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  שלום עליכם

 נחת ֿפון קינדער
  )מָאנָאלָאג(

  
  
  

ַא . גָארנישט. ט ֿפון ַא נגידװַײ. בין איך ניט, הערט איר, קײן נגיד
, כָאטש װָאס הָאט מען. הבית מיט ַא דירה ַאן אײגענע-בעל

ָאר נחת ֿפון נ – !מּכות? בַײ אונדז ֿפון ַא דירה, משטײנס געזָאגט
 נעםמער ֿפו, השם-ברוך, הָאב איך, מיך בַארימעןקָאן איך , קינדער

ַאז עס קומט , הערט איר, בַײ מיר! גרעסטן גֿביר אין ּכתרילעװקע
, הרע-קײן עין, ען זיך צונױף ַאלע קינדערטוֿב און עס קומ- ַא יום

 װער –שניר און אײדעמס מיט ַאלע אײניקלעך , זין און טעכטער
  ?איז צו מיר גלַײך

  
  . דהם צו דער סעוינעמט ּפור,  למשל

  
ַאז מע זעצט , הָאט ַא סעודה, ֿפרעג איך אַײך, װָאס ֿפַאר ַא טעם

  ?  װַײב און מע עסטןזיך צום טיש אײנער ַאלײן מיט
  
ַאז איך הָאב שױן ָאּפגעגעסן די ֿפיש מיט , שטעלט אַײך ֿפָאר, נו

בלָאטע ?  נו װָאס–יענץ , דָאס, צימעס, לָאקשן, ױךדער י
ַא מענטש איז דָאך . עסט אױך, יללהֿבד, ַא ֿפערד! שבבלָאטע

  ובֿפרט . טוֿב-רט יוםובֿפ. ובֿפרט ַא יִיד. ָאבער נישט קײן ֿפערד
  !װי ּפורים צו דער סעודה, טוב-ַאזַא יום

  
  . הרע-עין קײן,  די קינדער–קודם ּכל 

  
געװען . (ַאלע אױסגעגעבענע, זָאלן געזונט זַײן, ַאכט הָאב איך

הַאלב ). ַאװעקגעגַאנגען, לענגערע יָארדי צו ,  ֿפיר זענען–צװעלף 
; ֿפיר אײדעמס און ֿפיר שניר; הַאלב זענען טעכטער, זענען זין

  .ֿפון זעכצןן ל-ַײמאַא ק, הרע-עין קײן ,הָאט איר שױן
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  ! לעבן זָאלן זײ, אײניקלעך, הַײנט

  
כטער און ַאלע שניר װָארום ַאלע טע. נישט צו ֿפַארזינדיקן

 ,נַײן בַײ װעמען, איז ֿפַארַאן עלף’בַײ װעמען ס; ַאלע יָאר, קינדלען
װָאס זָאלן , הײסט דָאס, ַאזעלכע, קײן עקרות.  בַײ װעמען זיבן–

  . איז בַײ מיר נישט ֿפַארַאן, חלילה נישט הָאבן גָאר נישט
  

הָאב איך געהַאט ַא ביסל צו ,  מיטלסטןןמיט, נָאר מיט אײן זון
נישטָא . ינדער נישט געהַאטמַײן שנור הָאט ַא צַײט קײן ק: טָאן

  !  און גענוג–און נישטָא 
  

להֿבדיל דער , דער רבי, דָאקטױרים: הָאט זיך ָאנגעהױבן ַא סדרה
  .  עס העלֿפט נישט–טָאטער 

  
  .  גטן זיך–איז געבליבן ’ ס,הדבר-קיצור

  
  ? ער װ–איז געקומען צו גטן זיך ’ס. גטן זיך – גטן זיך, מילא
  ! זי װיל ניט? װָאס

  
! טּפש אײנער. ליב, זָאגט זי, זי הָאט אים? זי װיל ניט, װָאס הײסט

: זָאגט ער? װָאס זי הָאט דיך ליב, זָאג איך, װָאס הערסט דו זי
איך זָאג ? ָאס זָאגט איר אױף דעם חכםװ“ .יך הָאב זי אױך ליבא„

