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די נַײע וועלט
העולם החדש

אסתר קרייטמן

תרגום: דורי פרנס

הקדמה

השדים של אסתר קרייטמן

בצל,שנותרהזוזינגר,יהושעוישראלזינגרבשביסיצחקהסופריםשלוהלא-ידועההבכורההאחותהיתההיא

כותבאבותינו""עולםבספרוובסתר.—בעצמהלרכושנאלצהשאותההעצומה,והשכלתההכבירהספרותיכשרונהחרף

הואספרושבכותרת(כשםהזינגריתמןלחלוטיןומתעלםזינגרים",שניהיידישלספרות"היוהאו,אירווינגהספרותמבקר

הנערהעלהישיבה",בחור"ינטללסיפורוההשראההיואסתראחותוחייכיאמרבשביסמ"אימותינו").מתעלם

בחייהאך—ביותר"הגדולההיידיש"סופרתמותה,אחריאותה,כינהגםהואחכם.לתלמידונעשיתלגברשמתחפשת

התייחס אליה באופן מחפיר ומשפיל.  "מי יכול לחיות ליד הר געש?" אמר עליה.

רךהחסידזינגר,מנחםפנחסהרבשלבתם,1891בהצארית,שבפוליןבבילגוריינולדהקרייטמןאסתרהינדה

ראשי,רבעשויממנוהחומרמן"קורצהבעלה,כמולאאשר,הדעה,ובעלתהידעניתהמלומדת,בת-שבע,ואשתוהלב,

שלבמילותיואו,קאר;מוריסאסתר,שלבנהשכתבכפילירושלים",לעלותאפילואובוורשהלכהןמהססהיהשלאכזה

מרה,היתהבכורהבתשלהולדתהעלהאכזבהאמי."היהואביאביהיתהאמירקאילומושלםזוגהיו"הוריזינגר:בשביס

"העולםבסיפורהמתארתעצמהשהיא(כפיאותהששיכנהענייה,למינקתאמהאותהמסרההראשונותשנותיהובשלוש

"בגילבה.נוגעתלאאך—אותהמבקרתבת-שבעהיתהבשבועפעםועכור;מאובקלשולחןמתחתבעריסההחדש")

ובברכתהביתה,הינדלהנלקחתהשולחן,שלהתחתוןשמצדווהאבקהעכבישמקורימעּוורת"מוריס,בנהכתבשלוש",

הזיגוגמןלהיפטרבכדיכמותמיד,ימצמצועפעפיהחייהשאריתכלאבלראייתה.חלקיתלהשבהמבילגורייהרב

שמערפל את אישוניה המואדמים, או יפרפרו בפראות, כאילו היא רואה איזה חזיון תעתועים שאינו גלוי לאיש  מלבדה."

ונאלצהבת-שבע")"שלדהיינובשביס,יצחק(לימיםויצחקישראל-יהושעאחיה,שנילצדגדלהההוריםבבית

בההתעניין"לאזינגר,בשביסכתב"אבי",הבית.במטלותרקלעסוקחייבתשהיאבעודהשכלה,רוכשיםאותםלראות

שלכמיהתהאתמתאריםהשדים","מחולשלה,הראשוןברומןנרחביםחלקיםאותה."הבינהלאואמיבת,היתהשכן

שבילתההשעותואתמלומדת,להיותחלומותיהאתהעירה,שיגיעהנודדהספריםלמוכרציפייתהאתלהשכלה,הנערה

לשיחותבסתרהאזינההיאותרבות.ידעצוברתשהיאחלילהיגלופןהמשפחה,מןהסתירהשאותוהרוסיהלימודספרעם

עיירותשלבקהילותבתחילהבביתם,אביהשניהלהמאולתריםבבתי-הדיןוהמשנה,הגמראבסוגיותולדיוניםהמבוגרים
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ומיישבגירושיןמאשרואביון,רשמילארבכמיןשימשהואשםקרוכמאלנה,ברחובבוורשה,—ובהמשךהקטנות,

סכסוכים.

אחוזתחולה,"אשהעצבים;להתמוטטויותנתונה"היסטרית",נחשבההיאממנה.ופחדוהתרחקומשפחתהבני

שהגיעוהמפתיע,ההומורמלאיהשנונים,המכתביםאתגםמתארהואבזכרונותיוכיאםזינגר;בשביסעליהכתבדיבוק",

ממנה  בהמשך. היא עצמה האמינה כי רודפים אותה שדים, ויצירתה שופעת בדמויות מיוסרות, החוששות מ"עין הרע".

הגלות",אל"ברכבתבלגיה.מאנטוורפן,יהלומיםמלטשקרייטמן,אברוםעםשידוךלהסידרו,18בתכשהיתה

והראתהקצריםבסיפוריםשמילאההמחברותחצי-תריסראתבארנקהנושאת"הינדלהמפיה,זאתששמעבנה,כותב

ממלמלתבת-שבע,האם,כעתכלשהיא.תגובהוללאהאדומותעיניהמעלגבהבהרמתאותםשקראהלאמה,לכןקודם

שהיתהמהלמחברותעושההינדלהאזביידיש.כתבי-ידלמראההסתהיריחוהצארייםהגבולפקידישחוטמיפחדהאת

המרעהשדותאלהחוצההחלוןמןהקרועותהפיסותאתומשליכהלגזריםאותןקורעתהיא—לעצמהלעשותרוצה

הירוקים בהם מלחכות הפרות."

:מנחם:פנחסר'אביהלהלחשלחופה,תחתמקומהאתשתפסהלפניבברלין.כשרבמלוןנערךהחתונהטקס

היאשובעה;ממנויודעתלאשאמךקודש,מעשההתורה,ידיעלמצּווהתעשווהואשאתמהבעלך.עםביישניתתהיי"אל

מתישה את כוחותי לילה אחר לילה."

עםכותב).הואמומשו",שהנישואיםההוכחה("אנילמוריס,שמואתשינהשלימיםמשה,בנה,נולדבאנטוורפן

חותנהכךעלכששמעזקנו.אתלגלחבעלהאתוהכריחההנוכרית),(הפאהה"שייטל"אתזרקההיאלאנטוורפןהגעתה

כספיתומצוקהעונישללעתידאותםודןבזוג,הכספיתתמיכתואתאחתבבתהפסיקגדליה,—והמבוסס—האדוק

לאורך כל חייהם.

