געדַארֿפט דורכגיין ָאט דָאס שטיק ווַאסער, די הויזן

און הַײנט , און ער איז דער קוכער ֿפונעם רעסטָארַאן, ס׳איז ַא שיינער טָאג הַײנט
 ווַײטן ַאכצן יָאר וווינט ער אויֿפן, ״יָא־יָא״.  איז ער ֿפריילעך– איז זַײן ֿפרַײער טָאג

 –איר ווייסט . יָא, ּפעטרָאגרַאד.  איז ער געווען אין לענינגרַאד1917און אין . מזרח
 ַא קוכער איז ער –הַאהַאהַא –? ּפרעָאברַאזשענער ּפָאלקן, ווָאלינער, איזמַאילָאווער
בַײ גרַאף טישקעוויטשן אין . זַײן ֿפָאטער איז אויך געווען ַא קוכער. דָארט געווען

ער איז געווען . טַאקע געבוירן געווָארן, ס זוןטערדעם ֿפָא, דָארט איז ער. יָא, ווילנע
 נישט ֿפריילין״״ַא  ֿפַארַאן דָא –. און איצט איז ער דָא. אין ַא סך שטעט, אין ווַארשע

 ער שלעּפט ַארויס ֿפון קעשענע און ווַײזט ַאלעמען ַא ֿפָאטָאגרַאֿפיע –ווַײט ֿפון דַאנען 
! ָאט ַאזוי,  ַאכציק רובל ַא חודש–   ״מוס ַארבייטען״–ָאק הָאר אין ַא ּפַאּפירל און ַא ל

און ער איז , און ס׳איז אים גוט, און די זון שַײנט, טָאג-הַײנט איז זַײן ַארויסגַאנג
 !..הָא, הָא,הָא, הַא, הַא, הַא. ֿפריילעך



ן און אונטערגעטַאנצט און ווַײלע ַאזוי געלַאכט און געזונגע ער הָאט נָאך ַא היּפשע
  .ביז מען הָאט ענדלעך געברַאכט די ֿפערד, גערעדט גרָאבע רייד

אין עטלעכע מינוטן זַײנען די ֿפערד שוין געווען געזָאטלט און מיר הָאבן זיך 
, דייווידסָאן. ּפרָאֿפ. ך צעטיילט אין די צוויי גרוּפעסדָא הָאבן מיר זי. אויֿפגעזעצט

און ,  מיט ווַאנייעוון זַײנען ַאוועקגעֿפָארן אויף דרוםג און לָאנדָאןווַאטענבער, קונץ
ברַאון און איך מיט ֿפרוכטן און אונדזער בַאגלייטער ֿפון ,  סָאלס,העריס

הָאבן זיך ַאוועקגעלָאזט איבער דער , כַאבַארָאווסק ״ניקָאלַאס״ טָאקַארעוו
איז , ַאלס וועגווַײזער, ֿפָארויס. צו-און ֿפַארקערעוועט צֿפוןאין הויּפט־גַאס ֿפון 

 .געֿפָארן ַא יונגער ָאנגעשטעלטער ֿפון ״דַאללעס״ אין ַא קַאזַאקישן היילעך
 

  
, ס׳איז געווען ס׳ערשטע מָאל. ֿפַאר מיר איז די נסיעה געווען ַא שטיקל געשעעניש

און איך , ווָאס איך הָאב זיך אויֿפגעזעצט רַײטנדיק אויף אן ַאמתן לעבעדיקן ֿפערד
דָאס ״ערגסע״ איז געקומען ַא סך ֿפריער ווי . בין געווען גרייט אויף דָאס ערגסטע

דער וועגווַײזער אונדזערער ֿפון ״דַאללעס״ הָאט ַאּפנים . איך הָאב עס דערווַארט
ווָאס הָאבן דָא און , מיידלעךאינער געווָאלט דעמָאנסטרירן זַײן קונציקײט ֿפַאר די 

און בַאלד ווי מיר זַײנען ארויסגעֿפָארן אויף , וקט ֿפון די ֿפענצטערדָארט ארויסגעק
און די , הָאט ער ַאוועקגעלָאזט דָאס ֿפערד זַײנס אין ֿפולן גַאלָאּפ, דער הויּפט־גַאס
ווָאס איז , יבן ֿפַאר זיך צו טרַאכטןו געּפרּוווט ָאנהאיך הָאב. ַאנדערע נָאך אים