װָאס זָאגט איר אױף ַאזַא  –! ”ליב“ זָאגט ער – ”קינדער“אים 
  ? לעקיש

  
 –און גָאט הָאט געהָאלֿפן . זײ הָאבן זיך נישט געגט, ברהד-קיצור

קינדלט זי , ַאז זי הָאט ָאנגעהױבן צו קינדלען, סקשױן ַא יָאר זע
  ! שיט מיר ָאּפ מיט אײניקלעך; װָאס ַא יָאר, װָאס ַא יָאר

  
אײנס . ע גערָאטענע ַאל–איר זָאלט זען בַײ מיר אײניקלעך 

! מער נישט ַארַײנצוקוקןיײערע ּפנאין ז,  ַאנדערןנעםשענער ֿפו
  !  ַאנטיקלעך–איך זָאג אַײך 

  
 איז –טָאמער װילט איר ַא בלַאט גמרא ! הַײנט װי ַאזױ לערנען זײ
  ,ך"ּתנמיט , י"ֿפון חומש מיט רשײניק ַא בלַאט גמרא אױסװ
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מיט די ַאלע איבעריקע הַײנטיקע שָאלעמױזן ,  מיט דקדוק
ון זײער שרַײבן יִידיש און רוסיש זײער לײנען א. שמועסט מען ניט

  ...און און און, און דַײטש און ֿפרַאנצױזיש
  

ַאן ַאדרעס , נעןעמָאל ַא בריװל איבערלײ ַאז איך בַאדַארף ַא
! ָאט װעל איך, זײדניו„: ערט ַא מלחמה װ–, צי װָאס, ָאנשרַײבן
  ” !ָאט װעל איך, זײדניו

  
! ַארַאן ַא גרױסער גָאטֿפ, עט? ”סהּפרנ“איר װעט ֿפרעגן , אַײ װָאס

מָאל  ַא, מָאל בעסער ַא. מָאל ַאזױ ַא, מָאל ַאזױ ַא. ער ֿפירט אױס
מוטשעט זיך און מע  –מער ערגער װי בעסער , מָאלט אַײך. ערגער

  . װי זָאגט איר, ַאבי געזונט,  יָארןקומט דורך מיט
  

ַא ער איז געזעסן אין . מַײן עלטערן זון איז געגַאנגען ניט שלעכט
און געהַאט גַאנץ ֿפַײן , אין זלָאדיעװקע איז ער געזעסן, דָארף
הָאט ,  דריטן מַײנעםאיז ַארױס דער אוקַאז ֿפו’נָאר ַאז ס; סהּפרנ

, ט זיךההָאט ער דָאך מסּתמא געברי; מען אים געבעטן מחילה
, ”ּפַאסעליװשײסיָא“ַאז ער איז ניט קײן , געװָאלט אױסװַײזן
, ראשיתב ַאז ער זיצט דָארטן נָאך ֿפון ששת ימי ,געברַאכט ּפַאּפירן

-הָאט ניט געהָאלֿפן קײן שמע’ס, בקיצור. דערלַאנגט אין סענַאט
און ער קָאן נָאך עד היום צו , מע הָאט אים ַארױסגעטריבן, יׂשראל

ַא ברירה . זיצט ער בַײ מיר מיט װַײב און קינדער.. .זיך ניט קומען
  ? הָאט מען

  
װָאס ער זָאל . ן זון מַײנעם גײט נעבעך גלַאט נישטאון דעם ַאנדער

מיט דער ּפוטער „, װי זָאגט איר, מזל-שלים-יז שלים א–ניט טון 
, סןקהַאנדלט ער אַײן ָא. װערט ַא זול, קױֿפט ער תֿבואה. ”ַארָאּפ

 ַא –איז ַא װַארעמער װינטער , רירט ער זיך צו צו װַאלד. ּפגרען זײ
.. .גרט ַאלע ֿפישװָאלטן געּפ,  טָאן אין טַײךער זָאל ַא קוק! מזל-בר

ּפעקל ? סט דו װָאסװײ„ :שֿב געװען און זָאג איםהָאב איך מיך מי
   ...”!ממה נֿפשך. זיך ַאריבער מיט װַײב און קינדער צו מיר

