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והאקספרסיוניסטיתהחדשניתכתיבתובזכותונודעבצעירותועוד

מספקדגיםבסיפור(הרחוב).גַאס''דיברומןביטוילידיבאהאשר

ללאשהואהזה,העולםבתוךביידיש;התחתון'ל'עולםהצצהראבון

מקבילותבהכרחשאינןשונותחוקיםמערכותמשמשותיהודי,ספק

רבבחןזהבעולםנוגעראבוןהנורמטיביות.אוהדתיותלמערכות

בספרותמקוםמוצאתמידשלאעולםביטוילידיומביאובהומור

היידיש.

Portrait study of a young Jew branded as a boy (in 1906) with a

mustache, beard, and the word 'thief' in three languages by a Polish

doctor who caught him picking an apple from his tree. From the

Archives of the YIVO Institute for Jewish Research

ַאאיןשענק,ַאאיןֿפַארזַאמלטזיךהָאט„געריכט“דָאס
געלע,דיאוןהײסזײערגעװעןאיזעסחדרל.בַאזונדער

ֿפוןגעדַאמּפטהָאבןװענטנידעריקעדיאױףטַאּפעטןצעשײלטע
אױףגעזעצטנישטזיךהָאבן„ריכטער“דיָאטעם.מענטשלעכן

מיטן,איןגעשטַאנעןאיזװָאסבַאנק,הילצערנערלַאנגערדער
געװָאלטזיךַארוםַאזױהָאבןזײביר;ֿפעסערהױכעאױףנָאר

דיאױסגעטָאןזיךהָאבןזײלײַבער.צעהיצטעדיָאּפקילן
קָאלירטעדיאיןזיצןגעבליבןזענעןאוןמַארינַארקעס

אײבערהעמדער מיט די גלַאנצנדיקע ברָאנדזענע סּפינקעס.
דעמבעס,דיװישטַארקע,ַאלעמַאן.דרײַגעװעןזענעןזײ

— בַאקַאנטע ּפַארשױנען ֿפון דער „אונטערװעלט“.

בפניםנפרד.בחדרוןמרזח,בביתהתכנסהמשפטבית
שעלהמתקלפיםהצהוביםומהטפטיםמאוד,חםהיה

השופטיםאנושי.פההבלשלאדיםעלוהנמוכיםהקירות
באמצעשניצבהמוארךהעץספסלעלהתיישבולא

לצנןקיווהםכךהגבוהות;הבירהחביותעלאלאהחדר,
והמשיכומקטורניהםאתפשטוהםהלוהט.גופםאת

הארדכפתוריבעלותהצבעוניותבחולצותיהםלשבת
הבורקים.

מוכרותדמויות—גוףבעליכולםגברים.שלושההיוהם
בעולם התחתון.
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קַארק,רױטןגרָאבןַאמיטדיקער,ַאזײערזײ,ֿפוןאײנער
ַאןמיטנוס,װעלטשענערַאװיגעֿפַאלדעװעט,

ּפנים,ַאמיטקימּפעט־יִידענע,ַאװיבױך,ַארָאּפהענגענדיקן
ֿפוןשרַאמעןזיגזַאגיקעמיטבַאדעקטגעװעןאיזװָאס

דעמּפיקערדעראיןגעּפרײַכטהָאט—מעסערשטעךֿפַארהײלטע
ַאַארָאּפגעקוקטהָאבןמױלאױֿפגעעֿפנטהַאלבזײַןֿפוןאוןלוֿפט
הָאטערצײן.גָאלדענעשורותצװײאוןליּפןֿפלײשיקעּפָאר

דורךצוגעהַאלטןגעװעןזענעןװָאסהױזן,דיֿפוןַארױסגענומען
זײַנעדערלַאנגטאוןּפַאּפירָאסןשַאכטלַאּפַאסיק,לעדערנעםַא

ַאמיטטוענדיקזָאגַארייכערן,צוקָאלעגןצװײאיבעריקע
ֿפוןַארױסקריכןגעװָאלטקױםהָאטװָאסשטים,הײזעריקער
זײַן הַאלדז:

— נו, מ׳קָאן שױן ָאנהײבן די „דין־ּתורה“?
װָאסצװײטער,ַאגעענטֿפערטהָאט—נישט?װָאסֿפַאר—

(דָאסַאנדערע,דָאסװיקלענער,אױגאײןגעהַאטהָאט
איםאיזאוןציגלַאװירױטגעװעןאיזאױגקלענערע

אײַנגעשרומּפן געװָארן צוליב ַא קלַאּפ).
דערגעטוןגעשרײַאהָאט—יִידענע!דיַארײַןרוף—
װָאסהעמד,אױֿפגעקנעּפלטַאןמיטיונגַא„ריכטער“,דריטער

אױףברוסט,צעכרַאסטעטעהָאריקע,ַאַארױסגעװיזןהָאט
מענטשן,בײַװי—אױסטַאטוִירטבלױגעװעןאיזעסװעלכער

נַאקעטעַא—טורמעסאיןגעזעסןלַאנגזענעןװָאס
ַאטלעטן־ֿפרױ, װָאס הײבט שװערע געװיכטער.

