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 קַאציזנע ַאלטער 
 דער שידוך אין ּפַארטשעװ

. אױף דער ּפרָאװינץ איז ַאזױ װי בַײם ַאנטיקװַאר אוֿפן בױדעם
אײנס אין דעם . ּפרּוװט נישט ָאּפטײלען דָאס שײנס ֿפון דעם שימל

 . אין דעם איז דער חן. ַאנדערן איז ַארַײנגעװַאקסן

 און קנײטשט אין אין קלײנעם ַאלקערן זיצט רחלע ַא ֿפַארביטערטע
זי .  דעם גַאנצן שבת אירן--שירצל -די ֿפינגער דָאס קָארָאנקענען

קָאן נישט ּפױעלן בַײ זיך ַארױסצוגײן ֿפון דַאנען אין דער גרױסער 
 --דעם ֿפעטערס װַארשטַאט און שבת  איז װּו אינדערװָאכן, שטוב

 . צימער-דָאס עס

ַאמען מיטן ֿפעטער בערל די מחוּתנים צוז, דָארט זיצן איצט די געסט
ניסלעך און רעדן װעגן -יׂשראל-קנַאקן ארץ, און די מומע שּפרינצטע

װעלכע דער ֿפעטער הַאלט נָאך , די ּפָאר הונדערט קערבלעך נדן
 . דערװַײל שטַארק ֿפַארקװעטשט

װָאס מען הָאט אים , דער חתן הָאט ָאנגעקוקט די גרינע סחורה
און , ונגערע טָאכטער גנענדל דעם ֿפעטערס י--ָאנגעבָאטן 

 אין הָאריקן אױער -- דעם מחוּתן --ַארַײנגערעדט צו זַײן טַאטן 
 : ַארַײן

 ! דער יִיד מָאג מוסיף זַײן ַא הונדערטער! טַאטע, קשה' ש--

ער צעברעכט ַא ניסל . און בַײם ֿפעטער בערל ציט זיך עס װי ֿפון ּפעך
ֿפָארזיכטיק טרָאגט ער צו , גַאנץ געלַאסן און גַאנץ אומגעלומּפערט

דעם יָאדער צום מױל און אױף זַײן לעדערנעם עקשנותדיקן קַארק 
 איז ָאנגעשריבן מיט 

 : געקעסטלטע קנײטשעלעך

ֿפון װַאן ! גיב און גיב: סיבירניקעס, הָאבן זיך ָאנגעזעצט אױף מיר--
 ? װָאס--ֿפון ֿפינגער אױסברעכן ? זָאל איך נעמען



, רחלע, װײסט זי, װָאס ֿפעטער בערל איז ַא קמצן, װָארום חוץ דעם
און נישט אײן מָאל . ַאז ער הָאט טַאקע נישט קײן איבעריקן דרַײער

װָאס זי עסט , הָאט זיך איר אין הַאלדז געשטעלט דָאס ביסן ברױט
בַאנײט , כָאטש זי ַארבעט בַײ אים אין װַארשטַאט, בַײם ֿפעטער

 . לעכלעך

ער װעט דָאך .  ער טַאקע נישט אױסברעכןֿפון ֿפינגער װעט, אמת
גענוג הָאט ער זיך . ָאבער נישט לָאזן זַײן גנענדלען ֿפַארזעסן װערן

, נעבעך, װָאס איז, בלימעלע, ָאנגעליטן ֿפון זַײן עלטערער טָאכטער
ַארַײן אין די יָארן און קױם ֿפַאר ַא מציאה געּפַאקט ַא יַאדעשליװן 

הָאסטו . צעטלעך-לעקטָאר ֿפון לָאטערײַאלמן ַא קָא] ַאסטמעטישן[
 ? צעטלעך-לָאטערײ: געהערט ַא ּפרנסה

ַאבי נָאר מען הָאט ַארַײנבַאקומען , ַא קערבל ַארָאּפ, ַא קערבל ַארױף
ַא בחור , װי מען שמועסט, דעם בחור אין שטוב ַארַײן און דערצו נָאך

 ! ַא ֿפַארדינער

 ַאז אײן גָאט זָאל זיך -- ַא חתן, נעבעך, און גנענדל דַארף טַאקע
ַא , ַאז זי איז ַא גרינע, ַאלײן, נישקשה, זי װײסט. דערבַארעמען
און ַאז . מיט אונטערגעהַאקטע אױגן און שיטערע צײן, צעקרָאכענע

װער :  װערט זי ַא ֿפַארציטערטע--זי קוקט זיך נָאר ָאן אין שּפיגל 
, אױף איר די הױטברענט טַאקע ? װעט זיך דען קװַאּפען אױף ַאזױנע

רחלע איז ַאמָאל . ֿפון מָאגערן לַײב אירן שלָאגט ַא שטענדיקע היץ
-װי ֿפון ַא בַאק, איז זי ַרױסגעשּפרונגען ֿפון בעט, מיט איר געשלָאֿפן

 . אױװן

זי װעט כַאּפן ַא ; ַאזַא גנענדל װעט נישט ֿפַארזעסן װערן! נישקשה
 זיך אַײנבַײסן אין אים אין מיטן מַארק װעט זי. חתן איבער גװַאלד

און דעם ֿפעטערס ֿפַארקװעטשטע . מיט די נעגל און נישט ָאּפלָאזן
 זײ --ַאז זײ װײנען ַאזש , ַאזעלכע ֿפַארקװעטשטע, ּפָאר הונדערטער

 . אונטערֿפירן צו דער חוּפה, מיט מזל, װעלן שױן

װָאס דַארף זיך , רחלען דער יתומה, איר, נעבעך, ביטער איז
טן אױף דעם קַארגן ֿפעטערס לַאסקעס און זַײן ַאן אױֿפהַאל

װָאס װעט שױן דָא העלֿפן דער גַאנצער ! איבעריק מױל צום טיש
די שװערע צעּפ און ַאכצן , די שלַאנקע ֿפיגור, ָאנזען אירער

ַאז זי מעג זיך ריכטן אױף , בלִייענדיקע יָאר אױף אירע ַאקסלען



װָארום װער װעט דען נעמען .  ֿפַארזעסן צו װערן--בלימעלעס מערכה 
 ? ָאן ַא גרָאשן נדן, ַא יתומה װי זי שטײט און גײט

