
  קַאציזנעַאלטער
 שדימלעך

. דָאס איז ַאן ַאלטער ּכלל.  ָאנהַאלטןלַאנג גֿבירישקײט קָאן נישט יִידישע
 אױסנַאם און דָאס הָאט לַײטן די אױגן ַאןָאבער די ּפָאדלַאסקיס זענען געװען 

ַאדירים נָאך ֿפון זײדן און - גֿביריםזַײןַאז יִידן זָאלן , װי קומט עס. געשטָאכן
, נישט בדרך הטבע,  גלַאטנישטמסּתמא איז דָא עּפעס ? זײדן-ערֿפון עלט

 װעגן דער געשיכטעהָאבן טַאקע זקנים געװּוסט צו דערצײלן ַא ֿפַײנע 
 אירַאז זײ הָאבן שױן ּכמעט ַאלײן אין , גבירישער משּפחה ּפָאדלַאסקיס

 . געגלײבט

נט אין ַא שכנישן הָאט געװױ,  צַײטןנַאּפָאלעָאנסנָאך אין , ַא מָאל,  מָאלַא
הָאט ער געקױֿפט בַײ ַא גוי ַא .  ָארעמַאןגרױסערַא ,   ַא קרעמער–דָארף ַא יִיד 
  הָאט ער עס געקױֿפט אין גלַײכן – ַארבעסגעקומען ַא גוי מיט . זעקל ַארבעס

 ַארבעס אין קרָאם און זעקלהײסט ער דעם גוי ַארָאּפשטעלן דָאס . געלט
דער גוי .  שבתלּכֿבד מעסטעלע ַארבעס ָאּפצוקָאכן ַאלײן נעמט ער ַארָאּפ ַא

 שבת הײליקערעס קומט שױן בַאלד ָאן דער , איס שױן לַאנג ַאװעק זַײן װעג
 אֿפשר. אױף דער װעלט און דער ַארבעס קָאכט און קָאן זיך נישט ָאּפקָאכן

צום צענטן מָאל שעּפט ָאן דעם קרעמערס טָאכטער ֿפון גרױסן טָאּפ מיטן 
 .  װָארע שטײנדלעך–ּפרּוװט צעקַײען , בלָאזט אױס,  לעֿפלצערנעםהיל

נָאך ֿפון מלך סָאביעסקיס ?  הָאסטו געקױֿפטַארבעסװָאס ֿפַאר ַא ,   טַאטע–
 ! ַאװדאי, צַײטן

  אױסגענַארט מַײנע ָארעמע ּפָאר – דער יִיד זיך  קלָאגט –!   ַא גנֿב ַא גוי–
און ֿפַאר ּכעס כַאּפט ער דעם זודיקן . עקן גרָאשן און גײ שיט אים זַאלץ אױֿפ

אין טשָאלנט װעט ער ? װָאס דען. טירטָאּפ ַארבעס און גיסט אױס ֿפַאר דער 
 ? זײ ֿפַאררוקן

די . דעם יִיד,  ֿפַאר די אױגןבלַאנק  עס גיט אים עּפעס ַא – ערשט
ער . רער הױבט אױף ַא ּפָא, ָאןער בײגט זיך . אױסגעגָאסענע ַארבעס בלַאנקען

, לױֿפט ער.  ּפערלסַאמערָאדנע  –דָאס זענען נישט קײן ַארבעס . איז מבולבל
 .ּפערל  אױך –בינדט אױף , צום זעקל אין קרָאם, דער קרעמער

! גיכער, ֿפַארמַאך די לָאדן!   ׂשרה– טָאכטערשרַײט ער צו דער !   ׂשרה–
 !ֿפַארמַאך די טיר
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 אַײךקָאנט איר , ז מקבל שבת געװען װָאס ֿפַאר ַא געמיט דער יִיד אימיט 
ֿפון , ֿפון סידור הָאבן זיך געשָאטן שורות שװַארצע ּפערל. שױן ֿפָארשטעלן

װי . עּפעס ַא מָאדנער גוי מיט קָאלטענעס.  הָאט ַארױסגעקוקט דער גויסידור
 ?װָאס ֿפַאר ַא גוי דָאס איז,  ֿפרִיער נישט בַאמערקטעסהָאט ער 

. ָאט זעצט מען שױן אין דער טיר.  לָאדנסדי שױן אין  ָאט קלַאּפט מעןאון
בַײ אים ? ער הָאט דען צײן.  צײןדיער קלַאּפט מיט . דער יִיד ענטֿפערט נישט

 . זענען ּפערל אין מױל

 .  איר ליכטיק ּפנים אין קישן ַארַײןאַײנגעגרָאבן הָאט ֿפַאר שרעק ׂשרה

. נָאר ֿפון געעֿפנטן אױװן, דור ֿפון סינישטאון ָאט קוקט שױן ַארױס דער גוי 
איז ער , דעם גַאסט,  טירדער דורך ַארַײנגעלָאזטמען הָאט אים נישט 
װי , שװַארץ, שמײכלטער קוקט ֿפון אױװן ַארױס און . געקומען דורכן קױמען

  – די צײן בלַאנקעןאין סַאזשע אױסגעשמירט און ֿפון זַײן ברײטן מױל , ַא רוח
 . ּפערל

 ? יך טַאקע נישט ַארַײנלָאזןדו װילסט מ  –

און ער שטײט שױן , װי מיט ֿפערדישע קָאּפיטעס,  און ַא קלַאּפשּפרונגאון ַא 
 . אין שטוב

 היטל הָאט ער איבערגעלָאזט אין קױמען און דעם ּפעלץ טרָאגט ער אױף דָאס
און עּפעס קלַאּפט זיך בַײ אים ֿפון הינטן װָאס שטעקט ֿפון . זַײטדער לינקער 