הײבַאזיךהָאטּפניםצעשונדענעםמיטןערשטערדער
הָאטאוןגעזעסן,איזערװעלכעראױףֿפַאס,דערֿפוןגעטון

געעֿפנט די טיר.
אוןשװעלדעראױףגעטוןברוםַאערהָאטַארײַן!קום—

הָאט זיך צוריקגעזעצט אױף זײַן בּכֿבוד ָארט.
הָאטזיהױקער.ַאמיטיִידענעַאבַאװיזןזיךהָאטעס
אױגןדערשרָאקענעגרױסעּפנים,קרענקלעךװײַס,ַאגעהַאט

מײדלעך,בײדעקינדער:צװײגעֿפירטזיהָאטהענטדיֿפַאראון
ָאנגעטוענע אין צעריסענע, ֿפַארברודיקטע קלײדלעך.

הָאט—הײם!דעראיןלָאזןגעקענטהָאסטויַאטלעךדי—
צעשניטענעםמיטןּפַארשױןדערגעטוןזָאגַאטָאןבײזןַאאין

ּפנים.
הָאבןזײאוןזײמײנטמעןַאזדערֿפילט,הָאבןקינדערדי

דעראיןֿפַארשטעלטזיךאוןּפנימלעךרחמנותדיקעגעמַאכט
שטױבדעםגעװישטהָאטשלָאמּפערזײַןװָאסקלײד,מַאמעס

ֿפון דער ּפָאדלָאגע, װי ַא ֿפלעדערװיש.
הָאט—מַאן?דײַןֿפוןאײגנטלעךװילסטוװָאס—

געֿפרעגט דער „ריכטער“ מיטן רױטן, געדרָאלענעם אױג.
יִידענעדיהָאט—לײַט?ליבעמײַנעװיל,איךװָאס—
נישט,דעןװײסטעץ—קול.שלוכצנדיקַאמיטרעדןגענומען

ַאװיַאװעקװַארֿפןנישטמיךזָאלערװיל,איךװיל?איךװָאס
הונגער...ֿפוןװערןגעשװָאלןקינדערדילָאזןאוןשמַאטע

ערֿפערד.בלינדַאװיָאּפגעַארבעטאיםאיךהָאביָארֿפוֿפצן
הַאנטדיגעטוןנישטהָאטאוןּפריץַאװיַארומגעדרײטזיךהָאט

איךהָאבקַאטָארזשַאןַאװיַארײַן.װַאסערקַאלטןאין

ואדום,עבהצווארבעלמאודשמןגבר—מהםאחד
משתפלתכרסומלך,כאגוזוחריציםקמטיםחרוש

סכיןמדקירותמשוננותצלקותמלאותופניוכיולדת
למחצההפתוחומפיוהלח,באווירהתנשף—שהגלידו

זהב.שינישלשורותושתיבשרניותשפתייםזוגהציצו
בחגורתשהודקוממכנסיו,סיגריותחפיסתהוציאהוא
רעיולשניהציעמגרונו,בקעשבקושיהצרוד,ובקולועור,

לעשן:

— נו, כבר אפשר להתחיל בדין תורה?

מרעותהקטנההאחתשעינוחברו,השיב—לא?למה—
והצטמקהכסלקאדומההייתהיותרהקטנה(העין

בעקבות מהלומה).

צעירהשלישי,השופטצעק—לאישה!תקראלך—
מקורזלשעיר,חזהחושפיםפתוחים,שכפתוריהבחולצה

שישבואנשיםאצלכמו—כחולהבדיוקעקועועליו
מרימהועירומה,חטובהאישה—רבותשניםבכלא

משקולות כבדות.

שישבמהחביתבאחתקםהשסועות,הפניםבעלהראשון,
עליה ופתח את הדלת.

לשבתוחזרהדלתמפתןעלבעמדושאגפנימה!'כנסי—
על כיסא הכבוד.

חיוורותפניםלההיוגיבנת.אישההופיעהבחדרון
שתיאחזהובידיהומבוהלותגדולותעינייםוחולניות,

ילדות: שתי בנות לבושות בבגדים קרועים ומלוכלכים.

בכעסאמר—בבית!החמודותאתלהשאיריכולת—
הברנש בעל הפנים השסועות.

פנובעצב,פניהןאתעיוועליהן,שמדבריםחשוהילדות
אתטאטאוששוליהשמלתה,קפליביןוהסתתרוהאםאל

הרצפה כמו סחבה.

בעלהשופטשאל—מבעלך?רוצהאתבעצםמה—
העין הנפוחה והאדומה.

בקולואמרההאישהפתחה—רבותיי?רוצה,אנימה—
רוצהאנירוצה?אנימהיודעיםלאאתם—מתייפח.

לגוועלילדיםוייתןסמרטוטכמואותי—יזרוקשלא
עיוור.סוסכמואצלועבדתישנהחמש־עשרהברעב...

ואניאצבע.נקףולאנסיך——כמובביתהסתובבהוא
מהעבודהמנחתהשמיןהואבשבילו.פרךעבודותעשיתי
זרקהואמצליח,השלוכשהעסקועכשיושלי,הקשה

שלו.ומהילדיםממנילשמוערוצהולאלכלביםאותי
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ֿפוןגעקריגןערהָאטבױךנגידישןַאאים.ֿפַארגעּפרַאצעװעט
מיךערהָאטגוט,איםס׳גײטַאזיעצט,אוןהָארעװַאניעמײַן

דיֿפוןאוןמירֿפוןהערןנישטװילעראוןַאװעקגעװָארֿפן
זיךערלַאכט—גערוֿפןאיםאיךהָאברֿבצוםזײַנע.װערעם

