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.רזֿפייקרזֿפ.ןייטשלעמיה

.רץרהעל

.ריזרבעזיבר.ןיק'בארר

ןַאםריֿפרץסיירנַאןלאטםזרץנַאל.םעדד"רפ

.רץרהץל.ןייטשּפע

.ךיזּפרַאֿפטרצצזרפַאֿפ.ברעברלאנ

,'רצֿפייקרץֿפזזאּפשבירנ
ס'בייטןמלזוסיה

.רבהַא

.(דבטניווןודבע,טצעי%טטצ.זדָאלנםרָא)

%ש





.עכעצסיר

ןוֿפדנאוורעקנילרעדןיא.'סעקַאיטסָאלָאח,ןוֿפננונהָאווַא

רנורנדעטניהרעדןיא.רעטינזןעטייוונזַאןיארוהטַארעיושונז

רעדוצטנהָאנרנַאוורעקנילדערןיא.ריהט-םַאנַאסקנילרנַאוו

ענרעוטא?רד.סיוואסַאנייארעטסנעֿפרענעֿפַא'נַאענעצסנַאווַא

עטייוונז:ָאד,רעטסנעֿפםעבסקנילענייא,עטעברעֿפ,ךעלטעב

ליטעבםעדרעביא,רעלֿפוםםעדרעביאנענעבדנַאוו:טב

ירנַאװרעטֿפעררעדןיאלעטע:עטיררםָאר.לעקעוףילּפחַא
סיורַאןעקוקךעלטעביררעטנואןוֿפ.וצענעצםנַאװַארעדוצ

ייב:ַארעטיטן'טיטןיא.ךעלברעקענעטֿפָאלֿפענ,םענַארַאטצשט

ןיא,רעזביצןעטייװנזןוֿפרוהטרעדןעבענ.ןעלהוטשטיםלעש

עבלעקניווןעטייווצןיא.ןעֿפַאזטיטרעננעהַא-לעקניוו

ןעהעטשםעןעֿפלעווףיואליקנעשןיילקַאריהטוזבַאנרעד

זיארעטיצזבַאר.עקנישַאזנ-סוטירפַאטיט,ךעלצעטטיטרעועלנ

.ןהעזטיואןעש'רוח:ַאטָאהןואןעבעילקענוצנירביאטבנ

.טֿפַאנרַאֿפדענייוַאטֿפַא

.?עצובעטשרע

יזכקניל,לךטעבןיכזףיואעקרַאניטַאןהַאטנעיל)ןייטשל;ןזביה

.ןעשיקןיאטערונעננטאּפָאקרעד

ןערעיךָאנ.רעטיוזן'רעביאקירוצןוןיהסודַאטהענ)ןיקסעב

,ךיזרַאֿפטדער,םָאקן'רַאֿפננולצורּפךיזטּפַאה.רעטנואךישידןעטרשטָארט

יזוצ...!רלַאװנ,רלָאוונ,רלַאוונ.(רערבואווטיפ
י

ונז,טינןעסייװ

יז
י

זזןעסיװטינךיזןעֿפַאס

זייבטהיאטקוק,טעבןוֿפטַאקםעדףיואטפיוה)תומשל?םלה

ןָא

.(ןעשיקןיאפָאקםעדןיבארעֿפעיטטבַארנ_

ירףיואלעֿפייטשַאטיט,טֿפַארטרעֿפןהעטשטבטלב)ןיקםעב

:טשינייענֿפזבםץלַאפ3ַאח=ַאח=ַאח.(רעטבעלענַאטיטסיואטטיש.ןטּפיל

!ציצלרַארטַא?דירהבומ



_.ןהָאזלצנעצַאקקחצי6
ששיאוש/ןיוווניו/וניןישןא/\װ

טעװרשפא.(ןץשיקװֿפּפָאקםמדגידנץבידהֿפידא)ןךךטשלץמיה
זרוי=לארשי=ץרא,רחיא,ליימםָארןעֿפַאםרעֿפרחיא

?רָאנטֿפָאלשרהיא,הַא.ןיקםץב

טהענ!רָאנטֿפָאלשרהכא.(ךָאנםהיווטמירק)זךךטשּפעםלה
...ןךֿפַאךיזוצם'הנעטןיאםורַא

...ַאש,ַאשונ.[יקסעב

.(וישדקןיאּפָאקםעדוצרַאטכָאדג)ןינטשלעםלה

םםהבָאבןואםָאקן'טיםמלצקָאשןםהיאףיואטקוק(ןיקסעב

.(גידבּפּפֿפרקסןהצבזבירַארָאּפּפװ

טעװרץמָאט.(םעכןיאּפָאקםָאדףידאסנייה)ןךלטשּפעםלה
?ןעזֿפרפשדצןערץהֿפייאלהָאמַארחיא

לעיֿפוצךייאמביילרָארהיא,ןייטשלָאמיה.ןיקםץב

ּפיייזצרפשטיבטלָאז'והיא.(טטרש)ןךיטשלץמיה

!?ולאסָאװ.ורערננאווןיאסנרררַאֿפטימ)ןיקםעכ

!ךפאךיאגָאזןעזיברפשםינטלָאזרחיא.ןייטשלץםיה

.(ןןסיברןןֿפםורַאטהןןב)זַאיזַאןואןיקםץב

רחיא;ןץהץררסיראךיאךיאלָאװסיֿפיד.ןךיטשלָאזביה

ומסןןגיוןוכרןעֿפָא,רעריבַאוכזשבויל)!ןץֿפָאלשןָאזָאלךימטלַאז

.טרילפ.םעב

...!צנפב,ענמו.(נידנָאהכנזבװַא)װקסץב

'רכסיבבןידשטעװרע.(זוינךָאנ:היאםקיק)ן'םטשלצםיה

...ןץבָאהטלבןץשַאםַאקץצבַאגןינקןָאגרָאמ

%ןוחטשדרחיאטכָאֿפערסָאװ.ןיקםץב

יװןעבצלייזַאןידשךיאלָאז!ןץרצבשעצ,ןייטשלןָאמיה

!ייזרצבשץצךיא

לעריבא.(םָאקן'מיזבן'ֿפיואםלָאקַאש,ןָאםהיאטקוק)ןיקםץב

...!יֿפ...ליחיבארָאנ!ןעםקַאװץכסירא

ייזַאטינטץפירקם'ם!רה:;:י=ץרַאװש=יר'לַאוצ.ןןךטש'ֿפעמןה

ןעריטרָאּפםבַארטקירוצךיבאלעיוךיא!טֿפָאלשרץטךיװצרץרןעװ

,ונ(ןװ'לסקַאידופימשהעיצ)...ןצבלקבַאררוצ,רץםלצןיאןלהַא

וצרָאנביֿפן'טימטשוו)טרָארטָאג:יבחיריּפןעגָארקצבכָאםעךיאבָאה

ןיא,עלץקץחןילפחן'טים(רגנרגרָאטניחןיא,'ויטעבןָאטךיװצםעד

בד
י-

!ָאר
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'אש' .1.ן_־_/שװששןיןאאװנשנאששש

ןץבעיזרייבייזַאזןןוכָאתרתיאטליווסָאוו.ןיקסיוב

!רנןובָאבייתבָא,ס5ַאב=רַאֿפ

פרַאֿפןץבעיזרצנךלזַא.(ךָאנסהיאטזכזרק)ן'םטשלץםלה

ן'זכיסךיאךיזססולברןוֿפסעזַאסֿפַאנן'סיסןיאיוא-!םֿפַאנ

!?ןייאךיזתיאטלַאת--ןןורהיֿפרייֿפסןווסשַאן'רןוייאףתוש

ךימטעוורתיאזַאלָאזכַאךָאנ(סעכןָאשירֿפַאופימןָאךיזסונוו)

