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  שלום ַאש

ַא שטילער גָארטן 
  )דערצײלונג(

  
  
  
  

 –, ן איז געשטָארבן הָאבן זַײנע צװײ זיןוװען דער קלײנער שמע
ַאז זײ װעלן דער מַאמע ,  געשװָארן בַײם קֿבר–נָאטע און ַאנשל 

און זײ װעלן ּתמיד אין ֿפָאטער געדענקן ַאזױ לַאנג , ניט ֿפַארגעסן
  . װי זײ װעלן לעבן

  
הָאט דער עלטערער נָאטע , טַאטע, ך ניטדו זָארג די –

 ֿפַאר טסװי װיל מײק ַארײנדזשמענ„, ַארַײנגעשרִיען אין קֿבר ַארַײן
  – ”דער מַאמען

  
הָאט דָאס דערהערט איז זי געװָארן , נָאטעס װַײב, די שװעגערין

און זי הָאט , מער דרײסט צום טױטן װי זי איז געװען ביז איצט
  : לַאנגטדערֿפַאר ֿפון שװער ֿפַאר

  
אַײער , איר זָאלט זיך לױֿפן און מִיען ֿפַאר מַײן אײנציק קינד –

  . אײניקל
  

נָאר זי הָאט נָאך ניט געדױזשעט אױסצורעדן דעם גַאנצן שּפרוך 
   .ַאנשלס װַײב, הָאט איר שױן ֿפַארכַאּפט די צװײטע שװעגערין

  
ַײנע  ֿפַאר ַאלע ז–? װָאס עּפעס ֿפַאר איר אײנציק קינד ַאלײן –

  . ֿפַאר ַאלע זַײנע אײניקלעך זָאל ער זַײן ַא מליץ יושר, קינדער
  
נָאר ֿפרעמדע , און ניט נָאר בלױז ֿפַאר זַײנע קינדער ַאלײן –

װָאס , ֿפַאר ַאלע יונגע לַײט,  ֿפַאר די גַאנצע װעלט–קינדער אױך 
ַאז מען זָאל זײ , אױ, אױ. װעלן בַאדַארֿפן איצט אין ֿפַײער גײן

,  איז ַא ֿפרעמדע יִידענע–ַאז די קױל זָאל זײ מַײדן , זעןֿפַאר
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 צוגעקומען –װעלכע הָאט זיך ּפונקט געֿפונען אױֿפן גוטן ָארט 
װי זי װָאלט זיך געװָאלט , צום ָאֿפענעם קֿבר און ַארַײנגעשרִיען

װָאס דער קלײנער , נע געלעגנהײטבַאנוצן מיט דער אומזיסטי
לע הֿפילּתמיט אים ַא , ר װעלטן ּפַאקט זיך אױף יענעומעש
  ... צוגעבן צו די איריקעטמי
  

ן װעט ריכטיק אױסֿפירן די ואױב דער קלײנער שמע, איך װײס ניט
שליחות װָאס די לעבעדיקע הָאבן אים בַײם לעצטן ָאּפשײד ֿפון 

װָארעם . נָאר געהערט די שליחות הָאט ער געװיס. זײ מיטגעגעבן
טן טסדערהערט די װערטער ֿפון עלן הָאט ומעַאז דער קלײנער ש

 ֿפַאר טסװי װיל מײק ַארײנדזשמענ, זָארג דיך ניט, טַאטע„ – :זון
הָאט ַא לַײכטער שמײכל ַא שװעב געטָאן אױף זַײנע , ”דער מַאמען

און די גרױע שטײֿפע הָאר ֿפון די , בלײכע געשטָארבענע ליּפן
כל איז ער  און ַאזױ מיט דעם שמײ–װָאנצעס הָאבן זיך בַאװױגן 

ן הָאט זיך ועװָארעם דער קלײנער שמ. רוב ַארַײןַארַײן אין ג
,  זוןן ֿפון זַײןעגעמוזט דערמָאנען אין די ָאֿפטע ֿפַארשּפרעכונג

  ”. ָאּפגוט„װעלכער איז געװען 
  
  . טסװי װיל מײק ַארײנדזשמענ, זָארג זיך ניט, טַאטע – 

  
ײן שטעטל אין  ֿפון זַײן קלשמעוןגעברַאכט הָאט דער קלײנער 

זַײן , ּפױלן קײן ַאמעריקע זַײן שער מיט די אױסגעדַארטע הענט
ַאן אױסגעדַארטע געטרַײע , זַײן װַײב נעכע, שמײכל אױֿפן ּפנים

