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דאם איז מ ב^ריהמטע און זעהר איגטערעפאנטע מעשה  ,וואם’'
האט בעווןזען בר ירי צו'ויי»^מ?ןנדילעך■,
ד^ר שפאל^ר
וואם ז^גען ״ גזיווז^ י כאהזJלפ yרם און דער ’ שפאל^ר' תלמוד
תורה ,און קנ ען זיך ^וויען 'שטארקע גוטזן פרנינד’■ .צום סוף
האט איינז^ר'  n pצווייטז^ן ג׳מסר׳ט צויליב ^ ל ד ז אכ^ן.
ווען די^ר שפאל;ןר ז^דע האט זיך באזעצט אין שפאלי ,איז רי
.
שטאדט שפאלי נז^וו/ן זעהר נידריג אין יודישקייט  .די בעלי בתים זענען
געווען ז;ןהר פארגיר^בט און  oyאיז בר זיי געוו^ן אלעם הפקר און פרר''.
^רשטער תיקון פון שפאלעיר זירדיען צו ג רינ ^ן אין שטאדט
ראן איז ג?ןווען
א תלמוד תורה ' ,אז'ראם נר?ן דור זאל חאטש גישט זרן אזוי פארנרעבט
מ?ןן האט צו  n pא ראבגוןבראכט מלמדים פון אנדערזן שט^דט  ,נור עם
האט נאך ^פ־^לט צוור בחורים  ,ז א ^ן קאגען ירן באהעלפערם בר ידי
מלמדים .א ץ'י עג ^ צרט איז אץ רוט^נייא נןןווען נרויסע מלחמות ,איבער
^וועלכען די ’יודז^ין 'זז^נ^ן דארט ג^ווארןן'ן ז^הר פאראר^מט און פיעל גאנציזן
קהילות האב*-ןן ׳ גץמוזט פון דארט ^מיגריר^ן אץ אנ רזן ^ לענד^ר אירן .
אין שטא.דט יאםםי איז דאן נעוו;ןן'צוור קלע^ בחורים פון איין מ שפחה,
זר .זענען ^ווזןן גישוועסטו^רן־קינדזןר  ,און בימד^ האב^ן ׳ ^ ה א ט נלרב?
נאהט;ןן ^ זר^ר נאמען איז ג^וו^ן ,מןנדיל״  .די צוור בחורים זענען נעווען
תמיד חברים און האביון זיןד 'ז^הר שטארק ליעב נעהאט  .וו;ןן ידי צרט
איז ג^ווארזןן אזוי שלעכט  ,האיט איינער צום צווייטען געזאגט  ,וואם ווז^ט
זרן אונזז^ר תכלית  ,וואם וועל^ן טלר דא אויסזיצ^ן אץ צרות אין לוורען ״
מיר וו^לען פריווען עמיגרירען גאןי רוסלאגד  ,און דארט וו^ל^ן מיר
קאנ?ןן זיך צו עפעם י דערשלאגען  .זר האבען זיץ ניגעבען תקיעת כף
איינער דעם צוורטען ,אז איינער ^ ם אנדיער^ן זאל נישט פערלאזען,
זאל זרן ברהיילפיג  ,ביז זיי וועלען קוטען
נאר אדרביא איינער י דעם
1ו ןןפעם א ת ב לי ת .זר זענען 'ארי״^ר די רוסישע נ ^ נ ע ץ און האבען
אנגו^הויבען צו וואגרערען אין רוסלאנד ‘ ביז יר זענען געקומעין אין שטעדטעל
שפאילי .דארט האכען זר זיך דערוויסט אז מען דאיף אין תלמוד תורה
צויר באהעליפערס* ,זענען זר געגאננען צום שפאלער צדיק און האבען זיןי
נ ע מ א ל ^ן אז זר וועלעין זייןי פערדיגגעןייפאר באהעלפערם ,זר זענז^ן גי^פעלזןן
ג עוו א ^ו’ און מען האט זר צו גענומען  .דער שפאלער צדיק דעסט גלרכען
אלעיבעילי ב תי ם' מי ט די מלמדים זעגען גייעווען 6ון ’ ז ר צופדידיען  ,בעווריל
יר האבען ערליך און נעטרר געארברט אין מלומדות  .און כעיורל זר בייד^
האבען גיעהאט איין נאמען  ,און זעגען נעווען איין נעוויקם  ,האט I P
נעטוזיט ייעדען פון זר אניירופען טיט'  8ברגאטען  .אלזא האט מען דעים
עלטעי־ען 'גערופען ,טענריל־א׳'״  .און דעם יוננער?ןן האט ״ מען נערופען
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רער שפא״ער דידע

יאהר ז ע ^ן זלי דארט נ^ווען ב א^לפער ם dj? ,האט זיל גאר ני ע ט נ^פי^הלג•,
אבים;ןל ג;}לד <-1אב;ןן זיל אנגי^זאמ^לט  .אב^ר וו ק זיי ז^נזןן אלט ג^מארז^ן
צו אכטצ^הן יאהר  ’,האט שיין דז^ר שפאל^ר זילד^ נלשט גזגוואלט ווליט^ר
האלטען זלל״גאר ער האט זיל נעהללםען חתונה האבען ,אזוי וול עם שט^הט
,בן שמונה ע ^ ה לחופה״ .און בעווללליזלל האכען גישט געוואלט קדן שידוכים
טוהן פון דעם קלילנעס שטעדטיל שפאלי .ה אי ען זיל צוריק נעצוינען א הללם
קץן יאפסי ) ווי זילערע עלטערען ה א ^ ן נעזואהנט • דער שפאלער צדיק
האט זלל אבגיזעגענט און'ה אט זיל נלבענשט ׳ און זלל זענען אוועק געפאהרען
,קדן יאפפל ,חאטיש דומעניא האט זיןי נאך דאטאלם נערעכענט יפאר'מלחמת
צושטאנד  ,פון * דעסטוועגען איז שוץ^נעווען ^’אביסעל■ שטיל אץ ל אנ ד,
פון איין מלחמה ציו דער צווללטע האט לאיגג” געדויערט• אלזא האפען זלןי
אנגעפאסט דל צוולל מיענדילעך! ^ ל ען פערבלללבען אץ יאםםי",אבלסעל
נעלד האפען זיל שוין פערמא^ט  ,א{יך' זענען זלל געיווען נוט נעניט ווי אזיוי
א ח ד ד צו פיהרען ,האבעין זלל" זיןי מיישב געווען אזידאים גלניבפיטע איז פאר
זין ,זאלען זלך דלנגען בשותפות א ח ד ד .זלל 'האבען"טאקי באלר נעדיננען
א שעהן חדר בשותפות און זענען געווען בללדל "צווילל נוטע מלמדים' ,דאים
חדריהאבען זיל געפלהרט אין בעפטען' ארדענוגג ,אלזא האטי זלל קללן תלמודים
נישט נ״עפעהל-ט ' ,און זיל האבען געהאט 'פדנפה בריות  .עם האט .נלשט
לאננ נעדוייערט ,און די צוולל טענדליןי האבען געטוהן נוטע שידוכים .זלל
האבען'נענוימען צוויי שוועכטערן'פאר ווליבער  ,זענען זלל שוץ געווארען
שעואנערס' אוייך .נאהןי דעיר חתונה האבען זלל זלןי ווללטער נעהאלטען״אין
שטארק נוטפרללנדשאפט ' ,דאם חדר האבעין זלל ווללטער געהאלטען בשותפות •
און האבען עם אלע מאהל פ א ־נ ^ פ ע ד ט ,הא.כען זלל געהאט פרגפה
י
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גישט ווללט פון דעם הויז וול דל בלידע מענדילעןי ה אי ען דארט
נעוואהנט מלט זללער חדר ,איז געשג־א״נען א אלטער פאליאץ ,פערצללטענם
איז"עם געווען א כןלללן פעפטונג ,ווי עש האט דיארט א מאהל 'געוואהינט
א מלך'  ,נא.ר ראי־ןי די מלחמות איז ראם' פעפטונג הרוב נעווארעז  /אין עם
איז נעווארען א פיפטקע  .און דא  mעסי האט זלך ווללטער געמאכט דל
יטוועדלישע מלחמות  ,אייז אגגעקומען קלץ יאפפי א שוועדישער' גענלראר מלט
זז קאי־פוס זעלנער  ,וועלכע זענען 'דארט לאנג נעשטאנען  ,און אזוי וול זיל
האבען נישט יגע־,אט אויפ׳ן' ווינטער קללן דירות  ,הא.בען יזיל צורעכט געמאכט
ז ז ^ ל ב פעסטונג און האבען נעימאפט דערפון קאזארמעם &אר'דל זעלנער,
און איין ה1יז פון פעפגץנג''האכען זיל ציורעפט געמאכט אויף א וויאהנוגנ
פיר דעם קנעראל  ,און די אנדערע העלפט פעפטוניג איז ווללטער געכליכען
פוסט  .דעפויר' איידער די זעלנער זיענען' אנגעקוימען אין דאב נאנצע פעפטוננ
איז געווען פופט ,היאכען זיןי £לעל'איינוואהנער' פון יאפסי בענוצט מלט
דער פופטקע פאר א״בית הכסא  ,איער אז דל זעי־גער זענען אנגעקוטען
און הא.ב'^ן צורעכט געמאכט א ה א ״י 'פ־זסטונג פאריקאזא״מעש  .האט טען־־
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^וך שוין געטוזט הוטען דארט ארנון צו נ^הן ,וו א ^ן אדב די ז?לנער
•האגזען דארט עמעצעןיגעחאפט האבען זיי ש 1ץ דעס״מענש גוט צוקלאפט ,
 1אר ’ דאך א מאהל ' בנונ אנ ט ,ווען ’ מען האט געו.ץםט אז די זעלנ^ר
שלאפען /האט זוך נאך געקאגט טרעפען ,אז" וועלכע פון די שכנים האבעןי
י י
’
ז.יך דארט ארנון ג׳גנבעט
עם האט זוך געטאכט אין מוטען זומער ,ענדע חודש תמוז אז
מענדולע־גא׳ ^אוז נושט נעזונד געוואיען אויף אבפוחרענג' ,האט ער געדאר&ט
בנונאכט ארוים צו געהן ’^ ווען ער האט גוז ע ק אז עם האט שויןיאנגעהויבען
צו טאגען  ,האט ער ז.יך געטראכט  ,א צער שלאפען דאך געווים אלע
זעלנער'',אוז ער איירויפגעגאנגען און רער פוהטקע .י און בעוריל ער איז
'י שט געיער געווען ,האט ער>יך דא־־טיאכוטעל פערזאמט .פלוצלונג האט
עי דערהערט י עטעצען געהן הא 1טיג ;:אר דן פוסטקע וון ער איז
גוזעפען  ,האט ער זיוך י שטארק דערשראקען  ,און האט מורא .געהאט אוים
עם געהט נןשט קיון זעלנער צו ’ע:ם ^ ,טאכען אויף עהם א אגפאל  ,ה^ט
ער זוך בעהארטען און י א ווונקעל'צווישען א בארג צןגעל מוט שטווגער,
■אזוי אז מען האט עם גןשט א רויסגעזעהן  ,און רער רגע איז ארנונגעקומען
דארט א זעלנער  ,וועלכער האט זוך דעפויר אומגעקוקט גוט  ,צו עם איז
■קיינער גו׳טט דא  ,גאהך' דעם האט ער א פערגעמטען פון אונטער דו פאלע
פון זיון מאנטעל״אקליון קעסטעלע ,זעהר א שעהנס  ',און האט עסבעהאלטען
און דער ערד ’ אונטער א אלט שטיוק ברעהט  ,און האט דאם ארט פארדעקנז
מוטשטוקלעך ציגעל און שטווגער ,און איז כאלד פון דארט א רויסנעלאפען
מענדילע־א׳' האט דאם אלץ גיזעהן דארך א׳טפארע .ער האט עטלוכע
;מייגוט אובערגעווארט  ,אוז ער אפעהר געגאנגען און ’ ה אט ראם קעסטעלע
א רויםגענימען פיון רעם באהעלטעניש  ,דאם ארט האט ער צוריק צונעדעקט
עם זאל״גאר נישט זנון קענטליך' ,און אי^ז טיט דערימציאה ארנונגעלאפען
צוריק צו ^זיך א*ן שטיב ארנון  ,ער האט געזעהן ’’ אז דאם קעסטעליע איז
אבער ער
‘טווער האט ער פערשטאנען אז ’ דארט ליגט ׳ עפעם טיער׳ם
האטי ג.ישט געקאגט עפענען ראם קעסטעלע' ,בעווינל עם איז נעווען
פערעלאסען  .אויף צו ברעכיען דאם קעםט %ע האט ער בעדארפט זיך צו ־
באניצען מנט א העקעל  ,האטי ער^ איגערנעקלערט^ אפשר ליגט גאר דארט
עפעם א אויפרנופעגדנג מא^עריאיל  .האט ער זיך מיישב געווען און האט
דאם קעסטעלע בעגראגען ב’:נ ז.יך אין ’ קעהלער ,אזויווי עסיאייז ,און האט
פון' דעם סוד ’פארי קוון שום מענש נישט דערצעהלט ,ריעבענענדיג ,אז
געווי ;.וועט און שטאדט די נגבה טפורפם ווערד־ יראן וועט עיר פערשטעהן
י
י
’
וואם צו טוהן.
* צוטארגענם אין דערפיוה איז פליצלונג געווארען א גרויפער״ ליארעם
או'ף דעם הויף פון רעם אלטען פעפטונג♦ די טראמפיוטלעך מיט 'די פווקלעך
דאכען זוך געלאזט הערען מןט א טיעוואגע פונקט אזוי ''ווו אויף״אטלחט ת
;^ןלע זעלנער זענען ארוייפגעשפריגנען ’געשויוינד פון די קאזארטעם  ,און אין
דער
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 p-tלע שוין נזןשטאגען אדף איץ פלאץ  .באלד האט f'( 1
8
ב־^וויז^ן' דןןר' ג^ניראל טיט ז;ון גאגצע םוו.יט?^ p b p ^ ,ה א ^ ן בי;זוכנן
די'קאזארט^ ם ,קנז^ן גז^גאגג yן שטןב ב !:שטיב און ה א ^ ן איב^ר^ווארפ^ן
אדע זז^לט^ריש? זאבזןן ' ,אב^יר זני האבען גאר נ.ישט נ^פוני^" .ד*^רנאה'ןי
האט דער 'גענעראל  8רויבגעלאזט א אויפרוף "צו אלע קל:ער' ,באשר אזוי
ווי טען האט כנו עם די נאבט א רויסגעגגב׳ט צעהן טוחענד רעגדלע־ ,
אלזאידער וואם וויעט עם אויסגעבען וו!־ די נגבה איז  ,טאג ז״ן אפילו
דער ננביזעלבסט  ,וועט ער עם נאיינייטט באשט־־אבען ,נ א ר ע ר וועט עם
נא’ןי געבען'  8מתנת 'טויזעגד'רענרלעןי  ,און אויב״קץנער וועט ע םיני ש ם
אויפגעבען די גנבה ראן וועט ער אננעמען די שטרענגסטיע ’ מיטלען אוים
צוזוכען די נגבה ,און בנניווע טען די י גנבה וועט געיפונען ’ווערען ^ וועט
ער נישט וואיטען אויף קנון דין ומשפט  ,נאר ער אלננן וועט באלד אויפ׳ן
ארט דעם גנב י דערשיפען  .נאהך דעם האט מען שטי־ענג באזוכט יעדען
זערנער ,אבער דאם אלץ' האט צו קילן  dWרעזולטאט 'גישט געבראנט',
דעיוונול איז דורןי" דער טדיעוואגא מפורסם געויוארען אויף דער ג אנצ ע
ש ט אד ט ,אז טען האט די' נאכט בעגגב׳ט דעם" נעגלראל צעהן טויזעגד
רענדלעך ,און צ'ו די"ביידע טענדילעןז י אין חדר' אריין איז אוי “ אררנגי•
ברענגט נעווא״ען די י די ע ה /דאן האט שוין מעגדילע־א׳ פערשטאגען טי ט
וואם פאר'א" מציא ה ער איז בעגליקט געווארען ער האט געטוזט דיישטחד,
טל״עף אלן הארץ בע־ארטען  .איון האט דך איינגעהאלטען טלטיאלע קי־עפטען
קלין אויםטערלישע ' פרלללליכע מיגע נלשט ארוים צו ווללזען  .כדי די זאך זאל
קאנען בלללבען גוגז בסוד ’ .
״ ’ דעד שוועדישער גענעיאל ,וואם מען האט עם בעגנב׳ ט ,האט נלשט
נעה  8ט' קיין ווילב אוןקלינדיער ,נאר״קנעביט מלט דלעיםטען .וועלכ״עהאבען
עם בעדיעגט•  8ז עם איזיפערבנל געגיאנגען עטיליכע ט אג ,איון עם האט
זיך נאיך נאר נלשט '  8רויפגעויזען קללן שום'שפור פון י די גנ ב ה ,האט דער
גענער״אל פ״ערשטאגען אז דא"ם האט דאך קללן פרעטדער נגב נישט "עטאביט
נארייפון זללנע שטוב 'טענשען ,האט ער נעווארפעי' א ח שי אויף איץ זעלנער
וו״עלכער האפז עם  8מטייגםטענם ב ע די ענ ט ,און איז נעוזען  8גאנצער ׳יוציא
וגכגם 'אין ז״ללן שלאף צלטער  ,דעיר גענעראל האט גישט געמאכט קנון
לאננע שהיות און האט געלאזט רעם זעלנער שמללסען מלט רלטען  ,כדי ער
זאל זלך מודה זללן"פון דער גנ ב ה ,דער 'געגעראל האט טאקי'געטרונפען
פונקט אין דער צלעי 8רילן' ,ווארען דער זע־ינעיי אלז טאקל געווען רער נגיב '
און אז ער האט געזעהן 8ז דאם שמללסען איזינלשט אויף קללין קאטאוועם,
האט ער‘ אנגעהויבען' צו שר^ען אז ערי וועט די גנבה אויפגעבען  " ,איבע
מען זאל אויפהערען צו שטללפען .מען'האט י עם געבראכט פאר׳ן גענעראל
איז ער נעפאלען דעם געניר 8ל' צו די פלס טיט אגעוולון און האט נעזאגט
אז ער וועט 8ל'ץ דערצעהלען ,נאר דער נענעראל זאל עם צו זאג״ען  ,אז״ער
וועט עס״ שענקען ראם לעבען ״ דער' געגעדאל האט אויף עם' רחמנות
בעיהומע!
״
’
׳
.
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^ קו מ;ןן אץ האט  ayצוג^זאנט  ,אז אולב די גנבח ווץט ?בנינ^בען ווערען
דאס לץבזןן  .דאן האט דער זץלנזןר גזןזאגפז אז ער
גאנץ  ,ש;;נקט y
האט עם טאקי נעגנב ט  ,און ער האט עם בעהאי טען אין ד^ר &וםטמע .
דער נעגעראל האט מ.יט גערופען עטליכע גר^סע ל!!:ט פון ז:ון סוויטע און
איייסעל ‘ פראפטע זעלגער אויןי',און זענען אדע גענאנגען אץ דער פוסטקע
ארי_ץ וויי דער ננב האט ’זיי נעפיהרט  ,דאן האט דער גנב אנגעד\יבען אויפ־
צוגראבען דאם קעפטילע .אבער ווי ער^טטוינט איז ער געווארען^' אז ער
האט^נאר נישט נעבונען  .דער ■אומגדיקרופער נגב האט אגעשרלי ג ע טו הן.
,אי געוואלד 1מען האט שוין דאם קעכטעלע פץ דאנעט א רויפגעגנב׳ט״ ! .
אזוי ווי דער נעגעראל האט דאם דערהערט  ,איז ער 'זעהר כמז'נעווארען
אויף דעם ינגב  .און האט אויף עם' '8נעשר!ו געטוהן.י‘  ,ד י פערפליכטער
הונד 1האפט נאןד אונ ^ ד א אהער נעפלהריט צו מאכען שפאם פין אונז״ז
ב י דעם שרלוען האט דער נעגעראל ארויסגעחאפפז די יטווערד ,און
האט א״בגעהאקט דעם קאפ" פון ננב באלד אדפ׳ן' ארט אין דער פוסטקע
נאהף דעם זענען זיי «לע זיך צוגאנגען .אץ אקילינע צללט 8רום איז ד עי
גענעראל םיט׳*’ ו  8נצען קארפוס זעלנער'  8וועק פץי אספי ,און זענען נעגאנגען
וויטיער פיהרען י 5׳^.לחמה  .דער טוף איז נעווען  8ז דערנענעראל איז געהרג׳ט
נעווארען א ץיד ע ר מלחמה ,און די זעלנעריזענען אויןיישוץ טעהר נישט צוריק
נ^^טעין קץן ►»אםםי .און פץ די גינבה אייז איגגאגצען שטיל געווארען •
עם איז שוין נעהאט פערבללגעגאנגען  8ה  8לב יאהר ,צביט מענידילע־יא׳
האט בעה  8לטען אין קעלער ידעם אוצר ביז ד  8מאלם האט ער'נאן־ אלץ
מורא נעה  8ט צו עפענען דאם קעסטעלי ,גאר 8ז ער איז געוואהר געווארען
8ז דער' גענער 8ל לעבט שוין ני שט ,און פון ,די גנבה 'א:ז אלעאנצען
שטיל געווארען אין שטאדט  ,האט ער זיך שוין ערלויבט צו עפענען דעם
אוצר  .שפעהט בינ אנ ט איז ער ארנלין אין קעלער איינער א לליין''און האט
אויפנעהאקט ראם קעםטעלי .אינוויינלג איז נילענען צעהן פעקעיעןד רענדלעך .
ער האט איבערגעצעהלט 8ייין פעקעלע אייז ׳ נעלוען דעירינען טויזענד
ריענדלעך ,האט ער שוין פערשטאנען'8 ,ז דא ליגען די נאנצע צעהן
טוייזעגד רענדלעך  .ער האט ראם נאלד' איבערנילעגט א.ין 8 8ייזערג'עם טאפ
אין 'האט עם ''צוריק בעהאדטען^ אין דער עיר פץ קעלער » דאש
קעסטעלי האט ער צוהיאקט ''אויף שטוקלעןי א.ין האט עם פיארכיענט,
גאהןי ידעם האט ער וויטער אלץ געהאלטען ידי זאך בסודי .און באמרג
האט די'ז  8ךנ ע םוז ט בליבען בסוד ,בעוויל און רוטעניא האט דאניאלס
עקזעפטירט אגלזעץ״ 8ז  8לע אוצרות וואם איינער געפונט ,אדער אזוי׳ אז
אייגער געפונט עפעם  8מציאה אץ קלינער רופט' זיןד' נישט אהן דערצו ,
דאם 8לץ' גיהער' צו ד עי רענירוגג  ,נארן־ דערצו אויב אין דער צי ט פון
מלחמה צושטאגד 8 ,ז עם איז עפעס געבלובען פץ די פרעמדיע ז ^ לנ ד ׳י
ד^ט עם געוולם גלד,עיט צו דער רעגיירונג' ..אלזא ווען די ריעגיריוגג' ווא'־־:
»:ך נאיר דערוויםט8 ',ז מענדעלי־א׳ האט געפונען דעם אוצר ,וואדט V.
.
אומבעריגנט
י
,