!ַאנדסםןילַאּפ!ַאביזבסןילַאפ:תולוקןזרליװןורייאסיסןָאקעיוֿפייא

‹-קיםשץש'ירמלזכךָאבַארַאֿפסָאווךייאסייוולןזווייסריידן

!רתָאיץרַארוש=יד'לַאוצ,לארשיכייראןיא!לַארבַאקםַאךיאךַאזב

ךיווצרןונייזַאטֿפץבביר'סםסוקרתיאזַאןוא.ןיקסץב

שּפץּפשוצרצהַאטנבערברתלאזַאןיא?םידאךלאךלאר'ֿפר
־

...ןעמץררךיאסייוו

טינ.(תינרמש,דייריוןיאןֿפרַאםתיאםלאס)ןךיטשלץזביה

תנַאיודעצא
רריא-רןזתַא.ונָארפךיאןןיכןיװןואסוקךיאןןווו

...םכוסשןוארנַאווםוצםינפן'םיסךיאסוייל-ןעקקטיבסליוו

.יוזַאותסךיא.ןיקסןזב

ןןןבָאזנָארתיאסנןזסן'רעייאףּפושסינדןוא.יייסשלי'סית

ןןינןזווריזרטיברתוסךיזלָאזרע
.ָאס;ןןוֿפָאלשרןיתַאןַאמוקוצ

ושעיש,סעס116911,רצטסוקרעמ
־־

־־!קלטַאקַאלודןענֿפװשרצלָאז

סיואםייס?ריססיסזכרץררתיא,ןיקסןזב
;וברָאסָאביוזַא

...וןייֿפַאז

רהכאטנָאזרעםָאטןיא!סירארץרךלא,ןלטשלץםלה
ןןוזיבװםתיאךיאלעיו,סיבםתיא

..,!זיאריזרזבירואוו

(לָאםקַאידסיספהעיצ)...ןַאטַא'רַא'ם.ןלקםצב

!ךיאדיירייזַא.יייםשלָאםית
-

ךיזטנייסרתיאןוא--

וצקנַארקםינטייזרתיא...ןץםלַאתנצאלםיבַאךיוארָאםצװףיוא

ףרַארךלאןוא-לַאכפןי`קסַאםַאןעוועגזיאןיזםֿפץבזַאןץםיװ

!ןצֿפָאלשטצָאי

טנעזרהיא(וירצומולנןסיבַא)...סרץריוזַאטָא.ןיקםעכ

לַאבףץקסַאסאףייאןעוועג
םערסינריססלודןוא-ןעוועג,ןעוועג.ןייםשלץסיה

.(רנַאווסוצסיואךיזסתצרר)!ּפָאק

בָארַאםמתעװרצבניֿפץיפשירףיואזםתגזנל!טרץריוזַא.ןלקםץב
`

ןװהשסַאבןוֿפםיזראסתןג,ןואלןקןיטש,ןואסות/װןסגַאסריןזכוזןינזרצנבץהן



.ןהָאזלץכָאצַאקקחצי

.יו-יי'-%ששוש/װו/וושןוןש/ששװון"י'ללי/\ז-וי-וי/שיװ/;שחן..

סעבעצםעטייװצ

!ַאקשלרַאםז'רָאח.(נןרבןןבבךזרָאטבואןטרַאםמוק)ןךקבַארר

ילַאקערן'םוכלָאבפַאמרָאביואםָאדםידאטוהט)!ז'רָאח!ַאקשלרַאזבז'דַאח

.(סטֿפָאררןזבוצןיאןןירַאןוחצנ

...םיאורב;צ'בךךםץב.(רכַאווםוצץםֿפצדקַאטלבלןךלטשּפץםלה

בךרבבןצםוּפ,רבָאחןפאקַארֿפןץצרַאיישַאטלמןטרַאטמוק)ןלקבַארד

!קַארֿפַאבַאהרָאנ-קַאבַאיפרַאֿפברַאםש,(לוטשרץבן'טכמםהָאא
־!ז'רָאה!ַאקשלרַאםז'דָאח!ַאקשכרַאםז'רַאח(םקַאטםוצרַאטבואטבנּפז)

!ןיכמשלצםכה

ןלקבַארדךלזנָארט.(רנַאווםוצםינפן'טךמ)ןךלטש$;;כלה

ןץֿפָאלששלחךכא
ךכוםבורב,לזטשרץבן'טלםקַארֿפםערקעווַאםבןךל)ןלקבַארר

\ינכרצ.ןלָאקבןו-ןילםחםָאדםבבבהיםןגדֿפלַאוורןבצאלומב:םוצםיהבג:ץבא

;רַאֿפ,גנוירענךלםץגַא.וןץבץֿפַאםתואטנורפ,ןַאדָאזבָאשםַארביוֿפַא

לזרעטָאהןעסַאלש
ך

לבוםבהוצ,וצטהצג,רצטנורַאסָאטקור)...רָאנ

ַארַאֿפסָאװ(ָאצןךלּפ;ואעזכקרץדופוסןןיּפָאקַאםתואסעוכןצבךךטש

!ּפַאקוצרףייאזצֿפַאלש

צ-קעווַאטםהעגור.(זןןב)ןךךטשלעזכךה

ןוארעצמםביבה-דַארַאקםַאםַאףיואןץטֿפץב.ןכקבַארר

,ןיושהעטש,ובװכוֿפןופצמסיוםשןץטװווצַאםתואםעזב),-טַאמ

!ףיואהעטש

!ןלקבַארר.(םעבןדאםואךיזטהָארד)ןךךטשיץםלה

ךקַאטטסבךוםורוצו-ןץבכזןוֿפבָארַאטסלפ.ןוקבַארד

:דבוטפכבכפ?דבצװָאןָאצנַאנםץרןץֿפָאלשבַאחםאןץםֿפערַאףיוא

,לבםכֿפָאטלוברצוםנואטגנןרּפשןלהַאמעטצעלםָארסיורַאטץרט?בלב

ַאילפָאה(ץכךצסטֿפךוַאגןדםךזככדבַאמךרקרָאֿפ,דגבהץדםוז:תריבצטֿפַאמ
י-

ַאילפָאה
-

רהךאךָאנןץֿפַאזברָאֿפןָאנץםךצזטעוו-ָאלָאפַא!פָאה

זץרהַאֿפקץװַא

;ענןיושבַאהךלא!רהַאי=;ירַאיוש=ור'לַאוצ.ןלטשלץמךה

ןקַארֿפן'טץםךךזוטםביבלקואוו-,ןץֿפָאלשָאגטַאה

,ךכמוטםהץטשרץֿפ,קַארֿפן'טךם.(קשחןהַא)ןץקבַארד

.(זַאםהבו*טוהמ)...קַארֿפן'טלמ
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םםבךום,רץכךךאךרַאפ,וםםלץזכַאםשסָאװ.ןןךםשלעםךה

טלבסרוורךוא
־

רךךר.(עצךולּפןיטצזבלעטצּפם'יבבםתואיצךךזםלצאש)ןלקכַארר

ןכאטשרַאכןדםחלאםּפוטש)...תלקנךרבלַאטלבטסלפ,ךסזנקטלב

.(דנַאה

!ןָאװ.(באםחלאטסוטםיפןךלטשלץמלה

נז.(קדוצםטֿפץלטוודעטכצהםסרופ)ןלקבַארד
י

,רלזחןֿפקטלב

!בָאץטוּפ

??ןומאמ;טֿפקרַאםג'.(טֿפָארוצן'ס5ַאם)ןךךטשלעמכה

םידדצברשיהךךז:[בַאה'ם,רכמוזבזכהקזצעװ`.ןץקבַארד

זבובקַארֿפןטקבַאהךלאזַא

!טםךוהסָאװ.ןךךזבשװמץה

זגל:ןץטלַאםער,טרַארםחלאןעמטֿפור?וד.ןלקבַארד

ךךזבטראךר'ֿפ!ךקםָאשז,ךקםצזרבַאר,ןץםכָארוקםקַאבַאטרץֿפץד

;יכ...טֿפעטיָאכן'רַאֿפבָא
-

,קיצי:הריכמַארלמ[:להצירעו...ץמ

:'לץקכקויקהלכךד,אלא-ךךמונכפהַאטשרעֿפ...ולצב,ןצֿפ
-

ובךבךכסןכאזביװָאבןַאלהַאםטבךרןוֿפ«סיואםהןאוצךכוםהשו,

קַארֿפַאןהָא:קקבירץשטץדו;זטםץרבץם?רףידא

?ַאה.וףיואךכוםּפאח)חטשלץמלה

:ןיקטלאה,טבצהםלוערקד;טסרעהורסאוו.ןךקבַארר

.סקבָא'רַאנןוא

!שםצםדץֿפ,שםץטרץֿפ.ןךךזבשלקםוה

ךָארםורַאכָאה'ֿפ-ןקקסבוּפךלץב,ובסקבָאדץב.ןוקכַאדד

`

ולשכנשןָאהָאלבםינוא,לבקץרןעצרוקםינואסרוג

סונ.ןךךםשלץםכה

,רעםרַארעדךַאנרלמדעטהענ...ונ-ונ.ןיקפַארד

,ךאברכמטהָאנןָאיטראדךואסךךװ...!צקסווצשז,וקםדועזרבָאר

:ךֿפָאןכהַאןצדַאטניבהטהךנ,ץםףב...ןץנַאזםץפץרומלווו

לם=ץב.וידהנודבץטשכַא,ךיברַאזדא'ס...ץבלַאזצץֿפָא,ץבלַאדצ
-

וםיררַאסגָאז?ןקדכא'ססָאװ:ןינָאדֿפןוא:ַאםהךאךלאלקטש

.כַארֿפַאןץגץװרעייאןואןצארצמדעזכםיו-ו

?קַארֿפַאםסָאהודוצ,םסךךהםַאור.ןךוםשלץמךה
ןבביבם::רארלֿפזצבַאםצר,ךומוטסהַאטשרעֿפ.ןיקבַארר
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פנירץשטץװ,ףידאהץןוא.ןוהסוצבָאקַארֿפןינקםיבבַאהךיאזַא

