
 

27
 

ם 
לו
ש

ַא
ש

S
jo

le
m

 A
sc

h 

 .דערַײדער שנ
ט דערֿפ רו–! ניע זשענזעּפַא, ניע זשענזעּפַא –
 .סקרי כנדיקױרַאון בעט ֿפדער ַײשנ

.כנדיקַאע לט זשענזֿפ רו–! שעניקַא זשיד מ–
–ר טיר װַאן קַײ איז ד ָא ד): צום זעלנער (– 

 .ָאן ניטױאון זשענזע איז ש
ן ַײלטבלוטיק זַאדער זעלנער נעמט זיך ק  
,ןַײרַאינקל װ ַאגט  עס זיך אין ָאטר, קּפַא
 .מיש אין שטיבלײ כט זיך הַאמ

–ם טיש קריגט מען זי ך איבער אים ַײאון ב 
 זי שילט אים.דעריןַײדער מיט דער שנַײדער שנ

ער, רןַאנָאּפזט ָאט זיך  ג עלָאס   ער הװָאר  ֿפַאן ָא
 און דער–טע  קללות ױערט איר מיט טֿפענט

ר ניטָא לט  ג װָאי ע ס װ, ינקלװזעלנער אין 
נעַײס זױקט זיך אּפַא –ען װאיבער אים גע

נעװַאזעָאס ר ָא ס דױר ַאנעמט זיך , "יעשצעסװ"
םדט זיך צו ש טיקלעך מיט  דעַײצושנ, טױבר
- און דער זעל–זעלנערישן מעסערל , נעםײקל
גט זי ך ָאק ט רַאגעשמ-כטסַאשער דזיעגרינע

נצעַאס ג ָאאון נעמט ד, איבער דער שטוב
 ...ןַײשטיבל א

ט  זיךָאי ער הװ,  ט  זיך צולעגטָאי ער  הװ – 
 . דער קיךַײדענע ביִ  ברומט די י–! צולעגט

 .ניקעַײס ז ָאדער זעלנער טוט זיך ד
נעמענדיק , דענעִיט די יֿפ רו–ג  אים   ָא זײ  ג–
 .קןַאלץ צו הָאזיך ה

וןֿפדער ַײט דער שנֿפ רו–ג דו  אים ָא זײ ג–
 .הערַאטישל 

רבעטַאדענע ִיי די יװזעענדיק , דער זעלנער
-ן  ז עלנעַײט זָאה, קןַאלץ צוהָאם שטיקל  הַײב
ר ֿפַא  און –דן ַײטור עס ניט געקענט  לַאשע נרי
וןֿפנעמ ט , ףױער  זיך אבט ײט הײליקװַײנגַאל

און, לץָאס שטיק הָאנט דַאדערינס הַײדער שנ
 .קט עסַאצוה

- צוג עַא מיט , עקַאװדערין גיט אים  ַײדי שנ
ילסט ע סװ:  סטײעס ה, זערײענעם געבֿפר װָא
 ! דיר ַאנ, קאװד

װּו , קטַאק און צוהַאדער זעלנער נעמט די ה
ינט זיך איןֿפס געװָא, לץָא שטיק ל הַאר ָאנ

 און די–ך  ָא און זוכט נ –קט ער ַאב צוהשטו
נטַאט אין  דער  הײך  גר ָא אים נײַ ק איז ב ַאה
 .קןַאך צו הָאנ

ט  דיײג, קטַאלץ צוהָאס הָאט  דָאז ער הַא
ט און ױ שטיק ברַא ָאּפדט ַײדערין און שנַײשנ

-ר װָאצוגע, ריקןֿפָאנגט אי ם מיט דעם  ַאדערל
סָאט דָאז דער זעלנער הַא. זערײענעם געבֿפ
,ס ק ענדלָאנעמט ער זיך ד, ט צוגענומעןױבר

, סערװַא  ָא  דָאב  עס א יז יױא, רעגט ניטֿפאון 
ברענגט און גיסט, סערװ ַאך ָאט נײ ג–ב ניט ױא

-ַײרה רחל די שנׂשען װ, ריֿפג אין דער ָאטַײרֿפ
-ס מיט די חלות צו דער בעקעױרַארין איז דע
ולֿפרק אי ז ַאי דער מװ, ט זי דערזעןָאה, רין

ַא מל ון היֿפעס ּפכט איז עַאנַײב. מיט זעלנער
אין, עקלעךּפיל ֿפ ױזַאמיט , לןֿפַאגעָאּפרַאחיל 
זעלכע קרומע היטלעך מיט ביקסן אוןַא
קער ריחַאגעשמ,  און דער געז ונטער–ערדן װש
. סַאן די גָאילט ֿפף א ון ױט אײכטס גַאון דזיעגֿפ

