אַלטער קאַציזנע
שדימלעך
ייִ דישע גבֿירישקײט קאָן נישט לאַנג אָנהאַלטן .דאָס איז אַן אַלטער כּלל.
לײטן די אױגן
אָבער די פּאָדלאַסקיס זענען געװען אַן אױסנאַם און דאָס האָט ַ
זײן גבֿירים-אַדירים נאָך פֿון זײדן און
געשטאָכן .װי קומט עס ,אַז ייִ דן זאָלן ַ
פֿון עלטער-זײדן? מסתּמא איז דאָ עפּעס נישט גלאַט ,נישט בדרך הטבע,
פֿײנע געשיכטע װעגן דער
האָבן טאַקע זקנים געװוּסט צו דערצײלן אַ ַ
גבירישער משפּחה פּאָדלאַסקיס ,אַז זײ האָבן שױן כּמעט אַלײן אין איר
געגלײבט.
צײטן ,האָט געװױנט אין אַ שכנישן
אַ מאָל ,אַ מאָל ,נאָך אין נאַפּאָלעאָנס ַ
בײ אַ גוי אַ
דאָרף אַ ייִ ד – אַ קרעמער ,אַ גרױסער אָרעמאַן .האָט ער געקױפֿט ַ
גלײכן
זעקל אַרבעס .געקומען אַ גוי מיט אַרבעס – האָט ער עס געקױפֿט אין ַ
געלט .הײסט ער דעם גוי אַראָפּשטעלן דאָס זעקל אַרבעס אין קראָם און
אַלײן נעמט ער אַראָפּ אַ מעסטעלע אַרבעס אָפּצוקאָכן לכּבֿד שבת .דער גוי
זײן װעג ,עס קומט שױן באַלד אָן דער הײליקער שבת
איס שױן לאַנג אַװעק ַ
אױף דער װעלט און דער אַרבעס קאָכט און קאָן זיך נישט אָפּקאָכן .אפֿשר
צום צענטן מאָל שעפּט אָן דעם קרעמערס טאָכטער פֿון גרױסן טאָפּ מיטן
צעקײען – װאָרע שטײנדלעך.
ַ
הילצערנעם לעפֿל ,בלאָזט אױס ,פּרוּװט
– טאַטע ,װאָס פֿאַר אַ אַרבעס האָסטו געקױפֿט? נאָך פֿון מלך סאָביעסקיס
צײטן ,אַװדאי!
ַ
מײנע אָרעמע פּאָר
– אַ גנבֿ אַ גוי! – קלאָגט זיך דער ייִ ד – אױסגענאַרט ַ
גראָשן און גײ שיט אים זאַלץ אױפֿן עק .און פֿאַר כּעס כאַפּט ער דעם זודיקן
טאָפּ אַרבעס און גיסט אױס פֿאַר דער טיר .װאָס דען? אין טשאָלנט װעט ער
זײ פֿאַררוקן?
ערשט – עס גיט אים עפּעס אַ בלאַנק פֿאַר די אױגן ,דעם ייִ ד .די
אױסגעגאָסענע אַרבעס בלאַנקען .ער בײגט זיך אָן ,ער הױבט אױף אַ פּאָר .ער
איז מבולבל .דאָס זענען נישט קײן אַרבעס – סאַמעראָדנע פּערל .לױפֿט ער,
דער קרעמער ,צום זעקל אין קראָם ,בינדט אױף – אױך פּערל.
שרײט ער צו דער טאָכטער – שׂרה! פֿאַרמאַך די לאָדן ,גיכער!
ַ
– שׂרה!
פֿאַרמאַך די טיר!

אײך
מיט װאָס פֿאַר אַ געמיט דער ייִ ד איז מקבל שבת געװען ,קאָנט איר ַ
שױן פֿאָרשטעלן .פֿון סידור האָבן זיך געשאָטן שורות שװאַרצע פּערל ,פֿון
סידור האָט אַרױסגעקוקט דער גוי .עפּעס אַ מאָדנער גוי מיט קאָלטענעס .װי
האָט ער עס פֿריִ ער נישט באַמערקט ,װאָס פֿאַר אַ גוי דאָס איז?
און אָט קלאַפּט מען שױן אין די לאָדנס .אָט זעצט מען שױן אין דער טיר.
בײ אים
דער ייִ ד ענטפֿערט נישט .ער קלאַפּט מיט די צײן .ער האָט דען צײן? ַ
זענען פּערל אין מױל.
אַרײן.
אײנגעגראָבן איר ליכטיק פּנים אין קישן ַ
שׂרה האָט פֿאַר שרעק ַ
און אָט קוקט שױן אַרױס דער גוי נישט פֿון סידור ,נאָר פֿון געעפֿנטן אױװן.
אַרײנגעלאָזט דורך דער טיר ,דעם גאַסט ,איז ער
ַ
מען האָט אים נישט
געקומען דורכן קױמען .ער קוקט פֿון אױװן אַרױס און שמײכלט ,שװאַרץ ,װי
זײן ברײטן מױל בלאַנקען די צײן –
אַ רוח ,אין סאַזשע אױסגעשמירט און פֿון ַ
פּערל.
אַרײנלאָזן?
– דו װילסט מיך טאַקע נישט ַ
און אַ שפּרונג און אַ קלאַפּ ,װי מיט פֿערדישע קאָפּיטעס ,און ער שטײט שױן
אין שטוב.
דאָס היטל האָט ער איבערגעלאָזט אין קױמען און דעם פּעלץ טראָגט ער אױף
בײ אים פֿון הינטן װאָס שטעקט פֿון
זײט .און עפּעס קלאַפּט זיך ַ
דער לינקער ַ
אונטערן פּעלץ אַרױס ,קלאַפּט זיך אָן דר'ערד מיט תּקיפֿות און מיט רוגזש,
אַרײן.
