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  זינגער ַבאשעוויס יצחק

ֿפַאר װָאס די גענדז 
 הָאבן געשריגן

  
  

, אין אונדזער שטוב הָאט מען ַאלע מָאל גערעדט װעגן דיבוקים
קעלערס װּו , הָאבן ַארומגעשטיֿפט לצים'הַײזער װּו ס, גלגולים

דער טַאטע הָאט גערעדט  .גוטע-הָאבן זיך אױֿפגעהַאלטן נישט'ס
 עם װָאס די זַאכן זענען איםצוליב ד, ערשטנס, דערֿפון

דערֿפַאר װַײל אין דער גרױסער שטָאט , צװײטנס. ָאנגעגַאנגען
, לײענט ּפסולע ביכער'מ, זעט'מ, גײט'מ. װערן די קינדער קַאליע

זענען ֿפַארַאן 'שַאדט דעריבער נישט צו דערמָאנען ַאז ס'און ס
  . ֿפַארבָארגענע ּכוחות

  
ע דערצײלט װעגן ַא מעׂשה װָאס גרָאד יענעם טָאג הָאט דער טַאט

אױב איך הָאב נישט קײן . סֿפר מנחת עניװערט דערמָאנט אין 
ָאדער ַאן ַאנדער , אליהו גרַײדיקער' װען רגעאיז דער מחבר , טעות

זענען 'איז געװען ַא מעׂשה מיט ַא מױד װָאס ס'ס. גרַײדיקער רֿב
שַײמּפערלעך הָאט דורך איר בױך בַא'מ. אין איר געזעסן ֿפיר רוחות

בלָאזן ָאן דעם , געזען װי די רוחות קריכן ַארום אין אינגעװײד
רוקן זיך ַארַײן אין , װַאנדערן ֿפון אײן טײל בױך צום ַאנדערן, בױך

דער גרַײדיקער רֿב הָאט די רוחות ַארױסגעטריבן מיט . ַא ֿפוס
  .הײליקע שמות און רױכערן קרַײטעכצער, בלָאזן-שוֿפר

  
איז ער געװָארן ,  הָאט גערעדט װעגן ַאזױנע זַאכןװען דער טַאטע

ער הָאט געטענהט׃ איז דער גרַײדיקער רֿב  .אין גַאנצן צעֿפלַאמט
גאונים , צדיקים, זענען ַאלע רבנים? חלילה געװען ַא ליגנער

, װײ געװַאלד? זָאגער-און די ַאּפיקורסים זענען די אמת, ליגנערס
  ?דטװי קָאן מען זַײן ַאזױ ֿפַארבלענ

  
אין ַא . מיט ַא מָאל עֿפנט זיך די טיר און עס קומט ַארַײן ַא יִידענע

די יִידענע הָאט אױסגעזען . קױבער הָאט זי געטרָאגן צװײ גענדז
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זי הָאט . דָאס שײטל אירס איז געװען צעשױבערט. דערשרָאקן
דער טַאטע הָאט נישט  .געשמײכלט ַא דערשרָאקענעם שמײכל

ָאבער די מַאמע און די קינדער הָאבן , ערגעקוקט אױף קײן װַײב
  .גלַײך געזען ַאז עּפעס איז די יִידענע שטַארק צעטומלט

  
 הָאט דער טַאטע געֿפרעגט און זיך אומגעקערט צו –?  װָאס איז–

  .חלילה נישט ָאנצוקוקן ַא נקֿבה, דער יִידענע מיטן רוקן
  
  .הָאב עּפעס ַאן אױסטערלישע שאלה'כ,  רבי–
  
  ? )ַא װַײבערשע שאלה(ם ינש-ַא שאלת? איז עס װָאס –
  

װָאלט מען מיך גלַײך געװען , װען די יִידענע װָאלט געזָאגט יָא
 ָאבער די יִידענע הָאט געענטֿפערט׃. ַארױסגעשיקט ֿפון שטוב