, ערד מיט ּתקיֿפות און מיט רוגזש'קלַאּפט זיך ָאן דר, ַארױסונטערן ּפעלץ א
 .  אין טיש ַארַײןֿפױסטװי מען קלַאּפט מיטן 

 מַײן זעקל נישטאיז 'ס? דו הערסט, שױן זָאלסטו מיר ָאּפגעבן די ַארבעס  –
 מיך הָארדי בָאבע הָאט ֿפַאר די . איז דער בָאבעס זעקל ַארבעס'ס, ַארבעס

 . איך זָאל ברענגען די ַארבעס צוריק, רױסגעװָארֿפןַא

 :  מיט גװּורע און צעלַאכט זיךיִידנעמט זיך ָאן דער 

   –!  געקױֿפטזֿפַארקױֿפט אי  –

 : יענערשרַײט דָאך 

 ! טעות-מקח  –

  : ענטֿפערט אים דער קרעמער
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ֿפון װַאנען .  אין ֿפינצטערן ּפרצוף ַארַײןאים  און לַאכט –  מוּתר –טעות גוי   –
ָאבער .  אַײנשטעלעניש איז טַאקע חידושיםַאזַא זיך צום יִידן גענומען הָאט

 : דער יִיד גײט נָאך װַײטער

, און נָאך שבת. ַאז שבת ֿפיר איך נישט קײן מיסחרים,  װיסןזָאלסט, הנה  –
און דַײן .  װעל איך ערשט מיט דיר לערנען בלקַארָאּפקומעןַאז דו װעסט 

  . ָאט ָא דעם ּכתֿב,   נַא–זָאלסט איבערגעבן בָאבען 

 ריס ַארָאּפ ֿפון דער ַאגיט ער , איז ֿפרַײטיק צו נַאכט'ַאז ס, ֿפַארגעסן, און
 קרוֿב געהַאנגעןװָאס איז דָא , המעלות-װַאנט איבערן בעט ַאן ַאלטן שיר

 מיט עגןגעלאיז דָא , עליה השלום, ֿפון דער צַײט װען זַײן יִידענע, ַאכצן יָאר
   . ׂשרהלען אין קימּפעט

   ...  מכשֿפהּתחיהלא , מכשֿפה לא ּתחיה? קענסט עֿברי! זע! נַא  –

װי ַא , געטָאןערד ַא זעץ 'דער שװַארצער ּפַארשױן הָאט זיך מיטן קָאּפ ָאן דר
   . ֿפינצטערער זַאק

  ! שעלט נישט מַײן בָאבען! לָאז ָאּפ! לָאז ָאּפ  –

, װָאס בַײ אים ֿפון הינטן, איז געװען צו זען, חמנא לצלןר,  ערשט איצטאון
 .  ֿפַאר ַא שַײנדלַארױסגעשטעקט ּפעלץ הָאט איבערגעקערטןֿפון 

 .װי ַא קַאץ, װינקלאין ַא װַײלע ַארום איז ער ֿפַארקרָאכן אין ַא 

 קָאן איך ַאהײםָאבער , איך שענק דיר די ַארבעס,   הָאט ער געזָאגט–גוט   –
 דָא בלַײבאיך , איך טָאר ֿפַאר דער בָאבען די אױגן נישט װַײזן. שט גײןשױן ני
 .בַײ דיר

,  געװָארןבלַאס  און דער יִיד איז ּפלוצלונג –?  װָאס הײסט עּפעס בַײ מיר–
 . ּפערל  –עס קלַאּפן אים די צײן אין מױל . ָאּפגעֿפַאלן דער קורַאזש

ער ּפַאטשט מיט די . י חלותבַײ ד, דער גַאסט ָאבער זיצט שױן בַײם טיש
  און דער טישטעך איז שױן בַאדעקט מיט – ָאן װַײסן טישטעך לַאּפעס

 .די ליכט ציטערן.  הענטשװַארצעָאּפגעשטעמּפלטע 

תחתן ר מ זיך מיט דיװעלאיך . בַײ דיר אין שטוב,  איך בלַײב דָא בַײ דיר–
 .  ׂשרהלעןדַײןװעל נעמען ֿפַאר ַא װַײב 'כ. זַײן

 גַאסטדער .   ַא געשרײ–דער יִיד , ע הָאט ַארױסגעלָאזט ַא קװיטשׂשרהל
די חלות זענען . די ליכט הָאבן זיך ֿפַארלָאשן, הָאט זיך צעהירזשעט

 ֿפון אונטערן טישטעכל און ַארומגעשװעבט איבערן ֿפינצטערן ַארױסגעֿפלױגן
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, ָאבער. הָאט זיך געטָאן חושך'ס. נע ונד,  צװײ װַײסע טױבןדיװי , צימער
דֿבר זענען צװישן זיך דורכגעקומען - מיטן בעלקרעמערַאז דער , װַײזט אױס

 !...  ַא זַאק ּפערל– שּפילכעלעַא . און געשלָאגן בלַאט

 גֿבירישן ּפלוצלונגן ַאזױ הָאבן דערצײלט זקנים די געשיכטע ֿפון דעם 
 איז זיך המשּפחדי . אױֿפקום ֿפון דער משּפחה ּפָאדלַאסקי מיט יָארן צוריק
די ּפָאדלַאסקיס מיט . צעװַאקסן און די געשיכטע הָאט זיך געשטַארקט

מיט זײער יעדן נַײעם דור זענען מיט דער , מיט זײער הנהגה,  עשירותזײער
אין דער געגנט װַײט ַארום הָאט מען .  זיך צונױֿפגעװַאקסןמערגעשיכטע ַאלץ 

