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 קַאּפיטל א

  .רעדט ֿפון גנֿבים
 

ניט־יִידן הָאבן אים גערוֿפן מָאשקע, יִידן הָאבן אים ֿפַארצױגן מָאשקעלע און 

ַא צונעמעניש גנֿב, מחמת ער איז געװען ַא גנֿב, דָאס הײסט זײן  צוגעזעצט

 .ּפרנסה איז געװען גנֿבה

און גנֿבענען הָאט ער געגנֿבעט נָאר ֿפערד. ַאף גנֿבה־לשון איז ניטָא מע זָאל 

געשָאסן „גנֿבענען ֿפערד; ֿפערד־גנֿבים, ַאז זײ רעדן ֿפון זײער מלָאכה, זָאגן זי 

ַאװעקגעּפלינטלט" „ֿפון שטַאל, “ קײטלט און ַארױסגערוֿפןָאּפגע“, „ַא ֿפױגל

“ אױסגעבַײטשלט„בַא ַא ציגַײנער, “ אונטערגעֿפידלט„מיטן ֿפױגל ַאֿפן יַאריד, 

און געקומען רײן װי ַא “ בַאבקעלעך„מיט ַא בעל־עגלה, צונױֿפגענומען די 

איז זײער ָאט דָאס איז די שּפרַאך ֿפון ֿפערד־גנֿבים, ָאט דָאס  ―טעלער 

 .זשַארגָאן

גנֿבה". „גנֿב" און דָאס װָארט „צװישן גנֿבים בכלל איז ניטָא דער נָאמען 

(ַאן ַאנטלָאֿפענער גנֿב), “ ָאדלער„ֿפַארַאן ַא ,מַארװיכער" (ַא קעשענע־גנֿב), ַאן 

ָאדער “ שּפַאן„(ַא קלײדער־גנֿב), ַא “ (ַא נַאכט־גנֿב), ַא ,כלַאמידניק“ װעשער„ַא 

דָאס איז גָארניט ―(גלַאט ַא גנֿב) וכדומה. נָאר ַא ֿפערד־גנבֿ “ ױטערר„ַא 

דָאס הײסט ַא ליבהָאבער ֿפון “, ַאמַאטער„ֿפַארַאן, ניטָא דָאס מין; ֿפַארַאן ַא 

 ,ֿפערד

און מָאשקעלע גנֿב איז געװען ַא גרױסער ליבהָאבער ֿפון ֿפערד. ַא ֿפערדל 

רזעצן זיך ַאף ַא ֿפערדל רַײטנדיק, ֿפלִיען אין בַא אים געװען דָאס חיות. ַאנידע

ֿפַײל אױסן בױגן, שּפרינגען משוגענערװַײז איבער בערג און איבער טָאלן, 

דָאס איז געװען זײן ַארבעט נָאך ֿפון  ―איבער װעלדער און איבער טַײכן 

יִינגלװַײז ָאן, װָארעם ֿפערד הָאט ער געזען נָאך בַא זײן ֿפָאטער, דעם נֿביא 

, װָאס ער איז ַאלײן אױך געװען ּכל־ימיו ַא ֿפערד־גנֿב... ּפַארדָאן! ניט קײן יונה

 .“נֿביא„גנֿב, נָאר ַא 

איר װײסט, װָאס הײסט ַא נֿביא? ַא נֿביא צװישן ֿפערד־גנֿבים, ֿפערד־

ַא מענטש, װָאס טרעֿפט, און “, טרעֿפער„הענדלער און בעל־עגלהס, הײסט ַא 
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ֿפן, הָאט זיך געמַאכט, מע הָאט בַא ַא בעל־עגלה דער נֿביא יונה ֿפלעג טרע

 .ַארױסגעֿפירט ַא ּפָאר ֿפערד ֿפון שטַאל, איז מען געגַאנגען צום נֿביא

רב יונה, װָאס טוט מען? ס'איז שלעכט, מע הָאט דָאך בַא מיר הַײנטיקע  ―

 !נַאכט ַארױסגעֿפירט ַא ּפָאר ֿפערדלעך. גיט עּפעס ַאן עצה, רב יונה

יא יונה, ַאן ַאלטער, ַא גרױער, מיט קַאסָאקע אױגן, װָאס אײנס קוקט דער נֿב

 :קײן דרום, דָאס ַאנדערע קײן צֿפון, רעדט נישט קײן סך, טוט ַא ֿפרעג

 ?װָאסערע ―

אײנער ַא בולַאנער, אײנער ַא װַײסער מיט ֿפלעקן. ערשט ניט לַאנג  ―

נע צװײ שקַאּפעס, איר אױסגעביטן ַאף מײ“, סּפַאס„געברַאכט צו ֿפירן ֿפון 

דַארֿפט זי געדענקען, רב יונה, געװען װױלע שקַאּפעס, צו װָאס הָאב איך זי 

בַאדַארֿפט אױסבַײטן, װעלכער רוח װײס איך ַאלײן ניט! ער הָאט זיך 

צוגעזעצט צו מיר, ַאזריאל, מיטן קָאּפ זָאל ער ָאנלײגן! בַײט, זָאגט ער צו מיר, 

איר װעט בַײטן? בין איך געגַאנגען און הָאב געביטן, װָאס װעט אַײך ַארן, ַאז 

און איצט הָאט מיך געטרָאֿפן ַאזַא אומגליק, גװַאלד, רב יונה, גיט עּפעס ַאן 

 !עצה

 .דער נֿביא יונה קוקט ָאן ַא זײט און די קַאסָאקע אױגן בַא אים ברענען

 ?װעט זַײן ֿפַאר דער ַארבעט“ רױטינקס„ַא  ―

זָאל איך נעמען? ס'הײסט, ביטערע יָארן, רב יונה, שװערע  ַא רױטינקס? װּו ―

 ?רב יונה“, גרינס„יָארן, אֿפשר װעט זַײן גענוג ַא 

דער נֿביא קוקט ָאן ַא זַײט און די קַאסָאקע אױגן ברענען. ער שנײט ָאּפ װי 

 .מיט ַא מעסער

 !“ַא ,רױטינקס ―

 ?רב יונה“, אֿפשר ַא ,בלָאװס ―

 !“רױטינקס„ַא  ―

און גײט ַאװעק און “ רױטינקס„על־עגלה קרַאצט זיך, זָאגט צו ַא דער ב

לײגט זיך שלָאֿפן, און ַאף מָארגן, אױֿפגעשטַאנען גַאנץ ֿפרי, טרעֿפט ער די 

 ,ֿפערדלעך בַא זיך אין שטַאל

 .מָאשקעלע גנֿב איז געװען ַא גנֿב בן גנבֿ  ―בקיצור, 
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 קַאּפיטל ב

  .קלײנערהײטער בַאװַײזט זיך ַארױס 
 

קינדװַײז הָאט ער דװקא געלערנט אין חדר. דער נֿביא, כָאטש ער איז ַאלײן 

געװען, ניט אױסגערעדט זָאל זַײן, ַא יִיד ַא גנֿב, הָאט ער ֿפונדעסטװעגן 

געװָאלט, ַאז זַײן זון זָאל אים זַײן ַא ,װױל געלערנטער; ער הָאט זיך ֿפַאר 

 .ַאז ער צָאלט ֿפַאר אים ׂשכר־לימוד “,קדיש„ַאלעמען בַארימט מיט זַײן 

הָאט ָאבער מער ליב געהַאט די שטַאל װי דעם חדר, און ַא ֿפערדל “ דער ,קדיש

איז בַא אים געװען צען מָאל טַײערער ֿפונעם רבין להֿבדיל. דער רבי ַאלײן 

הָאט געֿפונען ֿפַאר נײטיק צו זָאגן דָאס דעם ֿפָאטער, ַאֿפילו ַאביסל 

 .ֿפַארשטעלט

רב יונה, איר מעגט שױן דעמָאלט שטַארבן, װען אַײער זון װעט קָאנען זָאגן  ―

 ...קדיש

דעם ֿפָאטער הָאבן די דָאזיקע װערטער ַאזױ טיף דערלַאנגט צו דער לעבער, 

ַאז ער הָאט גענומען ַאן ַארַאּפניק און געהײסן דעם זון זיך לײגן, ער זָאל אים 

ָאבער קײן חשק ניט געהַאט ֿפַארזוכן דעם טעם מקײם־ּפסק זַײן. דער זון הָאט 

ֿפון ַא רימענעם ַארַאּפניק ַאֿפן הײלן לײב, און הָאט זיך ָאּפגעזָאגט, ניט 

 .געװָאלט בשום אױֿפן זיך לײגן

 .הָאט אים דער ֿפָאטער געזָאגט ―לײג זיך!  ―

 .הָאט אים דער זון געענטֿפערט ―איך װעל זיך ניט לײגן  ―

 .ים דער ֿפָאטער געהײסן מיטן הַארבן װָארטדעמָאלט הָאט א

 !לײג זיך זָאג איך דיר ―

 ,איך װעל זיך ניט לײגן הָאב איך דיר געזָאגט ―

איז דער ֿפָאטער ַארױס ֿפון די ּכלים, אים געװָאלט מיט גװַאלד 

ַאנידערלײגן. הָאט זיך דער זון ניט געלָאזט רירן ֿפונעם ָארט. ַא שעה ּכסדר 

ֿפָאטער גערַאנגלט מיטן זון, ניט געקָאנט מַאכן מיט אים גָארניט, הָאט זיך דער 

ער הָאט ַארױסגעזען, ַאז גיכער װעט ער אױֿפהײבן די שטוב ַאף די ּפלײצעס, 

 .אײדער אַײנבָארען דעם זון

הָאט אים דער ֿפָאטער ַא ֿפרעג געטָאן דָאס לעצטע  ―װעסט זיך ניט לײגן?  ―

 .מָאל

הָאט אים דער זון געענטֿפערט, און בכדי דער ֿפָאטער  ―נײן, בשום אױֿפן!  ―

זָאל ניט מײנען, ַאז ער זָאגט דָאס אין ַא גלַײכװערטל, הָאט ער ַארױסגעשלעּפט 

ַאן אַײזערנע ּפידקָאװע ֿפון דער קעשענע און הָאט זי צעברָאכן ַאף צװײען, װי 

ַאז זַײן זון  מע ברעכט אױף ַא בײגל. דעמָאלט הָאט דער נֿביא ַארױסגעזען,
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הָאט אין זיך שמשון הגיבורס גֿבורה און ער הָאט בַאקומען ֿפַאר אים גרױס 

 .דרך־ארץ

ַאז מָאשקע איז ַארױס ֿפונעם חדר, הָאט ער ניט געקָאנט דַאװנען ַאֿפילו, 

“; געכַאּפט ַאף דער עֿברי„ער אין געװען, װי מע זָאגט אין מַאזעּפעװקע, 

עקָאנט ַאנדערע זַאכן: אַײנשּפַאנען דעם גרעסטן דערֿפַאר ָאבער הָאט ער ג

װָאגן און ֿפָארן רַײטנדיק הָאט ער געקָאנט װי ַא קָאזַאק; דָאס ֿפערד הָאט 

געמעגט זַײן װי װילד און היציק, איז דָאס בַא אים אונטערן רַײטן געװָארן 

ן װי טײג און שטיל װי ַא קעצעלע. הַײנט הָאט ער געקָאנט שװימען ַאֿפ װײך

ר װי ַא קַאטשקעלע; ַאריבערשװימען דעם טַײך אין דער ָאװַאסער טַאקע נ

ברײט הין און צוריק אין אײן ָאטעם איז בַא אים געװען ַא שמעק־טַאבעקע, 

און זַײן גֿבורה הָאט געהַאט ַא שם ניט נָאר אין מַאזעּפעװקע, אין ַאלע דערֿפער 

ע קָאן אַײנבָארען דרַײ סָאלדַאטן ַארום און ַארום הָאט מען געװּוסט, ַאז מָאשק

ַאנט, און ַאזױ שלָאגן, ַאז בלוט זָאל גײן, האון שלָאגן זעקס מענטשן מיט אײן 

 !ַאז מע זָאל אים הָאבן צו געדענקען

ך ניט אײן זינָאך ַאז ער אין געװען גָאר יונג, ַא בר־מיצװה־יִינגל, הָאט ער 

װער מָאשקע איז. די מָאל אױסגעצײכנט מיט זַײן שלָאגן, בַאװיזן 

מַאזעּפעװקער ּפױערשע יונגען, װָאס ֿפלעגן ּכמעט ַאלע שבת מלחמה הַאלטן 

מיט די יִידישע קינדער בשעת זי גײען ַארױס שבת בַאטָאג אונטערן שטָאט 

ַאֿפן שּפַאציר, ָאנרײצן ַאף די יִידן די הינט, יָאגן, ֿפַײֿפן און זינגען דָאס שײנע 

 :ליד

 ,זשיד, זשיד

 !ַאלעמײֿכ

ַאז זײ הָאבן אײנמָאל ֿפַארזוכט מָאשקעס הענט, הָאבן זי שױן ֿפַארזָאגט 

דעם צענטן, מע זָאל זיך מיט דעם דָאזיקן יִידן ניט זַאטשעּפען, און שּפעטער, 

ַאז ער איז אונטערגעװַאקסן, געװָארן ַא בחור צו לַײטן, הָאבן אױך גרױסע 

און הָאבן ֿפַאר אים געציטערט אימת־ּפױערים ֿפַארזוכט מָאשקעס קולַאקעס 

 .מװת

דָאס איז געװען בַא אים, קָאן מען זָאגן, ַא מין ּתאװה, ַא  ―שלָאגן זיך 

יצר־הרע, און ליב געהַאט הָאט ער זיך ֿפַארטשעּפען מיט ַא גרעסערן, ַא 

 .געזינטערן ֿפון זיך

ט, װען מע צו מײנסטן ֿפלעג ער ַארױסבַאװַײזן זיך מיט זַײן גֿבורה דעמָאל

הָאט עמעצן בַאלײדיקט. ער הָאט געדַאנקט גָאט, ַאן עס הָאט זיך אים 

געטרָאֿפן ַא גליק, עטלעכע בעל־עגלות, ָאדער עטלעכע קצֿבים הָאבן ַאלע מיט 
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ַא מָאל בַאֿפַאלן אײנעם (און דָאס איז דָאך ַא ּכלל, ַאז יִידישע בעל־עגלות און 

דעמָאלט ֿפלעגט אונדזער מָאשקע  ―עס) קצֿבים זַײנען גרױסע רוצחים־היצל

ֿפַארקַאטשען די ַארבל, ַארַײנשּפרינגען אין רעכטן ֿפַײער און ַארבעטן מיט 

איז  ―בײדע הענט און מיט יעדע ֿפיס, און ַאז מע הָאט בַאדַארֿפט מיטן קָאּפ 

געװען מיטן קָאּפ אױך. ניט אײנער ֿפלעג ַאװעקגײן ֿפון דערדָאזיקער מלחמה 

בַײל ַאֿפן שטערן, מיט ַא לַאמטערן אונטער די אױגן, מיט ַא קרעל ַאף  מיט ַא

דער נָאז. ֿפון ָאּפגעריסענע ַארבל, צעֿפליקטע ּפָאלעס און צעקַארדַאשעטע 

ֿפון דעם שמועסט מען ניט. דָאס הָאט ער ַאלײן ַאף זיך ניט  ―ּפלײצעס 

עטײלט ּפעטש, איז אײנמָאל ֿפַארזוכט, און טָאמער הָאט עמעצער אים אַײנג

אױך געװען ֿפַארֿפַאלן, ַאדרבא, ער הָאט ליב געהַאט ַאזעלכן, װָאס קָאן געבן 

ּפעטש; ַאזעלכן, הָאט ער געזָאגט, אין ערשט גוט צו ּפַאטשן און געשמַאק 

 .כַאּפן ֿפון יענעם ּפעטש

הקיצור, אין דעם ענין ֿפון ּפעטש, ֿפון קלעּפ מיט קולַאקעס איז מָאשקע 

ען ַא מֿפורסם. אױב איר װעט קײן ֿפַאראיבל ניט הָאבן, װעל איך זָאגן, ַאז געװ

 .ער איז געװען ַא גָאון

  

 קַאּפיטל ג

  .ער איז געװען דער גלית הּפלישּתי ֿפון זלָאדיעװקע
 

אין דער סֿביֿבה ֿפון מַאזעּפעװקע איז ֿפַארַאן ַא דָארף זלָאדיעװקע; איז אין 

ױער מיטן נָאמען איװַאן קורקַא, ַא הױכער, ַא דעם זלָאדיעװקע געװען ַא ּפ

געזונטער, ַא מין גלית הּפלישּתי, ַא שטילער ַאֿפילו, ַאן ערלעכער, נָאר ביז 

װַאנען ער איז געװען ניכטער. קױם הָאט ער ָאבער געמַאכט ַאן איבעריקע 

ּכוסע, ַאזױ ֿפלעג זיך אין אים צעברענען די רציחה און ֿפלעג ָאנהײבן 

ברעכן טירן, ֿפענצטער, שלָאגן מענטשן און צום מײנסטן יִידן. “, עװען,בוש

ֿפלעג ער טענהן און  ―ַאף יִידן ֿפלעג ער דעמָאלט זַײן סּכנה־נֿפשות. די יִידן 

די יִידן  ―מַאכן בשעת־מעׂשה מיט בײדע קולַאקעס אין דער לוֿפטן 

ען זַײן בלוט, ער ֿפַאראומערן אים דָאס לעבן, זײ עסן זַײן ֿפלײש, זײ טרינק

װעט זיך ניט בַארוִיקן ביז ער װעט זײ ניט אױסהרגענען, אױסקױלען 

 !אײנציקװַײז

ַאזױ ֿפלעג טענהן איװַאן קורקַא מיט זיך ַאלײן און היצן זיך ַאזױ לַאנג, ביז 

מע הָאט אים בַאדַארֿפט בינדן הענט און ֿפיס און ַא שיּכורן װי ַא בַארַאן 

 .זלָאדיעװקעָאּפֿפירן ַאהײם קײן 
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און איװַאן קורקַא “, סּפַאס יַאריד„ױהי היום, איז געװען אין מַאזעּפעװקע 