נדדוהםהבאותהשניםבשלושים-ותשעללונדון.הקטנההמשפחהעברההראשונההעולםמלחמתפרוץעם

עבדוהזוגבנישנימאושרים.ולאקשיםהיוהנישואיםלונדון.שלהיהודיותבשכונותלמשנהו,אחדוקרטחובשכור,מחדר

לכתיבה.רקהתמסרהמאזאותה.הכריעההחלשהשראייתהעדבבית,כתופרתעבדהאסתרשהזדמנה.עבודהבכל

עלהעיירהאתהניירעלמחדש"בראההראשונה?")הפמיניסטית"היהודיהבמאמרווייזיעקב(כותבהמטבח",שולחן"על

פעילההיתהגםהיאוחיים").("לשוןלעבן"און"לשוןהיידיהספרותיבמגזיןהתפרסמוהסיפוריםומנווליה."גיבוריה

בישיבות "חוג ידידי היידיש" באיסט-אנד הלונדוני, שם זכתה לכבוד רב מצד עמיתיה הגברים.

לאשהו"המדריךדיקנס,שלהמולד"חג"מזמוראתליידיש:מאנגליתיצירותקרייטמןתרגמההפרנסהלהשלמת

האינטליגנטית לסוציאליזם וקפיטליזם" של ברנרד שו — שתי בחירות המעידות על השקפת עולמה הרדיקלית.

מביקורהשובהעם,1929ב-אותולכתובהתחילההיא.1936ב-אורראההשדים""מחולשלה,הראשוןהרומן

שנותארבע-עשרהאחריאמהאתמחדששםכשפגשה),1926(הראשון,בביקורשעזבה.אחריבוורשה(והאחרון)השני

לאבכללאתהינדלה,"נולבתה:האםאמרהואזחובה,ידילצאתהשתיים,שלפושרבחיבוקהמפגשהתמצהפרידה,

בעלהשאברוםזדונית,בהנאהבעלת-הבית,להדיווחההזה,הביקורמןללונדוןבשובהאגב,שחשבתי!"כמומכוערת

כללךכואבשזהלראותמצטערת"אניהיתה:קריטמןשלהמיידיתתשובתהאחת.שכנהעםבהיעדרהלהתראותהרבה

כך, גברת רוזנצווייג. כיוון שטעם של גבר הוא עניין לא ברור, את באמת לא צריכה לקנא כל כך."

מילותיה הראשונות של דבורה, גיבורת הרומן "מחול השדים", הן:

לאעודשמעולםכיווןברצינות,ספקבצחוקספקאביה,אתדבורה'להשאלהאבא?"להיות,אצמחאני"ומה

שמעה שמישהו יגיד עליה מלה של שבח."

על פי רוב נהג ר' אברהם בר לא לענות דבר, או אולי לומר שנערה לא צריכה לצמוח לכלום. זה חרה לדבורה'לה.
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והמגבילים,המסורתייםהנישואיםעליהכשנכפיםעצמה.אתומחנכתלומדתהיאלאיסור,נכנעתלאדבורהאבל

היא מתעבת הן את עצמה, על שאינה נאבקת להשתחרר מהם, והן את הסובבים אותה.

וחלקובבלגיהחלקוהמתרחש)1944ב–בלונדון(שהתפרסם"יהלומים",קרייטמן,אסתרשלהשניהרומן

הגיבורבו.העוסקיםוהטיפוסיםהיהלומיםמסחר—ובמרכזופלוברי,כמעטיותר,ומרוחקצונןבסגנוןכתובבלונדון,

שלמשפחתהכמושבורחת,משפחתו,אתהזמןעםמפוררתשלווהכבודהממוןשרדיפתברמן,גדליההסוחרהואהראשי

הסופרת, ללונדון, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה.

בשםובאנגלית"יחוס",השםתחתפורסםשביידישקצרים,סיפוריםאוסףהוא)1950(והאחרוןהשלישיספרה

—השנישבחלקוואלהבפולין,יהודיתבעיירהמתרחשיםהספרשלהראשוןשבחלקוהסיפוריםאחרים".וסיפורים"בליץ

דמויותוהלא-סנטימנטלי,הצלולבסגנונהמתארת,היאהלונדונייםבספוריםהבליץ.בתקופתלונדוןשלהיהודייםברבעים

ג'ים,שלבחתונתוהאנגלית.בחברהבאמתלהיטמעמצליחיםלאאךהיהודיחייהםמאורחשנפרדותלושים,יהודיםשל

קרייטמןגםגוי..."ג'ו,גוי,"ג'ּו,שאומרראשובתוךקולהזמןכלשומעהואלא-יהודיה,בחורהעםהסיפורים,אחדגיבור

ייחודית—ובעיקרמאד,חברתיתמאד,יהודיהכןאבלסוציאליסטית,לאציונית,לאדתיה,לאלקיטלוג:ניתנתאינהעצמה

מאד. כפי שהיא כותבת על דבורה, גיבורת הרומן הראשון שלה, היא היתה "אידיאליסטית בלי אידיאל מוגדר."

המועצות.לבריתשברחומשה,הרבהשלישי,ואחיהמאמהגלויותשלושאליההגיעוהשניההעולםמלחמתאחרי

לאנוספתגלויהאףמספרת.אינהמתוכיצדמתיאךלברכה","זכרונופנחסבעלהאתהאםמזכירההגלויותבאחת

הסובייטית.בקזחסטן,1943ב-ברעבהנראהככלמתוומשהבת-שבעהגיעה.

האחרוןבביקורהוקשים.סבוכיםהיויהושע,וישראלבשביסיצחקהסופרים,אחיהשניעםאסתרשליחסיה

שםלועשהשכברכשבשביס,גברההדחיהתחושתיותר.עליהםדברהלאומעולםידיהם,עלדחויהחשההיאבוורשה

הוארצופות;שנתייםעובדאינוכברבעלהשכןכספית,בהלוואהלהשיעזור1944מ–לבקשתהבשלילהענהבאמריקה,

.1947אחרילארה"בלהגרלהלעזורסירבגם

ביותרוהחשובהנפוץהיידיבעיתוןלביקורתאולהתייחסותזכולאספריהכתיבתה:אתעודדולאהאחיםשני

אחתעלהחתוםאלמוני"י.ב.ז."אותוזינגרבשביסיצחקהיההאםמהלכים.לשניהםהיושבוה"פארווואטס",בארה"ב,

הדיםהיוהדומיננטיתלאישיותהכיברורצאתו?עםהשדים""מחולספרהעל—והפושרות—הראשונותהביקורות

למצואניתןשםבשביס,יצחקשלמגוריי"ב"השטןאויהושעישראלשלעגל"ב"יושהאםזינגר,לביתהאחיםשניביצירות

מאפילפיסהשסבלהקרייטמן,שלהתנהגותהוסממניפניהלתוויזההותיאורהאותהמכריעותשהנסיבותנערהשלדמות

משרטטוהוא"אחותי",נקראאבי"שלהדין"בביתבשביסשלהאוטוביוגרפיבספרוהספוריםאחדפאראנויה.שלמסוגוגם

חדרושבהשפעתהשםמודהגםהואתדיר.ומתחלפיםסועריםרוחלמצביהנתונההצעירה,הינדה-אסתרשלתמונהבו

אליו "רעיונות מודרניים", ובעקבותיהם — גם החשק לכתוב סיפורים.