װי מען קלאַפּט מיטן פֿױסט אין טיש ַ
מײן זעקל
– שױן זאָלסטו מיר אָפּגעבן די אַרבעס ,דו הערסט? ס'איז נישט ַ
אַרבעס ,ס'איז דער באָבעס זעקל אַרבעס .די באָבע האָט פֿאַר די האָר מיך
אַרױסגעװאָרפֿן ,איך זאָל ברענגען די אַרבעס צוריק.
נעמט זיך אָן דער ייִ ד מיט גװוּרע און צעלאַכט זיך:
– פֿאַרקױפֿט איז געקױפֿט! –
שרײט דאָך יענער:
ַ
– מקח-טעות!
ענטפֿערט אים דער קרעמער:
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אַרײן .פֿון װאַנען
– טעות גוי – מותּר – און לאַכט אים אין פֿינצטערן פּרצוף ַ
אײנשטעלעניש איז טאַקע חידושים .אָבער
האָט זיך צום ייִ דן גענומען אַזאַ ַ
װײטער:
דער ייִ ד גײט נאָך ַ
– הנה ,זאָלסט װיסן ,אַז שבת פֿיר איך נישט קײן מיסחרים .און נאָך שבת,
דײן
אַז דו װעסט אַראָפּקומען װעל איך ערשט מיט דיר לערנען בלק .און ַ
באָבען זאָלסט איבערגעבן – נאַ ,אָט אָ דעם כּתבֿ.
פֿרײטיק צו נאַכט ,גיט ער אַ ריס אַראָפּ פֿון דער
און ,פֿאַרגעסן ,אַז ס'איז ַ
װאַנט איבערן בעט אַן אַלטן שיר-המעלות ,װאָס איז דאָ געהאַנגען קרובֿ
זײן ייִ דענע ,עליה השלום ,איז דאָ געלעגן מיט
צײט װען ַ
אַכצן יאָר ,פֿון דער ַ
שׂרהלען אין קימפּעט.
– נאַ! זע! קענסט עבֿרי? מכשפֿה לא תּחיה ,לא תּחיה מכשפֿה...
דער שװאַרצער פּאַרשױן האָט זיך מיטן קאָפּ אָן דר'ערד אַ זעץ געטאָן ,װי אַ
פֿינצטערער זאַק.
מײן באָבען!
– לאָז אָפּ! לאָז אָפּ! שעלט נישט ַ
בײ אים פֿון הינטן,
און ערשט איצט ,רחמנא לצלן ,איז געװען צו זען ,װאָס ַ
שײנדל.
פֿון איבערגעקערטן פּעלץ האָט אַרױסגעשטעקט פֿאַר אַ ַ
װײלע אַרום איז ער פֿאַרקראָכן אין אַ װינקל ,װי אַ קאַץ.
אין אַ ַ
– גוט – האָט ער געזאָגט ,איך שענק דיר די אַרבעס ,אָבער אַהײם קאָן איך
בלײב דאָ
װײזן ,איך ַ
שױן נישט גײן .איך טאָר פֿאַר דער באָבען די אױגן נישט ַ
בײ דיר.
ַ
בײ מיר? – און דער ייִ ד איז פּלוצלונג בלאַס געװאָרן,
– װאָס הײסט עפּעס ַ
אָפּגעפֿאַלן דער קוראַזש .עס קלאַפּן אים די צײן אין מױל – פּערל.
בײ די חלות .ער פּאַטשט מיט די
בײם טישַ ,
דער גאַסט אָבער זיצט שױן ַ
װײסן טישטעך – און דער טישטעך איז שױן באַדעקט מיט
לאַפּעס אָן ַ
אָפּגעשטעמפּלטע שװאַרצע הענט .די ליכט ציטערן.
בײ דיר אין שטוב .איך װעל זיך מיט דיר מתחתן
בײ דירַ ,
בלײב דאָ ַ
– איך ַ
דײן שׂרהלען.
װײב ַ
זײן .כ'װעל נעמען פֿאַר אַ ַ
ַ
שׂרהלע האָט אַרױסגעלאָזט אַ קװיטש ,דער ייִ ד – אַ געשרײ .דער גאַסט
האָט זיך צעהירזשעט ,די ליכט האָבן זיך פֿאַרלאָשן .די חלות זענען
אַרױסגעפֿלױגן פֿון אונטערן טישטעכל און אַרומגעשװעבט איבערן פֿינצטערן
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װײסע טױבן ,נע ונד .ס'האָט זיך געטאָן חושך .אָבער,
צימער ,װי די צװײ ַ
װײזט אױס ,אַז דער קרעמער מיטן בעל-דבֿר זענען צװישן זיך דורכגעקומען
ַ
און געשלאָגן בלאַט .אַ שפּילכעלע – אַ זאַק פּערל!...
אַזױ האָבן דערצײלט זקנים די געשיכטע פֿון דעם פּלוצלונגן גבֿירישן
אױפֿקום פֿון דער משפּחה פּאָדלאַסקי מיט יאָרן צוריק .די משפּחה איז זיך
צעװאַקסן און די געשיכטע האָט זיך געשטאַרקט .די פּאָדלאַסקיס מיט
נײעם דור זענען מיט דער
זײער עשירות ,מיט זײער הנהגה ,מיט זײער יעדן ַ
װײט אַרום האָט מען
געשיכטע אַלץ מער זיך צונױפֿגעװאַקסן .אין דער געגנט ַ
זײ גערופֿן נישט אַנדערש װי די שדימלעך.