הָאט ַארױסגעֿפירט ַא ּפָאר ביקלעך צו ֿפַארקױֿפן. ֿפַארקױֿפט די ביקלעך, הָאט 

ער ֹּבַא ׂשרה װָאלציכען אין טרַאקטיר געשטעלט מָאהַאריטש און נָאכַאמָאל 

מָאהַאריטש און הָאט זיך צעהוליעט און הָאט  מָאהַאריטש און װידערַאמָאל

ָאנגעהױבן בושעװען װי זַײן שטײגער איז, ברעכן ֿפלעשלעך, שלָאגן ֿפענצטער, 

און הָאט זיך ָאנגעהױבן טשעּפען צו ׂשרה װָאלציכען, ֿפרִיער מיט װערטער און 

מיט קללות, און דערנָאך מיט ּפעטש און מיט קולַאקעס. איז געװָארן ַא 

 !ַאלד: מע שלָאגט ׂשרה װָאלציכעןגעװ

דער געװַאלד איז געװען ַאזױ גרױס, ַאז ער הָאט געגרײכט ַאֿפן יַאריד צװישן 

די ליװערַאנטן. דָארט איז געשטַאנען מָאשקע אין ַא קורץ ּפעלצל, מיט ַא 

בַײטשל אין די הענט. די הױזן ַארַײנגעלָאזט אין די שטיװל און בַאטרַאכט ַא 

ס ער הָאט שטַארק חשק געהַאט דָאס צו קױֿפן, ּפלוצעם דערהערט ֿפערדל, װָא

 .ער ַא געשרײ: מע שלָאגט ׂשרה װָאלציכען

 ?װער שלָאגט ―

 !איװַאן קורקאַ  ―

גרינגער װי ַאן ָאדלער, גיכער װי ַא הירש און שטַארקער ֿפון ַא לעמּפערט איז 

ַארַײן און הָאט מָאשקע ַארַײנגעֿפלױגן צו ׂשרה װָאלציכען אין טרַאקטיר 

דערלַאנגט איװַאן קורקַאן נָאר אין ּפַאטש, הָאט זיך בַא אים געלָאזט די דמים 

 .ֿפונעם לינקן אױער

אין עטלעכע טעג ַארום איז איװַאן קורקַא געקומען צו ֿפָארן קײן 

מַאזעּפעװקע מיט ַא געשװָאלענער בַאק, הָאט זיך ַארומגעטרָאגן איבער דער 

ױסן טָאּפ אײער און הָאט זיך נָאכגעֿפרעגט, װּו זיצט דָא שטָאט מיט ַא גר

 .ערגעץ דער יִיד, װָאס הָאט אים געשלָאגן

 ?ַא דע טָאי זשיד שָא מענע װדַאריװ ―

הָאבן דָאך מסּתמא די מַאזעּפעװקער יִידן ניט געװָאלט ַארױסגעבן 

קַא זוכט מָאשקען. נָאר מָאשקע, ַאז ער איז געװױרע געװָארן, ַאז איװַאן קור

אים, איז ער אים ַאלײן ַארױסגעקומען ַאקעגן און הָאט אים געֿפרעגט, צי װיל 

ער ניט ֿפַארזוכן ֿפון אים נָאך ַא ּפָאר ּפעטש? הָאט אים איװַאן קורקַא דערױף 

געענטֿפערט, ַאז ס'איז גענוג, ער איז שױן צוֿפרידן מיטן ערשטן ּפַאטש, ַא 

אײער, און איװַאן קורקַא אי  ―כט ַא מּתנה סימן, ָאט הָאט ער אים געברַא

 .געװָארן מיט מָאשקען חֿבר, די גרעסטע גוטע ברידער
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 קַאּפיטל ד

  .ער טרָאגט ׂשינאה ַאף די מַאזעּפעװקער יִידן און איז גערעכט
 

 .ֿפון דעמָאלט ָאן הָאבן די מַאזעּפעװקער יִידן געקָאנט שלָאֿפן רוִיק

אים גערוֿפן, מָאשקעלע גנֿב, איז געװען זײער  מָאשקע, ָאדער װי זײ הָאבן

װָאס “, לא יֿבא בקהל„בַאשיצער. ער איז טַאקע געװען ניט מער װי ַא גנֿב, א 

קײנער װעט זיך מיט אים ניט משדך זַײן; נָאר ַאז מע הָאט בַאדַארֿפט צו אים 

 ָאנקומען ֿפלעג מען אים חנֿפענען, קריכן אונטער די נעגל, מַאכן הונדערט

ַאז מע דַארף הָאבן „קָאמּפלימענטן, דערױף איז דָאך ֿפַארַאן ַא יִידיש װערטל: 

 .“דעם גנֿב, נעמט מען אים ַארָאּפ ֿפון דער ּתליה

מָאשקע הָאט ַאלצדינג געװּוסט און הָאט זיך אױסגעלַאכט ַאף זײער בָאבע. 

ַא װערט,  ַאלע מַאזעּפעװקער יִידן מיטן נגיד אינאײנעם הָאט בַא אים געהַאט

װי ער ַאלײן הָאט געזָאגט, ֿפון ַאן אױסגעצױגענעם צװיָאק און ַאן ַאלטער 

 .ּפידקָאװע

 .ֿפונדעסטװעגן הָאט ער געטרָאגן ַאף זײ ַא סך ֿפַארדרָאס

ערשטנס, ֿפַארן נָאמען ַאלײן; ער הָאט געװּוסט, ַאז מע רוֿפט אים אונטער די 

בַא װָאסער  ?ֿפַאר ַא גנבֿ װָאס איז ער זײ “. מָאשקעלע גנבֿ „אױגן 

מַאזעּפעװקער יִידן הָאט ער, חלילה, עּפעס ַאװעקגעגנֿבעט? און װָאס איז 

עּפעס ֿפַארצױגן? ֿפַארװָאס קומט אים ַא נָאמען מָאשקעלע גנֿב, און משה 

נֿפּתלי דעם מלװהס, װָאס ער איז געװיס ַא גנֿב און ַא צינדער און װָאס אין 

זײ משהלע און טַאקע נָאר רב משהלע? באשר משה דער קָארט, הײסט בַײ 

 ...!נֿפּתליס הָאט געלט, און ער ניט

הַײנט הָאט אים ֿפַארדרָאסן, למַאי, ַאז ער קומט ַאמָאל אין ַא יום־טוֿב אין 

בית־מדרש ַארַײן, הָאט ער ניט קײן ָארט און בַאדַארף שטײן ערגעץ הינטערן 

 .בַאלעמער

סן, למַאי, ַאז סע קומט ׂשימחת־ּתורה צו הקֿפות, הַײנט הָאט אים ֿפַארדרָא

איז ָאדער מע איז אים מכבד צו דער לעצטער הקֿפה און מע רוקט אים ַארַײן 

 .ַא ּתורהלע מיט ַא צעריסן העמדל, ָאדער מע גיט אים גָאר קײן הקֿפה ניט

הַײנט הָאט אים ֿפַארדרָאסן, למַאי הָאט ער נָאך קײנמָאל ניס זוכה געװען, 

עמעצער זָאל אים שיקן רוֿפן ַאף ַא ׂשימחה, ַאף ַא ברית, ָאדער ַאף ַא חתונה, 

כָאטש קריגן הָאט ער זיך מיט קײנעם ניט געקריגט, חלילה בַא קײנעם ניט 

צוגענומען, קײנעם ניט בַאלײדיקט, ניט בַארעדט, געלעבט גוט מיט איטלעכן 

ֿפון עמעצנס װעגן אין מיטן בַאזונדער. טָאמער ַא טוֿבה טָאן ַא יִידן, גײן 

בַײנַאכט, איז מיטן גרעסטן ּכֿבוד, און ֿפון העלֿפן ַאן ָארעמַאן מיט ַא קערבל 
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דָאס שמועסט מען ניט, װָארעם ַא קערבל הָאט בַא מָאשקען בכלל קײן  ―

 ...װערט ניט

איז ֿפַארַאן בַא גָאט ַא סך און געלט איז  ―ֿפלעג ער זָאגן  ―קערבלעך,  ―

 ...מָארגן בַא מיר ―יק: הַײנט איז דָאס בַא יענעם קַײלעכ

נָאר מער ֿפון ַאלץ הָאט אים ֿפַארדרָאסן, װָאס קײנער װיל זיך מיט אים ניט 

משדך זַײן, קײנער װיל אים ניט נעמען, קײן מײדל װיל ֿפַאר אים ניט חתונה 

י, הָאבן, דָאס לעצטע דינסטמײדל װיל ניט גײן ֿפַאר אים; זי װעט, זָאגט ז

בעסער נעמען ַא שנַײדער ָאדער ַא שוסטער, ַאבי ניט הָאבן מָאשקעלע גנֿב 

 .ֿפַאר ַא מַאן

ָאט ַאזעלכע רײנע דיבורים הָאט ער ַאלײן מיט זַײנע אױערן געהערט ֿפון 

ַא מײדל, לאה הָאט זי געהײסן, און דװקא ַאן ָארעם מײדל, ַא נַאקעטע, ַא 

ַאז ס'איז אים געװען שטַארק אַײנגענעם בָארװעסע, און מע קָאן ניט זָאגן, 

אױסצוהערן ַאזעלכע װערטער, און ֿפונדעסטװעגן הָאט מָאשקעלע גנֿב ֿפָארט 

חתונה געהַאט, און דװקא גענומען ַא שײן מײדל, דָאס שענסטע ֿפון ַאלע 

מַאזעּפעװקער מײדלעך. און ַא בַאלעבַאטיש קינד דערצו און נָאך װָאס ֿפַאר ַא 

 !ש קינדבַאלעבַאטי

ַאזױ הָאט מען  ―דעם ערגסטן הונט קומט ָאן דָאס בעסטע שטיקל 

 .געזָאגט דערױף אין מַאזעּפעװקע, און מע איז געװען גערעכט

  

 קַאּפיטל ה

חײם חסידס טעכטערל טוט ָאּפ ַא שײנע זַאך און מַאזעּפעװקע גײט אום 
 כָאדָארָאם

  

י גרעסטע ַאדונים ֿפון צו חײם חסיד אין װַײנקעלער קומען טרינקען װַײן ד

טשינָאװניקעס, גלחים און גלַאט ַאזױ בַאלעבַאטים. מחמת ערשטנס,  שטָאט,

איז בַא חײם חסיד אין קעלער דָאס בעסטע גלעזל װַײן, והשנית, איז דָארטן 

זײער ַאנגענעם צו זיצן; חײם חסיד, ֿפַארשטײט איר מיך, איז ַאלײן נישט ַאזַא 

די װעלט,  ידערֿפַאר הָאט ער ָאבער ַא װַײב, איז זי שײן װצַאצקע ַא ֿפַארשױן, 

(ַאזױ רוֿפן “ חײמָאװאַ „אײנע שענער ֿפון דער ַאנדערער. די  ―און טעכטער 

זי די ַאדונים) מיט אירע טעכטער הָאבן ַא שם אין שטָאט, און איר װײסט 

ן נָאר־ס'איז טַאקע געשמַאק ַא ֿפריש גלעזל װײַ  ―װָאס איך װעל אַײך זָאגן? 

װָאס ֿפונעם צַאּפן, ַאז ַא שײן װַײבל טרָאגט אַײך אונטער און שײנע מײדלעך 
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דרײען זיך דערבַײ ַארום. דַאכט זיך גָארנישט, דער װַײן װעט דערֿפון זיסער 

 .ניט װערן, נָאר ֿפָארט ָאנגענעמענער

 חײם חסיד הָאט דָאס געװּוסט גַאנץ גוט. די ַאדונים ַאלײן הָאבן אים װיֿפל

“ דנַא קוביטאַ ַאל„מָאל געזָאגט, געגעבן ָאנצוהערעניש, ַאז ס'איז בַא אים ַא 

(ליבע טעכטער); ער הָאט זיך ָאבער ניט “ כַאני צורקיָאק„(ַא שײן װַײב) און 

געמַאכט דערֿפון, ער הָאט געקָאנט גַאנץ גוט זַײן װַײב מיט זַײנע טעכטער און 

 .כערהָאט געקָאנט שלָאֿפן רוִיק, זַײן זי

מע דַארף ניט מער װי מַאזעּפעװקע איז ַא שטָאט, װָאס הָאט ליב רעדן; 

אין מַאזעּפעװקע ַארַײנֿפַאלן אין יִידישע מַײלער, זָאל אַײך גָאט שומר־ומציל 

זַײן! ֿפונדעסטװעגן הָאט ַאף חײם חסידס װַײב מיט זַײנע טעכטער קײנער קײן 

ו. דער, װָאס הָאט שױן יָא געװָאלט העזה ניט געהַאט איבערקערן די צונג ַאֿפיל

ַא שײן װַײב און שײנע טעכטער איז „עּפעס רײדן, הָאט ער נָאר געזָאגט, ַאז 

 .און מער ניט ַא װָארט ―“, ַא סגולה צו ּפרנסה

נָאך ַאזַא מין הקדמה קָאן מען זיך שױן ֿפָארשטעלן, װָאס ס'הָאט זיך 

טער, צירעלע די שײנע, סַאמע די ָאּפגעטָאן אין שטָאט, ַאז חײם חסידס טָאכ

קלענערע און זי גערָאטענערע און די שטילערע ֿפון ַאלע, איז אײנמָאל, ּפסח 

נָאכן ערשטן סדר איז דָאס געװעזן, ַאנטלָאֿפן, און מיט װעמען ַאנטלָאֿפן? מיט 

אײנעם ֿפון די ַאדונים, מיט ַא טשינָאװניק ֿפון ַאקציז, מיט מַאקסים 

װּוהין ַאנטלָאֿפן? אין מָאנַאסטיר ַארַײן! איר הערט? אין  טשובינסקי! און

 !מָאנַאסטיר ַארַײן

װּו נעמט מען די ּפען, װָאס זָאל בַאשרַײבן ַאלצדינג, װָאס הָאט זיך 

ָאּפגעטָאן יענעם ּפסח אין מַאזעּפעװקע? װּו נעמט מען די ֿפַארבן, מע זָאל 

ּפנים צו דער ערד און די אױסמָאלן דָאס בילד, װי חײם חסיד ליגט מיטן 

גַאנצע שטָאט מיט ַאלע קינדער מיט די דינסטן ַאֿפילו ליגן מיט די ּפנימער 

אין די קישנס און װײנען ַא סך מער װי די ֿפרימסטע יִידן װַײנען הַײנטיקע 

 צַײטן ּתשעה־בָאֿב ַאף חורבן בית־המקדש. געקומען נָאכן עסן, הָאט

קינד און קײט זַײנען געװען אינדרױסן, די זיך די גַאנצע שטַאט געװײנט; 

מָאנַאסטירסקע גַאס איז געװען ֿפַארֿפלײצט מיט יִידן, װַײבער, בחורים און 

מײדלעך. די מעׂשיות, װָאס זַײנען דערצײלט געװָארן דָארטן מיט די ּפָאטשטן, 

ג װָאס זַײנען געֿפלױגן יענעם טָאג און ַאֿפן ַאנדערן טָאג, און ַאֿפן דריטן טָא

 .און ַאלע טעג ּפסח, איז גָארניט איבערדערצײלן
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 קַאּפיטל ו

 חײם חסידס אײדעם אליהו־נח ֿפַאלט ַאף ַאן עצה
  

ַאף דער הײסער שעה הָאט חײם חסיד גָארניט געקָאנט טָאן, ניט געװּוסט, 

װָאס זָאל ער טָאן, הָאט ער זיך ֿפַארשלָאסן בַא זיך אין חדר, זיך געװַאלגערט 

ערד און נָאר געװײנט, און נָאר געװײנט, ערגער, טױזנט מָאל ערגער  ַאף דער

װי מע װײנט ַאף ַא טױטן, װָארעם דָארטן איז נָאר ַא װײטיק, און דָא איז ַא 

 ...װײטיק מיט ַא בזיון אינאײנעם

זי איז ַאװעקגעלָאֿפן צו ַאלע “. חײמָאװאַ „ניס ַאזױ ָאבער הָאט געטָאן די 

צום איסּפרַאװניק ַאלײן געֿפַאלן צו די ֿפיס, געװײנט און  גרעסטע ַאדונים, און

געבעטן רחמים, מע זָאל זי כָאטש צולָאזן ַאף אײן הַאלבע שעה צו צו דער 

טָאכטער, מער ניט. עס הָאט ניט געהָאלֿפן קײן װײנען. דָאס אײנציקע, װָאס 

ן זי מע הָאט איר געקָאנט העלֿפן, איז נָאר מיט ַא גוט װָארט: זײ הָאב

געטרײסט, ַאז מע װעט איר טָאכטער חלילה גָארניט טָאן, ַאז זי װעט מיט 

גָאטס הילף זַײן גליקלעך, װָארעם מַאקסים טשובינסקי איז זײער ַא ֿפַײנער, 

זײער ַאן ָארנטלעכער מענטש; זי װעט מיט אים געװיס הָאבן ַא סך ַא בעסער 

ָאדער מיט דעם “ צקאָ אי„(חסיד) מיט דעם “ ּפאוסיד„לעבן װי מיט דעם 

 .װָאס אירע עלטערן װָאלטן איר געגעבן ֿפַאר ַא מַאן“, בערקאָ „

ַאזױ הָאבן דידָאזיקע גוטע מענטשן אױסגערעדט דער ָארעמער מַאמען דָאס 

ֿפַארביטערטע הַארץ, און די ָארעמע מַאמע הָאט זיך ניט געװָאלט טרײסטן, 

מָאנַאכעס ֿפונעם מָאנַאסטיר, זיך געלָאֿפן ֿפון דָארטן צו די גלחים, צו די 

עס הָאט ניט געהָאלֿפן קײן  ―געװַאלגערט ַאף דער ערד, געקושט די ֿפיס 

 !רבונו־של־עולם

איז אײנער ֿפון חײם חסידס אײדעמס געֿפַאלן ַאף ַאן עצה: מָאשקעלע גנֿב! 