.  לדז־און־נַאקן ָאדער ָאּפשטיין ֿפונעם גַאנצן עולםריזיקירן צו ברעכן הַא: בעסער
ווַײל דָאס , איך הָאב ָאבער נישט בַאוויזן צו דערטרַאכטן די ּפרָאבלעם ביזן סוף



 –און דער בַאשלוס איז געווען , ֿפערד ַאליין הָאט שוין ֿפַאר מיר די ֿפרַאגע בַאשלָאסן
 געבליבן צו ֿפַארלָאזן זיך אויֿפן יושר ר מיר איז נָארֿפַא. מיטהַאלטן מיט די ַאנדערע

  .ֿפונעם ֿפערד
צום גליק איז דער וועג געווען ַא דערטרעגלעכער און דָאס ֿפערד טַאקע ַא 

שעה רַײטן ָאנגעקומען אין דעם  און ווען מיר זַײנען נָאך דרַײ־ֿפערטל, יושרדיקס
  .יך בין גַאנץ געבליבןַאז א, הָאב איך זיך ַארומגעזען, ִישער״ע״אין דער קָארדָארף 

בַײ , ־מַאטאויף ַא שטרוי, ווּו אין מיטן, מיר זַײנען צוגעֿפָארן צו ַא הויף אינעם דָארף
איבער וועלכער עס הָאט געֿפלַאטערט ַא ביסל ַאן ָאּפגעבליַאקירטע , ַא הוידלקע
יקער שּפיצ, ער מיט ַא לַאנגערעק געזעסן ַאן ַאלטער קָארִיאיז זיך רו, רויטע ֿפָאן

 נישט ודינע ּפיּפקע און זיך ַאֿפיל, ער הָאט גערויכערט ַא לַאנגע. גרויער בָארד
,  מיר זַײנען ַארַײנגעֿפָארן אין הויףווען, אומגעקוקט אין אונדזער זַײט

 .ַארָאּפגעשּפרונגען און צוגעבונדן די ֿפערד צום ּפלויט

  
וועלכער הָאט זיך , טן ַאלטןדער חֿבר ֿפון ״דַאללעס״ הָאט זיך הויך בַאגריסט מי

 ֿפון מויל און געענטֿפערט ַארויסגענומען די ּפיּפקע, ענדלעך אומגעקוקט אויף אונדז
  .דערנָאך הָאט ער מיט דער הַאנט געוויזן אויֿפן הויז. מיט ַא טיֿפן נויג מיטן קָאּפ

און ַאז , טירווָאס ַאז מ׳וויל איז דָאס ַא , מיר זַײנען צוגעגַאנגען צו דער עֿפענונג
אינעווייניק אין הויז זַײנען אויף שטרוי־מַאטן געזעסן . מ׳וויל איז דָאס ַא ֿפענצטער

בַײם ַארַײנגַאנג איז געשטַאנען ַא . ער מיט די ֿפיס אונטער זיךעעטלעכע קָאר
ווָאס , ִישער יִינגל הָאט געַארבעט איבער ציֿפערעאון ַא קליינער קָאר, נידעריק טישל

  .ֿפלַײסיק ֿפַארשריבן אין ַא העֿפטער הָאט 
ער . ערעאונדזער וועגווַײזער ֿפון ״דַאללעס״ הָאט זיך געווענט צו די עטלעכע קָאר

ַאז ָאט איז דָא געקומען ַאן עקסּפעדיציע ֿפון , הָאט זיי ָאנגעהויבן צו דערקלערן



 און זיי איז זָאל עמעצער ֿפירן די געסט. ַאגרָאנָאמען, געלערנטע. ַאמעריקַאנער
  .בַאווַײזן די ֿפעלדער און גערטנער

דערנָאך הָאט איינער ֿפון זיי זיך . ונטערגעשמייכלטער הָאבן געשוויגן און אעדי קָאר
דַארֿפן זיי דָא נישט קיין , ַאייגנטלעך, ַאז, צערעדט אין ַא געברָאכענעם רוסיש