טײך,
זײט ַ
און די שדימלעך האָבן אױפֿגעבױט זײער ייִ שובֿ אױף יענער ַ
בײנאָמען
הינטער דער שטאָט ליאַסאָװע .פֿון דאַנען שטאַמט עס דער ַ
רײך שטעטל מיט גערטנער,
פּאָדלאַסקי .דער ייִ שובֿ איז זיך צעװאַקסן אין אַ ַ
מיט פּריצישע מױערן ,מיט מילן און מיט טאַרטאַקעס אַרום ,איבער דעם
טײך איז אױסגעװאַקסן אַ מעכטיקע בריק אױף ריזיקע פּאַליעס ,װאָס פֿון
ַ
װײט פֿלעגט מען פֿאָרן אױף חידושים זי אָנקוקן און נישט פֿאַרשטאַנען אױף
ַ
װאָס זי האַלט זיך .זי האָט אינגאַנצן נישט געהאַט קײן אָנשפּאַר אין דער
אײזן-שטאַרק .װ ַײזט אױס ,אַז אױך צו דער בריק
מיט און איז דאָך געװען ַ
רײכן שטעטל האָט קײן
טײװל צוגעלײגט אַ האַנט .אָבער אין דעם ַ
האָט דער ַ
זײטיקער ,אחוץ דער פֿאַרמערטער משפּחה פּאַדלאָסקי נישט געװױנט .זײ
ַ
זײטיקע .און די שׂנאה איז אַריבער
פֿײנט געהאַט צו מישן זיך מיט ַ
האָבן ַ
אױך אױף שידוכים פֿון דער פֿרעמד .די פּאָדלאַסקיס זענען געװען שטאָלצע,
פֿאַרריסענע נגידים .געהאַלטן נאָר פֿון אײגענעם ייִ חוס און אײגענער עשירות
און זיך מתחתּן געװען נאָר מיט אײגענע .קאַרג זענען זײ נישט געװען.
װײזט אױס ,די גאַנצע
געשאָטן מיט נדבֿות פֿון דער ברײטער האַנטַ .
אַרײן אין דער מורא ,אַז זײערע גרױסע
ַ
קאַרגשאַפֿט זײערע איז נאָר
פֿאַרמעגנס זאָלן נישט פֿאַרפֿרעמדט װערן .און אפֿשר האָבן זײ געהאַט אַ
זײטיקע שידוכים זאָלן זײ נישט
שטר אַזאַ מיטן ערשטן בעל-דבֿר ,אַז קײן ַ
סײ דאָס נישט-גוטע בלוט פֿון דעם ערשטן שידוך זײערן האָט
סײ װי ַ
טאָןַ .
אַרױסצוּװײזן אַלץ מער און מער .מאָדנע מענטשן זענען
ַ
זיך אָנגעהױבן
בײ זײ פֿאַרפֿעלט דער געװײנלעכער מין
בײ די שדימלעך .עס האָט ַ
געװאַקסן ַ
מענטש .זײ האָבן געהאַט געראָטענע קינדער ,מײדלעך און ייִ נגלעך ,װאָס
װײט געשעמט נישט נאָר מיט זײערע שײנקײט ,נאָר אױך
מײלן ַ
האָבן אױף ַ
מיט זײער חכמה .און זײ האָבן געהאַט קינדער מיִ אוסקײטן אַזעלכע ,װאָס
שװאַנגערע פֿרױען אין ליאַסאָװע האָבן מורא געהאַט אין גאַס אַרױסצוגײן,
װײבער – גרױס װי דע
אַז אַזױנס זאָל זײ נישט אַנטקעגן קומען .און ַ
װײבער מיט װאָנצעס און מיט אַ מאַנסבילשן קול .און
דעמבעס און ַ
מענטשלעך קלײנינקע מיט לאַנגע הענט און גרױסע שטערנס ,און הױכע
דאַרע מאַנספּאַרשױנען מיט שטערנס פֿאַרװאַקסענע ,אָן אַ סימן באָרד און
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װאָנצעס .דאָס זענען אַלץ געװען די שדימלעך .אָבער די שײנע פֿון צװישן זײ
אָפּצורײסן פֿון
ַ
זענען געװען שײן מיט אַלעמען .ס'איז געװען די אױגן נישט
זײערע שאַרף-געטאָקטע גרױסע פּענימער .קוקנדיק אױף אַזאַ פּנים האָט זיך
אױסשרײען :אָט אַזױ באַדאַרף אױסזען אַ מענטשלעכע נאָז! אָט
ַ
געװאָלט
זײן מענטשלעכע ליפּן ,אױגן ,ברעמען! פֿאַרװאָס זענען
אַזעלכע באַדאַרפֿן ַ
אַלע מענטשן נישט אַזױ! און עס האָט זיך שױן געדאַכט ,אַז אין די פּנימער
ליגט מער כּישוף ,װי שײנקײט .און אַז מ'האָט לאַנג אױף זײ געקוקט איז
אָפּרײסן.
ַ
װײל מען האָט געפֿילט – מען קאָן זיך נישט
געװאָרן אומהײמלעךַ .
פּרײסן האָט נישט װײניק
און דאָס דאָזיקע געפֿיל פֿון נישט קאָנען זיך אָ ַ
עגמת-נפֿש פֿאַרשאַפֿט דער שטאָט ליאַסאָװע .און אומגליקן אפֿילו.