עסּפט און טענהט עײזשניק שטַאזשענזע סטר
ס ָא דזַא, נעןַארשטֿפַאלד ַא ט זי ב ָא ה–  ײמיט ז

-נַײרטירן אװַַאף די קױנט מען די זעלנער אײמ
ײ  דר ַאלד געגעבן  ַאט זי  זיך בָא ה–צושטעלן 

.ןַײרַא ס מיט  די  חלות און צוריק אין שטוב ױא
-דעַײט די שנָא ה–! ןַײרַאאין בעט !  מענדל–

 .ײ ג עשרַארין געגעבן 
קענערָארעגט דער דערשרֿפ –? ס איזװָא –
 .ןַאמ

ײמען צושטעלט ז, געקומעןנען ַײ זעלנער ז–
 .ר טירןװַאאין די ק

-ר ונַא, ןָאסגעטױט זיך אָאדער הַײדער שנ   
סװָא, ערע דעקװכן אונטער די שָאגעקרטער
לעַאון די ֿפ, עדערןֿפלע ַאט ַאט אין זיך   געהָאה

טַײון  צֿפר ָאלעגט נֿפדערין ַײס די  שנװָא, גענז
דערַײט דעם שנָאזי ה. ך איר חתונ ה שעכטןָאנ

און ער. רבונדןֿפַא טיכל ַא מיט ָאּפדעם ק
 .קרעכצט

-נידערגעַאם בעט ַײט זיך בָאן הײלַאאון זי  
 :און גענומען די הענט ברעכן, שטעלט

 !געבער-ט ױן ברַײמ , ןַאן מַײ מ–
יזן זשענזעװט זיך אין דער טיר געָא עס ה– 

-כגעָאט זיך נָאהינטער אים ה, זשניקַאסטר
 . קע סטעלעַא  זעלנער מיטַאט ּפשלע
ָאּפ גיט אים –עץ ַאװניע קרּפַא,  רגןָא גוט מ–

 .ניקעַײס זָאזשענזע ד
.ניע זשענזע לעבןּפַא, רָאגוט י,  רגןָא גוט מ–
-ט ױן ב רַײמ, ןַאן מַײמ, ך  צו מירָא ברַא, זע

ס װָא , לןֿפַאעקגעַא װכט ַאנַײאיז מיר ב, געבער
דענעִי ברעכט די י –?  ס טוט  מעןװָא , טוט מען

 .ענטדי ה
דערַײ קרעכצט דער שנ–!  ױא,  ױא , ױ א–

 .ערער דעקװאונטער דער ש
,  ברומט זשענזע– ָאלקַאזש, ָאלקַא זש–
ט  מי ך דער ָאט הָא –נצע װָאן  ײענדיק זיך אײדר
לסט ָאז, לניק געשיקט צו דירַאטשַאניע נּפַא

ביזט.  קַארֿפ ַא ף ױס נעמען א ָא  מַאאים קומען 
–נסקען ַאב ַא קן צוײ מוז איך מי ר ג–נק  ַאקר
 . ןײסצוגױרַאטנדיק זיך  ײגר, גט זשענזעָאז

ַא !   כטַאנק געמַא ס טו מיך  קרָאס הװָא  – 
גט ָא ז–  ּפונאיםס קעׂשנע  ַײף מױכט  א ַאזע נײב

 ) בילדַא(דער זעלנער 
 שַאשלום 
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דענע ִימט  די יױר, געבענשטָאּפ, געגעסןָאּפ
ַא  שכן מיט ַאן ַײרַאעס קומט . ָאּפרַאון טיש ֿפ

ַא עס ּפך עָאנ, בװַײיואל שוסטער מיטן , שכנטע
נעײס ק לָאד. ם טישלַײמען זעצט זיך ב, דענעִיי

נקעןַא די ליכט צ,כט זיך שבתדיק ַײל לּפלעמ
ריח שמעקט און-כטער און דער חלֿבַײאין די ל

ן ָאב ט ײדער שוסטער ה. שטינקט אין  דער חדר
, סױרכט אים אָאמען ה, הׂש מעַאלן ײצו דערצ

מ ען ױון שירץ זֿפס ױ רַארחל נעמט -רהׂש
,ן  טישױֿפס אױאון שיט עס א) סעמעטשקעס(

-דּפָאערט די  װלד ַאב. ןַײדי געסט מכב ד צו ז
דער זעלנער. לעכץָאצט אין שײלֿפרֿפַאגע ָאל

ן טיש ױֿפזעט סעמעטשקעס א, ינ קלװזיצט אין 
ן  און נ עמטַײרַאנ ט ַאך  די הױ שטעקט ער  א–

ַאעס ּפי עװ, כגילט יק די סעמעט שקעסַײזיך גל
ושקעלע איזּפ-ק ַא בַאען די טװ,  קַאבַאט-שמעק
און, קן מיט די געסטַאן מיטצוקנָאבט ײה, ןָאֿפ
ל ָאדענסטמ. ײון זֿפלעכץ מער ָאט שײרּפשרֿפַא