  
  .איז אױף די גענדז'ס,  נײן–
  
  ? װָאס איז מיט די גענדז –
 
  הָָאב זײ ָאּפגעשניטן 'כ. הָאט די גענדז געשָאכטן'מ,  רבי קרױן–

 ,לעבערל'ס, הָָאב ַארױסגענומען די קישקעלעך'כ. די קעּפלעך
ָאבער די גענדז שרַײען עּפעס מיט ַאזַא יָאמערלעך , גַאנצע דרױב'ס

  – – –קול 
 

אױף . איז דער טַאטע געװָארן בלַאס, דערהערט ַאזױנע דיבורים
װען ַא מתנגדישע מַײן מוטער איז גע. מיר איז ָאנגעֿפַאלן ַא ּפחד

  . טָאכטער און ַא סקעּפטיקערין ֿפון דער נַאטור
  

  –.  הָאט די מַאמע געזָאגט–געשָאכטענע גענדז שרַײען נישט 
 
  ! ט בַאלד עּפעס הערן'איר, רביצין –
  

די יִידענע הָאט ַארױסגענומען אײן גַאנדז און ַאװעקגעלײגט אױֿפן 
די גענדז . װײטע גַאנדזדערנָאך הָאט זי ַארױסגענומען די צ. טיש

 טױטע גענדז װי ַאלע, ָאן דעם אינגעװײד, זענען געװען ָאן קעּפ
 .אױף מַײן מוטערס ּפנים הָאט זיך בַאװיזן ַא שמײכל. טױטע

  
 ?ָאט די גענדז שרַײען –
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  !ט בַאלד עּפעס הערן'איר –
   

די יִידענע הָאט גענומען אײן גַאנדז און געטָאן ַא װָארף אױף דער 
עס איז . אין דער רגע הָאט זיך דערהערט ַא געשרײ. דערערַאנ

איז געװען ַא גָאדערן ֿפון 'ס. נישט לַײכט צו שילדערן דָאס געשרײ
מיט ַאזַא כָארכלעניש , ָאבער עּפעס מיט ַאזַא הױל קול, ַא גַאנדז

איך . איז מיר געװָארן קַאלט אין ַאלע אֿברים'ַאז ס, און רַײסעניש
. רט װי די הָאר ֿפון די ּפאות נעמען מיך שטעכןהָאב ממש געשּפי

ָאבער װּו . איך הָאב געמַאכט ַא מינע װי ַארױסצולױֿפן ֿפון שטוב
 .ֿפון שרעק איז מיר ַאזש געװָארן ענג אין הַאלדז? זָאל איך לױֿפן

איך הָאב אױך געטָאן ַא געשרײ און זיך ָאנגעכַאּפט אין דער 
דער טַאטע הָאט ֿפַארגעסן .  דרַײ יָארמַאמעס ּפָאלע װי ַא קינד ֿפון

ער איז צוגעלָאֿפן צום . ַאז מען דַארף זיך ָאּפקערן ֿפון ַא נקֿבה
די רױטע . ער איז געװען נישט װײניקער דערשרָאקן ֿפון מיר. טיש

אין די בלױע אױגן הָאט זיך בַאװיזן  .בָארד זַײנע הָאט געציטערט
ן טַאטן װי ַא ' געװען ֿפַאראיז'ס. ַא געמיש ֿפון מורא און נצחון

נָאר אױך צו אים װערן , סימן ַאז נישט בלױז צום גרַײדיקער רֿב
ָאדער אֿפשר איז עס עס ַא צײכן ֿפון , צוגעשיקט צײכנס ֿפון הימל

    ...?די שדים, אחרַא-דער סטרא
  

  – .הָאט די יִידענע געֿפרעגט – ?װָאס זָאגט איר איצט, רביצין
  

ֿפגעהערט שמײכלען און איז אירע אױגן הָאט מַײן מוטער הָאט אױ
  . עסּכזיך בַאװיזן עּפעס ַאזױנס װי ַא טרױער און ַא 