גוססת,שהיאכשתפשה.1954ביוניבלונדון,בביתהובאלמוניות,בעונילב,מהתקףמתהקרייטמןאסתרהינדה

ש"לשדיםכדיגופתה,אתשישרפוהורתההיאהשדים".את"לבלבלהכר,עלכשרגליהההפוך,בכיווןהמטהעלנשכבה

שרדפו אותי בחיי לא יהיה קבר לבוא ולהטרידני בו."

לעברית).לא(אךודניתפולניתהולנדיתספרדית,גרמנית,צרפתית,לאנגלית,יצירותיהתורגמומותה,מאז

עצמו,הקוסםהקוסם".שלאחותו"הינדלהבשםבלובלין,כשנתייםלפנישהוצגלמחזההשראההיווהויצירתהחייהסיפור

כמהוכתבהלמדימוכשרת"מחברתהיתהשהיאהידיים,העיתוניםבאחדמותה,עםעליהכתביצחק,נובל,פרסחתן

שלך"אמאאמר:ולבסוףושתק,חשבישב,הואמותה,לאחראסתרשלבנהעםהיחידהובפגישתובכלל."רעיםלאספרים
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שמהנכתבדפוס,טעותעקבבהקדשה,אךהאהובה",אחותי"לזכרמספריואחדאתהקדישאמנםהואמשוגעת".היתה

"מינדה-אסתר" במקום הינדה-אסתר. אין זאת, אמר בשביס, אלא שהשדים שלה התערבו ובלבלו את האותיות.

Hazel Karr, Lola Maurice Hazel
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ליגנדיק נָאך אין מײַן מַאמעס בויך איז מיר דעמָאלט שוין
עּפעס נישט געֿפעלן געווָארן. נָאר זעסטו, ּפטור! ווַארעם

איז געווען, הָאב איך מיך אײַנגעדרייט, אײַנגעקנוילט און
בין מיר געלעגן ווי קיין מָאל גָארנישט…

נָאר, ַאז ס'זענען ֿפָאריבער ֿפינף חדשים און איך הָאב
דערֿפילט לעבן, בין איך געווָארן אויף ַאן אמת שטַארק
נישט צוֿפרידן. ס'איז מיר נימאס געווָארן דער גַאנצער
ענין. נָאר מער ֿפון ַאלץ איז מיר איבערדריסיק געווָארן

דָאס ּכסדרדיקע ליגן אין דער ֿפינצטער און כ'הָאב
ּפרָאטעסטירט. ָאבער ווער הָאט מיך געהערט? ַאז שרײַען

הָאב איך נישט געקָאנט. הָאב איך מיך איין טָאג מישֿב
געווען, ַאז לא זו הדרך, און כ'הָאב ָאנגעהויבן זוכן אוֿפנים,

ווי ַאזוי זיך צו בַאֿפרײַען.
איך הָאב גָאר ּפשוט געווָאלט ַארויס.

נָאך לַאנגע טרַאכטענישן איז מיר אײַנגעֿפַאלן, ַאז די
בעסטע עצה ווָאלט סוף־ּכל־סוף געווען ָאנצוהייבן ַא קַאמף
מיט דער מַאמען. הָאב איך מיך גענומען ווַארֿפן, קָאלערן,

ָאֿפט מָאל געגעבן איר ַא שטורך אין דער זײַט: איך הָאב
מיך ֿפַאר גָארנישט נישט ָאּפגעשטעלט, ָאבער ס'הָאט נישט
געהָאלֿפן. כ'הָאב מיר נָאר געמַאכט ַא שלעכטן נָאמען ַאזוי,

ַאז טָאמער, למשל, בין איך מיד געווָארן צו ליגן אויף איין
זײַט און איך הָאב געּפרּוווט איבערדרייען זיך, ּפשוט

געווָאלט בַאקוועמער מַאכן זיך ַא ביסל, הָאבן זיי שוין אויך
געבורטשעט. ַא ּכלל, ווָאס וועל איך אײַך דָא לַאנג ברײַען,
עס הָאט גָארנישט געהָאלֿפן — איך הָאב געמוזט אויסליגן

די גַאנצע נײַן חדשים — איר ֿפַארשטייט? — דעם גַאנצן
טערמין!

נו, הָאב איך (נישט הָאבנדיק קיין ַאנדער ברירה!) זיך
געטרייסט: איך וועל מיר שוין ָאּפנעמען שּפעטער! זָאלן זיי

מיך נָאר ַארויסלָאזן אויף גָאטס וועלטל, וועל איך שוין
וויסן ווָאס כ'הָאב צו טון… געווּוסט, ַאז כ'וועל זײַן ַא

חשוֿבער גַאסט, הָאב איך צוליב ַא סך טעמים. קודם־ּכל
דערֿפון, ווָאס כ'ֿפלעג זייער ָאֿפט הערן די מַאמע רעדן צו

עּפעס ַא ֿפרוי, ווָאס איז (ווי איך הָאב מיך שּפעטער
דערווּוסט) געווען מײַן בָאבע:

כבר כששכבתי בבטן אמי, משהו לא מצא חן בעיני.
אבל מה לעשות! היה חמים, התהפכתי לי, הצטנפתי

ושכבתי לי כאילו כלום...
אבל, כשחלפו חמישה חודשים והרגשתי חיים,

נעשיתי בהחלט לא מרוצה. נמאס עלי כל העניין!
יותר מכל העיקה עלי השכיבה בחושך כל הזמן,

והתקוממתי. אבל מי שמע אותי? שהרי לצעוק לא
יכולתי. יום אחד גמרתי בדעתי שזו לא הדרך,

והתחלתי לחפש אופנִים איך להשתחרר.
פשוט רציתי החוצה!

לאחר מחשבה ארוכה עלה בדעתי שהעצה
הטובה ביותר תהיה סוף כל סוף לפתוח במלחמה

עם אמא. התחלתי להטיל את עצמי לכל עבר,
להתגלגל, לדחוק אותה לא פעם בצלעות. רק

הוצאתי לעצמי שם רע, כך שאם למשל התייגעתי
מלשכב על צד אחד ונסיתי להתהפך, פשוט כדי

שיהיה לי קצת יותר נוח, כבר התחילו לרטון.
בקיצור, מה לי להלאות אתכם,  כלום לא עזר –

הייתי חייבת להוציא בשכיבה את כל תשעת
החודשים. הבנתם? את כל התקופה!