און ַאװעקגעשטעלט , ַאנשל און נָאטע, זַײנע צװײ יונגען, חֿברטע
הָאט ער ניט געהַאט װָאס צו . שטענדיק געַארבעט. זיך ַארבעטן

 –אים לַאנגװַײליק געװען  זאי,  איז ער טרױעריק געװען,ַארבעטן
ים טוב-וםים און יתשב. הָאט ער זיך געהַאלטן ֿפַאר ַאן איבעריקן

זַײנען דורכגעגַאנגן אים אין לַאנגװַײליקײט און בענקעניש נָאך 
ַאזױ װי די שער און די נָאדל זַײנען געװָארן ַא טײל , דער ַארבעט

הָאט אים , װען ער הָאט זײ ניט געהַאטֿפון זַײן קערּפער און 
  . עּפעס געֿפעלט און ָאן זײ הָאט ער ניט געקענט לעבן

  
ַאז . אין דער װָאכנס בַײ דער ַארבעט הָאט ער געבענקט נָאך שבת

נָאר קױם איז דער .  װעט ער זיך אױסרוען–דער שבת זָאל קומען 
 הָאט זיך גוט שמעוןשבת געקומען און דער קלײנער 

עשלָאֿפן הָאט ער זיך שױן ַארומגעדרײט ֿפַאר לַאנגװַײליקײט אױסג
קײן ֿפרַײנד , קײן בַאקַאנטע. און ניט געהַאט װָאס מיט זיך צו טָאן
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געזוכט ַא , ער הָאט געקוקט אין הימל ַארַײן. הָאט ער ניט געהַאט
  . שטערן

  
 הָאט נעכע –? װָאס אײלסטו דיך ַאזױ, װָאס קוקסטו – 

  . געֿפרעגט
  
ַא צו לַאנגער . עס װילט זיך שױן צוריקגײן צו דער ַארבעט – 

  . שבת
  

די קינדער .  ָאּפגעלעבט זַײן לעבןשמעוןַאזױ הָאט דער קלײנער 
, געזָארגט ֿפַאר זיך ַאלײן, זַײנע זַײנען ֿפרי ַאװעק ֿפון הױז

 ַא געטרַײע אױסגעהָארעװעטע –איבערגעבליבן ַאלײן מיט נעכן 
סַײ זומער און סַײ װינטער זַײנען זײ בײדע , נטןאין די ָאװ. יִידענע

ַארלער איז געװען שײן  דער ּפ”.קיטשן„ָאּפגעגעסן אין די 
ָאבער קײנער הָאט , און בַאדעקט מיט ּפיקטשורס, אױֿפגערױמט

געװױנט . אין אים איז מען נָאר געשלָאֿפן, אים ניט געזען בַײ טָאג
טײל מָאל , און געשװיגן געזעסן –הָאט מען אין קיטשן בַײם קיכל 

הָאט מען זיך דערמָאנט ָאן ַא בַאקַאנטן ֿפון דער הײם ֿפון קלײנעם 
  . שטעטל

  
הָאט דער ? דו געדענקסט דעם לַאנגן שמועל ֿפון דער הײם –

 . קלײנער יִיד ּפלוצלינג געֿפרעגט זַײן װַײב
 
 ? טער איז ַאװעק מיט ַא סָאלדַאטכװָאס די טָא, דעם –
  
  . יָא –
  
 ? ָאסטו זיך עּפעס דערמָאנט ָאן לַאנגן שמועלװָאס ה –
 
  . לַאט ַאזױג –
  

  : ָאדער מען הָאט זיך דערמָאנט ָאן ַא געסל ֿפון שטָאט
  
  ? געסל אין דער הײם-דו געדענקסט דָאס אונטער –

  
  ? די מומע ברכה הָאט געװױנט –
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דָארט װּו דָאס קלײנע ּפלומּפל איז געשטַאנען און שבת , יָא –
יז מען געגַאנגען מיט דער שעּפ שעּפן ֿפריש נָאכמיטָאג א