ר׳הָאטער,זָאגט—געסטרַאשעטאיםאיךהָאבסָאנדמיטןאױס;
ערװעטענקצוער...ציטערטענקֿפַארָאבערמורא,קײןנישט
רחמנותצ׳װעטאוןהַארץיִידישַאדָאךהָאטעץקומען...שױן

הָאבן אױף ַא קַאליקע מיט צװײ לעבעדיקע יתומים.
נישטמערשױןדַארֿפסטדוגעדייבערט!גענוגשַא!שַא,—

ּפַארשױןדערהָאט—ֿפַארשטַאנען!ַאלץשױןהָאבןמיררעדן.
איראוןהַאנטדערמיטגעטוןמַאךַאהַארץאױֿפן„בילד“מיטן

שױןדיךװעלןמירהולכן.קָאנסט—רײד.דיאיבערגעשלָאגן
רוֿפן.

מײַןָאןזיךנעמטהַארצן,איןגָאטַאצ׳הָאטװיאױ,—
גערעדטֿפרױדיהָאט—שײגעץ,דעםבלקלערנטאוןקשיװדע

ַאמיטװינטשנדיקאוןאונטערזיֿפצנדיק,שװעלדעראױף
חניֿפהדיק ּפנים ַא „גוטן טָאג“, הָאט זי ֿפַארלָאזט די שענק.

זיךזײהָאבןַאלײן,געבליבןזענעןריכטערדיַאז
ָאנגעקוקט.

—ַארײַן!ּפרעסדעראיןטוןנעםַאיָאלדדעםדַארףמען—
הָאטאוןאױגקלײנעםמיטןּפַארשױןדערָאנגערוֿפןזיךהָאט

זיך אױסגעצױגן אױֿפן ֿפַאס ביר.
נישטשױןאיםּפַאסטגילדן,ּפָארַאָאּפגעשּפָארטר׳הָאט—

עראוןקוקןנישטשױןאונדזאױףװילער—הױקער!ַאװײַבַא
קעןערװיזיך,מַאכטאוןּפלומּפַאװישטײַף,גַאסדעראיןגײט

אונדז נישט!
איצטאיז„דין־ּתורה“דיװעלכןװעגןמענטש,דער

מָאלַאהָאטאון„ּפַאּפסט“לײזערגעהײסןהָאטֿפָארגעקומען,
אױך געהערט צו דער חֿברותא ֿפון די „ריכטער“.

חתונההָאטיונג,שײנערגעזונטער,ַא„ּפַאּפסט“,לײזער
איזװָאסדינסטמױד,ַאאוןהױקערַאװײַב,זײַןמיטגעהַאט
ַאזַאאױףיָאר,צװעלףַאמיטאיםֿפוןגעװעןעלטערדערצו

נישט־געװײנטלעכן אוֿפן:
מיטגעחֿברטזיךהולטײַ,ַאלעביונג,ַאגעװעןאיזלײזער

אױֿפןגעדרײטזיךהָאטקונצן־מַאכער;אוןגנֿביםקלעזמער,
שלימזלדיקןַאֿפערדקַאליעדיקַאַארײַננַארןגעהָאלֿפןמַארק,
הָאטמעןװּוַאכסניות,דיאיןגַאסטַאגעװעןּפױער,

אױסגעּפרָאּפט געלט בײַ סוחרים אין שולערישע קָארטנשּפילן.
אוןװעשין,ַאגעװעןזיאיז—געהַאטערהָאטמַאמעַא

ערװײַלשטוב,דערֿפוןַארױסגעטריבןאיםזיהָאטסוף־ּכל־סוף
אוןגרָאשןקײןנישטֿפַארדינטלײַט,קײןװערןנישטװיל

דרײט זיך ַארום מיט געמײנע לײַט.
ַאזעלכעֿפוןלעבןנישטדָאךמעןקָאןאײביקָאבער

אױסצוקלײַבןַאנטשלָאסןענדלעךהָאטלײזעראון„געשעֿפטן“
גנֿבה.בַאקַאנט:גענוגגעװעןשױןאיזערװעלכןמיטֿפַאך,ַאזיך

דעםבײַמַאכןצובַאשלָאסןערהָאטאױֿפטריטערשטןדעם
גרױסערַאגעװעןאיזיָאסעלעזײַדענערדעריָאסעלע.זײַדענעם

דעה־זָאגערַאצינגל,ֿפלינקַאקעּפל,שַארףַאמיטיִידַאגֿביר,

—איימתיצחוק;ממנועשההוא—לרבאותולקחתי
מפחידלאשזהאמרהוא—משפטבביתאותולתבוע
מוכןהואאצלכםמפחד...רועדהואמכםרקאותו,

אישהעלתרחמויהודי,לבלכםישאם—להתייצב...
נכה עם שתי יתומות.

צריכהלאכבראתִקשקשת!מספיקשקט!שקט,—
עלה"ציור"עםהברנש—מובן!הכולדבר.שוםלהגיד

יכולהאת—ביטול.בתנועתדבריהאתקטעהלב
להסתלק מפה. אנחנו כבר נקרא לך.

לישנעשהבעוולתכירואלוהים,לכםישאםאוי,—
מפתןעלהאישהאמרהלקח,הזההממזראתותלמדו
טוב""יוםומאחלתחלושותמתייפחתובעודההדלת,

חנף, עזבה את בית המרזח.

השופטים נשארו לבדם והביטו זה בזה.

העיןבעלהברנשקרא—הזה!האידיוטאתלתפוסצריך
הקטנה והתרווח על חבית הבירה.