 דָאס הײסט, מע זָאל ַא בעט טָאן מָאשקעלע גנֿב, װָאלט ער געֿפונען ַא מיטל;

 ...ער װײסט שױן װי ַאזױ; אים בַאדַארף מען ניט לערנען

ַאז מע טרינקט זיך, כַאּפט מען זיך ָאן אין ַא שַארף ֿפון ַא שװערד. חײם חסיד 

הָאט געשיקט רוֿפן מָאשקעלע גנֿב, ער זָאל זיך מטריח זַײן קומען ַאף ַא ּפָאר 

 .“מּכוח זײער ַא נײטיקן ענין„װערטער 

רַײטנדיק “... ֿפון דער ַארבעט„ָאס געקומען צו ֿפָארן מָאשקע אין נָאר־װ

ַאֿפילו ניט ָאּפגעטרײסלט זיך ֿפונעם  ַאף ַא ברענענדיק ֿפערד, ער הָאט נָאך

שטױב און איז ַא ֿפַארּפָארָאשעטער, ַא הונגעריקער און ַא דָארשטיקער 

קען  “נײטיקער ענין„ַאװעקגעגַאנגען צו רב חײם חסיד הערן, װָאס ֿפַאר ַא 
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דָאס זַײן, כָאטש בַא זיך הָאט ער גַאנץ גוט ֿפַארשטַאנען, ַאז דָאס בַאדַארף זַײן 

געװיס מּכוח דער ַאנטלָאֿפענער צירעלע, און דָאס הַארץ הָאט אים בַאצַײטנס 

  .ָאנגעהױבן קלַאּפן, ַאלײן ניט צו װיסן ֿפַארװָאס

 

* * * 

  

זינד ָאנצוהײבן מיט מָאשקעלע ניט גרינג איז געװען חײם חסיד מיט זַײן הױזגע

גנֿב דעמדָאזיקן שמועס. ניט גרינג איז אױך געװען ֿפַאר מָאשקעלע גנֿב ַא ֿפרעג 

צו טָאן, נָאך װָאס הָאט מען אים געשיקט רוֿפן. בײדע צדדים זַײנען געזעסן ַא 

 .היּפשע װַײלע און געשװיגן

ַא יונגערמַאן  הָאט זיך געֿפונען אײנער אליהו־נח, דער עלטערער אײדעם,

ך, טרָאגט ַא זַײדענעם קַאשקעט ″ַא שײנער בַאל־לשון און ַא בעל־ּתנ

אינדערװָאכן, שנַײצט די נָאן בריהש מיט אײן ֿפינגער, און איז ַארױס ֿפַארן 

מליץ־יושר ֿפַאר דער גַאנצער שטוב מיט ַא מענה־לשון, געקַײט די װערטער, 

  .װי מע קַײט מצה

הײסט עס, װָאס אונדזער צירעלע, מײן יִינגערע י מעׂשה דערֿפון, "ד 

שװיגערין, הײסט עס, הָאט זי דָאס... ַאװעק, הײסט רָאט, ניט ַאלײן, דָאס 

הײסט ַאלײן, נָאר דָאס... סטיגָאטערס, הײסט עס, ַא סך... איז בַאדַארף מען 

זי ֿפון דָארטן, הײסט עס... דָאס... איז בַא אונדז געבליבן, אױב דו װילסט, 

 "...הײסט עס, מהיכא־ּתיתי ֿפַארדינען ַא קערבל

דָא הָאט זיך אליהו־נח ָאּפגעשטעלט, ַא מַאך געטָאן מיטן קָאּפ, װי בשעת מע 

שלינגט ַארָאּפ ַא בײנדל, און הָאט ַא שנַײץ געטָאן די נָאז מיט אײן ֿפינגער און 

ן הָאט געװָאלט רעדן װַײטער, הָאט אים מָאשקעלע גנֿב איבערגעשלָאגן או

 .אים ָאּפגעענטֿפערט מיטן אײגענעם לשון, װָאס אליהו־נח

די מעׂשה דערֿפון, הײסט עס, װָאס דו ביסט ַא יָאלד און מײנסט ביסט ַא "

גרױסער חכם, ַא שוֿפר, זָאגט מען, הָאט ַא לַאנגן ָאקס און קָאן קײן צונג ניט 

איך מנדר ַאף דײן בלָאזן. דָאס קערבל, װָאס דָאס זָאגט צו דערֿפַאר, בין 

ֿפעטערס יָארצַײט, און לָאז מַײן נָאמען ניט הײסן מָאשקע, אױב איך װעל 

 "...צירעלען ֿפון מָאנַאסטיר ניט ַארױסנעמען, סַײדן דער טױט װעט מיר זַײן

דידָאזיקע װערטער זַײנען געזָאגט געװָארן ַאזױ ֿפעסט, מיט ַאזױ ֿפיל הַארץ, 

“, געגַאֿפט ַאף די נעגל„ַאז דָאס גַאנצע געזינדל איז געבליבן זיצן װי מע זָאגט 

און ַאֿפילו אליהו־נח, װָאס איז געװָארן רױט און דערשװיצט ֿפַאר בזיון, איז 

ן ַאף ַאלע זַײטן, און געשמָארעט מיט דער געװען צוֿפרידן, געװָארֿפן מיט אױג

נָאז און בַאלעקט זיך װי ַא קַאץ בשעת זי הָאט געװָאלט ֿפַארזוכן דעם טעם 
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װָאס איז געזעסן ביז ַאהער און “, חײמָאװאַ „ֿפון ּפסחדיקער שמַאלץ... די 

 ―געװײנט, הָאט אױֿפגעהערט װײנען, געברָאכן די הענט און ַא זָאג געטָאן: 

 .!הלװַאי, רבונו־של־עולם, ֿפון זַײן מױל אין גָאטס אױערן ָאמן,

נָאר אײן חײם חסיד אין געזעסן דער קָאּפ ַארָאּפגעלָאזט צו דער ערד, ניט 

געקָאנט קוקן קײנעם אין די אױגן ַארַײן, גלַײך װי ער הָאט עּפעס ֿפַארזינדיקט, 

זָאגן. און ַאז ס'איז עּפעס ָאּפגעטָאן ַאזעלכס, װָאס איז גָאר ַא חרּפה אױסצו

געקומען צו געזעגענען זיך, בשעת מָאשקעלע גנֿב איז אױֿפגעשטַאנען 

ַאװעקצוגײן, הָאבן זַײנע אױגן זיך ָאּפגעשטעלט ַאף מָאשקען מיט ַאזױ ֿפיל 

צער און מיט ַאזױ ֿפיל הָאֿפענונג, ַאז ַאן ַאנדערער ַאף מָאשקעס ָארט װָאלט 

נות, נָאר מָאשקעלע גנֿב איז צוגעגַאנגען גַאנץ צעגַאנגען געװָארן ֿפַאר רחמ

ֿפרײלעך צו רב חײם חסיד, ַארױֿפגעלײגט אים בײדע הענט ַאף די ּפלײצעס 

און ַא זָאג געטָאן צו אים, װי מע רעדט צו ַא חֿבר, װָאס מע איז מיט אים גָאר 

 .“זַאּפַאני ברַאטאַ „

 !ניע רָאבײ, ס'װעט זַײן רעכט ―

ן מָאשקעלע גנֿב, ָאט דָאס ַארױֿפלײגן די הענט, ָאט דער ָאט דָאס צוגײן ֿפו

דָאס ַאלײן איז שױן אױך געװען ַא גענוגע מּפלה ֿפַאר חײם חסיד, “, ניע רָאבײ„

װָאס הָאט ַאף זַײן לעבן נָאך ניט בַאגעגנט זיך ַאֿפילו מיט מָאשקעלע גנֿב און 

ענטשן, שטרָאֿפט ער ניט געהערט אים רעדן. נָאר ַאז גָאט װיל שטרָאֿפן ַא מ

 ...אים ֿפון ַאלע זַײטן

און חײם חסיד דערמַאנט זיך אין איוֿבן מיט זַײנע גרױסע צרות, טוט ער 

 ...“גם זו לטוֿבה„ַא טיֿפן קרעכץ און זָאגט 

  

 קַאּפיטל ז

 קערט זיך אום צוריק און שמועסט ֿפון הױכע ענינים
  

ס און ַא גרױסע ּפַאטלע אױב ַא הױכע װּוקס, ברײטע ּפלײצעס, געזונטע ֿפי

שװַארצע געקרַײזלטע הָאר װערט ָאנגערוֿפן שײן, קָאן מען זָאגן ַאף אונדזער 

העלד, ַאז ער איז געװען ַא שײנער יונג. ער זָאל ניט זַײן מָאשקעלע גנֿב, װָאלטן 

זיך אין מַאזעּפעװקע, קָאן זַײן, געֿפונען ַא סך מײדלעך, װָאס װָאלטן מיט 

ַאר אים געגַאנגען און מע װָאלט אים נָאך געגעבן גַארן אױך. ַא ֿפַארגעניגן ֿפ

סֿברה איז, ַאז בַא אײניקע מײדלעך אין מַאזעּפעװקע הָאט ער שטַארק נוׂשא־

חן געװען אין די אױגן, און אײניקע זַײנען טַאקע ממש אױסגעגַאנגען נָאך 
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ַאװעקגעטרָאגן מיט  אים, בַאגרָאבן טיף בַא זיך אין הַארצן דעמדָאזיקן סוד און

 .זיך דעם סוד אֿפשר אין קֿבר ַארַײן

אױך מיט חײם חסידס טעכטער ֿפלעג זיך מָאשקעלע גנֿב ָאֿפטמָאל 

בַאגעגענען שבת בַאטָאג ַאֿפן שּפַאציר, זײ דורכנעמען דורך און דורך מיט די 

אױגן, דורס זַײן, װי מע זָאגט, מיט דער ראיה. נָאר חײם חסידס טעכטער 

ען געװען ַאזױ װַײט ֿפון אים און ער ֿפון זײ, ַאז ער הָאט ַאֿפילו מורא זַײנ

געהַאט צו טרַאכטן װעגן זײ ַאן איבעריקע מינוט, כָאטש זײ זַײנען אים 

צירעלע.  ―שטַארק־שטַארק געֿפעלן, און מער ֿפון ַאלע די יִינגסטע ֿפון זײ 

ין ַא שמָאל געסל, מיט צירעלען הָאט ער אײנמָאל געהַאט ַא בַאגעגעניש א

שִיער־שִיער ניט ָאּפגעשטעלט זי און געשענקט ַא קוש. ַא גליק, װָאס הענעך 

דער שוחט מיט די ֿפלעשלדיקע ּפאות איז ַאקורַאט ָאנגעקומען און הָאט 

ַאנידערגעשטעלט זַײנע קעלבערנע אױגן ַאֿפן דָאזיקן ּפָאר, געקוקט גלַאט ַאזױ, 

 .ַאֿפילו אין דער לינקער ּפאה ניט ניט אין זינען צו הָאבן זײ,

דָאס ַאנדערע מָאל הָאט זיך מָאשקע בַאגעגנט מיט איר בשעת ער איז 

געֿפָארן רַײטנדיק און זי איז געגַאנגען מיט אירע שװעסטער צום טַײך זיך 

בָאדן. דערזען אים ַאֿפן ֿפערד, הָאבן זיך חײמס טעכטער ָאּפגעשטעלט קוקן, 

ָארט רַײטנדיק. מָאשקע הָאט דערזען, ַאז מע קוקט ַאף װי מָאשקעלע גנֿב ֿפ

אים, הָאט ער אונטערגעֿפידלט דָאס ֿפערד און הָאט זיך געלָאזט װי ַא װיכער 

גלַײך צום טַײך און בַאלד צוריק, שטַארק חשק געהַאט ֿפַארבינדן מיט זײ ַא 

ר אײדער שמועס, נָאר ער הָאט ניט געהַאט דָאס עזות ָאנצוהײבן רעדן ֿפרִיע

 .זײ װעלן אים עּפעס ֿפרעגן

אױך זײ װָאלטן װעלן מיט אים עּפעס ַא רעד טָאן, נָאר װָאס ֿפַאר ַא ּפנים 

הָאט דָאס, ַאן חײם חסידס טעכטער זָאלן רעדן בֿפרהסיה מיט ַא מַאנסביל, 

מיט מָאשקעלע גנֿב! און ַאזױ הָאט ער  ―און נָאך מיט װָאסער ַא מַאנסביל 

רײט ֿפַארבַײ זײ מיטן ֿפערדל, ָאּפגעֿפירט זיך גלַײך ביז צום טַײך, זיך ַארומגעד

זיך ַארומגעדרײט דָארט ַא ביסל און געזען, ַאז זײ קָאנען זיך איבער אים ניט 

אױסטָאן, איז ער ַאװעק מיטן ֿפערד װַײט־װַײט אונטערן שטָאט און איז 

 .ֿפַארשװּונדן געװָארן

געװען ָאֿפטלעך, ַאלע מָאל ָאן װערטער, בַאגעגענישן איז בַא זײ  ַאזעלכע

װָאס איז די מעׂשה,  ―און קײנמָאל איז צירלען ַאף דער מחשֿבה ניט געקומען 

װָאס ער ּפלָאנטערט זיך ַאזױ ָאֿפט ֿפַאר די אױגן? צירעלע, װי ַאלע איבעריקע 

חײמס טעכטער, איז שױן געװױנט געװָארן, ַאז מַאנסבילן זָאלן ַאף איר קוקן. 

איר ֿפָאטער אין װַײנקעלער איז זי געװױנט געװָארן אױך צו קָאמּפלימענטן  בַא
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און צו ערגער נָאך, למשל: ַא גלעט איבער דער הַאנט, ַא קניּפ אין בעקל, 

 ...קָאנען זיך דערלױבן“ נַאכַאלן„וכדומה ַאזעלכע זַאכן, װָאס די 

, בַא מָאשקען. ניט ַאזױ איז דָאס ָאבער ֿפָארגעקומען בַא אונדזער העלד

מָאשקע הָאט זי ניט ַארױסגעלָאזט ֿפונעם זינען ַאף קײן מינוט, צירעלע מיט 

איר געשטַאלט, מיט איר שײן ליכטיק ּפנים, מיטן קורצן נעזל און מיטן װַײסן 

גױדערל און מיטן װַײסן הַאלדז, און אירע גרױע, ַא ביסל בײזלעכע אױגן זַײנען 

נע אױגן, סַײ בַאטָאג ַאף דער װָאר, סַײ בַאנַאכט געשטַאנען שטענדיק ֿפַאר זײַ 

אין חלום... געֿפלױגן ֿפַײל אױסן בױגן העט װַײט אונטערן שטָאט ַאף ַא 

ברענענדיק ֿפערד, ֿפלעג ער ניט אײנמָאל אױסשרַײען הױך ַאף ַא קול איר 

נָאמען; ער הָאט אױסגעזָאגט זַײן הײליקן סוד ֿפַארן שטילן ברײטן ֿפעלד, 

ײלט ֿפַאר די בײמער ֿפונעם גרינעם װַאלד זַײן ֿפַארבָארגענע ליבע צו דערצ

 ,חײם חסידס טָאכטער און זיך ַאן עצה געהַאלטן מיטן קרישטָאלענעם טַײכל

װָאס טוט “, „װָאס טוט מען?„װָאס ֿפליסט ַאף יענער זַײט װעלדל: 

 ...“?מען

װַאלד, ניט דָאס נָאר ניט דָאס שטילע ברײטע ֿפעלד, ניט דער גרינער 

קרישטָאלענע טַײכל הָאבן אים געקָאנט ענטֿפערן, ַאן עצה געבן װָאס מע טוט, 

און ער הָאט ַא קיצל געטָאן דָאס ֿפערד און איז געֿפלױגן װַײטער, בכדי צו 

 ...ֿפַארֿפירן װַײט־װַײט זַײנע ֿפַארבָארגענע געדַאנקען, זַײנע בַאהַאלטענע געֿפילן

ַאמָאל אין מַאזעּפעװקע צװישן יִידן אײנער ַאזעלכער, אױב ס'איז געװען 

װָאס הָאט ליב געהַאט באמת מיט דער הײליקער דַײנער אמתער ליבע, און 

 .איז דָאס געװען מָאשקעלע גנבֿ  ―ָאן ַא שום חשבון און ַא שום הָאֿפענונג 

 

 חקַאּפיטל 

 רָאמַאןגײט ַאװעק ַאביסל ָאן ַא זײט, נָאר הָאט ַא שַײכות מיטן 
 

הָאבן מיר זיך צערעדט ֿפון הױכע ענינים, ֿפון ליבע, בַאדַארף מען שױן 

אונדזער העלד, מָאשקעלע גנֿב, הָאט שױן ַאף זַײן ז דערצײלן דָאס אױך, ַא

 .און ַא טרױעריקן דערצו“ געשּפילט ַא רָאמַאן„לעבן 

ר בחור דָאס איז געװען אין יענער צַײט, װען ער איז געװען נָאך ַא יונגע

און ֿפלעג ערשט ָאנהײבן ַארױסֿפָארן מיטן ֿפָאטער, דער נֿביא יונה, ַאף די 

ירידים. געקומען דָאס ערשטע מָאל קײן יַארמעלינעץ ַאֿפן יריד, איז ער 

ֿפַארֿפָארן מיטן ֿפָאטער אין יענעם אַײנֿפָארהױז, װּו ס'שטעלן זיך ָאּפ ַאלע 

גנֿבים און גלַאט גנֿבים, צום מײנסטן ליװערַאנטן, די ֿפערדהענדלער, ֿפערד־



 

Grine Medine 77 15

יִידן מיט מָאדנע רױטע ּפנימער, מיט ברענענדיקע אוגן, רירעװדיקע 

ּפַארשױנען, קלוגע, דורכגעטריבענע, װָאס ֿפַארשטײען זיך אײנס דָאס ַאנדערע 

 .ַאֿפן װּונק

אױסגעװַאקסן צװישן גנֿבים, איז בַא אונדזער מָאשקען ניט געװען קײן 

ידָאזיקע מינע ּפַארשױנען װָאס רעדן ַאף זײער אײגענעם שּפרַאך און נָאװינע ד

װָאס קוקן זיך ַארום ַאלע מינוט ַאף ַאלע ֿפיר זַײטן, לעבן אין שטענדיקע 

(ּפָאליצײ), װעט “ ּפחדים, זַײנען ּתמיד גרײט, ַאז ָאט־ָאט קומען ָאן די ,שּפָארן

 ...קָאטשומענט ַארַײן(כַאּפן) און ֿפַארשטעקן אין “ טעכערן„מען זײ 

נָאר ַאזעלכע גנֿבים װי ער הָאט דָאס ערשטע מָאל בַאגעגנט אין 

יַארמעלינעץ ַאֿפן יריד, הָאט ער נָאך ניט געזען קײן מָאל. דָאס איז עּפעס גָאר 

די זַײנען  ―ֿפלַאם־ֿפַײער, מלכי־קבלה און גענוג. די מַאזעּפעװקער גנֿבים 

װָאס איז ניט קײן גנֿב, הײסט בַא גנֿבים מיטן  יִינגלעך, יָאלדן (איטלעכער,

ַאקעגן זײ! ער הָאט ַאף זַײן לעבן ניט געזען דָאס, װָאס ער “), יָאלד„נָאמען 

הָאט זיך ָאנגעזען דָא אין יַארמעלינעץ; ער הָאט ַאף זַײן לעבן ניט געהערט 

זיך רעכט דָאס, װָאס ער הָאט זיך ָאנגעהערט דָא ַאֿפן יריד, און מָאשקע הָאט 

צוגעקוקט צו דידָאזיקע ּפַארשױנען, גוט צוגעהערט זיך צו זײערע לשונות און 

ער הָאט משונה הנאה געהַאט ֿפון זַײן נַײע בַאקַאנטשַאֿפט, געקליבן 

 .ֿפַארגעניגן

(דער עלטערער) “ מער ֿפון ַאלעמען איז אים געֿפעלן דער ,מײדַאנטשיק

ם), דָאס איז געװען ַאן ַאלט יִידל ַא (קעשענע־גנֿבי“ מַארװיכערס„ֿפון די 

געּפַאקטס, מיט ברײטע ּפלײצעס, מיט ַא ברײטע צעלָאזטע גרױע בָארד, מיט 

קלײנע שטַארק רױטע אײגעלעך, װָאס הָאבן אים ּתמיד געשּפילט און 

געֿפינקלט. דער קָאּפ איז בַא אים געװען װי צוגעװַאקסן גלַײך צו די ברײטע 

הַאלדז, און ַאז ער הָאט זיך בַאדַארֿפט ַארומקוקן, הָאט ַאקסלען ָאן ַא שום 

ער זיך געמוזט אױסדרײען מיטן גַאנצן גוף. אױך די הענט זַײנען בַא אים געװען 

מָאדנע הענט, ניט װי בַא ַאלע מענטשן. לַאנגע, ברײטע, מיט מָאדנע 

װָאס אױסגעבױגענע ֿפינגער ַארױף. דידָאזיקע הענט מיט די מָאדנע ֿפינגער, 

מָאשקע הָאט ַאף זײ ַאזױ שטַארק געקוקט, זַײנען געװען געבענטשטע הענט, 

זעלטענע אױסגעצײכנטע ֿפינגער, װָאס ַא דַאנק זײ הָאט ער בַאקומען ַאזַא 

שײנעם נָאמען צװישן די גנֿבים. די דָאזיקע הענט מיט די ֿפינגער ַאז ֿפלעגן זיך 

(ַא בַײטעלע מיט געלט) ָאדער נָאך “ ּתןַארָאּפלָאזן צו יענעם נָאך ַא ,מׂשא־ומ

(ַאװעקגנֿבענען) ַאזױ גרינג, “ שיסן„(ַא זײגערל), ֿפלעג ער דָאס “ בימבער„ַא 

(דער בַאגנֿבעטער) הָאט ניט געקָאנט הערן, מע זָאל הָאבן “ ַאז דער ,שטימּפ

ל ַאכצן ּפָאר אױערן. דערדָאזיקער ַאלטער איז אין די יונגע יָארן ניט אײן מָא
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(טורמע) מיט ַאלע “ קַאלַאמַאזשניע„(געזעסן) אין דער “ געצינטעװעט„