דער שפאלעריזיילע
נןן 6א ^ ר ט דאם נזןלך ,און זןר וואלט נאך אויף נןוו<^ר^ן
אומב^דיגגט פון
א תושבי אין ד^ר יאססץר טיורמא  .דאם אלץ האט טאקי מזןנד^לי־א׳ נו ט
פ^ר*טטאנ;ןן  ,און האט טאקי די זאך נץהאלט^ן אזוי לאנג שטארק בסוד .
א רויםגץגומ?ןן פון גז^ירולד  ,פטאטש היתכן צןןהן
עם האט אבער שוץ
טויזענד רענדלעך ליגען אין קעלער ,אין דא זאל ער מוזען קנעלען מיט י די
יאטסיער לאבוסלעך  ,אנרללסען זיןי‘ דאם הארץ מלט 'זיי אג אנצ ען ט אג ,ראם
איז דיאך עפעם גאר קיץ יושר ני ש ט ,דארןי דעם איז מענדירע־א׳ ארום
נענאנגען ווי' א הן א ק א פ  .בקיצור ער איז^געפאלען אויף אזלל עצה ,אזוי
ווי מענדעלי־ב׳ איז דאןי זללן בעסטער גוטער פרלינד פון יונגעלווללז אהן ,
און הלגט א שותף א1יך  ,און א שוואגער אויך  ,און פאר א שטלקעל חכ ם
האט ער אויןי געהאלטען דעם ט ענ די ל ^ ב׳  ,נו וואם דארף מען א בעכערען
בעל עצה  .איז ‘בלו עם נעווארען אננעפאםט ער^ זאל מגלה סוד זללן צו
מענדילע־ב׳ ,און פון עם פאדערען א עצה וואם ער זאל טו הן ,ווי אזוי ער
זאל זיך קאנען מלט דעם לעשירות א רויכווללזען‘ פאר די נאנצע וועלט «
אמאהל איןאהילסען זוטערטאג פארנאכט ,ווען דל חדר יונגלעך זענען
ש1ין ענטלאפען פון חדר  ,האט מענדללע=א' נעזאגט צו מענדללע־ב׳  ,ווייסט
דו וואם טללן בעסטער פרללנד  ,לאמער ז׳יןי א בלכעל איבערנעהן‘ שפאצירען
אונטער די שמאדט ' צו גענלסען ’פון‘ דער פרישער לופט  .מע’גדללע=ב׳ האט
באלד'איינגע ש שימט אויף דעם פארשלאג און זענען בללרע איוועק־נעגאעען
שפאצירען  ‘ .ווען זיי זעגען שוין^נעווען צווישען די פעלדער ווללט פון
^טטאדט  ,האט ’ מענדילע־א׳ נעזאגט" צו מעגדילע־ב׳  .אזוי ווי איך האלט
דיך פאר מדן בעכטען נוטען פר: 2נד ,וויל איך מלך פאר דלר פערטרויען
מיט אגרויכען כו ר ,נאר דאך כדי אלך זאל זללן אלן נאנצען בערוהלנט',
פערלאנג אלך פוי דיר ^זאלסט מיד געכען תקיע ת כף  ,אז די זאלסט דעם
כור קלינמאחל נלשט ארויסגעבען פארי קיץ שום מעג ש .מענדללע־ב׳ האט
אזוי נעטוהן .נאהך דעם האטמענדלל=א׳ עם דערצעהלט ,וואם פ א ר אנ לו ק
עם האט עם געטראפען .דערבלל׳האט ער י עם צו נעזאגט באלר צו נעבען
עם פון רעם געלד אי טתנה‘ טויז ענ ד רענדלעך אלם י מעשר ,דארך וועלכען
מענדילע־ב׳ וועט אויך שוץ נישט זללן נענויטלגט צו זללן ווללטער מלמר ,
און דער עיקרי האט מענדילע־א׳ פערלאננט פון מענדילע־ב׳ ’,מען זאל
אויכקלערען א נוטען פ ל אן ,ווי אזוי זלל זאלען זיך אגהויבען צו פיהרען,
זאלען קאניען ארויסווללזען ראם עשירות ,אץ עם זאל"אויף זיי נישט פאלען
קיין שום ח שד .אזוי ווי מעגדילע־ב׳ האט דעירהערט די בשורה ,אלז ער
אמיפגעפאלען אויפ׳ן האלדז פץ כזענדילע־א׳  ,און האבען זיך ביידע שטאריק
צוקלשט מלט גרוים פרללד  ,אויף דער נרויםע הללף מאם דער אויבערשטער
האט זלל בא שעהרט ,און נאהך אילאנג כעראהטונג״איז ביל זיי געווארען
בע שטומט ,אז טעגדילע־א׳ זאל זיך אינגאנצען אוועק צלהן פון רומעניא',
אץ זאל זלך ארללניצוהען אלן רופלאנד קללן קע שיגוב .דארט איז אגרזיסע
שטאדט
*
׳
*
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שטאדט  ,וו^ט ןןם קויג;ןר גישט נאכקיקען  ,און מ^נדילע־ב׳ זאל גליוב^ן
זורט־^ר וואהנ;ןןאין יאססי ,און וו^ן דאם ה 8לב?ן יאהר וו?ט זיןי"אויםלאזק1
זאל ^ר־ דאם מלומדות  8ווןןק ל^הנוגן ,און זאל אנ הוי ^ןי צו האנדל ז״ מי ט
וו;ןט זיןי קאנ^ן א1יםגןןבען  ,אז'ן^ר פוןרדינט •vi^r
אזיי מסחר ,וואט
גוט און מאכט גלענצענדע נעשעפטען  ,ב?ו וועלכען מען וו^ט קאג^ן אויןן
עם זאגען אין ש ט אד ט ,אז ער וואקטט אלע טאג אין ז!!נע גליקליבן
נעשעפטען  ,ביז ער וועט קאנען מאבען א נרדם געשעפט  .ער האט ז י ן
אויסגעקליבען צו ’ האגדלען טיט האלץ  .און אנהוי 3וועט ער ק1יםען.
אביטעל בוימער ,דערנאהך אקלוון שטיקעלע וואלד ,ביז' ערי וועט שוין!
קויפען ט א קי' א גאנצען וואלד .נאהך דער בעראהטונג זענען זול בלידע
אהלים נעגאנגען מלט פרייליכע הערצער און מיט נרוים גוטפריונדשאפט  .די ,
זעלבע נאכט 'האט גנאלר מענדללע־א׳ מקיים געווען זללן צוזאג ,און ה א טי
נלשענקט מענדעלל־ב׳ טויזעגד רענדלעך  .און האבען זלך כללדע בעוולנטשען!
■
מלט הצלחה':
עם איז פערכלל נעגאנגען נאהן!־ דעם עטללכע וואכען ,אלז אר1יט;
א קול אויף דל ש ט אד ט ’,א ז דל צוולל טענדילעך קריגען זלןי ,און זיל קאנען,
דך נלשט פערגלגיכעין ווענען די געשעפטען פון חדר .און דארןד דעם איז ב ■' 5
אלנגאגצען פון חדר  ,אין מענדייע*
זלל פערבללבען ,אז מענדללע־א׳ טרעט
ב׳ אל׳יין בלגיבט בילדעם חדר .און מי ט דעם קול ,וואט זיי זעלבסט האכען
•בטניון ארוים־נעלאזט ',האט שוין נעהאט מענדללע־א׳ א נוטען תירץ ׳ פאר
TP
וואט עד צלהט זלך אוועק פון יאםל ,און דל זאך איז ב־
וואונדער נלט נ עוו ען .עם האט נלשט לאננ נ ע תי עד ט און מענדללע־א׳ האט .
זלך אלבערנעצויגען קלין׳קעשלנוב  .דארט האט עם קדנער נלשט נ עק אנ ט,
און קללן טענש האט נליטט נעוואופט וואט ער איז נעווען דלפויער ,אלזן(
האט ער זלך באדר אויסגלנעבען פאר א נרויסען גביר א סוחר  .ער‘ האט ז ין
באלד נעקויפט אלן קעשינוב א'גר1ים ד 1י ז ,און' האט אננעהויבען צן מאכען
גרויטע ניעשעפטען .דל'הצלחה האט עם געשללנט ,און ער האט מצליח געווען
אלן אילע געשעפטען  ,און אלז נעוואקהען ביט א גרו ים עשירות למעלה מעלה.
־ נזענדללע־ב׳ האט 'נאך נעהאלטען דאם י חדר א האלב יאהר .דערנאהך האט
עד ארוייסנעלאזט א קול ’,א ז ערי האט בעקוטען הארץ=וועהטאנ ,און קאן
עוין ט ע ה רנ ל ש ט זללן קיין מלמד" .לויט דיעם ' קו ל האט ער דאם חדר
אינגאגצען אבגעלאזט ,און האט זלך נענומען צו הוזנדלען מלט• האלץ .
ער האט אנגיעהויבען צו קויפען’ בוי מ ע ר ’ ,דערנאהך האט ער זלך נעפרובט
■אמאהל קויפען א קליין שטלקעלע וואלד ,און אזוי אלע מאהל א בלסעל אנרעסער ;
שגעקעל וואילד ,בלי דעם האט ער זיך בערלהמטיאז ער מאכט'נלענצעגדע j
געשעפטען און ווערט הליך אין שטאדט' האט ער שוין נעראט' א שם ■
פ א ר' א נגלדישען סוחר .אבער אין אמתאלז נישט אזוי נעווען' .דל הצלחת ;
האט עם נלשט אזזי גוט ’געשללנט און ער האט געמאנט 'פעהלהאפטלנע ,
‘
*
.געשעפטען .
׳
צוויי
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צווןל יאהר איז פ;ןרב;! ד^גאגג;;] פון ד;ןר צולט וואם די במד?5
'.
מ ^נדי ^ןי זז^נ^ן געוואר^ן סוחרים  .כמשך די צל׳־ט ה א ^ ן זיל זיןו אפטזןר
ג^שריב^ן פריינדללכ^ ברלף מלט גו וים ללבדאפט• *אין די ברלף* האט
האט
׳ מענדיל^־ב׳ נישט ב^האלטז^ן דז^ם סוד פאר מ^נדלל^־א /נאר
נ;ןשרלבזגן ד^ם א ט ת) אז ?{ר •>ז נישט ז?ןהר מצללח .אב^ר ט^נדילי׳ן־א׳
געטרללסט מלט נוטע רללד און האט ; njמבטיח גזןוו^ן אז זןר וו;לט
•י■ האט
נישט לאז^ן פאללזןן  .נאר אויב ^ר ו*ו^ט י ד א ר ^ן צו א ^ ש ^ פ ט נאןי
ג;ןלד זאל ^רז^סבאלד שרללב^ן ,אר;ןר ^ר זאל קלב ס ט קזמזןן צו פא “ יעןקולז
;ןם אלזן מאהל בארגזןן ^טללכ•^ הונדזןרט תבעל’ .און
ק^שינוב ,וו^^ט
 byאיז מירקללןי אזוי ג^וו^ן ,אז מזןנדיל^־א׳ האט בטשןי די צוויי יאהר
שוין ^טללכע מאהל ג^האט ג^בארגט מ Jyד•'‘=yב׳ צו ^טליכע הונד^רט
ח ב ^ ל .אב^יר ד^רסוף איז ג^ווען* אז מ^נוי.ל;ן־ב׳ אלז פארק;ןרט נ^ווארזןן
פארי אג׳אנד^ר^ן‘ מ ^ ג ש ,און' ה א ט ^פ;}לטשט אין דעם גוטפרללנדשאפט .
 oyהאט אלן'  byאגג^הויב^ן צו* בר^גינן אפלל^ר פון קנאה אויף מ^נרללע*
א׳ .סטאטש ,הי ת קזי ביי ד ^ ז^נ^ן טלר ג yשוו yםט yרץ קונדור פיון איין
משפחה י ביידע ז yנyן מיר 'ג yוו'אר;Jן שוואג^יס',וואס טלר האבען ^נו מ;ןן
פאר ווללב yר צוולל' שוו yםט  yרן* /בללדזן זע*נ^'ן טלר צוזאםמ;ןן *פ^רשווארצט
ג yווארyן יונג yלווללז ,און' מ ל ר ז yנ yן נז^ויו^ן צוזאטמyן'’ א לאנגע ”צללט
כאה  ‘^yפ  yרם■ .כייד  yהאב yן מ ל ר'ג yהאלט yן צוזאטמ;ןן' בשותפות א חד ד
אילאנג^ייצללט .אוןיהללנט 'זאל yר ^ jyop8ארויף און אלך א ר א ב ,אלןד
זאר דארפ;ןן צו  nyאנצוקוט^ן איד^ מאחל'y ,ר זאל מיר בארגון *א גמילת
חסד yטרלכ  yהוגדעיט* רובל ' .און וו’yר ווללסט וואס ד־^ר סוף וו yט' זללן ,אויב
אלך וו^ל ניישט מן■ז yן וו^רען צורלק' מלמד .מלט אז yלכ  yגעדאנק^ן האט
זיך אנג^הויב^ן מ  yנדול =yב'■ ארומצוטראגען  ,בלז yר איז ארוים פון ג yדולר,
און האטי אנג yשרלב yן צו מ^גדילנן־א׳ אזלל ברלף.