אישהלומתאימהלאכברגילדנים,כמהכשחסךעכשיו
זקוףברחובהולךעלינו,מסתכללאכברהוא—גיבנת!

כמו לולב ומעמיד פנים שהוא לא מכיר אותנו!

לייזרנקראתורה"ב"דיןהתכנסושלשמוהאיש
"אּפיפיור" ונמנה פעם אחת עם חבורת השופטים.

אשתו,עםהתחתןונאה,בריאבחור"אפיפיור",לייזר
שנה,בשתים־עשרהממנוומבוגרתגיבנתמשרתת

בנסיבות משונות שכאלה:

נגנישלידידםהולל,ורווקשעשועיםנערהיהלייזר
סוסלמכורעזרבשוק,הסתובבהואורמאים.גנביםרחוב,
סוחריםרימהושםבאכסניותהתארחעני,לאיכרחולה

בקלפים.

אותוגירשההיאדברשלובסופוכובסת,אמאלוהייתה
הרוויחלאאדם,בןכמולהתנהגרצהלאהואכימהבית

גרוש והסתובב עם טיפוסים מפוקפקים.

שכאלה,מעסקיםלנצחלהתקייםאפשראיהריאבל
במקצועבחרהואמקצוע.לייזרלובחרדברשלובסופו
החליטשלוהבכורההופעתאתגנבה.היטב:הכירשכבר

כדול,גבירהיהיוסל'ה־משייוסל'ה־משי.אצללעשות
מאה.ובעלדעהבעלזריזה,לשוןחריף,שכלבעליהודי
מקורבואפילומשטרהקציניהרבהעםמיודדהיההוא

נבחריוסל'ה־משיאותוביותר.הבכירהמשטרהלמפקד
להיות הקרבן הראשון של לייזר.
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געװעןעראיזּפריסטַאװעססךַאמיטּכלל־ֿפַארזָארגער.ַאאון
עראיזּפָאליציי־מײַסטערסַאמעמיטןַאֿפילואון„דו“אויף

אױסגעקליבןלײזערדָאסהָאטאיםָאטאױסגעקָאכט.געווען
ֿפַאר זײַן ערשטן קרבן.

לײזערװעןקַאלטע,ַאאוןרעגנדיקעַאגעװעןאיזנַאכטדי
הױז,יָאסעלעסזײַדענעםדעםאיןַארײַנגעגליטשטזיךהָאט
שױןאיזַאלץװעןצױם.ַאמיטַארומגערינגלטגעװעןאיזװָאס
דימיטגעװעןשױןאיזלײזעראוןבשלוםַאדורךאיםֿפַאר

נַאכטדערֿפוןשטילקײטדיהָאטקָארידָאר,איןזַאכןגעגנֿבעטע
לײזערסֿפוןּפָאדלָאגע.דעראיןקלַאּפַאאיבערגעריסןּפלוצלינג

זילבערנערַאַארױסגעֿפַאלןאיזזַאקָאנגעשטָאּפטןגרױסן
הָאטיָאסלזײַדענערדערבַאגרָאבן.איםהָאטדָאסאוןלײַכטער.

דעםדערהערטהָאטערַאזקַאץ.ַאװישלָאף,לײַכטןַאגעהַאט
ּתיּכףהָאטאוןבעטֿפוןַארָאּפגעשּפרונגעןגלײַךעראיזקלַאּפ

זײַנעמיטצוזַאמעןבַאגנֿבעט.איםהָאטמעןַאזגעכַאּפט,זיך
ּפרענטןאײַזערנעמיטאוןאונטערװעשדיאיןערהָאטזיןצװײ

זיך ַא לָאז געטון נָאך דעם גנֿב און אים געּפַאקט.
„קָאּפמענטש“ַאגעװעןָאבעראיזיָאסעלעזײַדענערדער

הָאטערנָאראײַנזעצן,געלָאזטנישטלײזערןהָאטעראון
משרתַאגעדינטהָאטאיםבײַגעשעֿפט.ַאאיםמיטגעמַאכט
קײַלעכדיקעַאאוןהױקערַאדערצומױד,ֿפַארזעסענעַאזלַאטע,
יָאר,צװעלףֿפוןקינדַאלסדינעןאיםצוגעקומעןאיזזייתומה.

זיהָאטערָאּפגעשטָארבן.אירזענעןטַאטע־מַאמעווען
יָאסעלעזײַדענערדערדָאסהָאטזירחמנות.אױסַארײַנגענומען

איצט אין זינען געהַאט.
דעראיבערנישטמיךגיטיָאסל...ר׳מָאל,ערשטעדָאס—

גנֿבשלימזלדיקערדערהָאט—מָאל...ערשטעדָאסּפָאליצײ...
געװײנט און הָאט געקושט דעם גֿבירס הַאנט.

—הָאסטו?טַאטןַאאוןמָאל?...ערשטעדָאסטַאקע—
הָאט ר׳ יָאסל ַא ֿפרעג געטון.

— נײן, איך הָאב נישט קײן טַאטן. איך בין ַא יתום.
דָאסטַאקעאיזעסציקֿבר,טַאטנסדײַןבײַשװער—

ערשטע מָאל.
צואױֿפגעהערטנישטהָאטאוןגעשװָארןהָאטלײזער

װײנען.
— װי הײסטו, ּתכשיט אײנער?