לא די װָאס עס . רחלע הָאט הַײנט ַא טָאּפלט ֿפַארשטערטן שבת
, ַאז זי איז ֿפַארמשּפט ֿפַארזעסן צו װערן, ּפַײניקן זי די מחשֿבות

ן דער װי ַא ֿפַארמשּפטע אי, דַארף זי נָאך שטיקן זיך אין ַאלקערל
 ! ּתֿפיסה

די מומע שּפרינצע הָאט זיך שױן ַא ּפָאר מָאל דורכגעשלַײכט , אמת
ענג , לּכֿבוד שבת, װָאס איז איצט, דורכן ֿפינסטערן קָארידָאר

ֿפַארשטעלט מיט ַאלע װָאכעדיקע בעבעכעס ֿפון װַארשטַאט און 
הָאט זי , אױסלָאדנדיק איר הַארץ אױף דער מסוּכנדיקער ענגשַאֿפט

 : ױן ַא ּפָאר מָאל געעֿפנט די טיר צו רחלע אין ַאלקערל ַארַײןש

װי ַא שיף מיט זױערמילך װָאלט דיר , רחטשע, װָאס זיצטו עּפעס--
װעסטו דיך אונטערלענען דָאס , קום ַארַײן אין שטוב? אונטערגײן

 . הַארץ

אין אירע , אין אירע אױסגעבלײכטע אױגן, ָאבער אין אירע רײד
װָאס הָאבן דעם אױסזען ֿפון ַא , גענע געדיכטע ברעמעןצוזַאמענגעצױ

הָאט רחלע געהערט און געזען אײן , ּפָאר ֿפינסטערע װָאנצעס
, װעסט דָאך מיך נישט אומגליקלעך מַאכן: דערשרָאקענע בקשה

װען דו , װָארום װּו װעל איך זיך ַאהינטון מיט מַײן סחורה! מײדל
 ? יםװעסט זיך בַאװַײזן ֿפַאר די מחוּתנ

הָאט יענע ֿפעסט , און ַאז רחלע הָאט דער מומען נישט געענטֿפערט
 : ברומענדיק ֿפון יענער זַײט, צוגעמַאכט די טיר

 ! ַאז מען הָאדעװעט ַא ׂשונא אין שטוב--

 ַא הַארטער קנױל --הָאט זיך אין רחלען אױֿפגעהױבן ַא ּפרָאטעסט 
ַאז עס הָאט , רצןװָאס הָאט צוגעשלָאגן ֿפרִיער צום הַא, ַאזַא

ָאז דָאס , ָאנגעהױבן שטַארק צו קלַאּפן און נַאכהער צום הַאלדז
 . בלוט איז איר צוגעֿפַאלן צום ּפנים

עס ּפַאסט מיר ! ַאװדאי בין איך נישט אַײער גלַײכן! ַאװדאי ַאזױ--
, טַאקיש נישט צו זעצן זיך בַײ אײן טיש מיט די ֿפערדהענדלער



!  די מחוּתנים אַײערע--רט דער גוטער יָאר קצֿבים און װײסט זײ דָא
װעל איך מיר טַאקיש , און ַאז יָא ַאזױ! בין איך, איך בין רחלע

, און זָאלן זײ מיר נָאכקוקן! װעל איך מיר, ַארױסגײן ַביסל שּפַאצירן
 ! איך הָאב זײ אין דרערד! מַײן עסק! די מחוּתנים אַײערע

שיעור , ַארָאּפגעהָאנגען קרום איז סװָא, מיטן ֿפַאררױכערטן שּפיגל
זײ ֿפלעגן זיך . הָאט רחלע געלעבט בשלום, נישט ֿפון אונטערן סוֿפיט

װען זי . אײנע די ַאנדערע ליב הָאבן צו זָאגן שטילע קָאמּפלימענטן
 ַא בױגעװדיק --אין איר ֿפולן שלַאנקן װּוקס  הָאט זיך אױֿפגעשטעלט

איז זַײן ֿפַאררױכערט , ײכלטאון צום שּפיגל ַארױֿפגעשמ, יונג בײמל
, ּפנים ַאזש ליכטיקער געװָארן און ער הָאט איר ֿפרַײנטלעך געעטשט

רָאזן װלוטשקענעם -װי זי זָאל ָאנטון אױף די ַאקסל דעם בלַאס
, און װי זי זָאל איבער אים די מַאטע שװַארצע צעּפ ֿפַארװַארֿפן, שַאל

ר צעקנײטשטן װי ַאזױ זי זָאל אױסגלַײכן און אױסגלעטן אי
 . קָארָאנקענעם שירצל

 . זי הָאט אים ַאלץ געֿפָאלגט און געבליבן מיט זיך צוֿפרידן

איז בַײ זיך , רחלע, ַאז זי,  ַא קרענק זָאלן זײ זען--װָארום --
צימער מיט ַאן -זי װעט דורכגײן דעם עס. ַארָאּפגעֿפַאלן

 . אױֿפגעהױבענעם קָאּפ

ן זיך בַײ איר איצט צוזַאמענגעצױגן הָאב, ּפונקט װי בַײ דער מומען
" מילך-און-בלוט"ָאבער אױף איר ּפנים ֿפון , די געדיכטע ברעמען

 . הָאבן די שװַארצע ברעמען געהַאט דעם זיבעטן חן

כָאטש זײ , זי הָאט זיך ַא קלײן ביסעלע ָאנגעביסן די גרָאבלעכע ליּפן
ײדענע מינע ֿפון געמַאכט ַא בַאש, זענען ַאזױ אױך געװען ֿפריש גענוג

גערודֿפטן אומשולד און געלָאזט זיך שװעבן װי ַא ּפַאװע דורכן 
 : זימער מיט דעם אײנציקן געדַאנק-קָארידָאר און דורכן עס

 . איך הָאב אַײך אין דרערד, יך בין מיר רחלעא--

 די --זי הָאט דורכגעשװעבט ֿפַארבַײ דעם לַאנגן טיש מיט די געסט 
נָאך װי , ָאהָא. מען הָאט זי בַאמערקט, ט אױסװַײז, מחוּתנים און
, דער טומלדיקער שמועס הָאט זיך איבערגעהַאקט! בַאמערקט