 . װַאסער
  

-ָאס הָאסטו זיך עּפעס דערמָאנט ָאן קלײנעם אונטערװ, יָָא –
  ? עסל

  
  . ט ַאזױגלַַא –
  

מַאמע און שּפעט -טײל מָאל הָאט זיך ַא זון דערמָאנט ָאן טַאטע
  . אין ָאװנט ּפלוצעם אומגעריכט ַארַײנגעֿפַאלן אין קיטשן ַארַײן

  
אױף ! נָאטע איז דָאך דָא! יב נָאר ַא קוק װער עס איז דָאג –

װָאס ? װָאס מַאכט מען. ן װָאלט איך זיך גיכער געריכטשיחמ
 ? מַאכט דָאס װַײב און די קינדערלעך

 
 . רַײט-לָא –
  
? בָארשט-אֿפשר װעסטו טרינקן ַא גלעזעלע רױטן בוריקעס –

ַאמעס ַא דער מ. הָאסט דָאך דָאס שטענדיק ַאזױ גערן געהַאט
 . גלעזל בָארשט

  
 ? ט נָאך ַאלץ אין ברוקלינער שָאּפטסַארבע, טַאטע, און דו –
  
  . מען מוז דָאך מַאכן ַא לעבן? װָאס זָאל מען טָאן –
  

בַײ נַאכט קרעכצט ער ַא גַאנצע . ער הָאט שױן טַאקע קײן ּכוח ניט
  .  דערצײלט די מַאמע–נַאכט אױף די זַײטן 

  
 ”.טסװי װיל מײק ַארײנדזשמענ„, ניטזָארג דיך , עטַאט, נו –

אױף די ַאלטע יָארן װעסטו ניט דַארֿפן . עדן מיט ַאנשלראיבער
  . ַארבעטן

  
 דָאס זעלבע גוטע בלײכע –ן הָאט געשמײכלט ודער קלײנער שמע

װען , װָאס עס הָאט יעצט געשװעבט אױף זַײנע ליּפן, שמײכעלע
  . מען הָאט אים אין דער ערד ַארַײנגעלײגט
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און מען הָאט קײן , ן עס איז דורכגעגַאנגען װידער ַא הַאלב יָאראו

געװױנט הָאט מען װַײט אײנס ֿפון . קינד אין די אױגן ניט ָאנגעזען
הָאבן , און הָאט מען זיך געקליבן צוֿפָארן זען ַאן אײניקל. ַאנדערן

   .י ַאלטע ֿפַארבלָאנדזשעט אין װעגד
  
עד װעלן מיר צוגײן זען די המו-לחו, שױן װַארטן אױף ּפסח, ַא –

  .אײניקלעך
  

  : און װידער אין ַא הַאלב יָאר ַארום הָאט זיך ַא זון ַארַײנגעכַאּפט
  
 ?ך אין שָאּפטסט נָאדו ַארבע, טעטַא, נו –
 
דער מַאמען , מען מוז דָאך מַאכן ַא לעבן? ָאס זָאל מען טָאןװ –

 . ּפרנסה געבן
  
  .... סטװי װיל מײק ַארײנדזשמענ. ָארג דיך ניטז –
  

, ביז די קינדער הָאבן געהערט, און בַאלד װידער ֿפַארגעסן געװָארן
  . ַאז דער טַאטע איז געשטָארבן

  
נָאך זַײן . ֿפַארגעסן, זַײן טױט איז געװען שטיל ַאזױ װי זַײן לעבן

די ַאלמנה מיט די צװײ קינדער , לװיה איז נָאכגעֿפָארן אײן װָאגן
 דעם טַאטן מיטגעגעבן די שליחות און זײ הָאבן, און די צװײ שניר
 ”טסַארײנדזשמענ„דערֿפַאר װעלן זײ מַאכן , אױף יענער װעלט
  . ֿפַאר דער מַאמען

  
קײן , זי הָאט געװײנט, די ַאלטע נעכע איז געשטַאנען בַײם קֿבר

הָאט זי אים , ַאז ער זָאל זיך לױֿפן און מִיען ֿפַאר איר, שליחות
טַאנען ַא שטומע די גַאנצע צַײט און זי איז געש. אױך ניט בַאֿפױלן

נָאר נָאך . שמעוןשיטן צו איר קלײנעם גױים געזען װי די צװײ 
 ַאלע שמעוןדעם װי מען הָאט שױן איבער דעם קלײנעם 

