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  עליכם-שלום

  דָאקטױרים
  
  
  
  
דָאקטער  דָא ערגעץ דער װּו זיצט, ֿפעטער, װײסט איר ניט –

  ?ֿפַײנֿפינקלקרױט
  
  ...ֿפַײנֿפינֿפַײן? װי ַאזױ הָאט איר אים ָאנגערוֿפן? הַא –
 
  .ֿפַײנֿפינקלקרױט –
 
עּפעס ַא ... ֿפַײנֿפינקלקרױט. ַאזױ זשע רעדט? ֿפַײנֿפינקלקרױט –

ן וקא צוו דעאיר דַארֿפט טַאק, װָאס זשע.. .קענטלעכער נָאמען
? ן ַאנדער דָאקטער אױךַאאיז נישקשה 'צי ס? נעּפרעמענע, אים

ָאט דָא . גענוג די דָאזיקע סחורה, הרע-קײן עין, ֿפַארַאן בַײ אונדז
ן ַאאײנער ; צװײ דָאקטױרים, ַאקעגן זיצט אױך ַא דָאקטער

  . ָאקטערד-ןאון דער ַאנדערער ַא צײ, אמתער דָאקטער
   זיצט אױך, ָאט דָארט ,און טַאקע בַאלד די דריטע שטוב

אֿפילו נָאך נָאר ַא , ַא גַאנץ ֿפַײנער דָאקטער, ַא דָאקטער
נָאר , נישט לַאנג ֿפון דער ֿפַאבריקע, יונגעטשקער דָאקטער

עס הָאבן בַײ . ער הָאט שױן ַא היבשע ּפרַאקטיקע, נישקשה
, װָארום דער עולם, רַאקטיקע ּפײנעאונדז ַאלע דָאקטױרים ש

איר הָאט , װי ַאזױ... קרענקט, הרע-קײן עין, ֿפַארשטײט איר מיך
  ...ֿפינֿפַײנֿפין? דעם דָאקטער אַײערן, רוֿפט מען אים, געזָאגט

  
  ...איך דַארף צו אים הָאבן ניט מּכח זיך .ֿפַײנֿפינקלקרױט –
  
דָארט ? ט אירעז –טָא גײט גלַײך ַאהין ? נָאר צוליב אַײער װַײב –

 ַאן ַא דָאקטער, דָאס הײסט. זיצט ַא װַײבערשער דָאקטער
די און נָאר אױף די , ַא בריה ַא דָאקטער, מע זָאגט. רָאַאקוש
! איז דָאך ניט שַײך, ַאז מע שמועסט ַא סּפעציַאליסט ...תןַאחל
ַאז אױף יעדער , איז שױן הַײנט ַאזױ אַײנגעֿפירט אומעטום'ס



 2

ט איז ַא בַאזונדערער דָאקטער׃ אױף בַײכער ַא סּפעציַאלנָאס
אױף אױגן ַא , בערס ַא דָאקטערעל-און-אױף לונג, דָאקטער
... אױף קינדער ַא דָאקטער, אױף נערװען ַא דָאקטער, דָאקטער

, איז אױך נישט דָאס, װָאס מע הײלט ַאצינד, הַײנט דָאס הײלן
, רעצעּפטן, תמָאל הָאט מען געװּוסט רֿפואו ַא. מָאל װָאס ַא
הַײנט איז געװָארן ַא מָאדע ; טערַײביטערע קר, ּפרָאשקעס, ּפילן

ּפשוטע , מיט בעדער, מיט מַאסַאזש, מַאשינעס מיט רַײבעניש
,  די דָאקטױרים ַאלײן זענען הַײנט געװָארן בעדערס–בעדער 
איז עס דָאס בעסטע  ַאז הַײנט, איז גָאר ַא סֿברה'און ס

דער ,  ֿפַאר ַא סּפעציַאלנָאסט איז עראױף װָאס... געשעֿפט
ַא ? װָאס איז ער? װָאס איר ֿפרעגט זיך נָאך אױף אים, דָאקטער

  ?יִיד
 
... איר הערט דָאך נָאכן נָאמען? ַא גױ? װָאס דען. ַא יִיד –

  ...ֿפַײנֿפינקלקרױט
 
. ַא יִיד, ֿפַארשטײט זיך, יָא-נו? הָאט איר געזָאגט, ֿפַײנֿפינקלקרױט –

בַײ אונדז זענען ַאלע . איז ַא יִיד, לד ַאז ֿפַײנֿפינקלקרױטװי בַא
, כָאטש ַאֿפילו ַא יִיד. צום מײנסטן יִידישע דָאקטױרים

