
אסּתר
ֿפון שלום עליכם

אסּתר (דערצײלט לּכֿבוד ּפורים)

ָאט דָא. איך הָאב אַײךנישט קײן מעׂשה ֿפונעם חדר, נישט ֿפונעם רבין און נישט ֿפון דער רביצין װיל איך אַײך דערצײלן 
ו דערצײלן אַײך אַשױן ֿפון דעם גענוג מָאל דערצײלט. אֿפשר װעט מיר זַײן דערלױבט איצטיקס מָאל, לּכֿבוד ּפורים, צ

מעׂשה ֿפון דעם רבינס טָאכטער אסּתר.

א.

 איז קײן חידוש נישטאױב אסּתר ֿפון דער מגילה איז געװען אַזאַ יֿפת ּתואַר װי די אסּתר װָאס איך דערצײל אַײך דָא,
סגענומען בַײװָאס זי הָאט אַזױ אױסגענומען בַײם קיניג אחשװרוש. די אסּתר, װָאס איך דערצײל אַײך דָא, הָאט אױ

ער מָאטל אױך, כָאטש עראַלעמען. אַלע הָאבן זי ליב געהאַט. אַלע, אַלע, אַֿפילו איך, און אַֿפילו מַײן עלטערער ברוד
מיט אַ קײטל. (אױב איךאיז שױן לאַנג בר־מיצװה, און מע רעדט אים שױן לאַנג שידוכים, און ער טרָאגט שױן אַ זײגער 

דער מָאטל הָאט זיהָאב קײן טעות נישט הָאט זיך אים שױן דעמָאלט געשיט אַ בערדל אױך), און אַז מַײן עלטערער ברו
ער גײט אַלע שבת בַײליב געהאַט — ֿפרעגט מיך. איך װעל אַײך זָאגן אַקוראַט. ער מײנט איך װײס נישט, אַז דָאס װָאס 

ט אױף װָאס די װעלטטָאג אין חדר אַרַײן ּכלומרשט לערנען ּפרק מיטן רבין, איז אַ נעכטיקער טָאג. דער רבי כרָאּפע
ילן אין „מעם שיןשטײט. די רביצין שמועסט מיט די װַײבער אין דרױסן אױף דער ּפריזבע. און מיר חדר־יִינגלעך שפ ּ

ך, אַז מיר חדר־יִינגלעךהא“. און מָאטל מיט אסּתרן קוקן מיט אױגן, ער אױף איר און זי אױף אים. און אַמָאל מאַכט זי
ס דָאס איז. מע נעמטשּפילן נָאר אין „קוציבאַבע“. װײסט איר װָאס דָאס הײסט „קוציבאַבע“? ָאט װעל איך אַײך זָאגן װָא

ן אַלע דרײען זיךאַײך און מע ֿפאַרבינדט אַײך די אױגן מיט אַ ֿפאַטשײלע, מע שטעלט אַײך אַװעק אין מיטן שטוב או
אַרום אַײך און מע זָאגט אַײך: „גער־גער־גער כאַּפ מיך!“

ס סע געֿפעלט זײ.מָאטל און אסּתר שּפילן אױך מיט אונדז. „קוציבאַבע“, זָאגן זײ, געֿפעלט זײ. איך װײס ֿפאַר װָא
ּפן זיך, ער זי און זי אים.װָארעם אַז זײ שּפילן מיט אונדז אין „קוציבאַבע“ האַלטן זײ אין אײן יָאגן זיך, אין אײן כאַ

ן נישט אַזעלכער ...און נָאך אַ סך סימנים הָאב איך, װָאס איך װָאלט אַײך געקָאנט דערצײלן און דערצײלן, נָאר איך בי

אין אַ װָאכעדיקן טָאג.אײן מָאל הָאב איך זײ געכאַּפט, װי זײ הָאבן זיך געהאַלטן בַײ די הענט. דװקא נישט שבת, דװקא 
. ֿפאַרבלָאנדזשעט צוֿפאַרנאַכטלעך איז דָאס געװען. בין מינחה למעריֿב. ער איז ּכלומרשט געגאַנגען אין שול אַרַײן

ט. אסּתרן הײסט עס, שטײאונדז אין חדר. „װוּ איז דער רבי?“ „דער רבי איז נישטָא“. און ער גײט און גיט איר די האַנ
ג איך — צװײ. גיט ער מיראיך און קוק, נעמט זי צו איר האַנט, גיט ער מיר אַ גרָאשן איך זָאל קײנעם נישט דערצײלן. זָא

עבן ֿפיר. און ֿפינףצװײ. זָאג איך דרַײ — גיט ער מיר דרַײ. איר מײנט װָאס? װען איך זָאל זָאגן ֿפיר װָאלט ער מיר געג
און זעקס? נָאר איך בין נישט אַזעלכער ...