זיי . ווָאס זָאלן זיי לערנען ווי ַאזוי מען דַארף זיך בַאגיין מיט דער ערד, ַאגרָאנָאמען
מען זיי נישט דרייען קיין סּפָאדיק עס זָאל , קָאנען די מלאכה בעסער ווי די רוסישע

  .מיט ַאגרָאנָאמען
ר ֿפון ״דַאללעס״ הָאט מיט זיי נָאך ַא ֿבדער ח. ער הָאבן געלַאכטעדי ַאנדערע קָאר

, ער בחוריםעדערווַײל זַײנען אונטערגעקומען צוויי יונגע קָאר. ביסל אַײנגעטנהט
זיי הָאבן זיך מיט אונדז . טעווָאס הָאבן זיך מיט אים בַאגריסט ווי ַאלטע בַאקַאנ

 .געדריקט די הענט און אוועקגעֿפירט ָאנקוקן די ֿפעלדער, בַאקענט

  
ווָאס הָאט זיך געענדיקט בַײ ַא , מיר הָאבן זיך ַארָאּפגעלָאזט מיט ַא שמָאל געסל

איז דָא , ין קינד צוגעקומען צו דער ּפלייצעִישע ֿפרוי מיט ַא קליעַא קָאר. ברונעם
ווען מיר . נען ָאנגעבויגן איבער ַא הילצערנעם מולטער און געווַאשן גרעטגעשטַא

 און ווַײטער הָאט זי בגנכה געכַאּפט ַא קוק אויף די געסט, זַײנען ֿפַארבַײגעגַאנגען
ווּו אונדז , מיר זַײנען דורכגעגַאנגען ַא טירל אין ַא צווייטן הויף. געטָאן איר ַארבעט

ווָאס הָאבן אונדז , די בחורים. ֿפולבלוטיקע קָארעַאנערקע, הָאט בַאגעגנט ַא יונגע
און זי איז מיטגעגַאנגען מיט , ִישעהָאבן איר עּפעס געזָאגט אויף קָאר, געֿפירט

  .אונדז אין די ֿפעלדער
די ֿפעלדער און גערטנער דָא מַאכן ַאן אויסגעצייכנטן אַײנדרוק מיט זייער ציכטיקײט 

ַאז ַא סך ַארבעט איז אין זיי ַאוועקגעלייגט , ילט זיךעס ֿפ. און צוגערוימטקײט
, מיר זַײנען געגַאנגען צווישן די גלַײכע רייען ֿפון די ֿפַארשיידענע ֿפלַאנצן. געווָארן

ָאט . בוריקעס, ַארבוזן, דיניעס, מערן, בָאב, טָאמַאטן, אוגערקעס: ווָאס ווַאקסן דָא
און אין שכנות דערמיט די ) יּפלעך ַאזעלכעגרי(איז ַא גַאנץ ֿפעלד מיט ״טשומיזע״ 



ָאט צִיען זיך ַאוועק שלַאנקע רייען מַאיס און ָאט שּפרייטן . גרינע זַאנגען ֿפון הָאבער
  .זיך די ברייטע בלעטלעך ֿפון טַאבַאק

רַײסן ָאּפ זַאנגען און : העריס און ברַאון קוקן זיך בַאזונדערס צו צו די געוויקסן
ווָאס מיר זעען , ַאז דָאס, העריס בַאמערקט. ן די ַארבעט־שויטןֿפַארזוכ, בלעטער

דער קלימַאט מוז זַײן ַא גוטער און . ַאיז ַא צייכן ֿפון ַא געהעריקן קלימַאט, דָא
אויב די ַאלע זַאכן קָאנען דָא ווַאקסן און דערצו נָאך ַאזוי רַײך און , צוגעּפַאסטער

קן אין דער ערד און גרָאבט אויף דעם בָאדן אין ער ּפרּוווט אויך ַארַײנקו. זַאֿפטיק
די ערד איז דָא ֿפון ַאזוי־גערוֿפענעם ״רעלקַא״־טיּפ מיט ַא .  אייניקע ערטער
ווָאס ֿפָאדערט נישט קיין טריקענונג און קָאן בַאלד ,  אונטערבָאדןזַאמדיקלעכן
 .ווערן בַאַארבעט

 

  ַא קָארעִישע ֿפַאנזע
 
  