— לײזער הײס איך.
דערהָאט—װײַב?ַאשױןהָאסטדוציבחור,ַאביסטו—

גֿביר װײַטער אױסגעֿפרעגט.
איןהָאטאוןגעענטֿפערטלײזערהָאט—בחורַאביןאיך—

װּונדערןצוזיךדרײסטקײטקײןגעהַאטנישטשרעקגרױס
װָאס מען שטעלט אים ַאזעלכע קשיות.

געזָאגטיָאסלזײַדענערדערהָאט—לײזער,אױסהער—
גלעטַאּפנים,ערנסטשטרענג,ַאמיטאוןטָאןֿפײַערלעכןַאאין

דידירגיבאיך—בָארד,שװַארצעגעדיכטע,דיזיךטוענדיק
הָאסטדוָאדערַארײַן,קרימינַאלאיןגײסטדוָאדערברירה:
הונדערטקריגסטדוהױקער.דעםזלַאטעדינסטמײַןמיטחתונה

און ֿפוֿפציק קַארבן נדן.

שלהביתתוךאללייזרהתגנבוקרגשוםבלילה
ולייזרבשלוםעברהכולגדר.מוקףשהיהיוסל'ה־משי,

הופרהופתאוםהגנובים,החפציםעםבמסדרוןעמדכבר
החוצהנפלכסףפמוטברצפה.בחטההלילהדממת
שנתוסופו.היהוזהלייזר.שלוהדחוסהגדולהשקמתוך

אתוכששמעחתול,כשנתקלההייתהיוסל'ה־משישל
ושניהואאותו.ששדדווהביןממיטתוזינקמידהחבטה

ברזלבמוטותאוחזיםהגנב,אחרילרדוףיצאובניו
ולגופם תחתונים בלבד, ותפסו אותו.

לכלא,לייזראתשלחולאפיקחאדםהיהיוסל'ה־משיאך
ושמהמשרתתאצלועבדהעסקה.אתועשהאלא

בודדה.ויותומהגיבנתגםשהייתהזקנה,רווקהזלאטה,
שתים־עשרה,בתכשהייתאצלולעבודהתחילההיא

וגםרחמים,מרובאותהקיבלהואנפטרו.שהוריהאחרי
עכשיו הוא לא שכח אותה.

תקראאליוסל...ר'שלי,הראשונההפעםזאת—
הגנבבכה—הראשונה...הפעםיוסל...ר'למשטרה,

המסכן ונישק את ידו של הגביר.
יששלך,אבאעםומההראשונה?...הפעםבאמתזאת—

לך אבא? — שאל ר' יוסל.
— לא, אין לי אבא. אני יתום.

— אם כן, תישבע בקבר אביך שזאת הפעם הראשונה.

לייזר נשבע ולא חדל מבכיו.

— מה שמך, בחור צעיר?
— שמי לייזר.

— אתה רווק, או שכבר יש לך אישה? — חקר הגביר.
לתהותהעזלאפחדומרובלייזרהשיב—רווקאני—

על פשר כל השאלות האלה.
ובפניםחגיגיתבנימהיוס'לה־משיאמר—לייזרשמע,—

אתה—העבה,השחורזקנואתמלטףורציניות,נוקשות
המשרתתעםשתתחתןאולכלא,שתלךאולבחור:יכול
רובל.150שלנדוניהתקבלהגיבנת.זלאטהשלי,

עיניו של לייזר חשכו.

חשקלוהיהולאמתלוצץאינושיוסל'ה־משיידעהוא
ההצעה:אתלקבלנאלץהואבררהבליתלכלא.ללכת

הוא נשא את זלאטה הגיבנת לאישה.

לשניהםפתחיוסללמחרת.בבוקרהתקיימההחתונה
עסק קטן, והכל הסתדר.
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לײזערן איז ֿפינצטער געװָארן אין די אױגן.
אוןנישטשּפַאסטיָאסלזײַדענערדערַאזגעװּוסט,הָאטער

אוןגײןצוגעגלוסטנישטאיםזיךהָאטקרימינַאלאין
גענומעןהָאטערזײַן:מסּכיםגעמוזטערהָאטבאין־ברירה

זלַאטען דעם הױקער ֿפַאר ַא װײַב.
גֿבירדערמָארגנס.צובַאלדֿפָארגעקומעןאיזחתונהדי

אוןדערװעגטזיךערהָאטדעמָאלטּפָארֿפָאערשטדעםהָאט
הָאטיָאסלזײַדענערדערװָאסװײַב,זײַןַאװעקגעװָארֿפןהָאט

אים מיט געװַאלד אײַנגעשלײערט.
שלעכטנישטזײאיזעסאוןמיסחרשטיקלַאגעמַאכטלק

געגַאנגען.
דיךמעןװעטַאנטלױֿפן,צודערװעגןזיךװעסטדוַאז—

ביןאיךַאזדָאך,װײסטדוקײטן.איןֿפירןצוברענגען
יָאסלזײַדענערדערהָאט—ּפָאליצײ...דערמיטאױסגעקָאכט

אים ָאנגעזָאגט.
ביזװײַב,זײַןמיטװױנעןגעבליבןַאזױשױןאיזלײזעראון

אוןַאװעקזענעןרוסןדיַאלט;געװָארןאיזיָאסלזײַדענערדער
ער איז געװָארן אױס מַאכער.