ל

.
‘
:
:
'

,לכבוד ידידי הגביר ר׳ מענדיל .

,זאלהט וויפען ידידי יקירי! אמת טאקל אז מלר זי^נ^ן בלז אה^ר
י נ^וו^ן אזוי' ל אנג שטארק־^ ירידים  .לללדי^ר א־ yר 'הללגט מוז איך
ארוים טרעט^ן קעגען דיר מלט שארפי^ רללד  iוואי־ yן אלך בלן
שוין מלהד ״ ג^וואר^ן י צו פאר^ר^ן פון' דלר ווללטי^ר' א גמילת
חפר ^טללכי^ ד״וגרערט רובל! אוןילויט מללןיושר דארף זללן ,אז
אזוי מל מלר ז^ג;ןן שג״^גדיג פון יונג yלווללז אהן פעקט וול
א ,צווילענג  ,דארפיען'מלר אזוי זללן לעולים פלה ,און דאס גללק
וואם דליך הא.ט געיטראפ^ן ,דארף זיין פאר אוגז בללד*^ גלללך
בשותפות .אלזא'א.זו*י וול אלך האב עוין ביל דיר גי^גוטען
טויז^גד ר^נדל^ך ,און דזןרנאהך ווללט^ר דרלל מאהל גמילת
הפד',ןו^לנע ב .sטר yפyן צוזאמען זלב^ן הונד yרט פונפצי :רובל,
י

י

י י '

י

י

י
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קומט אוים דז^ר חעובין אז די דארפסט גאןי מיר צו געי?ןן
פי^ר טויזי^נד ד^גדלז^ך ,וו;ןהנונער זיבען ^ הונד^רט פונפציג
רובקל .פקרלאנג אלןי 'פון דיר קודם מיט' גזט^ן ,זאלסט מיר
דאם' ג;^לד אב שיקקן .איך גיב דיר אויף ' c pצנוטייא גאנצען
ח 1דש ' .א ו ^ די וו^סט מיי נישט אבשיק^ן דאם ג^לד ביז ד^יר
צי ט  ,וד,ןל ־א.יך ק-לבסט קוטען צו פאהרזןן צו דלר פונקט אין
 r pטאל וואם  S pחודש ווקט ז.יך אויסלאז^ן  .ב^הט איך דיך
פעם שד ת זאלסט אנדעי־ש גישטמאכיען ,נאראזויייווי איך וועד
אי־נינקזטען צז דיר ,זאלפט די מיר באלד אויפצעהלען דאם
געלד  .דאן וועלקן מיר ב ל ר ^ן וולטער ידידים  .באש די וועסם
נישט מקיים זין' מנון פאדערולג ,וועסט די געוו.ים גרוים חרמה
האבען .ווארען אוך וועל זנון געמיט מגלה סויד צו זנון פוןדעם
אוצר דער^ רומענישע רעגירונג /וועלכע וועט געמים פון דיר
אבפאדערען די גאגצע צעתן טויזקנד רענדלעך  ,און די וועסט
נאך "אויך ’ שטדעגג בעשטראפט ווערען״ פאר וואס דער געניראל
האט דורך דיר יא מענש נעהרג׳ט '.אלזא ידידי יקירי! רעכען
דיך גוט איבער וועכט די פערשטעהן* אז איך בון באמת
גירעכט  .און איך בין נאך געווען נעגוג א צדיק  ,וו?ן.ם אוך האב
ביז י אהער געימווינען ’ .
ידידך בזענדיל
׳

אז מענדולע־א׳ האט דערהאלטען דעם בריף איז עם געוואייען פיגצטער
ג^יוא־ען זעהריאון כעם אויף מענדיל־ב׳  .א צינה
פאר די אויגען׳ אץ
האט ער הערשט פעי־שטאנען ' אז ער האט זיך בענארעשט וואש ער האט
זוך אלגעטריויעט מוט דעט סוד פאר טעגדיל־ב /וועלכער איז א בעהאלטענער
פעררארבענער' מענ ש ,און נאר לפנים האט ער זיך א רויסגעוווזען פאר
א ש־טארקען ידיד ,א־־ ך ראם הארץ אוזאזויווו פון אוואלף ,מ־*:־'לע=א׳ אוז
אובער רעם ארומג״גאנגען אזוי צוקאפט ,אז ער האש נאר ...-ט געווופט
וואס מען'רעד ט צו' ע ם' ,און ער האט זוך שיעור ניישט אלין אויפגויגעפען
פאר כעם ,וואס ער זעלבפט האט אויף זוך געבראכט די צרה .די וועלט
זשידא״ .ראם היופט ,.אז די צרה
זאגט אבער אווער טעל',י אק בורא ,טא
ברוהט! מוז מען' זוך ווענדעןצו א נוטען יו ד׳ .אזויהא ט זוך שוין מעגדולע־
א׳ דעימאנט אן‘ שפאלער זי ד ען ,און' ה א ט דך געטראכט ,אלך כיין דאך
דאטאלם געווען בוו^עם שטארק געלועבט ,ער האיט מוך געהאלטען אזוי
ווו אקונד■' דיערצו אלז דער נאמען פון שפאלער זידען געווען דאטאלם
שטארק מפורפם פאר אנרויפען*בעל מופת^ ,און האט נאךיידאם אויך
נוהערט ,אז קענען א מפור איון א משיג נבול ,איז דער שפאלער צדיק
א נוקם ונוטר ,טאקו אזוי ווו א שלאננ .אלזא האט ער ’ זוך מישישי געווען
אז דער גלוופפטער ויעג פאר עש א.יז צו פאהרען" קוון שפאלו  ,און אוים־״
* צוגיפען
י '

7ft
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צוניסץן פץר ד?ןם שפאלץר צדיק זנון ביטץר הארץ  .זןר האט צו מ?ןנדיל^־־
ב׳ גאר נישט 'אגגעשריבען  ,נאר איז ’ באלה אלן ’ עטל.יכע טעג ארוס
י■
יי
*
נ^פאהרץן קללן שפאלי  ,יי
” ווען טענדללע־א׳ איז געקומען קיין שפא״י  ,איז ער ארללנ;ןגאנגץן
אין ביתי המדרש פיון יטפאלער י צדיק  ,און האט געטראפען פוגקט' פארי׳ן
דאוילנען  .אז דער צדיק איז' ארללננעקוטען צום דאוויג  %האט ער דערזעהן
טענדיליע־ א׳ ,און האט זיןי מלט עם שטארק געפרייד /זאנענדיג די
וו ע ר ט ^  .״עם טהוט מלר זעהר א הגאיה וואם אלך זעה  ,אז ג ^י ם נעשו
תיישים׳ .דאם איז טללטש ,אז פון אקלללן ציגעלע אלז''געווארען אגרויסער
קאדאל .אוי ףד ע ס ה א ט טעגדילע=א׳ שווער אבגעזילפיצט און ה א ט'גי ענ טפ ער ט.
,וואט קומט אביער דערויים ,הייללגער צדיק ,אז עם שטעהט אויף אוואלף
און וויל דעם קאזיאליידורם זללן״! 'האט דער שפיאלער זיללדע ווללטער ״עם
נלענטפערט' .נן אזעלכע געשעפטען מיל איך אצלנד פון דירי' נלשט הערען ,
בעווגילי פארץ דאווילנען נעם 'אלך נלשט ^הן קלון סקאמע ם אויף קללן'שיום
איד .שפעהטער דעם זעלבען טאג אלז טענדילע־א׳ ארללננעקוטען צום
שפאלער זיללדעין ,און האט פאר עם דערצעהלט אלם וואם מלוט עם האט
זלך^פאסלרט ’ ,זוגד ער אלז אוועקיפון שפאלי בלז דעם הינטיגען טיאג .ער
האט דעם צדיק געוולזען דעם ברלף וואס״טעגדללע־ב׳ האט עם נעשלקט,
אץ האט זעהר געווייגט פאר וואם מענדללע־יב׳ ווייל עם איינשליגגען" בחנם .
און אלז קעגען עם א משלם רעה החת טו ב ה .דער' שפאלער צדיק האט
עם גלענטפערט ^ .אטת אז דו האפט דלך זעלבסט בענארעשט  ,מאם "די
האסט 'דלך 'אגגעטרויעט ,מלט רעם סוד פאר עם ,בעוולללייער אייז אשלעכטער
מענש און דערציו אגלויסען עקישן אבער אצלנד אלז' דאך ראם' שוץ
פערפאלען ,פון דעכטמעגען צלט;..־ נלשט אמי  ,טיט׳ן אויבערשטענם הללף
וועל אלך זעהן ,אז ערי זאל דלר נלשט קאנען קיין שלעכטם טיהון .נאר
ראשית מוזט דל טלר געבען פונף הונדערט רובל  ,מאם אלך דארף חתונה
צו מאכען חתן בלה צוולי יתומי ם .מענדילע־א־ האט דאם געלד באלד
כ ע ל ע הנ ט .נאהך רעם הא.ט ווללטער דער שפאלער זללדע עם ג״עפרענט ,צו ער
ד א טי שו ץ די״זעלבע זייותץ מאם אגיעבוירענעיר רוםישער מענ שיהאט .ראם
ד^סט צו ער ווערט שוין אנגערופען א תסלשעיר אונטערטהאן ' .האט מעגדילע־
א׳ עם גלעגטפערט ,אז אויף דעים האט ערי באלד ראם ערשטע יאהר ,אמי
ווי ער אלז נ אי אננ ע קו טען קלון קזגשלגוב  ' ,פעילעהגט" א ניארבללט " ,און האט
טאקיל דאמאלם באלד געפועלט  ,אז ער זאל 'שויין הללשען א רופלשער ט ענ ש.
האט וורטער דער.שפא “ ער זללדע געזאנט ",נו אויב אזמ זאליסט דו גאריקללן
■מורא נלשט האבען  .אוייב מענ'ריל=ב" מעט קומען צו דלר פאדערען דאם
נעלה ,זאלםט ח קודם מלט עים רללרען אלן נוטען ,און זאלסט ע סיז א ג ען.
א 1יב ער הא.ט עפעס א טענה צו דלר זאל ער מלט רלר א״הערקוטען צו טלר
.מעל אלך אייך פערנלללכען .נאר אויב"ער ימעט ראם נו-נ!ט'וועלע'ן נא.ר
־מעט קענען ריר אירויפטרעטען" מלט א עזות מצח".זאל םטו באשטעלעןמייט
דייגע
־־
י
י
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דרג^ משרתייס  8 ,ז 8זוי ג אלד דו וו^סט נאר  8ווינק טוהן צו  / TJזאי?ן
וו^ט אויף דיר אלנג^ב^ן
ז!ל זןם אנחאפזןן און 8רויםוו15רםזןן  .און אויב
 8מסירה פ 8ר ר!ןר רום?^נישן^ רז^גירונג  ,און  oyוו^ט וו;;;רען פון ד־ןןם  8משפט
זאלסט דו פועל׳ן !3ך דז^ר רוסיש^ר רענירונג ,מ^ן" זאל'אס שררבען״ 8ז  8זוי
ווי דו ביזט הרגט  8חסישי^ר אוגטןרטה 8ן  ,ד’ 8רף מ;}ן דיך משפט׳ן אין
רוסלאנד גא־ די חטזןנוש־ןן רזןנירונג האט  8ברירה  8ה^ר צו שיקז^ן צום
טשפט איתרם  8פראקוראר .וורטזןר וואש ן ם וו^ט נאר ’‘ פארפ  8לען ’ עפ?ןם
 8נייי^ם ווזןגזןן ד^ם ’ זאלסט דו מיר תיכף  8ידיעה נזןב^ן * ,וו^ל או1י ש 1ין
דיר שריוב^ן וואם דו זאלטט טוהן  .נאהך ד^ם האט דער שפאלער צדי ק
אבג^ז^גז^גט מע;נדיל^־א׳ מים  8גוט^ ברכה ,און מ^נדיל^־א׳ איז 8היים
'
גן פ א ה מן ♦
אין לעצט’;ן טאג פון ד^ם הודש אלו טאקי מזןגדילן־ב׳ ג;ן קו ^ן
צופאהרען קרן ק ^ ^ ו ב  ,און אלז אר:וגגזןרןום;ןן צו ^גדילזג־ א׳ נ  8גץ ברייט,
ווון האט נזןפאד־ךט פון ^מ דא״כאוים ^ר זאל  ’ ryב  8לד אויפצי^הל^ן די
^■‘..ר טויד״ן ^:רזןנדלוגןי וואש  cyקומט  .מ^נדילע־א׳ האט אנ;ן הוי ^ן
ט;:ה׳ן צו  ryמלט נוט’^ן , .היהכן’ אדרבא 1וואשיאיז  o p j jפון דיר גי^וו^רען•
:וזהןל אזור ‘גוטפרנלנדשאפט  ,און גאתך אזוי פיעל טובות וואם איך האב
דיר ק טו הן טרזןטשט^דו -קעגען מלר  8זוי נראב ארוים ! וואש בלן א.יך דזןן
שולדלג אז דו בלזט 'גישט ’ מצליח  ,דאס אלז^דאך  8הלמ^י ז ] 8י' ,א ^ ר
מענדללע=ב׳ האט זלך נאך אויסגעלאכט אויף דל רללד און האט עם נלענטפערט
בלט חוצפה .״דו שוטה אללנערז' אלך ה אי מלט דיר מעהר נוטס נעטוהןיווי
דו מוט מלר ,ווארען ווען אלך מאל־ט ארויסגלגעבען דעם סוד פ 8ל דל רוטענישע
רענלרונג וו א ל ב טי ח שוין ל : 8נ נעווען  8תושב אלן דער י 8םער רויטער
ט־יורמא .אצלנד בעהט אלך דלך מאך נלשט מלט טלר קללן לאנגע ט ענו ת.
גא־ בעצאהל ווא שיטלרקומט ,אויב נלשט וועשט דו דערגאהך נרוים חרטת
דאבען און דו וועסט שוין ראמאלם קיין שום עצה נלשט האבעף• טענדללע־א'
ד,אט ווללטעד אננעיהויבען רללרען^צו עם מלט נוטען י ״ווללסט דו וואסימעגדלל ,
אויב דו האסט עפעש צו מלי  8טענה ,איז נלייך מלר זאלען ביידע פאהרען
צום שפאלער צ מ ק ,און וואם פ אי  8פסק ער וועט מיאכען ,וועל איך
באשטעהן״ ’ .אוי ף ד ע ם ה א ט זלך ווללטער מענדללע־ב׳ אויםנעל  8כט און האט
געזאגט .״מאם! צו בלן אלך נאך הללגט זללן באהעלפער ,אלך זאל טוזען עם
פ אינ ען' ך ראן האט שוץ מענ מלע־ א׳ גאנץ נוט פערשטאנען  ,אז מלט נוטען
וועט יער נאד נלשט מאכען ,האט ערגעזאגט צו מעגד.ץע=ב׳ .״נו מלללא עם
אלז פע־פאלען״ 8ז דו בלזט מלך אזוי שטארק נוג ש ',מוז אלך טאקי דיר
נעיען'ווא ם דיר קו מ ט'  ,גאהך די ווערטער האט מעגדללע־א׳  8וולנק געטוהן
א1יף' זללנע משרתים  ,וועלכע זענען' שוין נעשטאנען נרללט צו רעם עסק •
למ שרתים האבען זלך ב  8לדארויפנעווא־פען אויף’ טענדללע=ב׳,און ה איעןעם משבר נלווען שטללערהרט מוט ווא.ש אללנער האטינאר נעקאנט  ,און זלל
דאבען עם גלגעבען 8ווארף 8רוים  8 ,ז ער הא^ט ילך קוים אויפדעהויבען פון
׳ דער'
*.
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ה־^ר ^רד .ראן האט שוין סזןנדילזן־ב׳ פ?ןי*שטאנזןן ,וואם פאר אפני ם
באלד אהלים געפאהר^ן מלט גרוים כעם .
האט בלל מענדילע־א׳  .איז
’ אווי ווי ג^• מז^נדללע־ב׳ אלז אהרם געקומען  ,האט עי זלך כאלד
ג^ווענדעט צו ד^ר חמעגלעשע ^גלרונג מלט א גר1יםע מסירה אויף טעגדללע־א׳
באשר אז ער האט ארויםגעננינ׳ט די צעהן טויזל^נד ר^נדלעך  ,וועלכע זי^נען
נעלעגען בעהאלטען אלן דער ערד פון 'דער פוםטקע ,וואש גלהער צו דער
דענלרונג ,אלבער וועלכען דער אוצר דארף נעהערען צו דער רוטענלשע
ר עגי תנג ,און דארך ידעם פארברעך האט דערינעגעראל געהרנ׳ט אזעלגער
צום טויט אלן דער פוסטקע  .און צוללעג דעם אלז דער מעגדלל־א׳ עגטלאפען
קללן רוסלאנד ,און האט זלןי באזעצט אלן' קעשלגוב ,ווי יער פלהיט א ^ א ל ע
פון א נרויסי^ן נבלר  .און דאם האט א1יןי טענדלל־ב׳ אללנגעשרלבען אלן דער
מסירת ,אז יער וויל זללן א^עדות^אלן סאנד און שווערען אויף דעם אל ע ם,
פעווילל דער מעגדיל־א׳ האט עם אלללן אלץ דעיצעהלט  ,און' האט 'עס
ניגעכען נעלט ער זאל די זאןי נילשט אויסגעבען'׳ ער האט אפללו געטלזט
עם צו שווערען אויך  ,אז ער זאל דאם האלטען שטעגדלג בסוד • אבער
בעווללל ער האט קללן מנוחה נישט אויפ׳ן הארץ דארך דעם וואם ער
פארדעקם אזלי נרויסען פאכרעך קעגען זללן פאטער־לאגד  ,אלזא מלז ער
הללגט כרעכען די שבועת ,און'ידי זאך'אלננאנצען אלבערגענעןדי רעגלרונג
פון זילן פאטער־לאנד .
די רוטענלשע רעגלרונג האט די מסלרה צונעגוטען מלט בללדע הענד ,
און עם איז באלר אוועקגעשלקט געווארען אבאפעהל צו דער־רוסלשער
רענידונג אין קעשלנוב  ,מען זאל דעם טענדללע־א׳ שללפען אלן קרטען און
אבשיקען קיין יאפסל צו דער אי טיג ע רעגלרוננ  ,בעווללל ער אלז א פאברעכער
מ^ם האט בערויבט די רומענלשע רענלרונג צעהן' טויזעגד רענדלעןו • אבער
מענדילע־א׳ האט בעלעהגטיזללנע פאפלרען מלט פעסטע דאקוטענטען /אז
ער איז שוץ פו; לאנגיארופלשער אונטערטהאן ,און ער קאן זלך שויין בענלצען
מלט אלע פריווילעגען ,וועלבע גלהערען צו אנעבוירענעם רוסלשען מ ענ ש,
אלזא קאן נלשט די רומענישע רעגלרונג עם נוייטען''מען זאל עם טשיפט׳ן
אין רוטעניא  .ער האט געפועל׳ט אז די ארטלגע רעגלדונג האט אזוי צורלק
נעשריבען צו די רומענלעשע רעגלרונג ,אז דעם מ ענ ש ק אן מ עןנ א ר משפט׳ן
אלן קעשלנוב  ,אלזא 'אויב דל ‘ רוטעגלשע רעגלרונג האט עפעס א טענה צו
עם ,דארף זל עם אללנקלאגען אין דעם' סאנד פון קעשלנוב  .נאר די רוטענלשע
רעגלרונג האט א ברירה צו״צושלקען צום טשפט אלהרם א פראקוראר מלט ע דו ת:
י מענדילע־א׳ אלז באלד זעלבסט געפאהרען קללן שפאלל ,און האט
דערצעהלט פאר דעם צדיק אלץ וול אזוי' דל זאןי באשטעהט , .האט עש
דער שפאלער זללרע נלענטפערט  .זאלסט נאהר קילן מורא נלשט האבען פאר
רעם משפטי ,נאר ' דאם אללנע דארפסט דו יא זעהן צו פועל׳ן ארן דעס
קעשיגובער פאנד  ,אז דאם נזשפט זאל אבגעלעגט ווערען אויף דעם טאג
.פון פורים  .און דו זאלסט נאר נישט באשטעלען קללן שום אדוואקאיט אוית
יעם
T
T
.
,
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מ 9ד

