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די מטבע פֿון הימל

אַברהם סוצקעװער

-א-

צו װאָס באַדאַרף מען אין הימל געלט? און װער שמידט אױס אין
די אײבערשטע װעלטן זילבערנע מטבעות? און װאָס ,אַ שטײגער
קאָן מען פֿאַר די מטבעות דאָרטן קױפֿן :די שטערן ,די װאָלקנד-
לעך אױף דער לבנה?
אַזעלכע שאלות און געדאַנקען ,װינציקע פֿון גאָר אַ סך ,האָבן
מײן
מײן מוח ,װען שלמה-לײבַ ,
נײגעריק דורך ַ
דורכגעזשומעט ַ
זײן פֿאַר-
געטײטלט מיט מיר ,אין ַ
ַ
רבי ,האָט צום ערשטן מאָל
שנײטן כוטער ,דעם אַלף-בית און אַ גוטער מלאך האָט פֿאַר
מײן כּבוד װעגן אַראָ פּגעװאָרפֿן אַ זילבערנע
מײנט װעגן און פֿאַר ַ
ַ
זײט שימערירן
זײן ערשטער ַ
מטבע טאַקע אױפֿן סידור ,װוּ אױף ַ
זײ ,די אותיות פֿונעם אַלף-בית ,װי שװאַרצע שטערן.
מײנע
פֿרײ אַרױסרײדן מיטן מױל ,אָבער ניט מיט ַ
ַ
איך קאָן זײ
אױגן.
מײנע שאלות װאָס איך פֿרעג זיך אַלײן אין אױער ,איז גאָר קײן
צװישן גאָר ַ
שאלה ניט צי די זילבערנע מטבע איז טאַקע באַשטימט פֿאַר מיר און צי דער
װאָס האָט זי אַראָ פּגעשאָנקען איז אַ װאָרער מלאך .שלמה-לײב װעט ניט
איבערצײגן :פֿון דער מטבע װאַקסן אַרױס
ַ
זאָגן קײן ליגן .שאַ  ,איך קאָן אַלײן
קלײנע פֿליגל מיט אַ סודותדיקן בליאַסק ,אַן אָנזאָג און אַ סימן צו װעמען
זײ געהערן.
מײנע פֿינגער ,אין
איך באַשירעם די מטבע אין דער װאַרעמער נעסט פֿון ַ
מײנע גלידער צעגײט אַ מתיקותדיקער תּענוג .די
דער לינקער האַנט .אין ַ
הײנט
אײן .אָסור אױב איך װעל זײ ַ
הימלשע פֿליגל צוקן און הײמישן זיך ַ
אַרױסלאָזן אין דער בוריק-רױטער שקיעה.

