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דאַנקוואָרט
אַ גרויסן דאַנק צו –
דער נאַציאָנאַלער אינסטאַנץ פֿאַר ייִדישער קולטור וואָס האָט
דערמעגליכט אַרויסגעבן דאָס בוך.
דניאל גלאַי ,פֿאָרזיצער פֿון בית־לייוויק ,דער פֿאַראיין פֿון ייִדישע
שרײַבער און זשורנאַליסטן אין ישׂראל פֿאַר זײַן גלויבן און
דערמוטיקונג.
לעאָניד רחמן פֿאַר זײַן פּראָפֿעסיאָנעלן בוך־אויסשטעל.
אילנה סמואלי פֿאַר דער קינסטלערישער טאָוול־אילוסטראַציע.
מרים סמואלי פֿאָר איר געדולדיקער באַראַטונג וועגן דעם העברעיִשן
נוסח.
דעם געערטן רבֿ שרגא־דוד כּץ און מײַן פֿרײַנד אַדוואָקאַט מרדכי
ריבק פֿאַר זייער לאַנגיעריקן פּאָזיטיוון אָפּרוף.
און איבער אַלע – מײַן באָבע שׂרה דאַסקאַל ,זכרונה־לבֿרכה ,וואָס
האָט מיר אַ גאָלדענע מתּנה געשענקט – די ייִדישע שפּראַך.

מילות תודה
ברצוני להודות ל –
הרשות הלאומית לתרבות יידיש שאפשרה את הוצאת הספר.
דניאל גלאי ,יו"ר בית לייוויק – אגודת סופרי ועיתונאי יידיש בישראל
על האמון והעידוד.
לאוניד רחמן על מקצועיותו בהבאה לדפוס.
אילנה סמואלי על איור אמנותי של הכריכה.
מרים סמואלי על הייעוץ הסבלני בענייני השפה העברית.
כבוד הרב שרגא דוד כץ וידידי עו"ד מרדכי ריבק על החיזוק והמשוב
החיובי לאורך השנים.
ומעל הכול לסבתי שרה דסקל ,זכרונה לברכה ,שהעניקה לי מתנה
שלא תסולא בפז – את שפת היידיש.
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"לדגדג ולצחוק" מאת רזיה אדם
הוצאת הספרים ע"ש ה .לייוויק שמחה להציג בפני קוראיה
את ספרה המקורי והרענן של רזיה אדם "לדגדג ולצחוק" .כפי
שמעידה כותרתו ,מדובר בהומורסקות ,המיועדות להצגה
על במה קטנה ,לסטודנטים ליידיש ,צעירים ומבוגרים כאחד,
ולמעשה לכול קורא הרוצה ליהנות מהומור קליל ,תוסס ונגיש.
עד היום לא יצאו לאור בהוצאתנו ספרי הומורסקות רבים,
וספר שנכתב על ידי אישה מסורתית כלל וכלל לא ,וזה בהחלט
חידוש .ראוי להוסיף ,שההומורסקות הללו ,לא רק שהן משמחות
אותנו בשל היותן כתובות ביידיש ,אלא שיש בהן באמת ובתמים
אותו טעם אידישאי ,הכובש את הקורא החל מהרגע הראשון.
רזיה אדם ,שבמהלך חייה ספגה שפות ותרבויות מספרד,
אוסטרליה וישראל ,בנוסף להשכלתה הכללית ,פרסמה כבר
מספר ספרים בעברית וזו לה ההוצאה הראשונה ביידיש,
שמלכתחילה הוצגה בפני קהל שזכה ליהנות מכישרונותיה
הבימתיים .הבה נקווה שהתיאבון ליצור )אצל המחברת( וליהנות
מיצירותיה )אצל הקהל( יגבר עוד ועוד .חיי היומיום בישראל
גדושים במצבים רבים המזמינים התייחסות מנקודת ראות
הומוריסטית.
קחו לידיכם את הספר ,תיהנו מן ההומור המלבב ושתפו בו
את חבריכם.
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"קיצלען און לאַכן" פֿון רזיה אָדם
דער ה .לייוויק־פֿאַרלאַג פֿרייט זיך צו ברענגען פֿאַר זײַן ליינער־
שאַפֿט אָט דעם דערפֿרישנדיק־אייגנאַרטיקן בוך "קיצלען און
לאַכן" פֿון רזיה אָדם .ווי דער טיטל אַליין ווײַזט אָן ,רעדט זיך
וועגן הומאָרעסקעס וועלכע זענען פּאַסיק פֿאַר דער בינע אין
קליינקונסט־פֿאָרמאַט ,אויך פֿאַר ייִ דיש־סטודענטן ,יונגע אָדער
דערוואַקסענע ,אויך פֿאַר יעדן לייענער וואָס וויל געניסן פֿון אַ
לײַכטן ,שפּרודלדיקן ,צוגענגלעכן הומאָר.
ביז הײַנט זענען ניט פֿיל ביכער מיט הומאָרעסקעס דערשינען
אין אונדזער פֿאַרלאַג ,און אַ בוך פֿון אַ פֿרוי ,אין דעם פֿאַל אַ
שומר־שבת ,אין גאַנצן ניט .איז טאַקע פֿאַראַן דאָ אַ חידוש .ס'איז
וויכטיק צוגעבן ,אַז די דאָזיקע הומאָרעסקעס דערפֿרייען אונדז
ניט נאָר ווײַל זיי זענען אויף ייִ דיש ,נאָר זיי האָבן טאַקע דעם
געשמאַקן ייִ דישן טעם ,וועלכער פֿאַרכאַפּט דעם לייענער פֿון
דער ערשטער רגע אָן.
רזיה אָדם ,וואָס איר לעבנסוועג האָט אײַנגעזאַפּט שפּראַכן
און קולטורן פֿון שפּאַניע ,אויסטראַליע און ישׂראל ,אַחוץ איר
אַלגעמיינער בילדונג ,האָט שוין פֿאַרעפֿנטלעכט ביכער אויף
העברעיִ ש און אָט די ערשטע פּובליקאַציע אירע אויף ייִ דיש,
האָט זי שוין פֿון פֿאָרויס "אויסגעפּרוּווט" פֿאַרן פּובליקום וואָס
האָט גענאָסן און זיך דערקוויקט מיט אירע בינע־פֿעיִ קייטן.
לאָמיר האָפֿן ,אַז ערשטנס בײַ דער מחברטע און אויך בײַם עולם
זאָל זיך אַנטוויקלען דער אַפּעטיט צו שאַפֿן און געניסן מער און
מער פֿון אירע שאַפֿונגען .די ישׂראלדיקע טאָגטעגלעכקייט איז
אָנגעפּיקעוועט מיט פֿילצאָליקע סיטואַציעס ,וועלכע פֿאַרבעטן
זיי צו באַהאַנדלען פֿון אַ הומאָריסטישן קוקווינקל.
נעמט אין אײַערע הענט אָט דעם בוך ,געניסט פֿון זײַן וואַרע־
מען הומאָר און טיילט זיך דערמיט מיט אײַערע באַקאַנטע.
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מבוא
לא פעם תהיתי הכיצד זה שעמים גדולים ,כולל אימפריות ,נכחדו
ללא זכר ,ואנו העם היהודי ,למרות כול מה שעברנו – ועדיין
עוברים – אנחנו עוד כאן – "עם ישראל חי" ברוך השם.
לדעתי שני דברים תמכו בקיומנו .האחד ,תורתנו הקדושה
 כלומר המסורת היהודית ,והשני חוש ההומור .אנחנו היהודיםיודעים לצחוק על הכול ,גם על עצמנו .ואכן ,מתוך העם היהודי
יצאו הומוריסטנים ,קומיקאים וכותבי קומדיות לתיאטרון
ולקולנוע שהפכו לשם דבר בעולם כולו.
הכותרת "לדגדג ולצחוק" מושפעת משלום עליכם שכתב
בספרו "מפסח עד פסח" ,במסכת פורים ":אני מדגדג את העולם
עם הפלייטונים שלי ,העולם צוחק ואני בתוכם".
כבר ידוע שצחוק מאריך חיים ומגשר בין בני אדם ,אך נדמה
שבימינו פוחת הצחוק וגובר העצב .בדיוק משום כך ,להומור
היהודי תפקיד מיוחד בעולם.
באמצעות "לדגדג ולצחוק" רוצה אני להוסיף ולו פרח קטן
וצנוע לזר העצום של ספרות היידיש ההומוריסטית.

רזיה אדם
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אַרײַנפֿיר
איך האָב זיך פֿיל מאָל געװוּנדערט ,װי אַזױ קומט עס אַז גרױסע
פֿעלקער ,גאָר אימפּעריעס ,זײַנען פֿאַרניכטעט געװאָרן אָן לאָזן
קײן זכר ,און מיר ,דאָס ייִ דישע פֿאָלק ,נישט געקוקט אויף דעם
װאָס מיר האָבן אַזױ פֿיל איבערגעלעבט און לעבן נאָך איבער
– זײַנען מיר נאָך דאָ "עם ישׂראל חי" ,ברוך־השם.
לויט מײַן מײנונג האָבן צװײ זאַכן אונדז אױסגעהאַלטן.
ערשטנס ,די הײליקע תּורה – דאָס הײסט די ייִ דישע טראַדיציע,
און צװײטנס ,אונדזער הומאָר .מיר ייִ דן קענען לאַכן פֿון אַלצדינג.
פֿון זיך אַלײן אױך .און טאַקע פֿון אונדזער פֿאָלק זײַנען אַרױס
גרױסע ,װעלט־באַרימטע הומאָריסטן ,קאָמעדיאַנטן ,קאָמעדיע־
שרײַבערס פֿאַר טעאַטער און פֿאַר קינאָ.
דער טיטל "קיצלען און לאַכן" שטאַמט פֿון שלום־עליכם,
װאָס האָט געשריבן אין זײַן בוך "פֿון פּסח ביז פּסח" ,אין דעם
קאַפּיטל "פּורים"" :איך קיצל דעם עולם מיט מײַנע פֿעליעטאָנען,
דער עולם לאַכט און איך בתוכם".
ס'איז שױן פֿעסטגעשטעלט ,אַז לאַכן פֿאַרלענגערט די יאָרן
און פֿאַרבינדט צװישן מענטשן ,נאָר עס זעט אױס אַז אין אונדזער
הײַנטיקער צײַט איז דאָ װינציקער געלעכטער און מער אומעט.
איך מײן אַז פּונקט דערפֿאַר האָט אונדזער ייִ דישער הומאָר אַ
ספּעציעלע ראָלע אױף דער װעלט.
מיט מײַן "קיצלען און לאַכן" װיל איך צולײגן מײַן באַשײדענעם
בלימעלע צו דעם גרױסן קראַנץ פֿון ייִ דישער הומאָריסטישער
ליטעראַטור.
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מילות הסבר
ההומורסקות הכלולות בספרון הן למעשה מערכונים
הומוריסטיים קצרים המתארים סיטואציות שונות וכתובים
כדיאלוגים .אלה מיועדים הן לקריאה והן למשחק .כשהצגתי
אותן על הבמה ,שיחקתי את כל התפקידים באמצעות שינויי קול.
ההומורסקות זכו למשוב חיובי ביותר מצד קהל דוברי הײדיש
בערים שונות בישראל .שאיפתי היא ,שהספרון יופץ בכל העולם
האידישאי ושרבים יוכלו לצחוק ,שהרי הצחוק הוא המוסיקה
של הנשמה.
ישנם אוהבי ײדיש המצרים על כך שאינם מבינים את השפה
דײם .לפיכך החלטתי שההומורסקות יתורגמו לעברית ובעזרת
הספרון הדו־לשוני אפשר יהיה להיעזר בתרגום הן להבנת הנקרא
והן לשיפור הידע בײדיש .ההומורסקות מתארות סיטואציות
עכשוויות המתײחסות למגזרים שונים באוכלוסייה ובכך הן
משקפות את הרבגוניות של החברה בישראל.
ר.א.
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אױפֿקלערונג
די הומאָרעסקעס אין ביכל זײַנען אײגנטלעך קורצע הומאָריסטישע
פֿעליעטאָנען װאָס מאָלן אױס פֿאַרשײדענע סיטואַציעס און
געשריבן װי דיאַלאָגן .זײ זײַנען באַשטימט געװאָרן סײַ פֿאַר
לײענען און סײַ צו געשפּילט װערן אױף דער בינע .װען איך האָב
אַרױסגעטראָטן מיט זײ אין פֿאַרשײדענע שטעט אין ישׂראל ,האָבן
די הומאָרעסקעס זוכה געװען צו זײער אַ פּאָזיטיװן אָפּרוף .מײַן
האַרצװוּנטש איז ,אַז דאָס ביכל זאָל פֿאַרשפּרײט װערן אױף דער
ייִ דישער װעלט ,און אַז פֿיל מענטשן זאָלן לאַכן ,װײַל לאַכן איז
װירקלעך די מוזיק פֿון דער נשמה.
פֿאַראַן מענטשן װאָס האָבן זײער ליב די ייִ דישע שפּראַך ,נאָר
באַדױערן װאָס זײ פֿאַרשטײען נישט גענוג .דערפֿאַר האָב איך
באַשלאָסן איבערצוזעצן דאָס בוך אױף העברעיִ ש .אַזױ װעט דאָס
צװײשפּראַכיקע ביכל העלפֿן נישט נאָר בעסער צו פֿאַרשטײן ,נאָר
אױך צו פֿאַרבעסערן די ייִ דישע שפּראַך־קענטעניש.
די הומאָרעסקעס מאָלן אױס הײַנטיקע סיטואַציעס פֿון
פֿאַרשײדענע טײלן פֿון דער באַפֿעלקערונג און שפּיגלען אָפּ די
פֿילפֿאַרביקע געזעלשאַפֿט אין ישׂראל.
ר.אָ.
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העיקר שמתראים
שני יהודים נפגשים ברחוב .נו ,אפשר להשוות זאת לשני אמריקאים
שנפגשים ברחוב? או לשני צרפתים? מה פתאום?
"שלום עליכם!"
"עליכם השלום!"
"לאן הולך היהודי?"
"לכאן ,לשם ,מה זה משנה ,העיקר שהולכים".
"מה זאת אומרת העיקר שהולכים? הרי אפשר ללכת
לימין ,אפשר ללכת לשמאל".
"איזה ימין ואיזה שמאל ,העיקר שהולכים בדרך ישרה".
"בדרך ישרה? הרי אפשר ללכת ישר למעלה או ישר
למטה".
"כן ,ישר לעזאזל".
"נו טוב ,איך אתה מרגיש?"
"איך עלי להרגיש?"
"אתה מרגיש טוב?"
"ששונאי ירגישו כך".
"זאת אומרת שאתה מרגיש רע".
"ככה־ככה".
"זאת אומרת שאתה מרגיש די טוב".
"יכול להיות יותר טוב ,אך יכול להיות גם יותר גרוע".
"נו טוב ,איך הפרנסה?"
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אַבי מ'זעט זיך
צװײ ייִדן טרעפֿן זיך אין גאַס .נו ,קען מען דאָס פֿאַרגלײַכן צו צװײ
אַמעריקאַנער װאָס טרעפֿן זיך אין גאַס? ...אָדער צװײ פֿראַנצײזן? װאָס,
װער ,װען?
"שלום־עליכם!"
"עליכם־שלום!"
"װוּ אַהין גײט אַ ייִד?"
"אַהין ,אַהער ,װאָס איז װיכטיק ,אַבי מ'גײט".
"װאָס הײסט אַבי מ'גײט? מ'קען דאָך גײן אױף רעכטס,
מ'קען דאָך גײן אױף לינקס".
"װאָס רעכטס ,װאָס לינקס ,אַבי מ'גײט אױפֿן גלײַכן
װעג".
אַראפּ ,אָדער
ָ
"אױפֿן גלײַכן װעג? מ'קען דאָך גײן גלײַך
גלײַך אַרױף".
"יאָ .גלײַך אין דר'ערד".
"נו שױן ,װי פֿילט איר זיך?"
"װי אַזױ זאָל איך זיך פֿילן?"
"איר פֿילט זיך גוט?"
"מײַנע שׂונאים זאָלן זיך אַזױ פֿילן".
"דאָס הײסט אַז איר פֿילט זיך שלעכט".
"נישט אַזױ אין גאַנצן".
"נו ,דאָס הײסט אַז איר פֿילט זיך נישקשה".
"ס'קען זײַן בעסער ,נאָר ס'קען זײַן ערגער אױך".
"נו שױן ,װי אַזױ איז די פּרנסה?"
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"איזו פרנסה?"
"זאת אומרת שאין לך פרנסה".
"גם כן פרנסה!"...
"נו ,אז מה אתה עושה?"
"מה עלי לעשות?"
"עליך לעשות משהו!"
"אני כול הזמן עושה משהו".
"נו ,אז?"
"אז נו!"
"נו טוב ,מה עם אשתך?"
"מה כבר יכול להיות?"
"היא מרגישה טוב?"
"מוטב לא לשאול".
"מה יש לה?"
"מה אין לה?"
"אבל אתם עדיין ביחד?"
"אם אפשר לקרוא לזה ביחד".
"מה זאת אומרת?"
"היא כאן ,אני כאן ,שנינו כאן".
"הלוא פעם הייתה אהבה ,לא?"
"היו זמנים".
"נו טוב ,מה לגבי זהותך הפוליטית?"
"מה זה?"
"אתה ימני או שמאלני?"
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"װאָס פֿאַר אַ פּרנסה?"
"הײסט עס אַז איר האָט ניט קײן פּרנסה".
"אױך אַ פּרנסה!"...
"נו ,איז װאָס מאַכט איר?"
"װאָס זאָל איך מאַכן?"
"איר מוזט דאָך מאַכן עפּעס!"
"איך הער ניט אױף צו מאַכן!"
"נו ,איז װאָס?"
"איז דאָס!"
"נו שױן ,װאָס איז מיט אײַער װײַב?"
"װאָס זאָל שױן זײַן?"
"זי פֿילט זיך גוט?"
"יאָ .גוט פּאַסקודנע".
"װאָס האָט זי?"
"װאָס האָט זי נישט?"
"אָבער איר זענט דאָך צוזאַמען?"
"צי מ'קען דאָס רופֿן צוזאַמען".
"װאָס הײסט?"
"זי איז דאָ ,איך בין דאָ ,מיר זײַנען בײדע דאָ".
"נאָר אַ ליבע איז געװען?"
"ס'איז געבליבן דער געװײן".
"נו שױן ,װאָס שײך אײַער פּאָליטישער שטעלונג?"
"װאָס מײנט איר?"
"איר זײַט אַ רעכטער אָדער אַ לינקער?"
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"אני גם וגם".
"איך זה ײתכן?"
"אני אוכל ביד ימין ושותה ביד שמאל".
"לא! התכוונתי למי הצבעת בבחירות האחרונות,
למפלגת הימין או למפלגת השמאל?"
"גם וגם .ביד ימין הכנסתי פתק למפלגת הימין וביד שמאל
למפלגת השמאל".
"אבל זה אסור! זה לא חוקי!"
"מה אתה מבלבל את המוח חוקי ,לא חוקי? בכותל ל'אחד
והיחיד' אפשר להכניס כמה פתקים? ולכול כך הרבה
מפלגות אסור?"
"מה אני יכול להגיד לך? ואשתך ,כמה פתקים היא
הכניסה?"
"כמה שרק נכנסו למעטפה".
"שמע! יכול מאוד להיות שאשתך חרצה את גורל
המדינה".
"בפירוש יכול להיות .היא לבטח חרצה את גורלי".
"נו טוב ,העיקר שמתראים .תהיה בריא!"
"תהיה גם אתה בריא!"