...ץקרַאנלרלםןיא'םייק

וזטפַאח.ןמטשלץםכה
ן

!רץֿפַאםבץטַאװרצו

כז,ךימוטםהץטשרץֿפהןָא;ןיבנַא.זלקבַארו
י

ךייאןעהענ

ןָאטוהב,רָאגגָאהםוצטהָאננ!ןעדימתלכ!ר,םץקנלרעשטץװףידא

.(לָאטבַאמרָאבידאםמד

?קַאטךיזטזומ.ן'װיֿפןןמשװיבידַאהַאטימ)ןךןטשלעםיה

טונךייאטלָאװן'אטחפלעץרץרבַאןיא;ןיקכַארר,ןץזכךהוצלץםץג

טרַאשענ
-

ןינקטםָאה.ץרץרבַאיבַאןץקוקבָאוטםהץגךָאװָאלַאזַא

!םלבלזמ

ןעקשזַאיָאורןוֿפ!יהֿפָאךֿפאלזיא,ַאמנזכ.ןיקבַארר

,ףַאלש,רָאבַאור...ר5ץנטלמהלכַאןןיגנץריפבַארַאךייאןעמ

(בכרבָאבנבזםיררַאטהץג)...רלמןץכץרוּפָאקםע:לכרלרךץרבץצןיא

(בָא)!ז'דָאח!ַאקשֿפרַאמז'רָאח!ַאקשךרַאםז'רַאה

.עבשמעטירר

עקליסַאפַאטיפםַאבןוֿפטמוקרוחברעבירהַאיןהץצכֿפַא'נַא)םץךולרּפ

ךלא(...םענןןשעקודןיאםֿפװ.טָאגן'ֿפייווםג(;בכעל,םברָאן'רָאטנוא

ץשירֿפַאטקישץנוצטצָאינעירקןראךעלֿפץקרָאטוּפץבעיןוֿפךָאנ:ָאה

ןוגצטהןנ)?ךיבאץבָאדזיאלירץבָאמַא,ןיוטשלץםיה.ץק'לכםַאּפ

.(ןענןןטשלץםכה

.(ןויצידןעשכווצ,ןמכייאצטֿפַאסרַאפןבצמ)ןייטשּפץמיה

וחססעּפנחםש'ֿפ

צשטןמזסיירַאטהעלצ)...!םילרבהשמ.(ךדזרַאֿפ)סצררלרפ

ןַארָאמעשטןוֿפּפהעכצןיאטעבן'ֿפייאךיז!בצעו,ףיואםתיאטםיתלש,ןַארָאם

.(עשפָאכנַאל.ליימןימל:בכרנצקזבַאשט,וצרדבןצבךךאךךזטטצןיאךָאלֿפךקרַאטףפבו

.ענעצזכ

ן'ֿפייאםעשבייל,לעכדךבטנסַאןפצמםַאגןוֿפטמוק)ןךךסשפע

!ןלקכָאבךָאנָאטלב.(דבַאהַאןכארנַאהַאטבצר,שיט

טלכיורהלאזַאטםהץב...טָאגןוֿפטצץישקךלא.םערי?רפ

.לֿפלקרָאיטופַא

.קנַארַא.ןךלטשּפץ



11.סצרוחפ
ויס-מ, ןא.ס.4,._;ןגע/\חמשא

255119שבע!ש!ַאשבולשיארדַאטזומרהלא.םץװורפ

םןוווַאקכשטףיואטםהץנ,ןךוב,ןןןכ.ןוגןרןכבַאט'טֿפַא'רַאֿפ?ריוו

.(לֿפוקַאםהןאבבַאלרןד)!םכיבא

ואפוש)וטֿפַארבץנבַאהךיאםָאווםאצקבַארַא.ןךךטשּפןו

.ןלָאגךןבודםומןוֿפ

...לשמבןובןיקורט.סןוווץרּפ

ןןזווןונרָאנטלָאוו'סי.(רנןןהןרםומשטַאּפַאטונ)ןדלטשֿפץ

וס'םןןרַאװןולַאזעלנַא

חורַא_(דכו;הודןואשטַאּפןוֿפףידאךסומםַאח).ןךךטשלץםלה

ורןזבךוארקלק,ןיברַאןץטַאזעםבןוטַאשסנץטַאטדעיבאקא

'פרדַא,ו=וא=וא.(םיוקםלָאֿפךןמש,לםובַאןןיקַארשרבד)ןךךטשפע

רן'בכרבןורָאב
1

.ןיכטשלצמ7ה
וַאלוקםכמםתואוצףיואךבוטפיוה)1.140111811

ן'רַאֿפךמאךיאּפַאחי1זַאטָא.(סןןוַאלקךררַאֿפןַאסהץאטמהןןנסָאק

ורתואטסןןװ,זוארַארַאקסַאמַאסָאװ;דרידךלאףרַא“וזיאלָאחָאח

...לסלבַאסךךװךלא.(ןןץקָארשרןןדלסןכַא)ןװטשּפץ

ךלאץקםַאםַארַאֿפסָאװךיבארהָאיַאזַא.זסטשלץםלה

ןעוועגםיֿפידףיוארעבָאךיאןיבטֿפַאבעצבַאנכר!טַאהץנבָאה

ורןונךךארנוה,טרהיֿפןוגרןזבןאיךןולרָאןירר,ןזֿפץלטןזןוא

...ןךךטשלָאםיהינַאפ,ןץצטַאל?דבַאטזַאל.ןיכטשּפע

וןןוםיטשרןזבָאטלַאזרהץא_(:ַאםתואטוָאו)ןךןטשלןוםךה

ןןוגכטֿפןוברןובכאטַאירךאםוצטסוקרהךא
ךיבאבאה,םֿפָאלש-

(סנופו'ֿפייייקירוצרוזשולל)."רעבָארה7אטלוו'שמישש!קערַאקַא

2'ש'ָאלןוחטיב'שא'נַאטלמ
'

טצקןואסציז(ט'והעֿפצב)".טלב

לן'נךוב
-

ףיואשטוו)...סדָאדהיחץבעייווטינרעבָאטן'קםַאשט

.(ןָאםןנווןרּפ

ןוםעּפַאילסָאװ.םןוווירּפ
!טֿפָאּפדהואזַאסֿפַאּפ,טרָארר

רןזגבןֿפן'בכןםןץֿפןךצַאןןוםסווכדפטֿפַאם,ןצקַאדשןוצ'ויסלבַא).ןךךזכשפןז

!ןיושטזָאל,ןיושםזָאל.(ליוונןןא

וכלץסןןרם,ףיואךבוטפיוה)!רלמיבבץורפרןזפַאבקַא.םץווירּפ

...ץֿפלץזַאןהץזץגןידשבָאהךלא(ךנלקןורּפןדבַא”

.(ןעבטוושלָאזדערַאבנךֿפַאמםסבדןזֿפ)ןיבטשּפץ

ןןוק'ם%שיבןװָאלבַאןהץזןונטסָאה!ַאס!ַאּפ.סןזווירּפ

ןןןביבזב

-
םלָאודץגךכוםֿפַאדטאהדהוא(:ןזיופבצווקנ!...ן'ה'כ
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ןיטיטטלעקָאש,לענייבליוטןעלוֿפַאטימ,קערשןיא)ןךיןבשּפע

.(ןיינףיואּפַאק

.(עקלַאּפַאזַאןערנצצנָאלָאזדעדבעהיוטיטםתיאטשוו)סעווירפ

...!יַא...!ונ,ונ!ַא...ָא

1ייטשפע
ן

ונ.(בַאךיזטלעםיירט)

