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 די מטבע ֿפון הימל
  ערװברהם סוצקעַא
  

  - א -

  

און װער שמידט אױס אין ? צו װָאס בַאדַארף מען אין הימל געלט

ַא שטײגער , און װָאס? די אײבערשטע װעלטן זילבערנע מטבעות

-װָאלקנדדי , די שטערן: קָאן מען ֿפַאר די מטבעות דָארטן קױֿפן

  ?  אױף דער לבנהלעך

הָאבן , װינציקע ֿפון גָאר ַא סך, ַאנקעןַאזעלכע שאלות און געד  

מַײן , לײב-װען שלמה, געזשומעט נַײגעריק דורך מַײן מוחדורכ

-אין זַײן ֿפַאר, הָאט צום ערשטן מָאל געטַײטלט מיט מיר, רבי

בית און ַא גוטער מלאך הָאט ֿפַאר - דעם ַאלף, שנײטן כוטער

ָארֿפן ַא זילבערנע מַײנט װעגן און ֿפַאר מַײן ּכבוד װעגן ַארָאּפגעװ

װּו אױף זַײן ערשטער זַײט שימערירן , מטבע טַאקע אױֿפן סידור

 .װי שװַארצע שטערן, בית-די אותיות ֿפונעם ַאלף, זײ

ָאבער ניט מיט מַײנע , איך קָאן זײ ֿפרַײ ַארױסרײדן מיטן מױל  

  .אױגן
  

ר קײן איז גָא, צװישן גָאר מַײנע שאלות װָאס איך ֿפרעג זיך ַאלײן אין אױער

שאלה ניט צי די זילבערנע מטבע איז טַאקע בַאשטימט ֿפַאר מיר און צי דער 

לײב װעט ניט -שלמה. װָאס הָאט זי ַארָאּפגעשָאנקען איז ַא װָארער מלאך

ֿפון דער מטבע װַאקסן ַארױס : איך קָאן ַאלײן איבערצַײגן, שאַ . זָאגן קײן ליגן

 ַאן ָאנזָאג און ַא סימן צו װעמען ,קלײנע ֿפליגל מיט ַא סודותדיקן בליַאסק

  . זײ געהערן

אין , איך בַאשירעם די מטבע אין דער װַארעמער נעסט ֿפון מַײנע ֿפינגער  

די . אין מַײנע גלידער צעגײט ַא מתיקותדיקער ּתענוג. דער לינקער הַאנט

ָאסור אױב איך װעל זײ הַײנט . שע ֿפליגל צוקן און הײמישן זיך אַײןהימל

  .רױטער שקיעה-זן אין דער בוריקַארױסלָא
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  - ב -

  

לײב איז מַײנער ַא שכן ֿפון דערבַײִיקן כוטער אין דער נָאענט ֿפונעם -שלמה

אױף , ֿפון װַאנען מיר בײדע נעמען זיך אױף דער סיבירער ערד. טַײך אירטיש

האמת הָאב איך יָא -למען. איז מיר ַא שָאד צו טרַאכטן, דעם סיבירער שנײ

מַאמע און איך געדענק זײערע אונטערגעהַאקטע -עהערט ֿפון טַאטעעּפעס ג

די זון הָאט מיטגעװָאגלט , קלער איך, נָאר אױב... װָאגל, מלחמה: װערטער

  .איז ניט ַאזױ סטרַאשנע, מיט מיר צוזַאמען

ַאז דָאס לעבן ָאדער די צַײט , הָאב אױך געהערט אין אונדזער כוטער'כ  

ַײטן צעשניטן אין ַאזעלכע טײלן װָאס מע רוֿפט זײ װערט שױן ֿפון לַאנגע צ

װעדליק דעם ָא חשבון בין איך צעשניטן געװָארן אױף גלַײכע ֿפינף . יָארן: דאָ 

ל צעשניטן װערן אױף הונדערט חלקים װעל איך ַאלט זַײן 'ַאז איכ. טײלן

  .ּפונקט הונדערט יָאר

- ע שװַארצע אױֿפגעזַײנ. ּפנימדיקער-ַא שװַארץ, לײב איז ַא הױכער-שלמה  

אױך זַײן . גליטע אױגן הָאבן דעם זעלבן קָאליר װָאס די הױט אױף זַײן ּפנים

און שּפַאנען . הָאריקע בַאװַאקסנקײט איז ֿפון אײגענעם קָאליר װָאס די הױט

אין הױכע הַארטע װָאליקעס ביז איבער די קני און , לײב-שלמה, שּפַאנט ער

 אױס מיט זײ איבער די ֿפַארֿפרױרענע  ער שּפילט–נײן , סקריּפעט אױס

איך װָאלט קָאנען ַארַײן . ֿפונקען ַא לעבעדיקן שטעג צװישן די כוטערסשנײ

  .אין אײן װָאליק זַײנעם און זיך אַײנװַארעמען

  

