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  ּפרץ. ל-.י

  יָאר גוטע זיבן
  
  
  

  .װָאס איז געשען אין טורבין, דָאס איז ַא געשיכטע
  

הָאט ער געהײסן טוביה , מָאל ַא טרעגער אין טורבין איז געװען ַא
, דָאנערשטיק, מָאלן אײ, און איז געװען ַא גרױסער ָארעמַאן

מיט די ּפָאלעס ֿפַארשַארצט אונטערן , שטײט ער ַאזױ אין מַארק
ֿפון װַאנען עס װעט קומען , און קוקט אױס, ריק אױף די לענדןשט

און דָא שטײען די . ער זָאל ֿפַארדינען עּפעס אױף שבת, זַײן הילף
מען זעט , אין יוצא ואין בא. געװעלבן ַארום און ַארום לײדיק

עס זָאל זַײן װָאס , עס זָאל עמעצער קומען סחורה קױֿפן, נישט
אױף די אױגן צום הימל מיט ַא ,  נעבעך,הײבט ער. ָאּפצוטרָאגן

און , קײן ֿפַארשטערטן שבת נישט הָאבן, חלילה, ער זָאל, געבעט
נישט , ושלום-חס, זַײן װַײב סערל מיט די קינדערלעך זָאלן

  .הונגערן אום שבת
  

ַאז עמעץ גיט אים ַא צי , דערֿפילט ער, װי ער איז ַאזױ מתּפלל
, זעט ער ֿפַאר זיך ַא דַײטשל, אוםקוקט ער זיך . ֿפַאר דער ּפָאלע

מיט ַא ֿפעדער אױֿפן קַאּפעלושל , ָאנגעטָאן װי ַא שיסער אין װַאלד
און דָאס דַײטשל זָאגט צו . גרינעם אױֿפלָאג אױֿפן שּפענצער און ַא

, טַײטש-װָאס מיר זעצן דָא איבער אױף עברי, אים אױף רײן דַײטש
  מיט די װערטער׃

  
 יָאר זיבן, ז בַאשערט געװָארן זיבן גוטע יָארדיר אי, טוביה,  הער–

װענדט זיך עס ָאבער אין . רות געלטאון אוצ, ֿפון מזל און הצלחה
 װעט דיר –, װילסטו. װען דו װילסט הָאבן די גוטע יָאר, דיר

און אײדער עס װעט , אױֿפשַײנען דַײן מזל נָאך דעם הַײנטיקן טָאג
װעסטו קָאנען , ערן קָאּפװָאס שטײט דיר איב, אונטערגײן די זון
ָאבער נָאך זיבן יָאר , טורבין מיט דער סביבה אּפקױֿפן גַאנץ

, און װילסטו, װי דו ביסט געװען, װעסטו צוריק װערן ַאן ָארעמַאן
געבענטשטע צַײט קומען ערשט צום סוף ֿפון ,  װעט די גוטע–
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 און דו װעסט ַאװעקגײן ֿפון דער װעלט דער גרעסטער, דַײנע יָארן
  .גביר

  
װָאס , אליהו הנביא, װי עס הָאט זיך ַארױסגעװיזן, געװעזן איז עס

טוביה . אין ַא דַײטשל ֿפַארשטעלט, װי זַײן שטײגער איז, הָאט זיך
ַא , להבדיל אלף הבדלות, ַאז עס איז, ָאבער הָאט געמײנט

  ענטֿפערט אים׃, מַאכער-ּפרָאסטער ּכישוף
  

 נישט, װַארום איך בין, ַאךלָאז דו מיך געמ, מַײן ליב דַײטשל
איך הָאב אױף שבת , ַא גרױסער עני ואביון, ֿפַאר דיר געדַאכט

און איך הָאב דיר נישט מיט װָאס צו בַאצָאלן ֿפַאר דַײנע . נישט
  .רחהטעצות מיט דַײן 

  
ַאז דָאס דַײטשל ָאבער הָאט אים נישט ָאּפגעלָאזט און 

 מָאל און דרַײ ײצװ, מָאלײן איבערגעחזרט אים די װערטער א
  ענטֿפערט ער אים׃, איז עס טוביהן שױן ַארַײן אין קָאּפ, מָאל

  
נסט עס ערנסט מיט מיר ײאױב דו מ, ליב דַײטשל,  װײסטו װָאס–

מוז , מיר באמת און דו ֿפרעגסט, ן לועג לרשײאון ביסט נישט ק
װָאס קומט , בַײ יעדער זַאך, ַאז איך בין מיך נוהג, איך דיר זָאגן

מיט מַײן װַײב סערל און ָאן איר  זיך ַאן עצה צו הַאלטן, ֿפָארמיר 
  .ן קלָארע תשובה נישט געבןײקָאן איך דיר ק