'רהעזךיזונלצא)סעורירפ

יידיווטהעז'ט,ןענווַאדםעדטּפַאח

.(עויוּפעננַאל-.לענש,לענשךיזןענעוועבןעפיל

ריסייברעטעוו-עהט...עהט.(גידיסיעבהל)ןייטשלעמיה

...!עהמעהט!ןעקנירט

,הרשע=הנומשסיואטהענ,סיואךינףיואטטּפט*,לענשטנידנע)סעװירפ

,(ןןקנןשָאטייזןָארעויווטדניצןואעקלאּפַאזַאןָאטביכר,שיטםוצוצלענשטהענ

םתיאךיאקַאה,עקנישַאטרעדוצןערהיר=וצרָאנךיזרעלָאז

!דבעהידרעביא

ךיא!רענייא!רענייאטָאידיא.(םעפרַאֿפטיוו)ןייטשלעמיה

זלַאב=ןעקסַאמַאףיואןעוועגךָאדןיב

?סָאװ(לא,קב.םץרװרּפ

יוניונעהעוצםיוא,םעכןיאבלַאהךיזטעב)ןייטשלעמיה

!רענשטעװ-טא'ןעֿפלאָאּפש,ןעֿפבָאבָאלש-ךיאליוו.(רעטרעוו

.(וצםהואןעלאֿפןעניואוד)

.ענעצסעטּפכיפ

טלעֿפיימטיעצןעבייטטועבידנעהעזרעדםַאנןוֿפןטרַאטמוק)ןיקםעב

י:(רבו
!זָאדןיישטנעזרהיא,הַא

.ןעדיירטינךיוהלָאזדעטזטוו,רעגניֿפאטםפברעֿפ)ןייטשּפע

טיָארןעוועגןיבךיא.(לכמשץנַאנ

?ונ.ןיקסעב

!ןעמונעננָא,ןעמונעננָא.ןייטשּפע

!ונ.ןיקםעב

.קָארוא'נַאןוֿפהשק'שינוונסָאוו.ןייטשּפע

.טסילַאנָאיצַאברעסייהַא,ןיבמ'ֿפ,ןיינ.ןיקםעב

ץלַארימטָאהרעסָאוו!טסילַאנָאיצַאכַא'רעבָא.ןייטשּפע

...העשעפלַאהרעדןיא,טרערעננָא



15.םירוחב
,חתממ,,,#,אממװװװװמ,,,,,,,,^,,,_,,,,~^,_-____,,_4_~

!שישמרצֿפצרַאזַא.(תולעפתהפומךיוה,ןןכּפםָאװצֿפןןוקםעב
גךדרכװקרעזב

-

ַאש(ןָאץנךךטשלעםךהףיוא:זםװןבָאםהיאטלאה)ןךךטש
ןץבלקבַארדוצןצרַארָאנםוק...הַאו(ךסוטכָאזכרץר)ןיקםצב

טֿפַארןחאר?(רָאםוצןעטךךװצןוֿפריחמןואןיבראטקוק)...רָאםלצןלא

ןםרַאםהצאםוםטהָאנןואםץרָאןירַאֿפןןןנןךםשּפןןטזכהןןנ).ָאטץבךָאנ,ךכו

.(רעםכצןצטןןווצןכאםטֿפעו

:םירקבבךלורצטֿפַאם,ףיואםֿפָאקקכבַאשבברצווצב)םערוךרּפ

ןכוטבןולןואךץלֿפךקרָאטוּפםיורַאטםהוןנ,זָאלכָאװךרםשַאװ,שוטט'צב

.(שבוכן'ֿפװא

.עבעצםעטפקעד

ןצטרַאהםעדן'לםלבַאטֿפַארטרָאֿפ.סַאנןוֿפטמוק)ברץפדלאכ
:טלב,רצנבךצןָאטךךודצןוֿפרוהטםוצוצםהָאב,טקווכנֿפילרַאיביוילצפַאק

?בלטֿפללטרַארזלא.(ןעסבןווןרּפטבןןרֿפ,בלשוַאךָאנטֿפַארם,ןווָאטש

.טבנזַאךלזטֿפַאר.םץווךרּפ

צלצווַאןואםמוק,רעםַאצןצטןךווצןכאןטרָאטחמב)גרעבד6ָאנ
.שוטט'צברנןדבַאנוֿפלסככַאם?טלצקווו.טָאיווצשליקכסֿפַאפצםקךרוצםורַא
טלָאודרבדןדאיװַאטַאלבםדץרןוא,5ָארקַאםוב,ךרודםג!טקוק,םעטפַאם

...חכונזץא'ם?םָאווךרּפרהצאםבָאזווו.(ןינרַא

יךצּפקלטשטֿפַאעּפַאןע-יעללטרָאדךָאנטָאהרהךא.םץווץרפ
~טֿפַא.(ךָאנוצרהָאזכ).ורץכר'ֿפַאנ

ירכװ
:

רָאצַאלק
-

.ןץרנוקָאדזואטרָאטשןוא.סעורךרפ

;טצבַאורענזלא'ם.(םורקַאגךטלסבֿפיבלבךכוטכרב)נרץבדּפָאג

פבַאֿפַאזַאןוֿפםיירַאטמוקםעסָאװטָא(ןץזכאזוצהרוחסןדםלןקןוו)

ןערכצלו
־

?שחשרתלא
.ךץלטָאיװקש.םעווךרפ

\..םבעךל'םןוא,רָארורברעטוג,םקוי..ורבזברלָאנ
.(טינזַאןָאהרוחסברקעווַאטבמל)...מנעךל'ם

%ץלָאםַאקַאמֿפוזרהךא.םָאווךרּפ
`,ןךוטוֿפלעםדהןענךרבֿפָאלשםוצוצםורמב)!ַאפָא.ברעבדלָאנ

םֿפןןָאנןיבבףיוא;ולטװַאטקוקןוא,ךבוןפצוח,להוכשַא:הצאוצוצ::קוו

__;יןובטשלצםץה(גכו'השקב
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אששװןיןןשנון/שנשש,.ןג-ג.וי/.ןאע-.ן,.ןןןיא/ו..ן-ו'

פרלָאנךלמזָאל,(טֿפַאמרעֿפןעניואידנידנעבָאה)ןילטשלעםלה

!ךימזָאל,ברעב

עװקסָאמןוֿפדוָאנישרַא!רעדדרברעטוג..ורעבדלָאג
עיהזיא

-

והמוא.(נּפובעֿפָאלש)ןייטשלעמיה

ךייאייבןעוועגזיארע.נרעבדלָאג

...ןעוועג.ןףָא'ושןוֿפ)ןללטשלעםלה

ו'ּפעמלהוטסרהעלקליו.(הָאּפרעדסבךיזטצארק)נרעברלָאנ

וֿפאלקןייארַאֿפלימערקסָאדןעמונעגוצרימייבטלָאדדדע,ןייטש

עלעסקעװןענידוקַאףידא.('ואלשןוֿפ)ןייסשלעמיה
-

אישקא

צדעדורברעטוג,ןיירַאןענרָאמסהיאּפעלש.נרעבדלָאג

...ט=ו=ונ.(טרָאווסָאוטהעזצ.ףָאלשןוֿפ)ןייטשלעמיה

צגידעֿפָאלשסָאדףיוא,נידנעטעב,לטיבאךָאנטקוק)נרעברלָאנ

!רערדרברעטוג.(טביזןג

...טפופונ.ןרעהןרֿפדוו)ןייטשלעמיה

,נידנעהעגטברעֿפירערעזםייהלסיבַאףיואטהעטטי)גרעבדלָאנ

ךימרהיאמהעסשרעֿפ.(עצבלמיגידףידאןנםנזודצרּפםכסלסואלק
_

ןעטייװצןיאןטדַאקירוצםעטנָארט,הרוחס'לעקיטשסָאדךיירףידאטביוה)

ףיואשםםגשַאןהָאטקוק,טנעלענֿפיואקירוצסיודַאר'לאבטמוק,דעסיצ

םידמלמ!ךימרהיאטהעטשרעֿפטצֿפעװךרן
הריתסזַאטינןעסייוו

ערעןיאךָאנזיא!ַאברהיאףיואטציזןעמןעווךיזטשטיינקע

(פיורָאטגניז)בזןוהטביהַאטצעיךיזןעמףרָאדואוד-רעטרעדד

עלעסייװקןייורימ:עינ
~

!עלעמייקןיימרירבעינךיא
-

טרעה

?סייחרעדןוֿפשדהןעדעיךיאןעמטקישלעיֿפיװ,סעווירפרָאנ

עלעטילבןיכמרלרַאנןרעםיכווטגניז)
-

.גונעגרימזיאלעבורניסיירר.סעדדירּפ

!ןוהמבעלַאןוא...ע=ע=ע.(ןוזטפורק].נרעבדלָאג

...זעלעמייצןייררימבעינןשגנוז)

!נונעגרימזיאלעבדרגיסיברר.סעדדירו

עדעייאןיאבךימרהיאטהעטשרעֿפ..!ע-ע.נרעבדלָאג

זסצעי-לעֿפעילּפןיילקַאןעזידוענרימיבבןידשךיזטָאהןערהָאי

װלהַאקםעדםהיאוצבָארַאוננידבןואטוהןעטרַאהםערבָארַאטפהעג)