לײב און עס לערנט מיך -בית בַײם שװַארצן שלמה-ַאלעמאי איך לערן ַאלף

ער גַאנצער געגנט ֿפַאר ַא װָאס ער שמט אין ד, בית דער טַאטע-ניט ַאלף

בין איך שױן געװױר , ַא לערנער און ַא קָאּפמענטש, סֿפָארכטיקן מַאןגָאט

דער טַאטע מַײנער איז קרַאנק אױף טיֿפוס און ַא שליטן : געװָארן די סיבה

  .הָאט אים צוגערױבט ֿפון אונדזער כוטער

  

  - ג -

  

מיט מַײן הַארץ אונטערן  קלעּפלטדי הימלישע מטבע אין מַײן ֿפינגערנעסט 

 מַײן רבי זָאל זַא, לײבן- װען אױף מָארגן לױף איך װידער צו שלמה, ּפעלצל

, איצטער שױן. בית- אין מיר ַארַײנטַײטלען די װּונדערלעכע אותיות ֿפון ַאלף
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נָאר אות מיט אות , גיט בלױז יעדער אות בַאזונדער, װי איך שטעל זיך ֿפָאר

  .ערצונױֿפגעסיליעט אין װערט

  

לעת נָאך ַאנַאנד הָאב איך מורא ֿפונַאנדערצובלָאזן די ֿפינגער און צו -ַא מעת

ֿפַארגינען ֿפַארגין איך ניט מַײנע זינדיקע . שּפיגלען זיך אין מַײן הימליש געלט

קָאן 'װער װײס ֿפון װַאנען ס. בליקן הנאה צו הָאבן ֿפון ַא מלאכס געשַאנק

-טע מטבע װעט ַא מלאך ַאזױ גיך ניט ַארָאּפַא צװײ. הרע-זיך יַאװען די עין

ֿפון דעסטװעגן ֿפַאררַײס איך יעדער װַײלע דעם קָאּפ מַײנעם צונעם . שענקען

 . בַאלקן בעתן בײגן זיך איבערן סידור

  .לײב- טשוכעט מיך שלמה, ”דער סידור איז אונטן, יִינגעלע„ 

  .בלַײב איך אים ניט שולדיק, ”איך מײן ַאז אױבן„  

  ”?װָאס איז דָא צו זוכן אױֿפן בַאלקן, ער אױבןװָאס„  

  ”.אינעם בַאלקן מוז דָאך זַײן ַא שּפעלטל, איך זוך דעם שּפעלטל„  

װָאס קומט דיר אױֿפן , ניטָא אױבן קײן שּפעלטלעך? װָאסער שּפעלטל„  

  ”?זינען

װי ַאזױ איז דורכן בַאלקן : אױב ניטָא קײן שּפעלטל איז דָא ַא שאלה„  

  ”?ַארָאּפגעֿפַאלן צו מיר די מטבע

זַײן טונקל ּפנים דערלַאנגט . לײב װערט ֿפון מַײן שאלה בהלהדיק-שלמה  

בעת , װי דָאס װַאסער אין אונדזער טיֿפן ברונעם, זיך ַא קַײלעכדיקן קנַײטש

  .אין אים ַאן עמער און צעבױטעט זַײן שּפיגלדי קײט לָאזט ַארונטער 

בַאקום איך אױף אים רחמנות און , לײב ֿפַאר ַא נסיון-געשטעלט שלמה  

  :ּפרוביר אים רַאטעװען

,  מטבע ַא ֿפײגעלעזילבערנערהָאב געזען אין דער 'כ! איך װײס ַאלײן„  

  ”.איז ַארַײנגעֿפלױגן דורכן קױמען'ס

  

  - ד -

  

, אמת? לטן דעם זילבערנעם סוד אין ַא געֿפענקענישװי לַאנג װעל איך הַא

װעל 'כ? ָאבער ֿפַאר די אײגענע, אױגן מוז איך אים בַאשירעמען-ֿפַאר סּתם

  .הרע ניט געבן- זיך ַאלײן קײן עין

  

ָאבער דער , דער טָאג איז אױסגעהַאמערט ֿפון שנײ און שנַײדנדיקער זון

ֿפַאלט ַארונטער ַא , ן זַײן קיניגרַײךַאז מע גיט ַא שּפַײ אי. ֿפרָאסט איז קיניג

װַײל אױף די שנײִיקע ּפלײנען הינטער , נָאר איך טו עס ניט. שּפליטער אַײז



4 
 

, און ַא הױכער, בית-די כוטערס איז אױסגעשּפרײט ַא גלִיענדיקער ַאלף

לײב שַארט אױף אים דָארטן ַאהין און צוריק מיט זַײן -װינטיקער שלמה

  .דימענטענעם טַײטל

  