רעכטע מעׂשה, װָאסנָאך אײן מָאל הָאט זיך געטרָאֿפן אַ מעׂשה ... נָאר גענוג מעׂשיות. לָאמיך אַײך בעסער דערצײלן די 
כ'הָאב אַײך צוגעזָאגט.

ב.

שױן מער נישט. רוֿפטמַײן ברודער מָאטל, װי כ'הָאב אַײך געזָאגט, איז שױן אַ גרױסער. אין חדר אַרַײן לערנען גײט ער 
ם“. װיל דָאס די מאַמעאים דעריבער דער טאַטע „ּפרא ָאדם“. קײן אַנדער נָאמען הָאט ער נישט ֿפאַר אים, נָאר „ּפרא ָאד

זָאגט דער טאַטע: „אַז ער איזנישט לַײדן. „װָאס ֿפאַר אַ ּתנועה, אַ בחור צו לַײטן, שױן באַלד אַ חתן, רוֿפן "ּפרא ָאדם"?“ 
ע־מאַמע האַלטן אין אײןֿפָארט אַ ּפרא ָאדם!“ קריגן זײ זיך. איך װײס נישט װי אַזױ אַנדערע טאַטע־מאַמעס. מַײנע טאַט

קריגן זיך; טָאג װי נאַכט, טָאג װי נאַכט נָאר מע קריגט זיך.

טן, נָאר איך בין נישטאיך זָאל אַײך דערצײלן ֿפון מַײן טאַטע־מאַמע װי זײ קריגן זיך, װָאלט איר זיך האַלטן בַײ די זַײ
אַזעלכער ...
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בין שיקן אַלעהכּלל, לערנט שױן מַײן ברודער מָאטל מער נישט אין חדר. ֿפונדעסטװעגן ֿפאַרגעסט ער נישט דעם ר
עשריבן, מיט אַ מגן־דודּפורים שלח־מנות. ֿפָארט אַמָאל געװען אַ ּתלמיד. שיקט ער אים אַ שײנעם שיר אױף לשון קודש ג

 שלח־מנות? ֿפאַרשטײטאױסגעמָאלט, מיט צװײ ּפאַּפירענע קערבלעך אַ מּתנה. מיט װעמען שיקט מען אַ רבין אַזאַ מין
אַז דו װעסט קומען צוריקזיך, מיט מיר. זָאגט צו מיר מַײן ברודער מָאטל: „נאַ דיר, טרָאג ָאּפ דעם רבין שלח־מנות, און 

ען? איך װיל, זָאג איך, דיװעל איך דיר געבן צען גרָאשן“. צען גרָאשן איז טאַקע אַ מטבע, מע קָאן נישט זָאגן. נָאר װָאס ד
 אַז איך בין אַ שגץ, איך װעלמטבע באַלד. זָאגט מיר מַײן ברודער, אַז איך בין אַ שגץ. זָאג איך: „סע קָאן זַײן,“ זָאג איך,„

ױסגעֿפירט?זיך מיט דיר נישט קריגן, נָאר איך װעל זיך זען,“ זָאג איך, „געלט“. װי מײנט איר, װער הָאט א

. און אַז איך האַלטבאַצָאלט מיר די צוגעזָאגטע צען גרָאשן, גיט ער מיר דעם רבינס שלח־מנות, אַ ֿפאַרחתמעט בריװל
 גיך: „און דָאס װעסטושױן בַײם אַװעקגאַנג, רוקט ער מיר אַרַײן אין האַנט נָאך אַ בריװל און זָאגט צו מיר שטיל און
 באַצָאלן ֿפאַר אַזאַ זאַך צװײָאּפגעבן אסּתרן“ ... „אסּתרן?“ „אסּתרן“ ... אַן אַנדערער אױף מַײן ָארט װָאלט זיך שױן הײסן

מָאל אַזױ ֿפיל, נָאר איך בין נישט אַזעלכער ...