1י$װ(.יטק
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ןזרדירפ
-זםַאלנ.(ּפָאקןנןלתַאקסָארןָאטקוק)ם;

וֿפךייאטמוקסָאר,רןורורברןוטונ..ורןזברלָאג
ן

וירבַאֿפ

!ןןזריצ

!םקוי.םןוווירּפ

יצ.(רעבניפַאםימבידעכַאלםתיאםַאשַארטס)נרץברלַאג

...ןןוסהןובזביםרלַאבןיושךיאןָאק'ם
רןותַארָאנטמוק,ובַא

.(וצםתיאוצםתָאב)!ריסַא.סעודירּפ

?וב,(שירפ.רץיואןיאזיאםעסָאװןטאםתיאטםיזר)נרעברלאב

ןיינ.(ךיזטקנַאדניבטקןזוורבן,ךעלסַאלבסרטוו)סעוולרפ

.(םשץלרצֿפ)!ןייב.(טסָאֿפ;ןותמליזןזלנַאןָאךיזטםיג,וצשיטםוצטמענ)

שיניצטנעםַאםןןזצנַאבםנןרםתיאףיואטקוק).נרבר5ַאנ

.(פאגןיאבָא)...!וב=ונ...ףילכ-לקַאט.(גירלָאֿפןןסּפי

.(ןמייו.ץתטםקנירטןואםםןןז_ןויפפךיזטצָאז)סץווירפ

עבעצםעטעבעף

ןצכיואיו,ךע'וופיור,םאנןוֿפגדטֿפצהןטרַאטמוק)ןַאושנירנ

.(נידועֿפַאלווםעבן'ֿפיואםתיאםתןוורןזר)!3ןייטשלעמיה.(ןןי'לעיפש

...פזפֿפָאלשןייםשלעמיה

!ץירפרינדםֿפָאלשדיו.סץווירּפ
130181391,שםיגסןכװ!(לצםקַאן'רַאֿפןָאםתואספאה)ןַאּפשבידכ

יװ'רבֿפ'ּפימ.ַאןץֿפַאםרלַאבךייאטעוורצ.םןוווירּפ

!סָאװַא(ן'סבווירּפ)!ןךךטשלןזםלה.ןַאפשנירב

יזזכית

ןןַאּפשנירנ.(ןצביואכררבעהורפיזבשיייַאםכב)ןייוםשל

חוכיובןיאןץםםלייֿפלַאבפבץקםַאםַאךָאנ.ןַאסשנירנ

...!םוק,ןיישםוק

םרייֿפןולש'ם...זןץּפץלשךיסוםסליווואוו.ןייםשלצמיה

ןַאּפשנירג,ןיזב

...ןתימטזומור!םרץרץגםינ.ןַאּפשנירנ

...ןַאּפשבירג,רןןֿפיזןייזכ'ֿפ.ןייטשלץםיה

ונ.ןַאּפשנירנ
,

וןןןגנַאגץגןואךיזןץבייהץנֿפייא...וונ

!ריורורפרעטוג(תולעפתהןיאוצםתואוצוּפלַאֿפ)

.(צציליװזוןיאךיזםצַארק,ףיוא'עזּפצנןז)ןיּפטשלץםלה
...דער,ןיושדער,ונ
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ןוא,וטזכלָאזןהעטשֿפייא-ַא011033111!.ןַאפשנירנ

...ןהענבָארַארימטימןיוש

טינסעזיארעמָאט;רעהירֿפרעבָאנָאזךיא.ןייטשלעמיה

!תואיצמענייד...יוזַא
'

!ךלזזַאלרע'ֿפ,ךיזזָאלרעֿפ.ןַאּפשבלרנ

רעררימךיזמהעדדןייזפֿפיואטֿפַאנַאךַאנ.זולטשלץמדה

...ןעֿפיירשףיואיוופאק

ןעבָאהוטסליווסָאוו.ןַאּפשנירנ
!קעווַאוטסיבףניֿפסוא-

ןיישזלא'ס.(שַאמַאקאןעהיצֿפיורַאטמהענ)חסשלעםיה

ןעבעילבענננַאלךָאנטסיבור...רעטעּפשעלעסיבַאןעווענוליפא

ועקנַאגיצןיידטימ

וָאקםעדסיורַאטקעטש,רעטםנעֿפםוצוצטֿפיו'ו)ןַאפשבלרנ

7.8628!#677]טמחש13628.(בָארַאטֿפורןוא

ליוו,ךוסםענענוהטעננָאןייאטימףיואךיוטפיוה)ןייטשלעסיה

.(רעטםנעֿפםוצןהעכוצ

פסבעֿפםוצוצטשינהענ(דועהידטימטֿפַאם)ןַאפשבירנ

י(רבאהַאסיוא:היאטקערטש)!ןךיטשלעסיהץצמ113,?!רעפ

.

קוקַאטשרעוצןעלעוורימ...טרַאוו,טראוו.ןייטשלעמיה

םיצ;הענוצרעדעיוולווו)...ןָאהפ
.(רעטסנעֿפ

!ןעןוכמיבוטסלָאזרעמסנעֿפןיא.ןַאּפשנירנ

..םָאדיזויאדעוו,ןיישגָאזַאט.(תונונגסב)ןיבטשלעמיה

זַאשחר)ו

םעשה-וושימ...(טיולמלַאהןעניוצוצ)ןַאּפשבירנ

!וונ.(םינטביולנ)ןייטשלעמיה

!טסרעהורסָאוו.ןַאפשבירנ

ודעֿפלעיוטימ,עבלטֿפעכיר.(נורעיביננ)ןייטשלעמיה

זזמסבָאהעניוזַאטָאהםָאוו..3לַאזן'רעביאטפעלשענמורַאךיזטסָאה

...ויד,יר.ןַאּפשנירנ

נידנורםָאדטימ,עקניקירידטָא.(תועיגפב)ןייטשלעסיה

.סיורַאעלעקבמענ

..!ָאדו...ָאוו.(פָאקן'טיזכוצופלעקָאש)ןַאפשבירנ

.ענעטבָאלֿפעננייאידטימ,עקנַאניוזיד.ןייטשלעמיה

זלא'ס,.לנוירץביבםענ,טסיירד...?פעצעצרַאװשירןיאסץגנעסס
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ווווצםעדןוהטנָאטמהענ,טעבן'ֿפיואךוזטצעז)!רָאהענענךואערהלא

.(שַאזנַאקןעט

..וםךודוךוא,םךוװךוא.ןַאּפשבורנ

!ַאפוא.(שַאמַאקםערבורנצהעכצֿפיירַא)ןווטשלעמיה

ןסנעֿפםוצנודנענווםטשונרָאנוזו,ןוז-יוזַאוצטהענ)םעוולרּפ

.(סיוואטקוקןוארעמ

1ָאםתואטמהענ,ןעטנכהןוֿפוצםהואונזטהענ)ןַאּפשנלרב

!ןיבזמלנרתלאטרָאזרלזחןילק,וןעּפעלשבָאםהואלווו,דענלָאקן'רַאֿפ

טונםתואטםיוטש,טֿפוזענםָאדםואסהךאונזטהעדד)םעוולרפ

וֿפןָאדי.(ךוזןוֿפבָא
ן

!רלמ

טֿפַאמ,לסובאטניוטשרע,טנערענֿפיואןעטטזוןוֿפ)ןַאפשנלרב

!קעריַאדהואטלָאזרעטסנעֿפןוֿפ.(םעקַאלנק

יֿפ=לק=ַאבני(ארוטטונרָאנטָאהןםעווורפ

.רעטסנעֿפןוֿפקעווַאטלָאזדהוא.(טטרש)ןַאּפשנורנ

.(טונטרעֿפטנעןוארעטסנעֿפןואפָאקםעדםיזראטקעטש)םןןװירּפ

,בָאזָאל.(ןענַאפשנורנ,םעבןוֿפףיואטהעטט')ןךוטשלעמלת
...ןעדךודקעווַאךוזוטסלעטשטָאידוא'נַאטוזבזי

.װַאד,רעד,ץָארעדנעמשרעד,דעזואסָאד.ןַאּפשנודנ

!ורערעיבא"רענ

סָאר,םעזואמַא.(טעבפעסעווודּפדעבואטזטוו)ןךלמשלעמלה

!ננויַאןוֿפטָאידוא'נַא-עלעקעזפןיליֿפה

!ןעבייאווםחלאמלמטֿפרַארענָארבַאתךלא.ןַאּפשבלרנ

יבבןיושטלָאוודע...ןעננוזענשרערנַארָאנרומןיבטלָאוודע

::הואךואמלָאװעניבזםוֿפיד,ןהענוצמשונרעטסנעֿפםוצדומ

י.טקַאהענבָא

טָאירוא'נַאטומ.ןיוטשלעמוה
--

.(ןמירפ)