  
  זיך ַאן , ַאז עס איז זײער ַא גוטע זַאך, זָאגט אים דָאס דַײטשל

ער זָאל זי גײן , און רָאט אים, צו הַאלטן מיט דער ֿפרױ עצה
װעט דָא שטײן און , דָאס דַײטשל הײסט עס,  עראון, ֿפרעגן

 .װַארטן אױף ַא תשובה
  

קײן ֿפַארדינסט , מָאל אום אין ַאלע זַײטן ַאך טוביה קוקט זיך נָא
ער װעט , װָאס ער קָאן דָא ָאנװערן, טרַאכט ער זיך, זעט ער נישט

לָאזט ער ַארָאּפ די ּפָאלעס און גײט ַארױס . ַאהײמגײן ֿפרעגן
, ּכמעט שױן אױֿפן ֿפעלד, ױנטהינטער דער שטָאט װּו ער הָאט געװ

  .איבערשמועסן זיך מיט סערל זַײן װַײב, אין ַא לײמען שטיבל
  

עס איז זומער (װי סערל הָאט אים דערזען דורך דער ָאֿפענער טיר 
זי , איז זי אים ַארױסגעלָאֿפן ַאנטקעגן מיט גרױס ׂשמחה, )געװען

זָאגט ער , ַאז ער ברענגט איר ָאן התחלה אױף שבת, הָאט געמײנט
  איר ָאבער׃
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מָאל ן זַײן ליבער נָאמען הָאט מיר נָאך קײ, סערל,  נײן–

איז צו מיר געקומען ַא  ָאבער דערֿפַאר ,ֿפַארדינסט נישט בַאשערט
  ...דַײטשל

  
דָאס דַײטשל , באשר בכן, און ער דערצײלט איר ַאזױ און ַאזױ

 װענדט זיך און עס, ַאז עס איז אים בַאשערט זיבן גוטע יָאר, זָאגט
ַאצינד ָאדער ֿפַאר דער , װען די גוטע יָאר זָאלן קומען, ָאן אים
  ?ֿפרעגט ער בַײ איר ַאן עצה׃ װען, ּפטירה

  
  סערל נישט לַאנג און ענטֿפערט אים׃ טרַאכט

  
ַאז דו װילסט די זיבן , און זָאג דעם דַײטשל, מַײן ליבער מַאן, ײג –

  !גוטע יָאר אױף דער רגע
  
 נָאך זיבן –,  ֿפרעגט טוביה ֿפַארװּונדערט–? סערל, װָאס  ֿפַאר–

און דעם יורד איז , װעלן מיר דָאך װערן צוריק ָארעמע לַײט, יָאר
  ?װי ַא ּפרָאסטן ָארעמַאן, דָאך ערגער

  
דערװַײל  .די װעלט, מַײן ליבער גוטער ֿפרַײנט,  ֿפַארזָארגט נישט–

ַאז מען , בֿפרט! יום יום' דיר און זָאג׃ ברוך הװָאס מען גיט , נעם
,  זײ מיר ַאהײמגעשיקטמען הָאט, געלט ֿפַאר די קינדער-דַארף חדר

  .װי זײ שּפילן זיך אין זַאמד, ָאט זע
  

טוביה זָאל צוריק לױֿפן צום דַײטשל מיט ַא , דָאס איז גענוג געװען
  .ַאז ער װיל די זיבן גוטע יָאר תוך ּכדי דבור, קלָארער תשובה

  
  ָאס דַײטשל׃זָאגט אים ד

  
הַײנט ביסטו ַא מענטש מיט ּכוח און , טוביה,  רעכן נָאר איבער–

װָאס װעט ... מָאל װײניקער ַא, מָאל מער ַא, קָאנסט ֿפַארדינען
ַאז דו װעסט עלטער װערן און װעסט זַײן ַא , ָאבער זַײן שּפעטער

  –און ַאזױ ֿפיל ּכוח צו דער ַארבעט װעסטו אױך נישט הָאבן , יורד
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  טוביה׃ ענטֿפערט
  
, זָאגט זי, ערשטנס. מַײן װַײב סערל װיל בַאלד, דַײטשל,  הער– 

און , יום יום און הײסט אױף שּפעטער נישט זָארגן' הברוך 
  ...הָאט מען אונדז די קינדער ֿפון חדר ַאהײמגעשיקט, צװײטנס

  
און אײדער דו ,  גײ ַאהײם–,  זָאגט אים דָאס דַײטשל–אױב ַאזױ 
  !װעסטו זַײן ַאן עושר, מען אין שטוב ַארַײןװעסט קו

