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זטירקםעדפמטיהזעונזוארעונו.ברע
וינפריוא.רוזיאךאלאו20.ןילוערהעו

םיליהתזואונייחאנ,זכויוינא.ועפסישעג
עענאוקראפטגןזזעג
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זעזאלראפזעלעװריאסלאוו-.תוחפשמ
רעדטימךיאבאה-?הרבעמיד

יראפזואלעדייבריאזופריט'רעד
.דעלזייהעשידניקראפא.טכיר
־רעדטיגןיושנייזןעקריא־־

זעגייז,סע.גאטםעדףיואזעטראװ

ט-יג'ל'ייװרע'דרעבא;וצטגאזזעמ
טרערעגיורפידטאה:־-טינזעמ
רעלציפיירד.גגורעטיבראבפטימ

ריאועבעלזעסעזעגזעגייזרעדניק
”ייזערעסערגעכילטעראנרעבא

טאהיזזואזעמרקעגרעטנואזעב
ויעזייקטאה.יזזא.טגאזעגרימ
זא.טקרעמאבטאהיז.טנאערה

ינעמהרבעמרעדזיאאדזעגייז,םע
וא.טכערזיאייזייבסאוו.ןעש

זזעביילבראפטראדזיושזעלאזייז
בילוצזעליװזאמריאטימיזרעבא

זיאערעעלעידעקאטטמענזעמ

'.זעבעלזייק
זאמריאסאוויעגארפןיימףיוא

זא.טרעפטנעעגרימיזטאהטוט
רעטעבראטייצרעטצעלרעדזיא

,טנופ`סק'עזטגידראפזואגאטזעדעי
סאר,זיאטלעגרענאקירעמאזיא(
רעבא)רעלאדיירועלװזןיילטינ
־עגטיגסעזיארעדניקכ,אטימ
־וקעגרעטגואדלאורזענייזסע.גוג

טוטזעמזא.זעגאלקאבז
־עגזיבךיא.ייזראפגונעגטיג

.,תחנעלא”"זעמהנעגנייראריז

טאה,הרבעמרעדןיאטכארבעג,רימן
זא.טרעכיזןאפראגרעיזדעיבארימז
־עגראפזייקטיגזעגייזזעשנעמיד

יאבייזזופלייטרעסיורגא.ענצה
טהעזזעמזואףליהעלאיצאסטמוק`
ועלאזרעדניקערעייזזאוצריוא
רעד.זערעװ.טגיסעלכאנאפטיג

זא.טריפעגסיואריואטאהרעפזאש
.סאװןזעשגעמידװפלעסיבשביה[:

ייז.זעיובוצרעביארעוושטושפ
־עלבארפטימזעמונעגמוראזעגייז

טכייל"יזואטיגזיאסעזואזעמ

זעבעלאועריפזעגעקזעלאזייזוא
.ריילגזעטיילטימ

עשז'דרפס'"

.יאמזגואזופערעכליבאדרעבא
.זייהטיגזעבאהרימ.רעגאקאר

...ןוכישזייעטיגונואזעמטיגטלעג

־.גגוגיואװעשיטיילארעוניקיד

טיגטראפזיאסערעבא,זייראלוש
,

.ףילקטימןעיורפעכילטעונזעמ ויוטאהעגייאעדעיזוארעניקעג

הזיאווארעגירגעגייװש-אזע-גאטש-
רעטקעוועגפיואואהעבראשרעד

.

,טאהסאוו,זאמרעגנוי.רעשי'דרפס

,ןינאג'אוצטעדגעוועגךיזעגארפ'
ראפ.זעסעזעגזיאסאוו.יורפרעגגוי

.זיא;תורבעמידןיא",ואנ,טעז

יןגעװאףיואשגנערברצסיוראייז
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יאץלאראנעציםאעשנעמ
"תרבעמהו

עבעכעלבןואעברעצליהידןיאןעבייזטייצןייאןיא
ןאילימלעטרעפאןעםעזעבתרבעמידןופךעלרייב

ןיושזיאייזןופלייטרעטטערגרעיו-.ייבעמוקעגיייב
.