מען דערצײלט װעגן גטן און דיבוקים ,רחמנא-לצלן ,צוליב די שדימלעך,
װאָס ייִ דישע טעכטער פֿון ליאַסאָװע און דער אומגעגנט זענען פֿאַרכּישופֿט
געװאָרן פֿון זײערע פּנימער .און אַז דער אַלטער פּריץ פֿון זאַצישיע האָט זיך
אַרײן צוליב אַ שײנער שדיכע איז אױך אַ באַװוּסטע
ַ
אַרײנגעשאָסן אין קאָפּ
ַ
זאַך .יאָ ,װער עס האָט געהאַט צו טאָן מיט זײ ,מיט די פּאָדלאַסקיס ,האָט
געװײכט
ַ
געציטערט פֿאַר זײער שײנקײט ,פּונקט װי פֿאַר זײער מיִ אוסקײט,
פֿון זײער גוט|סקײט ,אַזױ װי פֿון זײער אַכזריות.
בײ זײ די מאָס ,אַזױ האָט זי אױך
װײל װי אין שײן און מיִ אוס האָט געפֿעלט ַ
ַ
בײ זײ אין גוט|ס און שלעכטס.
געפֿעלט ַ
װעגן אײנער פֿון די שדיכעס – ,אַ ייִ דענע מיט װאָנצעס )זי איז ,דאַכט זיך,
געװען בערל פּאָדלאַסקיס אַן עלטער-באָבע( דערצײלט מען ,אַז דאָס איז
װײבל – אַ קאָזאַק ,אײן סוחרטע אין דער װעלט .דער מאַן אירער
געװען אַ ַ
האָט געהאַט דאַרינקע הענטעלעך ,דינינקע פֿיסעלעך און אַ גרױסן שטערן.
ער האָט געקענט טױזנט בלאַט גמרא אױף אױסנװײניק און איז געװען אַ
װײבס געשעפֿטן זיך נישט געמישט .װער זשע
װײגער ,אין דער ַ
שותק ,אַ ש ַ
פֿײנע קרובֿים אירע
האָט איר געהאָלפֿן אין די מיסחרים? פֿאַרשטײט זיך די ַ
װײל דער בעל-דבֿר ,זאָגט מען ,האָט
נאָך פֿון ערשטן זיװג ,די לאַפּיטוטןַ .
זײנע
אַרײנגעשריבן דעם קרעמער אין נדן נישט נאָר דעם זאַק פּערל ,נאָר ַ
ַ
ברידער און גליד-שװעסטערקינדער האָט ער אַװעקגעשענקט צו די
פּאָדלאַסקיס פֿאַר אײביקע קנעכט .זענען זײ געשטאַנען ,די שײנע קרובֿים,
בײ דער ייִ דענע מיט די װאָנצעס .מחותּנתטע! גיט
בײ איר איבערן קאַרקַ ,
ַ
אונדז אַרבעט! עס האָט געברענט אונטער זײערע הענט .איז די ייִ דענע זיך
מישבֿ :זי דאַרף שױן נישט זײערע טריפֿהנע הילף .זי האָט שױן ,ברוך-השם,
פֿון כּל-טובֿ .אָבער אָפּמאַך איז אָפּמאַך .לאַפּיטוטן מוזן אַרבעטן .לאָז זײ
גײן לײדיק ,קאָנען זײ נאָך ,חס-ושלום ,עמעצן שעדיקן .װער װײס? אפֿשר
אונטערצינדן די שטאָט .האָט זי זײ אַװעקגעשטעלט צײלן מאָן .בערג מיט
מאָן האָבן זײ איר אױסגעצײלט אין אײנציקע קערנדלעך .און אמת איז
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בײם
אמת ,די געגנט ,האָט אױפֿגעלעבט .אַז די לאַפּיטוטן זענען פֿאַרנומען ַ
צײלן מאָן ,קאָנען זיך ייִ דן פֿאַרנעמען מיט זײערע געשעפֿטן און עס גײט זײ
כּשורה...
אָט די דאָזיקע סוחרטע ,די באָבע מיט די װאָנצעס – דערצײלט מען – איז
אַרײנגעפֿאַלן אין אַ מיחוש פֿון גוט|סקײט .גוט צו גוט
ַ
אױף די עלטערע יאָרן
אַרױסװײזן דעם נגידישן
ַ
גלײך .מען באַדאַרף דאָך נישט
איז דאָך נישט ַ
שפּײען זײ פֿאַר
ַ
אונטערשלאַק .נאָר איצט ,אַז די זקנים דערצײלען דאָס,
אױפֿרעגונג.
װאָס האָט זי געטאָן? נישט מער ,נישט װײניקער ,זי האָט גענומען אירע
בײטשן פּערל ,װאָס יעדער פּערל איס געװען די גרױס װי אַ שפּאָרער
דרײצן ַ
ַ
אַרבעס ,געגאַנגען איבער די דערפֿער און פֿאַרטײלט פּערל צו די פּױערים.
װעמען דר ַײ פּערל ,װעמען פֿינף פּערל – אױסגעטײלט .טפֿו! עס קערט צו דער
בײטשן!( האָט זי
דרײצן ַ
גאַל! און אַז עס האָבן זיך אױסגעלאָזט די פּערל ) ַ
זיך גענומען צו פֿאַרטײלן די זילבערנע כּלים....
בײשפּיל פֿון זײער גוט|סקײט.
האָט איר ,הײסט עס ,אַ ַ
און געװען װידער אַ פֿעטער יקותיִ אל פּאָדלאַסקי )אַז די ערד זאָל אים
אַרױסװאַרפֿן!( ,איז דאָס געװען שױן אײן מאָל אַ פֿעטער) .אין װאָס פֿאַר אַ
סײ װי
קרובֿהשאַפֿט ער איז געװען צו בערלען קאָן איך ,אסור ,נישט זאָגןַ .