ָאט די שטילקײט הָאט זי . שטיל אױף ַא װַײלע-איז געװָארן שַא'ס



נָאכבַאגלײט ביז צו דער ֿפירהױז מיט דער גלעזענער טיר אױף דער 
ט אומגעקוקט און ָאבער רחלע הָאט זיך אױף קײנעם ניש. גַאס

 . קײנעם נישט געזען

יענע איז . אוֿפן גַאניק הָאט זי זיך ָאנגעשטױסן אױף גנענדלען די ּכלה
ַאז ַאֿפילו די גרינקײט איז ֿפון איר ּפנים , געװען ַאזױ ֿפַארעסקט

רָאזער -ֿפַארשװּונדן און אױף די בַאקן הָאט ַארױסגעזעצט ַא בלַאס
 . חן-ּכלה

ײלע הָאבן בַײ איר טעמּפ געקלונגען אײנע ָאן די אונטער דער ֿפַאטש
װעלכע זי הָאט ַארױסבַאקומען בַײ , ַאנדערע עטלעכע ֿפלַאשן ביר

און זײ איצט ָאּפגעהיט אין . בערן דורך דער הינטערטיר-נָאטע
-טַאקע נָאר צוליב איר ּכלה, שבת אױגן-ֿפַארבָארגעניש ֿפון די שומרי

שבת ַאֿפילו אױף : כן דעם ּפרינציּפבער געברָא-שטַאנד הָאט נָאטע
יצט געװען ֿפַארריסן אאיז גנענדל די ּכלה . בָארג נישט ַארױסצוגעבן

רחלען הָאט די ּכלה . מיט דער הַאנט נישט צו דערלַאנגען, בַײ זיך
. ָאדער געמַאכט זיך נישט בַאמערקן, ַאזױ גוט װי נישט בַאמערקט

ֿפן ַא בליק ֿפון ֿפרַײנדלעכער שױן הינטן ַארום הָאט זי איר צוגעװָאר
 : ֿפַארַאכטונג און ּכמעט מיט ֿפַארגעניגן ַא ֿפרעג געטון

 ? װָאס עּפעס ַאװעקגײן אין מיטן דרינען--

ָאבער רחלע הָאט שױן שטָאלץ געשּפַאנט אין איר רָאזן שַאל און 
איז נישט געװען 'גלַאנציקע לעטשלעך איבערן לײדיקן מַארק און ס

איבערן לײדיקן מַארק הָאט זיך :  איר חן בַאװּונדערןװער עס זָאל
די קרָאמען ַארום . נָאר ַארומגעדרײט ַא הָאן מיט עטלעכע הינער

 . הָאבן געשלָאֿפן מיט צוגעמַאכטע אױגן זײער שבתדיקן שלָאף

אוֿפן שָאסײ אונטער די בױמער הָאט רחלע געטרָאֿפן אירע חֿברטעס 
מיטן נַײעם . עהעןש רעכטע ּפָאר און ַארומשּפַאצירט מיט זײ ַא

שידוך הָאט שױן געקלונגען דָאס שטעטל און די חֿברטעס זענען 
אױך . ּכלה אױף זײער ערשטן שּפַאציר-געװען נַײגעריק צו זען חתן

ָאבער בלױז ּכדי צו , רחלע הָאט געװַארט אױף גנענדלען מיט איר חתן
ַאז זײ גײען איר , ף זײַאז זי קוקט זיך ַאֿפילו נישט אום אױ, בַאװַײזן
 . ֿברטעסחזי גײט זיך שּפַאצירן מיט אירע . זי איז רחלע.... נישט ָאן



װּו ּכמעט דָאס גַאנצע שטעטל יונגװַארג הָאבן , ָאבער אוֿפן שָאסײ
 . הָאט זיך דער נַײער זיװג נישט בַאװיזן, אױסגעשָאטן

ן שטוב ַא הָאט זי געטרָאֿפן אי, װען רחלע איז צוריקגעקומען ַא הײם
; ֿפון די מַאנסבילן איז קײנער נישט געװען. גַאנצע איבערקערעניש
ָאבער אין דעם . מדרש הערן דעם מגיד-ַאװדאי ַאװעק אין בת

 ֿפון דער גרױסער שבתדיקער שטוב  שטילקײט-מנחה-טונקעלער נָאך
 --די מומע שּפרינצע און די מחוּתנתטע : זענען געזעסן צװײ װַײבער

 --בײדע ָאנגעדרָאלענע און געקוקט , ַארלײגטע הענטבײדע מיט ֿפ
די ּכלה גנענדלען הָאט רחלע . יעדע אין ַאן ַאנדערן ֿפענסטער ַארױס

, אױף רחלעס בעט, טַאקע אױף אירס, געֿפונען אין ַאלקערל
 . די ּכלה הָאט געװײנט. ןקָאּפ אין קישאַײנגענורעט מיטן 

הָאט די , גערירט ֿפַארן ַאקסלאון ַאז רחלע הָאט זי ֿפָארזיכטיק ָאנ
ּכלה זי ָאּפגעשטױסן מיטן שטעכיקן עלבױגן און מיט ַאזַא הַאסט 

 . װי זי װָאלט דעם מָאמענט אױסגעקוקט מי יודע װי לַאנג, און ׂשנאה

 ! ֿפון מיר ַאװעק--

ֿפַארװָאס קומט ! סטַײטש. הָאט עס רחלען ֿפַארדריקט בַײם הַארצן
ּכדי זיך צוֿפיל ,  זי דען נישט ַאװעק ֿפון שטובאיז? עס איר צו ּפַײניקן

 ! יתומהע ַא ביטער! יתומה ַא ביטערע, אױ? נישט װַארֿפן אין די אױגן

מיטן קָארָאנקענעם שירצל בַײ די אױגן איז זי ַארַײנגעלָאֿפן צו דער 
דערװיסן זיך , תירצען-צו מלּכה, שכנה הינטערן שּפַאנישן װענטל

 . עשעןװָאס איז דָא ַאזױנס ג

װָאס הָאט זיך ָאנגעשטעקט ֿפון , תירצע די מילכיקערן-און מלּכה
סַײ מיט ַא זױערער , אירע בהמות סַײ מיט ַא זױערן מילכיקן ריח

הָאט רחלען בַײ דער אײדעלער הַאנט ַאזש אין , קיעשער שטים
און װי װַײט . שטַאל ַארַײן ַאװעקגעֿפירט און דָאס טירל ֿפַארקלַאּפט