16

קיצלען און לאַכן
"איך בין בײדע".
"װי קען דאָס זײַן?"
"איך עס מיט דער רעכטער האַנט און איך טרינק מיט דער
לינקער".
"נײן! איך מײן נישט דאָס .איך מײן פֿאַר װעמען האָט איר
אין די לעצטע װאַלן אַרײַנגעשטופּט אַ קװיטל ,פֿאַר דער
רעכטער פּאַרטײ אָדער פֿאַר דער לינקער פּאַרטײ?"
"סײַ דאָס ,סײַ יענץ .מיט דער רעכטער האַנט האָב איך
אַרײַנגעשטופּט אַ קװיטל פֿאַר דער רעכטער פּאַרטײ ,און
מיט דער לינקער האַנט ,פֿאַר דער לינקער פּאַרטײ".
"אָבער דאָס טאָר מען נישט! ס'איז נישט לעגאַל!"
"װאָס לעגאַל? װער לעגאַל? איך בעט אײַך .בײַם כּותל,
פֿאַר דעם 'אײן און אײנציקן' ,קען מען יאָ אַרײַנשטופּן
עטלעכע קװיטלעך ,און פֿאַר אַזױ פֿיל פּאַרטײען ,טאָר
מען נישט?"
"װאָס זאָל איך אײַך זאָגן? און אײַער װײַב ,װיפֿל קװיטלעך
האָט זי אַרײַנגעשטופּט?"
"װיפֿל ס'איז נאָר אַרײַן אין קאָנװערט".
"הערט אױס! ס'קען אַמאָל זײַן אַז אײַער װײַב האָט
געחתמעט דעם גורל פֿון דער מדינה".
"ס'קען בפֿירוש זײַן .מײַן גורל האָט זי זיכער געחתמעט".
"נו שױן ,אַבי מ'זעט זיך .זײַט געזונט!"
"זײַט אױך געזונט!"
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במסעדה
)יהודי ישיש כבן תשעים או יותר ,מגונדר בחליפה אלגנטית ועניבה יושב
ליד שולחן במסעדה בתל אביב .מלצרית צעירה ניגשת אליו(.
מלצרית:

ערב טוב .אפשר להגיש לך דבר־מה?

ישיש:

מה יש לכם?

מלצרית:

אני אתן לך תפריט.

ישיש:

מה! את לא יודעת מה יש לכם?

מלצרית:

יש לנו הרבה ,אבל כך תוכל לקרוא בעצמך ולבחור
את מה שאתה רוצה.

ישיש:

נו טוב ,תני לי תפריט! )הישיש קורא את התפריט( מרק
עוף עם אטריות ,יש לכם?

מלצרית:

זה כתוב בתפריט?

ישיש:

לא ,לכן אני שואל.

מלצרית:

אם זה לא כתוב בתפריט אז אין לנו.

ישיש:

איזו מסעדה יהודית אין לה מרק עוף עם אטריות?

מלצרית:

יש לנו מרק עוף סיני "גונג וואן טנג" עם אטריות
סיניות.

ישיש:

אין לי באמת מה לעשות ,אלא לאכול משהו
שבמשך שבועות מיטלטל לו בדרך מסין.

מלצרית:

זה לא בא משם .אנחנו מכינים זאת כאן בסגנון
סיני.
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אין אַ רעסטאָראַן
)אַן אַלטער ייִד ,אפֿשר אַ נײַנציקער אָדער מער ,אױסגעפּוצט מיט אַן
עלעגאַנטן אָנצוג ,מיט אַ קראַװאַט ,זיצט בײַ אַ טיש אין אַ רעסטאָראַן
אין תּל־אָבֿיבֿ .אַ יונגע קעלנערין קומט צו(.
קעלנערין :אַ גוטן אָװנט .איך קען אײַך עפּעס דערלאַנגען?
ייִד:

װאָס האָט איר?

קעלנערין :איך װעל אײַך געבן אַ מעניו.
ייִד:

װאָס! איר װײסט ניט װאָס איר האָט?

קעלנערין :האָבן ,האָבן מיר אַ סך ,נאָר אַזױ װעט איר אַלײן
לײענען ,און קענען זיך אױסקלײַבן װאָס איר װילט.
ייִד:

נו שױן ,גיט מיר דעם מעניו! )דער ייִד קוקט איבער
דעם מעניו( אַ יױך מיט לאָקשן האָט איר?

קעלנערין :ס'שטײט געשריבן אין מעניו?
ייִד:

נײן ,דערפֿאַר פֿרעג איך אײַך.

קעלנערין :אַז ס'שטײט ניט געשריבן אין מעניו האָבן מיר דאָס
ניט.
ייִד:

װאָס פֿאַר אַ ייִדישער רעסטאָראַן האָט ניט קײן יױך
מיט לאָקשן?

קעלנערין :מיר האָבן אַ כינעזישע יױך – "גונג װאַן טאַנג" מיט
כינעזישע לאָקשן.
איך האָב ניט מער װאָס צו טאָן ,נאָר עסן עפּעס
ייִד:
װאָס שלעפּט זיך װאָכנװײַז אין װעג פֿון כינע.
קעלנערין :דאָס קומט נישט פֿון דאָרט .דאָס מאַכן מיר דאָ
לויטן כינעזישען סטיל.
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ישיש:

געפילטע פיש יש לכם?

מלצרית:

כתוב בתפריט?

ישיש:

לא.

מלצרית:

אם כך אין לנו .אולי אתה רוצה סושי?

ישיש:

עזבי אותי כבר עם המאכלים הסיניים המשונים
שלכם!

מלצרית:

זה לא סיני – דווקא יפני.

ישיש:

אותה הטריפה .משהו עם טעם יהודי יש לכם? בואי
נאמר כיסונים?

מלצרית:

זה כתוב בתפריט?

ישיש:

לא ,זה לא כתוב בתפריט .לכול הרוחות עם
התפריט!

מלצרית:

אז אין לנו .אני יכולה להמליץ לך על הניוקי
שלנו.

ישיש:

)כועס( תגידי לי! את רוצה לשגע אותי? עזבי אותי
עם האוכל האוריינטלי הזה!

מלצרית:

זה לא אוריינטלי ,ניוקי זה איטלקי.

ישיש:

אוי ואבוי לי! אני מת מרעב ופשוט אין מה לאכול!
רגע...כבד קצוץ אולי?

מלצרית:

כתוב בתפריט?

ישיש:

לא .לא כתוב כבד קצוץ ,כתוב צרות קצוצות.

מלצרית:

אם לא כתוב אז אין לנו .אולי אתה רוצה טאפאס?

)הישיש חושב שהמלצרית התכוונה אם הוא רוצה למשש אותה ,כי
ביידיש שם הפועל למשש הוא טאפּן .הישיש בוחן את המלצרית מלמטה
למעלה(.
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ייִד:

געפֿילטע פֿיש האָט איר?

קעלנערין :ס'שטײט געשריבן אין מעניו?
ייִד:

נײן.

קעלנערין :אַז ס'שטײט נישט געשריבן אין מעניו האָבן מיר
דאָס נישט .אפֿשר װילט איר סושי?
ייִד:

לאָזט מיר ָאפּ מיט אײַערע משונהדיקע כינעזישע
מאכלים!

יאפּאַניש.
קעלנערין :ס'איז נישט כינעזיש – דװקא ַ
ייִד:

די זעלבע טריפֿה .עפּעס מיט אַ ייִדישן טעם האָט
איר? לאָמיר זאָגן װאַרעניקעס?

קעלנערין :ס'שטײט געשריבן אין מעניו?
ייִד:

נײן ,ס'שטײט ניט געשריבן אין מעניו .אױף כּפּרות
אײַער מעניו!

קעלנערין :אויב אַזוי האָבן מיר דאָס נישט .נאָר איך קען אײַך
רעקאָמענדירן אונדזער ניאָקי.
ייִד:

)בײז( זאָגט מיר ,איר װילט מיך משוגע מאַכן? לאָזט
מיך צו רו מיט אײַער אָריענטאַלישן עסנװאַרג!

קעלנערין :ניאָקי איז נישט אָריענטאַליש .ס'איז איטאַליעניש.
ייִד:

װײ איז מיר! איך שטאַרב אַװעק פֿון הונגער און
ס'איז פּשוט ניטאָ װאָס צו עסן! אײן מאָמענט...
געהאַקטע לעבער אפֿשר?

קעלנערין :ס'שטײט געשריבן אין מעניו?
ייִד:

נײן .ס'שטײט ניט געשריבן געהאַקטע לעבער.
געהאַקטע צרות שטײט געשריבן.

קעלנערין :אַז ס'שטײט ניט געשריבן האָבן מיר דאָס נישט .נאָר
טאפּאַס?
אפֿשר װילט איר ַ

)דער ייִד קוקט אָן די יונגע קעלנערין פֿון אונטן ביז אױבן(.
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ישיש:

לולא הייתי חלש כול כך ,ועומד לגווע ברעב,
הײתי ממשש ,אבל לאור המצב ,מצאי לך אחר
שימששך.

מלצרית:

אתה רוצה כוס מים?

ישיש:

כן ,אבל מהר ,לפני שאני מתעלף) .המלצרית מגישה
לו כוס מים והוא שותה( אני רוצה לשאול אותך:
לשם מה עזבתי את אמריקה ועליתי לארץ ישראל
– לגווע פה ברעב? למות בטרם עת? מה היה חסר
לי שם בברוקלין?

מלצרית:

אתה רוצה אולי עוד כוס מים?

ישיש:

טוב ,תני לי! לפחות לא למות מצמא.

מלצרית:

)מגישה לו את הכוס( לחײם!
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ייִד:

װאָלט איך ניט געװען אַזױ שװאַך ,און ניט גע־
האַלטן בײַם אױסגײן פֿון הונגער – װאָלט איך אײַך
געטאפּט ,נאָר אַזױ ,געפֿינט זיך אַן אַנדערן זאָל
ַ
טאפּן.
אײַך ַ

קעלנערין :אַ גלאָז װאַסער װילט איר?
ייִד:

יאָ ,נאָר גיך ,אײדער איך גײ חלשן) .די קעלנערין
דערלאַנגט דעם ייִד אַ גלאָז װאַסער .ער טרינקט( כ'װיל
אײַך פֿרעגן :צוליב װאָס האָב איך פֿאַרלאָזט
אַמעריקע און געמאַכט עלײה קײן ארץ־ישׂראל
– כּדי שטאַרבן דאָ פֿון הונגער? אַװעקקומען פֿאַר
דער צײַט? װאָס האָט מיר דאָרט געפֿעלט אין
ברוקלין?

קעלנערין :איר װילט אפֿשר נאָך אַ גלאָז װאַסער?
ייִד:

יאָ ,גיט אַהער! כאָטש ניט שטאַרבן פֿון דאָרשט!

קעלנערין) :דערלאַנגט אים דעם גלאָז( לחײם!
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בעמדת המכס
המפקח:

)קורא( הבא בתור!

)אישה יפה ,יפהפייה ממש ,בסביבות גיל ה־ 50עם תסרוקת מטופחת,
לבושה באלגנטיות ומבושמת בבושם עז מתקרבת עם מזוודה(.
מפקח:

האם יש לך דבר־מה להצהיר?

אישה:

מה אתה רוצה לשמוע?

מפקח:

אם יש לך מה להצהיר?

אישה:

מה יכול להיות לי?

מפקח:

זאת אינני יודע .יש לך איזה ערך?

אישה:

ועוד איך! בעלי משה ,עליו השלום ,שיבח אותי
תמיד שיש לי ערך רב.

מפקח:

לא ,לא ,לא! אני מתכוון אם יש לך דברי ערך,
יהלומים למשל?

אישה:

אני בעצמי יהלום – כך היה בעלי יוסל ,עליו
השלום ,אומר – יהלום אמיתי.

מפקח:

אינני מתכוון ליהלום כול כך גדול ,משהו קטן יותר,
שאפשר לדחוף לתוך תיק?

אישה:

מה פתאום?

מפקח:

וזהב ,יש לך?

אישה:

יאנקל שלי ,מנוחתו עדן ,היה תמיד אומר לי שאני
כולי זהב.
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בײַם צאָלאַמט
אינספּעקטאָר) :רופֿט אָן( נעקסטער!
)אַ שײנע פֿרױ ,אַ שײנקײט ,אַ פֿופֿציק־יעריקע ,מיט אַ שײנער פֿריזור,
זײער עלעגאַנט אָנגעטאָן און שמעקט פֿון ַא שטאַרקן פּאַרפֿום ,קומט צו
מיט אַ טשעמאָדאַן(.
אינספּעקטאָר :האָט איר עפּעס צו דעקלאַרירן?
פֿרױ:

װאָס װילט איר הערן?

אינספּעקטאָר :צי איר האָט עפּעס צו דערקלערן.
פֿרױ:

װאָס קען איך האָבן?

אינספּעקטאָר :דאָס װײס איך נישט .איר האָט עפּעס װערט?
פֿרױ:

נאָך ווי! מײַן משה עליו־השלום האָט תּמיד מיך
געלויבט אַז איך האָב פֿיל װערט.