ג.

ס שרַײבן צו מַײן— „רבונו של עולם! — טראַכט איך מיר גײענדיק מיטן שלח־מנות — װָאס קָאן מַײן ברודער אַזעלכע
ערמיט נישט ָאּפבַײסן“רבינס טָאכטער? מע דאַרף אומיסטנע אַ קוק טָאן. מער נישט נָאר אַ קוק טָאן. איך װעל דָאך זײ ד

יר הערן, איך געב זי אַײך... און איך עֿפן אױף דָאס בריװל װָאס צו אסּתרן און איך לײען איבער אַ גאַנצע מגילה. װעט א
איבער װָארט אין װָארט:

ֿפון מרדכין צו אסּתרן

ו מרדכי, זַײן נָאמען איז„איש, אַ מענטש, יהודי, אַ בחור, היה, איז געװעזן, בשושן הבירה, בַײ אונדז אין שטעטל, ושמ
והנערה — אוןמָאטל. ויהי אומן — ער הָאט ליב געהאַט, את הדסה — דָאס הדסל — היא אסּתר — דָאס איז אסּתר. 

 אים געֿפעלן. לא הגידהדָאס מײדל, יֿפת — איז אַ שײנע, ּתואַר — אַ קראַסאַװיצע. וּתיטֿב הנערה — און דָאס מײדל איז
ט, אשר לא תגידאסּתר — אסּתר זָאגט נישט אױס קײנעם, ּכי מרדכי — װָארעם מָאטל, צוה עליה — הָאט איר ָאנגעזָאג

שלום אסּתר —— זי זָאל נישט אױסזָאגן. וֿבכל יום ויום — אַלע טָאג, מרדכי מתהלך — גײט מָאטל ֿפאַרבַײ, לדעת 
בת אַֿביחיל — זי װעט דאַרֿפןכאַּפן אַ קוק אױף אסּתרן, וֿבהגיע ּתור אסּתר — און אַז ס'װעט קומען די צַײט ֿפון אסּתרן, 

ת װשּתי — אונטערחתונה הָאבן. וּתלקח אסּתר — װעט ער נעמען אסּתרן, וימליכה — און ער װעט מיט איר גײן, ּתח
דער חוּפה.“

ן הָארכן, װָאסװָאס זָאגט איר אױף מַײן ברודער, װי ער הָאט דָאס אױסגעטַײטשט די מגילה? איך װָאלט אַ בעלן געװע
איז דָא אַן עצה, װי איךװָאלט זָאגן, למשל, דער רבי אױף אַזאַ ּפירוש? נָאר װי קומט די קאַץ איבערן װאַסער? שאַ! ס'

ן אסּתרס מגילה װעלבין אַ יִיד! איך װעל איבערדרײען די יוצרות: דעם רבינס שיר װעל איך אַװעק געבן אסּתרן, או
יך שולדיק? טרעֿפט זיךאיך אַװעקגעבן דעם רבין, לָאז ער זיך קװיקן. אַי, ס'װעט נָאך דעם װערן אַ חתונה? װָאס בין א

דען נישט, אַז ער גיטדען נישט, אַ מענטש הָאט אַמָאל אַ טעות? למאַי דער בריװטרעגער ֿפון דער ּפָאסט — מאַכט זיך 
לכער ...נישט ָאּפ קײן בריװ? בַײ מיר װעט זיך אַזעלכע זאַכן קײן מָאל נישט טרעֿפן, איך בין נישט אַזע

ד.

אַזש אַ װָארף — מַײן ברודער— אַ גוט יום טוֿב, רבי! — ֿפאַל איך אַרַײן אין חדר מיט אַן אימּפעט, אַז דער רבי טוט זיך 
הָאט אַײך געשיקט שלח־מנות און געװינטשעװעט אַײך איר זָאלט דערלעבן איבער אַ יָאר.

ט און זוכט און דרײט דיאון איך גײ און געב אַװעק דעם רבין די מגילה. מַײן רבי עֿפנט אױף די מגילה, קוקט און טראַכ
סט דָארט עּפעס געֿפינען“מגילה אױף אַלע זַײטן. אַ ּפנים ער זוכט עּפעס נָאך. „זוך, זוך, — טראַכט איך מיר. — דו װע

...