 .  די שדימלעךװיזײ גערוֿפן נישט ַאנדערש 

, די שדימלעך הָאבן אױֿפגעבױט זײער יִישוֿב אױף יענער זַײט טַײךאון 
ֿפון דַאנען שטַאמט עס דער בַײנָאמען .  דער שטָאט ליַאסָאװעהינטער

,  יִישוֿב איז זיך צעװַאקסן אין ַא רַײך שטעטל מיט גערטנערדער. ּפָאדלַאסקי
ער דעם איב,  מילן און מיט טַארטַאקעס ַארוםמיט, מיט ּפריצישע מױערן

װָאס ֿפון ,  אױף ריזיקע ּפַאליעסבריקטַײך איז אױסגעװַאקסן ַא מעכטיקע 
 און נישט ֿפַארשטַאנען אױף ָאנקוקןװַײט ֿפלעגט מען ֿפָארן אױף חידושים זי 

 קײן ָאנשּפַאר אין דער געהַאטזי הָאט אינגַאנצן נישט . װָאס זי הַאלט זיך
 אױך צו דער בריק ַאז, ַײזט אױסװ. שטַארק-מיט און איז דָאך געװען אַײזן

 קײן הָאטָאבער אין דעם רַײכן שטעטל . הָאט דער טַײװל צוגעלײגט ַא הַאנט
זײ . אחוץ דער ֿפַארמערטער משּפחה ּפַאדלָאסקי נישט געװױנט, זַײטיקער

און די ׂשנאה איז ַאריבער .  ֿפַײנט געהַאט צו מישן זיך מיט זַײטיקעהָאבן
, די ּפָאדלַאסקיס זענען געװען שטָאלצע. דער ֿפרעמד ֿפון שידוכיםאױך אױף 

געהַאלטן נָאר ֿפון אײגענעם יִיחוס און אײגענער עשירות . נגידיםֿפַארריסענע 
. קַארג זענען זײ נישט געװען.  נָאר מיט אײגענעגעװעןאון זיך מתחּתן 

די גַאנצע , װַײזט אױס.  הַאנטברײטערגעשָאטן מיט נדֿבות ֿפון דער 
ַאז זײערע גרױסע , מוראַאֿפט זײערע איז נָאר ַארַײן אין דער קַארגש

 געהַאט ַא זײאון אֿפשר הָאבן . ֿפַארמעגנס זָאלן נישט ֿפַארֿפרעמדט װערן
 נישטַאז קײן זַײטיקע שידוכים זָאלן זײ , דֿבר-שטר ַאזַא מיטן ערשטן בעל

ײערן הָאט גוטע בלוט ֿפון דעם ערשטן שידוך ז-סַײ װי סַײ דָאס נישט. טָאן
מָאדנע מענטשן זענען .  ַארױסצּוװַײזן ַאלץ מער און מערָאנגעהױבןזיך 

עס הָאט בַײ זײ ֿפַארֿפעלט דער געװײנלעכער מין . שדימלעךגעװַאקסן בַײ די 
װָאס , מײדלעך און יִינגלעך,  קינדערגערָאטענעזײ הָאבן געהַאט . מענטש

נָאר אױך , ײערע שײנקײט מיט זנָארהָאבן אױף מַײלן װַײט געשעמט נישט 
װָאס ,  ַאזעלכעמִיאוסקײטןאון זײ הָאבן געהַאט קינדער . מיט זײער חכמה

,  ַארױסצוגײןגַאסשװַאנגערע ֿפרױען אין ליַאסָאװע הָאבן מורא געהַאט אין 
 דע  גרױס װי –און װַײבער . ַאז ַאזױנס זָאל זײ נישט ַאנטקעגן קומען
און . ן מיט ַא מַאנסבילשן קולדעמבעס און װַײבער מיט װָאנצעס או

און הױכע ,  מיט לַאנגע הענט און גרױסע שטערנסקלײנינקעמענטשלעך 
ָאן ַא סימן בָארד און ,  ֿפַארװַאקסענעשטערנסדַארע מַאנסּפַארשױנען מיט 
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ָאבער די שײנע ֿפון צװישן זײ . שדימלעךדָאס זענען ַאלץ געװען די . װָאנצעס
 אױגן נישט ָאּפצורַײסן ֿפון דיאיז געװען 'ס. עןזענען געװען שײן מיט ַאלעמ

 ּפנים הָאט זיך ַאזַאקוקנדיק אױף . געטָאקטע גרױסע ּפענימער-זײערע שַארף
ָאט ! נָאזָאט ַאזױ בַאדַארף אױסזען ַא מענטשלעכע : געװָאלט אױסשרַײען

 זענעןֿפַארװָאס ! ברעמען, אױגן, ַאזעלכע בַאדַארֿפן זַײן מענטשלעכע ליּפן
ַאז אין די ּפנימער , און עס הָאט זיך שױן געדַאכט! לע מענטשן נישט ַאזױַא

הָאט לַאנג אױף זײ געקוקט איז 'און ַאז מ. װי שײנקײט,  מער ּכישוףליגט
.   מען קָאן זיך נישט ָאּפרַײסן–װַײל מען הָאט געֿפילט . אומהײמלעךגעװָארן 

ּפרַײסן הָאט נישט װײניק  געֿפיל ֿפון נישט קָאנען זיך ָאדָאזיקעאון דָאס 
 .און אומגליקן אֿפילו.  דער שטָאט ליַאסָאװעֿפַארשַאֿפטנֿפש -עגמת

, צוליב די שדימלעך, לצלן-רחמנא, דיבוקיםמען דערצײלט װעגן גטן און 
 אומגעגנט זענען ֿפַארּכישוֿפט דערװָאס יִידישע טעכטער ֿפון ליַאסָאװע און 