  
איז ער אין דער ,  דריטן זון מַײנעם איז יָא געװען נישקשהםדע

ַארױס , געברענט געװָארןָאּפ, ניט הַײנט געדַאכט, גרױסער ׂשרֿפה
און הָאט נָאך געהַאט אױף זיך ַא , װי די מַאמע הָאט אים געהַאט

מיט , מיט צרות, מיט ַא סלעדָאװַאטל, גוט ּפעקל מיט ַא מסירהלע
ער בַײ מיר הַײנט זיצט .. .!איז גוט’ ס– ֿפרעגט ניט –ַא ּפריזיװ 

  .. .?װָאס דען. ַאסטרעמיט דער גַאנצער כַאלי
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גַאנץ , הרע- קײן עִין, אײן קלענערן זון מַײנעם איזנָאר 

נָאר ער הָאט ַא רַײכן , קײן געלט הָאט ער ניט? ישקשהדיקנ
הָאט , סהּפרנ-װי ַא בעל, ער איז ניט ַאזױ רַײך, דָאס הײסט. שװער

זָאל דער , ”קרוטין“ַא . ַא גרױסער דרײער, געשעֿפטן ַא סך
ביז ער , זױ לַאנגער דרײט ַא! אױבערשטער שומר ומציל זַײן

ער דרײט זיך ַאלע ? נָאר װָאס דען. אי יענעם, ֿפַארדרײט אי זיך
ער הָאט שױן ניט אײן מָאל געּפטרט אי זַײן . דער הונט, מָאל אױס

 איר טװָאס הָא“: זָאג איך צו אים. אי די קינדערס געלט, געלט
איר הָאט עּפעס “: זָאגט ער” ?געהַאט צו מַײן זונס געלט

מַײן זון איז מיר “: זָאג איך.. .”?געלעגט ַא סך ּפוטערַארַײנ
און מַײן טָאכטער איז בַײ מיר ניט “: זָאגט ער. ”דערװַײל ַא קינד

” !מילא“: זָאג איך” !בע“: זָאגט ער” !עט“: זָאג איך” ?קײן קינד
 הָאב איך –ַא װָארט ֿפַאר ַא װָארט ” !בקיצור„: זָאגט ער

, זָאג איך, טו ַא שּפַײ“: און זָאג צו איםַאװעקגערוֿפן מַײן שמױגער 
און זעץ דיך ַאװעק בַײ , דעם דרײער, אױף דַײן שװער דעם נגיד

  ... ”אײנעםן ַאבי אי,  װָאס גָאט װעט געבן–מיר 
  

 עָאבער טַאק. צו אײדעמס הָאב איך גָאר קײן גליק נישט, זעט איר
און , איך הָאב צו זײ קײן טענות ניט, דָאס הײסט! לחלוטין ניט

מעגט איר מיר , װָארום איך הָאב, שעם זיך חלילה נישט מיט זײ
יר ֿפַארמָאגט זײ בװָאס דער גרעסטער ג, ַאזעלכע אײדעמס, גלױבן
  ! ןטשקעּפמענ, ּפַארשױנען, םימיוחס, ֿפַײנע קינדער. ניט

  
,  צַאצקעלעַא, אײנעם הָאב איך ַאן אײדעם ֿפון גָאר ַא גרױסן יחות

ַא גערָאטענער מיט ַאלע מעלות און ַא גרױסער , ַא זַײדן קינד
איך הַאלט אים בַײ זיך אױף קעסט ֿפון . זיצט און לערנט, למדן

װָאלט איר , װָארום װען איר זָאלט אים קענען, נָאך דער חתונה ָאן
איז גָאר אַײן עֿבירה ַארױסצולָאזן ַאזעלכס ’ַאז ס, ַאלײן געזָאגט

  ?  װָאס װעט ֿפון אים װערן– דער װעלט אױף
  
ס נָאר דָא,  ַאנדערן אײדעם הָאב איך שױן נישט ַאזַא יחותםדע

און , שרַײבן? װָאס װילט איר: נודהיי, קרן איז ָאבער ַאן ַאנטיק
הַײנט ?  װָאס ניטאון, און טַאנצן, און זינגען, און חשֿבונען, לײנען

, װעגן ֿפון דעסט!  ער יכלט, ַאז מע שמוסט–ך שּפילט ער אין שַא
 אל: װי זָאגט שלמה המלך, איז ניט בַאשערט’ַאז ס, הערט איר

