יצחק-לײב פּרץ
נעילה אין גיהנום
)הומאָרעסקע(
אײנמאָל ,אין אַ גאַנץ געװײנלעכן טאָג ,אָן אַ יריד ,אָן אַ טאָרג ,האָבן
געקלאַפּערײ פֿון רעדער און אַ
ַ
מאַרקלײט דערהערט אַ
ַ
די
געשפּריצערײ פֿון בלאָטע הינטער דער שטאָט .אינטערעסאַנט ,װער
ַ
עס פֿאָרט אָן .אַ פֿערד און בודקע קומט! באַלד אָבער ,װי די פֿערד
אַרײן ,האָבן זיך אַלע אָפּגעװענדט אָן אַ
ַ
און בודקע איז אין מאַרק
אָפּשײ ,שרעק און צאָרן .מען האָט די פֿערד
ַ
זײט מיט אַ געמיש פֿון
ַ
דערבײיִ קן שטעטל אין
ַ
און בודקע דערקענט .דאָס פֿאָרט דורך פֿון
אַרײן  --דער מסר פֿון דאָרט! אײן גאָט װײסט ,װעמען ער
ַ
גובערניע
װעט צורעכט מאַכן.
פּלוצלינג װערט עפּעס שטיל .נישט װילנדיק קוקט מען זיך אום :די
בודקע שטײט ,דאָס פֿערד מיטן אַראָפּגעלאָזטן קאָפּ ניפּט פֿױל פֿון
בלאָטע װאַסער ,און דער מסר איז אַרונטערגעפֿאַלן אױפֿן געזעס און
ליגט אױסגעצױגן.
פֿאָרט אַ נפֿש ,לױפֿט מען צו  -טױט ,װי אַלע טױטע .דער
לײט נעמען זיך צום
אָנגעקומענער מומחה זאָגט :פֿאַרטיק! חבֿרהַ -
מת-מיצװה....
גײט פֿערד און בודקע אױף קבֿורה-געלט ,מען באַהאַלט דעם מסר,
װוּ עס איז אים געקומען ,און לאַפּיטוטן ,װאָס װוּ מען זעט זײ נישט,
גײען זײ אױף ,כאַפּן די נשמה צום גיהנום און געבן זי איבער צו די
װײלע אין טױער ,און דער
לײט .פֿאַרהאַלט מען דעם מסר אַ ַ
טױערַ -
אַרײן און אַרױס אין
ַ
טױער לאַפּיטוט ,װאָס פֿירט די ביכער פֿון
פֿאַרשרײבט
ַ
געלאַנגװײלט און געניצנדיק ,און
ַ
גיהנום ,פֿרעגט אױס,
אַרײן :װער ,װען און װאָס.
מיט אַ פֿױלער פּען אין בוך ַ
דער מסר  --אין גיהנום אױס בריה!  --ענטפֿערט:

דאָרט און דאָרט געבױרן ,דאָ און דאָ אַן אײדעם געװאָרן ,קעסט
װײב אַן אגונה מיט קינדער און
געגעסן ,נאָך קעסט געלאָזט דאָס ַ
אַריבערגעכאַפּט זיך אַהין און אַהין און האָט זיך גענומען צו דער
פּרנסה ,װאָס ער האָט געפֿירט ,ביז עס איז נישט פֿול געװאָרן די
מאָס.
זײן פֿערד און בודקע
פּונקט איז ער דעמאָלט דורכגעפֿאָרן אױף ַ
איבערן מאַרק פֿון לע-האַ-דאַ-מ.
דאָ איז פּלוצלינג דער לאַפּיטוט ,װאָס פֿירט אין גיהינם-טױער די
מעטריקל ביכער ,אינמיטן פֿון אַ גענעץ פֿאַראינטערעסירט געװאָרן:
 װי זאָגסטו? לע-האַ - - - לעהאַדאַם!  --חזירט איבער דער מסר.דער טױער-לאַפּיטוט רױטלט זיך אױפֿן פּאָנים ,אין די אײגעלעך
באַװײזן זיך ליכטלעך פֿון פֿאַרװוּנדערונג:
ַ
זײנע געהילפֿן.
 געהערט פֿון אַזאַ שטעטל?  --װענדט ער זיך צו ַיענע דריקן די אַקסל ,שאָקלען מיט די קעפּ אין דער ברײט מיט
אַרױסגעשטרעקטע צינגער.
 נישט געהערט.פֿאַראַן אַזאַ שטעטל?
אין גיהינם האָט יעדע קהילה איר בוך ,אױסגעשטעלט זענען די
ביכער לױטן א'-בעת .יעדעס אות האָט איר שאַנק .מען קוקט דורך
לײפּציק -- ,װאָס איר
אַלע ביכער פֿון דער ל' :לובלין ,לעמבערגַ ,
װילט ,קײן לעהאַדאַם!
