
Grine Medine 29 25

דער קרבן 
 רץּפ. ל.י
 
ץ ַאלּפַא ַאט ַאט געהָאס הװָא, ר ׂשסער ױ גרַאען װל איז  געָא מַא
 .ון יםֿפם ברעג ַײר בישן גערטנעװצ

טָאבן הָאל ח תונה הָאמַאך ָאאון נ, עןװלמן געַאן ַאר איז ׂשדער  
,טַאט געהָא ס ער הװָא טעכטע ר װײלט צולי ב די צװָאער נישט גע

 . און רֿבקהׂשרה
  
נעַײס זװָא, יל זעןװץ און ַאלּפַאון ֿפענסטער ֿפר אין ׂשל דער ָאמַאט ײשט

מען ָאמיטן נ, די  עלטערע, נעײז אַא, זעט ער. ןנגענע טעכטער טועַאסגעגױרַא

טֿפזי הע. טֿפס זי העװָא, סט ערװײ. טֿפנק און העַארטנבָא גַאף ױזיצט א, ׂשרה

רוכת אין ּפ  ַא, מעטַאנסטן  סֿפַײן ױֿפטן אַאנַאלד און זילבער און  גרָא מיט ג, סױא

די הענטלעך, האלנֿפ- בריה ַא און , וארּת-ת  יֿפ ַא. ר דער שילֿפַאן ַײרַאט ָאשט

 .ר ומע נשמה דערצוֿפ ַאאון  , טןֿפם הע ַײליען בֿפ
  

, ון בלומעןֿפ טן  ײי שן די  בװרום צַאט ױֿפ ל,  מען רֿבקהָאמיטן  נ, טעװײאון די צ

רֿפַא, סװײער . נץַא קרַאלעכט ֿפערסטע און ַײסט די שענסטע און די טַײאון ר

רציק ע ַא הַא זַאאו ן , עשיקטע גַאואר און  ּת-ת יֿפ ַא. טערֿפָארן  ליב ן  ֿפַא –עמען װ

-נע בליקן  אי ַײעבן  זװש.  טער צו קוקןװַײ, ףױגן אױבט די א ײאון ע ר ה. דערצו
ןײס זעט מען קװָארֿפַא: נדערט זיךװּורץ  ַאן הַײאו ן ז, ען יםױבערן שטילן  בל

- נחת דערײ ון זֿפעט ער װ ען װ? נע טעכטער נישטַײר ז ֿפַאלעך מיט   חתנים  ֿפשי
 ?לעבן
שטיל. ל גענענט זיך צום ברעגֿפ שיַא: דערזעט ער, ױזַאוקט י ער קװאון  

נטַא הַאאון , ָאּפרַאסער װַאן אין  ײֿפון די ר ֿפדי רודערן הענגען . רירט עס צו

או ן , ןַײל זֿפן עס אין שיָאער קװ. ןַײרַאסער װַאאין , סױרַאל ֿפון שיֿפהענגט 

,סױרַאו ן  די  הענט ֿפ אים ס  די רוד ערס זענעןװָא, ןָאֿפט זי ך  אים  געטרָאס הװָא

ערֿפאיז דער שי? ָאּפרַאסער  װַאר אין ַא שטױזַאון  די הענט הענגט ֿפנע ײאון א

-רֿפַאקומען   און ַאון דער זון בֿפג ָא שלַאדער ָא, טײר מידקֿפַא? ןָאֿפנגעשלַײא
 ?רןװָאחלשט גע

לטַײא, מעןַאט די דינער צוזַײשר, ָאּפרַאר ׂשט דער ױֿפל, רןװָאק געִיאומרו 



Grine Medine 29 24 

-כגעָאך  דערהערט און זענען נױבן אָאדי טעכטער ה.  ון יםֿפ צום ב רעג ײמיט ז
 .קומען

, ימען און צו רעטןװנטקעגן צו שַא, לֿפ שיַאגעבונדן ָאּפט ָאדער מען הײא 

 .גן צום ברעגָאן זיך צוגעשלײלַאל ֿפנדזשענדיקע שיָאס בלָאל דװַײט דערָאה
 .ןַאטער יונגער מרחלשֿפַא ַאל איז  געלעגן ֿפאין ש י 
ן מיט ן ױ ט זיך  שָא הׂשרהאון  . סגעשריגן רֿבקהױט אָא ה–! ן ײי שװ ױ א– 