:,ד!ןס משפט  ,גאר איך וו^ל שוין דארט אהינשיקען א גוט^ן טליץ אין סאנד
»ר!:ן .האם מזגנדילע־א׳ נזן פ ^נ ט ,ווי פיעל ג^לד וו^ט  n pמליץ דאר^1ןן
'  .] P pהאט דער ש פ א ^ ר זללדע גיענטפערט  ,אזוי ווי אוךי׳דארף ד.י צווטי^ן
.וייוט^ר חתונה צו  jp x nא אריימזן י יתומה  ,אויף וועלכ^ן אןך מוז האב^ן
לכל הפחות דו ר הוגד^דט דוגל  ,זאלסט דו מיר  ’!p pדי דרר הונד/רט
רובל  ,און איך וו;ןל שוין דיר שיקץן  r pמליץ  .האט וו ר ^ ר ^נ די ל ^־ א׳
נץפרענט  .אויב די הוצאות פון די חתונה דארף קאסטען דר״הונד^רט רובל
וו^ט דאך שוין ווווט^ר גאר נישט בלרבי^ן וואם צו'' נ ^ ^ ן  D pמליץ « האט
 n pשפאלי^ר זללרץ ני;ןנטפ^רט  .נו אויף  c pזאלבטידו'גי שט זארנץן ,איך
האב אנוטע;ן מליץ  ,וואם ץיר וו;ןט במ מור קוון געלד נישט  . \ p pנאך
זאל גידץנקען אנצונריו ^ן
האט זןם  S pשפאלזןר זוורזן אנג^זאגט  ,אז
ניבט אוב^ר דאש משפט D p
אויף דעם טאנ פון משפט א פאפיר  ,אז
מליץ וואם "וו?ןט בז^קו^ן אלן האנד אי^ן  r pפאפור  .און ד^ר מליץ
פאר דץט משפט  .א םימןי׳וו^פט די
צוקומץן אין סאנד
שוין צו דיר
ה א ב ק ,אז ז^ר ו ^ ט  p pאנ ^ טו הן אץ ’ א וורם ה י ^ ל מיטירויט^
הקטישק^ל^ך  ,זאלסט דו' באלד ? djאו pיר  ;p pדאס פאפיור אץ האנד
»ריון  .איויך זאלסט די  ryאוב yר p pן  pאליל קווי ט ת ך וואם דו ^ ס ט
ץט ץטלובע מאהל
נ ^נו מ ק פץ מקדיל־ב׳ אויף די ג^ריו־קר וואס די
נ^בארנט אויף גמילת חסד  .און א צוווו ־נדות זאלמט דו אויךיצו ש ט ^ ל ק,
וואם^ ז א ל ק ז אג ק עדות  ,אז דו האשט נץלאזט 'טקדילץ־ב׳ ארויסווארפק ׳
ב קויו ^ער האטיווווטץד ג ^ ^ 1ר^רט פון דורינ^לט איירער זןר האט גזןהאט
ב ץ ^ ה ל ט די';ן ר ש ט ^' חו בו ת' נאחך דעש וועט שוץ ד^ר מליץ וולסקייוואס
צו' טענה׳ן פאר דיר  .ט ענדיל ק א׳ האטי באל^הגט דר ררוו הונד^רט' רובל י
pר שפאלץר זיוד^  D pץט קבץגט שט און י^ר אלז אהללט גי^פאהרק.
אוף ד^ר צוולוטץ וואך איז גץקומק א פאפלר פון די רומץגישא
’
pגורוננ מלט יא פאד^רונג צו ר^ר ארטלגץר ר^נלרוגג פון ק^שלנוב  .אז' אויב
דיי רוסיש^ ר^נורונג ימול גלשט 'צו שט^לק  c pפץבר^כ^ריקיין יאססי  .זאל
מ ק  D p t1‘D.pפ yב p pר א pםטור yן בוז צו רעיט ט אג' פון מ שפט ,אד^ר
^ר' זאל פאר זוך ל׳קהניןן ' קאלסיץ  p pטויז ק ד ''רץגדלץך  ,דאן זאל מ ק
זן טי ל אז ק פר:ל ביזיצוט משפט׳' דל רופלשע ^ גו ת נ ג ה׳אט נלשט נ־^^גט
דל פאד/רוגנ אבז אגק  ,און זל  D pצו "גקשילקט צו מ ק די ל ק א׳  nyזאל
באל?;הגק די קאלסי ',/און אויב נושט מוז ^ד אר^סטלרט ווי^רק בליז צום
טאג פון"טשפמ  .מ^נדללקא׳  D pדל ^דם*ץ'באל^'הגט ׳ און^ר c p D p
או'יך נ^פועל׳ט אז רער משפט זאל זללן אלן ד^ם טאג פון פורים  ,און בלז
צו  : p b pפון משפט ׳אל  lyזללן פי־נו  .י
פי^ר^וואבק פאר פורים אלז צוג^שלקט נ קו א ר ק פוןקץשינובץר סאנד
ר yר ב^שולדלנוגנם־אקט צו כ;ןגדילע--א׳ ly ,זא^י וולסק נ קוי אלן ’'וואש׳דל
'רנ ^ bניש  yר yנירןנג ב^שולרלגט  . cyצו  c pאקט צו אלז באלי אויך מלט
געקומען
*'
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ווערט אייננן^לאדק צום מ ע 6ט אויף דזI1i
^ ג?קומ’,ןן נאןי אפ א פי ר ,אז
' כ^שטיםט^ן טאג  .ד^סט ג ל ^ ן איז צו ג^שיקט קיי ^ ר ק 5ז  9א»די קיין
יאסשי  ,ווז|ן ד^ר משפט וו^ט זיין  ,אזן אז די רומ;ןגיעש^  rm 'iipזאל
צו שט^לק צו'ד ^ ם ב^שטימט^ן טאג איהר׳ם א פראקוראר טיט אוד;ר^
עדו ת ,וו^ן דיצלוט £וןםשפט ה א ט אננ ^ רי ק ט ,און  oyאיז ש דן נלוו^ן נאד.נט
צו פורים  ,האט מענדללע־א׳ נעשלקט פלללסלג א מענש קילן ש 5אלי  .ער ז^ל
ד^רט זיין שוין אלבער פורלם  ,און ער האט עם מלט גלגעפען א קוולטל מלט
« שעהנעם פדיון  6אר דעם צדיק ,און אויסער דעם האט ער עם מלט גלנעביען•
 tsשעהנע מטבע צו צוטילהלען מתנות לאביונים’ iדאם אלץ האש מעגדילע־-א*
געהייםען נעבען רעם שפאלער זיידען  ,ער זאל עם צוטללהלען ארלמע לנלט •
שפאלער זיידע ד^ט נעהאט א^א כעהאל״טענעם דרןז '« .ז ווען ער
געוו<ןלם פועל זללן י אין הלמעל עפעם אנרויסע ישועה אויף דער וועלט ,סלל
1אר א י חי ד ,און סלל פאר א כללי ישראל ,האט ער דאם אכגעארבדט אלן
דעם טאנ &ון פורים  .האם איז נאר נעווען ב י אזי! עסק וואם עס האט זל)י
נעווענדעט אלן א ממשלה פון דער וועלט  .ער האט י נעפלענט צו מאבען
■ארשטעלטערם אויף פורים .אמאהל אלז עם אויפגעקוטען צו מאכען {{
פורים־רב . ,אמאהל• א פורלם=מלןי * ,אמאהל א פורלם־גענעראל' ,און אטאתל 1$
פורלם־ש £1ט  ,אזן דל זאך וואם ער האט געוואלט אויכפלהרען  ,ד׳^ט ער■
פארנללענט  6אר די  5ארשטעלטערם מלט גאגצע ט ענו ת ,פונקט נלנלןז די
זאןו וון|ולט דא טאקל פארגעקזמען וולרקללך ,און דל פערשטעלטערם ה אבען
אויסנעוויזען טיט פער  Vדענע טעמים און קללגע שפיצלעך '' ,אז עם דארף
זללן אזוי און אווי ,אלץ לויט וול אווי זיל הזזבען פערעטאנען אז דעריעפאלער
׳ויידעפערלאננט עם זאל אזוי זללן .מען האט געפדענטזעהן שרעקללכע מופתים
אלן דעם הינזלכט .און נרויסע ישוע 1ת'’ האט'געפלענט דער'שפא״לער זיודע
אוים » ארבללטען פורים דארןז אזעלכע פארשטיעלטערם ' .עם האט נלפלעגט
אמ^הל זלך מרעפען אז דער שפ^לער זיידע זעלבסט אלז א1יןו נלווען אללגער
,
.
 {Uiדי פארשטעלטערם .
אויף דעם פורים וואס עס האט געדאדפט  5ארקזםען אין קעשלנוב דאס
,
^ שפט פון מענדילע־א׳ י האט דער שפ^יער זילדע אויסנעקללבען פון זללגע
 irT onקלינע מענ שען ,און האט זלי נעהללסען זילןי פארשטעלעןייאזוי גאהך^
אז עם ז^ל ק^נען פארקומען בלל עם אלן שטוב ראם נאנצע' מ שפט^פון
מענדללע־א׳  .רעם שטארטם' רב האט מען פארשטעלט &אר א פרעזעם  .ג^ןי
צוו? חסידים האט מען  5ארשמעלט פאיר צוויי דלכטער ,וועלכע מען ה ^ »
אגידערגעזעצט *אללגעם בלל די רעכטע האגד פון פרעזעם  .אין דעש צווילטעך
בלי די לינקער האנד  .אללן חסלד האט מען אבלסעל אווננעריסט מלט כאדזעס
דאספגלם ,ער זאל אויסזעהן ווי אן ארמלענער  ,און מען האט עם פארשטעלמ
§אר א פראקוראר • דער'שפאלער זללדע זעלבסט האט זיך  6ארשטעלט פאר
א מ לי ץ .דאס יגוטרלימעל האט מען עם איביערגעצוינען מיט א ווללסע זללדענע
פערגדשיללע ,און אויף די^הענד האט ער אנגעטוהן רויטע הענצ־גיקל“ ע ד -
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נאןי צוויי חסידים האבזןן ז.יך פעי־יטטךט ״ א!ינ^ר זאד זרן אויף רעם אי ט ?£ן
מ^נדן{לן־א׳  ,און אלינ^ר ז אי ' ירן או*ף  c pארט £ון  o pמסור מעגדיל^־ב׳
גאןל צוור חסידים האבען זלך פארשט;{לט'זלל *זאל;ןן זרן אויף דעם ארטפון
מענדילע־א׳ס עדו ת ,יאז ז!י ה אי ען גלזעהן *ווי טען האט  ^c pמסור
אדויםנעוואר},*£ן  .דער משולח וואס ‘טענדיילע־א׳ האט ׳אהער געשיקט אד!פ
פורלם  ,איז אויןי אררגגערןפען געףוארען אלן ד עי שט.יב ארי . !:עט האט מען
כא־שטעלט פאר א שרללבער • בפך הכל אלז ניווען אלן דער שט.יכ צעהן
מעגשען  ,ווללטער האט מען קלינעם נלשט איללנגעראזט  .אז ד עי קאטפלעט
אלז שוין גלווען פערפללט ,האט אננעהויבען דאס'מ*שפט פא־צוקומען פונקט
אזוי וול אלן פא:ד  ,דער פ״עזעס האט פארנעליינט דעס בעשולדלגוגגס־אקט,
גאכהער האט דער שווארצער פראקוראר נעטענה׳ט פאר דער רומענלעשער
רעגלתנג< *אבעי עם אלז אלע מאהל געווארען א נרויס גללעכטעד פון דעט
בראקודאר און אלע האכען ’פון *עם ליצנות געסאכט  .ד עי מסור האט זיןי
אויך אבגעז^נג דאס זללנלגע .דעיגאהך האבען דל ציולל עדות געזאג*ט ,אז
זלל וורסען אז דער*מםור האט נעפל*עצט אלע מאהל קוטען בא־גען נ עיד פון
דעםמעגדללע א׳ ,וועלכער האט 'עט׳נלשט פארזאגט ,נעוולל*ל זיל זענען אלן
דל יוגגע יאהרען געווען ללכללכע הברים  ,און האט עם געיארנט אויף גמילת
חסד אהן שושי פראצענט ,נארידאש לעצטע מאהל ה א ט׳דער מסור ווללטער
פערלאגגט א גרויסע הלואד^ אלז* שוין' ד עי ם*ענךילע־א׳ ארוים פון געדולר
און האט צו עם נעזאגט .היתכן דל האשט נאיד’ מלר' קללן אללן חוב נלשט
נעצאהלט  ,וויי אזוי קאנסט דו שוין וולל*טעי פ^עילאנגען אזוי פלעל געלד .
דארך דעם אלז ארויסגעקומען צוולשען זלל' א מחלוק > האכען מענדללע' א׳ם
מ שדתיפגעהאפט דעם טפוריאון האכען עם ארויסגעווארפען אזוי וול אכל ב
האט ער געשרלגען אז ער וועט ^•וין' וויסען ווי אזוי זלןד מקם צו זללן♦
דערנאהן!־ האט דער פרעיזעם נעפרענט דעם שפאלער זילדיען אדם מליץ  .וואם
^י האט עפעם מלטר זכות צו זללן'אויף ידעם בעשללרינטען_ .
דאן ’ האט ד עי שפאלער זללדע אנגעהויבען מסדר צו זללן  5א י די רלכטער
זללן מליצה  * ,מלט זערר א שעהנע או׳ן א קלונע רעהרע  .ער האט זלי
אויפנעקלעהרט אז דאם אלז נאר' א פאלשער בלבול וואש' דער מסור זעלבסט
'ה א ט אויסגלקלעהרט  ,כדי זל]י*נוקם צו זללן אלן דעם מענדללע־א׳  ,בעווללל ער
האט עם שוין פארזאנט פון געלד כאי־נען  ,און ה א ט'ע ם דערצו מכבד נלווען
סלט אווארף אר 1י ם .אויןי האט דער*מליץ נלנעבען צו׳פאר שטעהן ,אז דאוס
איז גאר* גישט קללן םעסטער*נרונד צו גמיכען ’ דל נאנצע מעשה פון דעם
זעלגער אז ער האט דאיס קעסטללע רענדלעןד נעגנב׳ט און האט עש כעהאלטען
«ין דער פוסטקא* .דאם זענ׳ען מלר’ שוין נו’ ט פראקטעקלרט  ,אז' דאס וואם א
מענש אלז מודה דורך יסורים  ,אלז אויף דעם גאר גלשט קילן פעסטע זאך
צו שטעלען  ,גענער קאן זללן אז דער זעלנער ’ האט נלשט געקאנט איויסהאלטען
די יסורים פון שטללשען  ,האט ער זלןי מיישב נעווען  ,אז עם אלז עם נלללכער
אייגמאהל געד״רג׳ט צו׳ווערן! אללרער צו לללדען אזוי׳ראנג אזיעלכע מערדערלשע
שמערצען
2
’
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שט^רצ^ן .נאך  58אקט האט ד^ר מליץ אויפנןק ^הר ט פאר די רוכט^ר  8י
דאם" ?י״י ^ייך שווז^ר צו גדייבען  D pמסור׳ם דייר  ,אז פונקט וו^ן ד ^י ננב
האט בעהאלט־גן די ננכה ״ א.יז מזןנדיל^־א׳ דאמאל^ ניווז^ן אץ דער פוסטרK,
אץ טיט^ן דייינאבט .וואר^ן  t i pאןז’ בעוואוםט אז אוד^ן נלויבען אז Dy
נץפונ^ן זוןל ’ שרים און מזיקים  ,און אז אטמדנסט^נס האדטץן יול ’זיך אויף
אין די פוסטקץם און אויף אל^ אומרללנזן ע ר טן ר'.נו ווי איזיי קאןדאשדי׳גי
נלווכ^ר פ^רשטאנד צו לאזץן אץ קאס ארגון' ,איז  n pמ^נדול^־א׳׳ וו/לכזגי
‘ לויט 'ווי 'מען זעתט איז ער א פשוטץר פרוטזןר איר  ,האט נ^זאלט אין
טיטען די נאבט איגון נעהן און א פוסטקע ארגון צוליעב קזין שום /וי טונ ע
זא־ ‘ג.ישט  .אלזא ווץזט'זוןי ארם פאר יערען פערשטענדליבען מעיש  ,אז
דו נאנצע מסירה איז גאר א פאלשער בלבול  ,ורזס דער מסיור ^ ט
אויסגעטראבט ,כדי זוך נוקם צו זגון אץ דעס אי ר ’ .בעוווול ער  D pעם
שוץ מעהר נוישט גיוואלט בא־־גען קיין געלר ,און האט נאך נעלאזט עם
ארויסווא״פעןאויך .האט 'זוך אלזא בגו דעט מסור צ^פלאקערט צוויל"פויערען
אוינס פון קנ א ה ,בעוינול יד זענען'געויען אץ די יוננע יא הרען צוויי חברים
איומע קינדער  ,און הגוגט וואקסט דער מענדיל־א׳ אררף  ,און דע־ מסור
וואקסט אראב ,א.יז די קנאת אויף עם זעהר נרוים .אצינר  D pזוך צו
דעס ם־יער צוסלאקערט דאם צווייטע'פווע^ פון נקטה ,א.יז גאר 'ק:ץ חידוש
נישט וואיס דער מסור האט אויסגעטראנט' אויף עם איוו בלב^ל  .בעווגול די
אידען זענען בטבע זעתר שטאדציג ,און אז א איר פעילעהגט דך או*|סוועטען
זיך נוקם' צו זגון אץ עם  ,קאן ער אנשרויפען א זעלכע' זאבען וואס קוונעיר
א.יז נישט אץ שטאנר  D pצו ביעוו״וען ,איך וועלי אווך ,קלונע ’ רו כ ט עי,
דערצעהלען א מ ע ש ה ,וועלבעם האט נישט לאנג פאסורט אץ פוילען ,וועט
׳
טוהן צוליעב נקטה ,
איר שוין פאי שטעהןוואס איאיד
נעוויס אגז אייך בוואוסט די נאטור פון די פוילנושע שלאבטעם  ,אז
ווען זיי האבען זיך נאר צוזאטען א ^ .ה ל נעפי־גלד אויף א באל ׳ א.יז' בגו זיי
 D pנרעסטע פערגענינען ניווען צו מא^־ען א טגאטער טיט נרוים נ ע ש ^ ט פון
עפעס איאיריעל  ,וואס זיי זענען נאר גגווען בבה צו העישען אובע^־ ע ם .און
פגעיל ^ ה ל פערלויפט זיך' אויך אז זוי פלעגען וועלכען איר אנטוהן' נרויסע
שמיערצען  ,אץ זיי ה איען געלאבט און נעהאט גר'1יס 'פערגעניגען דערפון ,
פונקט איזוי ווי די קאטץ שפולט ז.יך טיט' רעם מגלזעל אגגרער זי דערויוע־נט
ע ם .האט דך פ ע ר ^ פ ען אזגו מע שת .אפוילישערישרעכטשוץ איז צוריק
אהדם נעפאתרען" פץ א גרויסען כאל  ,ווי ער אןז ניויוען פערבעתטען צו
אנ׳אנרערע^ שלעכטשיץ  ,זגונסיאגוטער פייינד  .ווי גיוועהנלוך הרבען זיג זוך
נוט נעווווליט אויף רעם באל .א אודעל  5אר א קרבן צו טאכען פץ עם א טיאטער
האבען זיי נעהאט ".קלון שאמפאנער וווון האט אויך דא־־ט נישיט נעפעהלט ,
א די אז דער'שילעבטשוץ וואס א:ז  pאהמם נעפאהרען ,איז ^ ך ניווען
נאגץ נוט כשטחה׳רינ פון רעם שאטפאנער  .דער פאן האט דערזעהן אויפי׳ן
וו ענ ,מי א אירל פיהרט א קעלבעי איוף א שטריקעל c;'p .דער פאן
נעד-ולפעו
■
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־נ^הןלם^ן שטזןל^ן זיך טיט די קאר^טא  .נ די צו ט א ^ן פון דעם אידעל
ק^לכעל ז^נ^ן פזןרביו ^ נ א נ נ ק
■^פ^ם » נעשפאט » .ז דאם אידז^ל מלט
פאר זללן קארעטא .האט דץר פאן צוג^ריפץן ד^ם איד אץ האט ;ןם ג ^פ ר/נ ט.
•וואם פלהרסט דו דא״ ז דאס אלד^ל האט זלך א בדג אללן נץטוהן און’צוו״ל;ןן.
צו נללגץן זלןי פאר דעם פ אן ,און האט ןןם גל^נטפ^רט , .יאשגיץ וויעלטאזני
פאני;ן< 1ןט פלהר איןד אהלים פון י^ריד א קעלכעל צום שחט׳ן  ,אפשר ווץל
איך פ^ררינ?גן ץטליכןן נילר^ן אויף שבת״ ' .ר^ר פאן האט אנגז^הויבען צו
שרללזןן'ארף ’  c 'pאלדץל, .אבא מא טש^לי^! אדיטש טא פי^ס״ויידאם
אלז טייטש ,איזי רץן ראם א קאלב 1ראם אלז ראך נאתר א הונר״ו ראם אלד^יל
נלט זלך ווללטץר א בויג אלון אלן צוולל|ן פאר ר?ש ^פאן  ,אלן חאפט אראב
זללן הלט^ל פו ק אפ ,אץ הויבט זיך אחן צו פא ^נטפץר ץן , .זללט מלר מוחל.
יאשגי^ וויץלמאינל פאניץ ! אלך בץהט זץהר אלבץר דץם יאשניץ ווי^ל^.זני
פאניץ ! אבא טא פיי^ם ! ’אדיט׳ט טא ט ש ץיי ך 1האם אלז טללטש  .אלז רען
ראם א היגד 1ראם אלז ראך א קאדב 1ד  %פאן הויבט אהן צו קריטצזןן מלט
דן" ציין ,אץ ^שרללט נאך ה ץ ^ ר מלט נזןבליזץר אויף ר;ןם אלרץל .הי
פערפלוכטער זשלדעק ז הל בארשלוול ז של^ק  iוואם פאר א העזה האסט דו
צומאבען מלך פאר א ללגנערז מלט רץם פאן אלז נעפאהרען א לאקלל,יאנטעק'
א ץ א פערר־שמנלסץר ,וואלעק״  .דער פאן האט'באלה'אגע שרלל ^ טו הן •
,.וואל^ק! יאנטץק 1וואליי הא ראבאטל״ו אראבז אץ נץטט אילך זיו הער
ארבייטו הי לייט ווליזט אוים "קנץן שוין "נץווען גללערעגט דערצו ,אץ
האבען כאלה פער שטא^ן וואם ''דער פאן זללער^ר מללגט' .זיי האבען זלך
ארויפגעווארפען אויף דעם אלרעלוול רלוועלף אדף א שעפ םעל ,האבען עם
אויפגעצועען אויף דער' ערד ' ,און דער פאן זעלבסט אלז אויך אראב און
תאט קאמאנדלוועט  .״'וואלעק נא ק איג  ,יאנטעק נא נאגאח׳  .אללנער זאל
זיך ארו״יפזעצען אויף דעם אלדעלם קארג ,הער צווילטער אויף די פלם
און דער פאן'האט ארויפגענומען פון דל שטימעל א ראפנלק און האט אנגעהויכען
אין דעם אידעל ארללניצושנללדען  ,אזוי זול אלן א קרויט  ,און בלל' יעדען
שמיץ האט דער פאן א נעשרלל נעטוהן • ״אבא טא טשעליע 1אדלטש טא
.פיעם״ ! ״ אץ האם אלדעל ווללטער' האט מלט "א פערשטלקטע שטלמע צורלק
נעשריגען ,אבא" מא פיעם ! אדלטש "טא טשעליע' ! הער פדן האט אזוי
לאנג נע׳טניטען ,בלז האם אלדעל אלז געוואיען גוט בעגאסען מלט בלו ט,
:און האט שוץ' נלשט נעהאט קללן בה צ די ק צוענטפערען קיין וו אי ט העם
פ אן .דערנאהך האבען זלל אבנעצוינען פון רעם אליה דל קאפאטא  ,און האביען
זל אננעטוהן אויף״דעם קאלב דל צוויי ארבעל האבען זלל אנגעטוהן אויף
דן פעדערשטע צוויי פיסלעך  5ץ קאלב ,און אויפ׳ן רלקען פון קאלב האכען
דיי די קאפאטיא פארקנעפעלט  .דל צוויי לאגגע פאות פון העט אלד ה אי ען
זלל אבנעשנלטן" .דעפט נלללכען דל פלער ציצית וואם האכען  T3דעם״אלר
נ^בגעהאננען ,האבען זיי ארך אבנעשנלטען ,און זלל האנען דל צוולל פאות
צונעבלגדעןיצן דל צוולו אוירען פץ קאלב מלט די פעדעם פץ די צי צי ת,