ַאז דער דָארף עקזיסטירט , ִישע בַאגלייטערען אונדזערע קָארמיר דערוויסן זיך ֿפו
 הויֿפן מיט בערך ֿפון ֿפינף ביז 49עס זַײנען דָא איצט ֿפַארַאן . הכל ֿפינף יָאר-סך

  .און ַאלע צִיען זייער חיונה ֿפון דער ערד, ַאכט העקטַאר לַאנד אויף ַא הויף
הָאבן מיר זיך צוריקגעקערט אין , ווי מיר הָאבן ָאנגעקוקט די ֿפעלדער, נָאך דעם
זַײנען מיר , אויף דער אַײנלַאדונג ֿפון אונדזערע בַאגלייטער, דָארף און

ַאזַא . ווי זיי רוֿפן זיך דָא, ַארַײנגעגַאנגען אין עטלעכע ֿפון די הַײזער ָאדער ״ֿפַאנזעס״
ל ֿפון געוויינטלעך מיט ַא די, ֿפַאנזע שטעלט מיט זיך ֿפָאר ַא גרויסן צימער

אייגנטלעך זַײנען דָאס צוויי . אויסגעבעט מיט שטרוי־מַאטן, ֿפַארהַארטעוועטן ליים
, ַא ביסל העכער, און ַא צווייטער, איינער נידעריקער ווי דער ַארַײנגַאנג: דילן



דער אויוון איז אין דעם דָאזיקן . ֿפַארנעמט כמעט דעם גַאנצן שטח ֿפון צימער
די רער איז געמַאכט . ער אים געֿפינט זיך ַא רער ֿפַאר רויךווָאס אונט, ערן דילכהע

זי ֿפַארענדיקט זיך . ַאז זי ווַארעמט גלַײכמעסיק ַאלע טיילן ֿפונעם דיל, זיגזַאגיש ַאזוי
ווָאס ,  אויסגעהוילטן בויםווּו זי ַאיז צוגעצויגן צו ַאן, אין דרויסן אונטער דער ערד

  .דינט שטָאט ַא קוימען
הָאט , ר הָאבן זיך ָאּפגעזעגנט מיטן דָארף און די ֿפרַײנטלעכע אַײנוווינעראיידער מי

ַא : ִישע לַאנדווירטשַאֿפטלעכע ״מַאשינעריע״עמען אונדז נָאר געוויזן די קָאר
ווּו מיר , אין דעם הויף. יגן־געמַאכטן ּפלוג מיט ַאן אַײזערנעם שּפיץיהילצערנעם א

ווָאס בַאשטייט ֿפון ַא , בן מיר נָאך בַאזוכט די מילהָא, הָאבן איבערגעלָאזט די ֿפערד
ווָאס מען קַײקלט אים אין ַא קרַײז איבער ַא שטיינערנעם , שווערן קַײלעכיקן שטיין

  .ֿפונדַאמענט
הָאבן מיר בַאשלָאסן , נָאך געווען גרויסער טָאג איז, ווען מיר זַײנען ֿפַארטיק געווָארן

ווָאס איז דָא די צֿפונדיקע גרענעץ ֿפון , ן דָארף אורמיצום רוסיש, צו ֿפָארן ווַײטער
  .ֿבידזשַאן-בירָא

 דָאס מָאל הָאב ַאיך עס שוין געטָאן –מיר הָאבן זיך ארויֿפגעזעצט אויף די ֿפערד 
 און ַאוועקגעריטן איבערן וועג צווישן די ֿפַארזייטע ֿפעלדער –מיט מער זיכערקייט 

  .און ּפרעירעלַאנד
הָאט אונדז קודם כל בַאגעגנט ַא בלָאטיקע , נען צוגעקומען צום דָארףווען מיר זַײ

  .איבער וועלכער מיר זַײנען דורכגעריטן ביזן ברעג טַײך, גַאס
, ויף און צוגעבונדן די ֿפערד צום ּפלויטהדָארט הָאבן מיר זיך ָאּפגעשטעלט בַײ ַא 

ווָאס הָאבן אונדז , יסע הינטנישט געקוקט אויף די שטַארקע ּפרָאטעסטן ֿפון צוויי גרו
  .בַאגעגנט מיט ַא גרויס געכילערַײ