םָאדןָאטוהט,ךָאנרעדטהענ,םאנןואסיוואטֿפטֿפ)סעווורּפ

.(רוהטםאנרעדךרודםיורָאםאזננַאלםהענןוא'ו'טיוילעֿפאקי

קַאמודֿפרעד,ןךוטשלעמוה,דעֿפונסעךַאמ.ןַאפשנורנ

...בָארַאזואדע,טונרַאנןווקרָאנזוארעניבד

טקערשרע...טונארימןינק:ָאהםעןענעוו.ןךוטשלעמוה
ורפ!ַארַאֿפ?דילץר'למַארַאֿפ,תטלשרעד,ךר

רעֿפובןענעורטסעדנוֿפ,םעךַאמ.ןַאפשנורנ

לסובַאךכו:העור)בדךָאדךיזךוא.ןיבטשלעמיה.
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ךיא,ךָאד::סייווזדיסןוֿפטלהעצרעדרעכָארהיאטסָאה(סורא

...טֿפלרענזבֿפ...בעללטלבבָאה

ןעסֿפענךָאנסלהעצרעד,סלהעצרעד.ןַאפשנירנ
-

,רענייאךרַאב...ןעסֿפענךָאנ.(ןערעןרֿפבצ)ןייטשלעמיה

קמֿפצנםעפ??לארלמ...חץֿפורץבוצטלבךלמרזגםַאהסָאװרַאֿפ
ךימךיאבָאהלהָאסעֿפילטע...טינרָאנדעבָא,ןעננַאנענטינ

ןייֿפרָאנטנעדבעננָא

זעויָא'סקַאװרעדסיס.ןַאבשנירנ

?ןהעזענטסָאה.ןייטזכילעסיךר

...לעבעװנידדעדָאיַא.ןַאּפשנירנ

רחיאהענךיאןייארעבָאךיזדעה.יייטשלעםיה

דעילאןיארעטרעװרָאנַאלהָאםןייארהיאזָאלןוא,ךָאניוזַא

ענירנענערב...רעטרעװרָאּפַא-להָאסעטייװצסָאר,ןיידַא
-

ןָאבייהךיאיװךָאדטסייװ

יֿפ.ןַאפשנירנ
!רעדורברעטוג...שילַאקיזידוצ-

,רערהיאל'דנַאסרעדזַאסייווןואהענ.ןיבטשלעסיה

הנוהחרעדףייאָארךיואזיא,עזֿפררעדןוֿפןעסוקענןיישזיא

וֿפרידטהענןוא
ן

!ךָאנןעטניה

(קערש'דסימםינב,טסנרע)ןַאּפשנלרנ

!?וני

!טסדעהורסָאוו.ןילטשלעמיה

ּפצןּפװסןןןיאןערהָאֿפדעֿפ:סןוא,ונ.ןַאּפשנירנ

חסקסָאיבזסאיֿפ?

.ייברעדןעטלַאהענטָאה'סרָאנעֿפ.ןייטשלעםיה

ןהעזענסוראסבעטצצעבךיזטסָאה.ןַאּפשנירנ

;ניארעטייװצדער...ןענָארטענבָאךיזןוא.ןייטשלעסיה

שנעסַא,טסהעטשרעֿפ;רירעֿפילרהעֿפענַאךָאנןעוועגזיאטנעריצ
לָאזךיא,לייסןעלוֿפַאסיסריזנטבָאזןוא,ונזריסוצסהענ

,ןלע'בָארמכָאךלמ
טלבַא־

ןיאצקםַאמלר:ַארַארלמרצממצרי־־

..במָא'ררָאמלרםילארלממשטַאפ

זןנַאסַאךיואיאדוַא.ןַאּפשנירנ

!ייזסייוורהָאיןורַאװשרעדןערסָאװ.ןייטשלעסיה

ןיקןעזָאלןויןענ;יּפשיריװרעבֿפװערעייזךָאנךיזןעּפעלש

,םידמלמ(רָאסוצןעטייווצןיארוהטירףיזאטניֿפע)ןעבללהטלברנַאה

וזיאזאװבעשיד



21.םירוחביד
י*ןניאו/:ונישעשאייילא/ינרמש.ןישועש-.וערא

טיבךזןעכָאהרימ.(רןזמיצןעטייווצןוֿפטרצֿפטגץ)ןיקםץב

...יי'סלַאהץ

י

;עבס'ביקבַארדןעבצב,טרַארקוקַאטינ.ןייטשליזםיה

טּפָאלשדץֿפהלכַאןהייזרצסחימ.ל'שיטשאווס'יבב,לץזכ
.(סשַאסיורַאםתיאטקור'זכ)!2311110,וב...םעשירןיהַא

י

,וטסהןוז...וןןנשַאוובצאםצןןיךיזטסהָאב.יַאפשבירנ

ןעווסָאר
ןָארָאפשרצֿפסבעקץגטסלַארוור

-

:םילארָאנליווךיא-::יבךיזשַאװךיא.ןייסשלעםיה

ךיאטונימףניֿפ...רץצבַאגַאלַאזבשַא,יֿפ.ליימסינדןעקנייווש

.רכמינןואןןיקורסזברַארריזנטרןווו-ןץלזבָאררבַארָאנלָאז

.לךלזץלה(טקבבןוושּפָאקםמדףידאטפיוה,רָאםַאוולייסַאןָאטמהןןנ)

רןור[רץּפםבַאֿפםוצםהבוגותויהב?טסֿפַאמור.ןַאּפשבירנ

םורַאץטַאקַאיוורחיאםור:יךיזטהָארדריייָאיבאקַאמורֿפ

ךלימלי'פן'זבַא

זץַאקןימורֿפיר,סָאװ.ןיךסשלץםיה

פַאקםויבאטםהונוךלימלופיטסיורםורַא.ןַאפשבירנ

ףרַארןמףססיןין,110113911!(רגָאהלדטלמשטַאּפַאטיג,רצטםכצֿפןוֿפ

!סבַאקיזירַאןייזלהַאמַאךַאד

?ַא.(ייקוח=2דןָאטוהמ)ןךדטשליומיה
זברעשוֿפץבבָאךיאבָאהטֿפַאבץבלַאהַא.ןַאפשנירב

!ססיזמוא

יי

3טסייהסַאוו.ןייטשלןומיה

::יפי?רדוןיישוטסהץסשרעֿפ!טסיזמוא.ןַאפשכירכ

ן:`ר־:'ה=רי::יןץינַאגםיזר...בבוצסָארטסיזסואסֿפצלטייזיבַאבזיֿפָאנ

טגַאזָאגבַארהיא
-

ןץמוקןזגםוצןיבךיאזיכ
-

ןוא
-

%ןוא.ןייטשלץםיה

בבולצולּפיזסחייבךיאכךימוטסהןזטשרץֿפ,ןַאפשנירג

ןַא
־

יזןוא(:םרָאס'פכךייחןַאןצנייטטילבמיה::מהצבז
-

בידא...טל:רָאנ

ייזַא
יבבסָארףייארָאנטצֿפובםוצןיישרחיאךיא;וילש-

ןואנלרבץסלװטינךַאברצררלמךַאמ
-

(...סוראטרַאצםחלאטזכהךכנו

,לַאקסרץצבָאקןיאלםןיביגיקסָארךַארטסיירד-ץזרבַאלברץןיא

סהץב,והבריהזכרַאזבייררןזריבבל'זכץביבַאקלייקביווסָאר

סוק
--

י-...ןןוםהןזבבַארַאטיברעבָאךיזיזטזַאל,ץקסַאמיד!ןילַא

!אלימ-יןהירֿפדעיוןיא!הירֿפרןודןיא,
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=חָא.(ןָאטלעווקןואטטצעצנַאנידםתיאטרעה)ןייטשלעמיה
שיוער=חָא"ןרעי ַא

ךימוטסהעטשרעֿפהירֿפרעדןיא.ןאפסנירג
-

טּפוטש)

!?ןיישוססהענרעמָאט(ךיזןוֿפבאלםיבַאץםהיא

=ַאקסעדרָאנסהענךיא,טרַאוו,טרַארו.ןייטשלעמיה

.(לקעטשםעדןואטוהסעדטּפאח)-שוילעּפ

!סוק,ןיישסוק.(ריהט-סַאנידףיואטנעֿפעזןַאּפשנלרנ

%ריסןהעגןיהואוו.(םהיאךאנבידנעהענסיורַאזןךיטשלעםיה

.(רָארירָאקןירעטסניֿפסנוֿפריהטרעדרעטנוא)ןַאּפשבירנ

.(ּפָאעוצב)..ּפןעטנואץלַא,ןעטנוא

.ענעצםעטכא

.(בידיילעלבווַאטהעטשרעמיצזנָאד)