סײ ,אַלע פּאָדלאַסקיס זענען געקניפּט און געבונדן מיטאַנאַנד(.
ַ
האָט דער דאָזיקער פֿעטער יקותיִ אל געהאַט אַ טבֿעלע ,װי ,להבֿדיל ,אַבֿרהם-
לײט .צום טיש,
זײנע געצעלטן און אָפּװאַרטן אָרעמעַ -
בײ ַ
אָבֿינו ,צו זיצן ַ
װאָס אמת ,פֿלעגט ער זײ נישט פֿאַרבעטן ,דערפֿאַר אָבער פֿלעגט ער שענקען
פֿײנע נדבֿות .װאָס שייך – שענקען? אַז גאָלד װאַלגערט זיך ממש אין דער
ַ
אײזערנער פּאַרקאַן ,צװישן אײן
בײ אים אַן ַ
בלאָטע .קום און נעם .געװען ַ
אַרײנצושטעקן .האָט דער נגיד נאָך
ַ
פּרענט און צװײטן קױם די האַנט
אײזערנע פּרענטן אַרומװיקלען מיט שטעכערס פֿון דראָט .און
געהײסן די ַ
זײט פּאַרקאַן האָט ער אױסגעשאָטן גאַנצע און האַלבע
אױף יענער ַ
אימפּעריאַלן ,װי צום טריקענען אױף דער זון .נעמט ,קינדערלעך! װאָס איר
אײערס! האָבן גאַנצע טעג פֿאַרן פּאַרקאַן זיך
װעט אַרױסציִ ען – איז ַ
װײל אַ קינדיש
געשטופּט קבצנים מיט קינדערלעך .צו װאָס – קינדערלעך? ַ
אַרײנבאַקומען צװישן די פּרענטן און שטעכערס .און
ַ
הענטל װעט זיך גיכער
זײנע געצעלטן און צוגעזען ,װי קינדישע
בײ ַ
דער פֿעטער יקותיִ אל איז געזעסן ַ
הענטלעך װערן צעבלוטיקט ,זיך ציִ ענדיק צום גאָלד .און ער האָט געלאַכט.
אײך
– װאָס דען האָט איר געװאָלט ,קינדערלעך? אַזױ גרינג זאָל עס ַ
צײט גײט זיך איר גאַנג .די שדימלעך האָבן זיך פֿאַרמערט און
אָנקומען? די ַ
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זיך צעשפּרײט איבער דער װעלט .אין דער געגנט פֿון ליאַסאָװע זענען שױן
גאָר װײניק פּאָדלאַסקיס פֿאַרבליבן .אָבער די לעגענדע װעגן זײער אױפֿקום
און הנהגה האָט נאָך אָנגעהאַלטן פֿעסט .און אַז מיט צען יאָר צוריק איז
אָנגעקומען בערל פּאָדלאַסקי ,דער סיבירניק ,און גענומען באַלעבאַטעװען
זײן טאַטנס גרױסע מאַיאָנטקעס און אַרױסגעלאָזט אַ קול-קורא:
אין ַ
קומט ,ייִ דן ,װער עס װיל! לאָמיר אַרבעטן צוזאַמען און מאַכן אַ לעבן
בשותּפֿות – איז געװאָרן אַ פֿרײלעכער געמורמל:
– אַהאַ! די עלטער-באָבע האָט זיך אין אים אָפּגערופֿן .די טריפֿענע שדישע
בײטשן!( און דער גײט
דרײצן ַ
גוט|סקײט .יענע האָט צעטײלט אירע פּערל ) ַ
פֿאַרטאַכליעװען דעם טאַטנס מאַיאָנטעק!
אַרײנצונאַרן צו זיך די ערשטע פֿופֿציק
ַ
בערלען איז אָנגעקומען נישט שװער
ייִ דישע משפּחות ,אָבער װען אין דער געגנט האָבן זיך פֿאַרשפּרײט גרוסן פֿון
נײשטעטל ,אַז אין שטעטל און אין דער הוטע אַרבעט מען
פּאָדלאַסקיס ַ
שװער און ביטער ,אַז חוץ דער אײגענע מלאכה דאַרפֿן נאָך ייִ דן פֿלאַנצן
גערטנער ,אַז ייִ דן – װײ געשריגן – דאַרפֿן אין אײנעם מיט די פּױערים
קריכן טריקענען זומפּן – דאַן האָט מען זיך געכאַפּט אין דעם ביטערן טעות.
נישט די עלטער-באָבע מיט די װאָנצעס האָט זיך אָפּגערופֿן אין בערל דעם
סיבירניק ,נאָר דער באַרימטער פֿעטער יקותיאל )אַז די ערד זאָל אים
אַרױסװאַרפֿן(.
ער האָט אַ זאָג געטאָן :נעמט ,קינדערלעך ,און אַלײן האָט ער געמאַכט אַ
דראָטענעם פּאַרקאַן .און ער לאַכט ,דער סיבירניק.
אײך אָנקומען?