הָאבן זיך , ַאלעס װָאס איז אים געקומען לױט דעם דין, ָאּפגעזָאגט
ַײם קֿבר און זי איז שטײן געבליבן ב, ַאלע אױֿפגעהױבן ַאװעקצוגײן

און די קינדער הָאבן זי , און אױסגעשטרעקט די הענט
! מַאמע, קום: ַאװעקגענומען בַײ די ָארעמס און געזָאגט צו איר

, הָאט זי זיך נַאִיװ ַארומגעקוקט מיט אירע אױסגעלעשענע אױגן
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װעלכע הָאבן דעם גלַאנץ געהַאט װי די אױגן ֿפון ַא שטומע 
  : און געֿפרעגט, בהמה

  
  ? ּוװ –

  
  : הָאבן זי די צװײ זין ַאװעקגעֿפירט ֿפון קֿבר און געזָאגט צו איר

  
   ”.טסװי װיל מײק ַארײנדזשמענ„, מַאמע, זָארג דיך ניט –

  
יעדער . ֿפון קֿבר הָאבן זיך בײדע זין געריסן איבער דער מַאמען

.  אים שֿבעהַײַאז די מַאמע זָאל זיצן ב, אײנער הָאט געװָאלט
װעלכער איז געװען ַא , בַײ נָאטען,  עלטערןגעבליבן איז זי בַײם

  ּפ אײן קינד און איז געװען בעסער ָאאון הָאט געהַאט, סײלסמען
נָאך די ערשטע ַאכט טעג איז די מַאמע געקומען צו . ֿפון ַאנשלן

ַאזױ הָאט זי זיך ַא ּפָאר װָאכן . גַאסט צום צװײטן זון
יז מען איז זי ב, ַארומגעװַאלגערט ֿפון אײן זון צום ַאנדערן

  . געגַאנגען ַארַײנגעבן אין ַאן ַאנשטַאלט ֿפַאר ַאלטע לַײט
 די ”טסַארײנדזשמענ„נָאר אײדער די קינדער הָאבן געמַאכט 
איז זי שטילערהײט , מוטער צו בַאזָארגן אין ַאן ַאנשטַאלט

  . ַאװעקגעגַאנגען צו איר מַאן
  

שױן געװען . װעזןַא קֿבר אין שכנות בַײ איר מַאן איז שױן ניט גע
װּו דער , און איבערהױּפט איז דער טײל סעמעטערי. ֿפַארנומען

הָאט מען זי ... געװען צו טַײער ֿפַאר ַא יִידינע, מַאן איז געלעגן
װּו סיז געװען װַײט ֿפון , בַאגרָאבן אױף ַא נַײעם טײל סעמעטערי

 זַײנען דָאס ַאלטע. שטָאט און עס הָאט געקָאסט ביליק ַא קֿבר
װישן ֿפרעמדע צער איז געלעגן : ּפָאר געלעגן צוטײלט נָאכן לעבן

יִידן אױף אײן טײל סעמעטערי און זי איז געלעגן צװישן ֿפרעמדע 
  .װַײבער אױף ַאן ַאנדער טײל סעמעטערי

  
ֿפַארגעסן זַײנען די ַאלטע געװען בַײ זײער לעבן און ֿפַארגעסן 

רים זַײנען בַאלד ֿבזײערע ק. זַײנען זײ געװָארן בַײ זײער טױט
ן און זײ  װי זײ זַײנע”ֿפַארגעסענע„ֿפַארטרָאגן געװָארן צװישן ים 

און , נָאר דָאס שטיקל הימל איבער זיך, הָאבן קײנעם ניט געהַאט
  . דָאס קלײנע בערגל ערד װָאס זײ הָאבן ֿפַארמָאגט אױף זיך

  
 ריםֿבקאין װינטער זַײנען די . ָאבער מער הָאבן זײ ניט בַאדַארֿפט

געװָארן צוגעדעקט מיט ַא דעק ֿפון שנײ און זַײנען ָאּפגעװישט 
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ָאבער װען דער ליבער זומער איז געקומען , געװָארן ֿפון דער ערד
און די זון הָאט אױֿפגעדעקט די אױבערֿפלעכע ֿפון דער ערד ֿפון 

דער .  זַײנען די צװײ קֿברים אױך ַאנטּפלעקט געװָארן,דעקע-שנײ
שטױב ֿפון - אױף זײערע בערגלעך זױמעןברַאכטװינט הָאט גע