■
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דאם היט^ל 2ון ד^ם אלד האב;לן זלל אדך אנד^טוהן אויף ד;ןם קאפ פון
ק אי ב ,און ה א בזןן /ם פ־^רבלנד^ןמלט דלר^דט  c p pפון די ציצית ’ ,ס׳זאל
זלך גוט האלט^ן אויפ׳ן קאפ  .נאהך די^ם האט ד^ר פאן ג^זאנש צו זללג^
צוולל חברה־לטט ״ אז דאם קאלב זאל הללס^ן ,טאשקא״  .און' מ?ןן זאל ד^ס
מאשקא ארללם נ^ ט ^ן .י א נ ^ ק אלן וואלעק ה א ^ ן דאם קאלביאררנג^ ש־
ט| ל ט אין די קאר;ןטא  .און זיי ה א ^ ן זלןי’ אדעאויפגלד;צט און זעני^ן אוד^ק
גו^פאהר^ן ק ה ר פרייליך • און דאם צובלללט•^ אלר^ל איז זלך אזוי' נ^בליב^ן
ליג ק אויף ד^ר ;ןרד ,וו?ןל^ר הא’ט נישט ^ה א טקילן כח א?ללו אויפצוז;^צו|ן
זיך ; אז דזןריפאן האט אהיים גלב^נג ט די מציאה איז נ ^וו א ^ן אין גאנצי^ן
הויף א שמחה  .און אויף ד?ןר צוולליטזן וואןי האט ווללטער די,ןר פאן ^ ד א ר פ ט
מאב^ן א באל  ,האט זןר א1יף  D pבאל נזןטאבט אטעאט^ר פון  c pקאלב*.
מאשקא  .אלזן  Dopהאב^ן ^ פ א ט ש ט בראווא פאר ע 1םחה  .און ' ;  n p jהאט
נ^סלזט זאגזןן אן' אנדי^ר ליצנות אלב^ר  ’ r pקאלב=םאשקא  ,וו^לכזןס דן
מייגונג זלי^רן איו גלוו^ן אב צו שפאטי^ן פון נאנצוןן ’ פ אי ק א.י ^ן •
דאם' ג^שמלס^גזן' אירל האט ד^ם ’ פאן גאנץ גוט ג^קאנט ׳ אפי^ר דער־
פאן האט דאם אלר^ל גישט ’ד^קאינט  .דער אלד אלז אזוי ג;ןל^ג'י^ן איין
זזJנ?Jן אדארך ג/ןפ'אהר^ן
בי ^ ר ^ שמעיצ^ן ^טיללכזן ישעה איויפ׳ן ווז^ג בלז
^ ר ט פיה pן מיי טי ^נ ש ען ,האבען זלל זיןי pב'א pםDי אלבער  ’ d'pא י ד /
ה<זבען עם אויפגילעגט אוייף אפלהר און זענען' מלט עם געפאה pן אלן זללן
שטעדטעל ארללן  .דיארט האט מען דעם אלד ארללנגעטראגען אלן זללן וואהנונג.
מען האט עם אבגעוואשען און פערבאנדעזלרט  .זללן"ווללב און קלנדער האבען
זעהר שטארק נעוויינט איויף עם קוקענדליג  .ער האט אבער קללן כח נלישט
נעהאט אפילו ציו זאגען זלל וויאם מלט עם אלזיעפעם גלשעהן .דער קראגקער
אלד אלז אזוי אבנילעגען א גאנצען חודשי אלן בעט  'iאויף ידעם צויוילטען חודיש
האט ער שוין אנגעהויבען קוים ארוס צו קריכען  ,און עם האט ו_זזוי געדויערט
דער אלד אלז פעלליג נעזונד נעמארען .ויער אלד
גאנצע צוולל הדשים
האט פערמאנט צוולל זיהן און צוויי אללדעמעם יונגעלללט .ויועלכע זענען נלשט,
נעווען קללן נאראנעם און נלישט קללן ''כטילנלם ׳ דערצו ''זענען זד ^וו ^ן
שטארקע יוננעלללט  .עם האט אלן זלל גלברענט א פייער פון' נקמה ווען ז״יל
האבען זין! דעריוולםט וואם מלט זללער פאטער אלז פארנעקומען  .און זיי האבען
דל* גאנצע ציללט גאר גלקלערט פלענער ,ווי אזו’י זיי זאלען זיך אלן דעם.
י
שלאכטשלץ נוקם זללן י