אינספּעקטאָר :נײן ,נײן ,נײן! װאָס איך מײן איז ,צי איר האָט
װערטזאַכן? בריליאַנטן ,לאָמיר זאָגן?
פֿרױ:

איך אַלײן בין אַ בריליאַנט – אַזױ פֿלעגט מײַן יאָסל
עליו־השלום זאָגן .אַן אמתער בריליאַנט.

אינספּעקטאָר :איך מײן נישט אַזאַ גרױסן בריליאַנט ,עפּעס
קלענער ,װאָס מ'קען אין טאַש אַרײַנשטופּן.
פֿרױ:

װאָס פּלוצעם?

אינספּעקטאָר :און גאָלד ,האָט איר?
פֿרױ:

מײַן יאַנקל – זאָל ער רוען אין גן־עדן – האָט מיר
תּמיד געזאָגט ,אַז איך בין אין גאַנצן אַ שטיק
גאָלד.
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מפקח:

אני מתכוון לתכשיטי זהב ,שאפשר למכרם
בקלות.

אישה:

מה פתאום?

מפקח:

פרוות מינק יש לך?

אישה:

לא קר לי אף פעם.

מפקח:

נו ,נראה ,שאין לך באמת על מה להצהיר ,אך
למרות זאת ,אבקשך לפתוח את המזוודה!

אישה:

אני מוכרחה?

מפקח:

כן.

)האישה פותחת את המזוודה והמפקח מוצא פרוות מינק(.
מפקח:

מה זה?

אישה:

את זה נתן לי במתנה משה שלי עליו השלום.

)המפקח מכניס את ידו לתוך כיס המעיל ומוציא שני יהלומים גדולים(.
מפקח:

וזה מה?

אישה:

את זה נתן לי יוסל שלי ,עליו השלום ,לפני מותו.

)המפקח מכניס את ידו לכיס השני ומוציא כמה שרשראות זהב של 24
קאראט(.
מפקח:

וזה?

אישה:

את זה נתן לי במתנה יאנקל שלי ,זכרונו לברכה,
לפני מותו.

מפקח:

כמה בעלים היו לך?!
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אינספּעקטאָר :װאָס איך מײן איז ,צי איר האָט צירונג פֿון
גאָלד ,װאָס מ'קען עס גיך פֿאַרקױפֿן.
פֿרױ:

װאָס פּלוצעם?

אינספּעקטאָר :אַ מינק־פֿוטערמאַנטל האָט איר?
פֿרױ:

ס'איז מיר קײן מאָל ניט קאַלט.

אינספּעקטאָר :נו ,עס זעט אױס ,איר האָט טאַקע גאָרנישט
צו דערקלערן .נאָר דאָך ,זײַט אַזױ גוט און עפֿנט
אײַער טשעמאָדאַן!
פֿרױ:

איך מוז?

אינספּעקטאָר :יאָ.
)די פֿרױ עפֿנט דעם טשעמאָדאַן און דער אינספּעקטאָר געפֿינט אַ
מינקפּעלץ(.
אינספּעקטאָר :װאָס איז דאָס?
פֿרױ:

דאָס האָט מײַן משה עליו־השלום מיר געגעבן אַ
מתּנה.

)דער אינספּעקטאָר שטופּט אַרײַן אַ האַנט אין אַ קעשענע פֿון מינקפּעלץ
און נעמט אַרױס צװײ גרױסע בריליאַנטן(.
אינספּעקטאָר :און װאָס איז דאָס?
פֿרױ:

דאָס האָט מיר געגעבן מײַן יאָסל עליו־השלום
פֿאַר זײַן טױט.

)דער אינספּעקטאָר שטופּט אַרײַן אַ האַנט אין דער צװײטער קעשענע און
נעמט אַרױס עטלעכע קײטלעך פֿון  24קאַראַט גאָלד(.
אינספּעקטאָר :און דאָס?
פֿרױ:

דאָס האָט מיר מײַן יאַנקל זכרונו־לבֿרכה געשענקט
אײדער ער איז געשטאָרבן.

אינספּעקטאָר :װיפֿל מענער האָט איר געהאַט?!
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אישה:

ארבעה.

מפקח:

אני רוצה להבין דבר־מה .בעלך הראשון נתן לך
במתנה פרוות מינק ,נכון?

אישה:

אה! אה!

מפקח:

בעלך השני נתן לך שני יהלומים גדולים ,כן?

אישה:

אה! אה!

מפקח:

בעלך השלישי נתן לך כמה שרשראות זהב של 24
קאראט ,כן?

אישה:

אה! אה!

מפקח:

אז מה נתן לך בעלך הרביעי?

אישה:

אצבע משולשת! כלום ועוד כלום! קמצן כזה לא
ראית מימיך .בקושי הוצאתי ממנו אגורה .שיתענה
לו שם על משכבו.

מפקח:

אני רואה כאן גם מנורת כסף.

אישה:

כן ,אבל היא כבר ישנה נושנה.

מפקח:

מה זאת אומרת ישנה נושנה?

אישה:

אני יודעת? אולי בת  250שנה.

מפקח:

אבל זה נחשב לעתיקות! זה שווה הרבה כסף! עלייך
להצהיר ולשלם עבור זה.

אישה:

)האישה מתקרבת למפקח בבכי( רחם עלי .נשארתי
אלמנה בלא כלום .עד שאמצא את בעלי החמישי,
אני הרי צריכה לאכול ולשתות ,לגור באיזשהו
מקום .מי יכלכל אותי?
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פֿרױ:

פֿיר.

אינספּעקטאָר :איך װיל עפּעס פֿאַרשטײן .דער ערשטער מאַן
אײַרער האָט אײַך געשענקט אַ מינקפּעלץ ,יאָ?
פֿרױ:

אַה! אַה!

אינספּעקטאָר :דער צװײטער מאַן אַ פּאָר בריליאַנטן ,יאָ?
פֿרױ:

אַה! אַה!

אינספּעקטאָר :דער דריטער האָט אײַך געגעבן עטלעכע
קײטלעך פֿון  24קאַראַט גאָלד ,יאָ?
פֿרױ:

אַה! אַה!

אינספּעקטאָר :איז װאָס זשע האָט אײַער פֿערטער מאַן אײַך
געגעבן?
פֿרױ:

אַ פֿ ײַג! גאָרנישט־שבגאָרנישט! דער באַנדיט .אַזאַ
קאַרגער הונט האָט איר אין לעבן נישט געזען .קױם
האָב איך אַרױסגעשלעפּט פֿון אים אַ גראָשן .זאָל
ער דאָרט זיך מוטשען װוּ ער ליגט.

אינספּעקטאָר :איך זע דאָ אױך אַ זילבערנע מנורה.
פֿרױ:

יאָ ,אָבער דאָס איז שױן זײער אַלט.

אינספּעקטאָר :װי אַלט?
פֿרױ:

איך װײס? אפֿשר צװײ הונדערט פֿופֿציק יאָר.

אינספּעקטאָר :דאָס איז דאָך אַן אַנטיק! ס'האָט פֿיל װערט! מען
מוז עס דעקלאַרירן און פֿאַר דעם באַצאָלט מען.
פֿרױ:

)דערנענטערט זיך צום אינספּעקטאָר מיט אַ געװײן( האָט
אױף מיר רחמנות .איך בין געבליבן אַן אַלמנה אָן
גאָרנישט .ביז איך װעל דעם פֿינפֿטן מאַן טרעפֿן,
מוז איך דאָך עסן ,טרינקען ,װױנען ערגעץ װוּ .װער
װעט מיך אױסהאַלטן?
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מפקח:

מה זאת אומרת "בעלך החמישי"? את עוד חושבת
להינשא?

אישה:

מדוע לא?

מפקח:

כי קברת כבר ארבעה בעלים .שמעי – עלייך לשלם
עבור כול דברי הערך האלה ,ולשלם כהוגן.

אישה:

)האישה מתקרבת עוד יותר למפקח( רחם עלי ,אני
מתחננת .כתוב שיש לרחם על האלמנה .אתה הרי
אדם עם נשמה ,בעל לב .אתה תעשה בזאת מצווה
גדולה .אלוהים יעזור לך.

)המפקח מרגיש סחרחורת ומחנק מפאת הבושם העז(.
מפקח:

לכי מכאן! מהר! לפני שתקבלי קנס של אלף דולר!

אישה:

מה? אתה רוצה לתת לי אלף דולר?

מפקח:

מכה אחת אפיים אתן לך! הסתלקי מכאן! את
הורגת את הגברים!

אישה:

)ממלמלת לעצמה( אלף דולר זה כלל לא רע.

מפקח:

לכי מכאן ,אני אומר לך! היעלמי! כבר מההתחלה
משהו הסריח לי .אוי ואבוי לי ! עוד זה חסר לי
– להסתבך עם "אלמנה שחורה" .אני רוצה עוד
לחיות!!!
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אינספּעקטאָר :װאָס הײסט דעם "פֿינפֿטן מאַן"? איר טראַכט
נאָך הײראַטן?
פֿרױ:

פֿאַרװאָס נישט?

אינספּעקטאָר :פֿיר מענער האָט איר שוין באַגראָבן .הערט אױס
– פֿאַר די דאָזיקע װערטזאַכן מוזט איר באַצאָלן און
גוט באַצאָלן.
פֿרױ:

)דערנענטערט זיך נאָך מער צום אינספּעקטאָר( האָט אױף
מיר רחמנות ,איך בעט אײַך .ס'שטײט געשריבן,
אַז מ'דאַרף רחמנות האָבן אױף אַן אַלמנה .איר
זײַט דאָך אַ מענטש ,מיט אַ נשמה ,מיט אַ האַרץ.
איר װעט אַ גרױסע מיצװה טאָן .גאָט װעט אײַך
העלפֿן.

)דער אינספּעקטאָר פֿילט אַז ס'דרײט זיך אים דער קאָ פּ און ער װערט
באַלד דערשטיקט פֿון דעם שטאַרקן פּאַרפֿום(.
אינספּעקטאָר :גײט אװעק פֿון דאַנען! שנעל! אײדער איר
באַקומט אַ טױזנט דאָלאַר געלטשטראָף!
פֿרױ:

װאָס? איר װילט מיר געבן טױזנט דאָלאַר?

אינספּעקטאָר :אַ מכּה װעל איך אײַך געבן! גײט אַװעק פֿון
דאַנען! איר הרגעט אױס די מענער!
פֿרױ:

)צו זיך אַלײן( טױזנט דאָלאַר איז גאָרניט שלעכט.

אינספּעקטאָר :אַװעק זאָג איך אײַך! אַנטשװינדן זאָלט איר! פֿון
אָנהײב אָן האָט עס געהאַט אַ שלעכטן גערוך .װײ
איז מיר! נאָך דאָס פֿעלט מיר – זיך פֿאַרטשעפּען
מיט אַ "שװאַרצער אַלמנה" .איך װיל נאָך לעבן!!!
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מעשה גניבה
)ישישה יושבת על שרפרף באמצע השוק ומתייפחת .אנשים עומדים
סביבה ומביטים בישישה הממררת בבכי .שוטר ניגש אליה(.
שוטר:

מ...מ ...אני שוטר .מה הולך כאן? מה קרה לך?

ישישה:

)מתײפחת( גנבו לי את התיק.

שוטר:

אל תבכי ,הרגעי .ספרי לי בדיוק איך זה קרה.

ישישה:

הלכתי לשוק לקנות ירקות .חשבתי לקנות תפוחי
אדמה ,כמה בצלים ,גזר או שניים ואולי כמה
עגבניות .לאחר שכבר קניתי ,ראיתי פתאום
אפרסקים כאלה יפים ובשלים .כשהתכופפתי
לבדוק את האפרסקים ,הרגשתי פתאום דחיפה
מאחור ומישהו חטף לי את התיק.

שוטר:

מה היה לך בתיק?

ישישה:

מה לא היה לי בתיק.

שוטר:

שמעי ,אני רוצה לרשום את הכול ,כך שאני מבקש
שתיזכרי מה היה לך בתיק.

ישישה:

)מנגבת את הדמעות( היה לי את המפתח של הבית.
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אַ גנבֿישע מעשׂה
)אַן אַלטיטשקע זיצט אױף אַ טאַבורעטקע אין מיטן מאַרק און יאָמערט.
מענטשן שטײען אַרום און קוקן װי זי װײנט אַ ביטערן געװײן .אַ
פּאָליציאַנט קומט צו(.
פּאָליציאַנט :מ...מ ...איך בין אַ פּאָליציאַנט .װאָס איז געשען?
װאָס האָט אײַך געטראָפֿן?
אַלטיטשקע:

)כליפּעט( מ'האָט מיך באַגנבֿעט דעם טאַש.

פּאָליציאַנט :װײנט נישט .באַרו ִיקט זיך .דערצײלט מיר גענױ
װי ס'האָט אײַך פּאַסירט.
אַלטיטשקע :איך בין געגאַנגען אין מאַרק קױפֿן גרינװאַרג.
איך האָב געטראַכט צו קױפֿן קאַרטאָפֿל ,עטלעכע
ציבעלעס ,אַ מײער אָדער צװײ ,און אפֿשר אַ
פּאָר פּאָמידאָרן .נאָך דעם װאָס איך האָב שױן
אײַנגעקױפֿט ,האָב איך פּלוצעם דערזען אַזעלעכע
שײנע ,זאַפֿטיקע פֿערשקעס .ווען כ'האָב זיך
אײַנגעבױגן צו באַטראַכטן די פֿערשקעס ,פֿיל איך אַ
צוגעכאפּט
ַ
שטופּ פֿון אונטן און עמעצער האָט מיר
דעם טאַש.
פּאָליציאַנט:

װאָס האָט איר אין טאַש געהאַט?

אַלטיטשקע:

װאָס האָב איך אין טאַש ניט געהאַט.

פּאָליציאַנט :הערט אױס ,איך װיל דאָס אַלעס פֿאַרשרײַבן,
אַזױ אַז איך בעט אײַך – דערמאָנט זיך װאָס האָט
איר אין טאַש געהאַט.
אַלטיטשקע) :װישט אױס די אױגן( איך האָב געהאַט דעם
שליסל פֿון שטוב.
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שוטר:

אה! אה! מפתח של הבית) .הוא רושם(.

ישישה:

היה לי מכשיר טלפון ,אבל קטן כזה ,בלי חוט.

שוטר:

אה! אה! מכשיר סלולרי...כן.

ישישה:

היו לי  20שקלים.

שוטר:

)רושם(  20שקלים ...וזהו ,כן?

ישישה:

)בוכה( לא .היה לי צילום של אבי עליו השלום
ומכתב אהבה.

שוטר:

מכתב אהבה? מהעת האחרונה?

ישישה:

לא .מאהובי כשהייתי בת .18

שוטר:

נו טוב ,זה הכול ,נכון?

ישישה:

)אינה מפסיקה לבכות( לא .היו שם התרופות שלי
– כדורים ללחץ דם ,משחה לרגלי הנפוחות ,טיפות
עיניים ,משהו נגד עצירות ,וטיפות וואלריין במקרה
שאני עומדת להתעלף.

שוטר:

שמעי – רשמתי הכול .זהו זה ,כן?

ישישה:

)מתײפחת( לא .היו לי ארבע מאות דולר.

שוטר:

ארבע מאות דולר! מי מסתובב בשוק עם ארבע
מאות דולר בתיק? מה ,כבר אין בנקים?

ישישה:

מה! להשאיר את הכסף בבנק כדי שמישהו יוכל
לגנוב זאת?
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פּאָליציאַנט:

אַה! אַה!  ...שליסל פֿון שטוב) .ער פֿאַרשרײַבט עס(.

אַלטיטשקע :איך האָב געהאַט אַ טעלעפֿאָן ,נאָר אַזאַ
קלײנטשיקער ,אָן אַ שנור.
פּאָליציאַנט:

אַה! אַה! אַ מאָבילקע...יאָ.

אַלטיטשקע:

איך האָב געהאַט צװאַנציק שקלים.

פּאָליציאַנט) :פֿאַרשרײַבט( צװאַנציק שקלים .און דאָס איז
אַלעס ,יאָ?
אַלטיטשקע) :װײנט( נײן .איך האָב געהאַט אַ פֿאָטאָגראַ־
פֿיע פֿון מײַן פֿאָטער עליו־השלום ,און אױך אַ
ליבעבריװ.
פּאָליציאַנט:

אַ ליבעבריװ? פֿון דער לעצטער צײַט?

אַלטיטשקע :נײן .פֿון מײַן געליבטן װען כ'בין אַכצן יאָר אַלט
געװען.
פּאָליציאַנט:

נו שױן ,דאָס איז אַלצדינג ,יאָ?