 דאָך פֿאַראַן!  --זאָגט דער מסר -- .אַ שטעטל אין פּױלן! -פֿון נעכטן ,פֿון אײערנעכטן?
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 נײן .שױן פֿון אַ יאָר טװאַנציק .דער פּריץ האָט אױפֿגעבױט ,צװײירידים געגעבן .פֿאַראַן אַ שיל ,אַ בת-מדרש ,אַ באָד ,און אַ מיקװה...
צװײ טרײפֿענע שענקען...
 איז שױן אַמאָל עמעץ געװען פֿון לעהאַדאַם?  --פֿרעגט איבער דערזײנע געהילפֿן.
טױער-מאַן ַ
 קײנמאָל נישט!  --ענטפֿערט מען. װאָס ,דאָרט שטאַרבט מען נישט?  --פֿרעגט מען דעם מסר. פֿאַרװאָס זאָל מען נישט שטאַרבן?  --פֿרעגט ער גאַנץ ייִ דישלעךצוריק -- .ענגע און דושנע חדרים ,אַ מיקװה ,װוּ מען קאָן דעם אָטעם
נישט כאַפּן .דאָס גאַנצע שטעטל ,װי אַ זומפּ!
עס איז אַרױף אױף מסר-לשון....
 אַ בית-החיים פֿאַראַן! חבֿרה קדישא שינדט די הױט .ערשט נישטלאַנג אפֿילו )דערמאָנט ער זיך( אַן אונטערגאַנג געװען....
דער מסר באַשטימט מען ,װוּ מען דאַרף ,און װעגן דעם שטעטל
זײן.
לעהאַדאַם גיט מען צו װיסן ,װוּ מען דאַרף ,עס מוז דאָך עפּעס ַ
אַ צװאַנציק יאָריק שטעטל ,און מיט אַן אונטערגאַנג  --און קײן אײן
מת פֿון דאָרט.
באַטײט .פֿליִ ען די
ַ
שיקט מען אַרױף שלוחים געװױר װערן ,װאָס דאָס
צײט צוריק....
שלוחים אַרױף און קומען נאָך אַ ַ
 אמת!און די זאַך איז די :אַ שטעטל װי אַלע שטעטלעך ,מיט אַ ביסל
מיצווהת און מעשׂים-טובֿים און אַ סך זינד .פּרנסה; דער יצר-הרע
גײט אױך נישט לײדיק .עלע װאָס דען? אַ בעל-תּפֿילה האָבן זײ שױן
אַזױנעם! ער אַלײן  --גאָרנישט! ממש אַ קול! נאָר אַ קול נגינה האָט
אַרײן אין די
ַ
ער ,אַזאַ װײנענדיק האַרציק קול ,װאָס זאַפּט זיך
אײזן און מאַכט זײ צעגײן ,װי אַ װאַקס .און קױם
הערצער פֿון ַ
שטעלט ער זיך צום עמוד  --טוט דער עולם מיט אַמאָל תּשובֿה ,און
מיטן גאַנצן האַרץ ,אַלע װי אײן מענטש און אַלץ װערט אױװן
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אָפּגעמעקט און פֿאַרגעסן ,און די טױערן פֿון גן-עדן שטײען אָפֿן פֿאַר
גאַנץ לעהאַדאַם .קומט אײנער און זאָגט פֿון לעהאַדאַם :פֿרעגט מען
שױן נישט איבער!
פֿאַרשטײט זיך ,אַז פֿאַרן גיהנום איז עס קײן עסק נישט ,און דאָס
געשעפֿט נעמט אױף זיך דער בעל-דבֿר אַלײן .ער װעט שױן מיט אים
פֿאַרטיק װערן.
װאָס טוט ער ,דער בעל-דבֿר?
לאָזט ער זיך ברענגען פֿון דער װעלט אַראָפּ אַ לעבעדיקן קאַלקוטער
האָן מיט אַ קאַם רױט שברױט און שטעלן פֿאַר זיך אױפֿן טיש.
נײער סבֿיבֿה,
דער האָן ,אַ צעשראָקענער און אָפּהענטיקער אין אַזאַ ַ
סײ קײן ריר נישט געטאָן ,און דער בעל-דבֿר נעמט
סײ-װיַ -
האָט זיך ַ
נאָך ,ימח שמו ,און קרײט אים אַרום ,און זיצט פֿאַר אים ,און לאָזט
זײן רױטן קאַם קײן אױג נישט אַראָפּ ,אַזױ לאַנג און
פֿון אים און ַ
אַזױ ברײט ,ביז עס איז אָנגעקומען די "רגע-באפּו ",און דער רױטער
װײס געװאָרן װי אַ קאַלך .זעט ער ,אַז אױבן דער קבֿיכול
קאַם איז ַ
אַרײן אין רעכטן גרימצאָרן ,גיט ער ,ימח שמו ,אַן אױסגעשרײ:
איז ַ
אַרײן!