“ דערקַאטשעס„(װָאס שלָאגן ָאּפ שלעסער) און מיט ַאלע “ ,שּפרינגערס

(גזלנים) ביז ס'איז אים נימאס געװָארן און ער הָאט זיך געשטעלט בַא די 

אין נדן ַארַײן  און הָאט זײ אַײנגעגעבן“ מײדַאנטשיק„ֿפַאר ַא “ מַארװיכערס„

װָאס הָאט געהַאט בירושה ֿפון איר ֿפָאטער זַײנע “, סָאנקע„זַײנס ַא טעכטערל 

 .געבענטשטע הענט מיט זַײנע אױסגעצײכנטע ֿפינגער

 

 טקַאּפיטל 

 ער כַאּפט ּפעטש גָאר אומגעריכט
 

איז אין יענער צַײט נָאך ניט ַאלט געװען קײן רעכטע ֿפוֿפצן יָאר, “ סָאנקע„

אױסגעזען הָאט זי װי ַא מײדל ֿפון ַאכצן, געבליט װי ַא יונגע רױז, װָאס  נָאר

הָאט נָאר־װָאס צעלָאזט די שײנע שמעקנדיקע סַאמעטענע בלעטעלעך; 

ַארױסגעקוקט ַאף גָאטס װעלט לעבעדיק, ֿפרײלעך, מיט אמונה און מיט 

יט בטחון בטחון, מיט אמונה, ַאז די װעלט איז ַא גוטע, ַא זיסע װעלט, און מ

 ...ַאז די מענטשן זַײנען גוטע, ערלעכע מענטשן

סָאנקע איז געװען ַא טונקעלע, ַא שװַארצע, נָאר ַא חנעװדיקע, מיט 

שװַארצע געקרַײזלטע הָאר, מיט שװַארצע ברענענדיקע אײגעלעך, מיט חן־

גריבעלעך אין די ּפעכקע בעקעלעך און מיט קלײנע װַײסע צײנדעלעך, װָאס 

שטענדיק געקָאנט ַארױסזען, װָארעם זי ֿפלעג זײער ָאֿפט לַאכן  מע הָאט זײ

און מיט איר געלעכטער מַאכן אױך ַאלעמען לַאכנדיק, דָארט, װּו סָאנקע איז 

געװען, הָאט ניט געקָאנט זַײן אומעטיק: זי הָאט מיט זיך געטרָאגן ַא מין 

ן די גרעסטע לעבעדיקײט, ַא מין ֿפרײלעכקײט, װָאס הָאט געקָאנט צעטרַײב

מרה־שחורה, װי די זון מיט איר ליכטיקער שײן גַאנץ ֿפרי ּתחילת זומער, בשעת 

 .די ֿפײגעלעך קלַײבן זיך צונױף זָאגן שירה

נָאר אײן מָאשקע הָאט זיך געֿפילט מיט איר עּפעס ניט װי עס געהער צו 

ט זי ניט זַײן. עּפעס איז זי אים געװען װי ַא בײן אין הַאלדז. ניט מחמת ער הָא

ַאף דער „געקָאנט לײדן, חלילה! ַאדרבא, דעם גַאנצן טָאג, װָאס זי איז געװען 

הָאט ער נָאך איר געבענקט װי נָאך ַאן אײגענער, װי נָאך ַא “, ַארבעט

שװעסטער, נָאר ַאז זי איז געקומען, זיך איבערגעטָאן און זיך געזעצט צום 

רונקען מיט זײ אינאײנעם און געגעסן, געט“, מַארװיכערס„טיש מיט ַאלע 

געלַאכט װי איר שטײגער איז, הָאט דָאס אים געשטָאכן אין דער זיבעטער 

ריּפ. און מער ֿפון ַאלע הָאט אים געברענט ַאף איר, װָאס זי איז געװען 
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צוגעלָאזט צו אײנעם ַא יונגנמַאן מיט ַא געשטוּפלט ּפנים און מיט אײן אױג, 

(ַא נַאכט־גנֿב; און ַא “ שניּפער„ר געװען ַא גוטער װָאס ֿפונדעסטװעגן איז ע

(װָאס בַאגנֿבעט שלָאֿפנדיקע), מיט אים ֿפלעגט סָאנקע זיך “ װעשער„בריה ַא 

און דָאס  ―“ ַאף דער ַארבעט„ָאֿפט סודען און ַארױסגײן ָאֿפטמָאל בַאנַאכט 

ליבן איר הָאט מָאשקע ניט געקָאנט ֿפַארדײען. ער הָאט זיך עטלעכע מָאל געק

זָאגן, איר ֿפירהַאלטן דָאס, נָאר עס הָאט זיך ַאלץ ניט אױסגעמַאכט, ביז ער 

הָאט זי אײנמָאל געּפַאקט, בשעת זי איז ַארױסגעגַאנגען אײנע ַאלײן ַאֿפן יריד 

 .ָאנגעטָאן אין מַאנסבילשע קלײדער

ין זי ָאּפגעשטעלט און ס'איז צװישן זײ ֿפָארגעקומען ַאזַא מ טָאהמָאשקע 

 :געשּפרעך

 .“שטײ, איך דַארף דיר עּפעס זָאגן„ער: 

 “?װער ביסטו„זי: 

הָאסט מיך ניט דערקענט? מָאשקע ֿפון מַאזעּפעװקע, דעם נֿביא „ער: 

 ..“יונהס זון

 “?װָאס װעסטו זָאגן, דעם נֿביא יונהס זון ֿפון מַאזעּפעװקע„זי 

שניּפער דער װָאס ֿפַאר ַא מחוּתן איז מיט דיר ָאט ַא יענער „ער: 

 “?געשטוּפלטער

 “?װָאס גײט עס דיך ָאן, דו יָאלד אײנער„זי: 

  .“ָאט טו איך אײן ֿפַײף, װעסטו װיסן װָאס ֿפַאר ַא יָאלד איך בין„ער: 

 

* * * 

  

און אײדער אונדזער מָאשקע הָאט זיך ַארומגעקוקט, איז אים געֿפלױגן ַאזַא 

שַארֿפער, הילכיקער קלינגענדיקער ּפַאטש ֿפון סָאנקעס הענטל מיט אירע 

אױסגעצײכנטע ֿפינגער, ַאז ער איז גָאר ּפריטשמעליעט געװָארן, ניט ַאזױ 

כַאּפן ַא ּפַאטש ֿפון ַא מײדל!  ֿפונעם ּפַאטש, װי ֿפַאר בזיון, ַאז ער, מָאשקע, זָאל

נָאר דָאס ַאלײן װָאלט נָאך געװען נישקשה, װען קײנער זָאל כָאטש ניט װיסן. 

געקומען ֿפון איז ערגער ֿפון ַאלץ איז געװען דָאס, װָאס סָאנקע ַאלײן, ַאז זי 

דער ַארבעט ַאהײם, ַאף דער ַאכסניא, הָאט זי דָאס אױסגעּפױקט, דערצײלט 

ן עולם, בשעת־מעׂשה שטַארק געלַאכט, בַאװיזן איטלעכן אירע דעם גַאנצ

 .װַײסע צײן

מָאשקע איז גערן געװען, ַאז עס הָאט זיך געענדיקט דער יריד און איז 

ַאװעקגעֿפָארן מיטן ֿפָאטער ַאהײם, ַאװעקגעֿפירט מיט זיך אין הַארצן דעם 

גער, דעם ּפָארטרעט ֿפון סָאנקעס הענטל מיט אירע אױסגעצײכנטע ֿפינ
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ּפָארטרעט, װָאס ער הָאט אים לַאנג־לַאנג נָאכדעם ניט געקָאנט ֿפַארגעסן, דער 

ּפָארטרעט, װָאס ֿפלעג אים קומען ָאֿפט צו חלום, דערמַאנען אים יענעם 

שַארֿפן, הילכיקן, קלינגענדיקן ּפַאטש און יענעם שַארֿפן, הילכיקן, 

 .קלינגענדיקן געלעכטער

ן ַאזױ לַאנג, ַאז דער ּפַאטש הָאט זיך ֿפַארהײלט און נָאר דָאס איז געװע

דער רָאמַאן הָאט זיך ֿפַארגעסן. די צַײט איז ַא װױלער דָאקטער, װָאס 

 .ֿפַארהײלט ַאלע װּונדן

 !?װָאס װָאלטן מיר געטָאן ָאן דעם דָאקטער

  

 קַאּפיטל י

 ער ֿפַאלט ַאף ַאן עצה
  

חסיד אין שטוב ַארַײן איז שױן בַא  נָאך ַאז ער איז געגַאנגען ַאהין צו חײם

אים אין קָאּפ געװען ֿפַארטיק ַא גַאנצער ּפלַאן, און ניט נָאר אײן ּפלַאן, 

עטלעכע מיט ַאמָאל. אײן ּפלַאן אין בַא אים געװען ַאזעלכער: ער װעט זיך 

איבערטָאן אין מלבושים ֿפון ַא מָאנַאך. דער ַאנדער ּפלַאן אין בַא אים געװען, 

ער װעט זיך ֿפַארשטעלן ֿפַאר ַא בעטלער. נָאך ַא ּפלַאן איז בַא אים געװען, ַאז 

ער זָאל זיך ָאנטָאן װי ַא טשינָאװניק ֿפון ַאקציז, צוֿפָארן צום מָאנַאסטיר און 

הײסן זיך ַארױסֿפירן ֿפון דָארטן דָאס יִידישע מײדל, כַאּפן צו זיך ַאֿפן ֿפערד 

 .ר שװַארצער ֿפעֿפער װַאקסטאון ַאנטלױֿפן מיט איר װּו דע

די ַאלע ּפרָאיעקטן, ַאז ער הָאט זײ רעכט צעקײט, הָאט ער ַארױסגעזען, 

װי נַאריש זײ זַײנען און ער הָאט זײ נָאכדעם ַאלײן מֿבטל געװען און הָאט 

 .צוגעטרַאכט גָאר ַא נַײעם ּפלַאן, ַא גרױסן און ַא געֿפערלעכן ּפלַאן

סטיר ַארַײן, גלַײך צום עלטסטן, און הָאט אים ער איז געקומען אין מָאנַא

לא יֿבא „אױסדערצײלט זַײן גַאנץ ביטער הַארץ, ַאזױ װי בַא די יִידן איז ער ַא 

, קײנער װיל זיך מיט אקײנער װיל מיט אים ניט הָאבן קײן מגע־ומׂש“, בקהל

“, גנבֿ „אים ניט משדך זַײן, און מע רוֿפט אים מיט זײער ַא שענדלעכן נָאמען 

װיל ער װערן ַא בעל־ּתשוֿבה, איבערבַײטן די מלָאכה, דעם נָאמען און דעם 

גלױבן; נָאר מחמת ער הָאט מורא די יִידן זָאלן אים ניט דעקוטשען, בעט ער, 

 .מע זָאל אים בַאשיצן ֿפון יִידישע הענט

דער עלטסטער הָאט אים אױסגעהערט, איבערגעֿפרעגט נָאכַאמָאל און 

ון הָאט אים צוגענומען, אים געגעבן ַאן ָארט אין מָאנַאסטיר און נָאכַאמָאל א

און מער הָאט  ―מֿבטיח געװען ַאז עס װעט אים, חלילה, גָאר ניט שַאטן 
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מָאשקעלע ניט געװָאלט. ער הָאט נָאר בַאדַארֿפט הָאבן, ַאז צירעלע זָאל זיך 

טרָאטן אין נגעֿפַאראינטערעסירן מיט דעם נַײעם ּפַארשױן, װָאס איז ַארײַ 

מָאנַאסטיר ַארַײן, און זָאל זיך װעלן מיט אים בַאקענען, און זַײן חשבון איז 

 .געװען ַאן אמתער חשבון

עניש, מע הָאט ניט גצירעלע, װָאס איז געזעסן אײנע ַאלײן װי אין געֿפענ

צוגעלָאזט צו איר קײנעם, ַאז זי הָאט דערהערט, ַאז ַא מַאזעּפעװקער 

יז געקומען אין מָאנַאסטיר ַארַײן ָאננעמען דעם נַײעם גלױבן, יונגערמַאן א

הָאט זי ראשית זײער געװָאלט װיסן װער איז דער יִיד? און ַאגֿב הָאט זיך איר 

רץ געװָאלט ָאּפנעמען ַא גרוס ֿפון דער הײם, ֿפון אירע אײגענע, װָאס דָאס הַא

צִיען; און װי װַײט איבעררַאשט איז זי  ײהָאט איר ניט אױֿפגעהערט צו ז

 !געװען, ַאז זי הָאט דערזען ֿפַאר זיך מָאשקעלע גנבֿ 

צירעלע הָאט אים גוט געקענט, װָארעם װער קען ניט מָאשקעלע גנֿב אין 

מַאזעּפעװקע? און זי הָאט ניט ֿפַארשטַאנען, װעלכעס הָאט אים געקָאנט 

ֿפײגעלע װי ער איז, װָאס ער קָאן טָאן  ברענגען ַאהער צו טרָאגן, ַאזַא ֿפרײַ 

װָאס ער װיל און װָאס זַײן הַארץ גלוסט? זי הָאט זיך ניט געשעמט, ַאלײן 

 ?צוגעגַאנגען צו אים און געֿפרעגט, װָאס זָאל דָאס בַאטַײטן

הָאט זיך מָאשקע ֿפַאר איר מודה־ומתװדה געװען. איר אױסדערצײלט זַײן 

י בַא יִידן איז ער ַא לא יֿבא בקהל, קײנער װיל מיט גַאנץ ביטער הַארץ, ַאזױ װ

אים ניט הָאבן קײן מגע־ומׂשא און ַאזױ װַײטער, ּפונקט דָאס אײגענע, װָאס 

ער הָאט געזָאגט ֿפַארן עלטסטן, און הָאט אױסגעלָאזט מיט ַא זיֿפץ, כָאטש 

װען ס'איז אים געװען זײער שװער צו גײן ַאהער, נָאר דָאס לעבן איז אים גע

 ...ַאזױ ביטער, ַאזױ ביטער

הָאט ַאף אים צירעלע שטַארק רחמנות געהַאט, אים געטרײסט, און 

אױסדערצײלט ֿפַאר אים אױך אירע צרות, װי ַאזױ זי הָאט זיך אױך לַאנג 

גערַאנגלט מיט זיך ַאלײן, ביז זי הָאט געּפועלט בַא זיך ַאװעקװַארֿפן טַאטע 

דָאס הַארץ ַאף זײ  ײברידער, װָאס סע טוט איר װאון מַאמע, שװעסטער און 

ס'איז ַא ֿפַארֿפַאלענע זַאך, הָאט זי אױסגעלָאזט, „און קָאן זײ גָאר ניט העלֿפן! 

 ...ַא ֿפַארֿפַאלענע זַאך, װָארעם ּתיּכף נָאך זײער יום־טובֿ 

יום־טוֿב הָאט זיך צירעלע ֿפַארכַאּפט און געװָארן “ זײער„בַא די װערטער 

װי ֿפַײער, זיך ָאּפגעזעגנט מיט מָאשקען ביז מָארגן, מָארגן װעלן זײ זיך  רױט

 .מסּתמא זען נָאכַאמָאל אין מָאנַאסטירסקע הױף

 .הָאט ער איר געענטֿפערט ―ָאדער אֿפשר אין גָארטן?  ―

 .הָאט אים צירעלע נָאכגעזָאגט ―ָאדער אֿפשר אין גָארטן  ―
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 א″קַאּפיטל י

 מָאנַאסטירסקע גָארטן ַא שּפַאציר אין
  

זינט מָאשקע געדענקט זיך ֿפַאר ַא מענטשן הָאט זיך אים נָאך ניט געטרָאֿפן, 

ער זָאל ַא גַאנצע נַאכט ניט שלָאֿפן און זַײן אין ַאזעלכע ּפחדים. מָאשקע װָאס 

שױן געּפרּוװט שּפרינגען רַײטנדיק צען מַײל אין אײן נַאכט ָאן ַאן ָאּפשטעל; 

ֿפערד, הערן “ ָאּפגעשּפיליעטע„מיט “ ּפלײטעװען„ױן געּפרּוװט ער הָאט ש

אונטער די ּפלײצעס װי מע שיסט ַאף אים; ער הָאט געּפרּוװט שּפרינגען איבער 

ּפלױטן, שװימען איבער װַאסערן, שטײן בַא דער גרעסטער סּכנה; נָאר ַאזַא 

ַאף זַײן לעבן. װי נַאכט װי אין מָאנַאסטיר הָאט ער נָאך ניט געהַאט קײנמָאל 

ַא לײב אין שטַײג הָאט ער ַארומגעשּפַאנט הין און צוריק איבערן חדרל, 

געקוקט ַאלע מָאל אין ֿפענצטער, געװָאלט ס'זָאל שױן װערן טָאג. און ַאז גָאט 

הָאט געהָאלֿפן ס'איז געװָארן טָאג, הָאט מָאשקע געגעבן צו װיסן, ַאז ער גײט 

שעה צַײט ַאכטונג געבן, װָאס טוען די ֿפערדלעך זַײנע,  אין שטָאט ַארַײן ַאף ַא

און עס הָאט טַאקע מער ניט געדױערט װי אײן שעה, איז ער צוריק געקומען 

ַא ֿפַארסַאּפעטער, װי ַא מענטש, װָאס הָאט נָאר־װָאס ָאּפגעטָאן זײער ַא 

 .שװערע ַארבעט

װָאס די הענט זַײנען די מָאנַאכעס ֿפון מָאנַאסטיר הָאבן זיך געװּונדערט, 

בַא אים ַאזױ צעדרַאּפעט, גלַײך װי ער װָאלט געשּפרונגען איבער ַא ּפלױט... 

