
חנוּכה־געלט
ֿפון שלום עליכם

א.

טרעֿפט, קינדער, װָאסער יום-טוֿב איז דער בעסטער ֿפון אַלע ימים־טוֿבים?

חנוּכה.

ן ֿפון אַלע זַײטןאַכט טעג ּכסדר נישט גײן אין חדר, עסן לאַטקעס מיט שמאַלץ, שּפילן אין דרײדל און באַקומע
חנוּכה־געלט ― נו, באַדאַרף מען נָאך אַ בעסערן יום־טוֿב?

עקט מיט שנײ,װינטער. דרױסן איז קאַלט, דער ֿפרָאסט ברענט מיט סּכנות. די ֿפענצטער זענען ֿפאַרקָאװעט, באַד
ל שטײטצעמָאלט אױֿפן שענסטן ָארט און אין שטוב איז װאַרעם ― מחיה־נֿפשות. דָאס זילבערנע חנוּכה־לעמפ ּ

נט מעריֿב.צוגעגרײט נָאך ֿפון בַײטָאג. דער טאַטע גײט אום איבער דער שטוב, די הענט אַרונטער, און דאַװע
לינו“ און מאַכט צואױסגעשטאַנען שמונה־עׂשרה, נעמט ער אַרױס ֿפון טישקעסטל אַ װעקסן ליכטל (דעם שמׂש), זָאגט ”ע

אונדז, צו מיר מיט מַײן יִינגערן ברודער, מָאטל, אױף לשון־קדוש:

― אי־ָא! שהוא נוטה שמים וּיוסד הָארץ ... אי־נו־ָא!

איך און מַײן ברודער מָאטל ֿפאַרשטײן ניט װָאס ער מײנט. און מיר ֿפרעגן אים:

― װָאס? אַ שװעבעלע?

דער טאַטע באַװַײזט מיט דער האַנט אַהין, אין קיך אַרַײן.

― אי־ָא־ָא! ועל ּכן נקװה לך ... אי־ָא־נו!

 אַמי! ביום ההוא― װָאס? אַ קָאלָאדאַטש־מעסער? אַ שערל? דָאס אױבערשטע ֿפונעם שטױסל? מט־אי־אי־ָא־נו־ֿפע! אַמי!
־ליכטלעך.יהיה יי אחד ושמו אחד ... די מאַמע! רוֿפט אַרַײן די מאַמע, לָאז זי גײן הערן בענטשן חנוּכה

איך און מַײן ברודער מָאטל לָאזן זיך לױֿפן בײדע, אײנס איבערן אַנדערן.

― מאַמע! גיכער, חנוּכה־ליכטלעך!

ין קיך (מע הָאט― אױ, אַ מּכה איז מיר, חנוּכה־ליכטלעך! ― זָאגט די מאַמע און װאַרֿפט־אַװעק אַלע אַרבעט א
טוב אַרַײן, און נָאךגעקױלעט גענדז, מע ּפרעגלט שמאַלץ, מע הָאט גערעשטשינעט לאַטקעס) און לָאזט זיך לױֿפן אין ש

טע אױסגעשמירטע הענט.איר ― ברַײנע די קעכין, אַ שװאַרצע יִידענע מיט װָאנצעס, מיט אַ ֿפעט ּפנים און מיט ּתמיד ֿפע
 שטײן בַײ דער טיר, װישטדי מאַמע שטעלט זיך אַװעק אין אַ זַײט און מאַכט אַ ֿפרום ּפנים, און ברַײנע די קעכין בלַײבט

 אַרױף אוןדי הענט אינעם קױטיקן ֿפאַרטעך, טוט אַ שמיר מיט דער ֿפעטער האַנט איבער דער נָאז ֿפון אונטן
מַײן ברודער מָאטל, אַז מירלָאזט־איבער אַ שװאַרצן צײכן איבערן גאַנצן ּפנים. מיר זענען שטאַרקער ֿפון אַײזן, איך און 

האַלט זיך אַײן און שיסן ניט אױס קײן געלעכטער.