  
הָאט זי געזָאגט מיט ַא  – !ֿפַארשטײ נישט װָאס דָא טוט זיך'כ –

  . סָארט װידערװילן
  
  ? איר װילט הערן נָאך ַא מָָאל,  רביצין–
  

  ַאנדז אױף װידער הָאט די יִידינע געטָאן ַא װָארף אײן ג
 און װידער הָאבן די גענדז ַארױסגעלָאזן ַאן .דער ַאנדערער

חײם װָאס דער חלף -דָאס געשרײ ֿפון בעלי, אומהײמלעך געשרײ
 ּכוח און ָאבער עּפעס איז געבליבן אין זײ ַא, הָאט זײ געטױט

איז 'ס .ון מיט די לעבעדיקע און ַא עװלהעּפעס הָאבן זײ ַא חשב
איך הָאב געהַאט ַא געֿפיל װי עמיץ װָאלט מיר . מיר געװָארן קַאלט
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דעם טַאטנס קול איז  .דערלַאנגט ַא ֿפלעם מיטן גַאנצן ּכוח
   .הָאבן זיך דערין געברָאכן טרערן'ס. געװָארן הײזעריקלעך

  
  ?הָאט ער געֿפרעגט – ?איז דָא ַא בַאשעֿפער,  נו– 

  
ִידענע  הָאט די י–? װָאס טוט מען און װי גײט מען,  רבי– 

 װָאס איז מיר –. יָאמערדיקן ניגון-גענומען רעדן מיט ַא זינגענדיק
 ךװָאס זָאל אי !װײ און װינד צו מַײנע יָארן ?דָא צו הַאנט געקומען

אֿפשר הָאט מען נישט גוט  ?אֿפשר גײן צו ַא רבין ?טָאן מיט זײ
הָאב 'כ ?אֿפשר זָאל איך לָאזן איבערקוקן די מזוזה ?געשָאכטן

נװײקן און ּכשר אַײהָאב געװָאלט זײ 'כ !מיט זײ ַאהײמצוגײןמורא 
װָאס טוט , רבי הײליקער !און דָא ַאזַא ברָאך, מַאכן אױף שבת

אֿפשר ? דַארף מען זײ ַארױסװַארֿפן ?טרײףזענען זײ ? מען
נהילן אין אַײװעט זײ דַארֿפן 'ַאז מ, שן זָאגןטמענ ?ֿפַארקױֿפן ַא גױ

. שטבין נעבעך ַאן ָארעם מענ'כ. כריכים און בַאגרָאבן אין ַא קֿברּת
  ! ...הָאט מיך געקָאסט ַאן אוצר'ס! זדצװײ גענ

  
ער הָאט . דער טַאטע הָאט נישט געװּוסט װָאס צו ענטֿפערן

 ֿפַארַאן ז איערגעץאױב  .שַאנק-געװָארֿפן ַא קוק אױף דער סֿפרים
מָאל הָאט ער געטָאן ַא בײזן  ט ַאמי... איז ער דָארט , ַאן ענטֿפער

   בליק אױף דער מַאמען׃
  
   ?הַא, ָאגסטו איצטז װָאס –
  

, שמעלער, מַײן מוטערס ּפנים איז געװָארן ַאלץ רוגזהדיקער
ַא צָארן הָאט זיך בַאװיזן אין אירע אױגן און עּפעס . שַארֿפער

  . ַאזױנס װי ַא בושה
  
, געבעטן-ָאט זי הַאלבה – !מָאל ַאך װָאלט געװָאלט הערן נָא'כ –

   .געהײסן-הַאלב
  

ז און דדי יִידענע הָאט צום דריטן מָאל געטָאן א ַװָארף די גענ
איז מיר 'ס .דָאס געשרײ הָאט זיך דערהערט צום דריטן מָאל