ַארַײנגעטרובעט דער יתומה אין אױער די גַאנצע , ילמעגלעך שט
 . געשעעניש

, זי איז חלילה נישט שולדיק. הָאט אין דעם ַא חלק, רחלע, טַאקי זי
די מחוּתנים הָאבן געװָארֿפן אױף איר : עס הָאט זיך געמַאכט ַאזױ

 . שטוב-בעת זי איז דורקגעגַאנגען דורכן עס, ַאן אױג



 . רעגט דער הָאריקער מחוּתן ֿפ--? װער איז די מױד--

 ַא -- ענטֿפערט ֿפעטער בערל מיט ַא קרעכץ --ָאט ַא יתומה נעבעך 
 . דער יִידענעס מַײנער, טָאכטער אירס-שװעסטערן

 : מַאכט דער מחוּתן

 !  װי ַא צימעס--ַא מױד --

  :מַאכט די מחוּתנתטע

 ! שױןַא ּפַאר! קײן בײז אױג זָאל איר נישט שַאטן! טֿפו, טֿפו--

 : ּפלַאצט עס ּפלוצלונג ַארױס בַײ דעם חתן

טָאכטער װָאלט איך שױן -בַײ דער שװעסטער! טַאטע, װײסט--
 . אַײנגעגַאנגען אױף גלַײכע צװײ הונדערטער

דער חתן הָאט געכַאּפט ֿפון זַײן הָאריקן טַאטן ַא ביטערן , אמת--
 . ּפסק

ָאבער ? װָאס,  סטַאטיקװָאס ֿפַאר ַא! דו בורילע אײנער! דו ּפױער דו--
טָא זָאל דער , אױב גנענדל: דער חתן הָאט זיך איצט אַײנגעשּפַארט

הענגט דער גַאנצער .... טַאטע אירער מוסיף זַײן נָאך קן קערבלעך
 . שידוך אױף ַא הָאר

. איצט ֿפילט זיך רחלע בַאלױנט ֿפַאר דער גַאנצער ָאּפקומעניש אירער
דָאס , ץ אױף דער ּכלה גנענדלעס צעגײט איר ממש דָאס הַאר

אױף . ַאזױ דָאס בלוט, נעבעך, ֿפרעמדע גרָאבע מענטשן ֿפַארגיסן איר
זי װָאלט אים מיט די , להֿבה-דעם יונגנמַאן דעם חתן איז זי אש

 . אײדעלע הענט די אױגן ממש אױסגעדרַאּפעט

צו רחלען װיל ער , צו איר! הענדלער-ַאזַא מַארק! יונג-ַאזַא ֿפערד--
 ! געטרָאֿפן דָאס ָארט! הָאסטו געהערט! זיך גָאר שדכנען

אין שטוב הָאט זי זיך ֿפַאררוקט אין ַא װינקעלע און איז ָאּפגעזעסן 
מען הָאט ֿפון רחלען קײן ּפיּפס נישט .  שטיל װי ַא טױב--דעם ָאװנט 

ֿפון , כָאטש דָאס הַארץ הָאט איר געּפישטשעט ֿפון רחמנות, געהערט



װָאס הָאבן נָאך הֿבדלה , יל און ֿפון ּכעס אױף די מחוּתניםגעֿפ-נצחון
דער . בית-אױֿפגעבלעטערט זײער טומלדיקן שמועס װידער ֿפון אלף

ֿפעטער בערל הָאט געמַאכט קַײקעלעך ֿפון ַא מידער טעמּפקײט 
װָאס מען הַאלט אים צום , װי ַא הונט, ָאנגעקוקט די מחוּתנים

זַײן עקשנעסדיקער לעדערנער קַארק ָאבער . װינקל צוגעשּפַארט
 : אונטערן קַאּפל הָאט גערעדט קלָארע דיבורים

ֿפון ? װּו, װּו זָאל איך זײ נעמען! סיבירניקעס....  קן קערבלעך--
 ? ֿפינגער אױסברעכן

עס הָאט זיך ָאנגערוקט די שּפעטע נַאכט מיט ַא טומלדיקער 
בן שטעקן אױף ַא דָאס דינגעניש איז געבלי. ענגשַאֿפט אין שטוב

ָאבער די מחוּתנים הָאבן געזָאלט ֿפַארבלַײבן ביזן . טױטן ּפונקט
טָאמער װעט זיך עּפעס מַאכן מיטן גלַײכן געלט , מָאנטָאגדיקן יריד

סַײ איז מען -װי-סַײ. הדרך-און מען װעט זיך אױסשלָאגן די הוצאות
דער ֿפעטער . געקומען מיט ֿפערד און װָאגן ַאזש ֿפון הינטער לָאמזשע

אין די ּפָאר ! ַאדרבא. בערל הָאט זײ ַאלײן צוגערעדט צו ֿפַארבלַײבן
 . טעג קָאן זיך ַאלץ איבערדרײען צום גוטן

דעם ֿפעטערס משּפחה מיט די מחוּתנים הָאבן זיך װי עס איז 
אַײנגעטײלט מיט די געלעגערס אין דער גרױסער שטוב און אין דער 

עטרָאטן איר בעט ֿפַארן חתן און ַאלײן גנענדל הָאט ָאּפג. שכנישער
רחלע הָאט די . אין ַאלקערל, איז זי געגַאנגען שלָאֿפן צו רחלען

כָאטש , ֿפַארװָאגלטע ּכלה גערן ַארַײנגענומען אין איר שמָאלן בעטל
זי הָאט זיך . זי איז נישט געװױנט געװען צו שלָאֿפן זַאלבענַאנד

װי גרױס איז .  צו דער װַאנטטַאקע בַאלד ָאּפגעקערט מיטן ּפנים
הָאט זי ָאבער נישט , נישט געװען איר רחמנות אױף גנענדלען

נישט , געקָאנט צוהערן יענערס שטילן כליּפען אין קישן ַארַײן
געקָאנט קַאלטבלוטיק ַאריבערטרָאגן גנענדלס צוקן מיט די 

װָאס זי הָאט , װערטער-ֿפון די ַאלע טרײסט. שּפיציקע ַאקסלען
זי . איז גָארנישט איבערגעבליבן, ט ֿפַאר גנענדלען צוגעגרײטגעהַא