– װאָס דען האָט איר געװאָלט? אַזױ גרינג זאָל עס ַ
זײן אָרט װאָלט שױן לאַנג אױפֿגעגעבן אַלע ברײטע פּלענער
אַן אַנדערער אױף ַ
און פֿונאַנדערגעלאָזט דעם חדר .בערל האָט אָבער געשטאַמט פֿון די
שדימלעך .און װי זײ האָבן נישט געהאַט קײן מיטן צװישן שײן און מיִ אוס,
גוט און שלעכט ,אַזױ האָט זײ אױך געפֿעלט דער מיטן צװישן װײכקײט און
עקשנות .בערל האָט געהערט צו די עקשנים פֿון די שדימלעך ,ער האָט זיך
זײנע האָט אים געגעבן
זײנעם און די דאָזיקע מעלה ַ
אײנגעגעבן אין פֿאָטער ַ
ַ
צו פֿילן איר אמתן טעם נאָך אין די קינדערשע יאָרן .ס'איז נישט מעגלעך
געװען ,אַז דער אַלטער זאָל אים נאָכגעבן ,װי צװײ מילשטײנער האָט זיך
געריבן זײער עקשנות אײנע אָן דער אַנדערער און נישט אײן מאָל פֿלעגט דער
אױסשרײען אין שרעק:
ַ
אַלטער
מײן קאָפּ!
מײנע יאָרן! דאָס װאַקסט דאָך אַ בלוטיקער שׂונא אױף ַ
– װײ צו ַ
אַן עלטערן ברודער האָט בערל געהאַט אַ הױכן און אַ דאַרן ,אַ געניאַלן בעל-
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חשבון ,אָבער אַ ייִ נגל אַ שמאַטע .אָן אַ װילן ,אָן אַ כאַראַקטער .דער איז דאָס
שײנדל .מיט אים פֿלעגט זיך דער אַלטער באַרימען פֿאַר
געװען דעם טאַטנס ַ
די אומצאָליקע געסט ,סוחרים ,רבנים און ,להבֿדיל ,גענערעלער )נאָך פֿון דער
זײן פֿאַרמעגן האָט
פֿאַרדרײפֿאַכט ַ
ַ
טערקישער מלחמה ,װען דער אַלטער האָט
פֿרײנדשאַפֿט מיט אַ פּאָר דעמיסיאָנירטע גענערעלער( .פֿאַר
ער געפֿירט אַ גוטַ -
זײן בקיִ אות
באַװײזן ַ
ַ
די געסט פֿלעגט דאָס אױסגעצױגן ,דאַר בחורל דאַרפֿן
אין חשבון אין כּפֿל און חילוק פֿון ריזיקע צאָלן און בראָכצאָלן .די געסט
בײ בערישן האָט
האָבן געגאַפֿט און דער אַלטער האָט זיך געשמאָלצן .אָבער ַ
ער קײן מאָל נישט געקאָנט פּױעלן ,ער זאָל אַ זינג טאָן פֿאַר די געסט .כאָטש
זײטיקע זענען נישט געװען ,פֿלעגט דאָס ייִ נגל פֿאַרהילכן די צימערן
װען קײן ַ
זײן זילבערנעם אַלט ,און נאָכמאַכן דעם שטאָט-חזן מיט אַלע
מיט ַ
שטיקלעך .קײן צו-לעכעיסניק איז בערל נישט געװען .ער האָט אָבער נישט
לײדן װען מען באַפֿעלט אים .און דער טאַטע האָט נישט געקאָנט
געקאָנט ַ
אַנדערש װי באַפֿעלן.
זײן ,הערסט? װעל איך דיך צעברעכן.
אײזן זאָלסטו ַ
– פֿון ַ
מיט װאָס האָט בעריש געענטפֿערט אױף דעם אַלטנס װאָרענונג? ער איז
זײנע
אַנטלאָפֿן פֿון דער הײם .פֿון פֿערצן יאָר אָן האָבן זיך אָנגעהױבן ַ
גילגולים.
בײ אַ מינסקער שלאָסער – ביז דעם פֿאַרשיקטן רעװאָלוציאָנער
פֿון אַ ייִ נגל ַ
בערל פּאָדלאַסקי.
דער דאַרער ברודער – דער בעל-חשבון – האָט שױן לאַנג נישט געלעבט .דער
אַלטער אַלײן איז פּאַראַליזירט געװאָרן און אין שרעק פֿאַר דער שלעכטער
זײן פֿאַרמעגן זאָל נישט פֿאַרפֿרעמדט װערן ,האָט
עלטער און אין מורא ,אַז ַ
זײן װידערשפּעניקן זון.
ער שלום געמאַכט מיט ַ
– נו – איצט װעלן מיר זען װי דו װעסט פֿירן – האָט ער שװער
דערבײ אַ בײזן
ַ
זײן געלײמטער צונג און געפּרוּװט
אַרױסגעשטאַמלט מיט ַ
שטײף און קאַלט צו דעם
ַ
שמײכל טאָן .איז אײן האַלבער פּנים פֿאַרבליבן
ענין ,דאָס אַנדערע האַלבע פּנים האָט זיך צעװײנט .ער האָט זיך פֿאַרשפּאַרט
זײן גרױסן הױז הינטער דער בריק אין ליאַסאָװע ,כּדי מער שױן פֿון
אין ַ
דאָרט נישט אַרױסצוקריכן .און בערל האָט זיך באַזעצט אין ריזיקן װילדן
װײסער
בײ דער סאָטשי ) ַ
בײ דער מיל .די הוטע ַ
מאַיאָנטעק ,אין די זומפּן ַ
נײע דערפֿער אױפֿן אָרט
דרײ ַ
נײשטעטל ,װי אױך די ַ
זאַמד געװען( און דאָס ַ
פֿון די אױסגעטריקנטע זומפּן – דאָס איז שױן געװען בערלס אײגענער
זײן אַרבעט זענען געװען די שװערסטע
אױפֿטו .אָבער די ערשטע פּאָר יאָר פֿון ַ
זײט ,װוּ ער האָט
פֿאַר אים .אים האָט געטראָפֿן אַ שװערער קלאַפּ פֿון דער ַ
זיך אַמװײניקסטן געריכט.