  
איז אים , װיל ער אים ֿפָארט איבערֿפרעגן װעגן נָאך די זיבן יָאר

  .ָאבער דערװַײל דָאס דַײטשל ֿפַארשװּונדן געװָארן
  

הָאט , הָאבן מיר שױן געזָאגט, געװױנט. ַא הײם, טוביה, גײט ער
קומט ער .  ֿפעלדּכמעט אױֿפן ֿפרַײען, טוביה הינטער דער שטָאט

װי די קינדער שּפילן זיך הינטער דער , זעט ער, צו צו דער שטוב
ַאז זײ שַארן ַארױס ֿפון , דערזעט ער, גײט ער צו, שטוב אין זַאמד

... ב טהורהטַאקע ז, נָאר רײן גָאלד, ַא גריבל נישט קײן זַאמד
 עס הָאבן זיך, ַאז מער הָאט מען נישט געדַארֿפט, ֿפַארשטײט זיך

  ...די זיבן מזלדיקע יָאר, שױן ָאנגעהױבן די זיבן יָאר
 

____________  
 
לױֿפט ָאבער ֿפײל ֿפון בױגן און זיבן יָאר גײען ַאריבער  צַײט די

אים , קומט נָאך די זיבן יָאר דָאס דַײטשל צו טוביהן. געשװינד
כט נַא ַאז די זיבן יָאר זענען ַאריבער און ַאז הַײנט ֿפַאר, ָאנצוזָאגן

דָאס גָאלד אין שטוב . װעט נעלם װערן דָאס גָאלד אין דער ערד
װָאס זײ הָאבן געקָאנט בַאהַאלטן בַײ , און אֿפילו דָאס גָאלד

  ...לַײטן
  

װי ֿפַאר זיבן , װי ער שטײט אין מיטן מַארק, טוביהן טרעֿפט ער
מיט די זעלביקע ֿפַארשַארצטע ּפָאלעס אונטער די לענדן און , יָאר

די זיבן , טוביה, זָאגט ער אים׃ הער. אױס אױף ַא ֿפַארדינסטקוקט 
  !יָאר זענען ַאריבער

  
װַײל דָאס עשירות , ענטֿפערט אים טוביה׃ גײ זָאג מַײן װַײב סערל

  .איבער די גַאנצע זיבן יָאר איז געװען בַײ איר אין דער הַאנט
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און קומען צום , דער שטָאט גײען זײ בײדע ַארױס הינטער
טרעֿפן סערלען ֿפַאר ן לײמענעם הַײזל אױֿפן ֿפעלד און זעלביק
נָאר איר , און זי איז אױך ָארעם געקלײדט װי ַא מָאל. דער טיר

  .מײכלטשּפנים 
 

ַאז די זיבן , די זעלביקע װערטער זָאגט איר דָאס דַײטשל מיט
  .גוטע יָאר זענען ַאװעק

  
נישט ָאנגעהױבן ַאז זײ הָאבן קײן גוטע יָאר נָאך , ענטֿפערט זי אים

ל נישט געהַאלטן דָאס געלד ֿפַאר ָאמן ַאז זײ הָאבן קײ, צו הָאבן
װָאס ַא מענטש ֿפַארדינט מיט זַײנע צען , װַײל, זײער אײגנס

װָאס קומט ָאן שװײס , און ַאזױ עשירות, דָאס איז זַײנס, ֿפינגער
ט װָאס זַײן ליבער נָאמען לָאז, איז נָאר ַא ּפקדון, און אומגעזוכט

זי ...  װעגןטסאיבער בַײ מענטשן אין די הענט ֿפַאר ָארעמע לַײ
 טסדָאס איז גָא, הָאט נָאר ֿפון גָאלד אױף שכר למוד גענומען

! מער נישט, מעג מען ֿפַאר זַײן ּתורה מיט זַײן גָאלד צָאלן, ּתורה
 און אױב זַײן ליבער נָאמען הָאט ֿפון הַײנט ָאן ַא בעסערן בעל

זָאל ער צונעמען און , מהיכא ּתיתא, זַײן געלדּפקדון ֿפַאר 
  !איבערגעבן ַאן ַאנדערן

  
ער . אליהו הנביא הָאט עס אױסגעהערט און איז נעלם געװָארן

דין -און דער בית, דין של מעלה-הָאט עס איבערגעגעבן דעם בית
ַאז עס איז קײן בעסערער בעל ּפקדון , של מעלה הָאט געּפסקנט

זמן -די זיבן יָאר הָאבן זיך נישט אױסגעלָאזט ּכלאון , נישט ֿפַארַאן
  .טוביה און זַײן װַײב סערל הָאבן געלעבט
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