 זיך דָאס אַֿפילואון מַײן רבי טוט ָאן די זילבערנע ברילן, לײענט דורך די מגילה און — איר זָאלט זָאגן, ער זָאל
יך דיר ָאנשרַײבן אַ ּפָארֿפאַרקרימען. נָאר אַ זיֿפץ געטָאן, נישט מער. נָאכדעם מאַכט ער צו מיר: „װאַרט אױס, ָאט װעל א

ל און בינו לבינו, אַזװערטער.“ איך טו מיר דערװַײל אַ דרײ איבערן חדר, נעם בַײ דער רביצין אַ לעקעכל און אַ ֿפלעד
ת. װערט זי רױטלעך,קײנער זעט נישט, טו איך אַ געב־איבער אסּתרן אין האַנט אַרַײן דעם רבינס שיר מיטן שלח־מנו
ליכט, און די אױגןבאַהאַלט זיך אין אַ װינקעלע, עֿפנט אױף ּפאַװָאלינקע דָאס בריװל און װערט ָאנגעצונדן װי אַ 
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ו צום רבין. גיט ער מירברענען — סּכנת נֿפשות! „אַ ּפנים נישט צוֿפרידן מיטן שלח־מנות“ — טראַכט איך מיר און גײ צ
די „ּפָאר װערטער“, װָאס ער הָאט ָאנגעשריבן.

בט איבער אַ יָאר! און— אַ גוטן יום טוֿב אַײך, רבי! — זָאג איך מיטן אײגענעם אימּפעט, װָאס בַײם אַרַײנקומען. דערלע
איך לָאז מיך אַהײם.

„נאַ, — זָאגט זי צו מירשױן אַז איך בין געװען אױף יענער זַײט טיר, לױֿפט מיר נָאך אסּתר מיט רױטע ֿפאַרװײנטע אױגן: 
מיט ּכעס — ָאט דָאס װעסטו ָאּפגעבן דַײן ברודער!“

 ליבער אוןאױֿפן װעג עֿפן איך אױף ֿפרִיער דעם רבינס בריװל — דער רבי איז בילכער. שטײט דָארט אַזױ: „מַײן
קט. ֿפאַר אַ יָארן אוןגעטרַײער ּתלמיד מרדכי נ"י! איך דאַנק דיר ֿפיל מָאל ֿפאַרן שלח־מנות, װָאס דו הָאסט אַרַײנגעשי

ו מיר אַרַײנגעשיקט אַֿפאַר צװײ יָארן הָאסטו מיר אַרַײנגעשיקט שלח־מנות טאַקע, שלח־מנות ממש ... הַײנטיקס יָאר הָאסט
ל, אַז דער ּפירוש הײבטנַײעם ּפירוש אױף דער מגילה. דאַנק איך דיר ֿפאַר דער מגילה. איך דאַרף דיר ָאבער זָאגן, מָאט
ער שטעטל“. והשניתמיר נישט ָאן צו געֿפעלן. ראשית איז שושן הבירה „די הױּפט שטָאט“, נישט װי דו זָאגסט, „אונדז

ס מָאטל? װָאס ֿפאַר אַװָאלט איך װעלן װיסן װוּ שטײט דָאס, אַז מרדכי איז געװען אַ בחור? און װָאס רוֿפסטו אים עּפע
דער טַײטש דערצױגןמָאטל? און ֿפון װאַנען הָאסטו דָאס גענומען, אַז „אומן“ איז דער טַײטש ליב געהאַט? אומן איז 

גײן אונטער דער חוּפהֿפונעם װָארט „אמן ּפדגוג“. און װָאס דו טַײטשסט: וּימליכה ּתחת װשּתי — אַז ער װעט מיט איר 
ט אױף מרדכין. און— קומט דָאס שױן גלאַט װילד, ָאן אַ שום טעם. ערשטנס גײט דער „וּימליכה“ אױף אַחשװרשן, ניש

ן צו דער חוּפה. אַ קונץצװײטנס, איז אין ערגעץ נישט דערמָאנט אין דער מגילה, אַז אַחשװרש איז געגאַנגען מיט אסּתר
ַר אַ יָארן און ֿפאַר צװײ יָארןנעמען אַ ּפסוק און ֿפאַרדרײען אים משוגענערװַײז? יעדער ּפירוש דאַרף זַײן מיט אַ גאַנג. ֿפא