  ...ה גלה ערוֿפאײנגעֿפַאלן ַאז ַאזַא קול מוז הָאבן ַאן ע
  
' קַא' ן ניש די רשעים טועזשטײט ַא'ס. לײקנט'מ, נו- נו- נו–

 הָאט דער טַאטע – !ּתשוֿבה ַאֿפילו בַײם טױער ֿפון גיהנום
ָאבער זײ לײקענען , זײ זעען שױן מיט די אױגן – .גענומען רעדן
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ית און זײ ּתשלעּפט זײ ַארַײן אין שאול ּתח'מ ...אין בורא עולם 
  ...ַא טרַאף , הטבע-איז ַא דרך'זָאגן ַאן ס

  
אױף דער מַאמען װי צו זָאגן׃ דו ביזט און ער הָאט געטָאן ַא קוק 

  ... גערָאטן אין זײ 
  

 דערנָאך הָאט די יִידענע. איז געװען שטיל ַא לַאנגע װַײל
  עגט׃ רגעֿפ

  
  ?הָאב מיר אױסגעטרַאכט'כ, רביצין,  נו–
  

און געװען איז דָאס ַא , מָאל הָאט די מַאמע געטָאן ַא לַאך מיט ַא
איך הָאב געװּוסט מיט  .טרײסלטלַאך װָאס הָאט ַאלעמען אױֿפגע

ַאז די מַאמע גרײט זיך קַאליע צו מַאכן די , ַא זעקסטן חוש
   .זערע אױגןדַאר אונֿפמעכטיקע דרַאמע װָאס שּפילט זיך דָא ָאּפ 

  
 הָאט מַײן מוטער – ?סגענומעןױדי גערגעלעך הָאט איר ַאר –

  . געֿפרעגט
  
  . נײן?  די גערגעלעך–
  
 און זײ – הָאט די מַאמע געזָאגט –געלעך  נעמט ַארױס די גער–

   .עןַײװעלן אױֿפהערן שר
  

  . ַײער און ֿפלַאםֿפדער טַאטע איז געװָארן 
  
װָאס הָאט דָאס ַא שײכות מיט די ?  װָאס עּפעס ַארױסנעמען–

   ?גערגעלעך
  

ַארַײן מיט די דינע ֿפינגער , זדדי מַאמע הָאט ַא כַאּפ געטָאן ַא גַאנ
סגעשלעּפט דָאס ױם גַאנצן ּכוח ַארעון מיט דאין אינגעװײד א

אױף לשון  .ז ַארָאּפ צו די לונגלעךדרערל װָאס ֿפירט ֿפון הַאל
דורך דָארט ָאטעמט דָאס  .קודש הײסט דָאס דָאזיקע רערל די קנה

בַאלד הָאט זי ַא  .בַאשעֿפעניש און ֿפון דָארט קומט אױך די שטים
אױך בַײ איר װי ַארױסגעריסן ז און דכַאּפ געטָאן די צװײטע גַאנ
, איך בין געשטַאנען ַא דערציטערטער .מיט גװַאלד דעם גָארגל

די הענט זענען איר  .ַאזשרדערשטױנט ֿפון מַײן מוטערס קו
ֿפון איר ּפנים הָאט ַארָאּפגעקוקט דער  .ַארבלוטיקטֿפגעװָארן 
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ן װָאס מען װיל אין מיטן העל, גרימצָארן ֿפון ַא רַאציָאנַאליסט
 .דַאברַא און הָאקוס ּפָאקוסטָאג אים ָאּפשרעקען מיט ַאברַאקַא

ער הָאט  .אומעטיק, מילד, ס ּפנים איז געװָארן װַײסנ טַאטדעם
מַאכט , לטער ׂשכלַאדער ק, געװּוסט װָאס דָא געשעט׃ דער ׂשכל

 צו מַאכט זי צו שַאנד און, לַאכט זי אױס, נישט די אמונה צו
   .שּפָאט

  
 –!  דער ַאנדערערףז אֿױדװַארֿפט אײן גַאנ, ַײט מוחלז,  איצט– 

   .הָאט די מַאמע בַאֿפױלן
  

ז װעלן װידער דנגען אױף משקולת׃ אױב די גענָאַאלץ הָאט געה
געהַאט ַאלץ ֿפַארשּפילט׃ איר גַאנצע  הָאט מַײן מוטער, עןַײשר