ט ָאמען ה, גבעטל געברענגטָא  טרַאץ ַאלּפַאון ֿפ ט ָא מען ה–, רנומעןֿפַאנקן ַאקר

גטײן בע ט געלױֿפא, זט דערמינטערןָאט  זיך  נישט  געלָאס הװָא, רחלשטןֿפַאדעם 

 ...גןָאנגעטרַײרַא צי מער ַאאין , גןָאץ געטרַאלּפַאצום , עלַאֿפס בׂשרהף ױא, און
און , גטָאר געזׂשט ד ער ָא ה–! רָאקטָא דַא ך ָאן  נַײרַאט ָאט אי ן שטַײ אי ך ר–

 ...ערדֿפטלט ָא געזַאירט ֿפר אים צוג עֿפַא בן די  דינערָאלעך הבליקגנױא
זַא. גטָאגעזט רֿבקה ָא ה–! נקןַאנעם קרײרן שֿפ ַאסן בלומען ַײעל רװ איך  –

 ...ל ער בלומען דערזעןָאז, ענעןֿפגן עױדי א , ןַאּפכױֿפעט זיך אװער 
טײאון שטילע רה, נס געזעסןָאּפנקנס בעט געבליבן צוקַאם  קרַײ איז בׂשרה 

 .י לה געטוןֿפר אים ּת ֿפַא
 

עבן זי ך װטנס ָאט או נטער און שטילע שײדי זון  ג. כטַארנֿפַארן װָאעס איז גע

 .נקס צימערַאקרמען אין  ַאצוז
-ון דער טיֿפנצן ַאגלָאּפטע ױע רֿפמיט טי, טײטנטער שטילקָארשֿפַאאין דער  
און , צימער-נקן ַאון קרֿפלוצלינג די טיר ּפנט זיך  ֿפע, ענדיקער זוןײער אונטערגֿפ

 .רהי לטֿפַארץ טוך װַא  שַאאין , ליגלֿפרצע װַאמיט  ש, ערװזט זיך ַאװַײעס ב
-ַײון דער דערשֿפן ָאאון ק , קןָארעגט ׂשרה דערשרֿפ –? ערװ, ער ביסטוװ – 

 . ענדןָאּפװג נישט ױן אײנונג ק
ך דעםָאט מי ך נ ָאמען ה. ערט דער געקומענערֿפ ענט–! תװהמ- דער מלאך– 

 ... נס נשמה געשיקטַאיונגנמ
ןײי שװ,  זע, י יונג ער איזװ, זע! ךַאז אים געמָא ל–  ׂשרה בעט זיך  –,  ױ א–

נעֿפַײרום  די ַאילט ּפכל שײ ז יסער שמַאאון , רחלשטֿפַאט ָאֿפער של... ער איז

ון געחלומטן גליקֿפנץ ַאגלָאּפז ע דעם ...  ליב לעבן חלומט זיך אי ם,   זיסַא. ןּפלי

 ...ן זיסן ש טערןַײף זױא , קןַאסע בַאנע בלַײף זױא
–ת װהמ-ערט דער מלאךֿפ ענט–, דלײמ, ק ומעןַאסט אים ליב בָא דו ה–

 !ף עטלעכע מינוטױס אױף אים אױק
 ?סװָאמיט ... ?ף עטלעכע מינוטױ א– 
 .גע נישטַארֿפף דער ערשטער ױערט ער אֿפענט 
 –  :רָאנ 
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 !ּפנע צעַײשענק מיר ד, סטוָא הּפנגע צעַא ל–גט ער ָא ז–, רצעװַא ש– 
 .סױט ׂשרה אַײ שר –!  נעם–

רף  מעסערַאן שַײנטל זַארצן מװַאון   אונטערן שֿפאון דער מלאך נעמט 

ףױבער נישט אָא, ינדטװרשֿפַאדער מלאך . לָאבט גַײׂשרה בל, דטַײשנ, סױרַא

 .נגַאל
ט הערט זיך ײאין  דער ש טילק, ער געזעצטֿפס טיװָאט ז יך  עטָאדי זון  ה

ערטערװדי , רציק ליד זינגט זיַא זיס הַא; סןַײם בלומען רַײנג בַארֿבקהס געז

 :לָאטן מװײזיך צום  צזט ַאװַײת בװהמ- און דער מלאך–הערן זיך ני שט 
 !ריבערַא די עטלעכע מינוט זענען –
ל דיװַײעט ער דערװשר  אֿפ , ןױֿפר אים  קֿפַאך עטלעכע מינוט ָאיל נװ איך  –