מיטן באַקאַנטן ניגון:דער טאַטע גײט צו מיטן ָאנגעצונדענעם שמׂש צום חנוּכה־לעמּפל, בײגט זיך און מאַכט די ברכה 
”ברוך אַּתה!“ און לָאזט אױס: ”להדליק נר של חנוּכה!“

טן קָאּפ און מאַכטדי מאַמע ענטֿפערט מיט גרױס יראַת־שמים ”ברוך הוא וֿברוך שמו, ָאמן“, און ברַײנע שָאקלט צו מי
 דָאס אַנדערע.בשעת מעׂשה אַזעלכע ּפיסקעס, אַז איך און מַײן ברודער מָאטל הָאבן מורא אַ קוק טון אײנעם אױף

ן און צוריק איבערן זאַל,”הנרות הללו שָאנו מדליקין“ ... ― זינגט דער טאַטע אונטער דער נָאז און שּפאַצירט אַרום הי
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ױן הָאבן אײן עק, ערקוקט אױֿפן חנוּכה־לעמּפל, זָאגט און הערט גָאר נישט אױף צו זָאגן. מיר װָאלטן װעלן, עס זָאל ש
 דָאס אַנדערע:זָאל זיך שױן נעמען צו דער קעשענע, צום בַײטעלע. מיר װינקען זיך איבער, שטוּפן אונטער אײנס

― מָאטל, גײ צו, זָאג אים חנוּכה־געלט.

― װָאס עּפעס איך זָאל זָאגן חנוּכה־געלט?

― אַזױ, װָארעם דו ביסט קלענער, באַדאַרֿפסט דו בעטן חנוּכה־געלט.

― טָאמער ֿפאַרקערט, דו ביסט עלטער, באַדאַרֿפטס דו בעטן חנוּכה־געלט.

ניט. שטיל, נישט געכאַּפט,דער טאַטע הערט גאַנץ גוט, אַז מיר רעדן ֿפון חנוּכה־געלט, נָאר ער מאַכט זיך, װי ער הערט 
ס ציטערן די הענט,גײט ער צו צום טישקעסטל און צײלט געלט. עס גײט אונדז איבער אַ קלײן ֿפרעסטל איבערן לײב, ע

ּכלומרשט, קאַלטבלוטיק,עס קלאַּפט דָאס האַרץ. מיר קוקן אױף דער סטעליע, קראַצן זיך אונטער דער ּפאה, מאַכן זיך 
גלַײך װי ניט אונדז מײנט מען.

דער טאַטע טוט אַ הוסט..

― הם ... קינדער, קומט נָאר אַהער.

― האַ? װָאס איז?

נאַט אַײך חנוּכה־געלט.

ליע, װי די סטאַטיקעס,באַקומען אונדזער חנוּכה־געלט, לָאזן מיר זיך גײן, איך און מַײן ברודער מָאטל, ֿפרִיער ּפאַװָא
ען אין אונדזער חדרלאון נָאכדעם ― גיכער און גיכער, מיט אַ שּפרונג־אונטער און מיט אַ טענצל. און ביז מיר קומ

ֿפיס אַרױף, שּפרינגען אױףאַרַײן קָאנען מיר זיך ניט אַײנהאַלטן, קוליען זיך איבער דרַײ מָאל מיטן קָאּפ אַרָאּפ, מיט די 
אײן ֿפוס און זינגען אונטער:

אײנגע, בײנגע,
סטוּפע צײנגע,

ַארצע,  בַארצע,
גָאלע  שװַארצע,

אײמעלע, רײמעלע,
בײגעלי, ֿפײגעלי ―

הָאּפ!

און ֿפאַר גרױס ׂשמחה און התּפעלות געבן מיר זיך אַלײן צו צװײ ּפעטש אין די באַקן.

עס עֿפנט זיך די טיר און עס קומט אַרַײן דער ֿפעטער בעני.

― חֿברה ּפלעצל, אַײך קומט חנוּכה־געלט!

 אונדז חנוּכה־געלט.דער ֿפעטער לײגט אַרַײן די הענט אין זשילעט קעשענע, נעמט אַרױס צװײ זילבערנע גילדן און גיט

ב.

אַטע ― אַ הױכער, אַקײנער אין דער װעלט װעט ניט זָאגן, אַז דער טאַטע און דער ֿפעטער בעני זענען ברידער. דער ט
אַ געלער; דערדאַרער, דער ֿפעטער בעני ― אַ קורצער, אַ גרָאבער; דער טאַטע ― אַ שװאַרצער, ֿפעטער בעני ― 

אַכט, זומער אוןטאַטע ― מרה־שחורהדיקער, אַ שװַײגער, דער ֿפעטער בעני ― אַ ֿפרײלעכער, אַ רעדנער. טָאג מיט נ
װינטער ― און דָאך אײגענע ברידער.