םיזרגיוו=-.ןעמייהעיינןיאטנערראעגבייאטציא
"

?ךעלדייבידןיאךאבןעביזאווסאווידןופלאצירזיא

עבערירפוצמואייז-.תורבעמידןיארוזאבא-
.טבעגעגאבטראדבאהןיאםאו

רעקצע/מ."ךופ
\

זיארוזאבזעטשרעזיימזופ
טימזעוועגזיאסאדסאוו,לארשי

טאה,טציאזיב,,ירוצראיןעביזי
־יװטנאגידלאורעגךיזדגאלסאד

עיינזעמזקעגפיראזענייזסע.טועק
־עגזיאסע,רעפרעדזואטעטש

זיאסע,עירטסורניאידןעסקאוו
עיצקרדארפידזעגיטשעגקראטש

סאד,ןעטפאשטריװדנאלידףיוא
סאדזוארענעשןעראוועגזיאדבאל

.רעםעבןעבעל
רהעזזעגייזזעראיעטצעלידןיא

־ראעגנייאםיזועעיינידןופךסא
דצףראראבסעיווזעראװעגטנעד
ענייפןיאטציאןעניואווייז.ןיוזי

ןענידראפ,ןעטעבראייז,זעמייה
גיהוראזעריפייזזואטיורברעייזן

.ןעבעללאמראנזוא:
־רקעג־יינעלאזאורעבאזעגאז{

יטלעווןעטייווצז'כאנןופיעבעמו
זיאטצעזאבוירשריזזעבאהגירקז

.טינזעמזעק,גירעהעגיװלארשיו
גונעגאדןילךאנטראדןענייזסע

יפאזיאזעניואווסאוו,סעילימאפן
־דייבזוארעלביזכשעביי-לקעטזאלעג

רעדטפייפסעעכלעװןיאדעלו
אדץלאראנטראדזענייזסע.תולד
ערעייזזופסאװ:זעשנעמגונעגו

תוגאדידסיוראועקזקזעגיוא
ייבעטלעמאזעגנאךסאןואהסנרפ

.טייקרעט
ס'לארשיןופזראיעטשרעידןיא

דגאלסאדזיאטייקגידנעטשטסבלעוי
־ילהעצמואטימטייזראפיווןעוועג

־הרבעמענרעצליהןואענעכעלכעג
זעטיאהעגזעבאהועריא.דעלךייב

.זייראדגאלןיאזעמארטשזייאזיא
ראפטראדרעבאויאןעמייהןייק
־ירעדטאהזעמןואןעוועגטיבייז

ידטלעטשעגפיואריגףיוארעב
ייזזא:דעלךייבידטימתורבעמ

זעפראדטיגלייזורעדריזזעלאז

רעלדייביד.זעסיורדזיאזערעגלאוו
־עמןייאזיאזעטלאהעגךיזןעבאה

ןיאועבייזטייצןייאויאזואוער
איוורעגיבעווטיגזעסעזעגייז

.זעשנעמזאילימלעטרעפ
ןערבטימולאברעבאטאהןעמ

זוארעזייהזעירבזאטעגםענאךיז
ןעביזהעגנאזייזרכעלזביבטאהזעמ

טאהזעמ.תורבעמידזעגידיילסיוא
עיינידטיובעגאפמעטזעלענשטימ

טיולזעשנעמירטאהזעמ,זעמייה
יד`זופזעמוגעגסיוראעייררעד

טזאזעגבייראייזןיאזואדעלךייב
.זעטבארגימיאענעמרקעזשירפ

ךיזזעמטאהטייצרעדטימ
־סיסידזא;זהעזעגמורארעבא
םילועידרעירפןעטלאהןופםעט
ךאנרעיזטשרעזואהרבעמאןיא
רעגידנעטשאזיאזעריפרעכיאייז