וש אױף דער מגילה, אוןהָאסטו מיר אַרַײנגעשיקט עּפעס אַנדערש. הַײנטיקס יָאר איז דיר געֿפעלן שיקן דעם רבין אַ ּפיר
 דיר דַײן מגילה ָאּפ צוריקנָאך אַ ֿפאַרדרײטן ּפירוש דערצו. נו, מהיכא־ּתיתי, מסּתמא דאַרף אַזױ צו זַײן. לכן שיק איך

און לָאז דיר גָאט געבן אַ גוט יָאר, װי עס װינטשט דיר דַײן רבי ...

ישט שרַײבן, מײןָאט דָאס הײסט געריבן אַ מָארדע! אַ מיצװה אױף מַײן ברודער! ער װעט שױן מער אַזעלכע מגילות נ
איך.

, דעם רבינס טָאכטערָאּפגעֿפאַרטיקט זיך מיטן רבינס בריװ, דאַרף מען שױן אין אײנװעגס אַ קוק טָאן, װָאס שרַײבט זי
שלאַק? איך לײעןהײסט עס? איך עֿפן אױף איר בריװ, ֿפאַלן נישט אַרױס די צװײ קערבעלעך? װָאס איז דָאס ֿפאַר אַ 
ן צוריק. אַזאַאיבער — אין גאַנצן צװײ שורות: „מָאטל, איך דאַנק דיר ֿפאַר די צװײ קערבלעך. קענסט זײ נעמע

ן נדֿבה אַװדאי נישט“ ...שלח־מנות ֿפון דיר הָאב איך נישט דערװאַרט. קײן מּתנות ֿפון דיר ֿפאַרלאַנג איך נישט, און קײ

 אַ יִידיש קינד! הּכלל,כאַ־כאַ, װָאס זָאגט איר דערױף? קײן נדֿבה ֿפאַרלאַנגט זי נישט! אַ שײנע געשיכטע, װי איך בין
 אַרַײנגעלײגט איןװָאס טוט מען װַײטער? אַן אַנדערער אױף מַײן ָארט װָאלט מסּתמא בײדע בריװ צעריסן און דָאס געלט

לכער ... איך הָאבקעשענע. צװײ ֿפַײגן װָאלט ער געבראַכט אַהײם, נישט קײן צװײ קערבעלעך. נָאר איך בין נישט אַזע
אַרן װעג הָאב דָאך ֿפוןבעסער ָאּפגעטָאן אַ שענערע זאַך. װעט איר הערן. איך הָאב מיך מישֿב געװען אַזױ: ׂשכר־טירחה ֿפ

יװ נָאר דעם טאַטן.מַײן ברודער מָאטל שױן באַקומען — הַײנט װָאס דאַרף איך אים? און איך גײ און געב ָאּפ בײדע בר
ש דער טאַטע איז אַאיך װעל הָארכן װָאס װעט דער טאַטע זָאגן? ער װעט בעסער ֿפאַרשטײן די מגילה, װי מַײן רבי, כָאט

טאַטע און דער רבי איז אַ רבי ...

ה.

געטָאן מַײן ברודערװָאס איז געװען, אַז דער טאַטע הָאט איבערגעלײענט בײדע בריװ מיט דער מגילה און הָאט אַ נעם 
ָאל װעלן נָאכטָאןמָאטל אױֿפן צימבל, ער זָאל געבן צו ֿפאַרשטײן, װָאס דָא טוט זיך? — ֿפרעגט שױן גָאר נישט. איך ז

מַײן ברודער מָאטל, װָאלט איך באַדאַרֿפט זָאגן מיטן לשון און מיטן ניגון ֿפון דער מגילה:

„והעיר שושן נ־ֿבו־כה“ ...