אַלטיטשקע) :הערט ניט אױף צו װײנען( נײן .איך האָב געהאַט
מײַנע מעדיקאַמענטן – פּילן קעגן בלוטדרוק ,אַ
טראפּנס
ָ
שמירעכץ פֿאַר מײַנע געשװאָלענע פֿיס,
מאָגן־פֿאַרשטאפּונג ,און
ָ
פֿאַר די אױגן ,עפּעס קעגן
װאַלעריאַן־טראפּנס אין פֿאַל װען איך גײ חלשן.
ָ
פּאָליציאַנט :הערט אױס – איך האָב עס אַלץ פֿאַרשריבן.
דאָס איז אַלעס ,יאָ?
אַלטיטשקע) :יאָמערט( נײן .איך האָב געהאַט פֿיר הונדערט
דאָלאַר.
פּאָליציאַנט :פֿיר הונדערט דאָלאַר! װער גײט אַרום אין
מאַרק מיט פֿיר הונדערט דאָלאַר אין טאַש? װאָס,
ס'איז שױן נישטאָ קײן בענק?
אַלטיטשקע :װאָס! לאָזן דאָס געלט אין באַנק ,עמעצער זאָל
דאָס צוגנבֿענען?
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שוטר:

אני מבין .רשמתי זאת .וזה הכול ,כן?

ישישה:

)ממררת בבכי( לא.

שוטר:

אוי ואבוי לי! זה נהיה גרוע יותר ויותר.

ישישה:

הייתה לי טבעת יהלום.

שוטר:

טבעת יהלום! סלחי לי שאני אומר לך – את הרי
אישה זקנה ואני צריך לכבד אותך ,אבל תאמרי
לי – השתגעת? להסתובב בשוק עם טבעת יהלום
בתוך התיק?

ישישה:

חששתי להשאיר את הטבעת בבית ,שמא גנב
ייכנס ויגנוב זאת.

שוטר:

נו טוב ,ובזה גמרנו כן?

ישישה:

)בוכה ביתר שאת( לא ,זה לא הכול.

שוטר:

נו ,יש לי זמן .נדמה לי ששום דבר כבר לא יוכל
להפתיע אותי.

ישישה:

הייתה לי שקית עם האפר של בעלי המנוח.

שוטר:

מה?!

ישישה:

בעלי אהב אותי מאוד .בקשתו האחרונה הײתה
שישרפו את גופתו ושאת האפר אחזיק בתוך התיק,
וכך הוא יהיה אתי תמיד.

שוטר:

שמעי ...אני מרגיש לא טוב .אני צריך בדחיפות
כמה מטיפות הוואלריין שלך.

ישישה:

אני לא יכולה לתת לך.

שוטר:

מדוע?
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פּאָליציאַנט :איך פֿאַרשטײ .איך האָב עס פֿאַרשריבן .און דאָס
איז אַלץ ,יאָ?
אַלטיטשקע:

)כליפּעט( נײן.

פּאָליציאַנט:

װײ איז מיר! ס'װערט ערגער און ערגער.

אַלטיטשקע:

איך האָב געהאַט אַ בריליאַנט־פֿינגערל.

פּאָליציאַנט :אַ בריליאַנט־פֿינגערל! זײַט מיר מוחל װאָס איך
זאָג אײַך – איר זײַט דאָך אַן אַלטע פֿרױ און איך
מוז אײַך ָאפּגעבן כּבֿוד ,נאָר זאָגט מיר – איר זײַט
משוגע געװאָרן? אַרומדרײען זיך אין מאַרק מיט אַ
בריליאַנט־פֿינגערל אין טאַש?
אַלטיטשקע :כ'האָב מורא געהאַט עס לאָזן אין שטוב ,אַז אַ
גנבֿ זאָל ניט אַרײַן און דאָס צוגנבֿענען.
פּאָליציאַנט:

נו שױן ,מיט דעם האָבן מיר פֿאַרענדיקט ,יאָ?

אַלטיטשקע:

)װײנט נאָך שטאַרקער( דאָס איז נישט אין גאַנצן!

פּאָליציאַנט :נו ,איך האָב צײַט .איך מײן אַז גאָרנישט װעט
מיך שױן ניט איבערראַשן.
אַלטיטשקע :איך האָב געהאַט אין אַ זעקעלע מײַן געשטאָר־
בענעם מאַנס אַש.
פּאָליציאַנט:

װאָס?!

אַלטיטשקע :מײַן מאַן האָט מיך שטאַרק ליב געהאַט .זײַן
לעצטער װוּנטש איז געװען ,מ'זאָל אים פֿאַרברענען
און דעם אַש זאָל איך האַלטן אין אַ זעקעלע אין
טאַש .אַזױ אַרום װעט ער תּמיד זײַן מיט מיר.
פּאָליציאַנט :הערט אױס ...ס'איז מיר שלעכט .איך דאַרף גיך
װאַלעריאַן־טראפּנס.
ָ
אַ פּאָר פֿון אײַרע
אַלטיטשקע:

איך קען אײַך דאָס ניט געבן.

פּאָליציאַנט:

פֿאַרװאָס?
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ישישה:

זה נמצא בתוך התיק אצל הגנב.

שוטר:

נהיה לי גם חם פתאום ...נשטפתי בזיעה) ...מוציא
מטפחת ומנגב את הזיעה( ובכן ,אני מקווה שזה כבר
הכול ,נכון?

ישישה:

כן.

שוטר:

אם כך ,בואי ניגש לתחנת המשטרה ונמסור דו"ח
על כול מה שסיפרת לי .אני בטוח שמעשה גניבה
שכזה הם מעולם לא שמעו.
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אַלטיטשקע :זײ זײַנען אין טאַש בײַם גנבֿ.
פּאָליציאַנט :ס'איז מיר אױך פּלוצעם הײס געװאָרן ...עפּעס
אַזאַ שװײס) ...נעמט אַרױס אַ טיכל און װישט אױס דעם
שװײס( אַלזאָ ,איך האָף אַז דאָס איז שױן אַלעס,
ריכטיק?
אַלטיטשקע:

יאָ.

פּאָליציאַנט :אױב אַזױ ,לאָמיר צוגײן אין פּאָליצײ־סטאַנציע
ראפּאָרט פֿון אַלעס װאָס איר
און איבערגעבן אַ ַ
האָט מיר דערצײלט .אַזאַ גנבֿישע מעשׂה ,זײַט
זיכער ,האָבן זײ קײן מאָל נישט געהערט.
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מקרה שקרה במאה שערים
)בבית במאה שערים בירושלים(.
אבא:

רוחלה ,בואי לכאן!

רוחלה:

כן ,אבא.

אבא:

שבי ,אני רוצה לדבר אתך.

רוחלה:

כן ,אבא.

אבא:

אני רוצה לדעת ,אם אמא כבר דיברה אתך?

רוחלה:

על מה ,אבא?

אבא:

איך להישמר מבחורים.

רוחלה:

לא ,אבא .עדײן לא.

אבא:

מה זאת אומרת עדיין לא? אני בפירוש ביקשתי
ממנה.

רוחלה:

אמא רצתה לדבר שלוש פעמים ,אבל בכול פעם
קרה משהו.

אבא:

מה זאת אומרת קרה? מה קרה?

רוחלה:

בפעם הראשונה סבתא נפלה והיינו צריכים לקחת
אותה לבית חולים .בפעם השנייה גב' מוסקוביץ
באה לביקור.

אבא:

ומה קרה בפעם השלישית?

רוחלה:

לאמא כאב מאוד הראש ,והיא אמרה שאי אפשר
לדבר על נושאים חשובים כאלה ,כשהראש
כואב.
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אַ מאה־שערימדיקער צופֿאַל
)אין אַ הױז אין מאַה־שערים אין ירושלים(.
טאַטע:

רוחלע! קום אַהער!

רוחלע:

יאָ ,טאַטע.

טאַטע:

זעץ זיך אַװעק .איך װיל מיט דיר רעדן.

רוחלע:

יאָ ,טאַטע.

טאַטע:

איך װיל װיסן ,צי די מאַמע האָט שױן גערעדט מיט
דיר?

רוחלע:

װעגן װאָס ,טאַטע?

טאַטע:

װי זיך ָאפּהיטן פֿון בחורים.

רוחלע:

נײן ,טאַטע ,נאָך נישט.

טאַטע:

װאָס הײסט נאָך נישט? איך האָב זי בפֿירוש
געבעטן.

רוחלע:

די מאַמע האָט דרײַ מאָל געװאָלט רעדן ,אָבער
יעדן מאָל האָט עפּעס פּאַסירט.

טאַטע:

װאָס הײסט פּאַסירט? װאָס האָט פּאַסירט?

רוחלע:

אײן מאָל איז די באָבע געפֿאַלן און מיר האָבן
געמוזט זי נעמען אין שפּיטאָל .דאָס צװײטע מאָל
איז פֿרױ מאָסקאָװיטש געקומען אױף אַ באַזוך.

טאַטע:

און װאָס האָט פּאַסירט דאָס דריטע מאָל?

רוחלע:

קאפּ ,און
דער מאַמען האָט שטאַרק װײ געטאָן דער ָ
זי האָט געזאָגט אַז מ'קען ניט רעדן פֿון אַזעלעכע
קאפּ טוט װײ.
װיכטיקע זאַכן ,װען דער ָ
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אבא:

נו טוב .שמעי רוחלה – היום כשחזרתי הביתה
מתפילת שחרית ,ראיתי אותך עומדת ברחוב
ומדברת עם בחור בלתי מוכר .נכון או לא?

רוחלה:

כן ,אבא .הוא שאל אותי דבר־מה.

אבא:

מה יש לו לשאול אותך?

רוחלה:

הוא רצה לדעת ,היכן גר הרבי זסלנסקי.

אבא:

ומה אמרת לו?

רוחלה:

שהוא צריך להסתובב וללכת עד בית הכנסת ,כי
הרבי גר ממש ליד בית הכנסת.

אבא:

ומה הוא אמר?

רוחלה:

הוא חייך ואמר תודה.

אבא:

ומה את אז אמרת?

רוחלה:

גם אני חייכתי ואמרתי שאין בעד מה.

אבא:

אוי ואבוי לי! ככה זה מתחיל .שאלה פה ,שאלה שם,
מחייכים זה לזה וצוחקים ביחד ,ולפני שמספיקים
לומר "שמע ישראל" עושה הנערה כול שהבחור
רוצה.

רוחלה:

מה הוא יכול לרצות אבא?

אבא:

את זה אמך צריכה לומר לך.

רוחלה:

אבא ,ראיתי אותו פעם נוספת.

אבא:

אוי ואבוי לי! מתי?

רוחלה:

כשהוא חזר מהרבי .הוא שוב שאל אותי דבר־מה.

אבא:

ומה רצה המשומד הזה הפעם?
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טאַטע:

נו שױן .רוחלע ,הער אױס – הײַנט ,אַהײם קומענדיק
פֿון שחרית ,האָב איך דיך געזען אין גאַס רעדן מיט
אַן אומבאַקאַנטן בחור .ריכטיק אָדער נישט?

רוחלע:

יאָ ,טאַטע .ער האָט מיך געפֿרעגט עפּעס.

טאַטע:

װאָס האָט ער דיך צו פֿרעגן?

רוחלע:

ער האָט געװאָלט װיסן ,װוּ דער רבי זאַסלאַנסקי
װױנט.

טאַטע:

און װאָס האָסטו אים געזאָגט?

רוחלע:

זאָל ער זיך אױסדרײען און גײן ביז דער שול ,װײַל
דער רבי װױנט ממש נעבן שול.

טאַטע:

און װאָס האָט ער געזאָגט?

רוחלע:

ער האָט געשמײכלט און האָט געזאָגט אַ דאַנק.

טאַטע:

און װאָס האָסטו דאַן געזאָגט?

רוחלע:

איך האָב אױך געשמײכלט און געזאָגט אַז ס'איז
ניטאָ פֿאַר װאָס.

טאַטע:

װײ איז מיר! אַזױ הײבט עס אָן .אַ פֿרעג אַהין ,אַ
פֿרעג אַהער ,מ'שמײכלט און מ'לאַכט צוזאַמען,
און אין אײן "שמע־ישׂראל" ס'מײדל מאַכט אַלץ
װאָס דער בחור װיל.

רוחלע:

װאָס קען ער װעלן טאַטע?

טאַטע:

דאָס דאַרף דײַן מאַמע דיר זאָגן.

רוחלע:

טאַטע ,איך האָב אים אַ צװײטן מאָל געטראָפֿן.

טאַטע:

װײ איז מיר! װען?

רוחלע:

װען ער איז צוריקגעקומען פֿון רבין .ער האָט מיך
װידער געפֿרעגט עפּעס.

טאַטע:

און װאָס האָט ער ,דער משומד ,געװאָלט דאָס
מאָל?
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רוחלה:

הוא רצה לדעת היכן גר זלמן השוחט.

אבא:

ומה אמרת לו?

רוחלה:

שהשוחט גר לא רחוק מכאן ,אלא שהוא צריך
לעבור את הכביש ולרדת במדרגות.

אבא:

ומה הוא אמר?

רוחלה:

הוא צחק ואמר ,שהוא לא יודע מה היה עושה
בלעדי ,ושלבטח ניפגש מחר.

אבא:

)מאבד את העשתונות( שרוח רעה תעבור באבי־אביו,
כול הקללות על ראשו ,שאלוהים יגמול לו – ככה
להסיט את בתי מדרך הישר .אוי לי! נהיה לי חושך
בעינײם.

רוחלה:

אבא ,הוא אמר שהוא יבוא כול יום ושנתראה.

אבא:

אני כבר אתן לו .פוחז! פושע! כלומניק! שיהיה
כפרה עבור כולנו .אוי איך שאני אתן לו – הוא
ישכח איך קוראים לו.

רוחלה:

קוראים לו יוסל.

אבא:

מאיפה את יודעת?

רוחלה:

הוא אמר לי ,כשחזר מביתו של השוחט.

אבא:

אוי אלוהים ,מדוע מגיע לי? מדוע? איזה חטא
חטאתי? איזו בושה ,איזו חרפה .כול המשפחה
תהיה עכשיו "מוקצה" .אוי ואבוי!

רוחלה:

אבא!
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רוחלע:

ער האָט געװאָלט װיסן װוּ זלמן דער שוחט װױנט.

טאַטע:

און װאָס האָסטו געזאָגט?

רוחלע:

אַז דער שוחט װױנט נישט װײַט פֿון דאַנען ,נאָר ער
אַראפּגײן די טרעפּ.
ָ
מוז איבערגײן די גאַס און

טאַטע:

און װאָס האָט ער געזאָגט?

רוחלע:

ער האָט געלאַכט און געזאָגט ,אַז ער װײסט ניט
װאָס ער װאָלט געטאָן אָן מיר ,און אַז ער װעט מיך
מסתּמא זען מאָרגן.

טאַטע:

)אויסער זיך( אַ רוח אין זײַן טאַטנס־טאַטע ,אַ
קאפּ ,גאָט זאָל אים באַצאָלן
שװאַרץ־יאָר אױף זײַן ָ
אַראפּפֿירן מײַן טאָכטער פֿון גלײַכן װעג.
ָ
– אַזױ
װײ איז מיר! ס'איז מיר פֿינצטער אין די אױגן
געװאָרן.

רוחלע:

טאַטע ,ער האָט געזאָגט ,אַז ער װעט קומען יעדן
טאָג ,און מיר װעלן זיך טרעפֿן.

טאַטע:

איך װעל אים שױן געבן .אַ פּאַסקודניאַק! אַן
אַפֿעריסט! אַ װאָס אין דער קאָרט! זײַן זאָל ער פֿאַר
אונדז אַ שײנע רײנע כּפּרה .אױ װעל איך אים שױן
געבן – ער װעט פֿאַרגעסן װי ער הײסט.

רוחלע:

יאָסל ,הײסט ער.

טאַטע:

פֿון װאַנען װײסטו?

רוחלע:

ער האָט עס מיר געזאָגט ,װען ער איז צוריקגעקומען
פֿון שוחט.

טאַטע:

אױ גאָטעניו ,פֿאַר װאָס קומט עס מיר? פֿאַר װאָס?
װאָס פֿאַר אַ חטא האָב איך געזינדיקט? אַזאַ בושה,
אַזאַ שאַנדע .די גאַנצע משפּחה װעט איצט זײַן
מוקצה .װײ ,װײ!