הָאט ער זײ בַארוִיקט, געזָאגט, ַאז ער הָאט זיך געּפָארעט מיט די ֿפערד, און 

 ...איז ַאװעקגעגַאנגען צום עלטסטן ּתשוֿבה טָאן

ן זיך שלָאֿפן, ָאדער זײ נעמען בַאטָאג, װען די מָאנַאכעס עסן ָאּפ און לײג

זיך צו ַאן ַארבעט, און דער גַאנצער מָאנַאסטיר רוט, מע זעט ניט קײן ֿפרעמדן 

מענטשן, קײן דַאװנערס, קײן בעטלערס, ֿפלעג צירעלע ַארױסגײן ַאֿפן הױף 

ַאביסל, שּפַאנען ֿפון אײן עק צום ַאנדערן, ָאן ַא שום ציל, נָאר גלַאט ַאזױ 

איצטיקס מָאל הָאט זיך צירעלע ַארומגעקוקט ַאף ַאלע זַײטן, “, צירַאֿפן שּפַא„

געזוכט עמעצן מיט די אױגן, און זי הָאט דערזען ֿפון דער װַײטן מָאשקע 

שּפַאנט מיט זַײנע גרױסע ֿפיס, הָאט זי זיך ָאּפגעשטעלט מיט ַא ֿפרַײנטלעך 

ַא ֿפַײער אין הַארצן,  שמײכעלע, װָאס בַא מָאשקען הָאט זיך דערֿפון ָאנגעצונדן
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ַא העליש ֿפַײער, נָאר ער הָאט זיך אַײנגעהַאלטן װי װַײט מעגלעך, צוגעגַאנגען 

 ...און ַאנידערגעזעצט זיך ַאף ַאן אױסגעהַאקטן בױם, װָאס איז געלעגן אין הױף

 .קום, װָאס װעלן מיר זיצן? הָאט זיך ָאנגערוֿפן צו אים צירעלע ―

 ?װּוהין ―

 .איבערן הױף ―

 ?אֿפשר אין גָארטן ―

צירעלע הָאט זיך ָאּפגעשטעלט ַאף ַא װַײלע, ַא טרַאכט געטָאן און געזָאגט 

 .אין גָארטן ―אין גָארטן?  ―צו אים: 

דָאס איז ַא מין ֿפעסטונג,  ―דער מָאנַאסטירסקע גָארטן אין מַאזעּפעװקע 

ט, װָאס גײט צו װָאס ֿפון דרױסן איז שװער ַאהינצו ַארַײנקומען. ֿפון אײן זײַ 

דער שטָאט, איז ער געצַאמט מיט ַא הױכן שטײנערנעם ּפַארקַאן, בַאװַאקסן 

מיט בלעטער, און ֿפון דער ַאנדערער זַײט, װָאס אונטער דער שטָאט, איז ער 

ַאחוץ ַארומגעגרָאבן מיט ַא קַאנַאװע און בַאװַאקסן מיט שטעכלקעס. דער 

װי “, גן־עדן הּתחּתון„ע חידושים, ַא מין גָארטן ַאלײן איז אײנע ֿפון די גרױס

מע זָאגט אין מַאזעּפעװקע, כָאטש קײנער ֿפון די מַאזעּפעװקער יִידן הָאט 

דָארטן אינװײניק נָאך ניט געהַאט די זכיה צו זַײן, דָאס אײנציקע, װָאס די 

מַאזעּפעװקער יִידן הָאבן ֿפון אים, איז נָאר דָאס, װָאס זומער שמעקן זײ זיך 

ן דעם ריח ֿפון די בײמער, װָאס דָאס װינטעלע ֿפַארטרָאגט צו זײ, און הערן ָא

זיך ָאן דָאס זינגען ֿפונעם סָאלָאװײ, װָאס לָאזט זיך הערן ֿפון דָארטן אין די 

 .װַארעמע זומערנעכט

ּפסח־צַײט. עס הָאט זיך נָאר־װָאס אױֿפגעכַאּפט די װעסנע; עס הָאט נָאר־

ַאטור; עס איז נָאך ניט געװען רעכט גרין די ערד, און װָאס אױֿפגעלעבט די נ

די בײמער ֿפונעם מָאנַאסטערסקן גָארטן הָאבן נָאר־װָאס ָאנגעהױבן 

ַארױסלָאזן געלע ּפיטומלעך, װָאס ָאט־ָאט, לָאז נָאר גוט ַא װַארעם טָאן די זון, 

ֿפריש, צענעמען זײ זיך און בַאװַײזן זיך ַארױס מיט קלײנע גרינע בלעטעלעך. 

טריקנט, מחיהדיק ֿפריש הָאט געשמעקט די ערד. נָאך ניט רעכט אױסגע

ערטערװַײז צוגעדעקט שױן מיט גרינעם סַאמעט, און עטלעכע ֿפײגעלעך הָאבן 

זיך ַארומגעדרײט צװישן די צװַײגן, געשּפרונגען ֿפון אײן בױם ַאֿפן ַאנדערן, זיך 

עבלינצלט מיט די אײגעלעך, ָאּפגעשטעלט, ָאנגעשּפַארט די ֿפיסקעלעך, ג

געּפישטשעט שטילערהײט, זיך ָאנגעזָאגט אײנס דָאס ַאנדערע ַא בׂשורה, ַאז 

 .סע גײט צו זומער

אין ַאזַא צַײט גלוסט זיך נָאך מער אינדרױסן װי אין רעכטן זומער. אין ַאזַא 

צַײט איז די שַײן ֿפון דער זון שטַארק ָאנגעלײגט, איטלעכער שטרַאל אירער 

יז ַא מּתנה ֿפון גָאט, און דער מענטש ֿפילט, ַאז ער הָאט עּפעס ַא שַײכות א
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מיט דער ערד און מיט ַאלץ, װָאס סע טוט זיך ַאף דער ערד, און מיט דער 

גַאנצער גרױסער װעלט, מיט דעם, װָאס הָאט בַאשַאֿפן דידָאזיקע גרױסע 

 .װעלט

טיל, ֿפַארטיֿפט בײדע, אי צירעלע אי מָאשקע, זַײנען געגַאנגען ש

איטלעכער אין זַײנע מחשֿבות, איבערגעגעבן איטלעכער צו זַײנע געֿפילן, 

בײדע, אי צירעלע אי מָאשקע, זַײנען געװען אין די עולמות העליונים, אינעם 

דָאס איז געװען יענע ליבע, װָאס ֿפרעגט “. ליבע„גן־עדן, װָאס זַײן נָאמען איז 

קײן איבערשלָאג, װָאס דַארף ניט קײן ּפירוש. ניט קײן קשיות, װָאס װײס ניט 

דָאס איז געװען יענע ליבע, װָאס רַײסט אַײזערנע קײטן, װָאס ברעכט 

שטַארקע מױערן, װָאס צעשַײדט די נָאענטסטע און בינדט צונױף די װַײטסטע. 

 ...דָאס איז געװען יענע ליבע, װָאס טוט מעׂשים ַאשר לא יעׂשו

  

 ב″קַאּפיטל י

 לײגן אײער, יִידישע טעכטער קינדלעןהינער 
  

אױסגעװַאקסן אין ַאזַא שטוב װי בַא חײם חסיד, אונטער דער השגחה ֿפון ַא 

ֿפרומען טַאטן און ֿפון ַאן ערלעכע מַאמע, און געזען ֿפַאר זיך װָאס ֿפַאר ַא 

 טָאהלעבן אירע עלטערע שװעסטער הָאבן געמַאכט, װָאס ֿפַאר ַא מַאנען מע 

ן, אײנער נַארישער ֿפונעם ַאנדערן, הָאט צירעלע ּתמיד געחלומט ֿפון זײ געגעב

איר הׂשגה איז געװען ניט די, װָאס בַא אירע עלטערע ַאן ַאנדער מין לעבן. 

שװעסטער, װָאס זײער גַאנץ לעבן איז געװען נָאר טרָאגן און הָאבן און זױגן, 

ָאבער ַא מָאל זױגן. קײן  און נָאכַאמָאל טרָאגן, און װידערַאמָאל הָאבן, און

לעׂשות רצון „ֿפרַײע מינוט, קײן לעבעדיקע שעה, נָאר געדענקען די װערטער 

 ...טָאן דעם מַאנס װילן ―“בעלה

ניט אײן מָאל ֿפלעג זיך צירעלע ֿפַארטרַאכטן ַאף דער דָאליע ֿפון ַא יִידישער 

ליע ֿפון ַא הון טָאכטער, װָאס הָאט אױסגעזען בַא איר אין די אױגן װי די רָא

ַא קװָאקע, װָאס זיצט ַאף די אײער, װַארעמט זי אױס ביז סע ּפיקען זיך אױס 

הינדעלעך; נָאכדעם הײבט זי ָאן װידער קװַאקען, טרָאגן ֿפרישע אײער און 

 ...ַאזױ װַײטער, און ַאזױ װַײטער

, אױב עס װעט אַײך ניט זשענירן דָאס ֿפַארגלַײכן, בַאדַארף איך אַײך זָאגן

בַא חײם חסיד איז געװען ַא שטוב ֿפון גָאלע קװָאקעס, ַא ֿפַאבריקע ֿפון  זַא

קינדער. ַאלע טעכטער הָאבן חתונה געהַאט יונגערהײט, אײנע נָאך דער 

ַאנדערער, ֿפַאר זַײדענע יונגעלַײט, שײנע אײדעמלעך, געזעסן ַאף קעסט און 
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געקינדלט. און חײמס װַײב ַאלײן, װָאס איז געװען ניט קײן ַאלטע יִידענע, 

הָאט אױך געהַאלט אין רעכטן קינדלען, ַאזױ ַאז צום טיש זַײנען געגַאנגען 

ּתמיד עטלעכע מַאמעס זײגערינס. ֿפון די װיגעלעך הָאט זיך ּתמיד געלָאזט 

ן זָאגן, ַאז ס'איז ּכמעט הערן ַא ּפישטשען ֿפון עטלעכע ּפיסקליַאטעס, מע קָא

ניט געװען דער חודש, ַאז בַא חײם חסיד זָאל ניט זַײן עּפעס ַא ׂשימחה: ַא 

מזל־טוֿב, ַא בן־זכר, ַא ברית, ַא ּפדיון־הבן. ָאדער ַאן אומגליק: דָאס קינד 

מָאזלט, יענץ גליט ַאף ּפָאקן, דָאס הָאט דיֿפטעריט, יענץ שקַארלַאטינע, און 

ָאבן געהַאט צו טָאן טָאג װי נַאכט, די מיט שװער טרָאגן, די מיט די מוטערס ה

ַא ברוסט, די מיט ַאן ַאם, װָאס הָאט ַאװעקגעװָארֿפן אין מיטן זױגן, די מיט ַא 

ַא  ―ניַאנקע, װָאס הָאט שִיער ניט געמַאכט דָאס קינד ֿפַאר ַא קַאליקע 

 .שטענדיקער טַארַארַאם, ַא טומל, ַא הו־האַ 

דָאזיקן טומל איז געקומען רב שלום שדכן רעדן ַא שידוך דער אין דעמ

יִינגסטער ֿפון די טעכטער, צירעלע, און צירעלע הָאט אױסגעהערט דעם גַאנצן 

שמועס ֿפון רב שלום שדכן, ַאז ער רעדט איר ַא שידוך ַאף דעם שניט ֿפון יענע 

רט, ַא לַײטישן שידוך, ֿפון ַא שײן ָא“, טַאטנס ַא קינד„ֿפרִיערדיקע שידוכים. ַא 

און עס הָאט זיך איר ֿפָארגעשטעלט, ַאז מע הָאט איר שױן געגעבן ַאזַא מַאן 

װי אירע עטלעכע שװעסטער, ּכמו װי ַא מין אליהו־נח, ַא שײנער בעל־לשון 

ך מיט ַא זַײדענעם קַאשקעט אינדערװָאכן, און שנַײצט די נָאז ″און ַא בעל־ּתנ

און זי הָאט שױן חתונה געהַאט ֿפַאר אים, און זי  בריהש מיט אײן ֿפינגער,

הָאט שױן ָאנגעהױבן קינדלען, און זי הָאט שױן צו טָאן מיט דער ברוסט, מיט 

און ס'איז איר נימאס געװָארן די װעלט,  ―דער ַאם און מיט דער ניַאנקע 

 דָאס לעבן און די מענטשן, און זי הָאט זיך געגעבן דָאס װָארט, ַאז זי װעט

ַאזױ ניט חתונה הָאבן װי אירע שװעסטער הָאבן חתונה געהַאט; זי װעט 

דָאס הָאט זי נָאך ַאלץ נישט  ―ַאנדערש אױֿפבױען איר לעבן. װי ַאזױ? 

 .געװּוסט ַאקורַאט

סַאמע אין יענער צַײט הָאט זי זיך בַאקַאנט מיטן נַײעם ַאקציזנע 

 .טשינָאװניק, מַאקסים טשובינסקי

 

 ג″קַאּפיטל י

 רעדט ֿפון ֿפילָאסָאֿפיע, ֿפון ליבע און ֿפון נָאך זַאכן
  

דער נַײער ַאקציזניק, מַאקסים טשובינסקי, ַאז ער איז ָאנגעקומען קײן 

אין “ חײמָאװאַ „מַאזעּפעװקע, הָאט ער געװײנטלעך געמַאכט ַא װיזיט דער 

עס, װָאס איז געמַאכט ֿפון רָאזשינק“, װימָארָאזיק„קעלער, ֿפַארזוכט חײמס 



 

Grine medine 77        
 

24 

װָאס ַאלע ַאדונים װײסן דָאס גַאנץ גוט און ֿפונדעסטװעגן טרינקען זי אים 

“ װימָארָאזיק„גערן און זָאגן, ַאז ער איז גָאר ניט שלעכט, בֿפרט, ַאז דעם 

דערלַאנגט אײנע ֿפון חײמָאװַאס טעכטער, ובֿפרט נָאך די יִינגסטע ֿפון זײ, 

 .“ּפַאנַא צעציליאַ „נָאמען געגעבן  צירעלע, ָאדער װי די ַאדונים הָאבן איר ַא

איז געװען דָא איטלעכן ֿפון זײ ַא גדלות, ַאז זי הָאט “ ּפַאנַא צעציליאַ „

ּפַאנַא „דערלַאנגט צום טיש, און ס'איז געװען לַאװ ּכל ָאדם זוכה, ַאז 

זָאל דערלַאנגען דָאס ביסל װַײן. און מחמת טשובינסקי איז געװען “ צעציליאַ 

ַאסט און ַאן ַאקציזניק, הָאט די חײמָאװַא געזען, צירעלע זָאל ניט ַא נַײער ג

ָאּפטרעטן, בַאדינען די געסט װי געהער צו זַײן. און צירעלע הָאט ניט 

ָאּפגעטרָאטן און בַאדינט די געסט װי סע געהער צו זַײן, און די געסט הָאבן 

זיך “, שקעזשידָאװעט„זיך בַארימט ֿפַארן נַײעם ַאקציזניק מיט זײער 

איבערגעװָארֿפן מיט װערטער, ַא ּפנים, זײער קלוגע און זײער שַארֿפע, מחמת 

זײ הָאבן בשעת־מעׂשה עּפעס משונה געלַאכט און איבערגעװּונקען זיך אַײנס 

 ...מיט דָאס ַאנדערע עּפעס זײער מָאדנע

אײן טשובינסקי הָאט ניט געלַאכט. ֿפון דער ערשטער מינוט ָאן, װָאס ער 

ָאט דערזען ָאט דָאס שײנע יִידישע מײדל, איז ער געװען ֿפַארטרַאכט, זיך ה

 ?געברָאכן דעם מוח, װּו הָאט ער זי געזען

װעגנס מן־הסּתם זיך בַאגעגענען אונטער לָאמַא עס הָאט זיך אַײך געטרָאֿפן

איר הָאט אים שױן ערגעץ  זמיט ַא ּפַארשױן, װָאס עס דַאכט זיך אַײך אױס, ַא

געזען, ָאדער הערן ַא געדַאנק, װָאס עס דַאכט זיך אַײך אױס, ַאז איר הָאט 

דָאס קָאנט איר בשום אױֿפן  ―אים שױן ערגעץ געהערט, נָאר װען און װּו 

ניט דערמָאנען זיך. געלערנטע מענטשן זָאגן דערױף ֿפַארשײדענע סֿברות און 

ַארשטײן על־ּפי חקירה, ַאז צװישן מענטשן איז ֿפַארַאן מײנונגען, גיבן דָאס צו ֿפ

ַא מין מַאגנעט, װָאס ציט אײנס צום ַאנדערן, ַא מין ּכוח, װָאס טרַײבט אײנס 

צום ַאנדערן ֿפון מרחקים, נָאך אײדער מע הָאט זיך געזען, נָאך אײדער מע 

ס צו טָאן; זײ הָאט געהערט אײנס ֿפונעם ַאנדערן. די ֿפילָאסָאֿפן הָאבן ניט װָא

רעדן ַאזױ ֿפיל ביז זײ דעררעדן זיך צו ַאזעלכע זַאכן װי, ַא שטײגער, דָאס, װָאס 

מַאקסים טשובינסקי  ―ַא שײנע מעׂשה “. זיװג„װערט ָאנגערוֿפן בַא אונדז ַא 

ַא זיװג!.. נָאר לָאמיר ַאװעקװַארֿפן די  ―און חײם חסידס טָאכטער 

 .צו אונדזער רָאמַאןֿפילָאסָאֿפיע און אומקערן זיך 

ֿפַארַאן ַא שּפרַאך ַאף דער װעלט, װָאס הָאט ניט קײן אלף־בית, קײן 

גרַאמַאטיק, קײן לעקסיקָאן, קײן װערטערבוך. סימּפַאטיע הײסט די שּפרַאך; 
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 ―מיט די אױגן רעדט מען ַאף איר: אײן קוק ַא רעכטער  ―ניט מיטן מױל 

 .און ֿפַארטיק ―ַאנט און ֿפַארשטַאנען! ַא קװעטש בַא דער װ

ַאף דערדָאזיקער שּפרַאך הָאבן זיך דורכגעשמועסט אונדזערע העלדן, און, 

ַא ּפנים, מע הָאט זיך גיך ֿפַארשטַאנען אײנס דָאס ַאנדערע, װָארעם ס'איז ניט 

ַאװעקגעגַאנגען קײן חודש צַײט ֿפון זינט טשובינסקי איז ָאנגעקומען קײן 

ּפָאסט ַאװעקגעֿפירט ַא בריװ צו זַײן אײנציקן גוטן  מַאזעּפעװקע, הָאט שײן די

ֿפרַײנט, צו זַײן מוטער ערגעץ װַײט אין סַארַאטָאװער גובערניע, װּו ער איז זיך 

ֿפַאר איר מודה־ומתװדה, דערצײלט איר די גַאנצע מעׂשה, װי ַאזױ ער הָאט זיך 

גן איר בַאגעגנט מיט ַא יִידיש מײדל, װָאס ער הָאט שױן לַאנג געטרָא

געשטַאלט בַא זיך אין הַארצן, װי ַאזױ ער הָאט זיך אַײנגעליבט אין איר ביז 

צום שטַארבן... װי ַאזױ ער הָאט זיך לַאנג געשלָאגן מיטן יצר־הרע און מיטן 

ׂשטן און הָאט סוף־ּכל־סוף געּפועלט בַא זיך ער זַאל זיך איר ַאנטדעקן, 

ר ניט לעבן... װי ַאזױ דָאס מײדל, ַאז זי אױסזָאגן דעם סוד, ַאז ער קָאן ָאן אי

הָאט דערהערט ֿפון אים דידָאזיקע װערטער, הָאט זי ָאנגעהױבן װײנען און 

זָאגן, ַאז צום אומגליק קען ֿפון דעם גָארניט זַײן, געגעבן אים ָאנצוהערעניש, 

ַאז זי איז ַא יִידישע טָאכטער... װי ַאזױ ער הָאט זי גענומען טרײסטן און 

סװַײזן, ַאז ס'איז דָא זַאכן ַאזעלכע, װָאס שטײען העכער ֿפון ַאלצדינג ַאף אױ

דער װעלט, װָאס צוליב זײ ֿפַארלָאזט מען די הײם, מע געזעגנט זיך ָאּפ מיט 

עלטערן, מע בַײט אױס ַאלצדינג, אי די הײם, אי דעם נָאמען, אי דעם גלױבן... 