־

ראם אלז נעווען די עריטטע נקמה

,

אללן ימגער מאן בון דעם נעישמלסענעם אלדם זוהן  ,האט זיך אננעהויבען•
צודרעק בלל רעם שלאכטשיץ  ,אויםגעבענדלג זלן אלם מעקלער פון ראלד-
פערק 1יםעןי דער' שלאכטשיץ האט נעהאט י אנרויסען וואלר^ פון וועלכען עך•
.
ה«»
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ד.אט אדויכפ^רקויפט  8ל^ יאהר הונד^רט ג ר ו י ^ און גראיןן בוינזער׳ יוע^יע
פארגזןשט^לט ד^ס יטלאנטשיץ אן
רופך זוך בודילצ^ס .האט ד ך
ץר האט א נוט־^ן סוחר א ד ף די בוי ט ך .ד ך שלאנטשיץ האט אוי סנ ע ש ט ך ט
א ט א ג ,וו ך ד ך ט ך ן ל ך זאל קו ט ך צופא־״רך ם.יט דעם סותר .ד ך שטץנער
פון ד^ם גלש^פט מ א ^ן א.יז אזוי ,אז ט ך ווערט פארטיג מיטץ פרייז ,פאהרט
ארוים ד ך שלאבטשיץ טיט ד^ט סוחר מיט׳ן מי^קל?י אלן וואלר אירן ^ צום
•א1יםד “ וי ב ך אלן ^ צ ל ל ב ך ^ן',וו ע ל ^ הונ ד ך ט ב ו י ט ך ז ך ען םךקוי &ט
^וו א ר ך צום אויםד,אדך^ן  .און ווי י גיוו^הגללןי קאן מ ך גישט מלט די קאי*ןןטא
»ר!ין 5אר<ר;ןן אץ ווא-יר אי־ללן ,נ אי י ו ק א ^ ט א גל״יבט שט־ל־ן פאר׳ן וואלר
און די מ ך ט ש ץן נץהןארללן טלע 1,אלן וואלד',און ם־ןן ^ צ י י כ ך ט די ב ו י ט ך
דאם איז אן ארבייט' אדף ץטללכז^ שעה  .ד ך נזןשמלסלנך אלד ה;זט זלןד
 6ארשטי;לט פאר אוואלר סוחר .ך האט זלןי נעטאכט א נ ר א נ ך בוייף און
האטייןד‘ אננץטוהן שץהנץ מלבושים מ*יט א ק א פ ךו ש אויפ׳ן ק א פ .בקיצור
^סאלז ך נאר נישט נ ך ו ך צו ד ^ ר ק ך ך • דזןר'מץל(לך מיט’ ^ ם ם 1חר
 cktהייסט ד^ר פאטץריטלט  c pזוהן זץנץן ג ך ו מ ך צום שדאכטשיץ  .טלט׳ן
פרללז ז ך ךז ל ל גץווים באלד פ^רטיג נ ךו אי ־ ך ,ד^ר שלאבטשיץ האט אויפגךו־״
■טך אויףיזללן קאר^טא דץם סוחר טיט׳ן מזן ק ל ך ,און ז ך ך נ^פאהרן אין
■וואלד ארללן בז^צללכךז^ן די בוימז^ר1 .וץן ז י ז ך ך שוץ גלווך ט י ך אין וואליר
האט זלןי ד^ר פ א ט ך מלט  n pזיהן פלוצלוגג ’ ארוי&גן;ווארפ־^ן אויף רעם
על אנ ט שי ץ ,אזוי אז ץר ^ .ט נישט אוספלל^ט קללן גץשרלל צו טוהן  .זללהאבך
?ם באלד ר^ם קאפ מיט׳ן מויל גוט ;£ןרבלנדך נאכהץרהאבך זיל ץם צונךל*נד’^ן
שטץועדיגץרהייט צו א בויט ,די אויבץר מלבושים האבץן יזיל פון /ןם אי־אבגץ^*
צדג ען ,און דער,סוחר האט אמימגעצויגען אנ אנ ץ נוטען ראפניק פץ דץ':ז
עב.־,־ועל  ,און ה א ^ נ נ ע הוי ב ען א־ילנצושנללרען אין דעם של:::.טשלץ נא:ץ
פעסט ,אזלל שטללגער ווי דער שלאכטשיץ האט עם נעשניטען .ד ך חילוק אלז גאר
דאסאדם געשריגען ב;ל'דעם' שלא:ען .אבא
!יודען אז דער שלאכששיץ
ט א ט שעליע! ארלטש טאפיעם* 1אלן דער אלד האט אצלניד נעשריגען בילש
שלאנען’  .״יאשניע וויעלטאזגיי פאניע! א ב א ט א פיעם 1אדלטש טא טשעליע״ז
■דער איד האט גע שניטען'אזוי לאנג בל; דאם בלוט האט שלין נוט נערלגיען
פון דעם שלאכטשיץ • גארך דעם האבען זלי בללרע  ,דער סוחר מלט דעם
מעקלער נעטאכט פלטה ^ ,און זעגען ארויפ &ון וואלד דארך א נאנדערע זללט
ווי ז י זענען ארויםנעקוםען אויף ’י א ווע; און זענען זלך אהילם נעפאהרען :
דער'פערד־שטללסער  , ,וועלכער אילז נעשטאגען פאר׳ן זואלד מלט די
־קארעטא .האט ז.יןי דערווללל אבלסעל גללעגט שלאפיען נעבען די קארעטא
<1ונטערץ שאטען פון די בויטער  ,און אלז אזוי' נאנץ גוט נעשלאפען ביז פארנאכט
אז ך אלז אויפגעקוטען און האט גיזעהן אז עם איז שוין אזוי שפעהט ,ה<ןט ער
^זלך שטארק פערוואונדעיט וואם דער פאן אילז נאןי נלשט דא צוריק.ער ה^ט
^בער נישט נעוולכט וואים צו טוהן  ,זאל ך ארללנלויפען טלעף אלן וואלד ארללן
פיכען רעם פאן  ,האט ער ווללטער מורא נעהאט טען ז<»ל דא נישט דערווילל
צו
*
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צו ננב׳ענען די פ^רד ? ,ןר איז ארנוגגז^גאנג^] א נ י ס ך אין וואלד ארדן נישפו
אי^ר אויטזןר זלן אוינען
האט אנג^הויב^ן צו שרר^ן און צי
וו 2וט,
גאר נישט גיה^רט  ,ד^ר שטרם־^ר האט פ^רשטאנ^ן אד
וויד^ר־קול האט*
דאם איו עפעם גישטקלון פשוט׳ע זאך ,איז ער באלד אהיים ^פאהרז^ן און הויף
״ייון און האט די זאןי בעשאלדען  .און הדף אוז געווארען א גרויסער רעש ,
 cהאבען זוך באלד נעלאזט אין וואלר אי־וון עטלוכע רולטער מוטי גיוועהד
דיירידר^זרי^י
vit t*»n
י»יוי?זי ןידמד מאו .ץיי דז^דלזו
^L.
 1u/׳ j
סי
ער האט נ,ישט נעהאט קוון כח צו געהין אויף דו פ״יס״יהאכען זיי עשארויפנע־־
לעגט אויף אפערד אוןזענען מו טע ם' א הוו םגערו טען ,מען האט עם ’ אנגעהויבען
צו' ראטוווען  .אבער דאך אוז עיר נושט אונשטאנר געווען צו דערצעהלען
וו«ש דא אייז גושעהן .הערשט דיעמצווויטען ט אנ ה א ט ערישוץ קוים נעקאנט
דערצעהלען וואס מוט עם האט זוך' פאסורט' ,און האט פערשטאנען גאגץ גו ט
אז דאש האט עם אננעטוהן דער פערפלןכטער זשודעק  ,דער פארשוווו זשודעק
אבער וואש האט ’ער נעקאנט' טוהין .ער האט קוון'' עצתינן שטנעהאט .ה א ט
ער 'פערשטאגען איז דער קלאש אוזפערפאלען ,און האט געשיזט שווווגען^
עס פערשטעהט זוך ,אז כדי צו הוולען זיך' ,האט רער שלאכטשוץ געמוזט
שוקען'אלעימאהל נאך א ד א ק ט א ר ,אי ע ר נושט אזוי גוך איז ערגענצליך
’
’ ’
געהילט געווארען.

די צווויטע נקטו
עם זענען פערבוו געלאפען עטלוכע חדיטוט און דער שלאכטשוץ האט־
עוין ^':געהויבען אביסעל צויבעקיטען זוונע קיעפטען ,און האט שויןאגגעהוי־
 3ען אריום צויקרונען י און דרויסען' ,אוןי אזוי אלע מאהל מעהר און מעהר
אייו דערשלאכששוץיגעזונדער נעוויארען אז ער האטי שוין נעקאנט ארום געהן■
זוי אלע מענשען ,אבעראונ'נאנצען ’ געזונד יי^יען’ האט ערינאךנוט געק אנט.,
בעוונול" פון" נרדם קרענ״קונג און כאזט ,וו א שי ער האט ארום נעטראגען א ץ•
העיץ אויף רעם איד ,איז ער קראנק נעווא־ען אוי־ף די נערווען  .און ה א ט'נו ש ט
נעקאנט רוהען און נושט שלאפען .ער אוז באר ארומגעלאפען הין און צורוק ,און
האט נעשעפטשעט מוט׳ן מויל שיטולערהייט די ווערטער  , .א ווא ! ^ ווא ! אזוו פער״
 5לוכטער זשידעק! אזי! פארשןווע זשידעק! זאל מור קאנען אזוינם אכטוהך! אביער
דאם אירעל האט אוי ךנו ש ט גיערוהט' אן ב ע רדי גאגצע צווט  .און אוז אויך■
ןזזוי ארוס נעלאפען הון און צוריק״און האט טוט׳ן מויל שטילער הייט ג שעפט שוט ,
 ,א ווא  1א ווא ’ז דיער יאשגי וויעלמאזני פאן מוונט אז ער אוז שוין מיינע פטור י
יא טאקי^אוך האב עם עוין צוריק געשלאגען  ,אבער פאר דעם קאדב וואם
ער ה'אט בר טיר צו'‘ נענזל׳ט  ,האב איך דאך זיך מיט עם גאך נאר ני ע ט
אבנירעכינט
״
^
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א ב נן ר ע ^נ ט .אןןו האב דאך בעצאחרט דערפ?1ר מזוכן נ עלד ,גו זאל דער
נרויסער פאן סיר נישט בעצאהליען כפל בפלים  ,ווי פלל דאם קאלב הא£
מאהל נ^וואר וועי/ןן וואס
מיך געקאסט' ז ר:ןר איד האט בטור נעשיקט
מען הע^ט בל דעש שדאבטשיץ .און אז ער אלז'■ג7ןV-אר ג^ווארען ' אז דער
שלאכטשיץ אלז שוין צו זיך געקומען מיט׳ן' כח  ,האט שוין דער אלד א^ס
נעארכליט אנילען פלאן פון א נקמה' ,אזוי ווי דער אלד האט 'נעהאט איין
איידעם א בעלדשער ה אי ען זלל זלך אנגעגרייט אלע דאקטארסקע זאכען וואס
מען ברויך אוים צופלהרעןידעש פלאן’  .דער אלד האט ז’לך ראם ווללטע בערדעל
אנגעפארבט אויף שווארץ,און'רורך אפארלקהאט ער אויך זלך געמאכט אלענגערע
און א ברללטערע בארד  ,מלט געקרייזעלטע לאננע שוואיצע לאקען אויפ׳ן קאפ
ארוס און ארוט-בקיצור דער אלד האט אויסגעזעהן טאקיוול ארעכטער פראפעסער.
העם אללדעם האט ער איינגעריכטעט ערזאל אויס זעהן ווי א גויעשער פעלרשער
זלל האבען זלך נעדלננען א קאיעטא טיט טללערע פערד  .אללן זוהן האט ער
אנגעטוהן מלבושים פון א רללכען גרויסארטלנען פערד־שטללםער  .זלל אלע דרלל
ז*ענען געפאהרען אלןדעם דארף ארללן פון דעסנעשמלםלנעס׳שלאכטשלץ /און
זענען פערפאהרען פאר די קרעטשטע פאשעןדל פעיד  .דארט האבען זני זיך
אנגענוםען א בעזונדער שטלבעל אלץ גרויסארטלג  .דער בעזלטצער פון דעד
קרעטשמא אלז נעווען א:וי .ער האם זלך באלד געפרעגט .ווער רער רללכער
נאסט אלז  .האבען זלל עם נעזאגט אז האס אלז דער נרויסער נזי־אפעסאר פון
ריגא  ,וועלכער אלז אהער גערופען נעווארען צו אירייכעןפרלץ ,וואש וואהנט
אלן רעם נעגענד צוליעב א שווער שילאפקללט  ,וויל זלך דער פראפעפער
א צוולל‘ שעה אכרוהן אכלסעל .דער קרעטשמער האט ללב געהאט זללן פריץ''.
און אלז באלה געלאפען אלן'ועיף ארללן געבען א ידיעה אז דא פאהרט ארארןו
אזר גרויסער פראפ’עם'ער ,פדי מען זאל עם פאר בעהטען צום פרלץ .
מען האט טאקל ''באלה נעשלקט ד’עם י לאקלל נאך ^ ם פראפעסער ,
אבער מען האט עסג אר נלשטיארללגגעלאזט  .נאר דער פעלדשער איז ארילגגע־
נאנגען דאש’ באמעירען ,און האט ’ארויכגלפרענגט אתשיובה ,אז דער
פראפיעסער האט קלון כח נלשט און ’ עם גללפט עם נלשט דא אב צו שטילגען
אויף אוולזלטא .דעד לאקלל אלז נעראפען זאנען העם בלטערען ענטפער',
אלז באלה געקומען דלפר’לצלטע זעלבסט’ מלט נאךיהויף־טענשען',אוןיזל האט
געוולינט פאר העט פראפעסער' ער זאל רחמנות בעקומען ) און פאהרען אויף
אוולזלטא אלן הרף ארריןיצו'אלר״ר ט’ אן .האט דער פראפעפעי געזאגט ,אז
מען וועט עם אנלרער לעהגען פופצלג רובל וועט ער מאכען דל וויזלטא  .זללן
פערלאנג אל.־ באלה ערפללפז געווארען  .מען ה;זט נעשפאנט די פערד אזן זר
זענען אררן געפאהרען אלן הויף ארללן •
י דער פראפעשער מלט רעש פעלדשער זעגען אררנגעגאננען צום קראנקען
שלאכטשלץ• זר האנען מלטייזלןל־ באדר'מלטגענומען  t . nקעסטעלע מלט דן
דאקטאי־סקע כללם’  .י דער פראפעסער האט'כעהארכ’ט און' בעטאפט דעש
^ אנ ק ען פון' אלע זרטען ׳ ’ירעש ר’פק ארןי גוט נעטראכט  ,טאקל וול א נרויפער
פראפעסיער
י
י
'י
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פראפעסער .נאהך דעם האט עד נזןזאנט צו די פריציטזן 8 ,ז זי מענ ל ן
בערוהונען  ,ער ווייסט שוץ נוט די קראנקהמט  .און ער וועט נישט  8וועק
פא1הרען ביז דער פריץ וועט גוט שלאפען  .נאר אזוי ווי ער דארף קודם כל
צו שטעלען דעם פריץ 'בללנקעם און' אוים צו שמ,ירעןדאש נאנצע לרם
וועט דעי•' פריץ מיזען ליגען גאקעט בערך א שעה ,אלזא' בעהט ער אז אלע
זאלען פון דער שטוב אי־ויםגעהן נאר ער מיט׳ן פעלדשער ’זאלען בלרבען י.
ער האט געהוויפען טען ז;גל א רווננעבען'ווארעם וואסער  ,און האיש די טיהר
אב געשלאפען גאהך דעש האט ער אי־דפגעגוטען פון קעסטעלע אפלעשילע
מעדיצין ,איין וועלכען עפ איז גיווען אררנגעמישט שלאף־געטראנק ,און האט
ארנגעגעבען דעם י קראנקען עטיליכע לעפעל  ,ביז דער 'קראנקער איז גיט
ענטשלאיפעגט נעווארען ,אזוי איז טען האט שוץ נעקאנט פון עם שטיקער
שנררען און עריזאל זיך נישט רוהרען .זוי האבען זלךכאלד נענוימעןצו דער
 ,ארבייט ,קורם האב?! יול ם.יט געהאט אעזווארצע פארב זעד^ א ש ט א ר ק ע,
טיט וועלכע זר האבען אנגעשריכען בר דעם ק־אנקען אויפ׳ן בלויפען לריב
פון £ארע:ט אויף דער כריסט די ווערט־ער, .יאשנייע וויעלמאזני פ אני עו
אבא טא' פיעם  1אדיטש טא טשעליע״זינאהך דעם האבען זר עם *אנגעשטעיט
אויף די פליוצעם פיל און פיל טיט בדנקעם  ,וויי פועל עם האיט נאר געקאגט
ארויף • זר האבען דעם קראנקען צו גירעקט אזוי" ,אז'טען^ז^ל*נאר'גישט
אגזעהן אז ער האט ניאך אויף זיוך ברנקעם• עם האט זיך י אדמגעוויזען  ,אז
דער קיאנקער שלאפט נא:ץ האפטוג  ,און זר''זענען זיך גאהר פאטעלעך און
שטילער הייט ארויפנעגאנגען אלן דער פאדער שטויב  ,און האבען געוויזען די
פריציטעוול שעהן דעיר פריץ שלאפש שוין ’.דער פראפעפער האט אגנעזיאגט
אז מ עןז א ל דיי מ ל ר פאטע־לעך .און שטיל פערטאבען  ’ ,און קרגער^’ זאל /י ך
נלשט דערוואגען אירן צוינ ע הן ,כדי מען זא׳ל דעש'קראנקען נלשט איכער*
וועקען• בר רעש האש דער' פדאפעשער נלגעבעןדל פרלצלטע אפלעשללע,
און האט נעזאגט אז פון דעש זא^^ל טען טארגען'העם קראנקען ארננעבען יא
לעפעל אלע שעה • .5ון ערי האט מבטיח 'נעווען  ,אז דער קראנקער וועט
שוץ זרן נ עזינד .פאר רעם פלעשעלע ה א ט'זיך הער פי־אפעסער נעהרםען
כעצאהלען דרר רובל .דעש פעלדשעריפאר זרן מרחא אויך דריו רובל .מען,
האט זר 'ארענטליך בעפרירענט  .און יר זענען כאלד אוועקגעפאהרען ווען
עס אלז שויןיגעיוען גויטפיגצטער .זלל האבעין געטאכט פ ל ט' ר\ מי ט זרעיר
קארעטא גאהריאוייף אנאנרערען וועג ,כעוירל זר האבען מורא נעהאט טען
זאל זר נלשט באלד נאביאגען  .און זר זענעין זלך נאנץ רוהלג אדירם נעפאהרען,
 ,גאנץ פרלה אזוי^וו^עסהאט נאר אנגעהויבען עפעס ללכטלג ציו ווערען,
האש שוץ ד עי פרלץ אנגעיהויכען צו שפלרען אלע מאהל מעהר און מעהר
עפעס א נרויטע וועהטאג איויף די פלרצעם פין מ כרנקעם  ,וואם יר זעגע^
אזד לאבג נעשטאנען* יר האבען אנגעצוינען פלעל בלוט  ,וועלכעם ,אלז געוואירען
פערגליווערט• און'ראש פלרש ""אלז' אינויועניג פערשוואלען נעוואר^ן•
קראגקער' איו אוימער רעש נעווען נאך אבלפעל צומ^שט פון העם’ ש ל א ^
נעטראנה ■
.