.עשיטקארפןייקטיבזיאםייה
ידזעטיבעגירעבירעדטאהזעמ

זעראיעטצעלידןיאזואםעטסים
ךיילגעבעמוקעגישירפידזעמונעג

,זעמייהעליבאטסזיאףישרעדןופ
ואווורעצעלפעטמיטשאבידףיוא

יינאןעיובזעבייהנאזעפראדייז
געבעל
ןואטיובעגזואטיובעגטאהןעמ

ףיואטיגטציאריואטרעהזעמ
עיינזעמזקעגפייאךעגייזסע.זעיזב
־אטראווקעיינ,רעפרעדןואטעטש

רעבא.םיבושיעטלאידםוראזעל
עטצעלידןיאטאהזעמסאוו,סאד

,םעטסיסרעיינרעדטיול,זעראי
ידזעגעדראנייאטפראראבךיילג

־ראפידיסיבאטאה,ענעמזקעגישירפ
־יװקייןופסעצארפםעדטמאזגגאל

יגוהריפםורא.תורבעמידזעריד
ידןיאזענייזםילועטבעזיוטטרעד

טנעדראעגנייאראיףניפעטצעל
ידרעבא.גירעהעגיזוזעראװעג
ךאנטציאזיבןעמטאהתורבעמ

זעזיוואבטיג
.ןעגידייל

טרעװסאוו,עגארסרעדףיוא
־ראקוזעטסירוטזופטלעטשעגטפא
רנאלזיאץלאראנטהעזזעמסאוו

”יפנעזאטאטשנא,זיאתורבעמייז
זעמוקעגסיוא.יאמראפארימ,רעפ

-:גגוקרעמאבידדבאזערעהוצ ־יכאזיאסאגו,עקירעמארעייאןוא
זופרעכיירלעסיבאזוארעטלעלעס

־עגפאזעצנאגניאזיושטאה,לארשי
־מיראידזוא”סמאלסװידטפאש
־אזוצזעמטניימטימרעד?טייק

־מואענעדישראפבילוצזא,ןעג
”ןוא.טייצזעמעגסעזומזעדנעטש

זעמןברעהגנוקרעמאברעדץוח
־עגזערעווםעזארעפטנעםעו

וצזעמעדיאזעגנוגגערטשנאטכאמ
טימ,ןעגנוגיואװטימזעגראזראפ

זא;זהעזעגוצטרעווסעזואטעבךא
זעדיילט`גלארשיןיאלאזרענייק

.רעגנוהזייק
זעשנעמליפיוועגארפרעדףיוא

גאט'וציטבייהראנךיזזעניפיעגסע
־אבטיגךיאבאהתורבעמידןיא

רנסיראןעצנאגנ'א

'ראפןייא.רעפיצעידנעגו”קןעמרק
.

זא,טנאזעגרימטאהרעהעטש
רעטייווצא,טנעזיוטועצרעפםודא
־נאווצרעביאזא,טעטפיוהאבטאה
־רעזעבאהו'ראפאןואטנעזיוטגיצ

־ייװטיגזיאלאצייזזא,טרעלק
ךיאןעוו.טנעזיוטגיצרעפיוורעגיג
־ייאןופרעכטשערידוהעזעגבאה
טראדטדערעגזואתורבעמעגיג
יוו,ךעודייבידןיאזעשנעמטימ
זכיגעכלעװ,רעהעטשראפםימריוא
זעמרקעגךיאזיב,ייזטימפאךיז
זעמזעקזיזאןיאזא,ריפסיואםוצ
זעמעננאזערעפיצענעכעגעגנאעלא
יפוטןעצרעפאסורא.עגיטכירראפ
רעטואטראדןעבעלטנעזיוטזעצ

םודאןואועגנרגוידאבערעוושרהעז
זיאזעציזגיצגאווציזואיעכילטע

־יבאסידאזעהעזסאוו,ךעלביטש
ןופזעמוקעטסגיימיד.דעסעבלעס

ןעבאהייזואוו.רעדנעל'חרזמיד
־אפז`יקזיאטניואװעגטינריוא

יראגזעויוז-ייזזופרסאזואזעצאל
זעלדיזרעביאייזילאזזעמזאטיג
ךיזןעבאהייז.ןעגנוניואוועיינןיא