טן רבינס טָאכטערנָאר נישט דָאס איז דער עיקר. איר װָאלט דָאך אַװדאי װיסן דעם סוף: װָאס איז געװען דער סוף מי
מן הָאט זי גענומען. אַך,אסּתרן און מיט מַײן ברודער מָאטל? װָאס זָאל זַײן? גָארנישט. אסּתר הָאט חתונה געהאַט. אַן אַל

יך נישט. אַ ּפנים,הָאט זי געװײנט! איך בין געװען אױף איר חתונה. װָאס, אײגנטלעך, הָאט זי אַזױ געװײנט — װײס א
 זי הָאט ָאּפגעלעבט מיטדָאס האַרץ הָאט איר געזָאגט, אַז זי װעט זיך מיט איר זיװג לאַנג נישט עלטערן. און ּכך־הװה.
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יך װײס נישט. קײנעראים אין גאַנצן אַ האַלב יָאר און איז אַװעקגעשטָארבן. ֿפון װָאס — קָאן איך אַײך נישט זָאגן. א
 ּפשוט, גענומען אוןװײסט נישט. דער רבי און די רביצין װײסן אױך נישט. געזָאגט הָאט מען, אַז זי הָאט זיך געסמט,
רט ֿפון דער רביציןאַלײן אַװעקגעסמט זיך. נָאר ס'אַ ליגן. „דָאס הָאבן ׂשונאים אױסגעטראַכט.“ אַזױ הָאב איך געהע

אַלײן ...

געװָארן, און איזאון מַײן ברודער מָאטל? ָאהָא! ער הָאט נָאך ֿפרִיער חתונה געהאַט, נָאך אײדער אסּתר איז אַ ּכלה 
י מעׂשה? ער װיל זי גטן.אַװעקגעֿפָארן אַהין, צום שװער. ער איז ָאבער גיך געקומען צוריק, און דװקא אַלײן. װָאס איז ד

ֿפרײלעך! ֿפון דעסטװעגןזָאגט אים דער טאַטע: „ביסט אַ ּפרא־ָאדם!“ װיל די מאַמע נישט לַײדן, קריגט מען זיך. ס'איז 
הָאט שױן צװײהָאט זיך נישט געהָאלֿפן. ער הָאט זיך מיט איר געגט און חתונה געהאַט ֿפאַר אַן אַנדערער. ער 

. און דָאס מײדעלעקינדערלעך אַֿפילו. אַ יִינגעלע מיט אַ מײדעלע. הײסט דָאס יִינגעלע הערצל, נָאכן דָאקטָאר הערצל
יטל. און די מאַמע הָאטהײסט אסּתרל. דער טאַטע הָאט אַֿפילו געזָאגט, זי זָאל הײסן גיטל, נָאך זַײן מאַמע, דער בָאבע ג

־מאַמע אַ מחלוקת. אַגעװָאלט, געחלשט, זי זָאל הײסן לאהצי, נָאך איר מאַמע, דער בָאבע לאה. איז אַרױס צװישן טאַטע
ה־גיטל, נָאך בײדע מאַמעס.גאַנצע נאַכט מיט אַ גאַנצן טָאג הָאבן זײ זיך געקריגט. איז געבליבן, דָאס קינד זָאל הײסן לא

, ֿפאַר װָאס קומט איר,אַן עק. הָאט זיך דער טאַטע אַרומגעקוקט, ער װיל נישט לאה־גיטל. „װָאס איז דער ׂשכל?“ „אַזױ
ז ער הָאט איר גָאראַז איר מאַמעס נָאמען זָאל גײן ֿפרִיער?“ קומט צו גײן מַײן ברודער מָאטל ֿפון שול און זָאגט, אַ

ען אַ נָאמען אסּתר?“געגעבן אַ נָאמען אסּתר. זָאגט אים דער טאַטע: „ּפרא־ָאדם! ֿפון װאַנען הָאט זיך צו דיר גענומ
, אַשטײגער, איצטערענטֿפערט אים מָאטל: „הָאסט ֿפאַרגעסן, אַז מיר הָאבן באַלד ּפורים?“ ... נו, װָאס װעט איר אים

, אי די מאַמע, קוקןזָאגן? אַן עק. מע הערט שױן מער נישט קײן „ּפרא־ָאדם“ ֿפונעם טאַטן. נָאר בײדע, אי דער טאַטע
עּפעס מָאדנע אײנס אױף דָאס אַנדערע און מע כאַּפט אַ שװַײג.

.װָאס הָאבן געהײסן דער דָאזיקער קוק מיט דעם דָאזיקן שװַײג — װײס איך נישט. אֿפשר װײסט איר? ..
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