1

ב-דערבײיִקן כוטער אין דער נאָענט פֿונעם
ַ
מײנער אַ שכן פֿון
שלמה-לײב איז ַ
טײך אירטיש .פֿון װאַנען מיר בײדע נעמען זיך אױף דער סיבירער ערד ,אױף
ַ
דעם סיבירער שנײ ,איז מיר אַ שאָד צו טראַכטן .למען-האמת האָב איך יאָ
עפּעס געהערט פֿון טאַטע-מאַמע און איך געדענק זײערע אונטערגעהאַקטע
װערטער :מלחמה ,װאָגל ...נאָר אױב ,קלער איך ,די זון האָט מיטגעװאָגלט
מיט מיר צוזאַמען ,איז ניט אַזױ סטראַשנע.
צײט
כ'האָב אױך געהערט אין אונדזער כוטער ,אַז דאָס לעבן אָדער די ַ
װערט שױן פֿון לאַנגע צ ַײטן צעשניטן אין אַזעלכע טײלן װאָס מע רופֿט זײ
גלײכע פֿינף
דא :יאָרן .װעדליק דעם אָ חשבון בין איך צעשניטן געװאָרן אױף ַ
ָ
זײן
טײלן .אַז איכ'ל צעשניטן װערן אױף הונדערט חלקים װעל איך אַלט ַ
פּונקט הונדערט יאָר.
זײנע שװאַרצע אױפֿגע-
שלמה-לײב איז אַ הױכער ,אַ שװאַרץ-פּנימדיקערַ .
זײן
זײן פּנים .אױך ַ
גליטע אױגן האָבן דעם זעלבן קאָליר װאָס די הױט אױף ַ
האָריקע באַװאַקסנקײט איז פֿון אײגענעם קאָליר װאָס די הױט .און שפּאַנען
שפּאַנט ער ,שלמה-לײב ,אין הױכע האַרטע װאָליקעס ביז איבער די קני און
סקריפּעט אױס ,נײן – ער שפּילט אױס מיט זײ איבער די פֿאַרפֿרױרענע
אַרײן
ַ
שנײפֿונקען אַ לעבעדיקן שטעג צװישן די כוטערס .איך װאָלט קאָנען
אײנװאַרעמען.
זײנעם און זיך ַ
אין אײן װאָליק ַ
בײם שװאַרצן שלמה-לײב און עס לערנט מיך
אַלעמאי איך לערן אַלף-בית ַ
ניט אַלף-בית דער טאַטע ,װאָס ער שמט אין דער גאַנצער געגנט פֿאַר אַ
קאפּמענטש ,בין איך שױן געװױר
גאָטספֿאָרכטיקן מאַן ,אַ לערנער און אַ ָ
מײנער איז קראַנק אױף טיפֿוס און אַ שליטן
געװאָרן די סיבה :דער טאַטע ַ
האָט אים צוגערױבט פֿון אונדזער כוטער.
ג-מײן האַרץ אונטערן
מײן פֿינגערנעסט קלעפּלט מיט ַ
די הימלישע מטבע אין ַ
מײן רבי זאָל
פּעלצל ,װען אױף מאָרגן לױף איך װידער צו שלמה-לײבן ,אַז ַ
נטײטלען די װוּנדערלעכע אותיות פֿון אַלף-בית .איצטער שױן,
אַרײ ַ
ַ
אין מיר
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װי איך שטעל זיך פֿאָר ,גיט בלױז יעדער אות באַזונדער ,נאָר אות מיט אות
צונױפֿגעסיליעט אין װערטער.
אַ מעת-לעת נאָך אַנאַנד האָב איך מורא פֿונאַנדערצובלאָזן די פֿינגער און צו
מײנע זינדיקע
מײן הימליש געלט .פֿאַרגינען פֿאַרגין איך ניט ַ
שפּיגלען זיך אין ַ
בליקן הנאה צו האָבן פֿון אַ מלאכס געשאַנק .װער װײס פֿון װאַנען ס'קאָן
אַראפּ-
ָ
זיך יאַװען די עין-הרע .אַ צװײטע מטבע װעט אַ מלאך אַזױ גיך ניט
מײנעם צונעם
קאפּ ַ
װײלע דעם ָ
פֿאַררײס איך יעדער ַ
ַ
שענקען .פֿון דעסטװעגן
באַלקן בעתן בײגן זיך איבערן סידור.
„ייִנגעלע ,דער סידור איז אונטן” ,טשוכעט מיך שלמה-לײב.
בלײב איך אים ניט שולדיק.
„איך מײן אַז אױבן”ַ ,
„װאָסער אױבן ,װאָס איז דאָ צו זוכן אױפֿן באַלקן?”
זײן אַ שפּעלטל”.
„איך זוך דעם שפּעלטל ,אינעם באַלקן מוז דאָך ַ
„װאָסער שפּעלטל? ניטאָ אױבן קײן שפּעלטלעך ,װאָס קומט דיר אױפֿן
זינען?”
„אױב ניטאָ קײן שפּעלטל איז דאָ אַ שאלה :װי אַזױ איז דורכן באַלקן
אַראפּגעפֿאַלן צו מיר די מטבע?”
ָ
זײן טונקל פּנים דערלאַנגט
מײן שאלה בהלהדיקַ .
שלמה-לײב װערט פֿון ַ
קנײטש ,װי דאָס װאַסער אין אונדזער טיפֿן ברונעם ,בעת
קײלעכדיקן ַ
זיך אַ ַ
זײן שפּיגל.
די קײט לאָזט אַרונטער אין אים אַן עמער און צעבױטעט ַ
געשטעלט שלמה-לײב פֿאַר אַ נסיון ,באַקום איך אױף אים רחמנות און
פּרוביר אים ראַטעװען:
„איך װײס אַלײן! כ'האָב געזען אין דער זילבערנער מטבע אַ פֿײגעלע,
אַרײנגעפֿלױגן דורכן קױמען”.
ַ
ס'איז
ד-װי לאַנג װעל איך האַלטן דעם זילבערנעם סוד אין אַ געפֿענקעניש? אמת,
פֿאַר סתּם-אױגן מוז איך אים באַשירעמען ,אָבער פֿאַר די אײגענע? כ'װעל
זיך אַלײן קײן עין-הרע ניט געבן.
שנײדנדיקער זון ,אָבער דער
ַ
דער טאָג איז אױסגעהאַמערט פֿון שנײ און