 . הָאט נישט געהַאט װָאס איר צו זָאגן

און זי איז . זי הָאט געֿפילט צו דער ּכלה רחמנות און ֿפַארַאכטונג
װָאס הָאט איר בַאגלײט , קלעּפיק געֿפיל, אַײנגעשלָאֿפן מיט ַא שװער

 . אין חלום ַארַײן



ֿפון ַא שלעכטע , טַאקע אױֿפגעכַאּפט מיט ַא ציטערהָאט זיך רחלע 
ָאנגעגליטער , עּפעס איז זי געלעגן אַײנגעשמידט אין ַאן ענגער. חלום

טרונע און איבער אירע נַאקעטע ֿפיס הָאט ַארומשּפַאצירט ַא 
אױֿפגעריסענע אױגן איז רחלע געלעגן -מיט ברײט. גרױסער שטשור

ו טון ביז דער חלום װעט זיך אינגַאנצן און נישט געװַאגט זיך ַא ריר צ
זי איז געלעגן אין ענגשַאֿפט צו דער . נישט אױסװעבן
װָאס זי איז געשלָאֿפן װָאלט איר , װי ֿפַאר דער צַײט, װַאנטצוגעריקט
ֿפון . געװָארן נָאך ַאמָאל ַאזױ ברײט, די ּכלה גנענדל, שכנה ֿפון בעט

-די ּכלה הָאט רַאשיק.  היץגנענדלס לַײב הָאט געשלָאגן ַא שַארֿפע
שװער געעטעמט און געהַאלטן אין אײן ציטערן מיט ַא דרָאבנעם 

, און ָאט ֿפילט רחלע װידער װי איבער אירע נַאקעטע ֿפיס. ציטער
העכער ֿפַאר די קני װָאלט זיך ַארומגעשַארט ַא ֿפַײכטער 

 . ָאּפגעקרָאכענער שטשור

רעק הָאט רחלע ַא שלַײדער װָאס איז שטַארקער װי ש, מיט ַאן עקל
װּו דער שטשור הָאט זיך , געטון די הַאנט אירע אױף יענעם ָארט

ַא הָאריקע מיט , ַא צװײטע הַאנט.... געשַארט און ָאנגעכַאּפט
 . גרָאבע ֿפינגער, הַארטע

חלשות צװישן די -אױף ַא רגע איז איר הַאנט געבליבן אין טױט
אין דער צװײטער רגע הָאט . מערטגרָאבע הַארטע ֿפינגער אַײנגעקלַא

 . זיך ָאבער רחלע ַא ריר געטון ֿפון ָארט און די הַאנט איז ַאנטלָאֿפן

רחלע הָאט אין שרעק ֿפַארקװעטשט די אױגן און מורא געהַאט זײ 
זי איז . ֿפינסטער-כָאטש אין ַאלקער איז געװען שטַארק, צו עֿפענען

 מיט ַא ֿפַארטַײעטן ָאטעם ,הַאלב געזעסן מיטן ּפנים צו דער װַאנט
אױך די ּכלה הָאט . קלַאּפן-און בלױז געהערט איר אײגענעם הַארץ

װָאס הָאט זיך , נישט געעטעמט און אױך די הַארטע הַאנט
 . ֿפַארטַײעט ערגעץ נָאענט

ענדלעך הָאט דָאס בעט ַאן אַײזערנעם קװיטש געטון און ֿפון 
איז ּפלוצלינג 'ס. ע מַאסעצוֿפוסנס הָאט זיך ָאּפגעטײלט ַא שװער

 . געװָארן גרַאמער

זי הָאט געהערט די טיר ַא . רחלע הָאט געהערט בָארװעסע טריט
אין ענגן קָארידָאר איז עּפעס אומגעֿפַאלן ֿפון די , סקריּפע טון

איצט הָאט רחלע . איז געװָארן שטיל'הילצערנע בעבעכעס און ס



ֿפַארשטיקטן כליּפען אין װידער געהערט הַארט הינטער זיך גנענדלס 
עּפעס . זי הָאט מורא געהַאט אױסצושרַײען ַא װָארט. קישן ַארַײן

הָאט זי זיך נעבלדיק ָאנגעשטױסן װער דָא איז געװען און זי הָאט זיך 
ָאבער שװַײגן הָאט זי אױך נישט . געשעמט און עס הָאט זיך געעקלט

 עּפעס און זי ַאז זי װײסט, װָאלט דָאך אױסגעקומען'ס. געקָאנט
װָאס הָאט , ַאז זי איז ַא שוּתֿפטע צו דעם, ֿפַארבָארגט עס

 . ַארױסגערוֿפן גנענדלס ֿפריש געװײן אין קישן ַארַײן

 ? גנענדל, װָאס װײנסטו!  גנענדל--

 . נָאר די ּכלה איז זיך ֿפַארגַאנגען אין ַא שיּפען און ַא ּפישטשען

ער איז : געמײנט! ֿפרעגט נָאךזי ! הָא-הָא-הָא! זי ֿפרעגט נָאך --
! ער זוכט גָאר אירע ֿפיס: ערשט. שװַײג איך, געקומען ַאזױ ַאביסל

צו דער ּכשרער ! צו דער שײנער רחלע! ער קריכט גָאר צו אירע ֿפיס
 ! נשמהלע

און אין צינישער אײֿפערזוכט נעמט די ּכלה קָאּפען רחלען אין די 
 . ֿפיס

 ! ָאט הָאסטו! ָאט הָאסטו דיר! נַא! נַא--

עּפעס איז איר . רחלע הָאט זיך אַײנגעקָארטשעט און שטיל געװײנט
װַײל זי , ולדיקעשַאז זי איז טַאקע די , אין דער רגע געװען קלָאר

מען זָאל זי קָאּפען , הָאט חן אין דעם חתנס אױגן און זי איז װערט
איז איר שױן מער ניחה געװען דער 'און ס. איבער די שײנע ֿפיס

אײדער דָאס עקלהַאֿפטע ּפױזען ֿפון יענעמס , יצטיקער װײטיקא
 . הַארטער הַאנט

זי װעט זיך בעטן צו ַא : אײנס הָאט זי אין איר הַארצן בַאשלָאסן
װי , חֿברטע נעכטיקן און נישט ַארַײנשמעקן צו דער מומען ַאזױ לַאנג