 ֿפון זַאצישיע הָאט זיך ּפריץַאז דער ַאלטער און . געװָארן ֿפון זײערע ּפנימער
 איז אױך ַא בַאװּוסטע שדיכעַארַײנגעשָאסן אין קָאּפ ַארַײן צוליב ַא שײנער 

הָאט , ּפָאדלַאסקיסמיט די , װער עס הָאט געהַאט צו טָאן מיט זײ, יָא. זַאך
 געװַײכט, ּפונקט װי ֿפַאר זײער מִיאוסקײט, געציטערט ֿפַאר זײער שײנקײט

 . ַאזױ װי ֿפון זײער ַאכזריות, סקײט|ֿפון זײער גוט

ַאזױ הָאט זי אױך ,  הָאט געֿפעלט בַײ זײ די מָאסמִיאוסװַײל װי אין שײן און 
 .  שלעכטסאוןס |געֿפעלט בַײ זײ אין גוט

, זיךדַאכט , זי איז(  ַא יִידענע מיט װָאנצעס –, װעגן אײנער ֿפון די שדיכעס
ַאז דָאס איז , דערצײלט מען) בָאבע-ס ַאן עלטערגעװען בערל ּפָאדלַאסקי

דער מַאן אירער . אײן סוחרטע אין דער װעלט,   ַא קָאזַאק– װַײבל ַאגעװען 
. דינינקע ֿפיסעלעך און ַא גרױסן שטערן,  הענטעלעךדַארינקעהָאט געהַאט 

 גמרא אױף אױסנװײניק און איז געװען ַא בלַאטער הָאט געקענט טױזנט 
װער זשע .  זיך נישט געמישטגעשעֿפטןאין דער װַײבס , װַײגערַא ש, שותק

 די ֿפַײנע קרוֿבים אירע זיךֿפַארשטײט ? הָאט איר געהָאלֿפן אין די מיסחרים
הָאט , זָאגט מען, דֿבר-בעלװַײל דער . די לַאּפיטוטן, נָאך ֿפון ערשטן זיװג

נָאר זַײנע , לּפערַארַײנגעשריבן דעם קרעמער אין נדן נישט נָאר דעם זַאק 
שװעסטערקינדער הָאט ער ַאװעקגעשענקט צו די -ברידער און גליד

, די שײנע קרוֿבים, זענען זײ געשטַאנען.  ֿפַאר אײביקע קנעכטּפָאדלַאסקיס
גיט ! מחוּתנתטע. בַײ דער יִידענע מיט די װָאנצעס,  קַארקאיבערןבַײ איר 

איז די יִידענע זיך . ט געברענט אונטער זײערע הענהָאטעס ! אונדז ַארבעט
, השם-ברוך, זי הָאט שױן.  טריֿפהנע הילףזײערעזי דַארף שױן נישט : מישֿב
לָאז זײ . לַאּפיטוטן מוזן ַארבעטן. ָאּפמַאךָאבער ָאּפמַאך איז . טוֿב-ֿפון ּכל

אֿפשר ? װער װײס.  שעדיקןעמעצן, ושלום-חס, קָאנען זײ נָאך, גײן לײדיק
בערג מיט . מָאןהָאט זי זײ ַאװעקגעשטעלט צײלן . אונטערצינדן די שטָאט

און אמת איז . מָאן הָאבן זײ איר אױסגעצײלט אין אײנציקע קערנדלעך
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ַאז די לַאּפיטוטן זענען ֿפַארנומען בַײם . הָאט אױֿפגעלעבט, די געגנט, אמת
קָאנען זיך יִידן ֿפַארנעמען מיט זײערע געשעֿפטן און עס גײט זײ , מָאןצײלן 
 ... ּכשורה

  איז –  דערצײלט מען –די בָאבע מיט די װָאנצעס ,  די דָאזיקע סוחרטעָאט
גוט צו גוט . סקײט| יָארן ַארַײנגעֿפַאלן אין ַא מיחוש ֿפון גוטעלטערעאױף די 

 דָאך נישט ַארױסװַײזן דעם נגידישן בַאדַארףמען .  נישט גלַײךדָאךאיז 
שּפַײען זײ ֿפַאר ,  דָאסײלעןדערצַאז די זקנים , נָאר איצט. אונטערשלַאק
 . אױֿפרעגונג

זי הָאט גענומען אירע , װײניקערנישט , נישט מער? װָאס הָאט זי געטָאן
 גרױס װי ַא שּפָארער דיװָאס יעדער ּפערל איס געװען , דרַײצן בַײטשן ּפערל

.  די ּפױעריםצוגעגַאנגען איבער די דערֿפער און ֿפַארטײלט ּפערל , ַארבעס
 דער צועס קערט ! טֿפו.   אױסגעטײלט–װעמען ֿפינף ּפערל , ַײ ּפערלװעמען דר

הָאט זי !) דרַײצן בַײטשן(און ַאז עס הָאבן זיך אױסגעלָאזט די ּפערל ! גַאל
 ....  גענומען צו ֿפַארטײלן די זילבערנע ּכליםזיך

 . סקײט| זײער גוטֿפוןַא בַײשּפיל , הײסט עס, הָאט איר

 אים זָאלַאז די ערד (עטער יקותִיאל ּפָאדלַאסקי און געװען װידער ַא ֿפ
 ַאאין װָאס ֿפַאר . (איז דָאס געװען שױן אײן מָאל ַא ֿפעטער, !)ַארױסװַארֿפן