רוחלע:

טאַטע!
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אבא:

גרמת כבר מספיק נזק.

רוחלה:

אבל אבא!

אבא:

מה?

רוחלה:

הוא אמר ,שהוא הדוור החדש שלנו במקום יאנקל
שהועבר לבני ברק.

אבא:

)שתיקה (...כך הוא אמר?

רוחלה:

כן ,אבא.

אבא:

נו טוב ,בכול מקרה ,תגידי לאמא ,שתדבר אתך
ועם אחיותײך.

רוחלה:

כול השבע ,אבא?

אבא:

כן!

רוחלה:

אבל אבא ,חיה־ברכה היא בקושי בת שנתײם.

אבא:

לא משנה .יותר טוב מוקדם מאשר מאוחר!
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טאַטע:

האָסט שױן גענוג שאָדן געמאַכט.

רוחלע:

אָבער טאַטע!

טאַטע:

װאָס?

רוחלע:

ער האָט געזאָגט אַז ער איז אונדזער נײַער
פּאָסטטרעגער אָנשטאָט פֿון יאַנקל ,װאָס מ'האָט
אַריבערגעפֿירט קײן בני־ברק.

טאַטע:

)אַ שװײַגעניש (...אַזױ האָט ער געזאָגט?

רוחלע:

יאָ ,טאַטע.

טאַטע:

נו שױן ,יעדנפֿאַלס ,זאָג דער מאַמען ,זי זאָל רעדן
מיט דיר און מיט דײַנע שװעסטער.

רוחלע:

אַלע זיבן ,טאַטע?

טאַטע:

יאָ!

רוחלע:

אָבער טאַטע ,חיה־ברכה איז קוים צװײ יאָר אַלט.

טאַטע:

נישט װיכטיק .בעסער פֿריִער אײדער שפּעטער!
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הנסיעה הראשונה לחו"ל
)אריק ,לילי ,ובנם הקטן דודיק בן ה־ ,5נוסעים בפעם הראשונה לחו"ל.
הם עומדים כבר כמעט ארבע שעות בתור בנמל התעופה בן־גוריון(.
אריק:

נדמה שעם ישראל כולו החליט לנסוע היום
לחו"ל.

לילי:

אכן היה כתוב בעיתון שמיליוני אנשים נוסעים
הקיץ לחופשה בחו"ל.

אריק:

המדינה הרי תישאר ריקה לגמרי!

לילי:

אריק ,אני כבר לא יכולה לעמוד על הרגלײם.

אריק:

מי אמר לך לנעול עקבים כול כך גבוהים?

לילי:

איך אפשר ללבוש שמלת־מיני קצרה עם נעליים
שטוחות? זה לא מתאים.

אריק:

ומה פתאום שמלת־מיני?

לילי:

אתה הרי אומר תמיד שיש לי רגליים יפות ושכול
העולם מסתכל לי על הרגלײם.

אריק:

האמיני לי ,שכול אלפי האנשים שעומדים
פה בדוחק הזה ,אין בראשם להסתכל לך על
הרגלײם.

דודיק:

אמא ,אני רעב!

לילי:

אתה רוצה בננה?

דודיק:

לא .אני רוצה המבורגר עם צ'יפס .אפשר לקנות
במסעדה שם בפינה.
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ערשטע רײַזע קײן אױסלאַנד
)אַריק ,לילי ,און זײער פֿינף־יאָריקן זונעלע דודיק ,פֿאָרן דאָס ערשטע
מאָל קײן אױסלאַנד .זײ שטײען שױן באַלד פֿיר שעה אין דער רײ אין דעם
בן־גוריון־פֿליפּלאַץ(.
אַריק:

ס'זעט אױס אַז גאַנץ ישׂראל האָט באַשטימט צו
פֿאָרן הײַנט קײן אױסלאַנד.

לילי:

מ'האָט טאַקע געשריבן אין צײַטונג אַז מיליאָנען
מענטשן פֿאָרן אַרױס דעם זומער אױף װאַקאַציע.

אַריק:

ס'װעט גאָר בלײַבן אַ לײדיקע מדינה!

לילי:

אַריק ,כ'קען שױן אױף די פֿיס ניט שטײן.

אַריק:

װער האָט דיר געהײסן טראָגן אַזעלעכע הױכע
קלעצלעך?

לילי:

מ'קען גאָר טראָגן אַזאַ קורץ מיני־קלײד מיט
נידעריקע שיך? ס'פּאַסט נישט.

אַריק:

און װאָס פּלוצעם אַ מיני־קלײד?

לילי:

דו זאָגסט ניט תּמיד אַז איך האָב שײנע פֿיס און
אַלע קוקן אױף מײַנע פֿיס?

אַריק:

גלײב מיר ,אַז די טױזנטער מענטשן װאָס שטײען
דאָ אין אַזאַ ענגשאַפֿט האָבן נישט אין זינען צו קוקן
אױף דײַנע פֿיס.

דודיק:

מאַמע ,איך בין הונגעריק!

לילי:

װילסט אַ באַנאַנע?

דודיק:

נײן .איך װיל אַ האַמבורגער מיט טשיפּס .מ'קאָן
קױפֿן אין רעסטאָראַן ,דאָרט אין װינקל.
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לילי:

דודיק ,אם אנחנו יוצאים מהתור ,זה אבוד .לא
נוכל שוב לחזור .נאכל המבורגר לאחר שנפקיד
את המזוודות.

דודיק:

אבל אני רעב ,אמא!

לילי:

נשארה לי לחמנייה ,אז אני אתקע את הבננה לתוך
הלחמנייה וזה ייראה בדיוק כמו המבורגר.

אריק:

גם אני מת מרעב – את יכולה לתקוע גם לי
משהו?

לילי:

את המנה שלך כבר קיבלת.

אריק:

)רואה חבר לעבודה מרחוק וצועק( יוסי! מה אתה עושה
פה?

יוסי:

אנחנו נוסעים לספרד!

אריק:

גם אנחנו .זו הפעם הראשונה שאתם נוסעים
לחו"ל?

יוסי:

מה פתאום? היינו כבר ברומניה ,איטליה ,צרפת,
סלובניה ,סלובקיה ,בולגריה וכמה ימים בקפריסין.
ואתם?

אריק:

זו הפעם הראשונה שלנו ,אך נדמה לי שזו גם
האחרונה.

לילי:

אריק ,אנחנו הבאים בתור לבידוק!

אריק:

יוסי ,שלום! אנחנו עוד נתראה!

)בחורה צעירה במדים עם ארשת פנים רצינית ,עובדת כבודקת ביטחונית
בנתב"ג(.
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לילי:

דודיק ,טאָמער גײען מיר אַרױס פֿון דער רײ ,איז
פֿאַרפֿאַלן .קען מען ניט צוריקקומען .מיר װעלן
עסן אַ האַמבורגער ,נאָכן איבערגעבן אונדזער
באַגאַזש.

דודיק:

אָבער כ'בין איצט הונגעריק ,מאַמע!

לילי:

ס'איז מיר געבליבן אַ זעמעלע ,װעל איך די באַנאַנע
אַרײַנשטעקן אין זעמעלע ,װעט עס אױסזען פּונקט
װי אַ האַמבורגער.

אַריק:

איך בין אױך טױט־הונגעריק .קענסט מיר אויך
עפּעס אַרײַנשטעקן?

לילי:

האָסט שױן געקריגן דײַן פּאָרציע.

אַריק:

)זעט אַ קאָלעגע פֿון זײַן אַרבעט און שרײַט( יאָסי! װאָס
מאַכסטו דאָ?

יאָסי:

מיר פֿאָרן קײן שפּאַניע!

אַריק:

מיר אױך .דאָס ערשטע מאָל װאָס איר פֿאָרט קײן
אױסלאַנד?

יוסי:

װאָס פּלוצעם? מיר זײַנען שױן געװען אין רומעניע,
איטאַליע ,פֿראַנקרײַך ,סלאָוועניע ,סלאָוואַקיע,
בולגאַריע און אַ פּאָר טעג אין ציפּערן .און איר?

אַריק:

דאָס איז אונדזער ערשטע מאָל .ס'דאַכט זיך מיר
אױך דאָס לעצטע.

לילי:

אַריק ,מיר זײַנען די קומעדיקע אין דער רײ!

אַריק:

יאָסי ,שלום! מיר װעלן זיך נאָך זען.

)אַ יונג מײדל אין אַ מונדיר מיט אַן ערנסטן געזיכט ,דינט דאָ אין פֿלי־
פּלאַץ אַלס זיכערהײט־קאָנטראָליאָרקע(.
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בודקת:

הדרכונים שלכם בבקשה) .היא מסתכלת על הדרכון
ואחר־כך על אריק( – אתה לייב־אריה־קלמן־משה
וסרמן?

אריק:

כן ,אבל כולם קוראים לי אריק .טוב ,אשתי קוראת
לי אחרת בשם יותר אינטימי ...אבל רק כשאנחנו
לבד.

בודקת:

)מסתכלת על הצילום ושואלת( זה אתה? אתה לא
נראה כך .כאן יש לך שיער.

אריק:

בהתחשב בשמש הקופחת בישראל ,אשתי ,הבוס,
המצב הפוליטי במדינה – האם זה פלא שאיבדתי
את השיער?

בודקת:

)ללילי( ואת ליליאנה־סווטלנה־שושנה־נחמה וסרמן?

לילי:

כן ,זאת אני ,אבל כולם קוראים לי לילי .בעלי קורא
לי קצת אחרת) ...מחײכת( ,אבל רק כשאנחנו לבד.

בודקת:

)ללילי( ארזת לבד?

לילי:

הייתה לי ברירה? אריק הלך לשתות בירה עם
חברים והשאיר הכול עלי כמו תמיד.

בודקת:

)לאריק( האם התחייבת למסור דבר־מה למישהו
בספרד?

אריק:

כן.

בודקת:

למי?

אריק:

לד"ר מחמוד חסן פאראג'.
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קאָנטראָליאָרקע :אײַערע פּאַספּאָרטן ,ביטע) .זי גיט אַ קוק אױפֿן
פּאַספּאָרט און דאַן אױף אַריקן( איר זײַט לײב־אַריה־
קלמן־משה װאַסערמאַן?
אַריק:

יאָ .אָבער אַלע רופֿן מיך אַריק .מײַן װײַב רופֿט מיך
אַנדערש ,מער אינטים ...אָבער נאָר װען מיר זײַנען
אַלײן.

קאָנטראָליאָרקע) :קוקט אױף דער פֿאָטאָגראַפֿיע און פֿרעגט( דאָס
זײַט איר? איר זעט נישט אױס אַזוי .דאָ האָט איר
האָר.
אַריק:

צװישן דער שטאַרקער זון אין ישׂראל ,מײַן װײַב,
דעם באַלעבאָס ,די פּאָליטישע סיטואַציע אין לאַנד,
איז גאָר אַ װוּנדער אַז כ'האָב די האָר פֿאַרלױרן?

קאָנטראָליאָרקע) :צו לילי( און איר זײַט ליליאַנע־סװעטלאַנע־
שושנה־נחמה װאַסערמאַן?
לילי:

יאָ .דאָס בין איך ,נאָר אַלע רופֿן מיך לילי .מײַן מאַן
רופֿט מיך אַ ביסל אַנדערש) ...שמײכלט( ,אָבער נאָר
װען מיר זײַנען אַלײן.

קאָנטראָליאָרקע) :צו לילי( איר האָט אַלײן אײַנגעפּאַקט די
װאַליזעס?
לילי:

האָב איך געהאַט אַ ברירה? אַריק איז געגאַנגען
טרינקען ביר מיט זײַנע חבֿרים ,און אַלץ איבער־
געלאָזט אױף מיר .אַזױ װי תּמיד.

קאָנטראָליאָרקע) :צו אַריק( איר האָט זיך אונטערגענומען
איבערצוגעבן עפּעס עמעצן אין שפּאַניע?
אַריק:

יאָ.

קאָנטראָליאָרקע :װעמען?
אַריק:

דעם דאָקטער מחמוד כאַסאַן פֿאַראַדזש.
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בודקת:

)עם מבט זועף( עמדו פה! נא לא לזוז! אני מגיעה
מיד!

)היא הולכת וחוזרת עם קצין הביטחון של השדה(.
קצין:

)לאריק( התחייבת למסור דבר־מה לאיזה ד"ר
מחמוד חסן פאראג'?

אריק:

את זאת היא כבר שאלה אותי ועניתי לה שכן.

קצין:

ומי ביקש זאת ממך?

אריק:

השכן שלי ,נו ,אחמד שגר בקומה השלישית.

קצין:

ומה הוא ביקש שתמסור?

אריק:

דרישת שלום – ד"ר פאראג' ניתח לו את העין.

קצין:

טוב ,אתם יכולים לגשת לשקול את המטען.

אריק:

כאן מתחיל המדור השני של הגהינום )ללילי( לשם
מה דחפת כול כך הרבה שמלות ונעליים לתוך
המזוודות?

לילי:

שמע אריק! כשאנחנו נוסעים לחו"ל ,אנחנו נציגי
המדינה – אנחנו צריכים לעשות רושם טוב .אנחנו
לא יכולים להיראות כמו קבצנים.

)אחרי שקילת המזוודות ,מתברר שישנו מטען עודף .אריק נאלץ לשלם
כ־ 60יורו שהם כ־ 240שקל(.
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קאָנטראָליאָרקע) :מיט בײזע אױגן( בלײַבט דאָ! רירט זיך נישט פֿון
אָרט! איך קום באַלד!
)זי גײט אַװעק און קומט צוריק מיט אַ זיכערהײט־אָפֿיציר פֿון דעם בן־
גוריון־פֿליפּלאַץ(.
אָפֿיציר:

איר האָט זיך אונטערגענומען איבערגעבן עפּעס אַ
געװיסן דאָקטער מחמוד כאַסאַן פֿאַראַדזש?

אַריק:

זי האָט מיך שױן דאָס געפֿרעגט און איך האָב איר
געענפֿערט אַז יאָ.

אָפֿיציר:

און װער האָט אײַך דאָס געבעטן?

אַריק:

מײַן שכן ,נו ,דער אַכמעד װעלכער װױנט אױפֿן
דריטן שטאָק.

אָפֿיציר:

און װאָס האָט ער אײַך געבעטן אים איבער־
צוגעבן?

אַריק:

האַרציקע גרוסן – דער דאָקטער פֿאַראַדזש האָט
אים ָאפּערירט אױפֿן אױג.

אָפֿיציר:

שױן ,איר קענט צוגײן צו אײַער באַגאַזש.

אַריק:

דאָ הײבט זיך אָן די צװײטע פּלאָגעניש אין גיהנום.
)צו לילי( צוליב װאָס האָסטו אַרײַנגעשטופּט אין די
טשעמאָדאַנען אַזױ פֿיל קלײדער און שיך?

לילי:

הער אױס אַריק! אַז מיר פֿאָרן קײן אױסלאַנד זײַנען
מיר די פֿאָרשטײערס פֿון דער מדינה – אַ גוטן
רושם דאַרפֿן מיר מאַכן .מיר קענען ניט אױסזען װי
שלעפּערס.

)נאָכן װעגן דעם באַגאַזש זעט אױס אַז ס'דאָ אַ שײנע פּאָר איבעריקע
קילאָ – אַריק דאַרף באַצאָלן אַ  60אײראָ ,װאָס קומט אױס אַרום 240
שקל(.
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לילי:

דודיק ,בוא נלך לאכול המבורגר .הכרטיסים
הזולים שאבא קנה אינם מקנים לנו אוכל במטוס.

)הם מגיעים למסעדה שמלאה עד אפס מקום .הם צריכים לחכות פרק
זמן עד שאפשר לשבת ולהזמין המבורגר .אחרי האוכל אריק כול כך עייף
שעיניו נעצמות והוא מנמנם .דודיק ישן אף הוא .לפתע אריק מתעורר
בצעקה(.
אריק:

מה השעה?

לילי:

עשר בלילה.

אריק:

אױ ואבױ! היינו צריכים לטוס בשמונה .אוי ואבוי
לי! החמצנו את הטיסה שלנו .מדוע לא הערת
אותי?

לילי:

אמרת שיש עוד זמן.

)אריק ולילי ,עם דודיק על הידיים ,רצים לעמדת חברת התעופה הספרדית,
אבל איש אינו נמצא .הם רצים לאשנב המודיעין(.
אריק:

החמצנו את המטוס לספרד .מתי הטיסה הבאה?