 . די בַאנדע מחוּתנים איז דָא הינען

ױסגעזידלט א, זיך שטיל אױסגעװײנטרחלע מיט גנענדלען הָאבן 
יעדערער ֿפַאר זיך און אַײנגעשלָאֿפן מיט ַא ׂשנאה אין הַארצן אײנע 
צו דער ַאנדערער און מיט די לַײבער בַאהָאֿפטן אין דעם ענגן 

ֿפַארטָאג הָאט רחלען װידער אױסגעשטױסן ֿפון . אַײזערנעם בעט



ַאם אױסגעדרײט דעם זי הָאט לַאנגז. געֿפיל-שלָאף ַא שרעק און עקל
 --ֿפון גנענדלס לַײב הָאט געשלָאגן ַא היץ . קָאּפ צום גנענדלען
זי איז , זי הָאט ָאבער געעטעמט טיף און רוִיק. ֿפַארברענט צו װערן

ָאבער רחלען . אין ַאלקער איז זיכער קײנער נישט געװען. געשלָאֿפן
ע לַאנגען װי צװײ הײס, זי הָאט געֿפילט. איז געװען מוראדיק ענג

די צװײטע , װָאלטן זיך ַארומגעװיקלט אײנע ַארום אירע ֿפיס
דָאס הָאט זי גנענדל ַאזױ . אוֿפן נַאקעטן לַײב, אונטער דער ברוסט

אין שלָאף ַארומגעקלַאמערט און װי רחלע הָאט זיך נישט בַאמיט 
איז זי ַאלץ געבליבן אין יענערס הײסע נַאקעטע , אױסצודרײען

 . ָארעמס

 .... איך װער דערשטיקט, עס איז מיר ענג? דו שלָאֿפסט, דלגנענ

און װען רחלע הָאט זיך . ָאבער גנענדל הָאט רוִיק און טיף געעטעמט
, צוריק ָאּפגעקערט צו דער װַאנט און שױן געהַאלטן אין דרעמלען
. הָאט זי ּפלוצלינג דערֿפילט ַא ֿפָארזיכטיקן קוש אוֿפן נַאקעטן ַאקסל

 . זי גנענדל געקושטדָאס הָאט 

דער יריד אין שטעטל הָאט זיך ָאנגעהױבן אין ֿפרִיען ֿפרימָארגן און 
װָאס ֿפַאר ַא , דָא הָאבן ערשט די חֿברה מחוּתנים ַארױסגעװיזן

יעדע הַאלבע שעה הָאט עמעצער ֿפון . מאדימס אין הַאנדל זײ זענען
געלײגט אין זײ געברַאכט צו שלעּפן ַאן ַאנדערע מציאה און זי ָאּפ

ֿפעטער בערל מיט זַײן װַארשטַאט מיט . מיטן ֿפון דער גרױסער שטוב
הילף הָאט שױן ָאּפגעריכט -די ּפָאר געזעלן און מיט די מײדלעך צו

און אין מיטן דער שטוב . גלות אין ַא װינקל ֿפון צימער ֿפַארשטוּפט
ון איז געשטַאנען ַא שטױס ֿפון הילצערנע עמערס און װײקשַאֿפן א

 ַא --װָאס די מחוּתנים הָאבן ַאלץ ָאנגעקױֿפט , קינדערשע װעגעלעך
זױערלעך געשמעקט און -דָאס רױע געהילץ הָאט ֿפַײן. גַאנצע קרָאם

ָאבער ָאט הָאט זיך ַארַײנגעלָאזט די . געבלַאנקט מיט נַאקעטקײט
מחוּתנתטע מיט ַא גוי אין לַאּפטשעס און דער גוי הָאט געשלעּפט 

ױקער ֿפון זַײן ּפעלצל ַא גַאנצן בַארג מיט קרענץ ֿפון אוֿפן ה
איז ּפלוצלינג די גַאנצע שטוב ֿפול געװָארן מיט . געטריקנטע שװָאמען

דער חתן ַאלײן מיט ַא דורכגעשװיצט היטל איבער . ַא ריח ֿפון נֿבלה
די אױערן הָאט געברענגט צושלעּפן ַא מעקענדיק געבונדן קעלבל 

ביז ֿפַארנַאכט . י אױך ָאּפגעלײגט אין מיטן צימעראוֿפן קַארק און ז
ַאז , עס הָאט זיך ַארױסגעװיזן. איז אין שטוב שױן ַא הַאלבער יריד



װַײל ֿפון ַאלע גליקן , ֿפָארן װעט מען ערשט קענען מָארגן בַאגינען
װָאס הָאט זיך דװקא , הָאט מען ֿפַארגעסן איבערצושמידן דָאס ֿפערד

 . ָאר נַײע ּפָאדקעװעסגענײטיקט אין ַא ּפ

אי . ארץ-בערל הָאט געקוקט אױף די מחוּתנים מיט ּכעס און דרך
-ארץ הָאבן בײדע געשטַאמט ֿפון זַײן בעל-דער ּכעס אי דער דרך
ַאז די מחוּתנים , װַײל אים הָאט זיך געדוכט, מלאכהשער בטלנות

ע זש-טָא װָאס. װײסן די קונסט ֿפון ֿפַארדינען דעם לַײכטן קערבל
? זשע װילן זײ ֿפון אים די דומם אױסּפרעסן-װָאס? מַאטערן זײ אים

צװײ הונדערט קערבלעך : איז ַא קלײניקײט צו זָאגן'ס
 ! אױסצוהָארעװען מיט דער נָאדל

, הָאט טַאקע ֿפעטער בערל דעם געשּפרעך װעגן נדן נישט בַאנַײט
 .כָאטש דער שידוך הָאט אים שױן איצט געשמעקט זײער און זײער

די מחוּתנים הָאבן אױך ָאנגענומען ַא מױל מיט װַאסער און דער 
 . נישט-גַאנצער ענין הָאט געהַאלטן בַײם װערן צו

מיט , ָאבער ַא גרינע, שבתדיקן-נָאך ָאנגעטון אין הַאלב, גנענדל
, ױף דער זַײטאאונטערגעשלָאגענע אױגן און ַא ֿפַארחלשטן גרעקל 

נישט אױֿפגעהױבן די ,  אונטער אירכָאטש גיס װַאסער, איז געזעסן
 . נישט אױף רחלען, נישט אוֿפן חתן, אױגן

אין ָאװנט הָאט רחלע זיך געקליבן ַאװעקצוגײן צו ַא חֿברטע 
ָאבער גלַײך , זי איז ַארַײן אין ַאלקערל עּפעס מיטנעמען. נעכטיקן