/

דער שפאלער זיירע

טה so

.גזגטראנק  ,און האט נאד גישט גיד^נקט וואם טיט זןם האט זיך נ;ןטוהן  .האט
נלאט אנקהויבזןן צו ש רי ק און צו ט ר י ט ^ ן  .און האט אויןו אנג^ד 1י־
 3ק ב ר ^כ קייזן ם א.יז באלה נ ק ו א י ק אנרויס;}ר לאר;ןם א.ין נ אנ צ ק הויף ,
אלזן ה א פ ק זיך אויפנץחאפט אץ ארינג^לאפ?! ’• אב^ר ווי ^רשטוינט ז קזןן
די ג קו אי־ ק .אז ז י ה א ב ק גוו^הן ווו דו פליוצעם ז־^נק פול טיט ביונקים.
זיו ה א בקג עפרו ב ט ד^,ביינקץם אראי צו רווסק• אב^ר זןם איז אומטעגלוןד
נ ק ו ק ' .בקיצור זוי ה א ב ק נץטוזט מוט אצווץנג^ל צו בר^כק אויפ׳ןי לגיב
די ביונקים און אי א בגזן טק ז י שטוקלז^כוויז ז י האכץן נישט אזוי נז^הןי
פער שטאנק וואס דא איז ^פץס נוש^הן  .אב^ר אז* ז ::ה א ב ק ^ ר ז| ה ן
פארזןנט דזןם*שווארצק'אוייפשריפט אויפץילווב ,ראן ה א ב ק זיו שוץ
פי|ר שטאנק''אז דא אוז נושט גווו ק קין פ ר א ^ ס ץ ר ,נאר נקוים ד^ר פ־^ר־
פלוכטזןר ז שו רזן ק ',ד ק פארשווו^ זי שו^קפון קאלב .ז י ה אבק אב^ ריצי ד?ןם
קין שום עציה "גושט נץהאט און ה אב קינ^ טוז ט ש ו וי ג ק '.ד ^ ר' שלאבטשוץ
אייז קיאגק ג ק ו א י ק אויפסנולק  .פייעל דאקטוירום ז ענ ק צו עם געפאהרזןן
און עם האט נעדויערט נאהנטיפון אהאלב יאהר ,בוז' דער שלאכטשיץ האט
שויןיגעקאנט גוט א ח ס געהן♦
דרוטע נקטה
אזוי ווו דעי נעיטטיפענער אוי אוז נקו א הר נ ק ו א י ק  ,אז ד ע ר ה אן
‘
זוערט שוין צוריק נעזונד  ,האט און עם ווודער אנגעהויבען' צו ברענען ראם
פיער פון נ ק ט ה .עריהאטאזוי נעזאגט, .יא אטת טאקו וועגען דעם שלאגיק
האב אוך דך עוין און *עם נוקסיגיווק  .פאר דעם קאלב האט ער מלר אד’ןי
שוין נאגץ גוט בעצאהלט  .אבער ווי ז ענ ק ' םינ ע לאגגע נעקרויזעלטע
פאה׳לעך ,מולנעצ'צית ,מדן קאפאיטא און מללן'הוטעליז וויק אן א:ך ראם עם
פערשוונוגען ' 1דער אור האט צוזאיטק גערופען זדנע' צווץ זיהן מוט ביירע
אוורעטעם און האט ז י פאיגעלעגט מען'ז אל'וווו טער אויסטראבטק א פלאן
.חאטש גאך אולנטאהל דך נוקם ;יו ז ק און רעם פאן  .אבער זרנע קונדער
ה א ב ק נישט נעוואלט עוין מוט האלטען מלט'עם  .דאן האט זיךדער אלטער
אוי ףיזי אגגעביזערט און האט נ עז אג ט, .וואם מינ ט אור ,טי־וםעס! אז
׳אהן אי ך וועל אוך' מור נושט ק אנ ק קללן עצה נעבען ? דא וועט איר זעהן
•
®־ן
אז אוך אדגער אלדן וועל ט.יך
.דער אוד האט זוך אננעגידט בסוד אבןסעל אלטע צור.יםענע גוי ע ע טלכיושום ,
אזו' ווי די אלטע גיוישע בעטלערם נעהן‘ נעקלדרעיט  .די בארד האט ער
צורעכט נע מ אנ ט מוט אבוסעל גראהע קאלטענעם .דעסט גלדכ קי אוי פ׳ן
קאפ' האט ער אננעטוהן אזי מאדנע פארוק' .פון אלטע גראהע לא:גע
קאלטעניוואטע האתר  .אויך האט עי זליך אגגענריט צווי קולעם מיט א טארבע
.מיט אלטע שטוקלעך ברויט .אויסער  ‘ c pאלעס האט ק זיך נעשאפט א
פאפיר

דער שפאלער זיירע
פעפןר כי ט ע חתימה פון ענרויסען ס אן ,וו^לכןןר כ;}הנז פער ד^ם י א ם ^ן
קאליקע עז יערער זאל זלןי איבער עם דערבאריטען ' .דאם עלעם האט ער
מיט זיך'גענוםען און איז אוועק געפאהרען בנונאכט אין דעס׳דארף^^אריון
פון רעם פאן־שמנוםער• אךרער עם א.יז נוט טאג געווארען האט^ דך דער
איד .אונטערן דארףדאם עלץ אננעטוהן ,אלין פים ד^ט ‘ ע ר ז,יך פערכאנ־
דעזשירט מיט עלטע שטעטעש^אזוי נאך ,אז ער את געווארען אדיינטער
געבוינען און קערצער  ,אז ער האט גאר נעקאנט ניין אויף אללן פיס מי ט
דער הילף פון די צוו״־ קילעם • בקיצור ער האט אוייסגיזעהן פונקט ווי די על טע
נוישע בעטלערם• און עזוי נאהך א.יז ערערילנגעקומעןיאין דארף אירן • און
האט ^ננעהויבען צו געהן אץ די הרזער בר די פויערען .ער האט זיך ב2־
די פויערען אויסגעפרעגט שטילערהץט בסוד  ,צו דערף’ נישט עפעם עטלצער
פין יר צו בעהעלפען ז.יך מיט כי׳פוף  ,אדער עפעם קרענקהללטען צו•
פערשפרעבען .און האט ז.יך אוים נלנעבעןפער ע ב שו^סאבער .אטטיינםטענס
האט ער זיף אויםגעפרעגט צו די פערד שפרלנגען ני ש טי ב דנ א כ ט ,דארך
דעם וואש אטרוועליררט ערום אדף זיי ע נ ע ג צ ע ג ע נ ט ,און אין דער פריו;
גלסט זלך דער שוויים פון דעם פערד פאר מלהדעקולט  .ער האט נעזאנט אז
דאם פערטרילבט ער בעלד  .מלט ׳ אזעלכע שאלות האט ער זלך אזוי’ ערומ*
נעשלעפט עטללכע טעג אלבערן ד^יףי צווושען י ו ®ייער^ן .בקיצור עם אלז
אויפ׳ן גענצען דארף  ,עז דער לאטער בעטלער אלז א נרויםער
ערוים' ע
טכשןש  ,און מען האט שוין" אנגעהויבען צו" דערצעהלען’ פ ו ן עם אות 1ת
'זםופתים .קילן ג׳עלד האט ער בלל קץנעם נישט ‘ נעוואלט נע מען׳ טען זאל
נישט איבערקלערען *עז ער איז א אויסננילרער  .י זללן נעמעבץ איז' נ^ף
נעווען ע שטלק ברויט טיט ’ קעהז  ,ע הערענג  ,א טעפעל ׳ מילך  .און עזוי
ג^הך האט זלך דער בעטלער עלע מאהל טעהר צוגעריקט נעהנטער צום
הויף פון דעם דארף ״ ביז' ער איז ערללנגעקוטען אין די הללזלעך'נעבען הויף
ווי די הויפעשע*קגעכט ודאהנען  .ער האט ’בלל די קנעכט 'אויך עזוי
גיבעטעלט' ,און האט זיך אויסגעפרעגט צו די הויפעשע פערדרוהן בללנאבט..
אזויינאך איז ער ערללגגעגעננען’ אץ לאגגע שטיעסען מלט די קנ ע כ ט ,בלז
זיל האבען עם‘ דערצעהלט  ,וואם זץער פריץ ה א ט' שוין צוולל מאהל אזוי
געללטען פון א פערשיווע זעידעק ׳ וואם מען ווללסט גאר נישט ווי ער געפלנט
זיך י .דאן האט זיך דער’ בעטלער ^ א ר ק צולאכט און האט אנגעהויבען צו
שדללען, .וואם טהוט זלך עםע!ם אויף דער וועלט! אז פון א פערפליכטען
זשידעק  ,ע פארשיווע זשירעק’ ז אי  8יוי לללדען עזלל עהרילער פריץ ז א ה
גילן ! דאם קאן איך’ נישט צו לאזען  .זאגטץ דעם פריץ ער זאל זיך זעהן
מיט מיר  ,און איך וועל מיך שוין מלט רעם דטירעק אברעבעגען  ,עז ער
וועט שוין וולםען מיט ויועמען ער האט אנגעיהויבען׳ ^ די קנעכט האבען דל
ווערטער אלבערגינעבען זללער פ רי ץ ,אוןדער פרלץ האט זלל נעזאגט ׳ זלל
,
זאלען רעם לאהט־ען בעטלער ערללנפלהרען אץ הויף ארלון.
* עז דער בעטלער אלז נ ע קו מ ק אלן הויף ערללן ,האט מען עם ערללנגערלפען•
י נעהץסען

דער שפ^ללער ז־יר־׳ן
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צום פריץ; ה א ט ^ רנ ^ז אג ט אז עי קאן <'^.לי אויף אללן נ'-־^>£ל א ד ך
פןןרלאננט דזןר־
נישט ארויף נץהן ,נאר מ^ן מוז ' nyטראג^ן  ,א ׳זא האט
האט ז.יןי ’ אניד^רנ.יז;ןצט אויף דז|ר-
ארויסקוט^ן ,אץ
פריץ זאל צו
 yרר ,ץר האטי נ  yזאגט אז ^ר איז אזל קאל  yקא  ,אז  Syקאן ני ש ט ,נאר•
;  | nyאידף די קילץם ,אר yר זי צ ק אויף דyר yרד  .ד■ yר פריץ האפז cy
נ yפר  yגט צו yר קאן כשוף ’ טוהן זלן שונא ד yם ygר£ליכט yן ז שידץק /דעני
 Eארשיוו  yזשןרי^ק^" וו yלכ yר האט  nyשוין צוו״ מאהל ^ p ra y ::גרוים^
צרות .האט ד  yר ב yטל yר גי yנטפ  yרט ,אז פץ אז yלכ  yזאכ^ן טו ע נישט צו
ר״ד yן א^ זלט  yג ן ט yנשyן זאל  yן' ה yר yן  cy ,קאן גאך אטאהל זלן אין א.
לאננע צלט ארום■וו yט  yט yצ yר■ פון ■ז״'וו yלyן ערות זאגyן אין א םאנד אז•
אןן■ .בץ א מכשף  ,און האב ד^ם זשיד  yק נ  yקלאגט  .אלזא וויל א.יןי פון
 D pרלרען נאר צווישץן פיי^ר אויג yן’■ .דער פריץ האט  ^ D::ny:אלון
זלטוגע״טענשץן אוו־^ק '  ’. pyiר אן האט דץר בעטלער גיפרעגט ד i:yפריץ
אויב עם געפינט זיך נישט עפעש הא הץם זשידעקם א זאך  .האט הער
פריץ געזאגט ,אז עם געפינעןיזייך ב ״ עם העם זשירעקש פאות טיט זלנם:
א הן ט ע ד\ ד אן האט זיךי׳דער בעטלער שטארק צול איט׳ און האט נעזאגט
,נו'גו ט ז גאנץ נוט 1אויב איןי בעלןים נאד זלגע האר אין מלן האגד־ אר״ן^,
ראן איז ער ׳גזוין אלננאנצען א.ין מלן הא:ד״  .דער פריץ איז געלאפען און
האט ארויםעברענגט די פאות טיט העש היטעל און האט זל ניגעכען' רעם
בעטלער• ראן האט דער בעטלער נעזאגט מלט אשטייכעל* ,נו דער פאן
טעג שוין זלבער ז^לן ,אז טעהר 'וועטישוין הער זשידעק נישט מאכען ק לן
אנפאל .אבער'ראש זאל דער פאן וויסען ,אזיאלןי קאן מלןי נאתר זעד«ןמלט
טלנע גשוולאנים* גלג^אכט ''פון זללנער עלף ביז צוועלף  ,אלזא *פערלאנג אלך
הער פאן זאל מלר אבנעבען דא אלן'הויף אזלטלג שטלבעל ,ווי קלנער
דרע־ט זלך נלשט ,איןי זאלימלןי קאנען אלגווענלג פערמאכען ,וועל אלך
מלך זעחן בלנאכט מלט מלנע חכרה ללט ,וועט טען' שוין אוישארבלטען א
פלאן  ,וואש טען זאל מלט רעם פארשלווע זשלדעק טחון  .לער פאן ד׳אט
זיך זעתר*נעפר:לט*.און האט באלד עם אכיגיגעכען אזל פאשענרלג שטלבעל.
דערבל האט דער בעטלער געווא־עניט רעש פ אן' אז דער ‘ עיקר איז18 ,
וואם זל רעדען זאל זילן בשוד‘  .וואירען טאשער וועט נאך עטעצער פון דער־
זאך געוואר ווערען  ,אלז שוץ אוטטעגללןד ‘ אז דל זאך 'זאל מ עי ען גוט
אויכנעיפלהרט  .דיער פרלץ האט עם פארזלכע־ט אז די זאך וועט זלן‘ שטא;־ק
בסוד און אלז זיןזייפון עם א,ץעקנעגא:נען  ,איון רעם בעטלער 'האט ער אללן
■
נעלאזט אלן דעם שטלבעל.
* באלד אלן הער פרלה אלז לער פריץ נעקוטען צום בעטלער הערען
זלן עצה  .האט דער בעטלער צו עם נעזא״נט  .עם אלז דא פאר ידעם ’ פאך
צוול ברירות  Iאדער אלך וועל צו עם אהלגשלקען מלגע חברה ללט‘ זאלען
עם הארט משכר"זלן מלט ’יא נוטע' רךענק  ,אזי ער וועט שוין ללנען* און
פ1ילען*אלן בעט ביז צום טוי ט .אוןיאויבידער פאן ’ וו ל ל ק א נ ען טלנע חברת,

■

*

לייט

דעד ש£אלער »"רע
•לייט ר^ם זשיד^ק ארויסחאפען בלגאכט  6ון בזןט שלאפזןנריג ׳ און cy
אה^ר כרעננ^ן ל^בזןרינ?ןרהייט פאר אונז ,און דא וו^ט ד^ר פאן ק אד1ין
• ;yoyi nyאלן נלפ^ננ^נרש ^רני^ץ אין אקעלזןר א ר דן ',און די^ר פאן tijni
קאג yן מאב^ן מלט  cyוואכ' ^ר' וו^ט וו^ל^ן  .דער פאן האטי באלד אוים־
, nyoy3
^שריגזןן מלט נרויםיפרייד ,אז ד^ר צווללט־^ר פלאן גלפ  yלט
און האט אננ  yהו'ב yן קרלטצ^ן מלפז די צללן פאר נעם און האט ג^זיאגט .
,אצלגר וו yל אל־ שוין וולס^ןיוואש צו טו הן מלט  nynפ^רפלובג^ן זשלדן?ק,
מי ם  oyiפארשלוו  yזשלד^ק 1מ/ן וו^ט  Dyבינד^ן וע  c£yr aאון אל־^
טאג ווז^ל אלך פון'^ ם אבשנללדyן א שטלק פלליש  ,און וו yל ארללנרןפ yן צו
־• nyמללן הונד,קראצ^יק״ ,און וו^ל  cyג y^yן אויפצושר’,ןם־^ן יראם שטיק פלליש .
yTר זשיד yק זאל אילללן זי^הן ווי בללן י 'p,־^ pyv״ וו^ט 'פר’ ^4ן זללן פלללש .
אזיוי וו yל אלך מלך מיט  c'yזל־ אנשפלל^ן 3לז yר’ ווזן ט פללג yר  yן ״ .דז^ר
ב  yטל yר האט ג^זאגט .גאגץ גוט ,ג^וולם'אלז ד^ר צווללט־^ר פלאן בי^ם־^ר
און נ yשמאק yר • אב^ר ב?ל ד yם צרללטיק פלאן וו^לק מלר ה א ב ק א שטיק^ל
ארנליט  .ווארק די טללוולנים מללנ  yז^נען נאר בנ ח של^כטץ צו טוד׳ן' ,
אזוי ווי אלך ווי^ל אויף זלל נ א פ yהל yן ' ,ג א ר אויף אשטר  yק  ■yפון צ־,ןהן טבל
אויף צ;ןהן מללל י און די נר yנyץ פון זללyר yצ־^הן מללל 'לאזט זלך אוים
אונטyר א  ^y\nבריק ווללט פון i־  nyרארף א מללל' וו^גם • אלז אלזא אזוי ,
אז זיי וו^לק קאנען בר yנגyן  Dyiזשלדעק און אנירערישטי^לק ” nyאונטי^ר
־יyג yר ברלק’  .און דאס קאן נ^טאבט וו ^י ק אלן ד^ר יטעה פון זייני^ר q^y
ביז צוו yלף בללנאכט .וו א רק'זיינ^ר צווי^דף ,אווייוול די היקזןר ה1יב־ק
אהן ק ר מ ה ק ,פ־^רללרק ^ללייזללילר קראפט /און זלי וו yרyן ב אלד'פ’;רשוול*:
■־דק  .אין ד^ר ב^שטלמטיער שער ,ווyל אלך ז^לבסט מיז־ק' זללן דארטיאונט־״ןר
ד^ר בריק  'ny3x .אזוי ווי איך נין אציבראביקע קאליקא  ,און קאן מלך
קוים ריק;ןן פאטיעהל^ך אויף די צוויי קילעם בין אלך ראך ;1ליין ^ נלשט
זיכח אלך 'זאל ק אנ ק ימיר א עצה טור,ן טיט' ד^ם זשלר  yק ^ .מי ט צו גי^טען
הןמ^צ^ן קאן איךינלשט ,בקוללל  oyטויג גאר גישט אז  ryזאל נאך
ווים־ען פון  ty nסור  ,אלזא איז קללן עצה נלשט דא  ,נאר אז
מלר כילידי ז א ל ק בבגאבט £אר,ר^ן או־ף '  cy:yאר ט ,נאר בם 1ד  Dyזאל
קלינזןר ני ש\ווי ם ען ,אב^ר או^ אלז נאיךיאויך דא אפ^ד,ל;ןר ■ .אז די
טללוולנים וו^לק  p y iמלט מלר אפר^מד^ן מ־קש  ,האב^ן זיי שוין א
ברירה מלך 'נלשט ' צו פאלגיק בלז ד^ריפאן זאל ארך  ’ trפ^רקרפק די
 1ש ט ה ,אזוי ווי אלך האב זלי'פלערקויפט טללן נ שמתי אלזא וו^ט די^ר פ אן
־»יך מלזק ד^רט ערניץ בעהא'ל'טען אויף דער שעה  ,און גאר שטלל
^גזווללנען'בי^די הענער וועילען אנהויבען קרללקימלר מלזען אבער דאם
.אויך איבי^ר קלערעל .אפשר 'וו ע ט דער' פאן אלללן נלשט קיאנען זיך קליו
•עצה טור,ן מלט דעם זשידעק אוןיער וועט שרללען און לארטען ׳ ,קאן גאך
 yםעצ yר ךע*ר,ערען• און ראם טוייג פאר אונז כיירע נלשט• אלזא אלז טלון^ צ ה אז ה״ינט ’ בללטאג זאל ר yר פאן אנגרללטען"א לאנניען קאםטען בי{
י ברעטער
'