הפקיד:

מחר בשמונה בבוקר.

אריק:

אז מה אנחנו עושים?

הפקיד:

אתם יכולים להישאר ולישון על הרצפה ,או לנסוע
הביתה ולחזור שוב בבוקר.

אריק:

אני לא זז מפה.

לילי:

והיכן המזוודות שלנו?
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לילי:

דודיק ,לאָמיר גײן עסן אַ האַמבורגער .פֿאַר די
ביליקע בילעטן װאָס דײַן פֿאָטער האָט געקױפֿט,
עראפּלאַן.
ָ
קריגט מען נישט קײן עסן אױפֿן

)זײ קומען צו צום רעסטאָראַן װאָס איז פֿול מיט מענטשן .זײ מוזן אַ שטיק
צײַט װאַרטן ביז מ'קען זיך אַנידערזעצן און באַשטעלן אַ האַמבורגער.
נאָכן עסן איז אַריק אַזױ מיד אַז די אױגן פֿאַרמאַכן זיך אים און ער
כאַ פּט אַ דרימל .דודיק שלאָפֿט שױן אױך .פּלוצעם װעקט זיך אַריק אױף
מיט אַ געשרײ(.
אַריק:

װי שפּעט איז איצט?

לילי:

צען אַ זײגער בײַ נאַכט.

אַריק:

אױ ,אױ ,אױ! מיר האָבן געדאַרפֿט אַרױספֿאָרן אַכט
אַ זײגער .װײ איז מיר! מיר האָבן פֿאַרשפּעטיקט
אונדזער פֿלי .פֿאַר װאָס האָסטו מיך נישט
אױפֿגעװעקט?

לילי:

דו האָסט געזאָגט אַז ס'נאָך דאָ צײַט.

)אַריק און לילי ,מיט דודיק אױף די הענט ,לױפֿן צו דער שפּאַנישער
לופֿטליניע־שטענדער ,נאָר קײנער איז ניטאָ .זײ לױפֿן צו דעם אינפֿאָר־
מאַציע־פֿענצטער(.
אַריק:

עראפּלאַן קײן
ָ
מיר האָבן פֿאַרשפּעטיקט דעם
שפּאַניע .װען איז דאָ דער קומעדיקער פֿלי?

באַאַמטער :מאָרגן אין דער פֿרי אַכט אַ זײגער.
אַריק:

איז װאָס זשע מאַכן מיר?

באַאַמטער :איר קענט דאָ בלײַבן און שלאָפֿן אױף דער
פּאָדלאָגע ,אָדער פֿאָרן אַהײם און קומען װידער
אין דער פֿרי.
אַריק:

איך ריר זיך ניט פֿון אָרט.

לילי:

און װוּ זײַנען אונדזערע װאַליזעס?
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הפקיד:

הן כבר שעתיים בדרך.

אריק:

אני מבקש ממך – אנא הואל בטובך לצלצל לחברת
התעופה "איבריה" ולומר להם שאנחנו מגיעים
מחר בבוקר.

הפקיד:

בסדר .אעשה זאת.

)אריק ,לילי ודודיק נשכבים על הרצפה ונרדמים מיד .הם מתעוררים
בבוקר ורצים לעמדת חברת התעופה הספרדית "איבריה"(.
אריק:

החמצנו את המטוס אתמול בלילה .אנחנו רוצים
לטוס עכשיו .המזוודות שלנו כבר שם .אתה יכול
לאשר זאת?

הדײל הספרדי :תנו לי את הדרכונים!
)הוא בודק את הדרכונים ומתקשר לנמל התעופה במדריד(.

הדייל הספרדי :סי! )כן!( נו! )לא!( נו מה דיגא! )מה אתה אומר!(
גראסיאס )תודה(.
אריק:

נו – המזוודות הגיעו?

הדײל הספרדי :כן ,כמובן .אלא שמאחר שאיש לא בא לאסוף
אותן ,ומאחר שהן הגיעו מישראל ,ומאחר שצוין
שאתה עומד להיפגש עם אחד בשם מחמוד חסן
פאראג' ,אז קצין הביטחון של נמל התעופה במדריד
חשד שטמונה שם פצצה ונתן הוראה לפוצץ את
הפצצה .פּוף! אין פצצה!
אריק:

והמזוודות?
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באַאַמטער :זײ זײַנען שױין צװײ שעה אױפֿן װעג.
אַריק:

איך בעט אײַך – זײַט אַזױ גוט און קלינגט אָן די
"איבעריע" לופֿטליניע און זאָגט זײ ,אַז מיר װעלן
קומען מאָרגן אין דער פֿרי.

באַאַמטער :גוט .איך װעל עס טאָן.
)אַריק ,לילי און דודיק לײגן זיך צו אױף דער פּאָדלאָגע און װערן באַלד
אַנשלאָפֿן .זײ שטײען אױף אין דער פֿרי און לױפֿן צו דעם שטענדער פֿון
דער שפּאַנישער לופֿטליניע "איבעריע"(.
אַריק:

עראפּלאַן ,פֿון
ָ
מיר האָבן פֿאַרשפּעטיקט דעם
נעכטן .מיר װילן איצט פֿאָרן .אונדזערע װאַליזעס
זײַנען שױן דאָרט .איר קענט דאָס באַשטעטיקן?

שפּאַנישער באַאַמטער :אײַערע פּאַספּאָרטן!
)ער באַטראַכט די פּאַספּאָרטן און קלינגט אָן דעם פֿליפּלאַץ אין
מאַדריד(.

שפּאַנישער באַאַמטער :סי! )יאָ!( נאָ! )נײן!( נאָ מע דיגאַ! )װאָס
זאָגט איר!( גראַסיאַס )אַ דאַנק(.
אַריק:

נו – די װאַליזעס זײַנען אָנגעקומען?

שפּאַנישער באַאַמטער :יאָ ,זיכער .אָבער אַזױ װי קײנער האָט
זײ נישט ָאפּגענומען ,און זײ זענען פֿון ישׂראל ,און
אַחוץ איז געשריבן אַז איר װעט זיך באַגעגענען
מיט אַ געװיסן מחמוד כאַסאַן פֿאַראַדזש ,האָט דער
אָפֿיציר פֿון פֿלי־פּלאַץ אין מאַדריד חושד געװען
אַז אַ באָמבע ליגט דאָרט .און ער האָט געגעבן
אַ באַפֿעל אויפֿ־פּלאַצן די באָמבע .פּוף! אױס
באָמבע!
אַריק:

און די װאַליזעס?
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הדײל הספרדי) :מדגים עם היד( פּוף! אין מזוודות!
לילי:

)מתחילה לבכות( נעלי העקב היקרות שלי! השמלות
האופנתיות היפות שלי! תיק כריסטיאן דיור שלי!

אריק:

זהו ,אנחנו כבר לא נציגי המדינה! בואי לילי ונחזור
הביתה לחדרה .יותר טוב מהבית אין!
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שפּאַנישער באַאַמטער) :מאַכט מיט דער האַנט( פּוף! אױס
װאַליזעס!
לילי:

)הײבט אָן צו װײנען( מײַנע טײַערע שיך מיט די הױכע
קלעצלעך! מײַנע שײנע מאָדערנע קלײדער! מײַן
קריסטיאַן דיאָר־טאַש!

אַריק:

שוין ,אױס פֿאָרשטײערס פֿון דער מדינה! קום לילי,
לאָמיר פֿאָרן אַהײם קײן חדרה .ניטאָ בעסער װי בײַ
אונדז אין שטוב!
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אצל הרופא
)אישה מבוגרת נכנסת לרופא(.
אישה:

שלום לך דוקטור שײנמן.

רופא:

אה! גב' מוסקוביץ' ,הכנסי! שבי בבקשה! איך את
מרגישה?

אישה:

אוי דוקטור ,אני מאוד ,מאוד חולה.

רופא:

מה יש לך?

אישה:

איפה להתחיל? לחץ הדם שלי גבוה ,הרגליים
נפוחות ,הידיים רועדות ,הלב דופק כמו משוגע,
אוזן אחת סתומה לגמרי והעיניים גם כן כבר לא
מה שהיו .אוי ,שכחתי לומר לך ,שאני רצה כול
שעה לשירותים .ובקשר לקיבה – עצירות כזו אני
מאחלת לשונאים שלנו.

רופא:

אז מה את רוצה?

אישה:

אני רוצה  .C.T.חברה שלי עברה  ,C.T.אז גם אני
רוצה .מספיק שילמתי במשך השנים עבור ביטוח
בריאות ומגיע לי .C.T.

רופא:

באיזה חלק של הגוף את רוצה לעבור את ה־?C.T.

אישה:

מה זאת אומרת? יש לי כאבים בכול הגוף ,כך שאני
רוצה לעבור את הבדיקה בכול הגוף.

רופא:

את זה אי אפשר לעשות לך.
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בײַם דאָקטער
)ס'קומט אַרײַן אַן עלטערע פֿרױ צום דאָקטער(.
פֿרױ:

שלום־עליכם ,דאָקטער שײנמאַן!

דאָקטער:

אַה! פֿרױ מאָסקאָוויטש ,קומט אַרײַן! זעצט אײַך
אַנידער! װי פֿילט איר זיך?

פֿרױ:

אױ דאָקטער ,איך בין זײער ,זײער קראַנק.

דאָקטער:

װאָס איז?

פֿרױ:

װי זאָל איך אָנהײבן? דער בלוטדרוק מײַנער איז
הױך ,די פֿיס זענען געשװאָלן ,מײַנע הענט ציטערן,
קלאפּט װי אַ משוגענער ,אײן אױער איז
ַ
דאָס האַרץ
פֿאַרשטאפּט און די אױגן זײַנען
ָ
בײַ מיר אין גאַנצן
שױן אױך ניט װי פֿריִער .אױ ,איך האָב פֿאַרגעסן
אײַך צו זאָגן ,אַז איך לױף יעדער שעה אין קלאָזעט.
און פֿון דעם מאָגן – װיל איך אַפֿילו ניט רעדן – אַזאַ
פֿאַרשטאפּונג װינטש איך אונדזערע שׂונאים.
ָ

דאָקטער:

איז װאָס זשע װילט איר?

פֿרױ:

איך װיל אַ  .C.T.מײַן חבֿרטע האָט געמאַכט אַ ,C.T.
װיל איך אױך .איך האָב גענוג באַצאָלט אַלע יאָרן
פֿאַר געזונט־פֿאַרזיכערונג און ס'קומט מיר אַ .C.T.

דאָקטער:

אױף װעלכן טײל קערפּער װילט איר דעם ?C.T.

פֿרױ:

װאָס הײסט? כ'האָב װײטיקן אומעטום – .װיל איך אַ
 C.T.אױפֿן גאַנצן קערפּער.

דאָקטער:

דאָס קען מען אײַך נישט מאַכן.

63

רזיה אָדם
אישה:

מה זאת אומרת אי אפשר? כול כך הרבה כסף
שילמתי כל השנים עבור ביטוח בריאות .מגיע לי
 C.T.על כול סנטימטר בגופי.

רופא:

את יודעת מה זה ?C.T.

אישה:

נו כן .זה מין מכשיר חדיש כזה ,שמצלם היכן שיש
כאבים.

רופא:

ואיך עושים את הבדיקה את יודעת?

אישה:

לא.

רופא:

אז ככה – משכיבים אותך על מיטה צרה ודוחפים
אותך לתוך מכונה ארוכה ,נמוכה ,צרה וחצי
סגורה .שם עלייך לשכב בלי לזוז ,בלי לדבר ,רק
לנשום .מלבד זאת את גם לא יכולה לקום.

אישה:

מה זאת אומרת שאני לא יכולה לקום? ואם אצטרך
ללכת לשירותים?

רופא:

אינך יכולה לצאת מתוך המכונה .חוץ מזה את
לבדך בחדר ,כי הרופא ממהר לצאת משם.

אישה:

מדוע?

רופא:

כי יש בזה סיכון.

אישה:

כמה זמן עלי להתענות בצורה כזו?

רופא:

כחצי שעה או יותר.

אישה:

וכמה סיטיים צריך כדי לצלם את כול הכאבים
שלי?

רופא:

עבור כול הכאבים שלך ,אולי עשרים.

אישה:

אוי ואבוי לי! איזו מין רפואה מודרנית זו? אין שום
אמצעי בדיקה אחר?
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פֿרױ:

װאָס הײסט ניט מאַכן? אַזױ פֿיל געלט באַצאָלט
אַלע יאָרן פֿאַר מײַן געזונט־פֿאַרזיכערונג .ס'קומט
מיר אַ  C.T.אױף יעדן סענטימעטער פֿון קערפּער.

דאָקטער:

איר װײסט װאָס ס'איז אַ ?C.T.

פֿרױ:

נו יאָ .ס'איז אַזאַ מאַדערנער ַאפּאַראַט ,װאָס פֿאָ־
טאָגראַפֿירט װוּ די ווײטיקן געפֿינען זיך.

דאָקטער:

און איר װײסט װי אַזױ מ'מאַכט עס?

פֿרױ:

נײן.

דאָקטער:

איז אַזױ – מ'לײגט אײַך אױף אַ בעטל און מ'שטופּט
אײַך אַרײַן אין אַ לאַנגער ,נידעריקער ,שמאָלער
און האַלב־פֿאַרמאַכטער מאַשין .דאָרט מוזט איר
ליגן אָן זיך רירן ,נישט רעדן ,בלױז אָטעמען און
פֿאַרשטענדלעך ,קענט איר זיך נישט אױפֿהײבן.

פֿרױ:

װאָס הײסט איך קען זיך ניט אױפֿהײבן? טאָמער
דאַרף איך אין קלאָזעט גײן?

דאָקטער:

איר קענט נישט פֿון מאַשין אַרױס .אױסער דעם זײַט
איר אַלײן אין צימער ,ווײַל דער דאָקטער לױפֿט
אַרױס פֿון דאָרט.

פֿרױ:

פֿאַר װאָס?

דאָקטער:

װײַל ס'איז אַ סכּנה.

פֿרױ:

און װי לאַנג דאַרף איך זיך אַזױ מוטשען?

דאָקטער:

אַ האַלבע שעה אָדער מער.

פֿרױ:

און װיפֿל אַזעלכע "סיטײעס" דאַרף מען ,מ'זאָל
פֿאָטאָגראַפֿירן אַלע מײַנע װײטיקן?

דאָקטער:

פֿאַר אַלע אײַערע װײטיקן ,אפֿשר אַ צװאַנציק.

פֿרױ:

װײ איז מיר! װאָס פֿאַר אַ מאָדערנע מעדיצין איז
דאָס? ס'איז ניטאָ עפּעס קײן אַנדער מיטל?
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רופא:

יש .ישנה בדיקת .MRI

אישה:

כן! כן! אני רוצה מאראיי .השכנה שלי עברה בדיקת
מאראײ.

רופא:

אני לא חושב שיאשרו לך את הבדיקה .זה סיפור
יקר ולא מאשרים לכול אחד.

אישה:

מה זאת אומרת שלא יאשרו? כול כך הרבה כסף
שילמתי כול השנים עבור ביטוח בריאות .מה זאת
אומרת שלא יאשרו? מגיע לי! מגיע לי מאראיים
בכול הגוף!

רופא:

את יודעת כיצד מבצעים את בדיקת האמ.אר.איי?

אישה:

לא.

רופא:

אז ככה – משכיבים אותך על מיטה צרה ודוחפים
אותך לתוך מכונה ארוכה ,נמוכה ,צרה וחצי
סגורה .שם עלייך לשכב בשקט ,לגמרי פאסיבית.
אינך יכולה לדבר או לזוז .בנוסף תשמעי שם רעש
מחריש אוזניים שכמעט יפוצץ לך את הראש .כך
עלייך להישאר כחצי שעה או יותר.

אישה:

וכמה מאראיים כאלה אצטרך?

רופא:

עבור כול הכאבים שלך – הרבה.

אישה:

אז מה אתה מציע דוקטור?

רופא:

אני מציע שתיסעי לים המלח .שם תשבי באמבט
חם ,תתמרחי בבוץ.

אישה:

בבוץ? הרי בוץ יש לי בחצר האחורית של הבית.
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דאָקטער:

יאָ .ס'איז דאָ אַן "עמ.אַר.אײַ".

פֿרױ:

יאָ! יאָ! איך װיל אַ "מאַראַי" .מײַן שכנטע האָט
געמאַכט אַ "מאַראַי".