ַא יִיד הָאט ליב ַא ; הָאט ליב ַא גױישן דָאקטער, אײגנטלעך
ַא יִיד ... ַא גױישע קלײט און ַא גױישן לערער, גױישן ַאדװָאקַאט

רוֿפט , הָאט איר געזָאגט, איז װי ַאזױ. ..איז די ּכּפרה נָאך ַא גױ
  ?ֿפַײֿפער? דעם דָאקטער אַײערן, מען אים

  
איך דַארף צו אים הָאבן מּכח ... נָאר ֿפַײנֿפינקלקרױט, ניט ֿפַײֿפער –

  ...עּפעס ַאנדערש
  
איך ֿפַארשטײ ?  עצה הַאלטןןַא? מּכחַן ּפריזיװ מסּתמא! ַאהא –

איך , יָאַא? נָאר מּכח ַא שידוךצי אֿפשר ... ?נײן? װָאס!... שױן
און ניט , ַאז ניט הײלן זיך? װָאס דען! הערסט דו? הָאב געטרָאֿפן

אױב ...  מסּתמה ַא שידוךזאי, און ניט קײן ּפריזיװ, קײן װַײב
אױף ... װי ַאזױ הײסט ער דָארט... דַארֿפט איר אַײער, ַאזױ

סערן איך װעל אַײך ָאנװַײזן ַא סך ַא בע. טישטשע ּכּפרות
װיֿפל גיט ? בַײ װָאס יענער הַאלט, עס װענדט זיך. דָאקטער

ַאלץ מער , װָאס מער ּפרַאקטיקע, געװײנטלעך, װָארום... ?מען
װעט איר אױך דַארֿפן , און אֿפילו גָאר ָאן ּפרַאקטיקע. נדן

ַאבי ער , װָארום הַײנטיקע צַײטן ַא ליַאדע סטודענטל, בַאצָאלן



 3

ער װי קװעט איר אים שױן װינצי, טעטאיז נָאר אין אוניװערסי
הַײנט בֿפרט ַא . קס טױזנט קַארבן נישט קױֿפןזע-ֿפַאר ֿפינף

איר ! ער מעג זַײן ַא שמַאטע שבשמַאטע, ר דָאקטערקעֿפַארטי
  ?װָאס מײנט יענער, זָאגט מיר ַאקורַאט

  
איר הָאט גָאר אין גַאנצן ַא !...  ניט דָאס–װײס איך װָאס , נײן –

  ...טעות
 
  איר הערט װָאס איך ? למאי זָאלט איר װעלן איבערשּפַארן –

  איז דָאס ֿפַאר , אױב יענער קָאן גוט בַאצָאלן. זָאג אַײך
ַא . דָאס איז שױן אײן מָאל ַא דָאקטער. אים ָאנגעמָאסטן

און אױף , ער איז אױף ַאלסדינג׃ אױף בַײכער! ּפרָאֿפעסער
, ון אױף ָאּפערַאציעסא, און אױף קינדער, און אױף צײן, נערװן

װָארום ער , און װַײבער הַאלטן ֿפון אים גָאר ַאן עולם ומלואו
ַא , ֿפַארשטײט איר מיך,  זײער ַא ֿפַײנער יונגַאטשעאיז טַאק
און דערצו איז ער נָאך ַא ציוניסט ! “מאושטשינע„ַא , הױכער
ַאז מע שמועסט ַא ! להֿבה- אש–און ַא ּפיסק הָאט ער , אױך

  !איז דָאך ניט שַײך, ַא דָאקטערצַאצקע 
 
  ...ַאז איך דַארף גָאר, איך זָאג דָאך אַײך! נײן –
 
איר ? װָאס זשע דערצײלט איר מעׂשיות! ַאזױ זשע רעדט? הַא –

  ?ט ָאן דָארט ַא װַײס מױערלעז
  
  ?ֿפַײנֿפינקלקרױטצט זי איז דָארט? נו –
 
 דָארט זיצט מאיר, דָארט זיצט ניט ֿפַײנֿפינקלקרױט –

  געװען ַא מָאל ַא קבצן . ַא יִיד ַא גֿביר. טָאלָאטשינָאװס
אױף אונדז בײדן , חוץ זַײן שָאדן, ַאצינד; הגדול הגבור והנורא