שיטםוצםַאוננַאלטהענ;רעסַאלבַאסאנןוֿפטמוק),םעװירּפ

.(עהטוָאלנַאךיזבידנעםעינבָא,םעּפעןענעווטרהעלק,וצ

טוהט,פָאקםענעזָאלענבָארַא'נַאטימסַאגןוֿפטמוק)ןיקבַארר

םעדםייאטוהט;ףיואםהיאטננעה,לעטנַאםרעביואםעדנידנענּפװשסיוא
פנָארט)...1יתלָאדיֿפאלזיא(.ךכורַאֿפ;רגיהזואםחלאשנעיי,קורי
,ליקערןענירעהירֿפןיאקירו!דלַאבטמוק,רעםיצןעטייווצןיאןעוטםהיא

!סעװלרּפ1ַא=ואוןַא=וא(ןוחטןואךעלכךקרעטופיררעביאו'סוזייורּפטהעו
זךעלֿפיקרעטוּפעשירֿפ!סעווירבדנעווָא'נטונ

.עשירֿפ.סעווירפ
!ועשיװטיל,ןיקבַארד

!גייטעשיליוּפסָאדטינסעךיא.סעווירּפ

ןואךייא”סצטםַא`שט,?רעשסהענךלא!חםא.װקכַארד

ליזע'ֿפגַא('לעשיטםוצךיזטצעיןואלהוטשַאוצטקור)...ןיברַאסיבלירמ

וםעװירב,ןעקנעשרימרחיאטעוועהט

ךָאנזיארעוצ'טינסיייד'ֿפ.וקיבטשטםעדטּפַאט)סעררירּפ
ןעקבירטךָאנןעקןעמ,וב...סייח

-
טֿפוזרַאֿפ(זָאלנַאוצבהואטקור)

.(ואלבסיגיקבַארדזיאןוחטןעסיבבטרַאןַאטביוה)!ןיקכַארר,לֿפיקרעטופַא

רתלאטסיבװ...אחיח=אכיהם,עשלרֿפ?רןוֿפ.ןלקבַארד

זָאלנסָאר)עסינלוֿפטינלָאזרעבאםהיאטלאהןוטףיואטהעטש-3סָאװ

בָאהךעלֿפיקרעטוביררַאֿפ!טינעהטםעדרָאנףרַאר'ם(עהט
ךלא
-

ליוו)!בָאהךיאסָאװטַא(סּפַאנשעלעשעלֿפַאסיורַאטהעיצ)



23.םורזחבור
~__~`~__י\^^,-”ל.סנ_4,,-שןששװיתאיסא/\וש-

עעבםָארזלאךע'לֿפלקרע'טוּפעֿפלעזַארַאֿפ(זעסָארּפםעדןעפַא'יקסיורַא

פללעקַאטצעי(םיורַאטננורּפשןעּפָארּפרעד)!ּפָאת...ןערָאװעגןץֿפַאש

עינסאםּפאסא!סעװלרפוקָאש

ןרָאגיוזַא.(קָאשכלעקַאלעקנעשןוֿפטגנערנ)םעװורּפ

(סיואטקנורטןואןָאטסוב)?לאןואןךלטשלעמלהןוא.ןלקבארר

ץלאנ,םץדרלרפטקנלרט(זץסעװורורַאֿפ'ָאטסצדנ)?ללזןענעזואוי

ןעצוזטרָאדםידמלמוד...ןוזףיואטֿפער
ןרעֿפמַאןואוליפא

נָאטןענוטֿפענןענעווךוז

,(סיואטקנורט)סעװלרּפ

זעצעזרעסעבזוא,רעבָאךעלֿפוקעניוזַאוצ.ןוקבַארר

ןסקב'בענןוֿפתולעפתהטנניירקןואטסצזםליערעניבעווסָאװטלמךלז

וז('ויויבןלרעטנוארבאהודטלאה
ל

"ירכזןעטש”?זשממ,ךלוןעטלשוצ

טסאה,םעמעןואךוזטנָאזבדער,ןערעטשםעדךוזטביכר)םעװורּפ

!ווערקַאשּפ.(ךוזראֿפ,םיזראןוו

וזשממ.וגו-ונעטשןוקבַארד
ן

ליימןוארומךוזןעטושעצ

וועדקַאשּפ.םעייורּפ

ןָאטפנ-וג)!סעװורפ,טובסנרָאז,טונטנרָאז.ןוקבַארד

=רעֿפ,םעךואלעיוטָא(סיואטקננרטןואקָאשןלעקַאךוזראֿפ

ןואהלכַאטומשזַאיָאװןוֿפןעמוקבָארַא,ךומדהואמהעטש

וללכןעצבַאנן'רַאֿפלַאנַאןיבזטעוו'םןוא,דלענ

זשזַאיָאווןוֿפננולצולפסעּפעסָאװ.סעוזורּפ

דהוא...ןעטנַאקענעיןוֿפ,שזַאיָאווןוֿפירזַא.ןוקבַארר

טנעורקרהוַאזעבַאװןוֿפהלפַאןרעֿפולךייאךיבאטלָאז,סעווורפ

ָאד...ךעלֿפוקרעטופוד
-

,םודהרעדןוֿפרָאנ.שענעלַאֿפרעֿפַאזוא

!ךצרֿפלקרץטרפלרטבעלרקרתלאןעבַאװןוֿפ,םךלתרץרןוֿפ

ןעטלַאהטלָאזרתוא(רעלןטש)ןענָאזךןיאךואטלָאוו;ששח

ּפרעֿפ,טרָארםידמלמוד-עלעסעלשַאףיואןַאדָאמעשטדעצא

ןערָאּפשנצאןואןעפַאחוצןוזוצךוזןענעק,ךומדהואטהעטש

,טקנלרט,טקכלרט(םינאנשןעםעווורוןָאטםעונ)...נַאטלםַא?זטלס

!עקנוזשָארןינקטונךייאזואהמשנדעצא,סעװודפ

!ַאשזור(לייסןעלוֿפם'נוֿפסיוואטצאלפןואטקנורט)םעװורּפ

%סָאװ,דהואטנָאזסָאוו.ןוקבַארד

ַאשזור,ורערקַאשּפ.(טנערענֿפיואףיואמהעםש)םעדדלרּפ

זוזטפיוה
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:ןימ~װ₪ש,,,,,_,,_,,,,,^^^ן,,,,שששע-ן-ןאטאּפש
...א-

?רעװוןלקכַארר

טסיירדרחיא,ןךקבַאררינאפטינטסיירדרחיא.סעווירס

!שישכזלאָארסָאװטלנ
-

ורעֿפוצןָארעבַאץרשבינהךלא.(ןָאסהיאטקוק)ןלקבַארר
ןהעטש

־־
!?סערדלרפ

ָאי.סעווירפ
ב-

ןעסעווירּפרַאֿפןָארעריווטסעינ,ןָא::ריאטקוק)ןלקבַארר

ענדרַאכואסאדטקנורטרע)!-ןעלךיטךיזעדוריס.(קָאשךלעקַא
.(לעשעלֿפס'נוֿפ

.(עבצוסיואטקנירט)םע'װלרּפ

;רד
טָאהרחיאבןעבערֿפטשרעךךאךיארעװטצעי.ןךקב

:סיואךייארַאֿפטינבָאהךיא3ןענעװ=טרעעארַאֿפל'רעךררא

.ןעניילוצ

!בַאהךלא.(שאטפטסורברעדףיואךיזטסַאלק)סעורלרפ

-טיַאט=טסורבןיא.ןיקבַארר
דרלענרעיבַאּפבזכ:יטסייה

?אכלמאקפנאלא'ס.סצררלרּפ

?"ירטנָאזרעוו-~,ןיךנ,ןיינ.ןיקבַארד
סוסו1%

צרלענעיסַאס!ררענרעךסַאּפ.סעיירפ

װוטמלקןיאןַאךלזםיהז-ל־119118601,1603101915.!זלקבַאװ
ןעלעטשרעבארחיאסנעק,טליוורחיאזַא,ס'רעעאלימע:סָאר
...רלמוצ