ַאז זי הָאט דערהערט ֿפון אים װי ַאזױ זי הָאט ערשט ָאנגעהױבן צו װײנען, 

ַאזעלכע װערטער און איז ֿפונדעסטװעגן געֿפַאלן אים ַאֿפן הַארצן, ָאנגעהױבן 

בעטן בַא אים, ער זָאל איר געבן כָאטש עטלעכע טעג צַײט ַאף צו בַאקלערן 

זיך... און נָאך זַאכן הָאט מַאקסים טשובינסקי געשריבן דער מוטער, נישט 

איר קײן װָארט, ַאזױ װי ער איז געװױנט געװָארן ֿפון ּתמיד ָאן ֿפַארלײקנט ֿפון 

 ...גײן מיט איר נָאר מיטן אמת

דערױף הָאט מַאקסים בַאקומען ֿפון זַײן מוטער ַא ּתשוֿבה אין קורצן, ַאז 

אױב דָאס מײדל, װָאס ער הָאט אױסגעקליבן, איז װערט צו טרָאגן דעם נָאמען 

עם ניט מסוּפק, װַארעם זי איז בַאגלױבט אין איר טשובינסקי (און זי איז אין ד

זון), און אױב זַײנע געֿפילן צום מײדל זַײנען ַאף ַאזױ ֿפיל ערנסט, ַאז ַאנדערש 

קען דָאס ניט זַײן, שיקט זי איר ליבן זון ַא ברכה, און װינטשט אים ס'זָאל זַײן 

זַײן, װָארעם  אין ַא גוטער שעה, און הָאֿפט, ַאז גָאט װעט אים געװיס מוחל

ער איז מקײם ַא נֿפש, און ַאזױ װַײטער, װי געװײנטלעך ַא מוטער שרַײבט צו 

 .ַא קינד
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 ד″יקַאּפיטל 

 יִידן קױֿפן װַײן ַאף ַארבע ּכוסות
  

ַא גַאנץ יָאר איז חײם חסידס קעלער ָאֿפן ֿפון די ַאדונימס װעגן, דערֿפַאר 

חסיד מיט זַײן הױזגעזינד און מיטן ָאבער, ַאז סע קומט ערֿב־ּפסח, איז חײם 

 .קעלער און מיטן גַאנצן װַײן משועבד צו די בני־יׂשראל ֿפון מַאזעּפעװקע

אױב איר װילט הָאבן ַא בַאגריף װי ַאזױ איז ֿפָארגעקומען יציאת־מצרים 

אין משה־רבינוס צַײטן, זָאלט איר זיך מטריח זַײן ַארָאּפלָאזן זיך ערֿב־ּפסח צו 

ין קעלער ַארַײן, בשעת יִידן קלַײבן װַײן ַאף ַארבע ּכוסות. ַא גַאנץ חײם חסיד א

קַײלעכיק יָאר בַאגײען זיך יִידן ברוך־השם ָאן װַײן, מַאכן קידוש איבער חלה 

און טרינקען װַאסער ֿפון דעם טַײך שטינקײלָא, און קומט ערֿב־ּפסח װערט 

מלכים און גרױסע מען גרױסע מֿפונקים, געּפעסטעטע, געבַאלעװעטע בני־

װַײן ַאלײן איז בלָאטע! ַא  ―איבערקלַײבער, שַארֿפע מֿבינים ַאף װַײן. 

װימָארָאזיק װיל מען! און ַא גוטן װימָארָאזיק, ַא קָאװעשַאנער! נָאר כַאּפט 

ניט, װימָארָאזיק ַאלײן אין בלָאטע! מע בַאדַארף צו אים צוזעצן ַא מין 

אױך בלָאטע! מע בַאדַארף צוזעצן צום  און זמירער ַאלײן אין“. זמירער„

נָאך ַא מין װַײן, ַאזַא מין, װָאס זָאל געבן ַא צוּפ “ זמירער„מיטן “ ,װימָארָאזיק

בַאם שּפיץ צונג און זָאל ֿפונדעסטװעגן ניט ברָאטן בַאם הַארצן, און זָאל זַײן 

 ...שטַארק און זָאל זיך ֿפונדעסטװעגן לָאזן טרינקען

, רב חײם, איר װײסט שױן װָאס איך װיל, איר דַארֿפט דָאס איר װײסט שױן ―

 !געדענקען נָאך ֿפון ֿפַארַאיָארן

ַאזעלכע טענות הערט חײם חסיד דעם טָאג װָאס ֿפַאר ּפסח און ניט ֿפון 

אײנעם: ֿפון צען, ֿפון צװַאנציק, ֿפון ֿפוֿפציק יִידן מיט ַאמָאל, מחמת ַאלע יִידן 

ות ַאֿפן לעצטן טָאג, ַאף דער לעצטער שעה, ַאף דער לײגן ָאּפ די ַארבע ּכוס

לעצטער מינוט; און װיֿפל חײם חסיד הָאט מיט זײ דערֿפַאר צו טָאן ַאלע יָאר, 

 .העלֿפט דָאס זײ װי ַאן ַארבעס צו דער װַאנט

 .איר זַײנט טַאקע גערעכט, זָאגן זײ און טוען זיך זײערס ―

ן ניט די חײמָאװַא און ניט די דעמדָאזיקן טָאג ַארבעטן אין קעלער שױ

טעכטער, נָאר חײם חסיד ַאלײן מיט די אײדעמס. אײנער גיסט װַײן, אײנער 

װַאשט ֿפלעשלעך, אײנער בַײט ּפרָאבקעס, אײנער צײלט געלט, און ס'איז ַא 

מהומה, ַא טומל, ַא געשרײ, ַא געּפילדער: דעם הָאט מען ֿפַארביטן די ּכלים, 
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ט קײן געלט, בַא דעם הָאט זיך צעברָאכן ַא גַאנצע סלױ, דער הָאט ניט בַאצָאל

געבליבן שטײן מיטן ֿפַארּפרָאבקעװעטן העלדזל אין הַאנט און ֿפרעגט, װָאס 

גיט מיר צװײ ָאקעס װַײן ֿפונעם „זָאל ער טָאן ַאצינד? און דער שרַײט: 

ַא ביסעלע  ֿפַארַאיָאריקן װַײן און אײן ָאקע ֿפונעם ֿפַארצװײיָאריקן װַײן, נָאר

 !שטַארקער

חײם חסיד און זַײנע אײדעמס זַײנען שטַארקער ֿפון אַײזן, ַאז זײ טרָאגן 

עס איבער. ס'איז גענוג, ַאז אליהו־נח, מָאלט אַײך, מיטן זַײדענעם קַאשקעט 

אינדערװָאכן בַאדַארף זַײן אײן טָאג אין יָאר ַא משרת בַא די מַאזעּפעװקער 

ן ֿפינגער, װי זַײן ײט ַאֿפילו אױסשנַײצן די נָאז מיט איִידן, ניט הָאבן קײן צײַ 

שטײגער איז, נָאר װָאס זָאל מען טָאן? דערױף איז דָאס ַאזַא טָאג, װָאס מע 

דַארף לָאזן ֿפרַײ די װַײבער, זײ לָאזן ַארַײנשלעּפן דעם הײליקן ּפסח אין שטוב 

צום “ מלכות„זַײן ַארַײן, זיך איבערטָאן און אױסּפוצן װי געהעריק איז. און 

חײמָאװַא? מיט די טעכטער, „סדר, װי גָאט הָאט געבָאטן... און די 

ַארַײנגעֿפירט דעם הײליקן ּפסח, הָאבן זיך איבערגעטָאן, אױסגעּפוצט ַאֿפן 

ן, געװען מלּכות, װי גָאט הָאט געבָאטן, געשַײנט און ֿפשענסטן או

ל און מיט דימענטן, כָאטש געבלישטשעט מיט זַײד און מיט סַאמעט, מיט ּפער

 !נעם און מָאל זי ָאּפ

נָאר אײן צירעלע איז עּפעס געװען ניט װי ַאלע ערֿב־ּפסח, ניט געװָאלט זיך 

ָאנטָאן, אױסּפוצן װי ַאמָאל; געװען װי ֿפַארזָארגט, ֿפַארטרַאכט, דָאס ּפנים 

נטשן, בלַאס און אונטער די אױגן בלױע אױסגעברענטע רענדלעך, װי בַא ַא מע

 .װָאס הָאט ַא גַאנצע נַאכט ניט געשלָאֿפן און געװײנט

 ...עּפעס הָאט זיך מיט אונדזער צירעלען געטרָאֿפן

 

 ו″קַאּפיטל ט

 אין דערדָאזיקער נַאכט ֿפון ּפסח
  

זיס און טַײער איז אונדז דער ליבער ֿפעטער ּפסח איבער ַא סך זַאכן, זיס און 

טַײער איז ער אונדז דערֿפַאר, װָאס ער דערמַאנט אונדז, ַאז מיר זַײנען ַאמָאל 

שױן לַאנג־לַאנג בַאֿפרַײט געװָארן ֿפון גלות־מצרים, זיס און טַײער איז ער אונדז 

ַאט אין ַאזַא צַײט, װען די גַאנצע װעלט װערט דערֿפַאר, װָאס ער ֿפַאלט ַאקור

בַאֿפרַײט און בַאנַײט און כַאּפט זיך אױף און לעבט ָאּפ, און די ערד הײבט ָאן 

כַאּפן דעם ָאטעם, און לוֿפט הײבט זיך ָאן רירן, און דער הימל הײבט ַאן רעדן 

זיס און . .געלעבט! -ַאלץ לעבט אױף, ס'איז חי ―װערטער, דונערן און בליצן 

טַײער איז ער אונדז אױך דערֿפַאר, װָאס יִידן, ָארעמע נעבעך און 
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דערשלָאגענע, הָארעװען זיך ָאן, טױטשען זיך ָאן, קַאם־קַאם מיט גרױסע 

צרות, ַאנגסטן און יסורים ַארַײנגעשלעּפט דעם הײליקן יום־טוֿב, און שַא! מע 

ַאן איך דעם נָאמען ֿפונעם װעט רוען, מע װעט רוען ַאכט טעג ּכסדר. און דערמ

ליבן, זיסן ֿפעטער ּפסח, שטײט אױף ֿפון קֿבר מײן גליקלעך קינדהײט, מײן 

זיסע יִינגלשע װעלט, און גיט מיר ָאּפ ַא גרוס ֿפון יענע טַײערע יָארן, װָאס 

װעלן שױן קײנמָאל, קײנמָאל ניט אומקערן זיך צוריק! זַײ געגריסט, ליבער 

ַײ געגריסט ֿפון יִידישע קינדער, ֿפון יִידן ָארעמע, נעבעך, זיסער ֿפעטער ּפסח! ז

און דערשלָאגענע, װָאס װײסן ניט קײן רו, װָאס זעען ניט קײן װעלט, רוען זיך 

אױס זײערע אױסגעמוטשעטע בײנער ַאכט טָאג ּכסדר אינעם דָאזיקן הײליקן 

 !יום־טובֿ 

ֿפון ּפסח ַא יום־טוֿב נָאר אױב ּפסח איז ַא יום־טוֿב, איז די ערשטע נַאכט 

שביום־טוֿב, צװישן יום־טוֿבים ַא יום־טוֿב! שטיל איז דעמָאלט אין 

מַאזעּפעװקע, אין דערדָאזיקער נַאכט ֿפון ּפסח, שטיל און יום־טוֿבדיק. 

ָאּפגערעדט דעם סדר, ָאּפגעגעסן די שײנע ֿפַאלירטשיקעס, ֿפַארטרונקען מיטן 

ּפױק מיט די חד־גדיאס, הָאט חײם חסיד געֿפילט  גוטן װַײן, ָאנגעזָאגט זיך װי ַא

בַאם טיש נָאך, ַאז ער הײבט שױן ָאן צו דרעמלען און קַאם ָאּפגעכַאּפט דעם 

שיר־השירים, גָאט װײסט צי אינגַאנצן, מחמת גַאנצע שטיקער זַײנען אים 

עּפעס װי ַאװעקגעשװּומען ֿפַאר די אױגן, װי סע שװימט ַאװעק ַא שטיק װעג 

מע הַאלט אין ֿפָארן און מע ֿפַארטרַאכט זיך, הָאט ער זיך שטילערהײט  בשעת

 ―װּו קריאת־שמע? װער קריאת־שמע?  ―ַאװעקגערוקט, אױסגעטָאן, און 

 .ַארַײנגעֿפַאלן אין בעט ַארַײן און שױן געשלָאֿפן

אױך די אײדעמס ַאלע, װָאס הָאבן ּתחילת שטַארק געבריהט זיך, געװָאלט 

ַארן ַאנדערן, ַאז מע קָאן טרינקען װַײן, הָאט מען זיך ּפַאװָאלינקע װַײזן אײנס ֿפ

ַאזױ ָאנגעשיּכורט, ַאז מע איז אױֿפגעשטַאנען ֿפונעם טיש הָאט מען זיך קַאם 

געהַאלטן ַאף די ֿפיס. אליהו־נח: דער אין גָאר געװען שיּכור װי לוט, כָאטש 

ר איז אױֿפגעשטַאנען, הָאט נעם בינד אים און װַארף אים ַארױס, אמת, ַאז ע

ער זיך געמַאכט קלױמערשט װי ער זינגט עּפעס ֿפון דער הגדה, אױסגעצױגן 

נָאר ס'איז אױסגעקומען ַאזױ לעּפיש און “, ויהי בחצי הלילה„עּפעס ַא מין 

דָאס ּפנים בַא אים ַאזױ נַאריש, ַאז דָאס װַײבל זַײנס הָאט אים געמוזט 

ר ֿפון דער הַאנט און ֿפירן אים װי מע ֿפירט ַא קעלבל ָאננעמען ֿפַאר ַא ֿפינגע

 .מחילה צו ַא בהמה

 ...קום שױן, קום שלַאֿפן... ָאנגעזשליָאקעט זיך און זינגט נָאך ―
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און ָאט ַאזױ הָאט מען זיך בַא חײם חסיד אין שטוב אין דערדָאזיקער נַאכט 

ס און עס הָאט זיך ֿפון ּפסח נָאכן סדר אײנציקװַײז צעקרָאכן אין די ַאלקער

געלָאזט הערן ֿפון דָארט ַא כרָאּפען מיט ַא ֿפַײֿפן ֿפון ַא סך העלדזער און ֿפון ַא 

 .סך נעזער ַאף ֿפַארשײדענע קולות, און נָאר אײן צירעלע איז ניט געשלָאֿפן

אין דערדָאזיקער נַאכט ֿפון ּפסח הָאט צירעלע זיך ָאּפגעזעגנט מיט איר 

אױֿפגעהױבן ֿפון איר געלעגער, אין אײן קלײדל מיט ַא  ֿפָאטערס הױז, זיך

שַאלעכל ַאֿפן קָאּפ און מיט ַא ּפָאר שיכלעך ַאף די ֿפיס, און הָאט זיך 

ַארױסגעכַאּפט אינדרױסן ַארױס; דָארט הָאט שױן געװַארט ַאף איר אײנער, ַא 

 .הױכער, ַא שײנער יונג

 .דָאס איז געװען מַאקסים טשובינסקי

אין געװען ַא װַארעמע, נָאר ַא ֿפינצטערע נַאכט, די שטערן הָאבן  די נַאכט

זיך בַאהַאלטן אין טונקעלע װָאלקנס, ניט געװָאלט קוקן װי ַא יִידישע טָאכטער 

ֿפַארלָאזט דעם טַאטנס הױז אין ַאזַא הײליקער נַאכט. עס הָאט געמרַאקעט ַא 

עם הימל, געװײנט ַאֿפן קלײן רעגנדל. װַארעמע טרערן הָאבן געקַאּפעט ֿפונ

ברָאך ֿפון חײם חסיד מיט זַײן הױז־געזינד, װָאס הָאבן ניט געװּוסט ֿפון גָאר 

ניט, װָאס זַײנען געשלָאֿפן מיטן זיסן שלָאף ֿפון גליקלעכע ערלעכע ֿפרומע יִידן 

 .אינעם דָאזיקן הײליקן יום־טוֿב, דעם יום־טוֿב ֿפון ַאלע יום־טוֿבים

ַאכט, װען עמעצער כַאּפט זיך אױף ַאף אײן מינוט און אין דערדָאזיקער נ

טוט ַא קוק ַאף צירלען, קערט זי זיך אום צוריק, נָאר קײנער הָאט זיך ניט 

און  ―אױֿפגעכַאּפט, ַאלע זַײנען געשלָאֿפן מיטן זיסן יום־טוֿבדיקן שלָאף 

צירעלע הָאט געציטערט װי ַא לעמעלע, און מַאקסים טשובינסקי הָאט זי 

ַארַײנגענומען, איר געזָאגט זיסע גילדענע װערטער, איר דערצײלט װי ַאזױ ער 

הָאט זי ליב, װי גליקלעך ער איז, װָאס זי הָאט אים געֿפָאלגט, װי גליקלעך זײ 

װעלן זַײן בײדע אינגיכן... צירעלע הָאט זיך צעװײנט ֿפַאר גרױס גליק און ֿפַאר 

זיך ֿפַארטרױט אינגַאנצן ַאף אים, און  שרעק און ֿפַאר דעם װָאס זי טוט, הָאט

און ער הָאט זי  ―הָאט זיך ָאּפגעגעבן אינגַאנצן צו אים אין די הענט ַארַײן 

 .געברַאכט צו ֿפירן אין מָאנַאסטיר ַארַײן

 

 ז″טקַאּפיטל 

 מָאנַאסטירסקע גלעקער קלינגען
  

און ַאז זי איז געקומען אין מָאנַאסטיר ַארַײן, הָאט זי געװָאלט, ַאז דָאס, װָאס 

סע דַארף געשען, זָאל דָאס געשען װָאס גיכער, זי הָאט מורא געהַאט ֿפַאר זיך 

ַאלײן, זי זָאל חלילה קײן חרטה ניט הָאבן. זי הָאט זיך ָאנגענומען מיט הַארץ 
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זי זָאל זַײן שטַארק ַאזױ װי שטָאל, זיך ניט  און געגעבן זיך דָאס װָארט, ַאן

לָאזן איבעררעדן ֿפון קײנעם, ניט צולָאזן צו זיך קײנעם ֿפון אירע אײגענע, 

ֿפַארשטעלן די אױגן און ניט זען, ֿפַארשטעלן די אױערן און ניט הערן. און 

ס'איז טַאקע ַאזױ געװען. ַאף מָארגן הערט זי אינדרױסן קָאכט, עס טוט זיך 

ּפעס, עמעצער רַײסט זיך, װיל גרײכן צו איר, הָאט זי זיך ֿפַארשלָאסן אין ע

חדרל, ניט גערירט ֿפונעם ָארט, און זי הערט ַא קענטלעך קול, זי װָאלט 

געמעגט שװערן, ַאז דָאס װײנט און יָאמערט די מַאמע אירע, הָאט זי 

י געצױגן װי מיט ֿפַארשטעלט די אױערן, זי זָאל ניט הָארכן, כָאטש עס הָאט ז

צװַאנגען, געטריבן װי מיט שטעקנס, און זי הָאט געהַאלטן װָארט, 

 .ָאּפגעטָאן איז ֿפַארֿפַאלן ―אױסגעֿפירט אירס, 

צירעלע זיצט אײנע ַאלײן בַאם ֿפענצטער ֿפון איר חדרל און קוקט זיך צו 

, לָאזט און הערט זיך צו, װָאס אינדרױסן טוט זיך. די זון הַאלט בַא זעצן זיך

זיך ַארָאּפ ַאף יענער זַײט מָאנַאסטיר, בַאגעלט די שּפיץ קלױסטערס מיט 

גינגָאלד, און דער ָאװנט קומט צו גײן מיט גרינגע שטילע טריט; ֿפַארגנֿבעט 

זיך, צעשּפרײט די טונקעלע ֿפליגל זַײנע ַארום און ַארום, לײגט זיך מיט ַא 

ט ַארױס ַא מין קלעמעניש, ַא מין מָאדנע סומנעקײט ַאף דער נשמה און רוֿפ

 .בענקעניש אין הַארצן

 ―בָאם! „מָאנַאכן לױֿפן דַאװנען,  ―מָאנַאסטירסקע גלעקער קלינגען 

ַאזױ קלינגט די גרױסע גלָאק און הודזשעט, און יעדער קלונג “ בָאם! ―בָאם! 