איך הָאב אים . ן ָאן שטיװלע ַאלע קענערס גײ– לחכמים לחם
, ער איז שױן געװען ַא ּפָאסעסער: שױן געּפרּוװט אױף ַאלע זַײטן
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ש כָאט, ײט נישטעס ג –און ַא שדכן , און ַא מלמד, עמעראון ַא קר
איך װעל דָאך . זיצט ער איצט בַײ מיר מיט די קינדער! צערַײס זיך

  ! מַײן טָאכטער אױף דער גַאס ניט ַארױסװַארֿפן
  

נָאר , סער קענערשױן נישט ַאזַא גרױ, נָאך אײן אײדעם הָאב איך
נער יידער גוטער קָאּפ מיט דער ש. װער-יאױך נישט קײן אב

, ז ער רעדט ַַא– נעם ּפיסקיי שןמיט, מיט דעם בלַאט גמרא, הַאנט
  ! ַא חיות צו הערן, שיטן זיך ּפערל

  
, ּכמעט ַא רוחניות, װָאס ער איז צו ַאן אײדלער, אײן חסרון נָאר

אֿפילו ַאז , דָאס הײסט. ער איז נישט איבעריק געזונט, דָאס הײסט
גָאר , דַאכט זיך, איז ער, איר װעט ַא קוק טָאן אױף אים ַאזױ

און דערצו נָאך דער . דָאס װָאס ער שװיצט? ס דעןנָאר װָא.. .נישט
ֿפון ַא צַײט ַאז ער הָאט בַאקומען ַא ּפַאסקודנע הוסט מיט ! הוסט

. איז אים שװער צו כַאּפן דעם ָאטעם’און ס, ַא מין קװיטש
 און ֿפָארן קײן בױבעריק דָאקטױרים הײסן אים טרינקען מילך

, דָארטן. ַאלע קרַאנקע, ןזָאגט מע, ַאהין ֿפָארן. אױף ַא דַאטשע
װָאס איז ַא רֿפואה צום , איז ֿפַארַאן ַא װַאלד ַאזעלכער, זָאגט מען

ַאז גָאט , איבער ַא יָאר זומער,  השםצהיראם ַאז , רעכן איך. הוסט
. זיך דורכֿפָארן מיט אים קײן בױבעריק, ן דָאס לעבןעװעט שענק
 װַײב ןט ער מיטליג, מָאל װערן געזונט ביז ער װעט ַא, דערװַײל

  ? עּפעס ַא ּתירוץ. אױף מַײנע ּפלײצעס, געװײנטלעך, און קינדער
  

נָאר ַא , שױן גָאר ַא ּפרָאסטן, הַײנט הָאב איך נָאך אײן אײדעם
, מלאכה-חלילה נישט קײן בעל, דָאס הײסט, הָארעּפַאשנעם יונג
יִינגל אױך -נָאר קײן חדר, נישט קײן שוסטער, נישט קײן שנַײדער

  .ניט
  

. ער הַאנדלט מיט ֿפיש הַאנדלט ער; איז ער” עריֿפיל“ער איז ַא 
, שזַײן זײדע הָאט געהַאנדלט מיט ֿפי, זַײן טַאטע הַאנדלט מיט ֿפיש

ָאר ֿפיש און נָאר ֿפיש און נָאר  נ–די גַאנצע משּפחה זײערע װײסן 
  ! ֿפיש

  
נָאר , ָארנטלעכע, כע יִידןעזײ זענען אֿפילו גַאנץ ערל, דָאס הײסט

  . ּפרָאסטע מענטשלעך
  

מסּתמא איז ? װי קומט צו מיר ַאזַא אײדעם: װעט איר דָאך ֿפרעגן
אין ַא טַײך װַארֿפן זיך דורך : װי זָאגט מען, דרינען ֿפַארַאן ַא מעׂשה
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ַאז זי , מסּתמא איז מַײן טָאכטערס גליק ַאזױ. ַאלערלײ העכט
  . בַאדַארף הָאבן ַאזַא מַאן