'יהלא.(לעבהוטעוו,ליוטבַאמרעפואסערןָאטוחסםעדרלרּפ

ולבךלא־...ַאשזררלרטָא,לזזלאם'נלרנע'בצרבַאזַא%טהעטשרעֿפ
_יריןרַא

ל?ןץנעז;6:י!םולשיבא1:םינועןלקבַארר
ך

װ.עֿפלצזַא

,ןוהזכרהָאֿפַאריזנטימטלָאזרהלאןעוושוַאלָאוון'ֿפיוא,הע

!סעווירב

רעביבם"רעשמרעד.(החמשטיזכךייא:היאטסייה)םערדלרפ
..צעלעיצקעלָאקַא-טךמןָאזע:ן'רעדנַאםוצריסטינ

?ןַאסטילערירֿפ,(טנ-וטשרןלעסיבװןיק::רר

11חמםמעושמ,.(החמשסימוסערוירפ
1

"!רמורב'יעשי-י
!?ןורלא.ןיקבַארר

-י-ןךרלַא...ונ.סעווירּפ
-

...טינךָאנרעוורער
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מ*טלמםש*טלמטרהַאֿפרחיא.זוקבַארר

טסוק,טמוק

טלָאװענוצאבַאהךלאוָא`-(=ַאםחלאטלַאהןסעווירּפ
קשפֿפֿפאֿפרַא'נַאטלבונינטרַאשםע;ןעגערֿפ

פַאמזוךָאח(טעװ)"יטמק'טמוקחןס'עשש1־.זלקבַארר

יש”זיייפוישרופ)!ַאקשלרַאזבז'רָאח,ַאקשיר

סעבעצםעט'בייב

.(בורעלסהַאטשעבצצםבו,עשפ)

(נרוהטרכררעטנואךיזטרבןהנ:רקרָאדנָאמיקבַא)ס'נרבר5ַאב

טלַאה,טוהםעדבַארַאטמהעב,ןסרַאטמוקןצלעטייקןרמרירַאנ

ןיאךיזוצּפָאקןעלהַאקםצנַאֿפַאן'טיזכךרודַאטחמבןוא,רנַאהןיאםתיא

ןבטבָאלָאככַאןַאטלַא'נַאןוסבבַאבַא,רגירעיסַאןיאועבטוגנאברמד.רַאםיצ

.(לוקןמוםורַאעלטווַאןיאךידטרויהרַאדרביםיצןמטךךווצןוֿפ."קַאיטםָאלָאװ

!ןַאֿפַאלש,טהָאנןץֿפָאלשינינעב,בובץנ

,רעמוצןצטייװצןוֿפוצראןָאםוקתוטשפב)-םתיאךָאנןיקםבב)

.(טֿפצלןעבו'לצולפןוֿפןָאביואירןצרוםשזרעֿפ

כז,רץבַארַאידרַאֿפ?ביידקיירב“;יצבַאגידזיא.ןיקםץב
י

ו-ןץביברטרצֿפטינזבואןעלַאז

...סָאװךָאנןיאסָאר.(ט'דַאק,שיטַאמגןלֿפיןייטשפָא

;יטסביטֿפיווסָארריריבבןץבץזרַאבַארץבַארַאיר.ןיקסעב
-

ן'רַאֿפ־־,אר1םךלא:ָאהטלעוורץרןיאןעמ?ַארַאֿפוטסהץז

רַאבַארַא
-

!טיב

',
3

ןןטלַאקיויל:ַאזָאךלוטיברב).ָאי-ךיא.(טלַאק)ןיבטשּפ

.(סיואןץּפוועסייורגטיפםעטקנירטוצהט

?ןָאזרָאּפ;יבָאנךיאןיירןוֿפטםרָארור.ןיקסץב

ץלַארימןָאבייזיוזַא,'ייאיוויוזַא.ןייטשּפיז

סָארטלמךלוטסלץטרַאברץֿפ!ַאמבץלֿפ,ַאםבצלֿפ.ןלקסץב

יצורטטצרעדןיא,כלַאֿפי'צבַאנ
!ןיבלַאטםהץטשור

...ןיילַאתיוטשןיא,ַאי.ןירטשפָא

זוב.ןיקםץפ
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ט^ן=;-..ב.-ן`^,וואוו-ואבא'

דלַאוורעצנַאנַא,ןיילַאעלַאןעהעטשרימ.ןיימשּפע

.רעמירבעניצנייא

ווטסנָאזרלַאווַא.ןיקםעב

...רעמצנַא5ֿפעננייאןייקטינדלַאווּפרערנַאװַא.ןייטשפע

ּפעניטסעלַאםםעדבָאטינרעבָאןעקייל.(גוריורפזןיקסעב

ץרעמש
...בָאטיבםהיאןעקיילךיא.ןייטשפע

טשינרָאנזיאדעזַארעבָאךָארטסבָאזוד.ןיקסעב

.(עזייב)..צטשינרָאנזיאדעָאיונ.ןייטשסע

,(סיורַאטקוק,רעטסנעֿפסענעֿפָאםוצוצטהענ)ןיקסעב

טסהעז
-

יז
י

.ךיזןעבנַאנעוז,,.ָאטינרענייקןענעז

.וטסָאהנרָאזַא.ןייטשּפע

םעדןעזעלענטסָאה,רָאנרעה...ּפגרָאזַארעבָא.ןיקסעב

ןחבאמ,ןעניד=לארשי=יוזרא

.ןעזעלענסהיאבָאה'ֿפ.ןייטשּפע

ןעננולהעצרעירטראדטקרעמעבטינטסָאה,ונ.ןיקסעב

ייזףיואזיאטייקרעטייהענדָאמןימַאסעפעזרערליבןוא

זכרָאדטסקַאוורעטֿפעטם'נויצןוֿפרודרעיינַאןעסָאבענסייא

",ענידנענניז,עֿפילהערֿפ.ורעבס'הרוהיןעשיוווזטצעי

.רהָאווטיניא'ס.ןיימשּפע

ורהָאווטינטסייהסָאװ.ןיקסעב

ןייקטינךעלדיימןייקטינ,טראדָאטינ.ןייטשפע

פַאוףיואטשוו)-ָאדקַאמורפרעדטָא...צייזןענעזָאד...םירוהב

,סעווידפ\ליפענ
--

רעןעוו...ייזטימקעורַאךיואזיארע

יריווןעלהעצרעֿפרהעמרידרעטעוו,יעמוק=קירוצטעוו

...רעבֿפרשערעייזעלַאטימיסירמועה,

להָאמטרעדנזה-ןיינ,ןיינ??ייזןענעזָאר.ןיקבעב

טרָאדןעוועניטסעלַאּפןיאןוא,טינרוחבןייקךיאןיבָאד!ןיינ

...זרעטשרערעדסהיאףיואךיאסוקלַאב=נעקסַאמַאןייזלָאז

...ןעכעֿפךלמזָאל.(דבַאהרעדטימקעווַאטֿפָאמ)ןךיזבשפע

.(עזיוּפ.'ויטעבס'ןיקסעבוצוצטהעגדע)

ןיאןעבענרעדךיזט'ועטשןואל'טעבןבווצךיואטמוק)ןיקכעב

%ןֿפזטעפשןידשזום'ס.('הביררעד
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טסללויור`.('ו'טעבן'רעבואןוהטוצסיואןָאךכוטפיוה)ןךלטשפע

ורנַאוים'יבבןעֿפָאלשטניבהרשפא

רערעלװורףָאלש,ןולב.(ל'קערסָאדסיואךיואטוהטזןלקסעב

.(טעבן'רעבואךָאנןעהעטשעדןןב).רנַאוום'יבב

.בכַאתראֿפ



ןעבעיטירעןענעזסע

וֿפרערבעב2עטשרעיד
ן

ףֿפיןעטֿפירש,יר
ן

.םולש

."רבעממדנַאברעט=1-י-
־־י

בטלאהניא

.רעסֿפָאסעשיטַאייר(1.ערעררָאֿפסלַאביררעווב,ןוֿפ
םע(4.רביקן'סיסגנוירער(3.לעסענרעלייקסָאר(2

.דניקשירויַא(ס.הבירַא(5.סניילענטשינךיזסָאה

ענירנעסיג(9.השעמעטושּפַא(8.ירַאסענעשיר(7

ירסיסןזחרעד(11ברעסעבןואןעשנעס(10.ןרעטש

ברבַאװָאןעשיויצ(12נםיררישם

--
.'ללזםרעטשַא.רבַאברעס=2

-
.'ק40דבנבביכאםֿפַארּפרצֿפ.'םויק70וּפרָאּפטיפ.'ק60רנוברעדעיןוֿפוינופ

.(ןענּפסרעךילזריקןעלעװרצרבצנענברביװיר)

בןפםעררו

118181.ןגע.,נלשֿפשג"13בסשגװ,1131613“83.
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