! גלָאן ―גלין  ―גלָאן! גלין  ―גלין  ―גלין „טוט איר ַא זעץ אין הַארצן. 

ַאזױ ענטֿפערן די ַאלע איבעריקע “ גלָאן ―גלין  ―גלָאן, גלין  ―גלין  ―גלין 

גלעקער ַאף ֿפַארשײדענע קולות, און עס דַאכט זיך איר אױס, ַאז די גלעקער 

ניט זײ קלינגען, נָאר זײ רעדן, דערצײלן איר װָאס אין דער הײם טוט זיך: גלין 

די מַאמע  ―גלָאן!  ―גלין  ― דער טַאטע װײנט! גלין ―גלָאן!  ―גלין  ―

ַאלע קלײנע  ―גלָאן!  ―גלין  ―גלין  ―גלין  ―גלין  ―װײנט! גלין גלין 

 ...קינדער װַײנען

און צירעלע דערמַאנט זיך אין דער הײם, שטעלט זיך ֿפָאר ֿפַאר די אוגן די 

גַאנצע שטוב, איטלעכן מיט זַײן ּפנים און מיט זַײן מינע, און עס ֿפַארקלעמט 

ַאז דָאס, װָאס  ―ַאלץ אײנס װָאסער גָאט  ―בַאם הַארצן, און זי בעט גָאט 

 .בַאדַארף געשען, זָאל געשען װערן װָאס גיכער

און עס קומען צו איר ַאלע מָאל ַאנדערע מענטשן און גרײטן זי צו, זי זָאל 

זַײן ֿפַארטיק. און זי בעט גָאט, ַאז דָאס, װָאס בַאדַארף געשען, זַאל געשען 

װָאס גיכער. און מַאקסים טשובינסקי קומט צו גײן מיט זַײנע זיסע גילדענע 
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ָאכַאמָאל װי גליקלעך ער איז, װערטער, דערצײלט איר איבער נָאכַאמָאל און נ

װָאס זי הָאט אים געֿפָאלגט, װי גליקלעך זײ װעלן בײדע זַײן אינגיכן, און זי 

ֿפַאלט אים ַאֿפן הַארצן, װײנט, װײנט ֿפַאר גרױס גליק און ֿפַאר שרעק ֿפַאר 

זָאל געשען  ―דעם, װָאס זי טוט, און בעט גָאט, ַאז דָאס, װָאס דַארף געשען 

 ...רװָאס גיכע

 

 ז″קַאּפיטל י

 ַא געֿפערלעכער שּפרונג
  

צירעלע הָאט זיך מחיה געװען, װָאס גָאט הָאט איר צוגעשיקט ַא ֿפרישן 

מענטשן, כָאטש ַאזעלכן װי מָאשקעלע גנֿב, װָאס זי קָאן זיך מיט אים ַאביסל 

דורכרײדן, און זי דערצײלט אים אױס ַאלצדינג ֿפון א' ביז ת', און ער הערט 

זי זָאל דערצײלן נָאך און נָאך, און זײ בײדע  ,יט קָאּפ, לָאזט זי רעדןאױס מ

בַאמערקן גָארניט װי װַײט זײ זַײנען ֿפַארגַאנגען אין גָארטן, הָאט זי זיך ַא כַאּפ 

געטָאן און געװָאלט גײן צוריק, הָאט ער זי ּפלוצלינג ָאנגענומען בַא דער הַאנט 

 :און הָאט איר ַא זָאג געטָאןװי מיט ַאן אַײזערנע ָאּפצװענגע 

שטײ, װעסט צוריק ניט גײן! איך הָאב אױסגעהערט ַאלצדינג, װָאס דו  ―

הַאסט מיר דערצײלט; ַאצינד בַאדַארֿפסטו אױסהערן, װָאס איך װעל דיר 

 .דערצײלן

טױט װי די װַאנט איז זי געבליבן שטײן, געקוקט מיט שרעק מָאשקען אין 

די אױגן ַארַײן, ניט געקָאנט ַארױסנעמען איר הַאנט ֿפון זַײנע אַײזערנע 

קלעשטשעס, און מָאשקע הָאט איר דערצײלט ַא מעׂשה, נָאר ַא קורצע מיט 

ך ֿפרִיער ֿפון ּפרָאסטע װערטער, איר דערצײלט װי ַאזױ ער הָאט זי ליב ַא ס

מַאקסים טשובינסקי, װי ַאזױ ער הָאט קײנמָאל ניט געהַאט דעם עזות 

ברענגען איר הײליקן נָאמען ַאף זַײן מױל, צו טרַאכטן װעגן איר ַאֿפילו אין 

און זי “, מָאשקעלע גנבֿ „חלום, װָארעם װער איז ער און װער אין זי? ער איז 

און װי ַאזױ בַא אים איז איצטער  ַא װערטעלע! ―איז חײם חסידס טָאכטער 

ּפלוצלינג און מיטַאמָאל ֿפַארטיק געװָארן ַא ּפלַאן, ַאזַא ּפלַאן, װָאס ער מוז 

אים דורכֿפירן, ער זָאל װיסן דער טױט זָאל אים זַײן ַאֿפן ָארט! דער ּפלַאן איז 

ר ָאט ַא ּפשוטער ּפלַאן; ער נעמט זי ַאף די הענט און שּפרינגט מיט איר ַאריבע

יט און זעצט זיך מיט איר ַאנידער רַײטנדיק ַאֿפן ֿפערד, װָאס ודעמדָאזיקן ּפל

שטײט בַא אים צוגעגרײט ֿפון גַאנץ ֿפרי ָאן, און שּפרינגט מיט איר ַאװעק 

אינעם ערשטן שטעטל און שטעלט מיט איר ַא חוּפה, און ער שװערט איר בַא 

ער װעט אײביק זַײן איר קנעכט, ער גָאט, בַא דעם גָאט, װָאס אין הימל, ַאז 
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װעט ֿפַאר איר גײן אין ֿפַײער און אין װַאסער, און זי װעט ֿפַאר אים זַײן ַא סך 

גליקלעכער װי ֿפַאר מַאקסים טשובינסקי, װָארעם ער, מָאשקעלע גנֿב, הָאט 

זי ליב, װי ֿפערציק טױזנט מַאקסים טשובינסקיס קָאנען ַאזױ ניט ליב הָאבן... 

יט לָאזן זי לַאנג טרַאכטן, הָאט ער זי גענומען צו זיך ַאף די הענט, װי מע און נ

נעמט ַא קלײן קינד, און הָאט זיך ַארױֿפגעדרַאּפעט מיט איר ַאֿפן ּפלױט ֿפונעם 

 :מָאנַאסטיר און הָאט צו איר בשעת־מעׂשה ַאזױ געזָאגט

מיט מײנע הענט  הער! טָאמער לָאזסטו ַארױס אײן ּפיּפס, דערװַארג איך זיך ―

און ַאלײן װַארף איך מיך ַארָאּפ ֿפונעם דָאזיקן ּפלױט און צעברעך מיר דעם 

 !קָאּפ ַאף שטיקלעך

דָאס ַאלצדינג איז געװען ַאזױ ּפלוצלינג אומגעריכט, ַאז ניט נָאר שרַײען, 

צירעלע הָאט ניט געקָאנט ַאֿפילו דעם ָאטעם כַאּפן; זי איז געװען טױט װי 

; סע הָאט מיט איר געװָארֿפן װי מיט ַא קדחת, און בשעת ער הָאט ַאלע טױטע

זי ַארומגענומען מיט בײדע הענט און הָאט זיך געגרײט ַארָאּפשּפרינגען ֿפונעם 

הײכן ּפלױט אין די שטעכלקעס ַארַײן, הָאט זי אים ַארומגעכַאּפט מיט אירע 

קינד כַאּפט ַארום ַא קלײנע הענטעלעך בַא זַײן געזונטן הַאלדז, װי ַא קלײן 

גרױסן בשעת יענער בָאדט זיך אין טַײך און װיל זיך מיט דעם אונטערטוקן 

אין װַאסער, עס הָאבן זיך בַא איר צוגעמַאכט די אױגן און זי איז ּכמעט 

  ...געבליבן אין חלשות

 

* * * 

 

 י"חקַאּפיטל 

 ַא בריװ ֿפון דער ּפָאסט און ַאביסל התנצלות ֿפונעם מחבר
  

אין עטלעכע טעג ַארום איז צו חײם חסיד ָאנגעקומען ַא בריװל ֿפון דער ּפָאסט 

  :און דָארט אין געשטַאנען

  

  ליבער ֿפָאטער און טַײערע מוטער!„

איך שרַײב אַײך, ַאז איך בין דַאנקען גָאט געזונט און שטַארק און בין געבליבן 

ַא יִידישע טָאכטער, איך הָאב חתונה געהַאט ֿפַאר מָאשקען, װָאס מע רוֿפט 

אים בַא אונדז מָאשקעלע גנֿב, און איך בין גליקלעך, אֿפשר נָאך גליקלעכער 

ניט ֿפרעגן װי ַאזױ דָאס איז געװען, ֿפַאר ַאלע מײנע שװעסטער, און איר זָאלט 

מסּתמא איז דָאס ַא בַאשערטע זַאך ֿפון גָאט, װי רב שלום שדכן זָאגט, ַא 
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און איר זָאלט װיסן, ליבע ֿפָאטער און מוטער, ַאז מיר “, זיװג מין השמים„

װעלן ַאהײם, קײן מַאזעּפעװקע, קײנמָאל ניט קומען, מיר װילן ניט אַײער בזיון 

רע יסורים, לעבט הונדערט און צװַאנציק יָאר. איך ֿפַארבלַײב ֿפון מיט אַײע

ן װינטשט אַײך וער געטרַײע, װָאס קושט אַײך טױזנט מָאל אײַ דער װַײטן א

ֿפיל גוטס און געזונט און הצלחה, און איך בעט לָאזן גריסן איטלעכן בַאזונדער 

  טלעכן גָאר ֿפרַײנטלעך. גָאר ֿפרַײנטלעך, און בעלי מָאשקע לָאזט אַײך גריסן אי

  “.ער טָאכטער צירלײַ א

ס'איז ַא מינהג ּכמעט בַא ַאלע מחברים ַאף דער גַאנצער װעלט, ַאז זײ 

בַאשרַײבן ַא געשיכטע, איז קודם־ּכל, נָאך אין הקדמה ֿפונעם סֿפר, גיבן זײ צו 

װיסן דעם עולם און שװערן מיט ּכל־השֿבועות, ַאז מע מעג גלױבן ַא הולטַײ, 

ַאז ַאלצדינג, װָאס זײ דערצײלן, איז לױטער אמת, חלילה ניט אױסגעטרַאכט 

ֿפונעם קָאּפ קײן אײנציק װָארט ַאֿפילו. נַארָאנים! זײ װײסן ניט, ַאז װָאס מער 

זײ װעלן זיך שװערן, װעט מען זײ ַאלץ מער ניט גלױבן... איך הָאב געהַאט ַא 

ען ַא מוראדיקער שקרן; ַאלע הָאט ער געהײסן, איז ער געװ“ טַאנכל„חֿבר, 

יִינגלעך אין חדר הָאבן דָאס געװּוסט און ער ַאלײן הָאט אױך געװּוסט, ַאז מע 

װײסט, ַאז ער איז ַא ליגנער, װָאס־זשע ֿפלעג ער טָאן? ַאז ער הָאט עּפעס 

 :בַאדַארֿפט דערצײלן ַא נַײעס, ֿפלעג ער קודם־ּכל ָאנהײבן לײגן שֿבועות

ער? װי איך בין ַא יִיד! איך זָאל ניט דערלעבן ַאװעקגײן ֿפון הערט איר, קינד ―

דעם ָארט! איך זָאל מיך דערװַארגן מיטן ערשטן ביסן! איך זָאל אַײננעמען ַא 

מיתה־משונה! לָאז ֿפון מיר װערן ַא שטײן, ַא בײן אױב איך זָאג אַײך ַא ליגן 

 ...!ַאף ָאט ַאזױ ֿפיל אָ 

ױן דערצײלן די מעׂשה, און ערשט נָאכדעם און ערשט נָאכדעם ֿפלעג ער ש

 ...ֿפלעג זיך אױסלָאזן, ַאז ס'איז שװא־ושקר

געגרינדעט דערױף, װיל איך מיך ניט ֿפַארענטֿפערן ֿפַאר דיר, מַײן 

ליבהַארציקער לעזער, און אױסװַײזן דיר אױג ַאף אױג, ַאז דידָאזיקע 

ן ּפונקט װי סע שטײט געשיכטע, װָאס איך דערצײל דיר, איז טַאקע ַאזױ געװע

געשריבן בַא מיר אין רָאמַאן. איך זָאג דיר, ַאז ס'איז ַאזױ, און די ברירה איז 

בַא דיר, װילסטו גלױבסטו, װילסטו גלױבסטו ניט... איך קָאן דיר געבן נָאך ַאן 

עצה: ֿפָאר זיך דורך קײן מַאזעּפעװקע און כַאּפ ָאן ַא יִידן אין מיטן גַאס און 

 .ֿפרעג טו אים ַא

 ?ֿפעטער! איז ניט געװען דָא בַא איך אײנער ַא מָאשקע גנבֿ  ―

 װעט ער זיך ָאּפשטעלן און װעט דיר ענטֿפערן

ַא? מָאשקעלע גנֿב? ָאט דער, װָאס איז ַאנטלָאֿפן מיט חײם חסידס  ―

 ?טָאכטער? װָאס איז דען? ַאקעגן װָאס ֿפרעגט איר דָאס
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 :װעסטו דָאך אים ענטֿפערן

 ...ישט, גלַאט ַאזױגָארנ ―

און װעסט דָאך מסּתמא װעלן ַאװעקגײן, װעט ער דיך ניט ָאּפלָאזן און װעט 

 :זיך נעמען צו דיר

װָאס הײסט גָארנישט, גלַאט ַאזױ, גלַאט ַאזױ? גלַאט איז ַא טעלער! װָאס  ―

הײסט דָאס ַא יִיד נעמט און ֿפרעגט זיך נָאך גלַאט ַאזױ? ַאז איר ֿפרעגט, 

 !װײסט איר דָאך עּפעסמסּתמא 

און מײנט ניט, ַאז איר װערט גיך ּפטור. דער יִיד, װָאס איר הָאט אים 

 :ָאּפגעשטעלט, שטעלט ָאּפ נָאך צװײ יִידן און טַײט ַאף אַײך מיט די ֿפינגער

װָאס זָאגט איר דערױף? איך גײ מיר ַאזױ, שטעלט מיך ָאּפ ָאט דער יִיד און  ―

שקעלע גנֿב! ֿפרעג איך אים, װָאס דַארֿפט איר ֿפרעגט זיך נָאך ַאף מָא

 ...!מָאשקעלע גנֿב? זָאגט ער גלַאט ַאזױ

ֿפיר יִידן און ַארום דיר װערט ַא  ―צו די דרײ יִידן גײען צו נָאך ַא דרײ 

גַאנץ רעדל און מע נעמט דיך צו דער ַארבעט גָאר ַאף ַאן ַאנדער אוֿפן. אײנער 

ו ביסט; דער זָאגט, ַאז דו הָאסט זיך געזען גיט איבער דעם ַאנדערן, װער ד

ערגעץ מיט מָאשקעלע גנֿב, דער זָאגט, ַאז דו ביסט געקומען צו ֿפָארן מיט 

מָאשקעלע גנֿב, און אײנער זָאגט שטילערהײט דעם ַאנדערן ַאֿפן אױער, ַאז 

 דָאס ביסטו ַאלײן מָאשקעלע גנֿב, און דו דַאנקסט גָאט, ַאז דו רַײסט זיך ַארױס

ֿפון זײערע הענט, און איך הָאב מורא, ַאז דו װעסט ֿפַארזָאגן קינדס־קינדער 

ניט ֿפָארן קײן מַאזעּפעװקע, ניט ָאּפשטעלן קײן יִידן אין גַאס און ניט 

נָאכֿפרעגן זיך ַאף מָאשקעלע גנֿב... גלַײכער זָאלסטו מיר גלױבן ַאף נאמנות, 

עלע גנֿב, ַא צירעלע, ַא חײם חסיד, ַאז ס'איז געװען אין מַאזעּפעװקע ַא מָאשק

װָאס הָאט געהַאט ַא שײן װַײב, מיט שײנע טעכטער, מיט עטלעכע אײדעמס, 

מיט די ַאלע איבעריקע ּפַארשױנען, װָאס װערן געברַאכט אין מַײן רָאמַאן. אַײ, 

קומען ַאלע אַײערע װּו זַײנען זײ ַאהינגעקומען? למַאי װּו זַײנען ַאהינגע

ֿפון ַאמָאל? אײניקע זַײנען געשטָארבן, אײניקע זַײנען זיך צעקרָאכן, בַאקַאנטע 

צעלָאֿפן װי די מַײז אין ַא הונגעריָאר, חײם חסידס קעלער איז שױן לַאנג 

צוגעמַאכט און די מַאזעּפעװקער ַאדונים קלַײבן זיך צונױף אין קלוב ַארַײן, 

ּפרעֿפערַאנס, און  ניט אין קײן װַײנשענק, און מע שּפילט אין װיסט, אין

גרַאד, ָאדער קװַאס, ניט  40טרינקען טרינקט מען ָאדער גערײניקטן ברָאנֿפן 

קײן װימָארָאזיק, ַאן עק, אױס װימָארָאזיק! חײם חסיד ַאלײן איז שױן לַאנג 

איז ַאן ַאלטע יִידענע מיט ַא ּפַארוק, “ חײמָאװאַ „ַאף דער אמתער װעלט. זי 

ז שטַארק געקנײטשט און גײט אַײנגעבױגן, און כָאטש דָאס ּפנים אי
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ֿפונדעסטװעגן זעט מען נָאך הַײנט אױך, ַאז ַאמָאל הָאט זי בַאדַארֿפט זַײן ַא 

שײנע יִידענע. די טעכטער מיט די אײדעמס זַײנען אײנציקװַײז ַאריבערגעֿפָארן 

ח און ס'איז ַא סֿברה, ַאז אליהו־נ“, לעבן„קײן ַאמעריקע און מַאכן דָארט ַא 

הָאט שױן לַאנג ַארָאּפגעװָארֿפן דָאס זַײדענע קַאשקעטל און טרָאגט שױן גָאר 

(הער) און לײענט ַא “ מיסטער„(קַאּפעליוש) און הײסט שױן גָאר “ העט„ַא 

(ַא מין געברָאטנס) און טרינק ַא “ (ַא גַאזעט) און עסט ַא ,סטײק“ ּפײּפער„

מין לעקעך) און גיט זיך ָאּפ מיט (ַא “ קעק„און ֿפַארבַײסט מיט ַא “ בִיער„

(ּפָאליטיק), ער שנַײצט שױן ניט די נָאז מיט אײן ֿפינגער, ַאן עק, “ ּפָאליטישן„

מיט אײנעם װָארט, אליהו־נח אין שױן ַא גַאנצער ענגלישמַאן און איז שױן  ―

(ַא ּפָארטרעט), װָאס אליהו־“ ּפיקטשע„איך הָאב ַאלײן געזען ַא “... ָאל־רַײט„

װָאס צוגעשיקט צו זַײנעם ַא חֿבר, בין איך ניֿבהל־ונישּתומם געװָארן! מע  נח

זָאל מיר ניט זָאגן, ַאז ס'איז אליהו־נח, חײם חסידס אײדעם, װָאלט איך זיכער 

מײנען, ַאז ס'איז ָאדער ַא רַײטער ֿפון צירק, ָאדער ַא שװײצַאר ֿפון ַא גַאסטהױז, 

ײ ַאף ַא געהױבענער חתונה. ַא גַאנץ יָאר ָאדער לכל־הּפחות ַא יִידישער לַאק

שלָאגט ער ָאן מַאטרַאצן, און ַאז סע קומט ַא רַײכע חתונה, גָאלט ער ָאּפ די 

מָארדע, קרָאכמַאליעט ָאן די װָאנצעס, ציט ָאן ַאף זיך צװײ זשילעטן, ַא 

ּפַאּפירענע מַאנישקע מיט ַא װַײסן שניּפט און ֿפון די ברײטע מַאנזשעטן 

ן ַארױס צװײ גרױסע רױטע הענט מיט שװַארצע נעגל... ָאט װָאס הײסט שטעק

 !ַא ֿפרַײ לַאנד

ַאצינד בלַײבט נָאך איבער אַײנס: װָאס הערט זיך מיט מָאשקעלע גנֿב און 

דערױף בַאדַארף מען בעטן דעם עולם, ער זָאל זיך  ―מיט זַײן װַײב צירעלע? 