  
מַײן טָאכטער לעבט ; ן הָאב איך צו אים גָארניטהָאב, דָאס הײסט
וקא ַא גוט וװָארום בטֿבע איז ער ד. וקא גליקלעךוֿפַאר אים ד

צו אונדז ַאלעמען ביז , הערט איר, צוגעלָאזט, ַא דימענט, לטשמענ
און העלֿפט אױס יענע , װיֿפל ער ֿפַארדינט גיט ער ָאּפ איר, גָאר

? גןַָאװָאס איז שַײך ז. ט מעגלעךאײדעמס מַײנע און די זין װי װַײ
און הָאט ֿפַאר , גַאנצן אױף אונדזן  ער הָארעװעט ּכמעט אי–

, ער ֿפילט, װָארום ער װײסט גַאנץ גוט. ארץ-אונדז ַאלעמען דרך
ער איז ער ; װער ער איז און װער מיר זענען, ֿפַארשטײט איר מיך

קען מען , הערט איר, מיט דער הַאנט! און מיר זענען ֿפָארט מיר
  . דָאס ניט ַאװעקמַאכן

  
מע קומט זיך צענױף צװישן , מָאל װָארום ַאז עס מַאכט זיך ַא

און מַײנע קינדער מַאכן ַא שמועס מּכח די קלײנע , מענטשן
, צי ַא שַארף שטיקל גמרה, ערוך-עּפעס ַא דין אין שלחן, יותתאו

איז ’רום סװָא, ומעןטמוז ער נעבעך זיצן און ש, צי גלַאט ַא ּפסוק
  ! ַא סוד, ניט דָא געדַאכט, ֿפַאר אים

  
װָאס ער הָאט ַאזױנע , דאי מעג ער זיך איבערנעמעןואו

ניט ? װי זָאגט איר! און מעג הָארעװען ֿפון זײערטװעגן, שװָאגערס
  ? הַא? ַאזױ

  
, ביסל בַאקַאנט מיט מַײן געזינדל ַאז איר זענט שױן ַא, ַאצינד

 בַײ מיר איז און װָאס ׂשמחהַאר ַא ֿפַארשטײט איר שױן װָאס ֿפ
ּפורים צו , למשל, טוֿב-ַאז עס קומט ַא יום, ֿפַאר ַא נחת איך הָאב

, הרע- ןיקײן ע, און ַאלע קינדער מיט ַאלע אײניקלעך, דער סעודה
און מע מַאכט המוציא איבער דעם , זעצן זיך אױס ַארום טיש

ֿפרַאן און מיט װָאס מיט זַא, קױלעטש-נעם גרױסן קלוגן ּפוריםײש
ערטע און ֿפמיט די גוטע געֿפע, ינקעס ַארומגעשטעקטשרָאז

מיט די גוטע געלע לַאנגע לָאקשן , געצוקערטע ֿפיש מיט כרײן
ַאז גָאט העלֿפט ַא , קהאון מע נעמט צו קַאּפלעך מש, מיט יױך

ָאדער ַא , ”עשַאנערװַָאק“ַאן אמתער ַא , ֿפלעשל װימָארָאזיג
 איז ַא –און ֿפַאר נױט , איז נָאר דָא’ַאבי ס, שניקגלעזעלע גוטן װי

איך דעם , און מע טוט ַא זינג, ש אױך ַא סחורהיּפרָאסט ביסל 
און װידער ַא מָאל !  שושנת יעקֿב–און נָאך ַא מָאל , שושנת יעקֿב

  : אונטער די קינדער-טוען ַא כַאּפ!  שושנת יעקֿב–
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  !  וׂשמחההלצה
  

אור : אױֿפן דינעם קולכל, י אײניקלעךד, םיאון די קלײנע שקצ
און מע גײט נָאך ַא  !אור ליהודעם! אור ליהודעם! ליהודעם

װָאס מיר ?  דעמָאלט װער איז צו מיר גלַײך–, טענצל אױך
ַא , ט מיר ַא יִידןעװי איר ז, ַא מלך? װער מיר רױטשילד? ברָאצקי

  ! מלך
  

,  קינדער הָאב איךנָאר נחת ֿפון, בין איך ניט, הערט איר, קײן נגיד
  !רילעװקעסֿביר אין ּכג גרעסטן מער ֿפונעם, השם-ברוך
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