דאָקטער:

איך װײס נישט ,צי מ'װעט אײַך מאַכן אַן "עמ.אַר.
אײַ" – ס'איז אַ טײַערע מעשׂה .מ'גיט נישט אַבי
װעמען.

פֿרױ:

װאָס הײסט מ'װעט ניט געבן? אַזױ פֿיל געלט
באַצאָלט אַלע יאָרן פֿאַר מײַן געזונט־פֿאַרזיכערונג.
װאָס הײסט מ'װעט ניט געבן? ס'קומט מיר! ס'קומט
מיר "מאַראַײעס" אױפֿן גאַנצן קערפּער!

דאָקטער:

װי אַזױ מ'מאַכט דעם "עמ.אַר.אײ" װײסט איר?

פֿרױ:

נײן.

דאָקטער:

איז אַזױ – מ'לײגט אײַך אױף אַ בעטל און מ'שטופּט
אײַך אַרײַן אין אַ לאַנגער ,נידריקער ,שמאָלער און
האַלב־פֿאַרמאַכטער מאַשין .דאָרט מוזט איר ליגן
שטיל און גאַנץ פּאַסיװ .איר קענט נישט רעדן ,איר
קענט זיך נישט רירן .אױסער דעם װעט איר הערן
קאפּ װעט אַזש פּלאַצן .אַזױ
אַזאַ טומל ,אַז אײַער ָ
מוזט איר ליגן אַ האַלבע שעה אָדער מער.

פֿרױ:

און װיפֿל אַזעלעכע מאַראַײעס באַדאַרף איך?

דאָקטער:

פֿאַר אַלע אײַערע װײטיקן – זײער פֿיל.

פֿרױ:

איז װאָס זשע איז אײַער עצה ,דאָקטער?

דאָקטער:

מײַן עצה איז ,איר זאָלט פֿאָרן צום ים־המלח .דאָרט
װעט איר זיצן אין אַ הײסער באָד ,זיך פֿאַרשמירן
מיט בלאָטע.

פֿרױ:

מיט בלאָטע? בלאָטע האָב איך אין מײַן אײגן
הױף.

67

רזיה אָדם
רופא:

לא בוץ כזה .חוץ מזה תכירי אנשים ,תאכלי ,תשתי,
תשחקי בקלפים ,תרקדי...

אישה:

לרקוד? עם רגלי הנפוחות?

רופא:

ייתכן מאוד שהנפיחות תפחת .בעוד שלושה
שבועות – בואי שוב ונראה אם הוטב לך.

אישה:

תודה דוקטור שיינמן.

)כעבור שלושה שבועות(.
אישה:

שלום דוקטור!

רופא:

אה! גב' מוסקוביץ' .בואי ,שבי ,נו  -מה שלומך?

אישה:

טוב מאוד.

רופא:

הכיצד?

אישה:

נסעתי לים המלח .הכרתי אנשים .מרחתי את עצמי
בבוץ .ממש נהניתי.

רופא:

נו ו?...

אישה:

אני עומדת להתחתן עם יאנקל .אני רוצה להזמין
אותך לחתונה.

רופא:

מה? מתי? איך?

אישה:

אני מרחתי את עצמי בבוץ .יאנקל מרח את עצמו
בבוץ .לאחר מכן ,הוא מרח אותי ,ואז אני מרחתי
אותו ,וכך מרחנו האחד את השני עד שהחלטנו
להתחתן.
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דאָקטער:

נישט אַזאַ מין בלאָטע .און אױסער דעם װעט איר
זיך באַקענען מיט מענטשן ,עסן ,טרינקען ,שפּילן
קאָרטן ,טאַנצן...

פֿרױ:

טאַנצן? מיט מײַנע געשװאָלענע פֿיס?

דאָקטער:

ס'קען אַמאָל זײַן אַז דאָס געשװילעכץ װעט
פֿאַרקלענערט װערן .אין דרײַ װאָכן אַרום –
קומט װידער און מיר װעלן זען צי ס'איז בעסער
געװאָרן.

פֿרױ:

אַ גרױסן דאַנק דאָקטער שײנמאַן.

)דרײַ װאָכן שפּעטער(.
פֿרױ:

שלום־עליכם דאָקטער!

דאָקטער:

אַה! פֿרױ מאָסקאָוויטש .קומט אַרײַן ,זעצט אײַך
אַװעק .נו – װי פֿילט איר זיך?

פֿרױ:

זײער גוט.

דאָקטער:

װי אַזױ?

פֿרױ:

איך בין געפֿאָרן צום ים־המלח .איך האָב זיך
באַקענט מיט מענטשן .איך האָב זיך פֿאַרשמירט
מיט בלאָטע .איך האָב גאַנץ שײן פֿאַרבראַכט.

דאָקטער:

נו?

פֿרױ:

איך גײ חתונה האָבן מיט יאַנקל .איך װיל אײַך
אײַנלאַדן אױף דער חתונה.

דאָקטער:

װאָס? װען? װי אַזױ?

פֿרױ:

איך האָב זיך פֿאַרשמירט מיט בלאָטע .יאַנקל אויך
זיר פֿאַרשמירט מיט בלאָטע .נאָך דעם האָט ער מיך
פֿאַרשמירט ,און דאַן האָב איך אים פֿאַרשמירט ,און
אַזױ האָבן מיר זיך פֿאַרשמירט אײנער דעם צװײטן,
ביז מיר האָבן באַשלאָסן חתונה צו האָבן.
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רופא:

אז מה – את לא צריכה  C.T.יותר?

אישה:

לא.

רופא:

ומה עם ?MRI

אישה:

לא .שיטות הבריאות שלי הן של פעם – אתה יודע
– ליטוף ,נשיקה ,חיבוק ,מיטה רחבה.

רופא:

)מחײך( אני מבין.

אישה:

תגיד לי דוקטור – אתה נשוי?

רופא:

לא .עדײן לא.

אישה:

אז אני רוצה לייעץ לך.

רופא:

בוא נשמע.

אישה:

סע לים המלח.

רופא:

כן.

אישה:

שם תכיר אנשים.

רופא:

כן.

אישה:

תמרח את עצמך בבוץ.

רופא:

כן.

אישה:

ו"מים המוות" יכולה לצאת עוד חתונה!
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דאָקטער:

איז װאָס זשע – איר דאַרפֿט שױן נישט קײן ?C.T.

פֿרױ:

נײן.

דאָקטער:

אפֿשר אַן "עמ.אַר.אײַ"?

פֿרױ:

נײן .מײַנע געזונטמיטלען זענען פֿון אַמאָל – איר
װײסט – אַ צערטל ,אַ קוש ,אַרומנעמען זיך ,אַ
ברײט בעט.

דאָקטער:

)מיט אַ שמײכל( איך פֿאַרשטײ.

פֿרױ:

זאָגט מיר דאָקטער – איר זענט אַ פֿאַרהײראַטער?

דאָקטער:

נײן .נאָך נישט.

פֿרױ:

גיב איך אײַך אַן עצה.

דאָקטער:

לאָמיך הערן.

פֿרױ:

פֿאָרט צום ים־המלח.

דאָקטער:

יאָ.

פֿרױ:

וועט איר זיך באַקענען מיט מענטשן.

דאָקטער:

יאָ.

פֿרױ:

זיך פֿאַרשמירן מיט בלאָטע.

דאָקטער:

יאָ.

פֿרױ:

און פֿון "טויטן ים" קען אַרויס נאָך אַ חתונה!
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שלמה המלך
)שני גברים מבוגרים יושבים ברכבת .אחד פונה לשני(.
הראשון:

סלח לי שאני מטריד אותך – מה השעה?

השני:

)מביט בשעון ועונה( השעה ארבע וחצי.

הראשון:

יופי ,עדיין לא מאוחר .אוכל עוד לקנות דבר־מה
לשבת .טוב ,אם אנחנו כבר מדברים ,אז אני רוצה
להציג את עצמי – שמי שלמה ואני מלודג' .גם
אתה מפולין?

)האיש מניע את ראשו לשלילה(.
שלמה:

אם כך ,אז אתה בטח מרומניה .אני תמיד מזהה
מבטא רומני.

)האיש מניע את ראשו לשלילה(.
שלמה:

אם כך ,אז אתה בטח מרוסיה ,לא כן?

)האיש מניע את ראשו לשלילה(.
שלמה:

אם כך ,מאיין אתה?

האיש:

מבקעה אל גרביה.

שלמה:

כן? איך קוראים לך?

האיש:

איברהים.

שלמה:

מה? אתה ערבי?

איברהים:

כן ,מאז שאני זוכר את עצמי.
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שלמה המלך
)צװײ עלטערע מענער זיצן אין באַן .זאָגט אײנער דעם אַנדערן(.
ערשטער מאַן :זײַט מיר מוחל ,איך בעט אײַך – װי שפּעט איז
איצט?
צװײטער מאַן) :קוקט אױפֿן זײגער און ענטפֿערט( ס'איז האַלב נאָך
פֿיר.
ערשטער מאַן :ס'איז טאַקע ניט שפּעט .כ'װעל נאָך קענען
עפּעס אײַנקױפֿן פֿאַר שבת .נו ,אַז מיר רעדן שױן,
װיל איך זיך פֿאָרשטעלן – איך בין שלמה און איך
בין פֿון לאָדזש .איר שטאַמט אױך פֿון פּוילן?
)דער מאַן מאַכט מיטן קאָ פּ אויף נישט(.
שלמה:

מסתּמא פֿון רומעניע .איך שטענדיק דערקען אַ
רומענישן אַקצענט.

)דער מאַן מאַכט מיטן קאָ פּ אויף נישט(.
שלמה:

אױב אַזױ ,זײַט איר זיכער פֿון רוסלאַנד ,ניט אַזױ?

)דער מאַן מאַכט מיטן קאָ פּ אויף נישט(.
שלמה:

איז פֿון װאַנען שטאַמט איר?

דער מאַן:

פֿון באַקאַ אַל גאַרביאַ.

שלמה:

יאָ? װי הײסט איר?

דער מאַן:

איבראַהים.

שלמה:

איר זײַט אַן אַראַבער?

איבראַהים :יאָ ,פֿון זינט איך געדענק זיך.
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שלמה:

מה אתה אומר? אתה לא נראה .ומאיפה היידיש?

איברהים:

לימדתי את עצמי .עבדתי שנים רבות עם יהודים
דוברי יידיש.

שלמה:

אתה אכן מדבר היטב יידיש .נו טוב ,אם אנחנו כבר
מדברים – אז יש לי אישה ובן יחיד שגר באמריקה.
הוא רופא .אנחנו מדברים כמה פעמים בשנה
בטלפון .הוא מתקשר אלי לפני החגים .לך יש
ילדים?

איברהים:

כן .יש לי ארבעה עשר ילדים.

שלמה:

)צוחק( ארבעה עשר ילדים? כמה נשים היו לך?

איברהים:

מה זאת אומרת היו? יש לי עדיין .יש לי שלוש
נשים.

שלמה:

)צוחק( שלוש נשים וארבעה עשר ילדים – לא פשוט
בכלל .מסכן ,איך אתה חי?

איברהים:

מה זאת אומרת איך אני חי? כמו מלך! מלך!

שלמה:

מה זאת אומרת?

איברהים:

אני מגיע הביתה ואני מתיישב לי – אחת הנשים
רצה אלי ומורידה לי את הנעליים ,החולצה וכן
הלאה .השנייה מגישה לי את האוכל ישר לפה,
והשלישית עושה לי עיסוי טוב כזה על כול הגוף.

שלמה:

גם אשתי עושה לי .אוי ,היא עושה לי – היא עושה
לי את המוות .איברהים ,תאמין לי שאני מקנא בך.
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שלמה:

װאָס רעדט איר? איר זעט ניט אױס .און פֿון װאַנען
קענט איר ייִדיש?

איבראַהים :כ'האָב זיך אױסגעלערנט .כ'האָב אַ סך יאָרן גע־
אַרבעט מיט ייִדן װאָס רעדן ייִדיש.
שלמה:

איר רעדט טאַקע זײער גוט ייִדיש .נו ,אַז מיר רעדן
שױן – איך האָב אַ װײַב און אײן זון אין אַמעריקע .ער
איז אַ דאָקטער .מיר רעדן אין טעלעפֿאָן עטלעכע
מאָל אַ יאָר .ער קלינגט מיר אָן פֿאַר יום־טובֿ .איר
האָט קינדער?

איבראַהים :יאָ .כ'האָב פֿערצן קינדער.
שלמה:

)לאַכט( פֿערצן קינדער? װיפֿל װײַבער האָט איר
געהאַט?

איבראַהים :װאָס הײסט געהאַט? איך האָב זײ נאָך .דרײַ װײַבער
האָב איך.
שלמה:

)לאַכט( דרײַ װײַבער און פֿערצן קינדער – ס'איז
גאָרניט פּשוט .נעבעך ,װי לעבט איר?

איבראַהים :װאָס הײסט װי איך לעב? װי אַ מלך! אַ מלך!
שלמה:

װאָס הײסט?

איבראַהים :איך קום אַהײם און איך זעץ מיך אַװעק – אײנע
אַראפּ די
ָ
פֿון די װײַבער לױפֿט צו און נעמט מיר
שיך ,דאָס העמד און אַזױ װײַטער .די צװײטע
דערלאַנגט מיר דאָס עסן גלײַך אין מױל אַרײַן,
און די דריטע מאַכט מיר אַזאַ גוטן מאַסאַזש אױפֿן
גאַנצן קערפּער.
שלמה:

מײַן װײַב דערלאַנגט מיר אױך .אױ דערלאַנגט
זי מיר – זי דערגײט מיר די יאָרן .גלײבט מיר
איבראַהים ,כ'בין אײַך מקנא.
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איברהים:

נו ,תהפוך להיות ערבי ואז תוכל ליהנות מצורת
חיים שכזו.

שלמה:

)חושב מעט( איך הופכים להיות ערבי?

איברהים:

זה בכלל לא קשה – אתה צריך להחליף את שמך
משלמה לסולימאן ,ללמוד קצת ערבית ולהתפלל
חמש פעמים ביום.

שלמה:

להתפלל? אתה מתכוון לרדת על הברכיים
במחילה ,כשהאחורײם כלפי מעלה?

איברהים:

נו כן .כך מתפללים המוסלמים.

שלמה:

אתה יודע איברהים? התנוחה הזו לא מוצאת חן
בעיני.

איברהים:

תגיד לי ,שלמה – בשביל שתײם ,שלוש נשים זה
לא שווה?

שלמה:

לומר את האמת ,איברהים – כן! אבל אני יהודי
והורי ,זכרם לברכה ,היו יהודים דתײם .אינני יכול
לעשות זאת.

איברהים:

אם כך ,נסה להתנהג עם אשתך ,כפי שאני מתנהג
עם שלי.

שלמה:

מה אני צריך לעשות?

איברהים:

כשאתה מגיע הביתה ,תתיישב ותצעק :אשתי!
בואי לכאן מיד! וכשהיא באה ,אתה חייב לומר
בטון נחוש :תורידי לי את הנעליים ,את החולצה
וכן הלאה .לאחר מכן אני רוצה שתגישי לי את
האוכל ישר לפה .מאוחר יותר אני רוצה עיסוי טוב
על כול הגוף.

שלמה:

אינני יודע אם אצליח .אתה לא מכיר את שפרה
שלי.

איברהים:

אתה צריך לומר זאת בסמכותיות.
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איבראַהים :נו ,װערט אַן אַראַבער ,װעט איר אױך געניסן פֿון
אַזאַ לעבן.
שלמה:

)טראַכט אַ ביסל( װי אַזױ װערט מען אַן אַראַבער?

איבראַהים :ס'איז גאָרניט שװער – איר דאַרפֿט בײַטן אײַער
נאָמען פֿון שלמה אױף סולײמאַן ,זיך אױסלערנען
אַ ביסל אַראַביש און דאַװענען פֿינף מאָל אַ טאָג.
שלמה:

דאַװענען? איר מײנט בײגן זיך אױף די קניִען,
במחילה ,מיטן הינטן אַרױף?

איבראַהים :נו יאָ .אַזױ דאַװענען די מוסולמענער.
שלמה:

איר װײסט ,איבראַהים? די פּאָזיציע געפֿעלט מיר
נישט.