ייז;ךעלביטשידןיאטבעלעגנייא
טצנאלפעגםוראטראדזעבאה

־ראװ,רעימערקטבעפעעג:דענטרעג
רעייזףיואריזזעריפייז,ןעטאטש

ייזןוארענייטשיסנעבעלזעטלא
עמיראערעייזםינזעטכארטאב

־יורגא.עגילייזוטייצראפןעמייה -,ב-..-.-.מ-

לארשתע
טיביזיזףיואליווייזןופלייטרעס

אזעלאצסיואזופלועיםעדזעמענ
ערעדנאזופזואגנוניואוועיינ

זיא;טייקמירארעדןיא.זעטכילפ
יאפ,טציאזעביואװייזרעכלעוו

זעמוטינראגייזזופזעמטרעד
תאטעמידןיאזייראטיגייזטקוק
.טיבייזטעפעשטןעמ

.הרבעמרעדזיאןעוועגןיבךיא
,ונואתירקזיאךיזטניפעגסאוו
יווןהעזעגןואזגתמרזופטייווטינ

טרעדנוה`טבא.טרידיווקילטרעוויז
;קאריאזופעטםניימ`ד,סעילימאפ

זואזעטלאהעגפיואךיזטראדזעבאה
זעמטאהראייירדעטצעלידןיא

טראדזופתוחפשמטרעדגוהסקעז
־ראעגבייאייזןואזעמונעגסיזרא

טכאידזופ.זעמייהעיינןיאטבעד
־עגטציאןענייזדעלךייבטרעדנוה

בקעי,טרעדנוהייווצראנןעבילב
זרארעטסיימרעגריברעדוזעהאק

־זעטראגזרפ.רעיוברעשיגרעגערעד
אןיושטאהסאוו.ונואלעטעטש

,טבעזיזטןעצזופבגורעקלעפאב
רעדזיאטריפעגסיורארימטאה

וירשרימגעוון'פיואןואהרבעמ
זעלאטראװקעיינידועזיוועגריוא
זעמואווזעמייהענהעשידטימ
.טצעזאבזעשנעמידטאה לייטןעסיזרגאןעבאהרימ-

־וצהרבעמרעדזיאזעשנעמידזופ
'ראנאדצזעיצרעטפראדעגטשרע

ידזיאזעבאזזרימ.ןעבעלזאמ
־עלעגאזעבעגעגיייזזעראיעטצער

זואזעכאפןענרעיוצדיו`טייהנעג
םעדוצטניואוועגוצזייווכעלסיבייז

־ארפוערעווזעפראדייזזא,לנאדעג
־נעראפזערעווןעכיגןיא.וויזכקוד

־נוהךאנןוארעזייהעיינראבטגיד
זעלעװסעילימאפגיצכעז'ןואיטרער'

סע.זערעךוןעמונעגסיוראזענאדזופ
סאװ,עכלעזאאדךירארעבאזעבייז
י'רעלדייבידזעבעגפיואטיגזעליװ זופטפיוהרעד,ןעהאק.רמטאה-
־עווזעבעגעגרעביארימונואתירק

סאוו,תוחפשמטימזעלאפדעג
רעבא,טלעגלעםיבאדארגזעבאה

ידןעזאלראפוצטיבךיזזעלייאייז
.הרבעמ

ןגיואןייאףיואעדנילבא.יורפא
זואזעמוקעגזעגעקטנאזנואזיא
יאבךיזתירבעםענעכארבעצאזיא

לביטשריאזופראדרעדזא,טגאוק
טאהםעואתארעכעלטימלופזיא
.טנעגערעגנייראטנאנעצנאגיד

,טרעכיזראפריאטאהןעהאק.רמ
טעווזאזעסיזעגערםעיינםוצזיבזא
..ןואהרידעיינאןעבאהןיושיז

`.ךיילגוצזעשנעמטימןעניואוו

זיאזעגנאגעגנייראריואויבןיא
ביטשע”טשרמולכידזופראפא

.עזאזיאלעביטשזייאזיא.דעל
ענייבןיורבאטימ;זאמרערעט

טלעזיירקעגאטימזואםינפגיד
אףיואזעסעזעג,דראברעסייוו

אטרעכיורעגזואעלעקנעביסופ
טקזקעגנארימטאהרע.עקלויל

זיאזואזעגיואעגירעיורטטימ
זרפזיארעזא:טקרעמאכתירבע

טראוורעזאזוארבדמהרודםעד
ןעטייווצאןיא.טינראגףיואןיוש

אזעפארטעגךיאבאהלעכיטש
קאריאזופרעדיינשזעגירעיילעטימ

,ריאןעוו.ןישאמייינאייבןעציז
טאהרעזעוו,טגערפעגםיאבאה

טאה,הרבעמידןעזאלראפוצהעדב
טראוורעזא,טרעפטנעעגרימרע
עסיורגראגאןעגירקטעוורעזיב

ערהזיעזייקטאהרעלייוו,הריד
זעמענרעדייא.החפשמעסיזרגא
זיושרעטעווגנוניואװ'עניילקא

.,יעדייבזיאזעבייזיברעסעב
ימזיאתפצטאטשרעדןיא
ץבאגאןעוועגראנקירוצראיןעבי'