ַרַײנטרָאגן ֿפון קיךדער טאַטע נעמט אַ גרױסן בױגן ּפאַּפיר צעװירעט אױף קעסטעלעך, שװאַרצע און װַײסע ― הײסט א
ֿפאַסָאליעס, שװאַרצע און װַײסע, דָאס װעט זַײן אַ דָאמינָא.
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ן אין דרײדל: נס גדולדי מאַמע איז אין קיך, ּפרעגלט שמאַלץ און באַקט לאַטקעס. איך מיט מַײן ברודער מָאטל שּפיל
היה שם, און דער טאַטע מיטן ֿפעטער בענין זעצן זיך אַװעק שּפילן אין דָאמינָא.

ַ גאַנג! ― זָאגט דער― אײן זאַך װעל איך דיר בעטן, בעני, ― בלא חרטה ובלא דרעה, דָאס הײסט: אַ גאַנג זָאל זַײן א
טאַטע.

― אַ גאַנג איז אַ גאַנג. זָאגט דער ֿפעטער בעני און גײט אַ גאַנג.

― אַ גאַנג איז אַ גאַנג. ― זָאגט דער טאַטע און שלָאגט ָאּפ דעם ֿפעטער בעניס אַ ציגל.

― אַ גאַנג איז אַ גאַנג. ― זָאגט דער ֿפעטער בעני און שלָאגט ָאּפ דעם טאַטנס צװײ ציגלעך.

רײסלען מיט די ֿפיסװָאס װַײטער־װַײטער לָאזן זײ זיך אַרַײן אין דעם שּפיל אַלץ טיֿפער, קַײען בשעת מעׂשה די בערד, ט
אונטערן טיש און זינגען שטילערהײט בײדע אײן לידל.

ײן עק בָארד. ― זָאל― אױ װָאס טוט מען, װָאס טוט מען? ― זינגט דער טאַטע מיט אַ ניגון ֿפון דער גמרא און קַײעט א
ן בעסער גײן אַזאַ מיןאיך גײן אַהער? ― װעט ער גײן אַהין. װעל איך גײן אַהין? ― װעט ער גײן אַהער. באַדאַרף מע

גאַנג!

.― אַזאַ מין גאַנג, אַזאַ מין גאַנג! ― העלֿפט אים אונטער דער ֿפעטער בעני מיטן זעלבן נוסח

עם ציגל? װעל איך― װָאס זשע באַדאַרף איך מורא הָאבן? ― זינגט דער טאַטע װַײטער. טָאמער שלָאגט ער מיר ָאּפ יענ
בַײ אים צונעמען צװײ ציגלעך. אײ, װָאס? טָאמער מײנט ער מיר שלָאגן דרַײ ציגלעך?

― דרַײ ציגלעך, דרַײ ציגלעך, דרַײ ציגלעך? ― העלֿפט אים אונטער דער ֿפעטער בעני.

― אױ, ביסט דו אַ טיּפש און אַ גרױסער! ― זינגט דער טאַטע און גײט אַ גאַנג.

גאַנג.― ביסט אַלײן אַ טיּפש, מַײן ברודער, און נָאך אַ גרעסערער! ― זינגט דער טאַטע און גײט אַ 

ט אַ גאַנג און ֿפאַרכאַּפט― ביסט אַלײן אַ טיּפש, מַײן ברודער, און נָאך אַ גרעסערער! ― זינגט דער ֿפעטער בעני און גײ
זיך באַלד צוריק.

גון און כאַּפט דעם ֿפעטער― ֿפע, בעני, מיר הָאבן דָאך גערעדט, אַ גאַנג איז אַ גאַנג! ― זָאגט דער טאַטע שױן ָאן אַ ני
בעני ֿפאַר דער האַנט.

מיר גײן װוּהין איך װיל.― אַ גוטער משל! ― זָאגט דער ֿפעטער בעני. ― ּכל זמן איך האַלט אין מיטן אַ גאַנג מעג איך 

 בלא חרטה, בעני, בלא― נײן! ― זָאגט דער טאַטע. ― אַ גאַנג איז ֿפאַרֿפאַלן! מיר הָאבן דָאס עּפעס געשמועסט, בעני,
דרעה!

― חרטה? ― זָאגט דער ֿפעטער בעני. ― װיֿפל מָאל מאַכט זיך, אַז דו הָאסט חרטה?