 . נָאך איר איז ַארַײנגעלָאֿפן גנענדל און ֿפַארקײטלט די טיר

 ? דו װילסט נישט לָאֿפן מיט מיר? רחלע,  טַאקע ַאװעקגײסט --

 : רחלע הָאט ָאנגעבלָאזן די גרָאבע ליּפלעך

 ... ַאז דו קָאּפעסט זיך . ַאװדאי װיל איך נישט --

 . ַאלדזהָאבער די ֿפַארצװײֿפלטע ּכלה איז איר געֿפַאלן אוֿפן 

איך בין ! רחלע, זָאלן מיר די ֿפיס ָאּפדַארן! זָאל איך שטַארבן, אױ --
צו װָאס לעב ! ַאלע װַארֿפן מיך ַאװעק, ַאלע גײען ַאװעק. געװען משוגע

 !  ַאזַא ֿפַארזעעניש--איך נָאר אױף דער װעלט 



זי הָאט איר . יבערגענומען מיט רחמנות צו אירארחלע הָאט זיך 
און , געגלעט די ֿפַארחלשטע הָאר און געװישט די טרערן ֿפון די אױגן

 . ט זי געהַאלטן שטַײף און הײס ַארומגענומעןגנענדל הָא

 גנענדל איז גָארנישט קײן -- הָאט זיך רחלע געטרַאכט --נײן 
 זי איז מער נישט אױסגעדַארט און אױסגעמוטשעט ֿפון  .ֿפַארזעעניש

. זי הָאט ַאֿפילו ַא מָאדנעם חן. ַאז זי קָאן ֿפַארזעסן װערן, געדַאנק
 .  שיטערענָאר די צײן זענען בַײ איר

ָאבער זי הָאט קײן הַארץ , זי הָאט גנענדלען געװָאלט נָאך עּפעס זָאגן
 . נישט געהַאט און זי הָאט זיך געשעמט

הָאבן זײ , אײדער די מײדלעך זענען געגַאנגען שלָאֿפן, בַײ דער נַאכט
לױט ַא שטילן ָאּפמַאך ָאנגעלײגט קָאטשערעס מיט לָאּפעטעס אין 

זָאל ער , ב דער חתן װעט זיך דערװעגן צו קומעןַאז אױ, קָארידָאר
די טיר הָאבן זײ ֿפַארקײטלט . ֿפרִיער צעברעכן די הענט מיט די ֿפיס
דַאן ערשט הָאבן זײ זיך געלײגט . און צוגערוקט דעם הױכן קוֿפערט

 . שלָאֿפן

 . ָאבער קײן רוִיקע נַאכט איז רחלען נישט בַאשערט געװען

, ע צימערן הָאט זיך אַײנגעשטעלט די װערעגלַײך װי אין די איבעריק
הָאט זיך ֿפַאר רחלען ָאנגעהױבן איבערחזרן דער , כרָאּפענדיקע רו

ֿפַארװָאס זי , ַארדרָאסןֿפאיר הָאט שױן שטַארק . נעכטיקער גיהנום
דָאס בעט איז . הָאט נָאכגעגעבן און געבליבן שלָאֿפן מיט גנענדלען

ער װען גנענדל זָאל נישט הָאבן ַאזַא ָאב, ענג-טַאקע ֿפַאר צװײען צו
 .... אומרוִיקן שלָאף

זי הָאט שױן רחלען אינגַאנצן צו דער װַאנט צוגעדריקט און מיט איר 
גרײט אין איר זיך , דוכט זיך, דַארן לַײב איז זי, הײסן

 . ַארַײנצודריקן

 ! גנענדל! גנענדל --

 ? װָאס --

 !ביסט ַאזַא הײסע --



 ....  קַאלטע ַאזַא--און דו  --

הײסע ליּפן דריקן זיך צו צו איר , װי טרוקענע, חלע ֿפילטראון 
, נַאכהער ַאלץ טַארקער, בגנֿבה, ֿפרִיער ֿפָארזיכטיק, ַאקסל

 . עזותדיקער

און ָאט איז שױן װידער איר לַײב אין דער מַאכט ֿפון צװײ 
 גנענדל קלַאמערט זי ַארום. ַאזױ װי נעכטן, ברענענדיקע שלַאנגען

 . מיט דער הַאנט און מיטן ֿפוס

װעל , ַאז דו װעסט מיך נישט לָאזן צורו! גנענדל, הערסט, גנענדל --
 ! װעסטו הָאבן ַא ֿפינסטערן סוף. איך גײן אױֿפװעקן די מומען

װי גנענדל ליגט , אױף ַא װַײלע װערט זי בַאֿפרַײט און זי ֿפילט
 . ָאּפגערוקט אין שטומער ציטערניש

 . ּפעטער מוז שױן רחלע אױֿפשּפרינגען ֿפון בעטשל ָאבער ַאביס

 ? רחלע, װָאס גײסטו טון --

 ! עס עקלט? ֿפַארשטײסט, עס עקלט מיך--

װי דָאס בלוט הָאט איר צוגעשלָאגן צום ּפנים ֿפַאר , רחלע ֿפילט
 . בושה

ריח ֿפון דעם שטױס -די לוֿפט איז ָאנגעלָאדן מיט דעם נֿבלה
 . רט אין דער גרױסער שטובגעטריקנטע שװָאמען דָא

װּו זי איז געלעגן , ַאז דער ריח זעצט ֿפון בעט, ָאבער רחלען דוכט זיך
ַאז דָאס שלָאגט ַאזַא העסלעכער ריח ֿפון גנענדלס , מיט גנענדלען

 . ברענענדיק לַײב און װילדער לַײדנשַאֿפט

ן זי הָאט אַײליק ָאנגעצונדן דעם לָאמּפ און גענומען זיך ַארומדרײע
איבערן ַאלקערל אין איר קורץ העמדל און מיט בײדע הענט 

 . ַארומגענומען זיך ַאלײן

עס הָאט זי . זי הָאט געװָאלט אױסמַײדן זיך אומצוקוקן אוֿפן בעט
 . עס הָאט ָאבער אױך געצױגן זיך אומצוקוקן. געשרָאקן און געעקלט