 .מטריח זין לײענען װַײטער

 

 ט″יקַאּפיטל 

 הענעך דער חזן זוכט ַא שטָאט
  

ֿפון יענער צַײט, װָאס װערט בַאשריבן דידָאזיקע היסטָאריע, איז 

ַאװעקגעגַאנגען עטלעכע יָאר. עס הָאבן זיך געשטעלט די אומעטיקע 

װײנענדיקע טעג, סַאמע אלול־צַײט, װען יִידישע קינדער לָאזט מען ֿפרַײ, 

 ―ם גרױסע יִידן לערנען זיך בלָאזן שוֿפר, חזנים ֿפָארן זוכן שטעט, מלמדי

קנעלונגען, און דער הימל, בַאדעקט מיט שװערע בלַײענע װָאלקנס, קלָאגט 

 .און װײנט ַאף דעם ַאװעקגעגַאנגענעם זומער מיט קַאלטע טרערן
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אין אײנעם ֿפון דידָאזיקע טעג איז הענעך דער שוחט, ָאדער הענעך דער 

וכן זיך ַא שטָאט חזן (ער איז בײדע זַאכן), געֿפָארן ֿפון סעקורַאן קײן בריטשַאן ז

 .ַאף צו דַאװנען ימים־נורָאים

נָאר ניט ֿפון די װעלט־חזנים, “, װעלט־חזן„הענעך איז געװען, הײסט עס, ַא 

װָאס “, װעלט־חזנים„װָאס זַײנען בַארימט אין דער װעלט, נָאר ֿפון יענעם מין 

ל ניט, און ֿפָארן ַאף דער װעלט זיך זוכן ַאן עמוד; ַאמָאל געֿפינען זײ און ַאמָא

ַאז זײ געֿפינען, דַאװנען זײ ָאדער שחריתים, ָאדער מוסֿפים, ָאדער שחריתים 

מיט מוסֿפים אינאײנעם. װי ַאזױ עס לָאזט זיך. קײן יקרן איז אונדזער הענעך 

הָאט “ שיסל„נישט געװען קײנמָאל; מער ֿפון זיבעציק קַארבן שױן מיט דער 

, ַאדרבא, מע דערצײלט אין מַאזעּפעװקע ַא ער קײנמָאל ניט ֿפַארלַאנגט ַאֿפילו

מעׂשה (ַאף איטלעכן בַאזונדער הָאט מַאזעּפעװקע ַא מעׂשה) ַאז הענעך איז 

ַאמָאל געקומען אין ַא שטעטל, ָאּפגעדַאװנט ַא שבת און איז שטַארק געֿפעלן 

און ַא שײנעם “ קײלע„דעם עולם, מחמת ער הָאט טַאקע געהַאט ַא רײנע 

ַאז ס'איז געקומען צו בַאדינגען זיך, און ַאז ער הָאט “. יבורחיּתוך־הד„

דערהערט, ַאז מע װיל אים בַאצָאלן ַא גַאנצן הונדערטער ַאחוץ דער שיסל, 

אױב ַאזױ זוכט „הָאט ער געכַאּפט דעם שטעקן און איז ַאנטלָאֿפן, געזָאגט: 

ניט מיט  כן,ענעהנָאר דָאס געהער זיך שױן ָאן מיט “... אַײך ַאן ַאנדער חזן

 .אונדזער רָאמַאן, בכן קערן מיר זיך אום צוריק צום רָאמַאן

ביז דער סטַאנציע ָאקניצע איז הענעך געֿפָארן מיט דעם בַאן, און ֿפון 

ָאקניצע מיט ַא בעל־עגלה גלַײך קײן סעקורַאן ַאף ימים־נורָאים, איז דָאך די 

ילעשט, ָאדער קײן יעדינעץ? קַאשע: װָאס עּפעס קײן סעקורַאן? למַאי ניט ֿפ

ֿפילעשט און יעדינעץ איז דָאך ַא סך נעענטער װי סעקורַאן? איז דער ּתירוץ: 

ֿפון װַאנען װײסט איר, ַאז הענעך איז ניט געװען אין ֿפילעשט און אין יעדינעץ? 

אֿפשר זַײנען די ֿפעלישטער און יעדינעצער יִידן ַאזעלכע שַארֿפע מֿבינים ַאף 

ַאז הענעך איז ֿפַאר זײ קלײן? ָאדער אֿפשר ֿפַארקערט, ֿפילעשט און “, נגינה„

יעדינעץ איז ֿפַאר הענעכן צו קלײן? װָאס קען מען װיסן? ַא ֿפיש זוכט װּו 

 ...טיֿפער, ַא מענטש װּו בעסער

בקיצור, הענעך איז געֿפָארן קײן סעקורַאן, הָאט ער ָאבער אין סעקורַאן 

ט נָאר־װָאס ֿפַארכַאּפט דעם עמוד ַאן ַאנדער חזן, ֿפַארשּפעטיקט; דָארט הָא

און קען קײן שַײטל “ דרָאנג„עּפעס אײנער ַא מָאניש בערשעדער, ַא גוטער 

עֿברי ניט; הענעך קען אים, נָאר ס'איז ניט זַײן עסק; ער װעט ניט גײן קַאליע 

מוזט ֿפָארן מַאכן ַא יִידן ּפרנסה, הענעך איז ניט ַאזַא מענטש... און ער הָאט גע

 .ֿפון סעקורַאן קײן בריטשַאן
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געֿפָארן ֿפון סעקורַאן קײן בריטשַאן איז הענעך מיט ַא בעל־עגלה, 

געװײנטלעך ניט ַאלײן, מיט נָאך יִידן און מיט נָאך װַײבער, און מחמת 

אינדרױסן איז געװען שױן רעכט קילבלעך און הענעכס בגדים זַײנען געװען 

ט און ערטערװַײז מחילה צעטרענט, הָאט ער זיך ערטערװַײז אױסגעטריּפע

אַײנגעהילט אין ַא גרױסן װַארעמען שַאל, געהיט די קײלע, ער זָאל זי חלילה 

 .ניט צוקילן

ּתחילת הָאבן די ּפַארשױנען צװישן זיך ֿפַארֿפירט ַא ברײטן שמועס מּכוח 

װײנטלעך, און מה־שמכם, ֿפון װַאנעט איז ַא יִיד און װּוהין ֿפָארט מען? װי גע

ַאז מע הָאט זיך שױן גוט ָאנגערעדט און ָאנגעזיֿפצט ַאף די הַײנטיקע ּפרנסות 

מיט די הַײנטיקע בׂשורות טוֿבות ישועות ונחמות ַאף יִידן, איז מען מיטַאמָאל 

געװָארן שטיל, זיך ֿפַארטרַאכט איטלעכער אין זַײנע עסקים מיט זַײנע דאגות. 

רטיֿפט אין זַײנע מחשֿבות, הענעך הָאט, נישקשה, אױך הענעך איז געװען ֿפַא

געהַאט װָאס צו טרַאכטן, װָארעם טָאמער חלילה לא־יעלה־ולא־יֿבא, 

טיקן ימים־נורָאים ֿפַארשּפעטיקט ער בריטשַאן אױך, בלַײבט ער דָאך ַאף הַײנ

 ...לחלוטין ָאן ַאן עמוד

ַאֿפן מיטן װעג צװישן ּפלוצלינג װי ער טרַאכט ַאזױ, דערזעט הענעך, ּפונקט 

סעקורַאן און צװישן בריטשַאן, ַא ּפַארטיע ַארעסטַאנטן גײען מיטן עטַאּפ 

ּפָארװַײז, געשלָאסן ַא הַאנט צו ַא הַאנט און זװיַאקען מיט די קײטן. ֿפון הינטן 

איז נָאכגעֿפָארן ַא גרױסער װָאגן מיט װַײבער און קינדער. הענעך, װָאס איז 

ט אין זַײנע מחשֿבות, װָאלט געװיס דורכגעלָאזט דעם עטַאּפ געװען ֿפַארטיֿפ

ֿפַארבַײ דער נָאז, אים אין זינען געהַאט װי ֿפַארַאיָאריקן שנײ: װײס איך, גנֿבים, 

בָאסיַאקעס, כַאּפט זײ דער װַאטן־מַאכער! נָאר ער װײסט ַאלײן ניט װָאס מיט 

ען עּפעס אײנעם ַא אים איז געשען: צװישן די ַארעסטַאנטן הָאט ער דערז

ּפַארשױן ַא שװַארצן מיט ַא שװַארצער ּפַאטלע און מיט ַא שװַארצער בָארד, 

און ער װָאלט געמעגט שװערן ַאז ס'איז ַא יִיד, און נָאך ַא קענטלעכער דערצו, 

הָאט ער בשום אױֿפן ניט געקָאנט זיך  ―זײער ַא קענטלעכער! װער דָאס איז 

 .זיך ניט געברָאכן דעם מוח און געריבן דעם שטערן דערמַאנען, װיֿפל ער הָאט

און מחמת ער הָאט זיך שױן ַאזױ ֿפַאראינטערעסירט מיטן קענטלעכן 

ּפַארשױן, הָאט ער שױן במילא גענומען בַאטרַאכטן דעם װָאגן מיט די װַײבער 

און קינדער אױך, און ער הָאט דערזען צװישן זײ אײנע ַא יֿפיֿפיה, מיט ַא רױט 

לעכל ַאֿפן קָאּפ און מיט ַא קינד ַאף די הענט. ער װָאלט שװערן, ַאז ס'איז שַא

 !ַא יִידישע טָאכטער און ַא קענטלעכע, ָאבער טַאקע גָאר ַא קענטלעכע

ַאזױ הָאט הענעך ַא זָאג  ―װײס איך װָאס עס קען זיך ַאמָאל אױסװַײזן  ―

די ֿפלעשלדיקע ּפאות און  געטָאן צו זיך ַאלײן און הָאט זיך ַא גלעט געטָאן בַא
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אַײנגעהילט זיך אין דער װַארעמער שַאל. ּפלוצלינג דערהערט ער, עמעצער 

 :רוֿפט אים ָאן בַאם נָאמען

 !רב הענעך! רב הענעך ―

  

 קַאּפיטל כ

 !ַא מעׂשה! ַא מעׂשה
  

דָאס רעדט צו אים די יֿפיֿפיה, װָאס מיטן  ―הענעך דרײט אױס דעם קָאּפ 

רױטן שַאלעכל און מיטן קינד ַאף די הענט... ֿפון הענעכן איז געװָארן ַא שטיק 

  ...“ ?ןײַ זער קען דָאס װ„זַאלץ: 

רב הענעך, איר הָאט מיך ניט דערקענט? איך בין דָאך צירעלע, חײמס  ―

עט קומען ַאהײם קײן טָאכטער, חײם חסיד יִינגערע טָאכטער! ַאז איר װ

מַאזעּפעװקע, זָאלט איר למען־השם לָאזן גריסן דעם טַאטן און דער מַאמען 

און ַאלע אונדזעריקע גָאר ֿפרַײנטלעך, און זָאלט מוחל זַײן זָאגן, ַאז מיר גײען 

 ..קײן אירקוטסק... למען־השם, רב הענעך, לָאזן גריסן דעם טַאטן

געמַאכט צו אים בשעת־מעׂשה מיט די הענט,  צירעלע הָאט נָאך עּפעס געזָאגט,

נָאר מחמת די ֿפורן זַײנען שױן געװען אײנס ֿפון דָאס ַאנדערע װַײטלעך, הָאט 

מען שױן מער ניט געקָאנט הערן ֿפון איר גָארניט, ער הָאט נָאר געהערט ַא 

געלעכטער צװישן די ַארעסטַאנטן, ֿפון עטלעכע מיטַאמָאל, און ַא משונה 

לידל, און דװקא צום גרַאם, מיט ַאזעלכע װערטער, װָאס ס'איז שװער  מָאדנע

  :צו ֿפַארשטײן ֿפון זײ דעם ּפשט

 “!ן, גײ מיר כלײשֿפנָאַאי יַאנקעל, סָארע, מײש! גי' מיר בר„

עס װַײזט אױס, ַאז דָאס לידל איז דעם עולם געװען שטַארק געֿפעלן, װָארעם 

קָאנװױ, הָאט שטַארק ָאנגעקװָאלן, און ניט דער גַאנצער עטַאּפ, ַאחוץ דעם 

ַאזױ ֿפונעם לידל, װי ֿפון דעם, װָאס אײנער ֿפון די חֿברה ַארעסטַאנטן, ַא 

הױכער ּפַארשױן מיט ַא רױט געשטוּפלט ּפנים, הָאט ַארַײנגענומען אײן עק 

ּפָאלע ֿפון דעם גרױען שינעל אין מױל ַארַײן, געקוקט ַאף הענעכן, און הָאט 

נג געטרײסלט מיטן קָאּפ הין און צוריק, בכדי, צו דעררגזנען דערמיט די לַא

 ...!יִידן

הענעך הָאט אים ָאבער געהערט װי המן דעם גרַאגער, ער איז געװען 

ֿפַארנומען מיט זַײנעם, ער איז געװָארן אױסער זיך ֿפון דעמדָאזיקן 

יענער שװַארצער בַאגעגעניש, ער הָאט זיך ָאנגעשטױסן על־ּפי סֿברה, ַאז 
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יונגַאטש מיט דער בָארד בַאדַארף זַײן טַאקע איר מַאן, מָאשקעלע גנֿב, און 

 :ער הָאט ניט אױֿפגעהערט װּונדערן זיך און רעדן צו זיך ַאלײן

 !ַא מעׂשה! ַא מעׂשה! װָאס סע קען זיך טרעֿפן ַאף דער װעלט ―

נעכן ַאף אײן ֿפור, די איבעריקע ּפַארשױנען, װָאס זַײנען געֿפָארן מיט הע

הָאבן זיך געװײנטלעך שטַארק ֿפַאראינטערעסירט מיט דערדָאזיקער 

נָאר װיֿפל זײ הָאבן אים ניט דערקוטשעט, ער זָאל זײ דערצײלן “; מעׂשה„

װער איז ָאט די בחורטע, װָאס הָאט דורך אים איבערגעגעבן ַאזַא ֿפרַײנטלעכן 

הָאבן זײ ָאבער ֿפון אים  ―“? מעׂשה„ גרוס ַאהײם, און װָאס איז דָאס ֿפַאר אַ 

ניט געקָאנט ַארױסצִיען גָארניט. הענעך דער חזן הָאט ניט אױֿפגעהערט צו 

 :מַאכן מיט די הענט, היצן זיך און איבערחזרן נָאכַאמָאל און נָאכַאמָאל

 !ַא מעׂשה! ַא מעׂשה! װָאס סע קען זיך ֿפַארלױֿפן ַאף דער װעלט ―

 !ײלט אונדז אױך די מעׂשה, לָאמיר הערןֿפָארט װָאס? דערצ ―

ס'איז ַא מעׂשה, װָאס טרעֿפט זיך, הערט איר, אײנמָאל אין טױזנט יָאר! ַא  ―

מעׂשה! ַא מעׂשה! װָאס סע קען זיך ֿפַארלױֿפן ַאף דער װעלט! ַא מעׂשה! ַא 

 !מעׂשה

 און מער הָאט הענעך ניט געקענט זָאגן גָארניט; ער הָאט ניט געװּוסט ֿפון

װַאנען ער זָאל ָאנהײבן! צי ֿפון איר, צי ֿפון אים, צי ֿפון דעם, װָאס איז געװען 

און ַאף הענעכס ּפנים איז  ―נָאכדעם, צי ֿפון דעם, װָאס איז געװען ֿפרִיער, 

געבליבן ֿפַארגליװערט ַא ביטער שמײכעלע, און זַײנע זכרונות הָאבן אים 

ָאבן אים ַאװעקגעטרָאגן העט־װַײט, אױֿפגעכַאּפט װי ַא רוח דעם מלמד און ה

ער װײסט ַאלײן ניט װּוהין, ערגעץ אונטער די הרי־חושך... און דער װינט הָאט 

געבלָאזן, און ַא רעגנדל הָאט געמרַאקעט, און דער בעל־עגלה הָאט געֿפַײֿפט 

און געװיָאקעט, און די ֿפערדלעך זַײנען מיט קלײנע דריבנע טריטעלעך 

שעט איבער דער נַאסער ן, און די רעדער הָאבן זיך געקַאטקלױמערשט געלָאֿפ

ערד, און דער װָאגן הָאט געטרײסלט, און ַאלע ּפַארשױנען הָאבן זיך געװיגט, 

געשָאקלט, בַאגעגנט זיך גַאנץ ָאֿפט ַאמָאל מיט די ּפלײצעס, ַאמָאל מיט די 

זיך געװיגט שטערנס, און הענעך, אַײנגעהילט אין ַא װַארעמער שַאל, הָאט 

און געשָאקלט ַאהער און ַאהין, און זַײנע ֿפלעשלדיקע ּפאות, גערירט ֿפונעם 

  .װינט, הָאבן זיך געבָאמבלט װי ַאף ּפרוזשינקעס און צוגעגעבן אים ֿפיל חן

  

  

 