נו, כיוון שלא היתה לי ברירה, ניחמתי את עצמי:
אתנקם כבר אחר כך! רק יניחו לי לצאת לעולמו של

הקדוש-ברוך-הוא, כבר אדע מה לעשות... לדעת
שאהיה אורחת חשובה ידעתי מכמה טעמים. קודם

כל משום ששמעתי לא פעם את אמא מדברת עם
איזו אשה, שהיתה (כפי שהסתבר לי אחר כך)

סבתא שלי:
"אפילו כואב קצת, אבל אני כמעט לא מרגישה

את זה", היתה אמא אומרת, "אני מאושרת! אוי, איך
פחדתי מהשם 'עקרה'. זה צחוק? שנתיים אחרי

החתונה, ולא שומעים ולא רואים כלום... גם ִמינְֶקה
העקרה חשבה שעוד יהיו לה ילדים. ואיך יכולתי

להיות בטוחה יותר ממנה?"
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— ס'טוט ַאֿפילו ַא ביסל וויי, ָאבער איך ֿפיל עס ּכמעט
נישט — ֿפלעגט די מַאמע זָאגן. — כ'בין גליקלעך. אוי, ווי

איך ֿפלעג דָאס ציטערן ַא ביסל ֿפַאר דעם נָאמען עקרה.
עּפעס ַא קלייניקייט? צוויי יָאר שוין נָאך דער חתונה און
מען הערט נישט און מ'זעט נישט… מינקע די עקרה הָאט

אויך געמיינט זי'ט נָאך הָאבן קינדער. און מיט ווָאס בין
איך דָאס זיכערער געווען?

— נו, געלויבט איז דער אייבערשטער. זָאל נָאר גָאט
העלֿפן, ס'זָאל זײַן אין ַא מזלדיקער שעה; ס'זָאל חלילה
קיין עין־הרע נישט שולט זײַן — ֿפלעגט די בָאבע ּכמעט

ּתמיד ענטֿפערן.
ֿפון ָאט ַאזעלכע און ענלעכע שמועסן הָאב איך

געדרונגען, ַאז איך וועל זײַן ַאן ָאנגעלייגטער גַאסט.
געווּוסט הָאב איך, ַאז בײַ אונדז אויף יענער וועלט,

ווּו איך הָאב געלעבט בשעת איך בין נָאך געווען ַא נשמה,
ַאז עס ֿפלעגט דַארֿפן ַאריבערקומען עּפעס ַא חשוֿבער

מענטש, ֿפלעגט מען זיך גרייטן אויֿפצונעמען אים מיט
גרויס ּפַארַאד. קודם־ּכל ֿפלעגט זיך ֿפַארשּפרייטן ַא

גווַאלדיקע ליכטיקייט איבערן גַאנצן הימלרוים. מלָאכים
ֿפלעגן ַארומֿפלִיען (ָאּפצּוווַארטן אים) ֿפריילעכע,

שײַנענדיקע, אין גַאנצן אײַנגעהילט אין העלער זון.
ס'הָאבן אים ַארומגערינגלט ֿפײַערדיקע ּכרוֿבים, ווָאס

הָאבן ֿפון זיך ָאּפגעשלָאגן ַאזוי ֿפיל הייליקע ֿפרייד, ַאז דער
מענטש ֿפלעגט נָאר בַאדויערן ווָאס ר'איז נישט ֿפרִיער…

געשטָארבן. איז עּפעס ַא חידוש, ווָאס איך, ַא חשוֿבער,
לַאנג אויסגעקוקטער גַאסט, הָאב מיך געריכט געבוירן צו

ווערן אין ַא גרויסער, ליכטיקער שטוב מיט ָאֿפענע
ֿפענצטער, ווּו ַאהין די זון וועט ַארײַנלײַכטן מיט ַא גרויס

ליכט.
כ'הָאב דערווַארט ַאז יעדן ֿפרימָארגן זָאלן קומען

שַארן ֿפייגעלעך מיך בַאגריסן, זינגען שירה. דערצו בין
איך נָאך געבוירן געווָארן אין רָאש־חודש ָאדר — ַא חודש

ֿפון ֿפרייד. „משנכנס ָאדר מרבין בׂשימחה“.
נָאר דָא קומט „זי“ — די ערשטע ַאנטוישונג.

"נו, יתברך שמו. שרק יהיה בשעה טובה בעזרת
השם; שלא ישלוט חלילה שום עין הרע", היתה

סבתא כמעט תמיד משיבה.
מתוך שיחות כאלה ודומות להן הנחתי שאהיה

אורחת רצויה.
ידעתי שאצלנו בעולם ההוא, שבו חייתי כשעוד

הייתי נשמה, כאשר מגיעה איזו אישיות חשובה,
עושים הכנות לקבל את פניה בטקס גדול. קודם כל

פורשֹים אור יקרות לאורך כיפת השמיים כולה.
מלאכים מרחפים ללוותה, שמחים, בוהקים, עטופים

כליל בזוהר שמש. מקיפים אותה סביב כרובים
חוגגים שנודפת מהם כל כך הרבה שמחה קדושה,

שהאורח רק יכול להצטער על שלא... מת קודם. לא
פלא שאני, אורחת חשובה אשר ציפו לה מכבר,
שיערתי שאוולד בחדר גדול, מואר, עם חלונות

פתוחים שמבעדם תחדור השמש באור גדול.
ציפיתי שכל בוקר תבואנה להקות ציפורים

לברכני לשלום בזמר ושיר. ובנוסף לכך נקבע יום
לידתי לראש-חודש אדר, חודש של עליצות.

"משנכנס אדר מרבין בשמחה."
אבל הנה באה "היא" – האכזבה הראשונה.

אמא שכבה בחדרון קטנטן, ממש גומחה. המיטה
היתה מחופה בווילונות כהים, שחסמו לחלוטין את

האור. החלון הקטן היה סגור ומוגף כדי שלא תחדור
חלילה אפילו טיפת אוויר; שלא יתקררו. נראה

שהציפורים לא אהבו אור חסום וחלונות מוגפים,
והן חיפשו להן מקום טוב וחופשי יותר לזמר בו. גם

השמחה בינתיים לא הראתה את פניה, כיוון שאני
בת, וכולם בחדר, אפילו אמא, היו מאוכזבים.