איז זי מיאוס װי דער , הָאט ער ַא טעכטערל. געזָאגט געװָארן
ַארשמירט מען ֿֿפ, איז דָא מיט װָאס'ס, נָאר ַאז גָאט העלֿפט. טױט

וֿפצן טױזנט קַארבן און מע ֿפַארגינט זיך ֿפ-עןדָאס ּפנים מיט ַא צ
. איר ַארָאּפברענגען ַא חתן ַא דָאקטער ַאזש ֿפון סַאמע קיעװ

ַאלײן איז ער גָאר ַאן , געענדיקט הָאט ער אין קיעװ, דָאס הײסט
  ...אומַאנער ֿפון אומַאן
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   ?ערצײלט איר עס מירדַאקעגן װָאס  – 
  
  ... זיך נָאך אױףװָאס איר ֿפרעגט, ַאקעגן דעם –
  
װַײל איך , דָאס ֿפרעג איך ניט? אױֿפן דָאקטער ֿפַײנֿפינקלקרױט –

נָאר װַײל דער דָאקטער , דַארף ַא שידוך טָאן מיט ַא דָאקטער
  ...ֿפַײנֿפינקלקרױט איז

  
ַאז דָא , און איך הָאב געמײנט! בַאלד געקָאנט זָאגן הָאט איר דָאך –

, איז יָא ַאזױ'ַאז ס, ערט זשע אױסה! הַאנדלט זיך װעגן ַא שידוך
ָאס  װ נָאר–הָאב איך ַא סּפעציַאליסט ... גיט ַאהער דָאס אױער
ער הָאט ... ניט לַאנג געעֿפנט ַא קַאבינעט... ֿפון דער נָאדל ַארױס

הָאט ער זיך מיישֿב , געכַאּפט עטלעכע טױזנט קַארבן ירושה
, קט אין ַא מַאשיןגעװען און הָאט דָאס גַאנצע געלט ַארַײנגעברָא
קײן ּפרַאקטיקע . ַאלײן געֿפָארן קײן אױסלַאנד נָאך דער מַאשין

ַאזַא דאגה נָאר איך זָאל שױן הָאבן , דערװַײל הָאט ער נָאך ניט
  װי איך הָאב ַא , מיט װּו נעמט מען אױף שבת

ער װעט הָאבן די , זָארגט זיך ניט! דאגה מיט זַײן ּפרַאקטיקע
, װָארום די דָאקטױרים, ָאט װעט איר זען, בעסטע ּפרַאקטיקע

הָאבן ַאלע די שענסטע , װָאס אױף די דָאזיקע שלַאֿפקײטן
? װָאס כַאּפט איר זיך ַאזױ, ָארנ-עז!... סּפעציַאליסטן! ּפרַאקטיקע

איך הָאב אַײך נָאך ניט ! שטײט ַא װַײלע? װָאס ַאנטלױֿפט איר
  ...ױריםאיך הָאב נָאך ַא ּפָאר דָאקט. געקָאנטשעט

  
ו מיט אַײערע  רלָאזט מיך צו! אין גָאטעס װילן, ָאבער –

איך דַארף ניט ? װָאס הָאט איר זיך ָאנגעקלעּפט! דָאקטױרים
  איך דַארף ניט , איך דַארף ניט קײן ּפריזיװ, קײן דָאקטער
 איך בין ניט –איך דַארף ניט קײן סּפעציַאליסט , קײן שידוך

 דַארף הָאבן צום דָאקטער איך. מער װי ַא ּפריקַאזטשיק
ֿפַײנֿפינקלקרױט גָאר מּכח עּפעס ַאנדערש׃ סע קומט אונדז ֿפון 

  ...אים ֿפַארן גַאנצן װינטער ֿפַאר הָאלץ
  
! ן ַא ביסלעגעז! ַאלע בײזע װיסטע חלומות!... ?ֿפַאר הָאלץ –

ֿפרעמדן יִידן און דרײט אים ַא סּפָאדיק׃ -דערטַאּפט ַא װילד
אֿפשר לױֿפט ? אֿפשר הָאט יענער קײן צַײט ניט! טֿפַײנֿפינקלקרױ
? איז ערֿב שבת' ס–װּו ֿפַארדינט מען ַא קערבל , גָאר יענער זוכן

ַאז איר דַארֿפט זַײן , הערט איר, איך הָאב ָאבער בַאלד דערקענט



 5

! גָאט זָאל מיך ַאזױ בַאגליקן אױף דער עלטער, ַא יִיד ֿפון הָאלץ
  !...טֿפו – די הילצערנע יִידן ָאט
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