עט ֿפון די רַײכע ֿבװעלכע ער הָאט ַארָאּפגעגנ, בלומען און גרינסן
בַײטָאג . רים און אַײנגעֿפלַאנסט אין די בערגלעך ֿפון די ָארעמעֿבק

צעהיצט און ַאנטבליט די שטױבלעך , טעמהָאט די זון צּוװַאר
רעגן זײ טיף אין דער ערד ַאכט הָאט דער  נאון בַײ, בלִיעכץ

. הָאט זײ בַאװַאסערט, ֿפרי און שּפעט, און דער טױ, צטֿפַארֿפלַאנ
, װַײב נעכע מיט זַײן שמעוןאון איבער דעם קֿבר ֿפון קלײנעם 

, כָאטש צעשײט און צּוװָארֿפן אױף צװײ בַאזונדערע ֿפעלדער
, ליליען-בלומעלעך בלױע װַאסער- הָאבן געבליט מיט געלע ֿפעלד

. מיט יַאסמין און מיט בלױע אױגעלעך, קעּפלעך-מיט װַײסע הָאניק
 די קֿברים זַײנען ֿפַארװַאנדלט געװָארן אין שטילע בלִיענדע

װעלכע קײן אױג הָאט ניט בַאמערקט נָאר זַײנען , גערטנער
בַאװַאכט און ָאּפגעהיט געװָארן ֿפון די שטילע בַאהַאלטענע הַאנט 

  . ֿפון דער נַאטור
  

צוֿפעליק , נָאטע און ַאנשל, מָאל הָאבן זיך די ברידערטײל 
ָאדער , בַאגעגנט אין ַא געּפַאקטע קַאר ֿפָארנדיק ֿפון דער ַארבעט

   ..אין ַא הָאל ֿפון ַא מיטינג
  
 ! נָאטע, הַאלָא –
 
 ! ַאנשל, הַאלָא –
  
מען דַארף ַא מָאל ַארױסגײן צו די ַאלטע אױף דער סעמעטערי  –

 . הָאט אײן ברודער געזָאגט! זען װָאס זײ מַאכן
  
מירן , נעקסטן זונטיק איבער ַא װָאך. אַײ עם רעדי, מען דַארף –

הָאט ? װילסט. טָאג עלף בַײצװזיך טרעֿפן בַײ ברוקלין ברידזש 
 . דער צװײטער געזָאגט

  
  . געדענק, ֿפון נעקסטן זונטיק איבער ַא װָאך, רַײט-לָא –
 

זיך ניט טרעֿפן און זײ ַאז זײ װעלן , די ברידער הָאבן געװּוסט
ַאזױ זַײנען . געװען נײטיקערע זַאכן, זַײנען ניט געגַאנגען אױך
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רים זַײנען געװען ֿבמַאמעס ק-דורכגעגַאנגען יָארן און טַאטע
און געבליט זיך אין דער שטיל , בַאהַאלטן ֿפון יעדן לעבעדיקן אױג

  ...  שטילע גערטנער–
  

 ַאז אײנער ֿפון די ברידער הָאט ,ַא מָאל הָאט זיך געמַאכט, ַא מָאל
עולם מיט דער לװיה ֿפון ַא -תיזיך ֿפַארװַאנדערט אױף דעם ב

װען ער װָאלט , הָאט געדַארֿפט שטרָאף בַאצָאלן(מַאן -סַײעטיָאס
זומער איז . הָאט ער זיך דערמָאנט אין טַאטנס קֿבר, )ניט געקומען
לַאנג הָאט ער , לַאנג, איז ער עס געגַאנגען אױסזוכן, עס געװען

געזוכט צװישן די ֿפַארװַאקסענע גרעזער דעם טַאטנס קלײנע 
ַאז ער הָאט עס געֿפונען איז ער שטײן געבליבן ַא . מצֿבה
װעלכע געהײמע הַאנט : קענער און ַא ֿפַארװּונדערטערָאדערשר

הָאט ֿפַארֿפלַאנצט אין דער שטיל דעם גָארטן אױֿפן ֿפָאטערס 
  ? קֿבר

  
ניט געװּוסט ַאז דער שטילער װינט און די גוטע און ער הָאט 

מַאמע ערד הָאבן ַאֿפילו אין דעם קלײנעם שנַײדערל ניט 
 . ֿפַארגעסן
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