מינָא!― איך? ― זָאגט דער טאַטע. ― ע, בעני, דערֿפאַר הָאב איך דָאך ֿפַײנט מיט דיר צו שּפילן אין דָא

― װער זשע נױט דיך, זָאלסט מיט מיר שּפילן?

ַרֿפלאַמט ּפנים, און― שױן? מע קריגט זיך שױן איבער אַ ֿפאַסָאלקעלע? ― רוֿפט זיך ָאן די מאַמע ֿפון קיך מיט אַ ֿפא
זעצט אַ ּפאַרע. אַלענָאך איר ― ברַײנע מיט אַ גרױסן ּפאַלומעסיק מיט הײסע לאַטקעס מיט שמאַלץ. ֿפון די לאַטקעס 
װי די קעץ, בעטן זיךלָאזן זיך צום טיש. איך און מַײן ברודער מָאטל, װָאס הָאבן זיך ֿפרִיער אַביסל געקריגט, געריסן 

ניט איבער, װערן שלום און זעצן זיך צו די לאַטקעס מיט גרױס ּכװנה.

ג.
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ַז אַלע ֿפעטערס מיטבַײנאַכט אױֿפן געלעגער ליג איך און טראַכט: װיֿפל קָאן זיך, אַשטײגער, בַײ מיר צונױֿפקלַײבן, א
, דער מאַמעסאַלע מומעס מיט אַלע קרוֿבים װעלן מיר געבן חנוּכה־געלט? ראשית חכמה, דער ֿפעטער משה־אַהרן

 װָאס דער טאַטע און דיברודער, אַֿפילו זײער אַ קאַרגער, נָאר אַ נגיד. נָאכדעם דער ֿפעטער איצי און די מומע דֿבורה,
נטע? הַײנט װוּ איזמאַמע זענען מיט זײ ברוגז שױן ֿפון ּכמה וּכמה יָארן. הַײנט דער ֿפעטער בײניש און די מומע יע

אונדזער שװעסטער אײדל? און איר מאַן שלום־זײדל? און אַלע איבעריקע קרוֿבים?

― מָאטל, דו שלָאֿפסט?

― יָא, װָאס איז דען?

― װיֿפל, מײנסט דו, װעט אונדז געבן דער ֿפעטער משה־אַהרן חנוּכה־געלט?

― ֿפון װאַנען זָאל איך װיסן? איך בין דען אַ נֿביא?

אין אַ מינוט אַרום:

― מָאטל, דו שלָאֿפסט?

― יָא, װָאס איז דען?

― װי באַלד דו שלָאֿפסט, הַײנט װי אַזױ רעדסט דו מיט מיר?

― דו ֿפרעגסט דָאך מיך, מוז איך דיר ענטֿפערן.

אין דרַײ מינוט אַרום:

― מָאטל, דו שלָאֿפסט?

― טססס ― טררר ― כילכילכיל ― טססס ...

ַײן קערבל, גלעטמָאטל כרָאּפעט, כָארכלט, ֿפַײֿפט מיט דער נָאז, און איך זעץ מיך אױף אױף מַײן בעטל, נעם אַרױס מ
דָאס, באַטראַכט דָאס.

ױֿפן? צאַצקעס,”דאַכט זיך, װָאס? ― טראַכט איך מיר. ― אַ שטיקל ּפאַּפיר, און װָאס קָאן מען דערֿפאַר ניט ק
ט?“מעסערלעך, שטעקעלעך, בַײטעלעך, ניס און קָאנֿפעקטן, און רָאזשינקעס, און בָאקסערן, און װָאס ני

ַײנע ֿפון קיך מיט אַ ֿפולןאיך באַהאַלט דָאס קערבל צוקָאּפנס אונטערן קישן און לײען ָאּפ קריאַת־שמע. ס'קומט אַרַײן בר
ללו שָאנו מדליקין“, אוןּפאַלומעסיק מיט קערבלעך ... ברַײנע גײט ניט, נָאר זי שװעבט אין דער לוֿפטן, זינגט ”הנרות ה

 דיר, מָאטל, װָאסמָאטל שלינגט קערבלעך, װי די האַלעשקעס. ”מָאטל! ― שרַײ איך מיט אַלע ּכוחות. ― גָאט איז מיט
טוסט דו? קערבלעך??? ...

איך כאַּפ זיך אױף און שּפַײ אױס דרַײ מָאל: ”טֿפו־טֿפו־טֿפו ― אַ חלום!“

און װער אַנטשלָאֿפן.
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