 ...ענעןֿפגן עױא
 ? רֿפַאס גיסטו דערװָא? גן זעןױנע אַײילסט זװ דו –
 !מלאך, ילסטװס דו װָא –
וןֿפסטער ַאלבַא מיר דעם  גיב–ערט דער מלאך ֿפ ענט–,  רף איךַארבן דֿפַא –

 ... גןױנע אַײון דֿפע ױס בלָאד, ןּפנע ליַײון ד ֿפור ּפורּפס ָאד, בַײן לַײד
 .ערט ׂשרהֿפ ענט–!  נעם–
 .ערט דער מלאךֿפ ענט–! ר מינוטּפָא ַאף ױ א–
ןּפמיט לי, כטעײסגעבלױן אַאן ױש, ךָאגט ׂשרה נָא ז–! ר מינוטּפָא ַאף ױ א–

 ...ענעשָארלֿפַאגן ױא, עױבל
לץ נענטערַארטן ָאון גֿפנג קומט ַאאון רֿבקהס געז. ינדטװרשֿפַאדער מלאך 

סָאצי ד, ס ניש טװײאון , כט ׂשרהַאטר!" ןַײ זָאלד דַאעט בװזי . "און נענטער

,עסטער איז געקומעןװדער די שײר אָאנ. כט איר שמערץַאצי עס מ, ט זיײרֿפ

 : יזןַאװל בָאת צום ד ריטן מװהמ-ט זיך דער  מלאךָאה
 .מלט ׂשרהַא שט–? ינדװ געשױזַא –
 ?ןױֿפ מינוט קװײך  צָאילסט נװ –
 . ילװ איך  –
 ?סטוָאן הײנע צײש!  דירײ נעם ז–

 הערן זיך ּפף די טרעױא, ףױגן נישט אױנט די אֿפן עַאדער יונגערמ. ער נעמט

 .ערִירֿפת קומט  װהמ-בער דער מלאךָא; ףױרַאט  ױֿפזי ל. ן רֿבקהס ט ריטױש
גָארמֿפַאס װָא. לטװײֿפרצֿפַארעגט ׂשרה ֿפ –? ל איך דיר ג עבןָאך  ז ָאנס װָא –

 ?ךָאאיך נ
רֿפַאן לעבן  ַײגיב ד.  ר לעבןֿפַא לעבן –ערט דער מלאך ֿפ ענט–!   נשמהַא –

 !ן לעבןַײז
 ! איך  גיב–
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ףױא, ןַײרַאן צימער ַײדו מוזט א ין  ד. ערט דער מלאךֿפ ענט–!  ָא נישט  ד–

 .שערטַא רבן בַא איז דיר  שטױזַא –, גןײבעט זיך ל ן ַײד
 ? און ער–
 .רןָאנע יַײסלעבן זױא! עט לעבןװ ער –

 . ךָאט נײת גװהמ-דער מלאך, ןַײרַא אין  איר צימער ָאּפ קלט זיך װָאׂשרה  
נקנסַאנג די טיר צום קרַאט רֿבקה מיט געזָאאין דער זעלבער סעקונדע ה 

 .ןֿפרַאװָאלומען  בנקן מיט בַאסטי ק דעם קרַאנט און הֿפצימער געע
-ָאּפרַאון בעט  ֿפ, נטֿפגן געעױלוצלינג די אּפט ָאה, נקערַאדער קר, און ער 
 :לןֿפַאצוגע, גןױגנעט געצַא מַאון ֿפ י װ,  און איז צ ו רֿבקהן, געןרונּפגעש

 !להּכ, ן ד ו ביסטײי  שװ ָא –
 !ח תן, ן ד ו ביסטײי  שװ ָא –

 
- ביכערָאציק. לקסטימלעכע געשיכטןֿפָא :5נד ַאב. רץ ּפ. ל.ון יֿפערק װלע ַא: וןֿפ
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