⁂

געװעןאיזערֿפיש.ֿפוןסוחרַאגעװָארןאיזלײזער
ַארױֿפגעַארבעט,ַאזױזיךהָאטאוןֿפישערסדימיטאױסגעקָאכט

דיװַאגָאנענװײַזַאֿפילוסחורהזײַןֿפַארקױֿפטערהָאטאיצטַאז
עס,הײסטאיז,ערגעװעלבער.דיאיןאוןמַארקאױֿפןקרעמער

ריזיק־גרױסןַאֿפַארמָאגטהָאטערהורטָאװניק.ַאגעװען
סךַאגעשטַאנעןטונקלקײטדעראיןזענעןדָארטקעלער.
זענעןעסװעלכעאיןװַאסער,מיטבַאליעסגרױסע

אוןהעכטקַארּפן,לעבעדיקעמחנותגַאנצעַארומגעשװּומען
שלײַען.
ערשטאיזלײזערימים־נורָאים.ֿפַארגעװעןאיזעס
ַארוםדערֿפערדיאיןהָאטערװּודַאנציג,ֿפוןֿפָארןצוגעקומען

איזאיצטטרַאנסּפָארטן.גרױסעֿפישערסדיבײַאײַנגעקױֿפט
דימַאכןצוגעהָאֿפטהָאטעראוןֿפישאױףסעזָאןרעכטערדער

אוןקַאּפיטַאלגַאנצןזײַןַארײַנגעלײגטהָאטערמטבע.אמתע
הערשטלעצטנסװײַלטײַער,זײַןװעטֿפישַאזזיכער,געװעןאיז

זײמוזמעןאוןװַאסערןּפױלישעדיאיןֿפישאױףמגֿפהַא
ברענגען ֿפון אױסלַאנד.

הָאטאוןקעלערגרױסןזײַןאיןַארומגעדרײטזיךהָאטער
געהָאלֿפןַאלײןהָאטאוןֿפַארגעניגןֿפוןהענטדיגעריבןזיך

שלַאנגען,בַאליעסדיאיןַארײַנװַארֿפןמשרתיםצװײזײַנע
ַארױסאיזאוןבַאשעֿפענישן,לעבעדיקעדיֿפַארשּפײַז—װערעם

ַא צוֿפרידענער צו זיך ַאהײם.
עסּפַארשױן.ַאװַארטןגעטרָאֿפןערהָאטװױנונגזײַןאין

קלײנעםמיטןדערָאט„ריכטער“,דיֿפוןאײנערגעװעןאיז
אױג.

װעגןֿפַארשטַאנען,גלײַךהָאטדערקענט,איםהָאטער
שטָאלץאוןֿפרעמדהָאטאוןגעקומעןאיזּפַארשױןדערװָאס

ֿפַארװָאלטערװימינע,ַאמַאכנדיקברוסטדיאױסגעשטעלט
קײנעם קײן מורא נישט געהַאט.

הריאתהבשלשלאות.אותךיאסרולברוח,תעזאם—
יודע שיש לי קשרים במשטרה... — אמר לו יוסל'ה־משי.

שיוסל'ה־משיעדאשתו,עםלהתגוררלייזרהמשיךוכך
אזרקמגדולתו.ירדוהואהסתיים,הרוסיםשלטוןהזדקן;

אותואילץשיוסל'ה־משיאשתו,אתלעזובלייזרהעז
להתחתן עמה.

⁂

הדייגיםעםקשריםקשרהואדגים.סוחרנעשהלייזר
הסחורהאתלמכורמסוגלהיהוכעתבמקצוע,והתקדם

הואובחנויות.בשוקלסוחריםהיישרשלוהעגלותמןשלו
ענקי.מרתףהיהובבעלותושאומרים,כמוסיטונאי,היה
להקותשחוובהןגדולות,גיגיותהרבהבחשכהעמדושם

שלמות של קרפיונים ודגים אחרים.

מנסיעהחזרבדיוקלייזרהנוראים.הימיםלפניקרהזה
מהדייגיםוהזמיןבכפריםהסתובבששםלדנציג,

עונההחלהזמןבאותוסחורה.שלגדוליםמשלוחים
השקיעהואיפה.סכוםלהרוויחקיווהוהואלדגים,טובה

לאחרונהכייתייקרו,שהדגיםבטוחוהיההונוכלאת
לייבאםצריךוהיהפוליןבנהרותדגיםמגפתהתפשטה

מחוץ־לארץ.

במובהנאה.כפייםהספקהגדולבמרתףהסתובבהוא
נחשיםהגיגיותאללהשליךמשרתיולשתניעזרידיו

ותולעים — מזון ליצורים החיים — וחזר הביתה מרוצה.

העיןבעלהשופטים,אחדזההיהברנש.לוחיכהבדירתו
הקטנה.

חזהואתניפחהואהגיע.מדועמידוהביןאותוזיהההוא
בגאווה: הוא אינו מפחד מאיש.

— מה נשמע, בחור צעיר? — שאל לייזר ברגע שנכנס.
השיב—וייסברג!אדוןאשתך,בשםלכאןבאתי—

האורח והביט עמוק אל תוך עיניו.
מליץלהיותממךביקשמילאשתי?דואגאתהממתי—

יושר שלה? — אמר לייזר בתוכחה.
תורהדיןלנוושהיה"אפיפיור"לייזרשאתהשכחת—

בעניינך! — צעק האורח ומשך את הכובע על מצחו.
לייזרהשיב—אתה!מייודעואניאנימייודעאני—

בזאתלךמודיעואנייודעאני—יותראףרועםבקול
שאני לא מפחד מה"דין תורה" שלכם.