-ײדער מיט דעם זעלנער מער הַײאיז דער שנ
ט  ער  צו צום זעלנער און ײג, רןװָא מישער גע

 : ן רוקןױֿפט אים אַאּפקל
רעגט ער דעםֿפ –? ַאינװָאבודיעט ,  נו–

 .זעלנער
כט  דער זעלנער מיט ַא מ–בודיעט ,  בודיעט–

שקעס מיטןקענדיק די  סעמעטַאקנ , נטַאדער ה
 . לױמ
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י װ ױזַא, ןַאֿפלע שַא, ּפלע טעַא, ליםלע ּכַאן ָא
סערװ ַארגן מיט ָאזַא לט בװָא געײלט זװָאער 
ך ָאלט נַאנט הַאאון די ה, נצן  לעבןַאן גױֿפא
סע ר צוװַאט  ײך  גרָאאון איז נ, ס קענדלָאד

 .געןברענ
-ון הינֿפדער ַײגט צום שנ ָאדערין זַײדי שנ
-ֿפשעַאנען זי איז בװַאון ֿפ, סױרַאמען ױטערן ק

 : כןַאטיקט מיטן ש בת מ
 .ן שלעכטער זעלנערײר  ניט קָאג,  סטװײ –
ערט ֿפ ענט–סט װּולד געַאב עס בָא איך ה–

 .דערַײאיר דער שנ
גט   דיָא ז–!  סטװּו לד געַאט ע ס בָאר ה ע–
 .ניעָאדערין מיט אירַײשנ

בעט מען זיך, ערטערװן ָא, אין דער שטוב
ביז דער זעלנער, טן װײנער מיטן צײאיבער א

 ...מישערײנצער הַא גַאערט אין שט יבל װ
ט אין ָאדענע הִידי י.  כטסַאנ-צו-ג ָאטַײרֿפ

-װָא די , מטױצוגער,   כטַאאיר שטיבל שבת געמ
-רונטער געַאן ױװשין הינטערן אַאדיקע מכע

)טישטוך(עלעכל װצ- חלהַארוקט און זי  מיט 
ַא דערשן טיש ַײטן שנײאיבערן בר. דעקטַאב

-כַײחלות און מעשענע ל, טײרּפרשֿפַאטישטוך 
ט די ָא ן הױװדעם א... געשטעלטױֿפרַאטער 

-כטס ג וט אונטערג עַאצונ-ג ָאטַײרֿפדענע ִיי
.נצן שבתַא גַאן ַײרעם זװַא לָאז עס זַא, צטײה

וןֿפלן ײ אװײט געבריט צָאן הױװדער א
זַא, עןװס איז אין שטוב געײאון ה, טןװַײדער
-ַאנס צו קָאּפבן טרױנגעהָאט ָאבן הױון די שֿפ
געלטיּפגעשָאּפבן זיך ָאנס הָאּפאין די טר, עןּפ

ַא בן געברענט אין ָאס  הװָא, ליכט-די שבת
אין דער שטוב. יבערענסטער קעגנאֿפטן װײצ
דער ַײדער שנ. לעס מ יט שבת  געשמעקטַאט ָאה

צום טיש , ם געקומעןײהַאון דער  חברה ֿפאיז 
 .כןַאנגען קידוש מַאזיך געזעצט און געג

-ם זעלנעַײב, ינקל זיצט דער זעלנערװ ַאאין 
ַא: כןַאקט זיך איבער די זּפַאאון , נעץַארישן ר

דל מיט ָאנ... העמדער, זןױה, לװר שטיּפָא
ס ָאס  דױ רַאך נעמט ער זיך ָאדערנ. דעםֿפָא
סער אוןװַאל ּפ  טעַאנעמט , טױנע ברװַאזעָאר
 .ן  צו עסןָאבט זיך ײה

-ם טיש או ן עסן די שבתַײלטע זיצן בַאדי 
לץ איז אין ַא. יש מיט די שבתדיקע  חלהֿפדיקע 

ינקלװרט אין ָאר דָאנ, דער שטוב שבתדיק
מיט דעם,  זעלנערכעדיקערװָאעס דער ּפזיצט ע

רטַאדענע ִידי י. טױכעדיקן זעלנערישן ברװָא
-כעװ ָא שטיק ַאעס ּפע; טױס זעלנערישע ברָאד

ַא  ָאּפדט זי  ַײ שנ–דיקעס אין  שבתדיקן 
ז  דערָאל:  חלה און איז אים  מכבד" מוציא"

ון דער שבתדיקערֿפן ַײך טועם זױזעלנער א
 .חלה

און, כגילטיקַײדער זעלנער נעמט עס צו  ג ל
-טיכגילַײעסט זיך די חלה מיט דער זעלבער גל

 .קער מינע