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לױטן מינהג פֿון די פּאָדלאַסקיס האָט בערל חתונה געהאַט מיט אַ קרובֿה.
צוגעײלט די חתונה ,כּדי דעם זון צוצובינדן צו דער
ַ
דער אַלטער האָט נאָך
הײם .פֿון דעם זונס פּלענער האָט דער אַלטער קײן אַנונג נישט געהאַט .און
זײן פֿאַרלאַנג חתונה צו האָבן – איס דאָך מה
אַז דער זון האָט אַרױסגעזאָגט ַ
טובֿ .װערט ער דאָך אַ געזעצטער מענטש.
פֿאַרװאָס האָט בערל נאָכגעטאָן דעם משונהדיקן מינהג פֿון די אַלע
װײסט
װײטע קוזינע? ס'איז שױןַ ,
װײב אַ ַ
פּאָדלאַסקיס און גענומען פֿאַר אַ ַ
בײ זײ אין בלוט .פֿון דער פֿרעמד האָבן זײ נישט געקאָנט זיך
אױס ,געװען ַ
קינדװײז.
ַ
װײבער .און געקענט האָט ער דאָס מײדל נאָך פֿון
צוקלײבן קײן ַ
ַ
אמת ,דאָס איז שױן נישט געװען די קלײנע שװאַרץ-חנעװדיקע בערטע מיט די
צעפּלעך ,נאָר אַ דערװאַקסענער ,זעלבשטענדיקער מענטש ,אַ פֿרױ מיט
העכערער בילדונג ,אַ באַקטעריאָלאָג אין פּענסנע און מיט צונױפֿגעװאַקסענע
ברעמען .אָבער בערלען איז געפֿעלן געװאָרן דװקא דער ערנסט אירער ,דער
בײ די פֿרײלעכסטע שמועסן ,די אומאָפּהענגיקע מאַניר צו
קנאַפּער שמײכל ַ
בײם אַראָפּגליטשן זיך ,און דאָס גאַנצע
פֿאַרריכטן די פּענסנע ,װען זײ האַלטן ַ
פֿײן געשניצט ,מיט דעם קאַלטבלוט פֿון אַ העלדישן
פּנים אירס ,גרױס און ַ
סאָלדאַט אױפֿן פֿראָנט ,האָט די דאָזיקע בערטע דורכגעמאַכט אַ שװערע
װײטע רוסישע געגנטן .מיט אַזאַ פֿרױ קאָן מען
כאָלערע-קאַמפּאַניע אין די ַ
אײנפֿירן אַ גרױסע קאָלעקטיװע
זיך אַװעקלאָזן אױסטריקענען זומפּן און ַ
זײן פֿרױ האָט װי
לאַנדװירטשאַפֿט .בערל האָט קײן טעות נישט געהאַטַ .
זײנע פּלענער .אַ גוט ,חבֿריש לעבן האָט זיך
געהעריק אָפּגעשאַצט ַ
בײ זײ ,אָבער דאָס אומגליק איז געקומען אומגעריכט .אין
אָנגעפֿעדעמט ַ
צײט .און אין גיכן האָט זי
דאָרף איז בערטע אַראָפּגעקומען שױן אױף דער ַ
אַרײנגעטריבן בערלען
ַ
געבױרן אַ קינד .אָט דאָס ערשטע קינד זײערס האָט
אין פֿאַרצװײפֿלונג .ס'איז אים אַנטקעגן געקומען די גאַנצע שדים-לעגענדע
פֿון זײער משפּחה .דאָס קינד איז געװען נישט נאָר מיִ אוס – עס האָט
אַרױסגעװיזן בולטע סימנים פֿון אידיִ אָטיזם .אין קײן לעגענדעס האָט אָבער
בערל נישט געגלױבט .די אַלע פּאָדלאַסקיס ,װעלכער ער האָט געקענט ,זענען
גײסטיק געזונטע ,פֿעיִ קע
געװען שײן אָדער מיִ אוס ,אָבער קערפּערלעך און ַ
מענטשן .אפֿילו דער פֿאַרשטאָרבענער ברודער מיט די לאַנגע ,אױסגעצױגענע
בײנער איז געװען אַ געניאַלער בעל-חשבון.
נו יאָ ,אָבער דער ברודער האָט געהאַט אױסגעטריקנטע בײנער .און דער
פֿאָטער איז געװען אַ פּאַראַליטיקער .און בערלען איז באַפֿאַלן אַ מוראדיקער
זײנע אָדערן פֿליסט קראַנק בלוט ,אַז ער קאָן װערן אַ פֿאָטער
חשד ,אַז אין ַ
בלױז פֿון אידיִ אָטן און קאַליקעס.
איבערשנײדן דעם װעג און װאָס גיכער – אַלץ
ַ
דאַרף מען ,הײסט עס,
אַרײנשיסן זיך אין מױל –
אױפֿשנײדן זיך די אָדערן ,אָדער ַ
ַ
זיכערער .װי אַזױ?
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אַלץ אײנס .דער געדאַנק װעגן נעמען זיך דאָס לעבן איז אים נאָכגעגאַנגען װי
אַ שאָטן .ער האָט אָנגעהױבן אױסבאַהאַלטן פֿון זיך שטריק ,מעסערס ,דעם
רעװאָלװער .ער האָט דאָך ליב געהאַט דאָס לעבן און געקאָנט לעבן .ער האָט
בײ דער שװעל פֿון אַ גרױסער,
ליב געהאַט צו אַרבעטן און איז געשטאַנען ַ
שײנער אַרבעט .נישט שױן זשע איז קײן אַנדער אױסװעג נישטאָ?