װָאס זי הָאט , איר גַאנצן סקעּפטיציזם, קיֿפותּתמתנגדישע 
כָאטש איך בין . דעם מתנגד, ֿפון איר ֿפָאטער דעם למדןט נגעירש

ז זָאלן יָא ד איך געבעטן גָאט ַאז די גענבהָא, געװען דערשרָאקן
זָאל הערן אין 'ַאז מ, סלָאזן ַאזַא געשרײױזײ זָאלן ַאר... ען ַײשר

  ... זָאל זיך צוזַאמענלױֿפן 'גַאס און מ
  

געשװיגן װי עס קָאנען ַאזױ , ז הָאבן געשװיגןדדי גענ! ָאבער װײ
  .גלעןז ָאן גָארדגן צװײ טױטע גענ שװַײרנָא
  
ַא  מַאמע געטָאן צו מיר הָאט די – ברענג מיר ַארַײן ַא הַאנטוך –

  .זָאג
  

טרערן זענען מיר . נטוךהַא איך בין געלָאֿפן ברענגען דָאס
די מַאמע הָאט ָאּפגעװישט די הענט אין . געשטַאנען אין די אױגן

   . װי ַא גרױסער כירורג נָאך ַא שװערער ָאּפערַאציעהַאנטוך
  
  . הָאט די יִידענע געזָאגט מיט נצחון– ! דָאס איז עס געװען–
  
  .  הָאט די יִידענע געֿפרעגט– ?װָאס זָאגט איר,  רבי–
  

 הָאט ער. אונטערברומען, ערהוסטןטדער טַאטע הָאט גענומען אונ
  . זיך גענומען ֿפעכן מיטן קַאּפל

  
  . הָאט ער געזָאגט –! מָאל נישט געהערט ַאזַא זַאךײן הָאב נָאך ק'כ
  
  . ָאט די יִידענע נָאכגעזָאגטה – איך אױך נישט –
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איז ' ָאבער ס– .מע זיך ָאנגערוֿפןַא הָאט די מ– איך אױך נישט –

   !ען נישטַײז שרדטױטע גענ... ַאלע מָאל דָא ַא סיבה 
  
  . רעגטֿפהָאט די יִידענע גע–? ן מעג איך ַאהײמגײן זײ ּכשר מַאכ–
  
 – גײט ַאהײם און קָאכט זײ ָאּפ ָאדער ברָאט זײ ָאּפ אױף שבת –

אין ,  הָאט נישט קײן מורא– .הָאט די מַאמע געּפסקנט די שאלה
   .עןַײטָאּפ װעלן זײ נישט שר

  
  ?רבי,  װָאס זָאגט איר– 

  
ער איז .  הָאט דער טַאטע געטָאן ַא מורמל–איז ּכשר 'ס,  נו– 
ז הָאט ער ד מַאכן די גענטרײףָאבער . ט נישט געװען זיכערַײװ

   .אױך נישט געקָאנט
  

  ... װַײל דער דין איז אױך ַא מתנגד 
  

  איך בין געבליבן מיטן  .די מַאמע איז צוריק ַארַײן אין קיך
 ער הָאט מיט ַא מָאל גענומען רעדן צו מיר װי צו ַא. טַאטן

  . דערװַאקסענעם
  
ער איז . דעם בילגָארײער רֿב, רָאט ַארַײן אין דַײן זײדן זי גע–

הָאט מיך געװָארנט 'מ... ָאבער ַא קַאלטער מתנגד , טַאקע ַא גאון
  ...בין געװָארן ַא חתן 'אײדער כ

  
און דער טַאטע הָאט געטָאן ַא מַאך מיט דער הַאנט װי צו זָאגן׃ 

  ...איצט קָאן מען דעם שידוך שױן נישט צוריקכַאּפן
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