בקיצור, שמח לא היה! הייתי כבר בת חצי-שעה,
אבל חוץ מכמה חבטות מאיזו פלונית ברגע שיצאתי

לעולם, אף אחד לא מסתכל עלי. כל כך עצוב!
סבתא נכנסת, היא מחייכת אל אמא. היא נראית
מאושרת – מן הסתם על שבתה שרדה  בשלום. עלי

היא אפילו אינה מציצה.
"מזל טוב לך, בת שלי שתחיי!"

"מזל טוב, שנחיה במזל!"
גם אמא מחייכת, אבל לא אלי.
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די מַאמע איז געלעגן אין ַא קליינטשיק שטיבעלע, ַאן
„ַאלקער“. דָאס בעט איז געווען ֿפַארהָאנגען מיט טונקעלע
ֿפָארהַאנגען, ווָאס הָאבן גוט ֿפַארשטעלט דָאס ליכט. דָאס

ֿפענצטערל איז געווען ֿפעסט ֿפַארמַאכט, ּכדי ס'זָאל זיך,
חלילה, נישט ַארײַנרײַסן קיין ביסעלע לוֿפט; מ'זָאל זיך

נישט ֿפַארקילן. די ֿפייגעלעך הָאבן, ווײַזט אויס, נישט ליב
געהַאט קיין ֿפַארשטעלט ליכט מיט קיין ֿפַארמַאכטע

ֿפענצטער, הָאבן זיי זיך ָאּפגעזוכט ַא בעסער, ַא ֿפרײַער
ָארט צום זינגען. די ׂשימחה הָאט זיך דערווײַל אויך נישט

ַארויסגעזען, מחמת איך בין ַא מיידל, זענען ַאלע אין שטוב,
ַאֿפילו די מַאמע, ַאנטוישט.

ַא ּכלל, עס איז גָאר נישט ֿפריילעך! איך בין שוין
בַאלד ַא הַאלבע שעה ַאלט, ָאבער ַאחוץ עטלעכע קלעּפ ֿפון
עּפעס ַא יִידענע, בשעת איך בין געקומען אויף דער וועלט,

קוקט זיך אויף מיר קיינער נישט ַארום. עס איז ַאזוי
אומעטיק!

די בָאבע קומט ַארײַן, זי שמייכלט צו דער מַאמען. זי
זעט אויס מלא־ׂשימחה — מסּתמא, ווָאס איר טָאכטער איז
שוין בשלום איבערגעקומען. אויף מיר קוקט זי זיך ַאֿפילו

נישט אום.
— מזל־טוֿב דיר, טָאכטער־לעבן!

— מזל־טוֿב, מיט מזל זָאל מען לעבן!
די מַאמע שמייכלט אויך, נָאר נישט צו מיר.

— כ'ווָאלט ַאוודאי געווען צוֿפרידענער ווען ס'איז ַא
יִינגל — מַאכט די מַאמע. די בָאבע טוט ַא שעלמישן ווּונק

מיט ַא הַאלב ֿפַארמַאכט אייגל און טרייסט:
— נישקשה, ס'וועלן נָאך יִינגלעך אויך קומען…

איך הער דָאס ַאלץ צו און ס'איז מיר שווער מׂשיג צו
זײַן. נָאך ווָאס בין איך געבוירן געווָארן, ַאז די גַאנצע

ׂשימחה איז גָאר נישט צוליב מיר? כ'בין שוין בַאלד
ֿפַארנודיעט ֿפון לַאנגווײַליקייט. אוי, ווי ס'ווילט זיך מיר

צוריק אויף יענער וועלט!
ּפלוצלינג דערֿפיל עּפעס ַא מָאדנע קעלט איבערן לײַב:

איך כַאּפ מיך אויף ֿפון מײַנע רעיונות: איך דערֿפיל מיך
אײַנגעקלעמט אין צוויי גרויסע, ֿפליישיקע הענט, ווָאס

טרָאגן מיך אין דער הייך. איך ציטער אין גַאנצן. אֿפשר —
ֿפַאלט מיר אײַן ַא מוראדיקע מחשֿבה — גייען זיי מיך

צוריק ַארײַנּפַאקן אויף נָאך נײַן חדשים? בר־ר־ר! עס
גרוילט מיך ֿפון דער בלויזער מחשֿבה.

"הייתי כמובן מרוצה יותר לו זה היה בן",
אומרת אמא. סבתא קורצת זדונית בעין חצי עצומה

ומנחמת:
"לא נורא, עוד יבואו גם בנים..."

אני שומעת הכל וקשה לי לתפוש. לשם מה
נולדתי אם כל השמחה אינה לכבודי! אני כבר מתה
משעמום. אוי, כמה אני רוצה לחזור לעולם ההוא.

פתאום אני מרגישה איזה קור משונה על הגוף:
אני ננערת באחת ממחשבותי. אני מרגישה את עצמי

נלפתת בשתי ידיים גדולות, בשרניות, שנושאות
אותי למעלה. אני רועדת כולי. אפשר – עולה בי

מחשבה מבעיתה – שהם הולכים לדחוס אותי
בפנים עוד תשעה חודשים? בררר! עצם המחשבה

מצמררת אותי.
אבל משהו מסובב לי בבת אחת את הראש, הכל

מסתחרר מול עיני, אני מרגישה שאני רטובה כולי,
קטנה כשם שאני! הושלכתי לנחל? אבל נחל הוא
קריר, מחיה, ואני מרגישה נצרבת משהו. אבל זה

מציק לי פחות מן המחשבה: מה הולכות שתי
הידיים הגדולות, המגושמות לעשות בי? אני הרי

לחלוטין ברשותן.
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נָאר עּפעס ֿפַארדרייט זיך מיר מיט ַא מָאל דער קָאּפ,
עס שווינדלט מיר ֿפַאר די אויגן, איך ֿפיל מיך דורכגענעצט
אין גַאנצן, ווי גרויס איך בין! בין איך אין ַא טײַך? ָאבער ַא

טײַך איז דָאך קיל, מחיהדיק, און מיך בריט גָאר ַא ביסל.
נָאר דָאס ַארט מיך נישט ַאזוי שטַארק, ווי דער געדַאנק,

ווָאס וועלן די צוויי גרויסע, אומגעלומּפערטע הענט מיט
מיר טון? איך בין דָאך אין גַאנצן אין זייער רשות.