זײן ער װעט מער שױן קײן קינדער
אָבער אַ טאַטע פֿון אַ אידיִ אָט? גוט ,זאָל ַ
נישט האָבן .אָבער ער האָט דאָך שױן! און אין אַ פֿינצטערן געװיטער-אָװנט
איז ער געקומען צו אַ פֿינצטערן באַשלוס.
בערטע האָט זיך אױפֿגעכאַפּט ,װי פֿון אַ שטױס אין האַרצן .זי האָט דערזען
בערלען און אַרױסגעלאָזט אַ װילדן געשרײ .ער איז געשטאַנען פֿאַר דעם
קינדס װיגעלע:
שרײסטו ,בערטע? ס'איז דאָך נאָך קײן זאַך נישט געשען?
– װאָס ַ
צײט איז ער צום ערשטן
עס איז אָבער זײער פֿיל געשען .פֿאַר אַ האַלב יאָר ַ
צײט אױסגעמיטן
זײן קינדס װיגעלע .ער האָט די גאַנצע ַ
מאָל געשטאַנען פֿאַר ַ
שרײט.
ַ
צו קוקן אױף דעם .ער האָט אפֿילו נישט געקאָנט הערן װי דאָס קינד
שרײט פֿון קבֿר דער טאַטע דער
ַ
אים האָט זיך דאַן אױסגעװיזן ,אַז דאָס
װײב ,זינט
זײן ַ
פּאַראַליטיקער .ער האָט זיך אפֿילו אָפּגעװױנט צו רעדן מיט ַ
דאָס אומגליק איז געשען .און פּלוצלונג – בערל נעבן קינד.
זי איז שױן געשטאַנען אין אײן העמד נעבן דעם װיגעלע.
– װאָס טוסטו דאָ ,בערל?
– איך טראַכט .איך שטײ און איך טראַכט ,בערטע .אַזאַ קינד טאָר מען נישט
לאָזן לעבן .ס'איז אַ פֿאַרברעך!
– זי האָט געקוקט אױף אים מיט אירע דערשראָקענע ,קירצזיכטיקע אױגן,
באַשיצנדיק דאָס װיגעלע.
– אַזױ רעדט אַ טאַטע?
מײן ערשטער זון .און איך זאָג דיר ,בערטע ,אַז ס'איז
מײן זוןַ .
– יאָ ,ס'איז ַ
גלײכער ,ער זאָל נישט לעבן.
ַ
מײנס!
מײנסַ ,
– אָבער ס'איז ַ
פֿון איר געשרײ האָט דאָס קינד זיך אױפֿגעכאַפּט און זיך צעװײנט ,נעבעכדיק
און קעציש.
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בערל האָט זיך פֿאַרשטעלט די אױערן און איז אַרױסגעלאָפֿן .דעם קינדס
געשרײ האָט געשטעקט אין די אױערן .אױף דער װעלט האָט דאַן געשפּילט
דאָס געװיטער .דער רעגן האָט גערױשט .פֿון יעדן דונער האָט זיך בערלען
געדאַכט ,אַז דאָס הױז ,מיט אים אין אײנעם ,פֿאַלט אין אַ פֿינצטערן תּהום
װײט|סטן
אַר ַײן .פֿון יעדן בליץ איז דער תּהום געװאָרן באַלױכטן ביז אין ַ
זײן געמיט .אַ סך זאַכן
װינקעלע .די בליצן האָבן באַלױכטן דעם תּהום פֿון ַ
זײן קינד ,עס איז אױך אירס.
זענען אים קלאָר געװאָרן .עס איז נישט נאָר ַ
זײנע אַחריות – אױך אירע .זי װעט נישט לאָזן דאָס קינד
ס'איז נישט נאָר ַ
בלײבן לעבן .זײער צוזאַמענלעבן
אומברענגען .ער װעט נישט װעלן – עס זאָל ַ
איז צעריסן ,צעריסן אױף אײביק .אױב זי װיל – זאָל זי טראָגן די אַחריות.
– טו ,בערטע ,װי דו פֿאַרשטײסט.
און בערטע איז אַװעקגעפֿאָרן מיטן קינד קײן אױסלאַנד .געהײסן האָט עס,
אַז זי פֿאָרט זיך אַן עצה האַלטן מיט פּראָפֿעסאָרן .אָבער אין אױסלאַנד איז
זי שױן געבליבן .בערל האָט פֿאַרקױפֿט דאָס גרױסע הױז װאָס איז פֿאַרבליבן
פֿון פֿאָטער אין ליאָסאָװע און דאָס געלט פֿאַרזיכערט אין אַן אױסלענדישן
באַנק אױף בערטעס נאָמען.
נײער
ערשט איצט האָט ער זיך אױפֿגעכאַפּט װי פֿון אַ שװערן שלאָף און מיט ַ
אַרײנגעװאָרפֿן אין דער אַרבעט .ער איז פֿאַרבליבן דער אײגענער
ַ
עקשנות זיך
בערל ,װאָס געװען ,מיט אַ ליבע צום לעבנס טאָג-טעגלעכע פֿרײדן און זאָרג,
אָבער מיט אײן קלײנער ענדערונג.
בערל האָט פֿאַרגעסן װי מען לאַכט צװישן מענטשן מיט אַ פֿולן מױל.
אײנגעהאַלטענעם ,קנאַפּן שמײכל.
װי ער װאָלט איבערגענומען בערטעס ַ
_____________________________________________________
פֿון _שטאַרקע און שװאַכע_ קאַפּיטל .11
באַאַרבעט און צוגעגרײט פֿון לאה קריקון ,לעאָנאַרד פּראַגער ,נח מילער און רפֿאל פֿינקל.
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