זײן קול נגינה פֿאַרלירן! ביזן טױט ַ
 זאָל ער ַװעמען ער האָט געמײנט ,װײסט איר דאָך ,און אײדער דער קאַם פֿון
קאַלקוטער האָן איז צוריק רױט געװאָרן ,האָט שױן דער בעל-תּפֿילה
זײן כּל נגינה פֿאַרלױרן .געשלאָגן געװאָרן דער האַלדז,
פֿון לעהאַדאַם ַ
קױם װאָס ער ברענגט אַרױס אַ װאָרט.
געװוּסט ,פֿון װאַנען די מעשׂה שטאַמט ,האָט מען .דאָס הײסט :גוטע
ייִ דן האָבן געװוּסט ,אױך אפֿשר נישט אַלע .נאָר װער װעט אים
אַזױנס אױסזאָגן ,אַז מען װײסט?  --עס איז פֿאַרפֿאַלן .װאָלט דער
זײן,
בעל-תּפֿילה אַלײן עפּעס געװען ,װאָלט מען געקאָנט פּועל-יוצא ַ
אָבער אַז ער אַלײן איז אַ קל ,אַ גאָרנישט....
פֿאָרט ער אַרױס פֿון אײן גוטן ייִ ד צום צװײטן  --און גאָרנישט.
אײנמאָל האָט ער זיך אָבער צוגעשטעלט צום אַפּטער צדיק ,נישט
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אָפּצורײסן .ער װעט נישט אַרױסגײן פֿון שטוב .און אַ צער צוצוזען
ַ
איז .װיל אים דער אַפּטער טרײסטן:
זײן ביז פּטירה.
דײן הײזעריקײט װעט גאָר ַ
זײ װיסן ,זאָגט ער ,אַז ַ
 ַװידוי װעסטו זאָגן מיט אַ לױטער קול ,אַז מען װעט הערן אין אַלע
הימלען.
 און ביזאַהין? איז פֿאַרפֿאַלן!שטײט ער נאָכאַמאָל צו:
 פֿאַרװאָס ,רבי? פֿאַר װען?....און מאַטערט אַזױ לאַנג ,ביז דער אַפּטער צדיק האָט אים אַלץ
אױסגעזאָגט:
שרײט אױס דער הײזעריקער בעל-תּפֿילה  --װעל איך
ַ
 אױב אַזױ --זײן - .און לױפֿט אַרױס....
מיך נוקם ַ
 װי אַזױ און אָן װעמען?זײן געבײן איז שױן אָבער נישטאָ.
רופֿט אױס דער צדיק; ַ
דאָס איז געװען דינסטיק ,אַנדערע זאָגן:
מיטװאָך ,און דאָנערשטיק פֿאָרן אָװנט ,די פֿישער פֿון אַפּט גײען צום
װאַסער פֿיש כאַפּן לכּבֿוד שבת .די נעץ װערט שװער ,מען ציט אַרױס:
דער בעל-תּפֿילה ,אַ דערטרונקענער!
אַרײנגעװאָרפֿן .פֿאַר װידוי
ער האָט זיך פֿון בריקל אַראָפּ אין װאַסער ַ
זײן קול נגינה ,װי דער אַפּטער צדיק האָט'ם מפֿתיח
זאָגן ,האָט ער ַ
װײל דער באַל-דבֿר האָט געזאָגט :ביזן טױט
געװען ,צוריק באַקומעןַ ,
אַרײן! נאָר ער האָט אינעם פֿאַלן און טרינקען קײן װידוי נישט
ַ
זײן נקמה
געזאָגט און דאָס קול איז זיך באַהאַלטן ,און דאָס איז ַ
װײטער זען....
געװען ,װי איר װעט ַ
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זײן רעכט ,װי אַ מאַבד-עצמו-לדעת ,און די
דער בעל-תּפֿילה טוט מען ַ
אַרײן .אין טױער ,מען פֿרעגט,
ַ
לאַפּיטוטן כאַפּן די נשמה אין גיהינם
ער ענטפֿערט נישט .מען דערלאַנגט אים מיט אַ שפּיז ,מיט אַ
שװײגט.