קיניגרײך ,פֿאַלט אַרונטער אַ
ַ
זײן
שפּײ אין ַ
ַ
פֿראָסט איז קיניג .אַז מע גיט אַ
װײל אױף די שנײיִקע פּלײנען הינטער
אײז .נאָר איך טו עס ניטַ ,
שפּליטער ַ
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די כוטערס איז אױסגעשפּרײט אַ גליִענדיקער אַלף-בית ,און אַ הױכער,
זײן
װינטיקער שלמה-לײב שאַרט אױף אים דאָרטן אַהין און צוריק מיט ַ
טײטל.
דימענטענעם ַ
בײם פֿאַרפֿרױ-
בלײכע ,נאַקעטע ,אָן אַ פּיצל העמד אױף די ריפּן ,שטײען ַ
רענעם אירטיש די בעריאָזע-בײמער .אַנוסטן האָבן דאָ קירגיזן אױפֿגעלײגט
שײטער ,זענען די בעריאָזע-בײמער אױפֿגעלעבט געװאָרן און ס'האָט גע-
אַ ַ
שײטער
שלאָגן פֿון זײ אַ װאַרעמער אָטעם .אַצינד איז אױך פֿאַרפֿרױרן דער ַ
און די בעריאָזע-בײמער אָטעמען קױם אין-זיך ,װי די כװאַליעס פֿון אירטיש
אײז .אָבער איך ,אין באַשליק און פּעלצל און דעם זילבערנעם סוד
אונטערן ַ
בײטשן.
זײנע ַ
אין דער פֿינגערנעסט ,האָב ניט מורא פֿאַרן פֿראָסט און ַ
בײם פֿאַרפֿרױרענעם אירטיש און ָאפּגעזונ-
צװישן די אָ בעריאָזע-בײמער ַ
דערט פֿון די כוטערס און מענטשן ,װעק איך אױף די מטבע פֿון איר הימ-
לישן דרעמל און אַנטפּלעק זי פֿאַר גאָטס װעלט .אירע קלײנע פֿליגל ציטערן
פֿון גליק .זײ פֿעכלען און שימערירן אין דער אױסגעהאַמערטער לױטערקײט.
איצטער פֿאַרגנבֿעט זיך אין מיר אַ שאלה אַ גאָר אױסטערלישע ,און באַלד אַ
צװײטע :װאָס איז דער אונטערשײד פֿון הימליש געלט און ערדיש? און װאָס
נײגעריק ,אױפֿן מאַרק פֿאַר דער מטבע?
קאָן איך קױפֿן ,בין איך ַ
גלײך :פֿאַרן גאַנצן מאַרק
אױף דער צװײטער שאלה האָב איך אַן ענטפֿער ַ
װעל איך די מטבע ניט אָ פּגעבן.
כ'װעל זי אָ פּגעבן בלױז פֿאַר אַ רפֿואה ,אַז דער טאַטע זאָל געזונט װערן.
מײן הימליש געלט און באַהאַלט עס אין קעשענע.
און איך טו אַ קוש ַ
ה-פֿון זינט כ'האָב אַ קוש געטאָן די זילבערנע מטבע ,בין איך צעטומלט און
צעשראָקן פֿון איר שאַרפֿן צופּנדיקן ריח .גװאַלדינקעס ,װוּ האָב איך אַזאַ
ריח שױן געשפּירט ,בין איך אַ מאָל שױן געװען אין הימל?
מײנע .זײ צעשמעלצן די בערי-
עמעץ װײנט אין מיר און די טרערן זענען ַ
אָזע-בײמער אױף דער שױב ,נאָר די װאָלקנדלעך אױף דער לבֿנה װײסן פֿון
גאָרניט.
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װײט פֿון
װעמען זאָל איך פֿרעגן ,װעמען זיך פֿאַרטרױען? דער טאַטע איז ַ
דאַנען ,ס'האָט אים צוגערױבט פֿון מיר אַ שליטן .די מאַמע איז אױך ניטאָ ,
איז אים נאָכגעגאַנגען אין שנײ נאָך די מעסערדיקע סימנים .זאָל איך פֿרעגן
מײן חבֿרל טשאַנגורי ,דעם קירגיז? ער װעט לאַכן פֿון מיר מיט אַ געל
ַ
געלעכטער ,געל װי די געזאַלצענע פּוטער .ניטאָ קײן ברירה ,װעל זיך ניט
שעמען און פֿרעגן שלמה-לײבן.
מײן לערנען גאָר אַנדערש װי נעכטן און אײערנעכטן .איך
איצטער איז ַ
מײן
קאפּ צום באַלקן ,זוך ניט קײן שפּעלטל .זאָל ַ
רײס ניט מער דעם ָ
פֿאַר ַ
אַרײנגעפֿלױגן דורכן קױמען .איך בײג זיך
ַ
רבי געדענקען אַז די מטבע איז
זײן ברוס-
טײטל .נאָר איך הער ניט מער ַ
זײן ַ
אַלץ נענטער צו אים און צו ַ
טיקע שטים און איך זע ניט מער די אותיות .איצטער לערן איך בלױז מיט
מײנע נאָזלעכער.
דער נאָז ,בלױז מיט ַ
זײן שאָטן שלמה-לײב.
„װאָס ניוכעסטו?” בעזעמט מיך מיט ַ
מײן זילבערנע מטבע ...דעם ריח”...
„ ַ
„נאַרעלע ,װײסט ניט אַז איך פֿיר פֿונאַנדער איבער די כורטערס קעראָ -
װײטער”.
סין? לאָמיר לערנען ַ
הײנטיקן טאָג ,צי מיר לערנען יאָ אָדער ניט ,איז אױסגע-
און אַזױ ביזן ַ
שפּרײט אױף די שנײיִקע פּלײנען הינטער די כוטערס אַ גליִענדיקער אַלף-
בית און אַ הױכער ,װינטיקער שלמה-לײב שאַרט אױף אים דאָרטן אַהין און
טײטל...
זײן דימענטענעם ַ
צוריק מיט ַ
1977
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