איבראַהים :זאָגט מיר ,שלמה – פֿאַר אַ צװײ ,דרײַ פֿרױען לױנט
זיך עס נישט?
שלמה:

זאָגן אײַך דעם אמת ,איבראַהים – יאָ! אָבער איך
בין אַ ייִד און מײַנע עלטערן ,זכרונם־לבֿרכה ,זײַנען
געװען פֿרומע ייִדן .איך קען דאָס נישט מאַכן.

איבראַהים :נו ,איז פּרוּװט זיך פֿירן מיט אײַער װײַב ,װי איך מיט
מײַנע.
שלמה:

װאָס דאַרף איך טאָן?

איבראַהים :װען איר קומט אַהײם ,זעצט אײַך אַװעק און שרײַט
אױס :װײַב מײַנע! קום אַהער שנעל! און װען זי קומט
צו ,דאַרפֿט איר זאָגן מיט אַ פֿעסטן טאָן :נעם מיר
אַראפּ די שיך ,דאָס העמד און אַזױ װײַטער .דאַן
ָ
װיל איך דאָס עסן גלײַך אין מױל אַרײַן .שפּעטער
װיל איך אַ גוטן מאַסאַזש אױפֿן גאַנצן קערפּער.
שלמה:

איך װײס ניט צי איך װעל דאָס קענען דורכפֿירן.
איר קענט ניט מײַן שפֿרה.

איבראַהים :איר מוזט דאָס זאָגן מיט אױטאָריטעט.
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שלמה:

טוב ,אני אנסה.

איברהים:

שיהיה במזל ,שלמה.

שלמה:

תודה לך איברהים.

)שלמה מגיע הביתה ומתיישב בסלון(.
שלמה:

)קורא בקול( אשתי! בואי לכאן מהר!

שפרה:

)רצה אליו( מה קרה ,שלמה?

שלמה:

)בסמכותיות( תורידי לי את הנעלײם ,את החולצה
וכן הלאה .ואז אני רוצה ,שתגישי לי את האוכל
ישר לפה ,ומאוחר יותר אני רוצה שתעשי לי עיסוי
טוב על כול הגוף.

שפרה:

איזה שגעון נכנס לך לראש שלמה? השתגעת
לגמרי?

שלמה:

קודם כול תורידי לי את הנעליים!

שפרה:

ירדת לגמרי מהפסים .כנראה שהשתחרר לך בורג
במוח.

שלמה:

וָ לא – אני הופך להיות ערבי בשם סולימאן ,ואני
מביא הביתה עוד שתיים ,שלוש נשים.

שפרה:

אוי ואבוי לי! איזו צרה נפלה על ראשי! אני מוכרחה
לצלצל למייקל.

)שפרה רצה לטלפון בפרוזדור לצלצל לבן הנמצא בפילדלפיה(.

?Hello, Who is this
שפרה:

Michael:

מישה! אבא שלך השתגע לגמרי .אוי ואבוי לי!
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שלמה:

נו ,איך װעל דאָס פּראָבירן.

איבראַהים :זאָל זײַן מיט מזל ,שלמה.
שלמה:

אַ דאַנק איבראַהים.

)שלמה קומט אַהײם און זעצט זיך אַװעק אין סאַלאָן(.
שלמה:

)אויפֿן קול( װײַב מײַנע! קום אַהער שנעל!

שפֿרה:

)לױפֿט צו( װאָס איז געשען ,שלמה?

שלמה:

אַראפּ די שיך ,דאָס
ָ
)מיט אױטאָריטעט( נעם מיר
העמד און אַזױ װײַטער .און דאַן װיל איך ,זאָלסט
מיר דערלאַנגען דאָס עסן גלײַך אין מױל אַרײַן ,און
שפּעטער זאָלסט מיר מאַכן אַ גוטן מאַסאַזש אױפֿן
גאַנצן קערפּער.

שפֿרה:

קאפּ
װאָס פֿאַר אַ משוגעת איז אין דיר אַרײַן אין ָ
שלמה? ביסט אין גאַנצן משוגע געװאָרן?

שלמה:

אַראפּ די שיך!
ָ
ערשטנס ,נעם מיר

שפֿרה:

אַראפּ פֿון זינען .ס'איז בײַ דיר לױז געװאָרן
ָ
דו ביסט
קאפּ.
אַ שרויפֿל אין ָ

שלמה:

אַניט – װער איך אַן אַראַבער מיטן נאָמען סולײמאַן,
און איך ברענג אין שטוב אַרײַן נאָך אַ צװײ ,דרײַ
פֿרױען.

שפֿרה:

קאפּ! איך
װײ איז מיר! װאָס פֿאַר אַ צרה אױף מײַן ָ
מוז אָנרופֿן מײַקלען.

)זי לױפֿט אַרױס אין קאָרידאָר צום טעלעפֿאָן אָנרופֿן דעם זון אין
פֿילאַדעלפֿיע(.

?Hello, Who is this
שפֿרה:

Michael:

אַראפּ פֿון זינען.
ָ
מישע! דײַן פֿאָטער איז אין גאַנצן
װײ איז מיר!

79

רזיה אָדם
?So, what do you want me to do

Michael:

אני הרי פה בפילדלפיה.
שפרה:

דבר עם אביך לפחות .אני מתחננת בפניך .אלך
לקרוא לו.

שפרה:

שלמה! מייקל רוצה לדבר אתך!

שלמה:

)ניגש לטלפון( מישה? מה פתאום? זה הרי לא חג.

מייקל:

אמא דואגת לך .היא אומרת ,שמשהו קרה לך
אבא.

שלמה:

אני חושב להפוך לערבי בשם סולימאן ולהתחתן
עם עוד שתיים ,שלוש נשים.

מייקל:

תגיד לי אבא ,לא מספיק קשה לך עם אישה אחת?
אתה צריך עוד שלוש?

שלמה:

שמע מישה  -דיברתי עם ערבי בשם איברהים.
מישה ,אתה לא יכול לתאר לעצמך איך הוא חי
– כמו מלך! כמו מלך! כשהוא מגיע הביתה ,אישה
אחת מורידה לו את הנעליים ,החולצה וכן הלאה.
אחרת מגישה לו את האוכל ישר לפה ,והשלישית
עושה לו עיסוי טוב כזה על כול הגוף.

מייקל:

אבא ,אחרי ארבעים שנה עם אמא לא נזכרת קצת
מאוחר מדי להיות מלך שכזה?

שלמה:

מוטב מאוחר מאשר לעולם לא .חוץ מזה – קוראים
לי שלמה על שם שלמה המלך .לשלמה המלך היו
אלף נשים .אני לא צריך כול כך הרבה ,אבל עוד
כמה לא יזיק.

80

קיצלען און לאַכן
?So, what do you want me to do

Michael:

איך בין דאָך אין פֿילאַדעלפֿיע.
שפֿרה:

רעד מיט דײַן פֿאָטער כאָטש .איך בעט דיך .איך
װעל אים צורופֿן.

שפֿרה:

שלמה! מײַקל װיל מיט דיר רעדן!

שלמה:

)גײט צו צום טעלעפֿאָן( מישע? װאָס פּלוצעם? ס'איז
דאָך נישט יום־טובֿ.

מײַקל:

די מאַמע זאָרגט פֿאַר דיר .זי זאָגט ,אַז עפּעס איז
געשען מיט דיר ,טאַטע.

שלמה:

איך טראַכט צו װערן אַן אַראַבער ,זיך רופֿן סולײמאַן
און חתונה האָבן מיט נאָך אַ צװײ ,דרײַ פֿרױען.

מײַקל:

זאָג מיר ,טאַטע ,דו האָסט ניט גענוג שװעריקײטן
מיט אײנער? דאַרפֿסטו נאָך אַ דרײַ?

שלמה:

הער אױס ,מישע – איך האָב גערעדט מיט אַן
אַראַבער .ער הײסט איבראַהים .מישע ,דו קענסט
זיך ניט פֿאָרשטעלן װי ער לעבט – װי אַ קעניג! װי
אַ מלך! װען ער קומט אַהײם ,אײן װײַב נעמט אים
אַראפּ די שיך ,דאָס העמד און אַזױ װײַטער .די
ָ
אַנדערע דערלאַנגט אים דאָס עסן גלײַך אין מױל
אַרײַן ,און די דריטע מאַכט אים אַזאַ גוטן מאַסאַזש
אױפֿן גאַנצן קערפּער.

מײַקל:

נאָך פֿערציק יאָר מיט דער מאַמען האָסט זיך ניט אַ
ביסל שפּעט דערמאָנט צו װערן אַזאַ מין מלך?

שלמה:

בעסער שפּעטער װי קײן מאָל ניט .אױסער דעם
– איך רוף זיך שלמה נאָך שלמה המלך .ער האָט
געהאַט טױזנט װײַבער .כ'דאַרף ניט אַזױ פֿיל .נאָר
אַ פּאָר װעט גאָרנישט שאַטן.
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?And my mother

Michael:

מה יהיה עם אמא?
שלמה:

שום דבר .היא הרי מתלוננת שיש לה יותר מדי
עבודה בבית – כך יהיה לה פחות .ובאשר לדבר
השני שהיא מתלוננת עליו – יהיה לה עוד פחות.

מייקל:

שמע אבא – אני חושב לבוא הביתה לחג המולד.
אתה יכול לחכות מעט עם החתונות?

שלמה:

נו טוב .אני אחכה ,אבל כבר החלטתי.

מייקל:

אבא ,תקרא לאמא – !I want to talk to her

שפרה:

)ניגשת לטלפון( נו מישה – אתה רואה בעצמך שאביך
ירד מהפסים ,נכון?

מייקל:

אמא ,את יודעת מה? אני בא הביתה לחג המולד.
אני אעזור לך .אני מבטיח .בינתײם ,אמא ,מה כבר
יכול להיות? תעשי מה שאבא רוצה.

שפרה:

אתה יודע מה הוא רוצה? הוא רוצה שאשרת אותו
כמו שפחה .אין לי מה לעשות .אני צריכה להיות
מטורפת לגמרי לעשות זאת.

מייקל:

אמא ,אני מבקש ממך .עשי זאת למעני .עד חג
המולד ,אמא.

שפרה:

אבל מישה ,יש עוד שישה חודשים עד חג המולד!

מייקל:

אני יודע אמא ,אבל עשי זאת למעני.

שפרה:

מייקל ,זה יקצר לי את החײם.

מייקל:

אני אעזור לך ,אני מבטיח .ביי ,אמא! תהי בריאה!
עד חג המולד!
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?And my mother

Michael:

וואָס וועט זײַן מיט דער מאַמען?
שלמה:

גאָרניט .זי קלאָגט זיך שטענדיק ,אַז זי האָט צו פֿיל
אַרבעט אין שטוב – אַזױ װעט זי האָבן װינציקער.
און װעגן דער אַנדערער מעשׂה װאָס זי קלאָגט זיך,
װעט זי האָבן נאָך װינציקער.

מײַקל:

הער אױס טאַטע – איך טראַכט צו קומען אַהײם
קריסמעס־צײַט .דו קענסט ,אַ ביסל צוּװאַרטן מיט
די חתונות?

שלמה:

נו גוט .איך װעל צוּװאַרטן ,נאָר איך האָב שױן באַ־
שלאָסן.

מײַקל:

טאַטע ,רוף צו די מאַמע – !I want to talk to her

שפֿרה:

)גײט צו צום טעלעפֿאָן( נו מישע – דו זעסט אַלײן אַז
אַראפּ פֿון זינען ,ריכטיק?
ָ
דײַן טאַטע איז

מײַקל:

מאַמע ,װײסט װאָס? איך קום אַהײם אױף קריסמעס.
איך װעל דיר העלפֿן .איך זאָג דיר צו .דערװײַל,
מאַמע ,װאָס קען זײַן? מאַך װאָס דער טאַטע װיל.

שפֿרה:

דו װײסט װאָס ער װיל? ער װיל איך זאָל אים
באַדינען װי אַ דינסטמױד .איך האָב נישט מער װאָס
צו טאָן .איך דאַרף זײַן פֿריש ,געזונט און משוגע.

מײַקל:

מאַמע ,איך בעט דיך .מאַך עס פֿאַר מיר .ביז
קריסמעס ,מאַמע.

שפֿרה:

אָבער מישע ,ס'איז זעקס מאָנאַטן צו קריסמעס!

מײַקל:

איך װײס ,מאַמע ,נאָר מאַך עס פֿאַר מיר.

שפֿרה:

מײַקל ,ס'װעט מיר פֿאַרקירצן די יאָרן.

מײַקל:

איך װעל דיר העלפֿן .איך זאָג דיר צו .בײַ ,מאַמע!
זײַ געזונט! ביז קריסמעס!
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שלמה:

)מהסלון( אשתי ,בואי לכאן! תורידי לי את הנעלײם,
את החולצה וכן הלאה!

)שפרה רצה אליו ומורידה לו את הנעליים ,החולצה וכן הלאה(.
שלמה:

ועכשיו אני רוצה שתתני לי את האוכל ישר לפה!

)שפרה מגישה לו את האוכל לפה בכף(.
שלמה:

ועכשיו אני רוצה עיסוי טוב כזה על כול הגוף!

)שפרה ,בײסורים גדולים ,מעסה אותו בכול הגוף .שלמה זורח מעונג(.
)במקרה ,חודשיים מאוחר יותר ,נפגשים שלמה ואיברהים שוב ברכבת(.
איברהים:

נו שלמה – הצלחת?

שלמה:

)צוחק( כן! כן! ועוד איך! אני לא מאמין .אני חי בגן
עדן .היא עושה כול מה שאני אומר לה .היא לא
מתנגדת לשום דבר .אני מלך! שלמה המלך! אני
רוצה לומר לך איברהים – אני לא צריך עוד שתיים,
שלוש נשים .מספיקה לי אחת .חוץ מזה ,הרי זה זול
יותר.

איברהים:

נו ,אתה רואה! הפכת להיות קצת ערבי אה? ואפילו
אינך צריך להתפלל חמש פעמים ביום.

שלמה:

לומר לך את האמת איברהים – התנוחה שבה אתם
מתפללים כלל וכלל לא מוצאת חן בעיני.

באשר לשפרה אם תהיתם ,על זה כבר נאמר" :שלא נתנסה
חלילה במה שאנו עלולים להתרגל אליו".
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שלמה:

אַראפּ
ָ
)פֿון סאַלאָן( װײַב מײַנע ,קום אַהער! נעם מיר
די שיך ,דאָס העמד און אַזױ װײַטער!

)שפֿרה לױפֿט צו און נעמט אים אַראָ פּ די שיך ,דאָס העמד און אַזױ
װײַטער(.
שלמה:

און איצט װיל איך דאָס עסן גלײַך אין מױל!

)שפֿרה דערלאַנגט אים דאָס עסן מיט אַ לעפֿל(.
שלמה:

און איצט װיל איך אַזאַ גוטן מאַסאַזש אױפֿן גאַנצן
קערפּער!

)שפֿרה ,מיט גרױס מאַטערניש ,מאַכט אים אַ מאַסאַזש אױפֿן גאַנצן
קערפּער .שלמה שײַנט פֿון פֿאַרגעניגן(.
)צופֿעליק ,טרעפֿן זיך צװײ מאַנאָטן שפּעטער ,שלמה און איבראַהים
װידער אין באַן(.
איבראַהים :נו ,זאָג מיר שלמה – איר זײַט מצליח געװען?
שלמה:

)לאַכט( יאָ! יאָ! נאָך ווי! איך קען עס נישט גלײבן .איך
לעב אין אַ גן־עדן .זי מאַכט אַלץ װאָס איך זאָג איר.
זי שטעלט זיך גאָרניט אַנטקעגן .אַ מלך בין איך!
שלמה המלך! איך װעל אײַך זאָגן עפּעס איבראַהים
– איך דאַרף נישט נאָך אַ צװײ ,דרײַ פֿרױען .אײנע איז
מיר גענוג .און אַחוץ דעם ,איז עס אויך ביליקער.

איבראַהים :נו ,זעט איר! איר זײַט געװאָרן אַ שטיקל אַראַבער
אַה? און איר דאַרפֿט אַפֿילו נישט דאַװענען פֿינף
מאָל אַ טאָג.
שלמה:

זאָגן אײַך דעם אמת ,איבראַהים – די פּאָזיציע פֿון
אײַער דאַװענען איז מיר אין גאַנצן נישט געפֿעלן.

און וואָס שײַך צום שפֿרהן ,טאָמער וווּנדערט איר זיך ,איז שוין
געזאָגט געװאָרן" :אַז מען זאָל נישט געפּרוּװט װערן צו װאָס
מ'קען געװױנט װערן".
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