ַ
ברענענדיקער קױל  --ער
 נעמט אים אַזױ!מען װײסט דאָך ,װער ,און װאָס; מען האָט דאָך אױף אים
אַרײן ,װי מען דאַרף ,שטעלט מען אים
ַ
געלאָקערט .פֿירט מען אים
זײנעט װעגן ,ער װעט
בײ אַ קעסל ,װאָס מען הײצט אונטער פֿון ַ
ַ
דערװײל גיט אַ כאַפּ
ַ
אַרײנװאַרפֿן! און ער
ַ
אױפֿקאָכן ,װעט מען אים
דעם גראָבן פֿינגער צום גאָרגל און גיט אַ לאָז אַרױס:
 יתגדל!דעם קדיש פֿון נעילה....
ער זאָגט  --און דאָס קול שטאַרקט זיך און צעגײט זיך אױף אַלע
זײטן ,װי אַמאָל ,נאָך בעסער ,נאָך זיסער ,נאָך האַרציקער װי
ַ
אַמאָל ....און אין די קעסלען ,פֿון װאַנען עס האָט זיך געהערט ביז
אַהער גערױש ,געשרײ און געיאָמער ,װערט פּלוצלינג שטיל ,דערנאָך
הײבט מען אָן אונטערצוהאַלטן .די דעקן הײבן זיך אױף ,קעפּ שטופּן
מײלער האַלטן אונטער....
זיך אַרױס ,אָפּגעברענטע ַ
בײ די קעסלען זאָגן נישט נאָך ,אָבער פֿאַרטומלט און
די לאַפּיטוטן ַ
בלײבן שטײן ,װער
דערשראָקן האָבן זײ זיך אינגאַנצן פֿאַרלױרן ,און ַ
אײזן צום
מיט אַ שײט האָלץ ,צום אונטערװאַרפֿן ,װער מיט אַן ַ
אײזערנעם גאָפּל צום
פֿײער ,װער מיט אַן ַ
אונטערשאַרן דאָס ַ
מײלער אָפֿן ,די צונגען אַרױסגעלאָזן,
אױסמישן  --אין די הענט ,די ַ
קײלעכדיק .אַנדערע פֿאַלן
די פּנימער אַרױסגעקרומט ,די אױגאַנעס ַ
אַרײן אין אַ מין ניכפּה און פֿאַלן ,און װאַרפֿן זיך אױף דער ערד....
ַ
פֿײער פֿון אונטער די
און דער זאָגט נעילה און זאָגט ....און דאָס ַ
קעסלעך גײט אױס ,לעשט זיך ....די מתים הײבן אָן
אַרױסצוקריכן....
ער זאָגט ,דער עולם נאָך ,און מיט האַרץ ,מיטן גאַנצן האַרץ .און די
װײטער אין דער תּפֿילה ,הײלן זיך ,װערן גאַנץ ,פֿלײשן
לײבער ,װאָס ַ
ַ
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באַהעפֿטן זיך ,הױטן טאָפּװאַקסן צוזאַמען ,און אױסגעלײטערט
װערן זײ....
און װען עס קומט אין דער הױכער שמנה-עשׂרה צו "מחיה-מתים",
װערן פּלוצלינג אַלע ממש װי לעבעדיק ,װי ערשט געקומענע .און זײ
בײם אמן ,יהי שמי רבה ....װערט
זאָגן מיט אײן קול נאָך :אמן .און ַ
אַזױ געפּילדערט ,אַז די הימלען אין דער הױך עפֿענען זיך ,און די
דערגרײכט צום זיבעטן הימל ,צום כּיסא-הכּבֿוד
ַ
תּשובֿה פֿון רשעיִ ם
צו ,אין אַ ש"ס-רצון איז געװען ,אַ פּנים ,אין אַלע רשעיִ ם ,שױן
אײגנטלעך צדיקים ,האָבן פּלוצלינג פֿליגל באַקומען און אײנס נאָכן
אַנדערן פֿון גיהנום אַרױסגעפֿלױגן און די טױערן פֿון גן-עדן פֿאַר זיך
אָפֿן געפֿונעם....
געבליבן אין גיהינם זענען נאָר די לאַפּיטוטן ,װאָס האָבן זיך
געװאָרפֿן אין דער ניכפּה און געקױלערט זיך אױף דער ערד ,און דער
בעל-תּפֿילה אַלײן ,װאָס װי ער איז געשטאַנען ,איס ער שטײן
געבליבן....
בײם לעבן ,האָט ער צו תּשובֿה געברענגט ,ער אַלײן האָט
אַלע ,װי ַ
קײן רעכטע תּשובֿה נישט געקענט טון .און  --אַ מאַבד-עצמו-לדעת:
----------------------------------------------------------צײט איז דאָס גיהנום צוריק פֿול געװאָרן .מען האָט
מיט דער ַ
צוגעבױט ,און ס'איז װידער ענג-- .
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