סַײ װי . נישט זָאגן, אסור, קרוֿבהשַאֿפט ער איז געװען צו בערלען קָאן איך
 ).  ּפָאדלַאסקיס זענען געקניּפט און געבונדן מיטַאנַאנדַאלע, סַײ

 -ַאֿברהם, להֿבדיל, װי,  יקותִיאל געהַאט ַא טֿבעלעֿפעטערהָאט דער דָאזיקער 
, צום טיש. לַײט- געצעלטן און ָאּפװַארטן ָארעמעזַײנעצו זיצן בַײ , ָאֿבינו

דערֿפַאר ָאבער ֿפלעגט ער שענקען , ֿפַארבעטןֿפלעגט ער זײ נישט , װָאס אמת
 גָאלד װַאלגערט זיך ממש אין דער ַאז?   שענקען–װָאס שייך . ֿפַײנע נדֿבות

צװישן אײן ,  ּפַארקַאןאַײזערנערגעװען בַײ אים ַאן . קום און נעם. בלָאטע
 דער נגיד נָאך הָאט. ּפרענט און צװײטן קױם די הַאנט ַארַײנצושטעקן

און . דרָאטגעהײסן די אַײזערנע ּפרענטן ַארומװיקלען מיט שטעכערס ֿפון 
ן הָאט ער אױסגעשָאטן גַאנצע און הַאלבע אױף יענער זַײט ּפַארקַא

װָאס איר ! קינדערלעך, נעמט. װי צום טריקענען אױף דער זון, אימּפעריַאלן
הָאבן גַאנצע טעג ֿפַארן ּפַארקַאן זיך !   איז אַײערס– ַארױסצִיעןװעט 

װַײל ַא קינדיש ?   קינדערלעך–צו װָאס .  קינדערלעךמיטגעשטוּפט קבצנים 
און .  צװישן די ּפרענטן און שטעכערסַארַײנבַאקומעןך גיכער הענטל װעט זי

װי קינדישע ,  זַײנע געצעלטן און צוגעזעןבַײדער ֿפעטער יקותִיאל איז געזעסן 
 .און ער הָאט געלַאכט.  גָאלדצוםזיך צִיענדיק , הענטלעך װערן צעבלוטיקט

אַײך  ס זָאל עגרינגַאזױ ? קינדערלעך, ָאס דען הָאט איר געװָאלטװ –
 און ֿפַארמערטדי שדימלעך הָאבן זיך . די צַײט גײט זיך איר גַאנג? ָאנקומען
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 שױןאין דער געגנט ֿפון ליַאסָאװע זענען . זיך צעשּפרײט איבער דער װעלט
ָאבער די לעגענדע װעגן זײער אױֿפקום . גָאר װײניק ּפָאדלַאסקיס ֿפַארבליבן

 און ַאז מיט צען יָאר צוריק איז . הָאט נָאך ָאנגעהַאלטן ֿפעסטהנהגהאון 
און גענומען בַאלעבַאטעװען , דער סיבירניק,  ּפָאדלַאסקיבערלָאנגעקומען 

: קורא- און ַארױסגעלָאזט ַא קולמַאיָאנטקעסאין זַײן טַאטנס גרױסע 
 צוזַאמען און מַאכן ַא לעבן ַארבעטןלָאמיר ! װער עס װיל, יִידן, קומט

 :געמורמל ַא ֿפרײלעכער   איז געװָארן–בשוּתֿפות 

 שדישעדי טריֿפענע . בָאבע הָאט זיך אין אים ָאּפגערוֿפן-די עלטער!  ַאהַא–
און דער גײט !) דרַײצן בַײטשן(יענע הָאט צעטײלט אירע ּפערל . סקײט|גוט

 !  דעם טַאטנס מַאיָאנטעקֿפַארטַאכליעװען

י ערשטע ֿפוֿפציק  זיך דצו ָאנגעקומען נישט שװער ַארַײנצונַארן זבערלען אי
 גרוסן ֿפון ֿפַארשּפרײטָאבער װען אין דער געגנט הָאבן זיך , יִידישע משּפחות

 מען ַארבעטַאז אין שטעטל און אין דער הוטע , ּפָאדלַאסקיס נַײשטעטל
ַאז חוץ דער אײגענע מלאכה דַארֿפן נָאך יִידן ֿפלַאנצן , שװער און ביטער

  דַארֿפן אין אײנעם מיט די ּפױערים –ן   װײ געשריג–ַאז יִידן , גערטנער
 .   דַאן הָאט מען זיך געכַאּפט אין דעם ביטערן טעות– זומּפן טריקענעןקריכן 

בָאבע מיט די װָאנצעס הָאט זיך ָאּפגערוֿפן אין בערל דעם -עלטערנישט די 
ַאז די ערד זָאל אים ( ֿפעטער יקותיאל בַארימטערנָאר דער , סיבירניק

 ). ןַארױסװַארֿפ

און ַאלײן הָאט ער געמַאכט ַא , קינדערלעך, נעמט: געטָאןער הָאט ַא זָאג 
 . דער סיבירניק,  לַאכטעראון . דרָאטענעם ּפַארקַאן

 ? ָאנקומעןַאזױ גרינג זָאל עס אַײך ?  װָאס דען הָאט איר געװָאלט–

 לענערּפַאן ַאנדערער אױף זַײן ָארט װָאלט שױן לַאנג אױֿפגעגעבן ַאלע ברײטע 
בערל הָאט ָאבער געשטַאמט ֿפון די . און ֿפונַאנדערגעלָאזט דעם חדר

, און װי זײ הָאבן נישט געהַאט קײן מיטן צװישן שײן און מִיאוס. שדימלעך
ַאזױ הָאט זײ אױך געֿפעלט דער מיטן צװישן װײכקײט און , שלעכטגוט און 
ער הָאט זיך , עך צו די עקשנים ֿפון די שדימלגעהערטבערל הָאט . עקשנות