מיט , יּכורעאון ַאז זי הָאט דערזען גנענדלען זיצן אוֿפן בעט װי ַא ש
ַאן ָאֿפן מױל און אַײנגעֿפַאלענע אױגן און ָאט די אַײנגעֿפַאלענע אױגן 

רחלס , װײנענדיקע עקשנות אַײנגעביסן אין איר-מיט די זיס
הָאט זי זיך ֿפַארשעמט אוֿפן גַאנצן לַײב און זיך , נַאקעטקײט

 . אַײנגעקָארטשעט

 : גנענדל הָאט געשטַאמלט

 ? ֿפַארשטײסטו כָאטש, רחלע, ֿפַארשטײסטו כָאטש --

עס הָאט געשרָאקן און . רחלע הָאט אַײנגעצױגן אירע רונדע ַאקסעל
, געעקלט און איבלדיק געקיצלט ֿפון גנענדלס בליק און װערטער

 . ָאבער ֿפַארשטַאנען הָאט זי גָאר װײניק

 : און גנענדל הָאט גערעדט מיט ַא ֿפַארהַאקטן ָאטעם

ַאז איך , ַאזױ ֿפַײנט געהַאט נעכטן! רחלע, עהַאטהָאב דיך ֿפַײנט ג'כ --
! גָאט מַײנער.... בין גרײט געװען צו דערװַארגן דיך מיט מַײנע הענט

? ֿפַארװָאס הָאבן זײ דיך ליב? ֿפַארװָאס קלעּפן דָאס ַאלע צו דיר
הָאב 'מײנסט כ. די מחוּתנתטע, דער מחוּתן.... ַאֿפילו עלטערע לַײט

ַאז איך בין .... ?איך הָאב קײן ׂשכל נישטמײנסט ? נישט געהערט
, רחלע, נישט געזען. הָאב נישט ֿפַארשטַאנען'כ.... ָאבער בלינד געװען
, ַאנטלױף נישט. װָאס איז שײנקײט: נישט געװּוסט. װי שײן דו ביסט

גײ נישט װעקן די , גײ נישט, נײן. טרַײב מיך נישט ַאװעק! רחלע
איך װיל דָאך .... ַאז איך װיל דָאך. בַאז איך הָאב דָאך דיך לי! מַאמע

 .... ֿפַאר דיר ּכורײם ֿפַאלן

װָאס הָאט נישט , און אין קלײנעם ַאלקערל איז עּפעס געשען ַאזױנס
נישט מיט דער ָארעמער ענגשַאֿפט און נישט מיט דעם , געשטימט

 : לָאמּפ-קנַאּפן שַײן ֿפון דעם ֿפַאררױכערטן נַאֿפט

אין שרעק , ֿפגעשּפרונגען אוֿפן הױכן קוֿפערטרחלע איז ּתחילת ַארױ
ּפלוצלינג איז אין איר ָאּפגעֿפַאלן די . ֿפַאר גנענדלס ּכורײם ֿפַאלן

די ֿפיס ֿפַארװָארֿפן אײנער , איז זי געבליבן זיצן אוֿפן קוֿפערט, שרעק
װַײסער נַאקעטקײט און די , אין זײער ֿפולער, אױף דער ַאנדערער

, רוִיקע-געבליבן זיצן ַא שװַײגנדיק, ֿפַארלײגטהענט אױף דער ברוסט 
און . װי ַא װַײסע מַארמָארנע ֿפיגור, ַא מַײעסטעטישע און ַא שטרענגע



ַארומגענומען אירע , גנענדל הָאט זיך צו איר צוגעשַארט אױף די קני
אױֿפגערעגטע ברוסטן און , זיך געדריקט צו זײ מיט אירע הײסע, ֿפיס

 . ןבַאגָאסן זײ מיט טרער

הָאט זי ! װי ַא קַאלטע דו ביסט! רחלע, װי ַא שײנע דו ביסט --
 . געכליּפעט

און רחלע הָאט ַארָאּפגעקוקט ֿפון אױבן ַארָאּפ אױף דער 
װָאס הָאט ֿפַארבלָאנדזשעט אין די , ֿפַארּפַײניקטער עלטערער מײדל

דערנער ֿפון איר אײגענער לַײדנשַאֿפט און רחלעס הַארץ הָאט זיך 
און דָאס געֿפיל . איר שרעק הָאט זיך אױסגעװעבט. ט ָאּפגערוֿפןניש

װָאס הָאבן זיך ַאלץ שװַאכער געהױדעט אין , ֿפון רחמנות און עקל
װי דער רױך ֿפון ַא , זענען אױך לַאנגזַאם צערונען געװָארן, הַארצן

 . ּפַאּפירָאס

ון איר הַארץ הָאט איצט לַאנגזַאם ָאנגעֿפילט אײן זיס געֿפיל ֿפ
ֿפון בַאװּוסטזַײן ֿפון איר אײגענער , שטָאלץ און ֿפון אױבערמַאכט

װָאס ַא ֿפרױ קניט ֿפַאר איר װי , און װָאס ַארט עס איר, שײנקײט
ּכמעט בַײסנדיקע , ֿפַאר ַא הײליק בילד און בַאדעקט מיט הײסע

ֿפון אױבן . זי בַאװיליקט צו לָאזן זיך קושן? קושן איר קַאלט לַײב
, שטרענג און מַײעסטעטיש,  קוקט זי אױף דער ָארעמער ּכלהַארָאּפ

 . װי זי װָאלט זי מיט ַא קעניגלעכע מּתנה בַאשָאנקען

 ...בין מיר רחלע  איך--

און נישט די עקזָאטישע ּפערֿפומען ֿפון ַא ּפַאריזער בודוַאר דעמֿפן זיך 
און נישט די , אױס אין דער ָאנגעגליטער נַאכטיקער לוֿפט

ּכישוֿפטע בלומען ֿפון אורַאלטן לעסבָאס הָאבן געעֿפנט זײערע ֿפַאר
 . בעכערס צו דער אױסטערלישער מיסטעריע

הענגט אין , װי די ָאּפגעשונדענע ֿפעל ֿפון ַא נֿבלה, װער און ֿפַײכטש
 . דער לוֿפט דָאס געשמַאק ֿפון געטריקנטע שװַאמען

 . ָאבער רחלע ַאלײן ֿפילט אים שױן נישט מער

 .  דער ּפרָאװינץ איז ַאזױ װי בַײם ַאנטיקװַאר אוֿפן בױדעםאױף