זיאטציארעבא,הרבעמעזכיורגי
«אטיגןמיסןייקריאןופטראדןיו
זעכאװעכילטעטימזיבריאןעוו

רעדטאהתפצזיאןעוועגקירוצ
זהכםהרבאריעהשאררעגיטראד

עסיורגידזעגעװטלהעצרעדרימ
””,טאהרעסאװ:זעטייקגירעווש

'סעיליטאפרעקאריאףלעטימטאה
יעגטינןפואםושבזעבאהעכלעװ
ןעמ.הרבעמידזעזאלראפטלאוו
םעיינאזעטינשעגטראדדארגטאה
־פאראטזומעגטאהןעמזואגעוו

רעכא:דעלךייבעטצעלידזעמענ
טלאוועגטיגןעבאהרעביואװנייאידי

זיא”זעמייהוערעייזזעבעגפיוא
־נייאטאהעגךיזןעבאהייזעכלעװ

.טכעלע'



ג'שחש
;סעילימאפרעקאריא!ולעטימטאה

־עגטיבןפואםושבזעבאהעכלעװ
זעמ.הרבעמידזעזאלראפטלאװ

םעיינאועטינשעגטראדדארגטאה
־פאראטזומעגטאהןעמוואגעוו

רעבא:רעלדייבעטצעלידזעמענ
טלאװעגטיגזעבאהרעניואװנייאיד-

זיא”זעמייה.ערעייזועבעגפיזוו
'גייאטאהעגךיזזעבאהייזעכלעװ" «.טבעלע'

.ךיזטאהתפצוזפדאיעמרעד
ועצראהםוצןעמונעגהראטשסא
.ועסיװןייזזחא,טאהיורטזייזזוא

ןעגעװזאטוצסעפעזעסאלשאב
לאמנייאליטשרעדויאז.יאיז.םעד

יד'וצועגנאגעגלאמאכאנזוא
זיאטניואוועגזעבאהסאװ,ועיורפ

ננאליוזאייזןיאןוא;ךעלדייביד
־דנעייזטאהיזזיב,טדערעגניירא

ראפטעװםעוא,טגייצרעביאריל
ידןיאןהעגוצרעביארעסעבןייזייז

.ייזףיואזעטראװסאװ,זעמייהעיינ
.תונעטטימרענעמידוצוהעטשוצ

ןעלאזייזזא,טייצןיושזיאסעזא
ייביווועבעלאזעריפזעביוהנא

גאטםענהעשאןיאןואועטייל
־עגסיזאךעלדייביולעעלאזענייז

`.ועראוועגטגידייל
תירקטאטשרעיינרעדזיאריוא

םזראזענייז,טנעגעגשיכלןיא,תג
אזיאןעסעזעגתושפנטנעזיוטו

ןעמטאהטראדךיראזואהרלעוב`
עיבילןופסעילימאפלאצאטימ
.זטייקגירעװשטאהעגאסארוצמזוא

־פיזאטלאװעגטיגועבאהייזלייוו
טייצרעדטימ.ךעלדייבידןעבעג

ידטרידיװקילראדרעבאזעמטאה
טציאזיבריאזעװזוא.הרבעמ

זא;זהעזעגריאבאה,ןעוועגטראד
־ילבעג"ךאנזענייזץאלפםעדףיוא
.ךשמ.ועלביטשענעבעלבזעצזעב

טיגסאװרעהעטשראפרעד,יאקרב
ידוענעדראנייאטימפאטראדריז

ייארימטאהנועטנארגימיאעיינ
טניואוו'רענייקזאוזענעגעגרעב

־דובענעכעלבזע'צידזיאטיגרעוב
־עגייזןיאןעבאהסאװ.יד.סעק

ידרעבאזעטכארטאב,טניואװ
־ייאטאװירפרעייזראפךעלביטש

אטראדטאהרענייא.םוטנעג
,למערקארעטייװצא,טאטשראװ

לעביטשןיכזזופטאהרעטירדא
'ועכאזעטלאראפרעגאלאטכאמעג

רעדףיואזעטראװערעדנאידווא
ףיואטראדטעווןעמןעווטייצ
־עגזעיובסיואייזראפץאלפםעד

.זעטפעש
:הלופעזופהדבעמרעדויאריוא

ווו-ו-י-ן ;.)1זאשקעס,3טייזףיוא,טולש

,ןעמונעגךאנרעדןעבאהןעיורפי`\'
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ביירבקעי

'ילעאךזיצהטלש

טגידבעעגרעהראפיץיירקיין

?יירקרעדועטלאהעגנאטאהגעטופצ
ז'ואמכייאףלאדארעדרעמועסאמךופרעאוראפ
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