 די דָאזיקע מעלה זַײנע הָאט אים געגעבן אוןאַײנגעגעבן אין ֿפָאטער זַײנעם 
איז נישט מעגלעך 'ס.  יָארןקינדערשעצו ֿפילן איר אמתן טעם נָאך אין די 

 מילשטײנער הָאט זיך צװײװי , ַאז דער ַאלטער זָאל אים נָאכגעבן, געװען
 ֿפלעגט דער מָאלנדערער און נישט אײן געריבן זײער עקשנות אײנע ָאן דער ַא

 :ַאלטער אױסשרַײען אין שרעק

!  ַא בלוטיקער ׂשונא אױף מַײן קָאּפדָאךדָאס װַאקסט !  װײ צו מַײנע יָארן–
-ַא געניַאלן בעל,  און ַא דַארןהױכןַאן עלטערן ברודער הָאט בערל געהַאט ַא 
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דער איז דָאס . ָאן ַא כַארַאקטער, װילןָאן ַא . ָאבער ַא יִינגל ַא שמַאטע, חשבון
 דער ַאלטער בַארימען ֿפַאר זיךמיט אים ֿפלעגט . געװען דעם טַאטנס שַײנדל

נָאך ֿפון דער  (גענערעלער, להֿבדיל, רבנים און, סוחרים, די אומצָאליקע געסט
 ֿפַארמעגן הָאט זַײןװען דער ַאלטער הָאט ֿפַארדרַײֿפַאכט , טערקישער מלחמה

ֿפַאר ). גענערעלערֿפרַײנדשַאֿפט מיט ַא ּפָאר דעמיסיָאנירטע -ט ַא גוטער געֿפיר
 בקִיאות זַײןדַאר בחורל דַארֿפן בַאװַײזן , די געסט ֿפלעגט דָאס אױסגעצױגן

 געסטדי . אין חשבון אין ּכֿפל און חילוק ֿפון ריזיקע צָאלן און ברָאכצָאלן
ָאבער בַײ בערישן הָאט . לצןהָאבן געגַאֿפט און דער ַאלטער הָאט זיך געשמָא

כָאטש . ער זָאל ַא זינג טָאן ֿפַאר די געסט,  מָאל נישט געקָאנט ּפױעלןקײןער 
ֿפלעגט דָאס יִינגל ֿפַארהילכן די צימערן ,  זענען נישט געװעןזַײטיקעװען קײן 

חזן מיט ַאלע -און נָאכמַאכן דעם שטָאט,  ַאלטזילבערנעםמיט זַײן 
ער הָאט ָאבער נישט .  בערל נישט געװעןאיזעכעיסניק ל-קײן צו. שטיקלעך

 טַאטע הָאט נישט געקָאנט דעראון . געקָאנט לַײדן װען מען בַאֿפעלט אים
 .ַאנדערש װי בַאֿפעלן

 . װעל איך דיך צעברעכן? הערסט,  ֿפון אַײזן זָאלסטו זַײן–

ז  איער? מיט װָאס הָאט בעריש געענטֿפערט אױף דעם ַאלטנס װָארענונג
ֿפון ֿפערצן יָאר ָאן הָאבן זיך ָאנגעהױבן זַײנע . ַאנטלָאֿפן ֿפון דער הײם

 . גילגולים

  ביז דעם ֿפַארשיקטן רעװָאלוציָאנער – שלָאסער מינסקער ַא יִינגל בַײ ַא ֿפון
 . בערל ּפָאדלַאסקי

דער .   הָאט שױן לַאנג נישט געלעבט–חשבון -  דער בעל– ברודער דַארערדער 
 ּפַארַאליזירט געװָארן און אין שרעק ֿפַאר דער שלעכטער איזַאלײן ַאלטער 

הָאט ,  זַײן ֿפַארמעגן זָאל נישט ֿפַארֿפרעמדט װערןַאז, עלטער און אין מורא
 . זוןװידערשּפעניקןער שלום געמַאכט מיט זַײן 

  הָאט ער שװער –  איצט װעלן מיר זען װי דו װעסט ֿפירן – נו –
ט זַײן געלײמטער צונג און געּפרּוװט דערבַײ ַא בײזן  מיַארױסגעשטַאמלט

 אײן הַאלבער ּפנים ֿפַארבליבן שטַײף און קַאלט צו דעם איז. שמײכל טָאן
ער הָאט זיך ֿפַארשּפַארט .  ּפנים הָאט זיך צעװײנטהַאלבעדָאס ַאנדערע , ענין

ון ּכדי מער שױן ֿפ,  דער בריק אין ליַאסָאװעהינטעראין זַײן גרױסן הױז 
 הָאט זיך בַאזעצט אין ריזיקן װילדן בערלאון . דָארט נישט ַארױסצוקריכן

װַײסער ( הוטע בַײ דער סָאטשי די. אין די זומּפן בַײ דער מיל, מַאיָאנטעק
 דערֿפער אױֿפן ָארט נַײעװי אױך די דרַײ , און דָאס נַײשטעטל) זַאמד געװען

 אײגענער געװען בערלס   דָאס איז שױן–ֿפון די אױסגעטריקנטע זומּפן 
 שװערסטעָאבער די ערשטע ּפָאר יָאר ֿפון זַײן ַארבעט זענען געװען די . אױֿפטו

 הָאטװּו ער , אים הָאט געטרָאֿפן ַא שװערער קלַאּפ ֿפון דער זַײט. ֿפַאר אים
 . זיך ַאמװײניקסטן געריכט
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. קרוֿבה ַא מיטלױטן מינהג ֿפון די ּפָאדלַאסקיס הָאט בערל חתונה געהַאט 
 דער צוּכדי דעם זון צוצובינדן , דער ַאלטער הָאט נָאך צוגעַײלט די חתונה