אתוצמצםהאורחשאג—מאיתנו?מפחדלאאתה—
עינו הקטנה והנפוחה בזעם עד שהעין לא נראתה כלל.
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לײזערהָאט—יונגער־מַאן?גוטס,זָאגןאירװעטװָאס—
ַא ֿפרעג געטון בַאלד, װי ער איז ַארײַנגעקומען.

ּפַאניענָאמען,װײַבסאײַעראיןגעקומעןביןאיך—
ַאאיםאוןָאנגערוֿפןזיךװױלער־יונגדערהָאט—װײַסבערג!

טיֿפן קוק געטון אין די אױגן ַארײַן.
װײַבסמײַןגעװָארןדָאסאירזענטָאןװעןֿפון—

מליץ־יושר?אירװערןצוגעבעטן,אײַךהָאטװערֿפַארזָארגער?
— הָאט לײזער ַא זָאג געטון מיט געבײזער.

דואון„ּפַאּפסט“לײזערביסטדוַאזֿפַארגעסן,הָאסטדו—
„דין־ּתורה“!ַאדירװעגןגעהַאטהָאבןמירַאזֿפַארגעסן,הָאסט

הָאטאוןגעטוןגעשרײַאּפלוצלינגװױלער־יונגדערהָאט—
ַארָאּפגעצױגן דָאס היטל איבערן שטערן.

זענט!אירװערװײס,איךאוןביןאיךװערװײס,איך—
איך—טָאן.העכערןַאנָאךאיןגעענטֿפערטלײזערהָאט—

מוראקײןנישטהָאבאיךַאזװיסן,צואײַךגיבאיךאוןװײס
ֿפַאר ענקערע „דין־ּתורהס“.

יונגדערהָאט—נישט?מוראקײןאונדזֿפַארהָאסטדו—
דָאסֿפַארקװעטשטרציחהדיקאוןדרָאענדיקהָאטאוןגערעװעט

נישטגַאנצןאיןעסהָאטמעןַאזַאזױאייגל,געדרָאלענעקלײנע
ַארױסגעזען.

— נײן, איך הָאב נישט קײן מורא ֿפַאר קײן שום קנַאקערס.
— נו, װעט מען זען!

הָאטאיבערגעחזרט,לײזערהָאט—זען!מעןװעט—
אױףגעקוקטֿפַארַאכטונגמיטאוןקָאּפדעםהױךאױֿפגעהױבן

דעם ּפַארשױן.
טיר,דערמיטגעטוןקנַאקַאהָאטאוןַארױסאיזיונגדער

זיךהָאטאוןגעטוןקלונגהױכןַאַאזשהָאטװַאנטזײגערדערַאז
ָאּפגעשטעלט.

⁂

אױֿפןגעװעןלײזעראיזערֿב־רָאש־השנהֿפַארטָאגַא
דָאאיזמַארקאױֿפןגוט.איםגײטגעשעֿפטדָאסהימל.זיבעטן
טײַער.זײערקָאסטדָא,יָאשױןאיזװָאסדָאס,אוןֿפישװײניק

מיטֿפולאיזקעלערזײַןגעלט.מיטקַאּפלַאֿפַארדינעןװעטער
ֿפיש און ער װעט זײ ֿפַארצוקערן.

בַאלעגערטהױזזײַןהָאבןֿפרידעראיןבַאלדמָארגנסצו
אוןקױשןמיטֿפורלעך,אוןװָאגנסמיטיִידענעסאוןיִידן

דָאסקעסלען.בלעכענעאוןקַאסטנסמיטֿפעסלעך,הילצערנע
ּכליםמיטמַארקֿפוןהענדלערקעסאוןהענדלערגעװעןזענען

ֿפַאר די ֿפיש.
שטוּפטעולםדערװידערזען,לײזערהָאטֿפענצטערדורכן

זיך און ער הָאט זיך געגלעט דָאס בײַכל ֿפון ּתענוג.
הָאט—מציאה,ַאמירבײַכַאּפןװעלןזײַאזמײנען,זײ—
הײַנטזענעןעסװָאסדערֿפון,סיבהדיֿפַארשטַאנעןגלײַךלײזער

טײַער,איזֿפיש—שטענדיקװיסוחרים,מעראיםצוגעקומען
זיךמיר...צוגעקומעןזײזענען—ברענגעןצובַאװיזןנישט

טרַאנסּפָארט...גרױסןַאָאנגעגרײטהָאבאיךַאזדערװּוסט,
דידערצײלןשױןזײאיךװעללײזער,ָאבערדָאךאיךהײס

מעׂשה...

— לא, אני לא מפחד מאף אחד שעושה רוח.
נו, אנחנו עוד נראה!

והביטראשואתזקףואמר,לייזרחזר—נראה!עוד—
בברנש בבוז.

הקירששעוןעדרמה,כהדלתבטריקתיצאהצעיר
השמיע צליל גבוה ונעצר.

⁂

השביע.ברקיעלייזרהיההשנהראשערבשלפניביום
עלושהיווהדגיםדגים,מעטהיובשוקשגשגו,העסקים

בדגים,מלאהיהמרתפוהון.להרוויחעמדהואביוקר.
והוא עמד למכור את כולם ולהפיק רווח נאה.

עגלות,עםונשיםגבריםביתואתכיתרובבוקרמוקדם
היואלהפח.סיריועםתיבותעםמעץ,וחביותסלים

סוחרים וסוחרות מהשוק שהביאו עמם כלים לדגים.