דער שפאיער דידע

מז > 3

קאסטזןן זאד זדו מי®
ב ר ^ טי ך ,אזוי ווי אטרומג^ פא “ א טוי ט ^ן.
? ט ל י ^ ל  p yר .און אויך טיט אקללט^ל״ ׳ ע ס זאל  pנרינג « פ^רשלוםזןן
וועייןןן' מיר ^ pT .:בסוד ארויספאהר^ן
 .און בדנאכט אדום ז״ג*לי
אויף ד/ןם ^ ש טן מ ט ^ן ארט‘ מןט׳ן קאסט^ן  .ד^ם קאםט?ןן וו^ט  n pפאן
^רד א שטריק וו;ןט מזןך
בארד אראבנ^ש^ן פון ד^ר פיהר אויף
פאן וו^ט זלך
אדך מוטג’^ם־>ן' /וו^לכען י איך ^ ל  ]yny :צו טי ר.
בריק  ,און
^  -א ל ^ ן און איך וו?ןל איינט־^ר קריכי^ן או ג ^ ר
וו?ןל’ רופ^ן מלו^ חברה ל ד ט׳ זלל זאל^ן  t pזשיד^ק ארוים חאפ;ןן פון
ב־יט  ,און  oyדא פאר טלר אבשט^לזןן  .ד^ר זשיד^ק וו^ט זללך
ז־^־ר איב^רני^ראקןןן  ,און זו^ט אפילו נישט קאנזןן אזוי ^'הך קילו
נעשריל טוהן  .דאן וועלען מללנע חברה לנלט עם צו האדט^ן .,און אלך ווןןל
עם ביגדען ווי א ש ע פ ם .ערי וועט אזוי ליגען פאר מלריביז די הענער
דעלע| אגהויבען קרייען .און"טללנע לללט וועלען פערשוולנדען ווערען",דאן
וועל״אלך אפערקריכען און וועיישרללען אויפ׳ן פ אן ,זאל שוין י רער פאן
נאר נלשט קילן טורא האכען גאר נאדר צו קומען און שלעפען דעם■
זשלדעק צום קאבטען ,ארללגלענען עם דארט אזן פערשליסען .נאהך דעס
וועט ’ שוין קאנען ׳ דער פאן י פאטעלעך עם ארויפילעגען אויף דל פיהר ^
און טען וועט זיך' אהלימפאהרען .דאיווללטער אין דעם הוייף ,וועט בללנאכט
דער פאן אילללן פאסעלעך אי־ילנשלעפען דעם קאסטען ערנוץ אין א קעלער
א־לין  .אי ע ד זאל נ אי דער פאן גלדעגקען אז דאם אלם זאל זללן שטארנן
בכור  .רעם פריץ אלז דל יעצה זעהר גוט נעפאלען  ,און האט נעזאגט צוט
מכ שף .אצינד זעה אלך ,אז אויפער וואם  hביזט א מכ שף ,נלזיט דו נ א ך
אויך א נרויסער קללנער .
דער פריץ האט בללטאג אלם פארברילטיגט .בללגאכט האט ער
א^לננעשפאנט צוויל נוטע פערד אלן ^א פלתר  .דעם קאםטען ^טלט"א
שמריק האט מען אויפנעלעגט‘ .און זללגער צעהן בללנאכט האט דער
פרלץ טיט זיינע אי ע קרעפטען ארויפגילעגט "דעם בעטלער ^אויף דך
פלהר  ,אלץ בסוד קללנער האט נישט גלזעהן אזן זלל' זענען אויועקגעפאהרען
צו דער ברלק .די פלהר ה אנען זלל אינע שטעל ט אשטלק^ערפאר די ברלקי-
דער פריץ האט רעם בעטליער צורלק אראב' נעטראגען פון רער פיהר ^
דעם קאסטען האט אויך דער פריץ אראב ^גענוטען און יי האט עם אגידער
גללענט געכיען דל פלהר  ,נאהך רעם האבען זלל אגגעהויבען צו זוכען עפעום
א נוט ארט ויול דער פריץ זאל זיך בעהאלטען .עס״איז אבער דארט נלשט-
ניווען קללן באהעילטעגיש ,האט דער כעטלער געזאגט צום פריץ .מלר
קאגען שוין לאגג נלשט באללטלטשען  ,ווארען זללגער עלף מיז איך דאןד
ש 1ץ זללן אונטער די ברלק  .אבער"סיר זענעין דאך פ׳ערנארט וואם מיר
זלכען א באהעליטעניש  ,ווארען דאם  3עםטע באהעלטענלש קאן זילן אלן
דעם קאםטען  ,לאז דער ’ פאן בלשט באריטיטשען  .נאר שוי^ ארללנלעגען
זיך אלן קאיסטען אין ליגען שטיל און רוהיג ־ די נ אנצע שעה  .בלז איןך
וועל

ד ע ר שפאדער

ז"ל ע

אויפ׳ן פ אן ,דאן זאד דער פאן
באלר־ארוים קריכען פון-קא םט;ןן .דץר פריץ האט זלך באלר אררנ־
נעלענט אין מאסטץן  .ביי ד?ם קאסטץן אלז ניוו;ןן אננץקלאפט א קדטזןל
מיט־ א סקאב^ל אנצוה^ננען ־ א שלאם  .ד;ןי בעיטלער האט ז.י1י אכ?יר
ד^האט אנג^גרייט אל^נג^בדיג שטיקזןל אללז^ן  .און אווי ווי ד^ר פריץ האט
אך ’נאר* אריונגץלץגט 'אין קאסטץן 'האט דז^ר בעטל^ר באלד ^שוולנד
•פארלןגגט די קייט;ןל אויפ׳ן םקאב/ןל און האט פארשטזןקט ^ פ ט מיט
רעם שטיקץל ארז?;]'* נאהך  o pהא׳ט באלד ’רז^ר ^ ט ל ץ ר אראבנעוואר־
פז|ן פון זיך די ב^טלץרלשן 'מלבושלם ,ד^ם קארצןןן יפלם ''האט  /ר
אויםגץצויג;ןן און האט זיך גץנו טק צו דער ארבללט • ׳ ^ר האט אננ^הד*
בען דעם 'קאסטען צו קאד;ןר;ןן אלגטץר די בריק ארונטזןר ד^ר פריץ
האט נאר נלשט ם־^רשטאנ^ן 'וולןר דאש טהוט ^ ם .און אז ^ר האט
א.נג ע הוי ^ן שרללזןן' ,ה א טי }) p ' cר איד ^טללכ^ מאהל ניזןנטפי^רט.
^יאשגיץ וויי^למאזגל פ א ^ ! אבא טא פי?ןם ז אדלטש טא ט ^ ׳ ' | ז ר^ר
פריץ האט שוין פ^רשטאנ^ן אז זללן קלאג איז פןןרטלג .האט 'זןר לך
אנג^הויבזןן צו בץהטזןן ,ד^יר אלד זאל  ryחאטש 'נישט הרדלןנ^ן .האט
דץר אלד  ny׳גלענטפץרט .אמת איך האביגירץכ^נט דיך דא צו פ א ב ר ץנ/ן
■מלט׳ן קאםט;ןן י אב yר ווללל דו ב  yהטםט דלך בלל מלר ש;;נק אלך דלר דאש
ל  yב yן  ,און דו ווץסט דא אווי לאנג ללג yן בלז מ yן וו  yט דלך ג yפונ;. {J
די^ר אלד האט אר’ויפגyוואדפyן די אל  yב yטל yריש  yזאכץן אייף ד yם
ק א ש טק ,מ^ן זאל נלשט *אזוי שטארק ^  | p yזללן שריי yן ',נ א ר מאם ^ר
האט אויפ׳ן'ני^לאזט די ל yכ yר  ,בדי  ^yזיאל גלשט ד^רשטלקט וו yר yן' .
:די^ר נאך אלז ^ר זלך אויפגלז yסyן ,אוי ף׳ די פלהר און האט גץטאכט׳פלטת
■זןרגיץ אלן אוו'ללט  yשטאדט ',וול yר האט ג yוולםט אז דארט אלז י  yרלד.
 c pפyרד און וואגען האט yר דארט^ פ־^רקויפט פאר*צוולל הונדץרט
רובל און איז זלך אהדם ג yפאהר yן  ,אלן הויף בלל ד yם פרלץ א־ז נ yוואר; Jן
א גרוים־^ר לאר yם  ,אז מי^ן *האט גלזץהן אז ד yר פריץ מלט׳ן ב  yטל yר
 ' ]p pפלוצללנג פ yרשוולנדyן *נyווארyן  ,זלל האבץן באלד פ־^רשטאגז^ן
■אז ראם איז גלשט קילן פשוט׳  yזאך  ,טץן האט ’ באלד ארויפגץשלקט
פלי^ל *מ yגש yן זלכץן זיי .נאהך צוויי ט*^ג זלכ;ןן איז ד yר קאסטץן ג^פונ;ןן
געמאיען אונט?ןר' דל בריק  .מ yן האט ד^ט פרלץ פין דארט ארדם^*
נעש^עפט האלב" בדיט  ,און  nyאלז ווללט yר אבגללץנ^ן קראנק אלאנג y
צ י ט  ',ו ו ץ ן yר איז ג  yז ו נ ד ' נ yוואי•  yן ,האט yר מורא נעהאט מלט א
פר  yטד yן ' מ  yנש צו רייד yן  ,טאטץר אלז דאם ‘ווללטyר ^ ר זשלד  yקי
 .און' ה א ט נזןטלזט אלם פ yרקויפ yן און איז ץנטלאפץן קללן אוי ם -אגד.
אז דעד שפאל yר ז.ץרע האט א 1יםגעלאזט דל מעשה « האם ער
 >1ואגט צו די ריכטער  iנו אצינד האט אלד שוין נלהערט וואם א אלל
קאן* אוימטרצכטען
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משפט איז אוגז אויך פארגןןקוש^ן די  p h pסצ^נא  .אז אזוי ווי
טיר האבז^ן נישט קדן ^ ס ט ^ פאקיטען ״ אז דו נאנצ^ מעשה מוט דו צעהן
טויז^נד ר^נדלעך איז א ט ת ,איז פו^ %כזןר ווארשולגליך״ אז דער מסור,
זואם אץ עם ’ כר^נט א פוו^ר פון' נקטה״ האט ז^לבסט אויפנעטראכט
,
’
'
,
 o v iבלבולי.
גאהןי דעם האט וורטער דער שפאלער זמדע אזוי נעזאגט  .אצונר
זועל איןי אנהייבען ריידען ’ אויפץ צוויייטען אופן ’.אפולו מיען זאל טאקי
אננעמען אז דו מעשה איז אמת אזוי וץ רער מסור ז אנ ט ',אבער וואס
פארי איטענה האט דא דו רומעגישע רעגירונגיצו דעם געלד ,זי זאל דאם
רעבענען פאר אגעפונענעס אוצר אץ איהר ל א ג ד !' צו בעוווו^ל ד עי
מענדילע־א׳ איז פונקיט נוווען דאלטאלם אין דער פוםטקא ,מען דער נגיב
האט דארט בעהאלטען ד.י גנ ב ה ,אץ ד עי מענדילע־א׳ האט ’ באלר אץ
דער רנע אוועק געגנב׳עט דו גנבה פון 'ננ כ',ז א ל דאם שוין נירעכעגט
זוערען פאר אבעהאלטענעט אוצר אהן אב על הבית! ווו קאן מען' דאם
אזויי ז אנ ען .ראש היופט דא]י נאר ’ אז אנג ב האט נעגנב׳עט אגנ ב ה,
א.יז געקומען אצווווטער אץ האט פון עם ד.י גנבה' אוועקגעחאפט,
אדער אוועק נ עגנ ב׳ ע ט ,נו מאם פאר א מחותן א,יז דו רעגורונג דער צו !
קאן מען דען זאגען' אז דו רומעגושע רענלרוגג האט ארויפגיגעביען אז:ו
נ ל ז ע ץ א ז ‘ אוי ב 'אצווללטער נגב ה אפ טי אוועק ארער גגב׳עט אוועק א
ניגבה פץ ערשטען נגב ,זאל ער דאש מלזען אוועק נ עי ען רער רענלרוגג!
אדרבא! ז^ל דער פיאקוראר וויזען רעם רומענלשען קארעקם ,אן
דארט*שטעד.ט אזוי .אלזא קומט אוים ערללך ,אז דו רומענלשע רעני־־
רוגג האט גלשט קללן שוש צו טיי ט צו דעם מעגים זו זאל ע ש'בע שולדינען
מארען*א£ללו אויב מען זאל יא בעשולרלנען 'דע ם מענ ש' אץ דיער שולר
פץ א גנבה  ,קאן אלץ ‘ נלשט דל רוטענלשע י רעגלדונג זללן רער ביעשללדי־״
נער  ,בעווללל דער בעל הבית פון דל נגבה איז דאןי נאר א שוועדישער
נעגיראל^ נלשט קלון רוטענלשער אוגטערטהאן .און אלן בע הטי א׳ויך',
ערללכער רלכטער  ,בעטיאיבט נוט דל זאןו  ,מעט אלר זעדן אז אל]י האב
רעביט '.א ץ' אלך בלן זייבער אז אלר מעט רעם מעגדולע־א'׳ באלר בע£־!ץען
פון דעש משפט .
אזוי וול דער עפאלער זללדע האט נוענדלנט דן רעיע האבען באלד
דל דרלל פערשטעליטע רלכטעה אויפגעשרלגען',אז מענדילע=א׳ אלז גי ר ע כ ט,
איזן ער מערט ’ באלר בעפרללט פון דעש משפט  .צ',וושען■ דל פערשטעלטע
אלז נעווארען א שמחת  .דעם אדנגרלפיטען פראקוראר האבען זי״י' געהלופען
באלף איוויאשען זלך .דעירגאך אלן דער שפאלער זללדע נעגאגנען צום
טלש  ,עסען סעודת פורים  .בללגאנט איז א ’:געקומע| א רלפעשא פון
קעשלנוב' אז מעגדללע־א׳ האט געוולנען דאש י משפט  .מעגדללע־א׳
!עלבפט אלז באדיר געפאהרען קיין ש פ אוי .ווען ער אלז ארללנגעקומען
.אין בית המדרש ,אלז'געווארען א שמחה צווישען די השירים .זלל האבען
^
עם
’
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ווי אזוי איז עפעם צו נענאנגען ^
ןןם באלד אנג^הויבען אדים צו
ה א טינ^ה א ט זעהר א ק י י ^ ן אדויואקאט,
האט עי זין דזןרצעהלט אז
וועלכער האט געזאגט פאר מ ריכטער י זעהר א שעהגע רעהדע  ,און האט
ז״ רערצעהלט זעהר א ש ע הנ ע מ ע ש ה ,אז אלעה אכען נעלאכט .מענדילע־א׳י
האט יזין 'נעטוזתז דערצעהלק הי שעהנע מעשה• ראן ה א ב ק זיך אלע
חסיריס זעהר פערווינדערט  ,י אז ז;י ה א ב ק גיהערט פון טענרללע־א׳ די
זעלבע מעשה ווארט בנן ווארט ,אזוי ווי דער שפאלער זןידע האט
דעדצעהלט  ,און ווען מענדילע־א׳ איז ארנננגעקומען צום שפאלער צדיק ״
איז לווען די ערשטע שאלה די ווערטער  ,יגו מענדילע ^ .ווי איז דיר
עפעם נעפאלען דער מליץ וואם אלך האב דיר גע שיקט'  iהאט מענדילע
נלענטפערט  ' .ז ע ה ר א וואהלער מליץ ’.ע ר ד״זט נעטאכט פריילעןו' דעם
ג אנצען' ס אנד  ,און אלך בלן ב״ה ארויס ריין  .האט ד עי שפאיער ‘זללרע צו
עם געזאגט  .זאלסט וולסען  ,אז דער מללץ אלז גלווען א מלאך פון הלטעל ״
וועלכער אלז בעשאפען געוואדען פון דל אבט הונדערט רובל צדקה ווא.ם
ת האסט מלר גלגעכען  ,חתונה צו מאכען דרנל יתומים  .און אויב ’דו
וועסט זוכה זללן וועסט דו אלבער הונדעדט און צוואנצלג יאהר וולדער זעהן
דעם זעלבען מליץ יושר אויף יענער וועלט ,ווען דו ’וועםט דארפען
אבגעבען דלן וחשבון אויף דללנע מעשים  .בלל דער סעודה האכען חסידים
אלבערנלפרעגט דעם שפאלער צדלק וואם דער ענין פון דל שעהנע מעשה
אלז '.הא.ט ער 'זלל נלענטפערט אז אלן דעד מעשת שטעקט נרוסע
סודות  ,דאם קאלב בעווללזט אויפ׳ן חטא פון ענל  .דער פרלץ וואם
האט נעשמלסען דעם •’אלד בעווללזט אויף מלחמת עמלק  .דל דדלי
נקמות בעווללזען אויף דל דרלל' נ ק מו ת ,וואם שאול המלך און דוד
המלך און מרדכי הצדלק האבען זלך נוקם נלווען אלן עמלק׳ן .און דל
 5יערטע נקטה וועט זללן וו קי ד ע ר הייל:נעי משיח וועט קומען במהרע
•
בי מינו' א מן.