, אויֿפן בילן ֿפון די הינט איז ֿפון דער שטוב ארויסגעקומען ַא יִינגל ֿפון ַא יָאר ֿפוֿפצן
ֿפון די שכנישע שטיבער הָאבן אויך ָאנגעהויבן . און הינטער אים ַאן עלטערע ֿפרוי

 די דערווַאקסענע זַײנען ַאּפנים געווען אין ֿפעלד –דער ַארויסרוקן זיך ֿפרויען און קינ
דָאס יִינגל הָאט בַארוִיקט די הינט און נָאך ַא קורצן שמועס מיט . בַײ דער ַארבעט

הָאט ער צוגעזָאגט אונדז צו ֿפירן איבערן , אונדזער בַאגלייטער ֿפון ״דַאללעס״
 .דָארף און אין די ֿפעלדער

 

  לעָאן טַאלמי



נען געווען ַא היּפש ביסל דערווַארעמט ֿפון דער נסיעה אונטער דער הייסער מיר זַײ
הָאבן מיר זיך . קט דָאס ווַאסער ֿפונעם טַײךָאאון ַאנטקעגן הָאט געל, זון
און זַײנען , ווָאס איז געווען צוגעבונדן בַײם ברעג, רויֿפגעזעצט אויף ַא שיֿפלַא

ַא געדיכט־בַאווַאקסענעם מיט , נעם אינדזלָאּפגעֿפָארן אין מיטן טַײך צו ַא קליי
דָארט הָאבן מיר זיך אויסגעטָאן און אויסגעבָאדן זיך אין די . בוימלעך און קוסטעס

   .קַאלטע ווַאסערן ֿפונעם אורמי
דָאס יִינגל . ָאּפגעֿפרישטע זַײנען מיר ווידער ַאוועק איבערן דָארף און אין די ֿפעלדער

ווָאס , וועג און מיט גרייטקייט געענטֿפערט אויף ַאלע ֿפרַאגןהָאט אונדז געוויזן דעם 
 ַא גרויסער –,  מיטן נָאמען ״לָארד״–איינער ֿפון די הינט . מען הָאט אים געשטעלט

, מיט לַאנגע אויערן און געדיכטע ארָאּפהענגענדיקע געלע הָאר, שווערלייביקער
איז . איז אים ניחא, ַאלעבָאס איז ליבַאז אויב זַײן ב, לט בַײ זיךעהָאט ַאּפנים געּפו
און , מיט גרויס אינטערעס בַאשמעקט יעדן איינעם ֿפון די געסט, ער מיטגעגַאנגען

הָאט ער מיטן , ווען איינער הָאט אים געּפרּוווט ַא גלעט טָאן איבערן הָאריקן קָאּפ
און ַאז ,  אונדזןגער הָאט גָארנישט קע,  ַאדרבַא–ַאז , וויידל געגעבן צו ֿפַארשטיין

  . ער געבולן איז נישט מער ווי געבולןִידָאס ווָאס ער הָאט ֿפר
דער ַאלגעמיינער . צן הויֿפןַײנ אינגַאנצן נ–דָאס דָארף אורמי איז זייער ַא קליינער 

די ֿפעלדער און גערטנער . ִישער דָארףעאַײנדרוק איז אן ערגערער ווי ֿפון דעם קָאר
 חגם –די הַײזער . ק בַאַארבעט און ַא סך ווינציקער ציכטיקנישט ַאזוי זָארגעוודי

 זעען אויס ֿפַארעלטערט און –חכל דרַײ ָאדער ֿפיר יָאר ־דער דָארף עקזיסטירט סך
ָאבער אויך דָא בלִיען די ֿפעלדער און זַאֿפטיקן זיך די . די גַאסן בלָאטיק. ָאּפגעלָאזט
ווָאס הָאבן העריסן , עֿפונען גריבעראין אייניקע ערטער הָאבן מיר ג. געוויקסן

  .געגעבן ַא מעגלעכקייט צו שטודירן דעם געבוי ֿפון בָאדן
, הָאבן מיר אויף דער הויּפט־גַאס בַאגעגנט ַא ֿפרוי, אויֿפן וועג צוריק ֿפון די ֿפעלדער