לביתומתקרביםהאנשיםאתלייזרראהלחלוןמבעד
וליטף את כרסו בהנאה.

ידעלייזר—מציאותאצליימצאושהםחושביםהם
—כללמבדרךסוחריםיותראליובאיםמדועהיטב

הםכיאלי...באוהםלכן—בשבילםמדייקריםהדגים
יעשהלייזרלאאםמיגדול...משלוחשהכנתייודעים

אתם עסק…

ואחרילמהר,סיבהלואיןכאילולאטו,התלבשהוא
שאכל את ארוחת הבוקר בנחת, ירד למטה.

וידעההמולה,אתמרחוקשמעהוא—הגיע!לייזרר'
שיהיההחליטהואאבלחנופה.מתוך"ר'"אותושמכנים

קשה כאבן ולא יפחית אפילו גרוש מהמחיר.

משרתיוושניהואלהתמקח.שסייםעדרבזמןעבר
אתלהוציאכדיהמרתףדלתותאתפתחואצלושעבדו

וצעקוהגדולות,הגיגיותאלניגשוהצעיריםהסחורה.
בהפתעה.

בכלכךמתים.היוהםמעלה:כלפיובטנםצפוהדגים
מהומה.פרצההדגים!אתהרעילמישהוהמרתפים.

מישהו הרעיל את הדגים!...

לייזר התחיל להתרוצץ במרתף כאחוז טירוף.

—שערותיו.אתומרטצעקהוא—הרכוש!כלאתהרסו
הנקמה של אשתי!
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נישטזיךװָאלטערװיָאנגעטון,ּפַאמעלעךזיךהָאטער
געאײַלט און ָאּפעסנדיק געלַאסן ֿפרישטיק, איז ער ַארָאּפ אונטן.

ַאװײַטנסדערֿפוןגעהערטערהָאט—גײט!לײזעררב—
איםמעןזָאגט„רב“דעםַאזֿפַארשטַאנען,הָאטעראוןגערודער

ַאװיהַארטזײַןצובַאשלָאסןָאבערהָאטערחניֿפה.צוליב
שטײן און נישט ַארָאּפלָאזן קײן אײן גרָאשן ֿפון ּפרײַז.

מיטןגעװָארןֿפַארטיקאיזערביזגעדױערט,לַאנגהָאטעס
געהַאלטןהָאטערװָאסמשרתים,צװײזײַנעמיטעראוןמקח

אוןקעלערֿפוןטירדיגעעֿפנטענדלעךהָאבןגעשעֿפט,אין
געװָאלט ַארױסנעמען די סחורה.

זײאוןבַאליעסגרױסעדיצוצוגעגַאנגעןזענעןיונגעןדי
הָאבן ַא געשרײ געטון ֿפון איבעררַאשונג.

הייך:דעראיןבײַכערדימיטַארומגעשװּומעןזענעןֿפישדי
געסמטהָאטמעןקעלערן.ַאלעאיןַאזױטױט.געװעןזענעןזײ

די ֿפיש! עס איז געװָארן ַא רעש. מען הָאט געסמט די ֿפיש!...
לײזער הָאט גענומען ַארומלױֿפן װי משוגע.

ערהָאט—ֿפַארמעגן!גַאנץמײַןָאּפגעקױלעטמ׳הָאט—
געריטשעט און הָאט זיך געריסן די הָאר. — מײַן װײַבס נקמה!

ֿפישדיגעהָאלֿפן.נישטגָארָאבערהָאבןגעשרײעןזײַנע
זענען נישט לעבעדיק געװָארן.

זיךעולםדערהָאט—מעׂשה!ַאזַאָאװַא,ָאװַא,—
קעּפדיבַאליעסדיאיןַארײַנגעשטעקטהָאטאוןגעװּונדערט

װָאסֿפיש,דיבַאטרַאכטאוןאױגןֿפַארחידושטעגרױסעמיט
זענען געשװָאלענע געשװּומען מיט די רוקנס אױף דעם װַאסער.

ּפָארַאגעזָאגטצוגעזיֿפצט,טרײסטן,איםגעּפרּוװטמ׳הָאט
ֿפונעםַארױסגעשַארטאײנציקװײַזזיךמ׳הָאטאוןװערטער
קעלער.
ַאערהָאטַאלײן,געבליבןשּפעטעראיזלײזערַאז

ַאַאזֿפַארשטַאנען,טרױעריקערַאאוןנידערגעשלָאגענער
װילמעןאױבֿפָאלגן,מוזמען„דין־ּתורה“,ַאאיז„דין־ּתורה“

נישט הָאבן קײן מיאוסן סוף...

אבל כל צעקותיו לא עזרו. הדגים לא קמו לתחייה.

אלוהציצובתדהמההאנשיםקראו—קרהמהואבויאוי
לרווחהוקרועותתמהותבעינייםמביטיםהגיגיות,תוך

בדגים הצפים במים על גבם.

ואזמילים,כמהואמרונאנחולייזר,אתלנחםשניסוהיו
הם עזבו את המרתף לאטם.

תורהשדיןבעצבהביןהואלבדו,לייזרכשנותרכך,אחר
סוףלךצפויאחרתלחוקיו,לצייתצריךתורה.דיןהוא
מר.

Meir Kahn, the fish-seller of Jablonna. 1927. From the

Archives of the YIVO Institute for Jewish Research
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