און . ֿפון דעם זונס ּפלענער הָאט דער ַאלטער קײן ַאנונג נישט געהַאט. הײם
  איס דָאך מה – דער זון הָאט ַארױסגעזָאגט זַײן ֿפַארלַאנג חתונה צו הָאבן ַאז
 . מענטשװערט ער דָאך ַא געזעצטער . טוֿב

 מינהג ֿפון די ַאלע משונהדיקןֿפַארװָאס הָאט בערל נָאכגעטָאן דעם 
װַײסט , איז שױן'ס? קוזינעּפָאדלַאסקיס און גענומען ֿפַאר ַא װַײב ַא װַײטע 

 געקָאנט זיך נישטֿפון דער ֿפרעמד הָאבן זײ . געװען בַײ זײ אין בלוט, אױס
. קינדװַײזָאס מײדל נָאך ֿפון און געקענט הָאט ער ד. צוקלַײבן קײן װַײבער

חנעװדיקע בערטע מיט די -דָאס איז שױן נישט געװען די קלײנע שװַארץ, אמת
ַא ֿפרױ מיט , זעלבשטענדיקער מענטש, נָאר ַא דערװַאקסענער, צעּפלעך

ַא בַאקטעריָאלָאג אין ּפענסנע און מיט צונױֿפגעװַאקסענע , בילדונגהעכערער 
דער ,  געֿפעלן געװָארן דװקא דער ערנסט אירער איזבערלעןָאבער . ברעמען

די אומָאּפהענגיקע מַאניר צו ,  שמועסןֿפרײלעכסטעקנַאּפער שמײכל בַײ די 
און דָאס גַאנצע ,  בַײם ַארָאּפגליטשן זיךהַאלטן זײװען , ֿפַארריכטן די ּפענסנע

שן מיט דעם קַאלטבלוט ֿפון ַא העלדי, געשניצטגרױס און ֿפַײן , ּפנים אירס
 בערטע דורכגעמַאכט ַא שװערע דָאזיקעהָאט די , סָאלדַאט אױֿפן ֿפרָאנט

מיט ַאזַא ֿפרױ קָאן מען . געגנטןקַאמּפַאניע אין די װַײטע רוסישע -כָאלערע
 גרױסע קָאלעקטיװע ַאזיך ַאװעקלָאזן אױסטריקענען זומּפן און אַײנֿפירן 

 װי הָאטזַײן ֿפרױ . טבערל הָאט קײן טעות נישט געהַא. לַאנדװירטשַאֿפט
חֿבריש לעבן הָאט זיך , ַא גוט. געהעריק ָאּפגעשַאצט זַײנע ּפלענער

אין . ָאבער דָאס אומגליק איז געקומען אומגעריכט,  בַײ זײָאנגעֿפעדעמט
און אין גיכן הָאט זי .  ַארָאּפגעקומען שױן אױף דער צַײטבערטעדָארף איז 

ד זײערס הָאט ַארַײנגעטריבן בערלען  ערשטע קינדָאסָאט . געבױרן ַא קינד
לעגענדע - געקומען די גַאנצע שדיםַאנטקעגןאיז אים 'ס. אין ֿפַארצװײֿפלונג
  עס הָאט – נָאר מִיאוס נישטדָאס קינד איז געװען . ֿפון זײער משּפחה

 הָאט ָאבער לעגענדעסאין קײן . ַארױסגעװיזן בולטע סימנים ֿפון אידִיָאטיזם
זענען , געקענטװעלכער ער הָאט , די ַאלע ּפָאדלַאסקיס. בטבערל נישט געגלױ

 ֿפעִיקע, ָאבער קערּפערלעך און גַײסטיק געזונטע, געװען שײן ָאדער מִיאוס
אױסגעצױגענע , אֿפילו דער ֿפַארשטָארבענער ברודער מיט די לַאנגע. מענטשן
 . חשבון- איז געװען ַא געניַאלער בעלבײנער

און דער .  בײנעראױסגעטריקנטעדער הָאט געהַאט ָאבער דער ברו, נו יָא
 ַא מוראדיקער בַאֿפַאלןאון בערלען איז . ֿפָאטער איז געװען ַא ּפַארַאליטיקער

 װערן ַא ֿפָאטער קָאןַאז ער , ַאז אין זַײנע ָאדערן ֿפליסט קרַאנק בלוט, חשד
 . בלױז ֿפון אידִיָאטן און קַאליקעס

  ַאלץ – דעם װעג און װָאס גיכער דןאיבערשנַײ, הײסט עס, דַארף מען
  –ָאדער ַארַײנשיסן זיך אין מױל , ָאדערןאױֿפשנַײדן זיך די ? װי ַאזױ. זיכערער
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 לעבן איז אים נָאכגעגַאנגען װי דָאסדער געדַאנק װעגן נעמען זיך . ַאלץ אײנס
דעם , מעסערס,  זיך שטריקֿפוןער הָאט ָאנגעהױבן אױסבַאהַאלטן . ַא שָאטן

ער הָאט .  לעבןגעקָאנטער הָאט דָאך ליב געהַאט דָאס לעבן און . ָאלװעררעװ
,  גרױסערַאליב געהַאט צו ַארבעטן און איז געשטַאנען בַײ דער שװעל ֿפון 

 ? נישט שױן זשע איז קײן ַאנדער אױסװעג נישטָא. שײנער ַארבעט

ן קײן קינדער זָאל זַײן ער װעט מער שױ, גוט?  ֿפון ַא אידִיָאטטַאטעָאבער ַא 
ָאװנט -און אין ַא ֿפינצטערן געװיטער!  ער הָאט דָאך שױןָאבער. נישט הָאבן