Tsirl Waletzky, New World, Spring 1991, Courtesy of Lilith; vectorized by Raphael Hal�
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נָאר גָאט צו דַאנק, מ'נעמט מיך שוין ַארויס ֿפון דער
נעץ. מ'טרָאגט מיך צוריק אין ַאלקער ַארײַן, ַאן

ָאנגעטוענע שוין, ַא טרוקענע. מ'טרָאגט מיך ַארום איבערן
ַאלקער: יעדער קוקט אויף מיר, זָאגט עּפעס. לסוף לייגט

מען מיך צוריק ַארײַן אין בעט. די מַאמע גיט מיר עּפעס ַא
זיסע, ֿפליסיקע זַאך אין מויל ַארײַן: איך בין רעכט

הונגעריק, צי איך אויף ווָאס די וועלט שטייט.
די מַאמע קוקט אויף מיר מיט אירע גוטע, ווייכע

אויגן, ַאזש ס'ווערט מיר ווַארעם אויֿפן הַארצן. ַא זיסע
מידקייט שלעֿפערט מיך אײַן און ס'חלומען זיך מיר עּפעס

גליקן…
ָאבער דָאס גליק מײַנס הָאט לַאנג נישט געדויערט, ַא

גרויליק געשריי הָאט מיך אויֿפגעוועקט. איך כַאּפ מיך
אויף. כ'קוק זיך ַארום. ֿפון ווַאנען נעמט זיך עס? ווער

שרײַט? ערשט ס'איז די מַאמע!
ס'לויֿפן זיך צונויף מענטשן.

— ווָאס איז געשען? ֿפון ווַאנען נעמט זיך דָאס
געשריי?

די מַאמע מַאכט מיט די הענט, ּפרּוווט עּפעס ווײַזן,
ציטערט מיט די ליּפן, וויל עּפעס זָאגן און קָאן נישט. זי

ֿפַאלט צוריק אויֿפן געלעגער, ַא ֿפַארחלשטע ּכמעט.
געזען, ַאז ֿפון דער מַאמען וועלן זיי גָארנישט

ַארויסקריגן, נעמען זיי זיך ַאליין ַא זוך טון די סיבה אין
שַאנק, אונטערן בעט, אין בעט.

ּפלוצלינג דערהערט זיך ַא געשריי ֿפון דער
וועכטערין: ווי נישט מיט איר קול שרײַט זי און הַאלט אין

איין איבערחזרן:
— קעץ, גווַאלד, קעץ!

די מענטשן קוקן זיך איבער, קָאנען נישט ֿפַארשטיין.
ווָאס מיינט זי? ָאבער מער ווי דָאס ווָארט „קעץ“ קָאן מען

ֿפון איר נישט ַארויסקריגן — ַאזוי צעטומלט איז זי.
די בָאבע איז אויך שטַארק צעטומלט. זי מַאכט זיך

ָאבער ַא הַארץ, טוט ַאליין ַא רעכטן זוך אין בעט און,
לַאכנדיק מּכלומרשט, ּכדי צו ֿפַארבָארגן די שרעק, רוֿפט זי

אויס:
— מזל־טוֿב, די קַאץ הָאט געבוירן קעצעלעך, ַא גוטער

סימן!
ָאבער קיין גוטער סימן איז דָאס ַא ּפנים נישט געווען.

די מענטשן זענען אומרוִיק:

אבל תודה לאל, הנה מוציאים אותי מן
הרטיבות. נושאים אותי בחזרה לגומחה, לבושה,

יבשה. מעבירים אותי סביב בחדרון: כל אחד מציץ
בי, אומר משהו. לבסוף מניחים אותי בחזרה במיטה.
אמא מכניסה לי לפה משהו מתוק, נוזלי. אני באמת

רעבה כהוגן, מושכת בכל הכוח שבעולם.
אמא מביטה בי בעיניה הטובות, הלחות, עד

שנעשה לי חמים בלב. לאות מתוקה יורדת עלי ואני
שוקעת בחלום מאושר...

אבל אושרי לא נמשך זמן רב, צעקה מצמררת
מעירה אותי. אני מקיצה בחטף. מביטה סביב. מניין

זה מגיע? מי צועק? זו אמא!
אנשים מתקהלים בריצה.
"מה קרה? מה הצעקה?"

אמא מחווה בידיה, מנסה להצביע על משהו,
שפתיה מרעידות, היא רוצה להגיד משהו ואינה

יכולה. היא צונחת שוב אחורה על משכבה, כמעט
מעולפת.

בראותם שמאמא לא יוציאו כלום, הם נוטלים
על עצמם לחפש את הסיבה בארון, מתחת למיטה,

בתוך המיטה.
פתאום נשמעת צעקה מפי האחות; כמו לא

בקולה שלה היא צועקת ושבה וחוזרת: "חתולים, או
ואבוי לנו, חתולים!"

האנשים מביטים סביב, לא מבינים. מה היא
מתכוונת? אבל יותר מן המלה "חתולים" אי אפשר

להוציא ממנה דבר – כל כך היא נסערת.
סבתא גם היא נסערת. אבל היא אוזרת אומץ,

עורכת חיפוש כמו שצריך במיטה, וכשהיא צוחקת,
כאילו לכסות על הפחד, היא קוראת:

"מזל טוב, החתולה המליטה גורים, סימן טוב!"
אבל לא היה זה כנראה סימן טוב. האנשים היו

חסרי שקט:
"באותו יום ובאותה מיטה עם חתולים? המממ,

ככה נולד בן-אדם – חתול", אומר מישהו.
את אמא הרגיעו איכשהו. עלי שוב איש לא

העיף מבט. אמא ישנה. ובזאת נסתיים היום הראשון.
הייתי,  ברוך השם, כבר בת יום אחד תמים, וכבר
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— אין איין טָאג און אין איין בעט, מיט קעץ?
המ־מ־ם, ַאזוי ווערט געבוירן ַא מענטש ַא קַאץ, — זָאגט

עמעץ.
דער מַאמען הָאט מען ווי עס איז בַארוִיקט. אויף מיר
הָאט זיך ווידער קיינער נישט אומגעקוקט. די מַאמע איז

אײַנגעשלָאֿפן. דערמיט הָאט זיך געענדיקט דער ערשטער
טָאג. כ'בין שוין, ברוך־השם, ַא גַאנצן טָאג ַאלט, און איך

הָאב שוין נישט ווייניק איבערגעלעבט.

דער דריטער טָאג ֿפון מײַן געבוירן ווערן איז געווען
שבת. עּפעס ַא גרויסע, רויטע גויע הָאט מיך דָאס מָאל

געֿפירט אין בָאד ַארײַן. כ'הָאב מיך שוין נישט ַאזוי
געשרָאקן, געווּוסט שוין מיט ווָאס עס שמעקט.