מיר הָאבן זיך ֿפַארינטערעסירט . ווָאס הָאט געטרָאגן ַא גרויס ֿפיש אין ַא קערבל
 ווָאס איז נָאך, )ַאזַא מין קַארּפ(לַאנגן ״סַאזַאן״ -ֿפוס-דעם דָאזיקן ָאנדערהַאלבןמיט 

נָאך קורצע . הַײנט אין דער ֿפרי ַא זיכערער ארומגעשווּומען אין דער אורמי
און , אונטערהַאנדלונגען איז ער ֿפַאר צוויי רובל איבערגעגַאנגען אין אונדזער רשות

  .ן מָאלצַײט ֿפון געברָאטענעם קַארּפקעהַאט ַא געשמַאַאויף מָארגן הָאבן מיר ג
דערנָאך זיך אויֿפגעזעצט און ,  טַײךמיר הָאבן ַאוועקגעֿפירט ָאנּפָאיען די ֿפערד בַײם

, ווָאס הָאט זיך ָאנגעשלָאסן ָאן אונדזער גרוּפע, ערעַא קָאר.  ֿפון דָארףןַארויסגעֿפָאר
 ַא קליינער ווַײלע אין ַא ףרקערעווען אויַֿאך פַאז מיר זָאלן נָא, הָאט ֿפָארגעלייגט

מיר הָאבן אים געֿפָאלגט און ֿפארֿפָארן . ִישן דערֿפל בַײם זַײט ֿפון וועגע קָארןצווייט
ער הָאט אונדז דורכגעֿפירט רַײטנדיק צווישן די ֿפעלדער און מיט עדער קָאר. ַאהין

ווָאס ווערן , שטיקער ערד עטלעכע ףבאזונדערער צוֿפרידנקייט ָאנגעוויזן אוי
בַאלד הָאבן ֿפון צווישן די זַאנגען .  דער ָארטיקער ּפיָאנערן־גרוּפעןבַאַארבעט ֿפו

ר זיך דערזען ַא ַאאון מיר הָאבן ֿפ. ַארויסגעקוקט ַא צענדליק שווַארצע קעּפלעך
גרוּפע טונקל־הויטיקע קינדער מיט שמָאלע בלישטשענדיקע אויגלעך און רויטע 

זיי . דָאס זַײנען געווען טאקע די ּפיָאנערן. בלוזקעס-קיכַאטיכלעך איבער האלדז
ווי מיר , הָאבן זיך מיט אונדז ברַאוו בַאגריסט און ַא לַאנגע צַײט נָאכגעקוקט אונדז

  . איבער וועגווייז דערווַײטערטכהָאבן זיך ביסלע
. ען בַאלד ַאכט ַאזייגעראיז שוין געוו, צו דער סטַאנציע ווען מיר זַײנען צוריקגעקומען

מיט . מיר זַײנען ָאנגעקומען כמעט אין איין צַײט מיט דער ַאנדער גרוּפע אונדזערער



דייווידסָאנס ֿפערד .  ּפרָאֿפ– הָאט געטרָאֿפן איין סיבה ,הָאט זיך ַארויסגעוויזן, זיי
ֿפון . ַאנטאון דייווידסָאן הָאט זיך ַא ביסל אויסגעלינקט ַא ה. הָאט זיך סּפָאטיקעט

ווָאס וועט , ַאז בַאלד וועט דורכגיין דער צוג, ווָאקזַאל הָאט מען אונדז געלָאזט וויסן
  .אונדזער ווַאגָאן ַאוועקֿפירן ווַײטער איבער דער ליניע צו מערב

***  
ווען דער צוג הָאט זיך ָאּפגעשטעלט , עס איז שוין געווען נָאך עלף ַאזייגער בַײנַאכט

וו הָאט גענומען מַאנעוורירן מיט אונדזער ָיאון דער לָאקָאמָאט, יע ַא סטַאנצאויף
הָאבן , ט ַארויסצוגיין אין דרויסןײווען מיר הָאבן ענדלעך געהַאט די מעגלעכק. ווַאגָאן

מיר געֿפונען ַא ליידיקן ווָאקזַאל און אין דער ֿפינצטער הָאבן מיר אויף דער געבַײדע 
 .רט ״טיכָאנקַאיַא״קוים דורכגעלייענט דָאס ווָא
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