 .  בַאשלוסֿפינצטערןאיז ער געקומען צו ַא 

 דערזען הָאטזי . װי ֿפון ַא שטױס אין הַארצן, בערטע הָאט זיך אױֿפגעכַאּפט
ַאר דעם ער איז געשטַאנען ֿפ. בערלען און ַארױסגעלָאזט ַא װילדן געשרײ

 : װיגעלעקינדס

 ? איז דָאך נָאך קײן זַאך נישט געשען'ס? בערטע,  װָאס שרַײסטו–

ֿפַאר ַא הַאלב יָאר צַײט איז ער צום ערשטן .  ָאבער זײער ֿפיל געשעןאיזעס 
ער הָאט די גַאנצע צַײט אױסגעמיטן .  ֿפַאר זַײן קינדס װיגעלעגעשטַאנעןמָאל 

. ילו נישט געקָאנט הערן װי דָאס קינד שרַײטער הָאט אֿפ. דעםצו קוקן אױף 
ַאז דָאס שרַײט ֿפון קֿבר דער טַאטע דער , אױסגעװיזןאים הָאט זיך דַאן 

זינט ,  ָאּפגעװױנט צו רעדן מיט זַײן װַײבאֿפילוער הָאט זיך . ּפַארַאליטיקער
 .   בערל נעבן קינד– ּפלוצלונגאון . דָאס אומגליק איז געשען

 . טַאנען אין אײן העמד נעבן דעם װיגעלעזי איז שױן געש

 ? בערל,  װָאס טוסטו דָא–

 מען נישט טָארַאזַא קינד . בערטע, איך שטײ און איך טרַאכט.  איך טרַאכט–
 !איז ַא ֿפַארברעך'ס. לָאזן לעבן

, קירצזיכטיקע אױגן, דערשרָאקענע הָאט געקוקט אױף אים מיט אירע  זי–
 . בַאשיצנדיק דָאס װיגעלע

 ? ַאזױ רעדט ַא טַאטע–

איז 'ַאז ס, בערטע, און איך זָאג דיר. מַײן ערשטער זון. איז מַײן זון'ס,  יָא–
 .ער זָאל נישט לעבן, גלַײכער

 ! מַײנס, איז מַײנס' ָאבער ס–

נעבעכדיק ,  צעװײנטזיךֿפון איר געשרײ הָאט דָאס קינד זיך אױֿפגעכַאּפט און 
 . און קעציש
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דעם קינדס . ַארױסגעלָאֿפןשטעלט די אױערן און איז בערל הָאט זיך ֿפַאר
 געשּפילט דַאןאױף דער װעלט הָאט . געשרײ הָאט געשטעקט אין די אױערן

 בערלעןֿפון יעדן דונער הָאט זיך . דער רעגן הָאט גערױשט. דָאס געװיטער
ֿפַאלט אין ַא ֿפינצטערן ּתהום , מיט אים אין אײנעם, ַאז דָאס הױז, געדַאכט

סטן |ֿפון יעדן בליץ איז דער ּתהום געװָארן בַאלױכטן ביז אין װַײט. ַײןַאר
ַא סך זַאכן .  בליצן הָאבן בַאלױכטן דעם ּתהום ֿפון זַײן געמיטדי. װינקעלע

. עס איז אױך אירס, עס איז נישט נָאר זַײן קינד. געװָארןזענען אים קלָאר 
װעט נישט לָאזן דָאס קינד זי .   אױך אירע– ַאחריותאיז נישט נָאר זַײנע 'ס

זײער צוזַאמענלעבן .   עס זָאל בלַײבן לעבן–ער װעט נישט װעלן . אומברענגען
 .  זָאל זי טרָאגן די ַאחריות– װילאױב זי . צעריסן אױף אײביק, איז צעריסן

 . װי דו ֿפַארשטײסט, בערטע, וט –

, ן הָאט עסגעהײס.  מיטן קינד קײן אױסלַאנדַאװעקגעֿפָארןאון בערטע איז 
ָאבער אין אױסלַאנד איז .  מיט ּפרָאֿפעסָארןהַאלטןַאז זי ֿפָארט זיך ַאן עצה 

 דָאס גרױסע הױז װָאס איז ֿפַארבליבן ֿפַארקױֿפטבערל הָאט . זי שױן געבליבן
 געלט ֿפַארזיכערט אין ַאן אױסלענדישן דָאסֿפון ֿפָאטער אין ליָאסָאװע און 

  .בַאנק אױף בערטעס נָאמען

 ער זיך אױֿפגעכַאּפט װי ֿפון ַא שװערן שלָאף און מיט נַײער הָאטערשט איצט 
ער איז ֿפַארבליבן דער אײגענער .  אין דער ַארבעטַארַײנגעװָארֿפןעקשנות זיך 

, טעגלעכע ֿפרײדן און זָארג- ַא ליבע צום לעבנס טָאגמיט, װָאס געװען, בערל
 .ענדערונגָאבער מיט אײן קלײנער 

 . ט ֿפַארגעסן װי מען לַאכט צװישן מענטשן מיט ַא ֿפולן מױל בערל הָא

 . קנַאּפן שמײכל,  איבערגענומען בערטעס אַײנגעהַאלטענעםװָאלטװי ער 

_____________________________________________________ 

 .11 קַאּפיטל_ שטַארקע און שװַאכע _ֿפון

 .נח מילער און רֿפאל ֿפינקל, לעָאנַארד ּפרַאגער, בַאַארבעט און צוגעגרײט ֿפון לאה קריקון

 