כ'ליג שוין ווידער ַא מָאל בײַ דער מַאמען אין בעט. די
מַאמע קוקט אויף מיר מיט מער צערטלעכקייט נָאך ווי

נעכטן. איך צעעֿפן די אויגן, כ'וויל זיך ַא ביסל ַארומקוקן
אויף דער נײַער וועלט. מיט דער ֿפינצטערקייט בין איך

שוין געוווינט. מיט ַא מָאל — ס'ווערט מיר נָאך
ֿפינצטערער ווי ֿפרִיער.

עּפעס ַא כָאּפטע ווײַבער הָאבן זיך ַארײַנגעריסן אין
ַאלקער ַארײַן. איך קוק זיי ָאן. עּפעס רעדן זיי, מַאכן מיט
די הענט, נעמען מיך אויף די הענט, גיבן מיך איבער ֿפון
איינער צו דער ַאנדערער, ווי ַא טײַערן חֿפץ. קוקן אויף

מיר, קוקן אויף דער מַאמען, שמייכלען.
דערווײַל קומט ַארײַן די בָאבע מיט ַא טַאץ גוטע זַאכן.

די ווײַבער לָאזן זיך בעטן, מַאכן ַאן ָאנשטעל, ווילן
נישט ֿפַארזוכן, נישט ֿפונעם לעקעך און ברָאנֿפן, נישט

ֿפונעם אײַנגעמַאכטס, ווישניק, יַאגדעזַאֿפט און מעד, נָאר,
ַאז די בָאבע גיט נישט נָאך, מַאכן זיי שנָאבעלעך, ווערן

לסוף מרוצה און טוען ַא טוֿבה.
מַאנצביל הָאבן אויך ַארײַנגעשטעקט די קעּפ אינעם

ווײַבערשן ַאלקער. עּפעס הָאבן זיי גערעדט מיט מָאדנע
העוויות, געמַאכט מיט די הענט, געשָאקלט מיט בערד,

ֿפַארגַאנגען זיך.
ַא ּכלל, דער טַאטע הָאט דָאס מָאל אויסגעֿפירט, נישט

די בָאבע. און איך הייס שוין נָאך זײַנס ַא קרוֿבה,
ׂשרה־רֿבקה.

עברתי לא מעט.
היום השלישי להולדתי היה שבת. איזו גויה

גדולה, אדומה, הובילה אותי לתוך האמבט. כבר לא
פחדתי כל כך, כי ידעתי במה דברים אמורים.

שוב אני שוכבת ליד אמא במיטה. אמא מסתכלת
עלי ביתר חיבה מאשר אמש. אני פוקחת את עיני,
רוצה להציץ קצת בעולם החדש. לחושך אני כבר

רגילה. בבת אחת – נעשה חשוך יותר מאשר קודם.
איזו להקת נשים פורצת לחדרון. אני מתבוננת

בהן. הן מדברות משהו, מחוות בידיהן, לוקחות אותי
על הידיים, מעבירות אותי מן האחת לשניה, כמו

חפץ יקר. מסתכלות עלי, מסתכלות על אמא,
מחייכות.

בתוך כך נכנסת סבתא עם מגש עמוס כל טוב.
הנשים נותנות לה להפציר, עושות הצגות, לא

מוכנות לטעום מעוגות הדבש והוודקה, ולא מן
הפירות המסוכרים, היי"ש, עסיס האוכמניות ומי

הדבש, אבל כיוון שסבתא לא מוותרת, הן פוערות
את המקור, מתרצות ועושות טובה.

גם גברים שרבבו את ראשם פנימה לחדרון
הנשי. אמרו משהו בתוספת העוויות משונות, החוו

בידיים, נענעו בזקנים, התנשפו וכחכחו.
בסופו של דבר, הפעם אבא היטה את הכף, לא

סבתא. ואני נקראתי על שם קרובתו, שרה רבקה.
כעת יש למצוא מינקת. אמא היא חלושה,

חיוורת, ידיה שקופות כאלה, כחולות-וורידים,
צרות, היא בקושי יכולה להרים אותי. היא, אשת בית

בורגנית, לא יכולה להיניק אותי.  אני ההיפך:
בריאה, ילדה מברזל, זללנית, לא מפסיקה לצרוח:

רק לאכול אני רוצה.
למינקת גויה, אומרת סבתא, היא לא תמסור
אותי, עד כמה שזה תלוי בה.  ויהודיה היא אינה

מוצאת. הרוקח אומר דווקא שאילו אתרגל לאבקת
תינוקות, זה יהיה טוב יותר מחלב אם. אבל אני

אומרת שלא אתרגל, ואני מקיאה את זה כל הזמן.
רע ומר! סבתא עצבנית. אמא עוד יותר. רק אבא

מנחם – שמן הסתם השם יתברך יעזור. והוא אכן
עזר.
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איצט דַארף מען הָאבן ַאן ַאם. די מַאמע איז ַא שווַאכע,
ַא בלייכע, מיט ַאזעלכע דורכזיכטיקע, בלָא־ָאדערדיקע,

שמָאלע הענט, זי קָאן מיך קוים אויֿפהייבן. ַא בַאלעבַאטיש
ווײַבל, קָאן זי מיך נישט זייגן. איך בין דער היּפוך: ַא

געזונטע, ַאן אײַזערנע מויד, ַא ֿפרעסערין, הַאלט איך אין
איין שרײַען; רק כ'וויל עסן.

— צו קיין גויִישקער ַאם, — זָאגט די בָאבע, וועט זי
מיך נישט געבן, ווען מ'זָאל זי ָאּפגילטן. און קיין יִידישע

קָאן זי נישט געֿפינען. דער ַאּפטייקער זָאגט ַאֿפילו ַאז איך
וועל מיך צוגעוווינען צום קינדערמעל, וועט עס זײַן

בעסער ֿפון דער מַאמעס מילך. איך ָאבער זָאג, ַאז איך וויל
מיך נישט צוגעוווינען, און איך ברעך עס ּכסדר אויס.

ס'איז ביטער! די בָאבע איז צערודערט. די מַאמע נָאך
מער. נָאר דער טַאטע טרייסט — ַאז מסּתמא וועט

השם־יתברך העלֿפן. און ער הָאט טַאקע געהָאלֿפן.
אונדזערס ַא שכנטע הָאט זיך דערמָאנט, און הָאט

געברַאכט צו ֿפירן ַאן ַאם. רייזל הָאט זי געהייסן. ַא קול
הָאט זי געהַאט ֿפון ַא סָאלדַאט, מיט ַא ּפָאר רויטע אויגן,
ווָאס הָאבן מיך געשרָאקן. ַאהיימקומען צו אונדז הָאט זי

נישט געקָאנט. זי הָאט געהַאט זעקס אייגענע קינדער,
ָאבער מ'הָאט נישט געהַאט קיין ברירה.