- שטײען בַײם ֿפַארֿפרױ, ָאן ַא ּפיצל העמד אױף די ריּפן, נַאקעטע, בלײכע  

ַאנוסטן הָאבן דָא קירגיזן אױֿפגעלײגט . בײמער-רענעם אירטיש די בעריָאזע

-הָאט גע'בײמער אױֿפגעלעבט געװָארן און ס- זענען די בעריָאזע, ַא שַײטער

ַארֿפרױרן דער שַײטער ַאצינד איז אױך ֿפ .שלָאגן ֿפון זײ ַא װַארעמער ָאטעם

װי די כװַאליעס ֿפון אירטיש , זיך- בײמער ָאטעמען קױם אין-און די בעריָאזע

 און ּפעלצל און דעם זילבערנעם סוד בַאשליקאין , ָאבער איך. אונטערן אַײז

  .הָאב ניט מורא ֿפַארן ֿפרָאסט און זַײנע בַײטשן, אין דער ֿפינגערנעסט

  

-ר בַײם ֿפַארֿפרױרענעם אירטיש און ָאּפגעזונבײמע-צװישן די ָא בעריָאזע

- װעק איך אױף די מטבע ֿפון איר הימ, דערט ֿפון די כוטערס און מענטשן

אירע קלײנע ֿפליגל ציטערן . לישן דרעמל און ַאנטּפלעק זי ֿפַאר גָאטס װעלט

  .זײ ֿפעכלען און שימערירן אין דער אױסגעהַאמערטער לױטערקײט. ֿפון גליק

  

און בַאלד ַא , ַארגנֿבעט זיך אין מיר ַא שאלה ַא גָאר אױסטערלישעאיצטער ֿפ

און װָאס ? װָאס איז דער אונטערשײד ֿפון הימליש געלט און ערדיש: צװײטע

  ?אױֿפן מַארק ֿפַאר דער מטבע, בין איך נַײגעריק, קָאן איך קױֿפן

ַארק ֿפַארן גַאנצן מ: אױף דער צװײטער שאלה הָאב איך ַאן ענטֿפער גלַײך

  .װעל איך די מטבע ניט ָאּפגעבן

  .ַאז דער טַאטע זָאל געזונט װערן, װעל זי ָאּפגעבן בלױז ֿפַאר ַא רֿפואה'כ  

  .און איך טו ַא קוש מַײן הימליש געלט און בַאהַאלט עס אין קעשענע  

  

  - ה -

  

בין איך צעטומלט און , הָאב ַא קוש געטָאן די זילבערנע מטבע'ֿפון זינט כ

װּו הָאב איך ַאזַא , גװַאלדינקעס. ן ֿפון איר שַארֿפן צוּפנדיקן ריחצעשרָאק

  ?בין איך ַא מָאל שױן געװען אין הימל, ריח שױן געשּפירט

- זײ צעשמעלצן די בערי. עמעץ װײנט אין מיר און די טרערן זענען מַײנע  

נָאר די װָאלקנדלעך אױף דער לֿבנה װײסן ֿפון , בײמער אױף דער שױב- ָאזע

  .ניטגָאר
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דער טַאטע איז װַײט ֿפון ? װעמען זיך ֿפַארטרױען, װעמען זָאל איך ֿפרעגן  

, די מַאמע איז אױך ניטאָ . הָאט אים צוגערױבט ֿפון מיר ַא שליטן'ס, דַאנען

זָאל איך ֿפרעגן . איז אים נָאכגעגַאנגען אין שנײ נָאך די מעסערדיקע סימנים

עט לַאכן ֿפון מיר מיט ַא געל ער װ? דעם קירגיז, מַײן חֿברל טשַאנגורי

װעל זיך ניט , ניטָא קײן ברירה. געל װי די געזַאלצענע ּפוטער, געלעכטער

  .לײבן-שעמען און ֿפרעגן שלמה

איך . איצטער איז מַײן לערנען גָאר ַאנדערש װי נעכטן און אײערנעכטן  

 מַײן זָאל. זוך ניט קײן שּפעלטל, רַײס ניט מער דעם קָאּפ צום בַאלקןֿפַאר

איך בײג זיך . רבי געדענקען ַאז די מטבע איז ַארַײנגעֿפלױגן דורכן קױמען

-נָאר איך הער ניט מער זַײן ברוס. ַאלץ נענטער צו אים און צו זַײן טַײטל

איצטער לערן איך בלױז מיט . טיקע שטים און איך זע ניט מער די אותיות

   .בלױז מיט מַײנע נָאזלעכער, נָאזדער 

  .לײב-  בעזעמט מיך מיט זַײן שָאטן שלמה”?כעסטוװָאס ניו„  

  ”...דעם ריח... מַײן זילבערנע מטבע„  

- װײסט ניט ַאז איך ֿפיר ֿפונַאנדער איבער די כורטערס קעראָ , נַארעלע„  

  ”.לָאמיר לערנען װַײטער? סין

  

- איז אױסגע, צי מיר לערנען יָא ָאדער ניט, און ַאזױ ביזן הַײנטיקן טָאג  

-די שנײִיקע ּפלײנען הינטער די כוטערס ַא גלִיענדיקער ַאלףשּפרײט אױף 

לײב שַארט אױף אים דָארטן ַאהין און -װינטיקער שלמה, בית און ַא הױכער

 ...צוריק מיט זַײן דימענטענעם טַײטל
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