ָאּפגערעדט וועגן ַאלצדינג, געגעבן איר הַאנטגעלט
און זָאל זײַן אין ַא גוטער שעה.

רייזל הָאט מיך ַארויסגענומען ֿפון וויגל. זי הָאט
ַארויסגענומען ַא גרויסע, ווײַסע ברוסט, ווָאס הָאט ווי ַא

שטיק צעיוירן טייג אויסגעזען, און מיר געגעבן צו זויגן
אויף ּפרָאבע. מילא, ווָאס זָאל איך אײַך זָאגן? איך בין

שִיער נישט דערטרונקען געווָארן, ַאֿפילו די אויגן מײַנע
הָאבן דערֿפילט דעם טעם ֿפון ַא גוטער ַאם…

רייזל הָאט ַא בַאגליקטע געקוקט ֿפון איינעם אויֿפן
ַאנדערן:

— הַא, ווָאס וועט איר עּפעס זָאגן דערצו?
די מַאמע מיט דער בָאבען הָאבן זיך צוגעווָארֿפן

בַאהַאלטענע בליקן און געשוויגן…

שכנה שלנו נזכרה במינקת והביאה אותה. רייזל
קראו לה. קול היה לה של חייל, עם זוג עיניים

אדומות שהפחידו אותי. לבוא אלינו לא יכלה. היו לה
ששה ילדים משלה, אבל לא היתה לה ברירה.

סיכמו על הכל, נתנו לה מקדמה ושיהיה בשעה
טובה.

רייזל לקחה אותי מן העריסה. היא שלפה חזה
גדול, לבן, שנראה כמו חתיכת בצק תופח, ונתנה לי

לינוק לנסיון. נו, מה אגיד לכם? כמעט טבעתי. אפילו
העיניים שלי התמלאו בטעם של מינקת טובה...

רייזל הפנתה בשמחה מבט מאחד לשני:
"הה, מה תגידו על זה?"

אמא וסבתא החליפו מבטים חשאיים ושתקו...
נהייתי במזל דיירת אצל רייזל! כל מה שהיה

חסר לה זה דייר נוסף. היא התגוררה בחדר לא גדול
הרבה יותר מתיבה גדולה. כשרייזל הביאה אותי

הביתה, בא לקראתי בעלה, כשהקטן על ידיו,
וחמשת היורשים האחרים סביבו, כדי לקבל את פני.

הוא נראה שבע רצון מאד מבואי.
"נו, מה תגיד על זה, אה? עשרה רובל לשבוע,

כמו שאני יהודיה! חוץ מבגדים ישנים ונעליים. חוץ
מזה הם יתנו מהיום והלאה כל עבודת תיקונים רק

לך! אתה שומע, בֶּריש?"
בריש שתק. הוא פנה הצידה כדי שהמפרנסת

שלו לא תראה את השמחה.
"היא יותר בן-אדם ממני, בחיי. יכולה יותר

בקלות להרוויח רובל..." חשב בלבו. אבל מיד הרצין.

" איפה נעמיד את העריסה?"  זמן רב חככו בדעתם.
אבל בעלה של רייזל, שהיה אמן בסידור דברים
בחדרם הקטנטן, היכה בידו הקשה על מצחו חרוש

הקמטים, הנמוך, וקרא בשמחה:
"רייזל, יש לי! מתחת לשולחן!"

הקיצור, דחפו אותי, עם העריסה הקטנטנה,
למטה, מתחת לשולחן.

הצצתי בעיניים פעורות, תמהות, על הקרש
המלוכלך של השולחן, שהיה מכוסה בקורי עכביש,

וחשבתי בעצב:
"אז זהו העולם החדש שאליו הגעתי? ואלה
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בין איך שוין מיט מזל ַאן אײַנוווינערין בײַ רייזלען!
און זי הָאט זיך טַאקע גענייטיקט אין נָאך ַאן אײַנוווינערין.

מחמת זי הָאט געוווינט אין ַא שטיבל, נישט קיין סך
גרעסער ֿפון ַא גרויסן קַאסטן. ווען רייזל הָאט מיך

ַאהיימגעברענגט, איז דער מַאן אירער, מיטן קלענסטן אויף
דער הַאנט, און די איבעריקע ֿפינף יורשים ַארום,

ַאקעגנגעקומען מיך מקבל־ּפנים זײַן. ער הָאט אויסגעזען
גָאר שטַארק צוֿפרידן מיט מײַן קומען.

— נו, ווָאס ‘עסטו עּפעס זָאגן דערצו, הַא? צען גילדן
ַא ווָאך, ווי כ'בין ַא יִידישע טָאכטער! ַאחוץ ַאלטע קליידער

און שיך. ַאחוץ דעם וועלן זיי ֿפון הײַנט ָאן געבן ַאלע
ּפָאּפרַאווקעס נָאר דיר! דו הערסט, בעריש?

בעריש הָאט געשוויגן. ער הָאט זיך ָאּפגעקערט, ּכדי
די ּפרנסה־געבערין זײַנע זָאל נישט זען די ׂשימחה.

— ז'איז מער מענטש ֿפון מיר, כלעבן. קען גיכער
ֿפַארדינען ַא גילדן… — הָאט ער בײַ זיך געטרַאכט. ָאבער

בַאלד איז ער ערנסט געווָארן. ווּו וועט מען שטעלן
ס'וויגל? מ'הָאט זיך לַאנג געיִישוֿבט.

נָאר רייזלס מַאן, ווָאס איז געווען ַא קינסטלער אויף
אויסשטעלן זַאכן אין זײַן קליינטשיק שטיבעלע, הָאט זיך ַא

ּפַאטש געטון מיט דער הַארטער הַאנט אין גערונצלטן,
נידעריקן שטערן ַארײַן און הָאט מיט ׂשימחה אויסגערוֿפן:

— רייזל, כ'הָאב עס! אונטערן טיש!
ַא קיצור, מ'הָאט מיך ַארונטערגערוקט, מיטן

קליינטשיקן וויגעלע, אונטערן טיש.
איך הָאב געקוקט מיט ָאֿפענע ֿפַארחידושטע אייגעלעך

אויף דעם ברודיקן ברעט ֿפונעם טיש, ווָאס איז געווען
בַאדעקט מיט ַא סך שּפינוועבס און הָאב טרויעריק

געטרַאכט:
— ָאט דָאס איז דָאס די נײַע וועלט, ווּוהין איך בין

ַארָאּפגעקומען? און דָאס איז איר הימל?
און איך הָאב מיך ביטער צעוויינט.

השמיים שלו?"
ובכיתי מרה.
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